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1476: Ştefan cel Mare, la răscrucea Războienilor
Începând cu anul 1873, când, numit fiind agent diplomatic la Roma, a „fost fericit de a
dezgropa din arhivele de Stat ale Veneţiei documente inedite documente de o imensă valoare
istorică pentru noi, documente ce de secoli zăceau necunoscute printre manuscriptele
cancelariei secrete ale anticei republici‖ 1, Constantin Esarcu, viitor academician şi unul dintre
iniţiatorii proiectului „Daţi un leu pentru Atheneu‖, a ţinut o conferinţă publică 2, în 8 aprilie
1878, pentru a face cunoscute descoperirile sale şi pentru a propune „înfiinţarea unei societăţi
pentru Istoria Patriei, astfel precum există mai în toate oraşele principale ale Italiei‖, societăţi
care „aduc cel mai mare serviciu studiilor istorice, prin dezgroparea şi publicarea
documentelor vechi, prin retipărirea cărţilor rare de istorie şi prin colecţionarea monumentelor
de orice natură relative la istoria provinciilor sau oraşelor ce au în vedere aceste societăţi‖3.
Dintr-un exemplar al tipăriturii conferinţei, care se află în Biblioteca Naţională a
Franţei „Gallica‖, voi extrage doar câteva paragrafe, referitoare la Ştefan cel Mare, pe care le
consider mai interesante, şi o fac din dorinţa de a face cunoscut numele celui care le-a scos la
lumină de sub colbul uitării. Primul subiect este cel al întâmplărilor de după bătălia de la
Războieni, atât de legendată la noi de născocirile călugăreşti ale mitropolitului Roşca despre
Daniil Sihastrul sau despre poeticeasca „Muma lui Ştefan cel Mare‖. Conform mărturiilor de
atunci, sintetizate de Il Diario al patricianului veneţian Marin Sandulo, iată cam cum au stat
lucrurile, mai întâi rezumării, făcute de Esarcu, unei relaţiuni despre Ştefan cel Mare, scrisă,
în 16 septembrie 1476, în Bratislava:
„Este un preot, numit Baltazar de Piscia, care comunică Papei ultimele noutăţi căpătate
de la 5 tineri genovezi, care, fiind robiţi de către turci, la luarea coloniei genoveze Caffa din
Crîm, şi trimişi la Constantinopole, cu alţi 122 tineri, au reuşit, pe drum, separându-se prin
furtună vasul ce-i ducea de restul flotei otomane, a ucide pe corăbierii turci şi a scăpa la Kilia,
unde însă, în loc de a dobândi libertatea, au fost robiţi iarăşi de către Ştefan cel Mare, domnul
Moldovei sau Valahiei mici (minoris Valachia), şi dăruiţi ca sclavi la nişte boieri din Suceava,
unde au petrecut, apoi, 10 luni până ce au fugit în Polonia, cu ocaziunea intrării turcilor în
Moldova. Aceşti genovezi au povestit că preludiul răzbelului a fost vestea despre planul lui
Basarab, Domnul Valachiei mari (majoris Valachiae) de a năvăli în Moldova, ceea ce a silit
pe Stefan Vodă, pentru a împiedica trecerea muntenilor, să-şi facă o cetăţuie lângă Dunăre,
unde a mers cu 40.000 ostaşi, „nobili şi ţărani‖, armaţi mai toţi cu arcuri, suliţe şi săbii. Tot
atunci însă a sosit ştirea în Suceava despre apropierea a vreo 30.000 de tătari, care au cuprins
oraşul Ştefăneşti şi au robit 15.000 de nobili, iar Doamna lui, cu toate tezaurele, s-a retras la
cetatea Hotin.
Aflând acestea, Stefan Vodă a lăsat în cetăţuia de lângă Dunăre pe cumnatul său,
Şendrea (ctitorul bisericii din Dolheşti – n. n.), cu 1.000 călăreţi, iar el însuşi, cu restul oştirii,
a mers în contra tătarilor, pe care însă n-a putut să-i ajungă, fugind ei cu toată prada lor.
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Întorcându-se, atunci, la Dunăre şi văzând că ostaşii săi murmură, zicând că stau în tabără
deja de 2 luni, pe când tătarii le-au robit nevestele şi copiii, ba unii începuseră a dezerta,
Ştefan Vodă a concediat armata, pe 15 zile, poruncind ca, după expirarea acestui termen, să
revină cu toţii la Dunăre; iar el a rămas numai cu 10.000 nobili, afară de care mai erau 1.000
călăreţi, subt vistiernicul Iuga, la paza malului Dunării contra turcilor. Turcii însă, fiind prea
numeroşi, Iuga a fugit la cetăţuie, iar însuşi Ştefan s-a retras, cu cei 10.000, într-o pădure de
lângă Vaslui. Turcii, după ce au luat cetăţuia şi s-au odihnit acolo, au început a înainta pe
teritoriul Moldovei. Vasluienii au fugit. De asemenea, se pregăteau a fugi sucevenii, aflând,
de la un ambasador polon, despre apropierea turcilor, cu care era şi domnul muntenesc
Basarab.
Atunci Ştefan a ars Vasluiul şi toate oraşele pe unde ar fi putut veni turcii, precum Iaşi,
Bacău, Roman şi Baia, fugind locuitorii acestora, cu averile lor, parte în Ungaria şi parte în
Galiţia. Lăsând, după aceea, o garnizoană în Suceava, Ştefan a riscat o bătălia contra turcilor
într-o pădurice, la depărtare de o jumătate de zi de la Baia, dar a fost bătut şi abia a scăpat, cu
vreo 20 de călăreţi, la oraşul Sniatin unde acela care mi-a narat acestea l-a văzut mâncând
într-o tavernă: ibiqe, qui talia mihi narravit, dixit se Dominum Stephanum cum paucis vidisse
in quadam taberna comedentem.
De aci a plecat la Cameniţa, oraş polon aproape de Hotin (unde se afla nevasta sa),
unde s-a apucat să strângă oaste. În acest timp, turcii asediau Suceava, având în capul lor pe
însuşi Sultanul, care aducea cu sine, pentru a pune pe tronul Moldovei, pe fiul unui Petru
Vodă (Petru Aron – n. n.), ce fusese altădată domn, înainte de Ştefan.
La această descriere a lui Baldassar de Piscia, se află un postscriptum.
Toate acestea, zice Baldassar, erau scrise, când veni la mine un oarecare Ilesita din
Ungaria, care îmi spuse că a văzut aprinse focuri de bucurie şi a auzit cântându-se Te deum,
fiindcă Ştefan, Domnul moldovenesc, a nimicit o armată turcă de 14.000 oameni: Întrebându-l
când s-a făcut această luptă, mi-a răspuns că nu ştie. Aceasta se esplică – continuă Baltassar
de Piscia – pe de o parte prin aceea că Ştefan şi-a strâns o oaste în Cameniţa, la care s-au mai
adaos toţi moldovenii câţi se retrăsese mai dinainte în locuri sigure, iar pe de alta, că turcii şiau slăbit puterile, împrăştiindu-se cete-cete prin Moldova.
Eruditul nostru istoric, Dl Hasdeu, face, asupra documentului de mai sus, ce l-am
publicat în extenso şi în original, în preţioasa sa Columna lui Trajan, următoarele reflecţiuni:
„Pentru a rectifica şi completa datele adunate de către Dl Kogălnicenu, în monografia
sa despre bătălia de la Războieni, singura fântână importantă, trecută de domnia sa cu
vederea, a fost, până aci, un lung pasagiu din cronica turcă a lui Saad-eddin, tradus italieneşte
în secolul al XVII-lea, de către Bratulli, şi reprodus apoi, din cauza extremei sale rarităţi, în a
mea Archiva istorică.
Dl C. Esarcu a reuşit a descoperi, în această privinţă, o nouă relaţiune, mai preţioasă
decât toate celelalte, căci ea nu numai că s-a scris chiar în anul 1476, dar încă ne prezintă mai
multe amărunte necunoscute din celelalte izvoare.
Ne mărginim a atrage atenţiunea asupra următoarelor puncte:
1). Fugarii genovezi din Caffa, departe de a găsi un adăpost în Moldova, precum s-a
crezut generalmente, au fost robiţi de către Ştefan cel Mare şi dăruiţi apoi boierilor, după cum
se dăruiau ţiganii şi tătarii.
2). Principalii generali ai lui Ştefan, în războiul de la 1476, au fost cumnatul său,
Şendrea, şi vistiernicul Iuga, dintre care se ştie despre cel dintâi că a pierit, mai în urmă, la
1481, în bătălia de la Râmnic, între Ştefan şi Ţepeş.
3). Armata permanentă a Moldovei consista din călărime nobilă, iar ţăranii formau
miliţia, care se mobiliza numai pe intervale scurte şi care, la caz de prelungirea războiului,
murmura şi dezerta.
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4). Moldova se numea „Valachia mică‖, iar Muntenia „Valachia mare‖, după cum noi
am demonstrat-o deja prin alte fântâne.
5). Nobilimea moldoveană era foarte numeroasă, de vreme ce tătarii au robit 15.000
nobili, pe când, tot atunci, alţi 10.000 se aflau pe lângă Ştefan; de unde rezultă că acea
nobilime se compunea din toţi proprietarii mici, adică „răzeşii‖ sau „moşnenii‖.
6). Oraşele pe care le-a ars Ştefan, la apropierea turcilor, au fost Vaslui, Iaşi, Bacău,
Roman şi Baia.
7). De nicăieri nu se confirmă tradiţiunea despre fuga lui Ştefan la cetatea Neamţ
şi faimoasa convorbire, acolo, cu mumă-sa (moartă, în 1464, la Probota – n. n.), în locul
cărora noi vedem aci pe nevasta lui Ştefan, retrăgându-se la cetatea Hotin, iar însuşi Domnul
fuge în Galiţia şi apoi în Podolia, la cetatea Cameniţa, aproape de Hotin, unde îşi strânge o
nouă armată.
Într-o comunicaţiune ce ne-a făcut, Dl Esarcu bănuieşte, cu drept cuvânt, că legenda
poporană a confundat pe muma lui Ştefan cu nevasta lui, iar cetatea Neamţ cu cetatea Hotin.
8). În tabăra turcă, ca pretendente la tronul Moldovei, se afla un fiu al lui Petru Aron,
vechiul rival al lui Ştefan‖4 (despre mitul „prietenului lui Ştefan cel Mare, Daniil Sihastrul,
nici Esarcu, nici Hasdeu nu pomenesc nimic, pentru că născocirea aceasta călugărească apare
mult mai târziu – n. n.).

1476: A cui este „chilia lui Daniil Sihastrul‖ de la Putna?
Nu mică mi-a fost surprinderea să constat că, din perspectiva Bisericii Ortodoxe
Române, „chilia de piatră‖ de la Putna nu este asociată cu numele atât de popularului sihastru
Danii, pe care Iorga îl definea drept „sfânt ţărănesc târziu, pe care l-a dat Moldova noastră‖5,
precizând că „Ştefan clădi, la 1488, mănăstirea Voroneţului, pe locul unde fusese umila
chilie de lemn a sihastrului Daniil, şi apoi, pe la 1471, mănăstirea de lemn a egumenului
Misail‖6. Isidor de Onciul, renumitul arheolog biblic de valoare europeană, afirma, în 1891, că
„tradiţiunea confundă Putna cu Voroneţul‖ 7, iar publicaţia oficială a Bisericii Ortodoxe
Române, din octombrie 19108, localizându-l pe Daniil tot la Voroneţ, deşi acceptă legenda
populară a relaţiei dintre Ştefan cel Mare şi Daniil, susţine că Ştefan a durat mănăstirea
Voroneţ „pe locul unde fusese umila chilie a sihastrului Daniil‖, loc pe care, în 1472 se afla
„mănăstirea Voroneţului, făcută din lemn însă, şi având în frunte pe egumenul Misail‖ 9. Chiar
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„Ştefan ridicase zidirea sa de piatră (de la Voroneţ – n. n.) cu trei abside în locul bisericuţei de lemn unde trăise
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turcii, la Războieni. Se vede că tradiţiunea confundă Putna cu Voroneţul‖ – Onciul, Isidor de, Fondul
Religionariu gr. or. al Bucovinei, Cernăuţ 1891, p. 17
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şi Patericul Românesc, falsificând cu nonşalanţă „sama de cuvinte‖ inexacte a lui Ion
Neculce, susţine că „în vara anului 1476, Ştefan cel Mare, pierzând lupta de la Războieni în
faţa turcilor, s-a dus la chilia Sfântului Daniil Sihastrul, bunul său părinte duhovnicesc de la
Voroneţ‖10 şi, deci, nu la Putna, unde se afla, de ani buni, minunata-i mănăstire.
Pe de altă parte, Ştefan cel Mare, în actele de cancelarie pe care le-a emis, nu
menţionează niciodată numele lui Daniil, care, conform Patericului Românesc, întocmit de
arhimandritul Ioanichie Bălan11, în baza scrierilor Sfântului Ioan Românul12, care, la rândul
său, prelua ca istorie de necontestat o legendă a preotului şi scriitorului rădăuţean Petru
Rezuş13, susţinea că „în anul 1488, odată cu zidirea bisericii Mănăstirii Voroneţ, Sfântul
Daniil Sihastrul se coboară în obşte, având peste 80 de ani, şi ajunge egumen al acestei
mănăstiri‖, păstorind până la moarte, adică până în 14 decembrie 1496, după cum stabilea,
tot după tradiţie, acelaşi preot Petru Rezuş.
Numai că, începând din vara anului 1488, când Daniil ar fi fost uns stareţ, până în 14
decembrie 1496, la presupusa lui moarte, Ştefan cel Mare a făcut, fără a-l menţiona vreodată
pe Daniil, câteva danii Voroneţului, prima în 17 august 1488, „unde este egumen rugătorul
nostru, chir popa Efrem‖14, următoare în 14 martie 1489, când încă „este egumen rugătorul
nostru chir popa Efrem‖15, apoi în 26 noiembrie 1490, când „este egumen rugătorul nostru,
chir popa Ghenadie‖16; celelalte danii iarăşi nu-l menţionează pe Daniil Sihastru, care, după
imaginaţia lui Petru Rezuş deja murise, în 22 ianuarie 1497 fiind „egumen rugătorul nostru
chir popa Macarie‖17, ca şi în 20 noiembrie 1499 18.
Numele sihastrului Daniil ca „sfânt ţărănesc târziu‖ începe să fie vehiculat de călugării
mănăstirii Voroneţ abia după 1547 (când a fost pictat chipul cu aură), Voroneţul purtând ca
titlu de supremă sfinţenie statutul de locul „unde se odihnesc sfintele moaşte a preacuviosului
şi purtătorul de Dumnezeu, părintele nostru Daniil cel Nou‖19 sau „unde se odihnesc moaştele
sfântului, preacuviosului părintelui nostru, Daniil cel Nou‖20 etc. În popor, numele noului
sfânt e promovat de Grigore Roşca, viitorul mitropolit, care extinde şi pictează Voroneţul, dar
care nu avea cum să fie ucenicul lui Daniil Sihastrul, fiind născut abia în 1480; iar tradiţiile, în
afară de cele preluate de Dimitrie Dan şi de Petru Rezuş, atribuie totul Voroneţului, adică
Daniil, cel ce îndemnase pe Ştefan să reînceapă lupta cu turcii, după învingerea de la Răsboieni9, pe acelaşi loc
se afla, la 1472, mănăstirea Voroneţului, făcută din lemn însă, şi având în frunte pe egumenul Misail. Prin
urmare, aci existase, de mai înainte, o comunitate mănăstirească, a cărei întemeiere se datora pustnicului Daniil,
care, ca călugăr şi numindu-se David, fusese în fruntea ei. Îmbrăcând însă apoi el schima cea mare, lăsând în
locu-i ca conducător pe Misail şi schimbându-şi numele, din David, în Daniil, se retrase din fruntea comunităţii,
trăind singur izolat9. E probabil că acestui cucernic pustnic să-i fi cerut Ştefan sfatul, în împrejurările grele, prin
care trecea, şi, în urmă, ca mulţămită, să fi ridicat biserica mănăstirii de aci. Că mănăstirea, simplă de lemn,
exista într-adevăr înainte de a-i face Ştefan cel Mare, în 1488, biserica de zid, ne-o atestă chiar un document al
lui Ştefan cel Mare, cu data de 22 Ianuarie 1472, prin care Domnul acordă scutire de vamă mănăstirii
Voroneţului pentru 2 maje de peşte, pe care le-ar aduce, pentru hrana călugărilor de la Chilia sau de la Iazer
(Uljanicky, Materialy, p. 109. Codrescu, Uricar, XI, p. 93. S. F. Marian, Condica Voroneţului, p. 78). Egumen al
Mănăstirii era, la această dată, Misail, acel care urmase la conducere, după ce David-Daniil devenise mare
schimnic şi se retrăsese din mănăstire‖.
10
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13
Pr. prof. Petru Rezuş, Viaţa şi faptele Sfântului Daniil Sihastrul, în „Studii Teologice‖, 1956, nr. 3-4, p. 227240
14
AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. III, Bucureşti 1980, doc. 40, pp. 74, 75
15
AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. III, Bucureşti 1980, doc. 51, p. 96
16
AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. III, Bucureşti 1980, doc. 81, pp. 159, 160
17
AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. III, Bucureşti 1980, doc. 204, p. 369
18
AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. III, Bucureşti 1980, doc. 244, pp. 435, 436
19
Academia Română, Documente privind Istoria României, vol. IV, Bucureşti 1952, doc. 340, p. 275
20
AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XXII, Bucureşti 1974, doc. 262, p. 293
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locul de odihnă veşnică ale monahului; „Chiar şi în satul Voroneţ – a făcut o mănăstire spre
veşnica aducere aminte, cum că s-a pierdut odată pe acea vale, când a fost mic, împlinind
cuvintele sihastrului. Unde o fi fost schitişorul Sihastrului acolo se află astăzi o mănăstire
veche zidită de Ştefan cel Mare‖ 21, „iar Ştefan Vodă, mergând de la cetatea Neamţului în sus
pe Moldova, a mers la Voroneţ, unde trăia un părinte Sihastru, anume Daniil‖ 22.
Informaţiile despre Daniil Sihastru, ca şi despre viaţa bisericească din nordul
Moldovei, de la Descălecat, până la Alexandru cel Bun şi în timpul domniei lui, sunt ca şi
inexistente, şi-atunci s-au născocit tot felul de tradiţii, care să argumenteze un ortodoxism
românesc timpuriu şi durabil, deşi ortodoxismul acela timpuriu se afla „sub toată puterea,
dominaţiunea, superioritatea şi jurisdicţiunea ordinară şi eclesiastică, şi supunerea episcopală
a prezisului Episcop de Galiţia, precum şi a celor ce girează în locul Episcopului de Galiţia
sau a Bisericii Galiţiene‖23. În tendinţa aceasta de „românizare‖ a începuturilor galiţiene
atestate a vieţii religioase în nordul Moldovei, mitul lui Daniil Sihastrul devenea esenţial. El,
ca ucenic al lui Leontie sau al lui Lavrentie, trăieşte la Schitul lui Lavrentie din Vicovu de
Sus, unde nu împletea coşuri de nuiele, precum în Patericul Românesc, ci „se ocupa cu
cioplirea de linguri din lemn de paltin‖ 24.
În documentele medievale şi nici în cele ale mănăstirii Putna, pe care Dimitrie Dan le
studiase migălos, scriind monografia mănăstirii şi a satului, nu exisă nici o menţionare, fie ea
şi evazivă, la Schitul lui Laurentie, deşi un toponim local sugerează existenţa unui schit, în
vremuri vechi, pe numele „pârâului schitului‖, adică Laura sau „Lavra‖. Însăşi denumirea
Laura, care face trimitere la o astfel de „această sfântă laură‖ 25, atât de prezentă în restul
teritoriilor româneşti, confirmă spusele Epistolei lui Urban al V-lea către Arhiepiscopul de
Praga, din 1371, la care am făcut trimitere, deşi, într-un singur document de cancelarie este
menţionat pârâul care marca hotarul braniştii Putna. În uricul lui Ştefan cel Mare, dat la
Suceava, în 15 martie 1490, prin care se confirmă stăpânirea mănăstirii Putna asupra satelor şi
a braniştii ei, nu este menţionat schitul Laura (Lavra) şi, deci, nici o „lavră‖ (schit), ci doar „a
şasea biserică cu un popă în Jicovul de Sus‖, Laura fiind pomenită doar prin pârâul cu acelaşi
nume, în delimitarea braniştii mănăstirii Putna, „începându-se hotarul acestei branişti de la
obârşia Laurii, opcina până la Falcău‖ 26, drept pentru care, în indicele de localităţi, Alexandru
Gonţa menţionează „Laura, pârâu la mănăstirea Putna‖27. De altfel şi numele de Schitul lui
Lavrentie, păstrat, cică, tot de tradiţii, face trimitere la „schitul întemeietorului schitului‖
(lavrei), deci iarăşi întăreşte afirmaţia lui Urban al V-lea şi dă dreptate lui Gheorghe Brătianu,
primul istoric român care susţinea că majoritatea numelor bărbăteşti din legendele româneşti
(exemplifica prin Gelu, care este „gealu‖, aşa cum încă se mai numeşte dealul prin Ardeal şi
prin Bucovina) sunt, de fapt, toponime.
În tot parcursul veacului al XV-lea, nici un document de cancelarie domnească nu
menţionează numele lui Leontie-Lavrentie, pe care Alexandru cel Bun l-a fi făcut stareţ la
Bogdania, şi nici pe cel al sihastrului Daniil. Iar dacă Daniil, indiferent unde ar fi trăit şi ar fi
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făptuit minuni, sfătuindu-l mereu pe Ştefan cel Mare (deturnare a meritelor lui Teoctist),
oricum ar fi fost menţionat, măcar într-un uric de danie, în favoarea Putnei sau a Voroneţului,
pe „rugătorul nostru‖ nu Misail (1472), nu Efrem (1488, 1489), nu Ghenadie (1490), ci
Daniil. De altfel şi „rătăcirea‖ lui Ştefan cel Mare, cu popas la chilia sihastrului, în 1476, este
imposibil, la Putna existând mănăstirea ctitorită de dânsul, iar la Voroneţ – mănăstirea de
lemn a lui Misail, pe care o scutise de dări în 1472.
La Voroneţ, informaţiile sunt mai mult decât lapidare. Pe piatra mormântală scrie
„Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimonahul Daniil‖, iar pe sulul pe care
Daniil îl ţine în mână în alegoria portretului său cu aureolă, pictat în 1547, stă scris: „Veniţi,
fraţilor, de mă ascultaţi. Va voi învăţa frica Domnului. Cine este omul…‖ 28.
Şi-atunci cine a fost şi unde a trăit Daniil Sihastrul? Ca şi în mitul Descălecătorului,
sihastrul este Spiritul Locului; pe Dragoş îl întâmpina Uţa, deci Zeiţa Pământului
(Descălecarea însemnând un fel de logodnă cosmică), iar pe Ştefan cel Mare, Sihastrul, deci
Spiritul bărbătesc al locului, echivalent al moş-strămoşului. Daniil Sihastrul a locuit şi
locuieşte în fiecare fir de iarbă, de nisip sau de lumină pe care nevoia de speranţă, de amăgire
care să-i dea putere de viaţă, poate fi întâlnit în cale.
Cu siguranţă, lavra (schitul) din Vicovu de Sus, între timp dispărut, dar reverberat de
undele pârâului Laura, ca şi chilia de piatră de la Putna ţin de vremurile „schismei galiţiene‖,
dacă nu cumva de vremuri şi mai vechi, în care pionii troieni oficiau, şi pe aceste locuri, în
cinstea Soarelui, în care, cum spunea Regele David, „Dumnezeu şi-a făcut sălaş‖. Nu ştiu în
ce măsură neadevărul romanţat poate fi mai folositor decât adevărul, deci, ca să puteţi
imagina singuri, vă pun la dispoziţie, drept Anexe, în ordine cronologică, toate mărturiile de
care m-am folosit pentru scrierea acestui text.

ANEXE:
1371: Epistola lui Urban al V-lea către Arhiepiscopul de Praga: „Ni s-a făcut nouă
cunoscut, de către prea iubiţii noştri fii, Nicolau de Malsac (Melsak, în textul original, scris în
latină – n. n.) şi Paul de Suidiniţ (Swidinitz – n. n.), profesori din ordinul fraţilor minoriţi, că
nobilul bărbat Lascu, Ducele părţilor Moldovene sau a naţiunii Valahiei, atât el, cât şi poporul
ducatului său sau al ţării Moldova, deşi se glorifică cu numele creştinătăţii, cu toate acestea ei
şi părinţii lor au fost, de la început, şi sunt schismatici. Dar acum, conduşi de predicile şi
învăţăturile fraţilor minoriţi, voiesc să se lepede de toată schisma şi să profeseze sfânta
credinţă, pe care o ţine, învăţă şi o predică, Biserica catolică şi apostolică; şi voiesc ca să
asculte cu umilinţă de Noi şi de succesorii noştri, Pontificii Romani, precum şi de Sfânta
Biserică romană, şi să se supună în toate, precum şi ceilalţi principi şi popoare catolice ascultă
şi se supun. Apoi acest Duce a cerut de la Noi, cu umilinţă, ca oraşul său Siret, ce este supus
diecezei de Galiţia, întinsă peste un spaţiu mare de pământ, în care dieceză se află un Episcop
schismatic, a căruia Biserică de Galiţia este aşezată în părţile adică ale schismaticilor din
Rusia, şi numitul oraş (Siret) este mare, după aparenţă, şi plin de locuitori, şi cuprinde
tot ce l-ar face apt pentru a fi decorat cu insigniile de cetate, să fie ridicat la rangul de
cetate şi desemnat cu numele de cetate, şi să numim în dânsul un Episcop catolic, care ar
învăţa atât pe duce, cât şi pe popor, şi să-i întreţină în zisa credinţă catolică şi să-i învrednicim
în privinţa acesta şi de alte dispoziţiuni cuviincioase.
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Deci noi, pentru mântuirea sufletelor prezisului popor şi duce, care mărturisesc că se
luptă în contra inamicilor Crucii, dorim ca să-i întoarcem de la erori şi de la prezisa schismă,
voind ca întoarcerea la prezisa credinţă să fie plină de efecte bune; dar, neavând cunoştinţă
(exactă) despre expunerile făcute, noi, cu scrisori Apostolice şi din consiliul fraţilor noştri te
trimitem pe frăţia ta, în a căruia fidelitate şi circumspecţiune în asemenea cauze, precum şi în
altele, punem în Domnul toată încrederea noastră şi, totodată îţi ordonăm ca voi, sau doi, sau
unul dintre ai voştri, să cercetaţi prin voi sau prin altul, sau prin alţi bărbaţi catolici credincioşi
şi prudenţi, dacă prezisul Lascu şi poporul lui voiesc în mod ferm, pur, cu simplitate, umilinţă
şi reverenţă să primească dorita credinţă catolică (şi dacă va fi trebuinţă, să-i înduplecaţi în
acesta cu învăţăturile şi predica voastră, şi să-i confirmaţi în dânsa şi prin alţi bărbaţi catolici,
cercaţi în această credinţă), după care toţi, sau o parte oarecare din dânşii, care se vor părea
înţelepciunii voastre mai întreprinzători, vor nega schisma întreagă şi vor primi cu devotament
acea credinţă şi va fi profesată ea după formula care vi se trimite vouă sub bula noastră; atunci
să scoateţi cu totul şi pentru totdeauna pe menţionatul oraş Siret şi pe toată ţara prezisă sau
ducatul Moldovei, de sub toată puterea, dominaţiunea, superioritatea şi jurisdicţiunea ordinară
şi eclesiastică, şi supunerea episcopală a prezisului Episcop de Galiţia, precum şi a celor ce
girează în locul Episcopului de Galiţia sau a Bisericii Galiţiene şi a oricărei alte persoane
ecleziastice, ce ar pretinde că are în acest oraş, ţară sau ducat vreo putere sau jurisdicţiune
spirituală şi eclesiastică, provenită din partea Bisericii sau a demnităţii sale, şi totodată să-l
liberaţi, stabilind şi dispunând că acel oraş să fie supus imediat sfântului scaun Apostolic; şi
mai pe urmă să ridicaţi pe oraşul menţionat la rangul de cetate şi să-l decoraţi cu numele de
cetate, şi să supuneţi pe toată ţara menţionată sau pe ducatul Moldaviei, cât aparţine prezisului
Duce, acelei cetăţi, ca pe o dieceză şi, totodată, să dispuneţi ca să se delimiteze acea Eparhie
cu confinii certe, şi dacă va fi acolo o Biserică proprie pentru acesta scop, să o faceţi Biserică
catedrală sau episcopală‖29.
*
1472, ianuarie 22: „Din mila lui Dumnezeu, noi, Ştefan voievod, domn al Ţării
Moldovei. Facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor celor care o vor vedea sau o vor
auzi citindu-se, când aceasta va fi de trebuinţă cuiva, că a binevoit domnia mea, cu bunăvoinţa
noastră şi cu inima curată şi luminată, din toată bunăvoia noastră şi cu ajutorul lui Dumnezeu,
şi am făcut întru pomenirea sfânt-răposaţilor noştri părinţi şi pentru sănătatea noastră, şi
pentru sănătatea copiilor noştri, şi dăm şi am dat această carte a noastră mănăstirii noastre
de la Voroneţ, unde este hramul sfântului mare mucenic şi purtător de biruinţă al lui Hristos,
Gheorghie, şi unde este egumen popa Misail, pentru aceea ca să fie volnic şi slobod să trimită
2 măji ale sale după peşte, în fiecare an, pentru ca să fie pentru îndestularea fraţilor, sau la
Chilia, sau la iezere, sau oriunde în ţara noastră, şi nici mergând acolo după peşte, nici iarăşi
înapoi cu peştele la mănăstire, să nu dea nici un fel de vamă din acele 2 măji prin toată ţara
noastră, nici un groş, nici la vămile vândute, nici la cele nevândute.
Pentru aceea, nici un boier, şi nici judecător, şi nici dregător, şi nici vameş, şi nici o
slugă sau boier să nu îndrăznească să ia vama de la acele două măji nici un groş. Iar cine s-ar
încumeta, peste această carte a noastră, să ia vamă de la ei, din acele măji mai sus-scrise, acela
este potrivnic nouă şi cărţii noastre.
Toate acestea mai sus-scrise făgăduim mănăstirii noastre de la Voroneţ, să le păstrăm
şi să le împlinim până la sfârşitul vieţii noastre.
29
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Iar la aceasta este credinţa domniei mele, Ştefan voievod, şi credinţa tuturor boierilor
noştri moldoveni, mari şi mici.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit credinciosului
nostru boier, pan Toma logofăt, să scrie şi să atârne pecetea noastră şi la această carte a
noastră.
A scris Isaiia, la Suceava, în anul 6980 <1472>, luna ianuarie, 22‖30
1488, august 17: „În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Troiţă sfântă şi de
o fiinţă şi nedespărţită. Iată eu, robul stăpânului meu Iisus Hristos, Io Ştefan voievod, din mila
lui Dumnezeu domn al Ţării Moldovei. Facem cunoscut, cu această carte a noastră, tuturor
celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că au venit, înaintea noastră şi înaintea
boierilor noştri moldoveni, mari şi mici, slugile noastre, Şandru Gardu şi vărul lui, Şuşman, şi
unchiul lor, Ioan, cu surorile lor, Magda, şi Mara şi Neaga, fiii lui Coste Mădzărăescul, de
bună voia lor, nesiliţi de nimeni, nici asupriţi, şi au vândut ocina lor dreaptă, din uricul lor
drept şi propriu, un sat, anume Ştilbicanii, la Topliţa Rece, pe Suha Mare, şi Suha Mare, de la
gură, până chiar la obârşie, şi cu toate poienile şi muncelele, câte sunt pe lângă ea, şi toate
izvoarele, anume Răroaia, şi Ostra şi Negrileasa, şi cu toate izvoarele câte cad în ele, şi cu
poienile şi cu fâneţele, însumi domniei mele, pentru 160 de zloţi tătăreşti.
Şi am plătit eu, domnia mea, toţi banii mai susscrişi, 160 de zloţi tătăreşti, în mâinile
slugilor noastre Şandru Gardu şi în mâinile vărului lui, Şuşman, şi în mâinile unchiului lor
Ioan şi în mâinile surorilor lui, Magda, şi Mara şi Neaga, fiii lui Coste Mădzărăescul, înaintea
noastră şi înaintea boierilor noştri moldoveni.
Şi după ce am plătit şi am tocmit toate câte scriem mai sus, eu, domnia mea, întru
aceea am binevoit, cu bunăvoinţa noastră şi cu inimă curată şi luminată, şi cu toată bunăvoia
noastră şi cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să întărim şi să împuternicim sfânta noastră
mănăstire de la Voroneţ şi am făcut, pentru pomenirea sfânt-răposaţilor înaintaşi şi părinţi ai
noştri, şi pentru sănătatea şi mântuirea noastră şi pentru sănătatea şi mântuirea copiilor noştri,
şi am dat, şi am închinat şi am întărit acel sat, Ştilbicanii, la Topliţa Rece, pe Suha Mare, şi
Suha Mare de la gură până chiar la obârşie, şi cu toate poienile şi muncelele câte sunt pe lângă
ea, şi toate izvoarele, anume Răroaia, şi Ostra şi Negrileasa, şi cu toate izvoarele câte cad în
ele, şi cu poienile şi cu fâneţele, acestei sfinte mănăstiri a noastre de la Voroneţ, unde este
hramul sfântului şi slăvitului marelui mucenic şi purtător de biruinţă Gheorghie şi unde este
egumen rugătorul nostru, chir popa Efrem. Şi să fie acest sat, anume Ştilbicanii, şi cu toate
câte scriem mai sus acestei sfintei mănăstiri a noastre de la noi uric şi cu tot venitul, neclintit
niciodată, în veci‖31.
1489, martie 14: Ştefan cel Mare plăteşte 350 zloţi tătăreşti pentru satul Vlădenii pe
Siret, pe care-l dăruieşte, cu întăritură şi împuternicire pentru „sfânta noastră mănăstire de la
Voroneţ… unde este egumen rugătorul nostru chir popa Efrem‖ 32.
1490, noiembrie 26: Ştefan cel Mare cumpără Glodenii, de lângă Stăuceni, cu 150
zloţi tătăreşti, pe care-l dăruieşte mănăstirii de la Homor. „Iar întru aceea, am binevoit domnia
mea, cu bunăvoinţa noastră, şi cu curată şi luminată inimă, şi cu toată bunăvoia noastră şi cu
ajutorul lui Dumnezeu, ca să întărim şi să împuternicim sfânta noastră mănăstire de la
Voroneţ, unde este hramul simţului şi slăvit ului mare mucenic şi purtător de biruinţă
Gheorghie şi unde este egumen rugătorul nostru, chir popa Ghenadie, şi am făcut pentru
pomenirea sfânt-răposaţilor noştri înaintaşi şi părinţi, şi pentru sănătatea şi mântuirea noastră,
30
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şi pentru sănătatea şi mântuirea doamnei noastre, Maria, şi pentru sănătatea şi mântuirea
copiilor noştri, şi am dat acestei sfinte mănăstiri a noastre de la Voroneţ acea selişte spusă mai
înainte, anume Poiana, la gura Homorului, să fie acestei sfinte mănăstiri de la Voroneţ de la
noi uric, neclintit niciodată, în veci‖33.
1497, ianuarie 22: Ştefan cel Mare cumpăra, cu 70 de zloţi, de la Drăguş Carâmbu şi
verii lui, o prisacă pe Lazul din hotarul satului Tomeşti, pe care îl dăruieşte, fără menţionarea
lui Daniil Sihastrul, mănăstirii Voroneţ „unde este egumen rugătorul nostru chir popa
Macarie‖34.
1499, noiembrie 20: Ştefan cel Mare întărea alte sate şi prisăci mănăstirii Voroneţ,
„unde este egumen ieromonahul Macarie‖ 35, iarăşi fără vreo trimitere la Daniil Sihastrul.
*
1599, decembrie 17: Conform unui suret sârbesc, Ieremia Movilă întăreşte o danie a
marelui vornic al Ţării de Sus, Grigorcea, mănăstirii Voroneţ, „unde se odihnesc sfintele
moaşte a preacuviosului şi purtătorul de Dumnezeu, părintele nostru Daniil cel Nou şi trupul
acestui scris mai sus boier au lăsat să-l îngroape în mănăstirea Voroneţ‖36.
1634, septembrie 24: Într-o adeverire a călugărilor de la Voroneţ, către Vasile Lupu,
privind un schimb de moşii, sunt menţionate moaştele „Binecinstitorului şi de Hristos
iubitorului, celui încununat de Hristos Dumnezeu cu coroană împărătească, celui uns cu mirul
bine mirositor, bucuria Ieleonului, celui curăţit prin baia botezului şi celui dăruit de împăratul
cerurilor cu cinstit sceptru, prea milostivului, marelui nostru domn, Io Vasilie voievod, din
mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei, în mila prea marelui domn Dumnezeu şi a
mântuitorului nostru Iisus Hristos, bucură-te să domneşti mulţi ani, amin.
Primeşte smerită metanie cu faţa plecată până la pământ de la preamăritul ieromonah
Nicolae, egumen, şi de la tot soborul de la sfânta mănăstire Voroneţ, unde este hramul
sfântului şi slăvitului, marelui mucenic purtător de biruinţă al lui Hristos, Gheorghie, unde se
odihnesc moaştele sfântului, preacuviosului părintelui nostru, Daniil cel Nou‖37.
*
1924: Schitul Laura, deşi pârâul Laura îşi trage numele de la o astfel de „lavră‖
străveche, există doar în „tradiţie‖, legenda fiind repovestită de Dimitrie Dan, în „Laura‖ 38,
drept o mostră de poveste mitică, păstrată de tradiţia locurilor, cu toate inexactităţile istorice
consacrate:
„În vremile vechi, zice că mai mulţi călugări evlavioşi, care se adunară într-un loc
singuratic şi încunjurat de păduri străvechi, clădiseră o mănăstire. Ei îşi durară mănăstirea din
bârne groase de stejar trainic, în apropierea şi spre apus de satul Vicovul de Sus, pe locurile
lui, şi o închinară sfântului Laurentie.
Călugării se rugau lui Dumnezeu sfântul pentru iertarea păcatelor lor şi cele ale
oamenilor. Ca să-şi agonisească cele puţine, însă neapărat trebuincioase pentru susţinerea
vieţii, lucrau călugării fel de fel de meşteşuguri.
Dintre aceşti vrednici părinţi era ieromonahul Daniil, cel mai evlavios şi iscusit. Şi
acesta se ocupa cu cioplirea de linguri din lemn de paltin. Pe aceste le vindea apoi prin satele
33
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învecinate şi aşa îşi agonisea el puţina pâine de toate zilele. Cele ce însă îi mai rămâneau ca
prisos de la vânzarea lucrului manilor sale şi din cele ce-i a-duceau bunii creştini ca cunoştinţă
pentru sviştănii, dezlegări, cărţile lui Lazăr, cetanii şi altele, împărţea el săracilor, văduvelor şi
orfanilor. Era el chip de un adevărat părinte duhovnicesc!
Auzise cuviosul Daniil, carele de obicei petrecea numai în post şi rugăciune, că în
Sirete, carele era al treilea sat în depărtare de Vicovul de Sus, s-ar strânge oamenii într-o zi
anumită din săptămână spre a se desface de cele ce au de prisos şi a cumpăra cele de trebuinţă.
Şi având şi Daniil o mulţime de linguri gata, pe care n-o putea desface prin satele din
apropiere, se hotărî să-şi cerce norocul cu marfa sa în Sirete. Se duse deci pustnicul la stareţul
acelei adunări călugăreşti, să-şi ceară binecuvântarea şi pozvolenia pentru călătorie, fără de
care n-ar fi îndrăznit el să facă, Doamne fereşte, nici un pas din mănăstire afară. Acesta,
încredinţat de evlavia şi statornicia lui Daniil, îi dădu bun bucuros încuviinţarea dorită,
îndatorindu-l, însă, ca a treia zi să fie nesmintit în chilia sa din mănăstire.
Ajungând Daniil în Sirete, se desfăcu curând de marfa ce o lucrase şi o adusese în
sudoarea feţei sale, în o pereche de desagi, în spate. Dară, cu toate că-şi vându îndată
lingurile, el de aice nu scăpă cu una, cu două. Creştinii din loc şi cei de primprejur adică,
auzind că Daniil se află în mijlocul lor, nu-l lăsară. Ei îl rugară unul pentru o molitvă a
sfântului Vasile, altul pentru o sviştanie pentru un bolnav, al treilea pentru dezlegarea şi
măsluirea unei femei ce trăgea de moarte ş. a. Vestea că rugăciunile lui Daniil sunt primite
înaintea lui Dumnezeu şi de aceea de folos celor bolnavi îi merse adică prin întreaga ţară a
Moldovei, de aceea îl şi îmbulzeau creştinii. Şi adică ce avea să facă bietul călugăr, trebuia să
le facă tuturor după dorinţă. Ştia el că astfel se prea întârzie şi trece hotarul vremii, pentru care
îl îndatorise stareţul ca să fie acasă, dar el nădăjduia în Dumnezeu şi bunătatea proistosului
său. El se răzgândi mai departe, că este îndatorat să ajute celor ce sufăr de boale, să le alineze
durerile trupeşti şi sufleteşti şi apoi că, din prisosul darurilor creştinilor, va avea de unde
ajutora pe cei săraci, deci rămase pe la creştini şi zăbăvi o zi peste vedea.
Întorcându-se Daniil, a patra zi, acasă şi venind el înaintea stareţului, acesta, fără să
asculte dezvinuirea lui, îl mustră aspru pentru întârzierea avută şi-l pedepsi cu oprirea
depărtării din mănăstire pe un timp mai îndelungat.
Bietul Daniil, deşi se ştia fără oarecare vină mare, primi cu supunere aspra mustrare şi
greaua pedeapsă, dară se hotărî, în sine, că, pentru c-a călcat porunca stareţului şi s-a întârziat
cu o zi, ceea ce nu i se întâmplase niciodată mai înainte, să se retragă, pentru restul vieţii, în
fundul munţilor, într-un loc cu totul neumblat şi pustiu, şi să se facă sihastru. Şi aşa şi făcu el.
Se retrase adică într-un codru necălcat de picioare de oameni, care era între munţii de la
asfinţit-miazănoapte de la mănăstirea sfântul Laurentie şi într-o depărtare de aici ca de un ceas
şi mai bine.
Aice află Daniil un locuşor ce-i convenea, fiindcă, una – locul era pustiu, al doilea –
lângă el curgea, în vale, un pârâu cu o lingură de apă şi, al treilea, că aice codrul era plin de
stânci uriaşe. Şi mai ales această din urmă însuşire a locului se lovea cu propusul lui, ca să se
facă sihastru. El adecă se hotărî să-şi scobească într-o stâncă de aici o chilie, unde să se poată
adăposti de greul iernii, de ploi şi de fiarele răpitoare.
Ani întregi petrecu bietul sihastru, în genunchi, cu dalta în mână, şi ciopli necontenit şi
din greu, în vârtoasa stâncă. După o muncă nespus de grea, ostenitoare şi îndelungată, îşi văzu
el sfârşită, cu ajutorul lui Dumnezeu, la care nădăjduia mereu, truda şi chilia din pietroasa
stâncă. Această chilie se poate vedea şi astăzi în Putna, în a cărei apropiere lucră, cu vapor, o
fabrică de carbonizare şi un feresteu. Cum s-au schimbat timpurile I
Pe când petrecea Daniil, într-o seară întunecoasă, în fundul stâncii sale, în genunchi, şi
se ruga lui Dumnezeu, iară afară se auzea înfiorosul urlet al lupilor şi urşilor, zice că bătea
cineva la uşa chiliei. Daniil întrebă că cine-i, iară de afară răspunse un glas că este Ştefan
Vodă, Domnul ţării Moldova, carele, de la vânătoare de prin munţi, a rătăcit de soţii săi. Şi
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fiind afară, zicea glasul, grozav de întuneric, nu poate afla cărarea, deci se roagă să-l
primească la mas. Sihastrul deschise uşa chiliei şi-l primi bucuros pe Vodă să mâie. În acea
noapte, zice-se, Daniil să-l fi înduplecat pe Ştefan Vodă să rădice în acele locuri lui
Dumnezeu un locaş şi Dumnezeu îi va ajuta la toate întreprinderile lui. Şi Ştefan Vodă primi
cu plăcere sfatul sihastrului, era el doară om evlavios şi cu frica lui Dumnezeu ca rar altul şi
mai zidise şi mai înainte mai multe locaşuri dumnezeieşti.
Începu deci să zidească şi aicea falnică mănăstire, care, sfârşindu-o, o numi a Putnei,
după pârâul ce curge alăturea spre vale. Cum se isprăvi mănăstirea Putna, curseră la ea şi o
mulţime de călugări, de prin toate mănăstirile şi schiturile din ţară, aşa şi din cea a sfântului
Laurentie, din Vicovul de Sus. Aceasta de acuma înainte rămase pustie şi, cu vremea, clădirile
ei începură să le risipească. Biserica cea de stejar a mănăstirii să se fi mutat, mai târziu, la un
sat oarecare, al cărui nume însă din nefericire, cu vremea, cu totul s-a uitat. Aşa, cu vremea,
nu rămase nemică din această mănăstire şi nimeni n-ar şti că ea, cândva, în timpuri vechi, a
existat, dacă poporul nostru nu ne-ar fi păstrat tradiţia şi, pentru acea parte de loc, numele
„Laura‖, prescurtat din Laurentie.
Daniil zice că să fi prorocit că în satul Vicovul de Sus poporul astfel se va înmulţi, că
va fi lipsă ca biserica sătească mereu să se adaugă şi să se mărească, de trei ori cum era, ba că
va veni vremea când se va zidi, chiar pe acel loc, pe care a stat cea a mănăstirii sfântul
Laurentie, o biserică sătească.
Sihastrul Daniil, după ce s-a zidit mănăstirea Putna şi s-a urzit un sătişor de 12 familii,
a părăsit chilia sa din stâncă şi a dispărut. El să se fi aşezat într-o pustietate şi mai mare,
precum îşi pusese el canonul, când cu probaza stareţului, ca până la sfârşitul vieţii să petreacă
în adâncă singurătate.
Zice că el s-a statorit pe un loc pustiu şi sălbatec, pe pârâul Voroneţului sau apa
Corbului. Aice petrecea el, ca şi în chilia sa de stâncă de pe Putna, în post, rugăciune şi
învăţarea celor ce veneau la el.
Aice să mai fi avut Daniil o întâlnire cu Ştefan Vodă, după pierduta bătălie cu turcii de
la Valea Albă sau Răsboeni. Acesta, adică, în nevoia sa, îl rugă pe Daniil de sfat, ori de să
închine ţara turcilor, iar el îi zise să-şi adune oastea, să se lupte cu duşmanul şi că va învinge,
dacă va făgădui să zidească pe acele locuri un locaş lui Dumnezeu. Ştefan Vodă urmă sfatul
sihastrului, învinse pe turci şi zidi, pe apa Corbului (Voroneţului), o mănăstire frumoasă
numită a Voroneţului, ca mulţămită pentru izbânda câştigată cu ajutorul lui Dumnezeu‖39.
*
2005: „Sfântul Ierarh Leontie este numărat printre cei dintâi sfinţi români pe care i-a
odrăslit pământul Moldovei şi adevăratul părinte duhovnicesc al Cuviosului Daniil Sihastrul.
După tradiţie, era de loc din oraşul Rădăuţi. Apoi, râvnind Sfinţilor Părinţi de odinioară şi
arzând cu inima după dragostea lui Hristos, spre sfârşitul secolului al XIV-lea s-a făcut
sihastru în pădurile seculare din partea locului.
Deci, călugărindu-se cu numele de Lavrentie, s-a învrednicit mai târziu de darul
preoţiei. Apoi, împreună cu câţiva ucenici, a întemeiat o vestită sihăstrie de călugări în codrii
Rădăuţilor, ce se chema, după numele său „Schitul Laura‖ (Lavra) sau „Mănăstirea Sfântului
Lavrentie‖40. În obştea sa, Cuviosul Lavrentie a format mulţi ucenici cu viaţă aleasă, printre
care sc număra şi Sfântul Daniil Sihastrul. În Schitul Laura, însuşi Cuviosul Lavrentie s-a
nevoit şi a avut o trăire aşa de înaltă, încât s-a învrednicit de la Dumnezeu de darul facerii de
minuni. Că pe mulţi bolnavi îi vindeca cu rugăciunea sa şi era tuturor părinte, sfetnic, dascăl şi
ocrotitor.
După întemeierea Episcopiei de Rădăuţi, auzind domnul Moldovei, Alexandru cel
Bun, de nevoinţa sa, l-a rânduit episcop al acestui scaun. Şi a păstorit cu multă înţelepciune
39
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Pe locul unde a fost Schitul lui Lavrentie se află satul Laura, Suceava.
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turma lui Hristos câţiva ani de zile, învăţând pe toţi dreapta credinţă şi făcându-se tuturor
pildă de sfinţenie. Apoi, râvnind iarăşi vieţii sihăstreşti, s-a retras din scaun şi s-a făcut
schimonah cu numele de Leontie, ajungând cel mai vestit sihastru şi părinte duhovnicesc din
nordul Moldovei. Deci, mai trăind puţin şi uimind pe toţi cu smerenia, cu nevoinţa şi cu darul
minunilor pe care le făcea, şi-a dat sufletul cu pace în mâinile Domnului.
Mai târziu, proslăvindu-se prin oarecare minuni şi fiind găsit în mormânt cu trupul
întreg şi nestricat, s-a aşezat cu cinste în biserica episcopală din Rădăuţi spre închinarea
tuturor, unde mulţi credincioşi primeau sănătate şi mângâiere la sfintele sale moaşte, ajungând
vestit până dincolo de hotarele Moldovei.
În anul 1639, prădându-se biserica, au dispărut şi moaştele Sfântului Leontie din
Rădăuţi. Unii cred că au fost luate de năvălitori. Alţii spun că au fost îngropate de călugări în
biserică, în anul 1783, odată cu desfiinţarea mănăstirii. Însă, locul unde se află astăzi, singur
Dumnezeu îl ştie. În anii 1621-1622 un vestit teolog ucrainean, ieromonahul Zaharia
Kopystenski din Kiev, scria despre el: „În Rădăuţi, în episcopie, Sfântul Leontie făcătorul de
minuni zace cu trupul întreg...‖41.
Sfinte Preacuvioase Părinte Leontie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!‖42.
2005: „SFÂNTUL DANIIL SIHASTRUL / Mănăstirea Voroneţ / (secolul XV)43 //.
a. Viaţa. Cuviosul Părintele nostru Daniil Sihastrul a fost unul din cei mai mari sfinţi pe care
i-a odrăslit pământul Moldovei, mare dascăl al pustiei şi povăţuitor al călugărilor. / Acest
sfânt al neamului nostru s-a născut într-o familie de oameni săraci, de pe moşia Mănăstirii
Sfântul Nicolae din Rădăuţi, la începutul secolului al XV-lea, primind la botez numele de
Dumitru. Când avea 16 ani, s-a făcut călugăr în aceeaşi mănăstire, cu numele de monahul
David. După câţiva ani de aspră nevoinţă se învredniceşte de harul preoţiei şi se retrage la
Mănăstirea Sfântul Lavrentie din comuna Vicovul de Sus44. Apoi, fiind chemat de Duhul
Sfânt la viaţa pustnicească, s-a făcut schimonah cu numele de Daniil, înainte de anul 1450, şi
s-a nevoit singur în neştiute osteneli duhovniceşti, mai întâi în preajma Mănăstirii Neamţ, pe
valea pârâului Secu, apoi pe valea pârâului Putna, într-o mică chilie săpată în piatră. / După
sfinţirea Mănăstirii Putna (1470), Cuviosul Daniil Sihastrul s-a retras în preajma Mănăstirii
Voroneţ, unde şi-a săpat chilie în piatră, sub stânca Şoimului. Aici se nevoieşte singur încă
20 de ani în plăcere de Dumnezeu, crescând numeroşi ucenici şi făcând multe minuni de
vindecare. / În anul 1488, odată cu zidirea bisericii Mănăstirii Voroneţ, Sfântul Daniil
Sihastrul se coboară în obşte, având peste 80 de ani, şi ajunge egumen al acestei mănăstiri.
Mai trăind încă puţin şi fiind cinstit de popor ca sfânt şi făcător de minuni, Cuviosul Daniil şia dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu prin anul 1496 şi a fost aşezat în biserică, unde se află
până astăzi. // b. Fapte şi cuvinte de învăţătură. / 1. Sfântul Daniil Sihastrul, fiind ales de
Dumnezeu din sânul maicii sale pentru viaţa cea îngerească a pustnicilor, s-a dovedit din
pruncie purtător de Hristos. Că niciodată nu lipsea de la biserică, nici se juca cu ceilalţi copii,
nici nu căuta odihnă şi mâncare. Ci, mereu se ruga şi întru toate asculta de părinţi. / 2. Când
avea vârsta ca de 10 ani, fiind dat să înveţe carte în Mănăstirea Sfântului Nicolae din Rădăuţi,
copilul Dumitru, deşi tânăr cu vârsta, s-a dovedit bătrân cu înţelegerea. Că în puţină vreme a
deprins Ceaslovul şi Psaltirea pe de rost, precum şi nevoinţa cea duhovnicească. Pentru
aceasta, cuvioşii călugări foarte mult îl iubeau şi se foloseau de blândeţea şi priceperea lui, că
41
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era întotdeauna umbrit de darul Duhului Sfânt. / 3. După cinci ani de ucenicie, tânărul ostaş al
lui Hristos s-a făcut călugăr, primind numele marelui prooroc şi împărat David. Şi era întru
toate ascultător cuvioşilor părinţi, având ca dascăl şi părinte duhovnicesc pe mult nevoitorul şi
purtătorul de Dumnezeu Sfântul Ierarh Leontie de Rădăuţi. / 4. Acest tânăr monah David era
foarte râvnitor în nevoinţa vieţii călugăreşti. Cel mai mult iubea liniştea, postul şi rugăciunea.
Zilnic nu gusta nimic până la asfinţitul soarelui, iar uneori postea desăvârşit câte trei şi chiar
cinci zile şi se hrănea numai cu legume şi ierburi. În ascultare era tăcut, blând şi tuturor supus,
iar la biserică zăbovea ziua şi noaptea ca o candelă mereu nestinsă. Încă şi la chilie dormea
puţin pe un mic scăunel, mereu veghind şi cugetând la cele dumnezeieşti. Iar dintre cărţi, cel
mai mult iubea Psaltirea pe care o ştia pe de rost şi o repeta zilnic. / 5. Aşa nevoindu-se câţiva
ani de zile, Cuviosul David s-a făcut vas al Sfântului Duh, învrednicindu-se de darul preoţiei
şi al facerii de minuni. Mulţi bolnavi, auzind de minunile ce se făceau prin rugăciunile lui,
alergau la smeritul ieromonah David şi se vindecau de suferinţele lor. Alţii veneau să-i ceară
sfat, că era foarte înţelept în cuvânt şi înainte văzător, iar alţii veneau să-i mărturisească
păcatele, că ajunsese cuviosul vestit duhovnic în părţile de nord ale Moldovei. / 6. Văzând
ieromonahul David că este înconjurat de lume şi nu mai are linişte la rugăciune, temându-se
de duhul slavei deşarte, a luat binecuvântare de la episcopul de Rădăuţi şi s-a retras la
Mănăstirea Sfântul Lavrentie (Laurenţiu). Dar şi acolo îl căutau credincioşii, precum şi cei
bolnavi de duhuri necurate. Cuviosul David, însă, ziua făcea ascultare şi stătea între oameni,
iar noaptea priveghea, se ruga şi împletea coşuri de nuiele pentru obşte. Aşa îşi omora
cuviosul ispitele tinereţii şi cugetul slavei deşarte. / 7. Odată 1-a trimis egumenul cu oarecare
ascultare în oraşul Siret. Acolo, înconjurându-l credincioşii, a zăbovit cuviosul o zi, neputând
a se întoarce la timp în mănăstire. Atunci, egumenul i-a dat canon să nu mai iasă o vreme din
lavră. Deci, smerindu-se ieromonahul David, şi-a împlinit cu bucurie canonul, dând slavă lui
Dumnezeu pentru toate. / 8. Trecând câţiva ani şi Cuviosul David sporind mult în nevoinţa
duhovnicească, se simţea chemat de Duhul Sfânt la viaţa pustnicească. Sufletul său era rănit
de dragostea lui Hristos şi dorea să-L slăvească neîncetat cu îngerii şi cu sihaştrii din codrii
Carpaţilor. / Deci, primind binecuvântare de la egumenul Mănăstirii Sfântul Lavrentie, a
îmbrăcat mai întâi marele şi îngerescul chip al schimniciei, schimbându-şi numele din David
în Daniil. Apoi, tăinuindu-se de lume, s-a retras singur în adâncul codrilor pe valea pârâului
Secu-Neamţ, cu puţin înainte de anul 1450, unde s-a nevoit 14 ani în aspre osteneli
călugăreşti. Apoi, văzându-se înconjurat de lume, s-a retras în nordul Moldovei, aproape de
sihăstria Putna. / 9. Călăuzit de Dumnezeu, Cuviosul Daniil şi-a făcut mai întâi o colibă de
lemn pe valea pârâului Viţeul. Apoi, aflând o stâncă mare în apropiere, şi-a săpat cu dalta
o mică chilioară în peretele stâncii, cât să poată încăpea. Alături şi-a scobit o altă încăpere,
drept paraclis de rugăciune, cum se vede până astăzi. În această stâncă s-a nevoit Cuviosul
Daniil în plăcere de Dumnezeu mai mult de 20 de ani. / 10. Nevoinţa Preacuviosului
Părintelui nostru Daniil Sihastrul în chilia de la Putna era aceasta: / Ziua şi noaptea priveghea
cu neîncetată rugăciune şi cugetare la cele dumnezeieşti, postind până la asfinţitul soarelui.
Din chilie nu ieşea deloc toată săptămâna. Mâncarea lui era formată din pesmeţi de pâine,
rădăcini şi ierburi, iar lucrul mâinilor sale era împletirea coşurilor de nuiele. Duminica
săvârşea Sfânta Liturghie şi se împărtăşea cu Trupul şi Sângele lui Hristos, apoi primea pe cei
ce veneau la el pentru vindecare de boli şi pentru cuvânt de folos. În posturi postea câte trei şi
uneori cinci zile şi avea darul rugăciunii şi al lacrimilor. / 11. Pentru sfinţenia vieţii sale,
pentru postul cel îndelungat şi pentru privegherile cele de toata noaptea cu rugăciuni şi cu
lacrimi, Cuviosul Daniil Sihastrul a fost multă vreme ispitit de satana, căutând să-l alunge din
pustie şi să-l arunce în păcatul cel cumplit al slavei deşarte. Dar cuviosul, cerând ajutorul lui
Hristos şi cu puterea Sfintei Cruci, toate cursele diavolului le biruia. Pentru aceea, în puţină
vreme s-a învrednicit de la Dumnezeu de darul lacrimilor, al mai înainte-vederii şi al
vindecării de boli. Căci izgonea duhurile necurate din oameni numai cu cuvântul şi vindeca
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tot felul de bolnavi. Apoi cunoştea cugetele cele ascunse şi spunea multora tainele cele
viitoare, căci era plin de darul Duhului Sfânt. / 12. Pentru nişte daruri ca acestea, numele
cuviosului se făcuse cunoscut în toată ţara Moldovei, iar poporul, de la mic până la mare, l-a
numărat din tinereţe în ceata sfinţilor. Cei mai mulţi îl numeau „Sfântul Daniil, Sihastrul cel
Bătrân‖, căci era părinte şi povăţuitor al tuturor sihaştrilor din nordul Moldovei. Alţii,
îndeosebi călugării, îl numeau „Sfântul Daniil Schimonahul‖. Iar după mutarea sa din trup,
era numit în popor „Sfântul Daniil cel Nou‖, ca să-l deosebească de alţi cuvioşi cu acelaşi
nume. / 13. În anul 1451, întâmplându-se grabnică moarte domnului ţării, Bogdan Voievod,
fiul său Ştefan cu greu a scăpat de primejdie. Deci, auzind de nevoinţa şi minunile Sfântului
Daniil Sihastrul şi fiind în grea strâmtoare, a fost călăuzit de Duhul Sfânt la chilia lui. Aici,
poposind câteva zile, şi-a mărturisit cugetele înaintea cuviosului, a primit de la el dezlegare de
păcate şi multe cuvinte de mângâiere. Apoi, liniştindu-i sufletul, marele sihastru l-a
binecuvântat, s-a rugat pentru dânsul, i-a proorocit că în curând va fi domn al Moldovei şi l-a
liberat cu pace. / 14. În primăvara anului 1457, Ştefan cel Mare, ajungând pe scaunul
Moldovei, s-a încredinţat de împlinirea proorociei Sfântului Daniil Sihastrul şi de darul lui
Dumnezeu care era întru dânsul. Din anul acela, cuviosul i-a fost marelui domn cel dintâi
sfetnic, duhovnic şi rugător către Dumnezeu. Adeseori, voievodul poposea la chilia lui, îşi
mărturisea păcatele, îi cerea cuvânt de folos şi nimic nu făcea fără rugăciunea şi
binecuvântarea lui. Iar cuviosul îl îmbărbăta şi îl îndemna să apere ţara şi creştinătatea de
mâinile păgânilor, încredinţându-l că, de va zidi după fiecare luptă câte o biserică spre lauda
lui Hristos, în toate războaiele va birui. / Astfel, ascultându-l, Ştefan cel Mare a apărat cu
multă vitejie Biserica lui Hristos şi ţara Moldovei după căderea Bizanţului, aproape o
jumătate de secol, câştigând 47 de războaie şi înălţând 48 de biserici. În felul acesta, Cuviosul
Daniil Sihastrul s-a dovedit un mare apărător al Ortodoxiei româneşti şi ctitor duhovnicesc al
mănăstirilor înălţate la îndemnul său. / 15. Odată, poposind domnul Moldovei în chilia
cuviosului, a fost îndemnat de marele sihastru să zidească în apropiere de chilia sa o mănăstire
de călugări, întru pomenirea Adormirii Maicii Domnului, către care avea mare evlavie. Deci,
ascultându-l Ştefan Voievod şi împreună alegând locul, cu binecuvântarea lui s-a început în
anul 1466 zidirea Mănăstirii Putna, iar în anul 1470, când s-a sfinţit acest dumnezeiesc lăcaş,
însuşi Sfântul Daniil a luat parte, fiind cinstit de toţi ca un al doilea ctitor. / 16. Se mai spunea
despre dânsul că, voind Ştefan Vodă să-i încredinţeze mănăstirea, de multe ori l-a rugat să fie
egumen şi părinte duhovnicesc al Putnei. Dar cuviosul, socotindu-se nevrednic de o cinste ca
aceasta, a rămas mai departe la mica lui chilie din peşteră. / 17. Pentru sfinţenia vieţii sale,
Cuviosul Daniil Sihastrul s-a dovedit din tinereţe purtător de Hristos şi mare dascăl al liniştii
şi rugăciunii lui Iisus. În timpul vieţii sale nu era în Moldova alt sihastru şi duhovnic mai
vestit, nici alt lucrător şi dascăl al rugăciunii mai iscusit decât el. De aceea, toţi egumenii şi
duhovnicii din nordul Moldovei, ca şi dregătorii din sfatul ţării, îl aveau de părinte
duhovnicesc. / 18. Urmând exemplul vieţii sale, numeroşi călugări iubitori de linişte din
chinovii se retrăgeau în pustie cu binecuvântarea Cuviosului Daniil şi deveneau sihaştri şi
lucrători sporiţi ai rugăciunii lui Iisus. Astfel, acest mare ascet al Moldovei avea prin
mănăstiri şi sate numeroşi fii duhovniceşti, iar prin munţi şi prin codri avea peste o sută de
ucenici sihaştri care se nevoiau în plăcere de Dumnezeu, după sfatul său. Aşa a creat Sfântul
Daniil Sihastrul în Moldova o mare mişcare isihastă, aproape fără egal, înnoind astfel, pentru
multă vreme, viaţa duhovnicească prin mănăstiri şi schituri şi ridicând o întreagă generaţie de
sihaştri şi rugători ai neamului. / 19. După anul 1470, văzând cuviosul că la Putna nu mai are
linişte din cauza mănăstirii şi a mulţimii credincioşilor, a părăsit chilia în care se nevoise peste
douăzeci de ani şi s-a retras în taină în codrii seculari din jurul Mănăstirii Voroneţ. Aici se
nevoiau ca la cincizeci de călugări sub povăţuirea ieroschimonahului Misail, vrednic ucenic al
Sfântului Daniil. Deci, aflând un loc retras în preajma mănăstirii, şi-a făcut o mică chilie
deasupra stâncii numită „Şoimul" şi aici se ostenea cuviosul în desăvârşită linişte şi plăcere de
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Dumnezeu. / Însă n-a trecut multă vreme şi îndată numele lui s-a făcut cunoscut în toate satele
din partea locului, încât veneau la el tot felul de bolnavi, paralizaţi, oameni stăpâniţi de duhuri
necurate şi se vindecau. Credincioşii, neputând ajunge la chilia lui, aşteptau jos în mănăstire,
iar cuviosul cobora noaptea, se ruga pentru ei, le spunea pricina suferinţei, îi sfătuia, îi
binecuvânta şi îi trimitea sănătoşi la casele lor. / 20. În vara anului 1476, Ştefan cel Mare,
pierzând lupta de la Războieni în faţa turcilor, s-a dus la chilia Sfântului Daniil
Sihastrul, bunul său părinte duhovnicesc de la Voroneţ. Deci, „bătând Ştefan Vodă în uşa
sihastrului să-i descuie, a răspuns sihastrul să aştepte Ştefan Vodă afară până va termina ruga.
Şi după ce şi-a terminat sihastrul ruga, l-a chemat în chilie pe Ştefan Vodă. Şi s-a spovedit
Ştefan Vodă la dânsul. Şi a întrebat Ştefan Vodă pe sihastru ce va mai face, că nu poate să se
mai bată cu turcii. „Închina-voi ţara la turci sau nu?‖. Iar sihastrul a zis să nu o închine, că
războiul este al lui, numai după ce va izbăvi, să facă o mănăstire acolo, în numele Sfântului
Gheorghe‖45. / Deci, crezând domnul Moldovei în proorocia Sfântului Daniil că va birui pe
turci şi luând de la el rugăciune şi binecuvântare, îndată a adunat oaste şi a izgonit pe turci din
ţară. Aşa ajuta cuviosul cu rugăciuni fierbinţi către Dumnezeu să se izbăvească Moldova şi
ţările creştine de robia păgânilor. / 21. Răposând mitropolitul Teoctist, în toamna anului 1477,
Ştefan cel Mare s-a sfătuit cu clerul şi episcopii ţării să aleagă păstor şi părinte al Moldovei pe
Sfântul Daniil Sihastrul de la Voroneţ. Dar cuviosul, auzind de aceasta, s-a rugat cu lacrimi
lui Dumnezeu şi voievodului să nu-l lipsească până la moarte de fericita lui linişte. Deci,
cucerindu-se toţi de smerenia şi sfinţenia lui, şi-au cerut iertare şi l-au lăsat în pustie să
slăvească neîncetat pe Dumnezeu. / 22. Timp de 20 de ani cât a sihăstrit la Voroneţ, Cuviosul
Daniil a creat aici o nouă vatră isihastă, tot atât de importantă ca şi cea de la Putna. Căci în
puţină vreme s-au adunat în jurul său zeci de sihaştri, unii mai nevoitori decât alţii, care se
osteneau, fie în codrii Voroneţului, fie în Munţii Rarăului, fie de-a lungul Carpaţilor
Răsăriteni. Cei mai mulţi practicau rugăciunea lui Iisus, postul şi tăcerea. Alţii citeau zilnic
Psaltirea, alţii făceau mii de metanii şi împleteau coşuri, iar alţii, fiind buni caligrafi, scriau
cărţi de slujbă pentru biserici şi mănăstiri. Cei mai aleşi ucenici ai Cuviosului Daniil Sihastrul
au fost: mitropolitul Grigorie Roşca, monahul caligraf Ioan, precum şi egumenii Misail şi
Efrem, toţi din Mănăstirea Voroneţ. Apoi Cuviosul Pahomie Sihastrul şi egumenul Nil din
Mănăstirea Slatina; egumenul Paisie, Paladie Sihastrul şi Anastasie Sihastrul de la Mănăstirea
Neamţ; Isaia Pustnicul de la Mănăstirea Moldoviţa, egumenul Gherontie de la Humor şi mulţi
alţii. / 23. Aducându-şi aminte Ştefan cel Mare de făgăduinţa dată lui Dumnezeu şi Sfântului
Daniil Sihastrul, în vara anului 1488 a zidit din temelie, la Mănăstirea Voroneţ, o frumoasă
biserică din piatră închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în locul vechii biserici de
lemn. La 14 septembrie, în acelaşi an, biserica a fost sfinţită de mitropolitul Gheorghe, în
prezenţa fericiţilor ei ctitori, Ştefan Voievod şi Cuviosul Daniil Sihastrul, şi a zeci de mii de
credincioşi, călugări, clerici şi dregători de ţară. În această zi, cu sfat de obşte, Sfântul Daniil,
deşi bătrân, a fost numit egumen al Mănăstirii Voroneţ. / 24. Timp de aproape 10 ani, Sfântul
Daniil a povăţuit obştea Mănăstirii Voroneţ, ca un mare părinte duhovnicesc al călugărilor, al
sihaştrilor şi al întregii Moldove. Căci, deşi petrecea mai mult la chilia sa de pe stânca
Şoimului, fiind foarte iubitor de linişte, adeseori cobora în obşte, mărturisea soborul, tămăduia
pe cei bolnavi ce se adunau de prin sate şi îi sfătuia pe toţi. Apoi, iarăşi se retrăgea la chilia sa.
/ 25. În timpul egumeniei sale, Mănăstirea Voroneţ a trăit cea mai înfloritoare perioadă
duhovnicească din istoria sa, fiind socotită multă vreme lavra isihasmului din Moldova. Toţi
monahii din obşte, care numărau peste şaizeci de nevoitori, practicau rugăciunea lui Iisus.
Unii erau vestiţi păstori şi duhovnici, alţii erau dascăli învăţaţi în şcoala mănăstirii şi neobosiţi
caligrafi, iar cei mai mulţi erau călugări de rugăciune, care slăveau pe Dumnezeu neîncetat şi
se rugau pentru toată lumea. / La Voroneţ au învăţat carte şi au deprins nevoinţa
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duhovnicească numeroşi preoţi de parohie, egumeni, episcopi, monahi, sihastri şi dregători de
ţară. Iar în codrii seculari din munţii Voroneţului, ai Rarăului şi Stânişoarei, se nevoiau pentru
dragostea lui Hristos alţi peste cincizeci de sihaştri, ucenici ai Sfântului Daniil. Pe toţi aceştia
îi supraveghea şi îi povăţuia pe calea cea bună a împărăţiei cerurilor marele egumen şi
povăţuitor de suflete, Cuviosul Părintele nostru Daniil, „Sihastrul cel Bătrân‖. / 26. Ajungând
vas ales al Duhului Sfânt, plin de tot felul de bunătăţi şi trecând de vârsta de nouăzeci de ani,
Sfântul Daniil marele sihastru al Moldovei, dascălul pustiei şi făcătorul de minuni, şi-a dat
sufletul în braţele lui Hristos la sfârşitul secolului al XV-lea (1496). Mulţimea ucenicilor lui
împreună cu mitropolitul şi domnul ţării l-au plâns îndeajuns şi l-au îngropat în pronaosul
bisericii Mănăstirii Voroneţ, punând deasupra o piatră cu inscripţia: „Acesta este mormântul
părintelui nostru David, schimonahul Daniil‖. Apoi, împărţind credincioşilor multe milostenii
şi sărutând sfintele lui moaşte, s-a întors fiecare la ale sale. / 27. După săvârşirea sa, văzând
ucenicii şi credincioşii că se fac oarecare minuni şi vindecări de boli la moaştele cuviosului, lau trecut în ceata sfinţilor, numindu-l „Sfântul Stareţ Daniil‖, „Sfântul Daniil Sihastrul‖, sau
mai ales „Prea Cuviosul de Dumnezeu rugătorul Părintele nostru Daniil cel Nou‖ 46. Obştea
Mănăstirii Voroneţ, împreună cu mitropolitul Grigorie Roşca, ucenicul său, au pus acestei
lavre, după hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, al doilea hram în cinstea „Sfântului
Daniil cel Nou‖, pomenindu-l în rândul fericiţilor ctitori. Totodată i-au rânduit zi de prăznuire
peste an, anume după pomenirea Sfântului Daniil Stâlpnicul, a treia zi. Astfel, în Moldova,
pomenirea Cuviosului Daniil Sihastrul s-a făcut, secole de-a rândul, la 23 aprilie, hramul
Mănăstirii Voroneţ, şi la 14 decembrie, a treia zi după ziua Sfântului Daniil Stâlpnicul (11
decembrie). / Ca sfânt cu aureolă a fost pictat pentru prima dată în anul 1547, de acelaşi
mitropolit, pe peretele de sud al bisericii Mănăstirii Voroneţ, în stânga uşii de intrare în
pridvor, cum se vede până astăzi, ţinând în mâna sa un sul desfăcut pe care scrie: „Veniţi,
fraţilor, de mă ascultaţi. Va voi învăţa frica Domnului. Cine este omul…‖. / 28. Râvna
credincioşilor a îndemnat pe călugării de la Mănăstirea Voroneţ, la începutul secolului al
XVII-lea, să scoată din mormânt moaştele făcătoare de minuni ale Sfântului Daniil Sihastrul
şi să le aşeze în biserică, în sicriu frumos împodobit, pentru închinare. Pe acestea însuşi
mitropolitul Dosoftei le-a sărutat. Vestea minunilor lui ajunsese până la Kiev, în Polonia, în
Transilvania, în Sfântul Munte, de unde veneau credincioşi să i se închine şi toţi îl numeau
„Sfântul Daniil cel Nou, făcătorul de minuni‖. / 29. În anul 1749, egumenul Mănăstirii
Voroneţ, anume Ghedeon, a dat Mănăstirii Putna degetul arătător al Sfântului Daniil ferecat în
argint, unde se păstrează până astăzi. Moaştele poartă inscripţia: „Aceste relicve le-am ferecat
eu, Ghedeon, egumen de la Voroneţ, cu toată cheltuiala mea, în anul 1749, decembrie 4‖. În
anul 1775, Moldova de nord ajungând sub ocupaţia Austriei, moaştele Sfântului Daniil
Sihastrul au fost aşezate din nou în mormântul său, unde se păstrează până astăzi‖47. / 30. În
anul 1749, egumenul Mănăstirii Voroneţ, anume Ghedeon, a dat Mănăstirii Putna degetul
arătător al Sfântului Daniil ferecat în argint, unde se păstrează până astăzi. Moaştele poartă
inscripţia: „Aceste relicve le-am ferecat eu, Ghedeon, egumen de la Voroneţ, cu toată
cheltuiala mea, în anul 1749, decembrie 4‖. în anul 1775, Moldova de nord ajungând sub
ocupaţia Austriei, moaştele Sfântului Daniil Sihastrul au fost aşezate din nou în mormântul
său, unde se păstrează până astăzi39. / Sfinte Preacuvioase Părinte şi făcătorule de minuni
Daniile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!‖48.
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1502: Ultimii ani ai lui Ştefan cel Mare
„Să trecem acum la documentele găsite în Diarul lui Sanudo. Iată, mai întâi, o epistolă
intimă (Suceava, 9 Decembre 1502) a lui Ştefan cel Mare către prea iubitul său amic, dogele
Leonardo Loredan, prin care-l roagă ca să înlesnească lui Demetriu Purcivi, veneţian aflător în
serviciul Moldovei, cumpărarea unor medicamente, după care îl trimite în Veneţia din
consiliul doctorului Muriano, de asemenea veneţian, medic al curţii din Suceava.
Relaţiunile între Ştefan şi Dogele Leonordo Loredan par foarte frecvente, în aceşti ani,
şi ambasadorii Moldovei găsesc o foarte bună primire pe lângă doge. Unii dintr-înşii primesc
distincţiuni onorifice din partea guvernului veneţian; aşa găsesc, în Sanudo, că, la 28 Martie
1502, un ambasador a lui Ştefan este înălţat la demnitatea de „Cavaler aurat‖, distincţiune
foarte rară, ce se acorda cu cea mai mare dificultate străinilor.
La data 20 Decembre 1503, citim încă în Sanudo:
„Un ambasador moldovenesc, sosit împreună cu un trimis din partea ducelui Ion
Corvin Matei, desigur, „Ion‖ fiind degenerescenţa de la iniţiaticul „Io‖ – n. n.), se prezintă
Dogelui cu o misiune ale cărei amănunte se expun în documentele ce urmează mai jos.
Şi mai la vale :
„21 Decembrie 1503,
Astăzi, 21 Decembrie, se prezintă în Colegiu Postelnicul Teodor, ambasador din partea
lui Ştefan şi fiul său Bogdan. / După ce descrise izbânzile principelui român contra turcilor şi
câte a lucrat în interesul Creştinătăţii şi chiar al Republicii veneţiene, trece apoi la morbul
(boala – n. n.) eroului, anume neputinţa de a mişca mâinile şi picioarele, prezentând o
epistolă de la însuşi Ştefan, scrisă din Suceava, la 11 Octombrie, şi prin care roagă pe Doge de
a-i trimete un medic, căci doctorul Muriano, trimis mai dinainte, sosise în Moldova bolnav şi
a şi murit acolo; la care tot Dogele răspunde că bucuros şi-ar da sângele pentru sănătatea lui
Ştefan. Urmează, în urmă, copia scrisorii lui Ştefan cel Mare.
„La data de 28 Decembrie 1503: Ambasadorul moldovenesc şi al ducelui Ion Corvin,
voind să alegă un bun medic pentru Ştefan cel Mare, salariul anual fiind de 500 ducaţi, ezită
între trei candidaţi, Georgie di Piemont, Ieronim de Cesana şi Alecsandru Veronescu.
2 Ianuarie 1504. Ambasadorul moldovenesc şi al ducelui Ion Corvin, oprindu-şi
alegerea asupra junelui medic Ieronim de Cesana, au plecat din Veneţia‖.
Văzurăm din însăşi epistola lui Ştefan cel Mare că doctorul veneţian Matteo Muriano
sosise bolnav în Moldova şi că n-a trăit mult timp în urmă. Cu toate acestea, el trimete în
Veneţia o epistolă din cele mai interesante asupra lui Ştefan şi asupra Moldovei (publicată
integral în Călători străinii – n. n.). Senatul Veneţiei nu se mulţumea cu relaţiunile ce le
primea de la ambasadorii şi trimişii săi oficiali; în dorinţă, în pasiunea sa de a şti tot, el da
însărcinare oricărui veneţian ce se afla pe la curţile străine de a-l informa despre tot ceea ce
vedea, tot ceea ce afla.
Dar iată rezumatul epistolei lui Matteo Muriano către Doge, a caria copie o găsim
în volumul IV al ziarului Sanudo, cu data: Suceava, 7 Decembrie 1502. Matteo Muriano
comunică Dogelui Leonardo Loredan următoarele date despre situaţiunea internă şi externă a
Moldovei :
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Matteo Muriano descrie, mai întâi, prima întrevedere ce a avut cu Ştefan. După ce mă
prezentai, zice Muriano, şi me exprimai cu acea formă de cuvinte ce se cuvin unui aşa de
mare Domn, con quella forma di parole che se convien a un tanto Signor como e questo, el
îmi zise, între altele: eu n-am voit să caut medic în nici o altă ţară decât acolo unde am amici,
despre care sunt sigur că mă iubesc; şi îmi mai zise încă: eu sunt înconjurat de inamici de tot
felul şi am avut 36 de bătălii, învingându-i în 34 şi fiind învins numai în 2. Io non ho voluto
domandar medico in alcuna parte del mondo salvo da li amici mei li qual son certo me
amano, et dissemi etiam: io sono circondato da inimici di ogni banda e ho avuto bataie36
dopoi che son signor de questo paese de le qual sono stato vincitore de 34 e 2 perse.
În urmă, Matteo Muriano dă informaţiunile ce urmează:
1). Ştefan este foarte înţelept, iubit de supuşii săi pentru clemenţă, justiţie, energie şi
liberalitate. El e bine constituit de corp, afară numai de gravul morb, de care speră însă a-1
vindeca.
2). Bogdan, fiul Principelui, tânăr de vreo 25 ani, imită în toate pe tatăl său, e modest
ca o domnişoară, modesto quanto una donzella, viteaz, virtuos.
3). Moldovenii sunt toţi voinici, omeni de luptă şi nu de a sta pe saltea, formând o
armată de 60.000, din care 40.000 călărime şi 20.000 pedestrime.
4). Ţara este frumoasă, plină de animale şi producând toate fructele, afară de
untdelemn: grânele se seamănă în aprilie şi în mai; în august şi în septembrie se face vin cam
de felul celui din Friul; bogăţia păşunilor ar putea nutri peste 100.000 de cai.
5). Distanţa până la Constantinopole este de 15-20 zile, fiind totodată locul cel mai
potrivit pentru a ataca pe turci, care, după mărturia tuturor acelora ce vin de acolo, se tem
forte mult de Ştefan.
6). În Octombrie 1502, moldovenii au reluat nişte castele şi sate, ce le-au fost răpit,
mai dinainte, Polonia, pe care, în acelaşi timp, au atacat-o tătarii de Crim.
7). Urmează amănunte despre cele trei imperii tătărăşti, dintre care acela de Crim este
cel mai periculos, nu numai prin o armată de vreo 100.000 călăreţi, dar şi prin o strânsă
alianţă cu Turcia, astfel că Ştefan se teme de a nu fi atacat, la spate, în caz de a avea un război
cu Turcia.
N-am trebuinţă să insist asupra importanţei documentului ce-l analizai. Faima bravurii
românilor, pe de o parte, iar de alta, a înţelepciunii lui Ştefan, era răspândită în toată Europa.
Astfel, găsesc, tot în Sanudo, 28 Noiembrie 1500, că secretarul Republicii, Francesco dalla
Zuecca, reîntors din Ungaria, raportând despre dispoziţiunile anti-turce ale regelui Matei
Corvin, arată că tot ostili păgânilor sunt şi românii, popor curajos şi feroce, şi mai cu seamă
Ştefan cel Mare.
Găsesc, asemenea în Sanudo, o epistolă a florentinului Octavian Gucci, datată
Cracovia 21 Iunie 1500. Acesta, după ce dă multe informaţiuni asupra polonezilor, tătarilor
din Crimeea şi ducelui de Moscova, zice: „Ştefan cel Mare nu doarme, ci stă gata la hotar, cu
toată oştirea sa, dar nu se ştie ce va face, căci, pe de o parte, are alianţa cu Polonia, iar pe de
alta, este în amiciţie cu Moscova, în orice caz trebuie să se aştepte de la dânsul ceva însemnat,
fiind renumit prin înţelepciunea sa, perche, come sapete, e Savio‖49.

1504: „Ultimele momente din viaţa‖ lui Ştefan cel Mare
49
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„Voi termina analiza documentelor găsite în Sanudo, rezumând o epistolă de cel mai
mare interes, ce se află în tomul 6, pag. 19, al Diariului neobositului veneţian. Epistola este
datată din Buda, 26 Iulie 1504, şi scrisă de medicul Leonardo de Massari. Ea povesteşte
moartea lui Ştefan cel Mare şi ne face să asistăm la ultimele momente ale eroului român.
Leonardo de Massari începe prin a descrie spaima suscitată în Ungaria prin moartea lui Ştefan
cel Mare, lăsând el doi fii, unul mai mare, în Moldova, şi altul mai mic, petrecător în
Constantinopole, pe lângă Sultan, astfel că toţi se temeau ca nu cumva turcii să încerce cu
forţa să pună la domnie pe acesta din urmă, şi se şi auzise că armata otomană s-ar fi mişcat
deja, în număr de 60.000, ceea ce a provocat, din partea Ungariei, un ordin, trimis în
Transilvania secuilor, de a sta gata să dea ajutor moldovenilor. Povesteşte, în urmă, ultimele
momente din viaţa lui Ştefan, şi anume: având răni pe picioare, care deodată începură a se
întinde aşa de mult, încât medicii, veneţianul Ieronim da Cesena şi un evreu de la Hanul
tătărăsc, au fost siliţi a recurge la ardere, pentru reducerea plăgilor, şi considerau cazul ca
mortal; boierii s-au apucat a se certa despre alegerea unui nou Domn, unii preferind pe cel mai
mare fiu, alţii pe cel mai mic, ce se afla în Turcia; acestea ajungând la ştirea lui Ştefan, pe
când era aproape de agonie, el s-a arătat la moarte, ca şi în viaţă şi sănătate, teribil şi prudent
în acelaşi timp, qual cossi come in vita et sanita ita in morte mostro esser et terribile et
prudente. Făcând să-l ducă cu patul în câmp, unde se discuta alegerea domnească, acolo
porunci să prindă şi să taie pe principalii agitatori.
Pe urmă, ţinu aci un discurs, declarând că ştie că moare şi nu-i împiedică pe dânşii de
a alege la domnie pe oricine vor voi dintre fii săi, dar acesta să fie cel mai capabil de a apăra
ţara; atunci toţi au aclamat pe fiul cel mai mare, căruia au jurat pe loc credinţă, însuşi Ştefan
urcându-l pe tron. După aceea, muribundul erou s-a întors în palat şi peste două zile a murit,
urmându-i la domnie acel fiu (Bogdan-Vlad, finul lui Vlad Ţepeş, cunoscut drept Bogdan cel
Orb – n. n.), căruia se spera că nu se vor opune nici turcii şi care are acum un ambasador în
Ungaria.
Aci se opresc descoperirile mele asupra lui Ştefan cel Mare. Documente şi mai
numeroase asupra marelui nostru Principe există, fără îndoială, ascunse încă subt pulberea
seculară a arhivelor Italiei. Aceste documente, date la lumină, ne vor face cu desăvârşire
cunoscută, subt toate aspectele sale, marea figură a acelui principe, care a rezumat într-însul,
în cel mai mare grad, calităţile superioare ale unul adevărat şef de Stat, adică: eroismul militar
şi înţelepciunea politică‖50.

1762: Ce obicei are Domnul când merge la Sfânta Parascheva
„La 14 zile a lunii lui Octombrie, aici, în pământul Moldovei, întru această de
Dumnezeu păzită ţară, să prăznuieşte, la mănăstirea a trei Sfinţi Ierarhi, Sfânta şi cuvioasa
prepodobna Parascheva cea nouă, al căreia sfântul ei trup întreg se află întru această numită
mănăstire, aduse fiind sfintele ei moaşte de răposatul Vasilie Voevod, la anii 7148 (1640 – n.
n.).
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Deci, cu o zi mai înainte de prăznuirea Sfintei, vine egumenul mănăstirii către Domn
cu poclon, cafea şi zahăr, după obicei, şi, ducându-se al treilea logofăt în spătărie, către
Domn, pofteşte egumenul pe Domn, cu rugăminte, ca să ia Domnul osteneală, să cinstească
prăznuirea Sfintei, cu mergerea şi domneasca sa parisie. Şi Domnul încă fiind dorit a se
împărtăşi, cu sărutarea Sfintelor moaşte, mulţămeşte egumenului, bucurându-l şi cu mergerea
sa.
Şi la 8 ceasuri din zi este obicei de se trag toate clopotele sfintei mănăstiri şi atuncea
egumenul şi cu preoţii bisericii, mergând în biserică, după închinăciunea cea cu smerenie, ce
fac către racla Sfintei, o rădica de la locul ei racla cu sfintele moaşte şi o pun în mijlocul
bisericii, în kuvuclion ce i s-a făcut acum de curând, pentru sărutarea şi împărtăşirea
creştinescului norod. Şi îndată se începe şi vecernia cea mare. Deci, după săvârşitul vecerniei,
merge şi Doamna la numita mănăstire, cu alai de slujitorime, şi trag şi clopotele (numai
acestei mănăstiri) şi când va să intre în biserică, egumenul are purtare de grijă, de-i iese, cu
sfânta evanghelie, înainte; şi intrând în lăuntrul sfintei biserici şi închinându-se sfintelor
moaşte şi sărutându-le cu smerenie, porunceşte de se face şi paraclisul Sfintei şi, după
paraclis, iar sărută moaştele şi, ieşind din biserică, merge la curte.
Este obicei de se fac, de la visteria Domnului, şi 2 făclii mari de ceară, câte de ** oca,
care se şi zugrăvesc şi se trimit la Sfântă, din partea Domnului; şi aceste făclii se trimit până a
nu merge Doamna la biserică; care făclii se pun, una la cap, alta la picioarele Sfintei.
Şi după mergerea Doamnei la curte, vel şătrar are purtare de grijă de întinde saivantul
(corul – n. n.) Domnului în ograda mănăstirii, din dreapta uşii bisericii, unde şi Domnul
descalică; cum şi vătaful de aprozi are şi el această purtare de grijă, de aşează scaunul
Domnului, a mitropolitului şi a beizadelelor.
A doua zi, dimineaţa, în ziua Sfintei, după ce se găteşte Domnul şi se luminează bine
de ziuă, purcede Domnul, de la curte, cu tot alaiul cel domnesc şi obişnuit şi vine la TreiSfetitele, făcându-se răsunare, atât de ale mănăstirii clopote, cât şi de la celelalte mănăstireşti
clopote, care sunt mai aproape. Înaintea Domnului, la uşa bisericii, este obicei de iese
mitropolitul, cu alţi arhierei şi egumeni, cu sfânta evanghelie şi cu axion, duc pe Domn în
biserică; şi îndată cel dintâi cântăreţ începe slavoslovia; şi după slavoslovie, Domnul, cu
mitropolitul alăturea, ies împreună afară şi, după dânşii, boierii, şi cântăreţii încep a cânta litia
şi 4 din preoţii bisericii, în epitrafile şi feloane fiind îmbrăcaţi, cu capetele goale, rădică racla
cu sfintele moştii pe umerii lor, doi la cap, doi la picioare, şi, ieşind afară din biserică, se face
încunjurarea sfintei biserici cu sfintele moaşte, mergând mitropolitul, cu Domnul şi cu toată
boierimea, înaintea sfintelor moaşte.
După încunjurarea bisericii o dată, merge Domnul supt saivant drept la scaunul său şi
toţi ceilalţi drept la scaunele lor şi sfintele moaşte aducându-se, se pun în mijloc şi merge întâi
mitropolitul de sărută moaştele şi, mergând şi Domnul şi sărutând sfintele moaşte, se
miruieşte de mitropolitul; şi după mir, mergând Domnul la scaunul său, se dau 10 lei, de vel
vistier, în blid.
Apoi merg beizadelele şi boierii, toţi de sărută moaştele şi se miruiesc, şi îndată
mitropolitul, cu Domnul şi cu toată boierimea, intră în biserică şi se începe sfânta liturghie; iar
sfintele moaşte rămân afară, pentru sărutarea norodului. Şi la Heruvico, la văhodul cel mare,
se aduc sfintele moaşte în biserică, fără raclă, şi se petrec Domnul, beizadelele şi cu boierii pe
dedesuptul sfântului trup şi, apoi, ducându-l în sfântul altar, îl pun pe sfânta masă şi aproape
de chinonico, sfintele moaşte se ridică din altar şi se aduc de se pun, iarăşi, în racla lor, ce este
în mijlocul bisericii, şi, după săvârşirea liturghiei, ieşind Domnul din biserică, de voieşte,
merge la chilia egumenului de bea cafea; de nu, merge la curte şi acolo bea şi cafea, cu toată
boierimea, după orânduială‖51.
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Sărbătoarea străveche a Sfintei Vineri (Luceafărului), la care moldovenii nu
renunţaseră nici la un secol după ce Vasile Lupu le adusese o Sfânta Vineri (Parascheva – în
greacă) pământească şi, desigur, cu garanţie creştină – nu întreagă, cum scria, în 1762,
Gheorgache52, ci fără o mână şi fără piciorul opus, Patriarhul Constantinopolului vânzând,
după aceea, numeroase moaşte şi păcălindu-l, în fapt, pe Vasile Lupu, care, la cât bănet a dat,
merita moaştele întregi, cum şi preciza în condiţiile comenzii iniţiale.
„În ziua sfintei şi marii Vineri, iese Domnul iarăşi la biserica cea mare, la ceasuri,
făcându-se şi vecernia, cu sărutarea epitafului totodată; şi la 6 ceasuri din noapte, spre
Sâmbătă, este obiceiul de iese Domnul iarăşi la biserica cea mare şi, la canonul cel dintâi, se
face dare de făclii de ceară la toţi; şi după slavovenie se scoate aerul, mergând Domnul, cu
mitropolitul alături, înaintea aerului, cu tot alaiul şi cu boierii cei mari pe urma Domnului şi a
mitropolitului, toţi cu făclii aprinse, cum şi celălalt norod. Şi ieşind din biserică, se scoboară
pe scara cea mare şi merg pe bute din lăuntrul curţii, unde şi scaune sunt gătite pentru aer, în
mijloc, iar Domnul şi ceilalţi, la locurile cele obişnuite, şi acolo se face şi sărutarea aerului, de
toţi, pe obicei‖53.

1773-1777: Apariţia şi înflorirea Bucovinei.
Vremea Mariei Tereza
Prima istorie oficială a acaparării Bucovinei de către Austria, cu învoirea lui
Rumeanţev – generalul rus care încă mai făcea recensământul locuitorilor Moldovei, pe care
trupele ruseşti o aveau în stăpânire, deşi, de drept, Moldova încă era „teritoriu turcesc‖, a fost
scrisă de cărturarul bucovinean Dr. Daniel Werenka, în baza unei documentări ireproşabile,
dar lucrarea Bukowinas entstehen und aufblühen. Maria Theresia zeit., publicată în Archiv für
österreichische Geschichte (Arhive pentru istoria austriacă) din Viena, în 1892, nu a fost
vreodată tradusă în română, deşi toţi istoricii noştri au folosit informaţii trunchiate din cartea
lui Werenka, trunchiate în funcţie de mesianismul naţionalist pe care îl durau, cu folosirea
românilor doar ca masă de reprezentativitate, nu şi cu statut de comunitate care trebuie nu
doar reprezentată, ci şi slujită.
Titlul studiului lui Daniel Werenka pare surprinzător şi slugarnic faţă de Austria:
Apariţia şi înflorirea Bucovinei. Primul cuvânt, apariţia, se referă la conştientizarea unui
teritoriu distinct al nordului Moldovei, numit de veacuri Bucovina, în cancelariile Europei.
Termenul nu apare după cel de Cordun, cum susţine istoriografia noastră, împărăteasa Maria
Tereza şi sfetnicii săi, Thugud şi Kaunitz, artizanii acaparării Bucovinei, folosind cu vreun
deceniu înainte numele Bucovina, cel de Cordun fiind o translaţie a statului grăniceresc,
conferit iniţial Bucovinei, ca zonă de tampon între teritoriile poloneze acaparate de austrieci şi
Turcia, Moldova fiind inclusă în ecuaţie doar ca un ţinut turcesc.
Ideea de securizare a graniţelor Austriei, în megieşia cu Turcia, a vizat, iniţial doar
Transilvania, unde, prin proprietăţi private, moldoveni şi munteni ajunseseră stăpâni de
52 CONDICĂ ce are întru sine obiceiuri vechi şi noi a prea înălţaţilor domni, care s-a făcut din porunca prea
înălţatului, luminatului şi iubitorului de Hristos, Domnului meu şi oblăduitorului a toată Moldavia, Io Grigorie
Ioan Voievod, care s-a alcătuit şi s-a scris de mine, prea plecata slugă, Gheorgache vtori logofăt, aici, în oraşul
Eşului, la anii 1762, Noiemvrie 5.
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pământuri şi dincolo de graniţele vechi ale Transilvaniei, care, astfel, pierdea, în fapt, teritorii.
Pentru corecţii, austriecii au instituit comunităţile grănicereşti române şi secuieşti, care că
înfigă pajurile împărăteşti dincolo de Cordun, deci de lungile fâşii de pământ transilvan,
intrate, prin proprietari particulari, în componenţa Moldovei şi a Valahiei.
Adepţii „cumplitului rapt‖ şi ai bucovinismului cu orice preţ vor fi dezamăgiţi de
mărturiile vremii, folosite de Werenka. Parcă nu sună prea plăcut să afli că „Moldova lui
Ştefan cel Mare‖, nu mai era a noastră, ci a turcilor, dar ocupată de ruşii lui Rumeanţev, care,
în baza prieteniei cu colonelul de husari Barco, fostul său consilier de război în 1772, a permis
ca 400 de husari austrieci, conduşi de doi ofiţeri, să intre în Bucovina, odată cu părăsirea
ţinutului de către ruşi, şi să înfigă pajurile imperiale la marginile cordunului pe care îl vor
socoti suficient, ulterior Austria urmând să negocieze cu Turcia, pusă în faţa faptului împlinit
al unei ocupaţii militare treptate, cedarea unui teritoriu uzurpat, dar pe care încă îl mai
stăpânea oarecum.
Istoria reală a Bucovinei este mult mai interesantă şi mai umană decât cea îndeobşte
cunoscută; tocmai de asta, fără a lua incredibilul studiu al Dr. Daniel Werenka 54 drept adevăr
absolut, o să mă strădui să traduc integral cele vreo două sute de pagini, ca să încerc să
înţeleg, mai bine conturat, ceea ce am tot întrezărit de-a lungul anilor.
Găsesc, prin cărţi uitate şi ignorate, atâtea mărturii despre istoria reală şi profundă a
neamului meu, încât începe să-mi pară rău că nu am măcar două trupuri, ca să pot recupera
mai repede ceea ce mi-am propus. Pentru că se împlineşte o viaţă de om, pe care am dedicat-o
neamului meu, atât de dus cu vorba de cei care nu încetează să se îmbuibe, pe seama naivităţii
lui, încât e bine că, uneori, se mai zvârle cu câte o piatră în mine, cel rătăcit prin cenuşiul
zilelor care şiroiesc neîncetat prin urbea Sucevei.
Introducere. În prezenta scriere, se încearcă, pentru prima dată, o tentativă de a
furniza o versiune oficială a istoriei Bucovinei, care, din cunoștința noastră, nu a fost
întreprinsă până acum de nimeni. Chiar și Arneth, în opera sa monumentală, „Maria
Theresia‖, nu a dat decât informații ample despre ceea ce vrem să prezentăm aici în detaliu,
pe baza unor surse adevărate.
Utilizarea fișierului și a sursei bogate de materiale 55 a făcut posibilă nu numai
constatarea faptelor individuale și a contextului acestora, dar și contracararea multor erori
comune și eliminarea unor inexactități, de exemplu la substantive.
Prima parte tratează istoria ocupării Bucovinei, până la convenția din 7 mai 1775, prin
care s-a convenit cesiunea Bucovinei Austriei. Aceasta va fi urmată de prezentarea organizării
interne sub Maria Tereza, reformele împăratului Iosif al II-lea, la unirea cu Galiția, care a fost
atât de dezastruoasă pentru țară.
Datorită permisiunii de a folosi comorile arhivelor locale sau a sprijinului extrem de
prietenos în elaborarea lucrării, trebuie să mulțumesc foarte mult: Excelenţei Sale Domnul k.
k. ministrului de război Arthur Graf von Bylandt-Rheidt, Excelenței Sale Prim-ministrului și
șeful Ministerului de Interne Eduard Graf von Taaffe, Excelenţei Sale Domnului Ministru al
Culturii și Educației, Paul Freiherr von Gautsch, Excelenței Sale domnului Rath și
directorului Arhivelor Casei, Curții și Statului, Alfred Ritter von Arneth, precum și șefului de
secție din Ministerul de Interne Rudolf Freiherr vom Breisky, fostului director al k. k. Arhiva
de război, domnul Feldmareşal-locotenent Adolf Freiherr von Sacken, actualului director al
aceleiași Arhive, colonel în Statul Major Leander von Wetzer, colonelului Rechberger von
54 Werenka, Dr. Daniel, Bukowinas entstehen und aufblühen. Maria Theresia zeit. (Apariţia şi înflorirea
Bucovinei. Vremea Mariei Tereza), în Archiv für österreichische Geschichte (Arhive pentru istoria austriacă),
Wien, 1892
55 Din arhive: k. u. k. Kriegsministerium; desene Kartenarchiv; k. u. k. Casa Imperială, Arhivele Curții și
Statului; k. k Ministerul de Interne; arhiva sa aristocratică; k. k. Ministerul Culturii și Educației.
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Rechkron, fostul director al arhivei hărții, locotenent-colonelului Carl Herradauer Edler von
Heldenauer şi succesorului său în această funcție, domnul maior Ludwig Ritter von Weiss, în
plus, domnul şef de secţie Josef Ritter von Fiedler, şeful Arhivelor de judecată și de stat. În
sfârșit, aș dori să-mi exprim mulțumirile speciale pentru sprijinul acordat muncii mele
domnului director al Arhivelor Imperiale Carl Hackenfellner, domnului adjunct Albert von
Nagy și domnului oficial Anton Herzig în k. k. Ministerul Culturii și Educației; la fel,
domnilor Dr. Fellner, directorul arhivei din k. k. Ministerul de Interne, directorului Eduard
Borecky și oficialului Joh Langer, de la registrul k. și k. al Ministerului de Război al
Reichului și tuturor celorlalți oficiali din arhivele menționate.
*
Deja de la începutul războiului ruso-turc (1768-1774), atenția Austriei a fost atrasă, în
mod repetat, asupra Moldovei și Valahiei. Rusia a promis ambele principate Austriei, dacă
printr-un mesaj amenințătore sau prin o demonstrație ostilă, ar forța Turcia să accepte
propunerile de pace ale Rusiei56. Propunerile acestea nu au fost bine primite în Austria, din
pricina creșterii amenințătoare a puterii ruseşti. În schimb, Austria a încheiat un tratat secret
cu Turcia57, la 6 iulie 1771, pe baza căruia mica Valahie urma să fie cedată Austriei, până în
râul Olt, dacă sprijinea Turcia împotriva Rusiei. Dar acest tratat nu a fost realizat, deoarece
Anglia deja a prins de veste despre el, în 1772, și a informat Rusia.
Chiar în momentul negocierilor asupra primei diviziuni a Poloniei, a fost luată în
discuţie problema dobândirii celor două principate, după cum rezultă dintr-o scrisoare de la
împărăteasa Maria Tereza către Lacy, din 6 februarie 1772: „Mă costă un sacrificiu‖, scrie ea,
„cu a împărtăși restul; dar dacă trebuie să fie, atunci acest lucru nu ni se potrivește decât în
Polonia. Moldova și Țara Românească, nesănătoase și stricate așa cum sunt, nu ne
mângâie‖58. Rezultă că, până în acest moment, Austria nu a considerat oportun să acapareze
aceste țări. Nevoia de a lua o parte din Moldova a devenit evidentă doar după prima împărţire
a Poloniei.
Capitolul 1. Istoria acaparării Bucovinei, până la Pacea de la Kutschuk
Kainardsche (1772 – 17 iulie 1774). După ce Austria a pus stăpânire pe Galiţia, principala
preocupare era să asigure, în consecință, granițele larg deschise ale acestei țări. Această
securizare a avut loc, mai întâi, nu în Galiţia, ci în Transilvania, unde, de la începutul
războiului ruso-turc, voluntarii români au trecut adesea granițele austriece și au bântuit cu
cruzime prin cele mai apropiate locuri59. Limitele celor două principate, înspre Transilvania,
fuseseră de asemenea extinse, astfel încât Austria s-a simțit, în cele din urmă, obligată să
ocupe din nou zona uzurpată și să marcheze granițele acesteia, prin plantarea vulturilor
imperiali. Găsim, de asemenea, un pasaj în această privință, într-o scrisoare de la Kaunitz 60
către locotenent-mareşalul de câmp: „Cu aceste măsuri de asigurare, pe tot parcursul, s-a ivit,
imediat, faptul principal, demn de o atenție specială, și anume că o parte considerabilă din
graniţa dintre Transilvania, Moldova și Valahia sunt controversate și, din punct de vedere al
formei, am putut vedea că aceste bucăţi de frontieră transilvăneană au fost extinse de valahi și
de moldoveni, de mai mulți ani, iar dreptul nostru de a face corecturi de frontieră, cu
documente și alte dovezi suficiente, care să demonstreze adevărul, nu poate fi pus la îndoială.

56 Kaunitz, Anweisung und Punctation, ddo. Wienn 30 Juli 1775
57 Hammer Josef, Geschichte des osmanischen Reiches, VIII, Bd. p. 567
58 Arneth, Maria Theresia, IX, Bd., p. 504
59 Hurmuzaki, VII, p. 47 şi urm. (Brognard, lui Kaunitz, 1 februarie 1768); ibidem p. 50 (Brognard, lui Kaunitz,
februarie 1768); ibidem pp. 51, 52 (Brognard, lui Kaunitz, 16 martie); ibidem p. 55 (Kaunitz lui Brognard, 16
martie), (Kaunitz lui Brognard, 19 august 1768).
60 Kaunitz, Anweisung und Punktation (Instrucţiuni şi punctări), Wienn 30 July 1775.
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Dacă districtele grănicereşti, cu vulturii imperiali, nu ar fi fost desemnate și incluse în
cordonul militar, maiestățile voastre ar fi trebuit să judece cea mai mare dintre pretențiile lor
și, ipso facto, datorită acestei omisiuni, și redesenarea ulterioară a ţinuturilor delimitate.
Pentru a evita acest lucru, puneți-ți abilităţile necesare pentru a include districtele
grănicereşti din Transilvania menționate în cordonul militar ‖.
Dar Kaunitz și-a concentrat atenția nu numai asupra granițelor Transilvaniei, ci și
asupra celor din Pocutia. În acest sens, scrie: „După revindicarea voievodatelor Galiției și
Lodomeriei, am descoperit nu doar informaţii istorice, ci și documente originale despre așanumitul district bucovinean din Pocuţia şi, întrebând pe unul dintre cei mai înalţi demnitari ai
Curții din Polonia, acesta mi-a spus că a auzit că acest teritoriu al Republicii ar fi fost atras
treptat de Moldova, prin uzurpare, și că, prin urmare, Majestatea Voastră are dreptul să-l
revendice Jure cesso‖61.
După acapararea Galiției și Lodomeriei, a fost o problemă de a asigura aceste graniţele
acestor teritorii împotriva Rusiei și a Turciei, în special împotriva Moldovei. Pentru că faţă de
Turcia şi Moldova nu existau aproape deloc delimitări naturale și nici modalităţi de a respinge
cu succes o pretenţie adversă, deoarece Bucovina era mai muntoasă decât Pocuţia. În afară de
această graniță deschisă, din partea de est a Galiției, o parte a Moldovei, între Galiția și
Transilvania, era ca o pană de lemn, astfel încât informaţiile primite de la poloni păreau
folosibile pentru viitor. Ce ar putea fi mai evident, în aceste informaţii, decât ideea
îndreptăţirii de a se încerca dobândirea părţii Moldovei care se află între Transilvania și
Galiţia? Aceasta era o necesitate urgentă, din punct de vedere politic și militar.
Era dificil să ajungi în Austria, din Turcia, într-un mod pașnic, iar Kaunitz a știut să
aprecieze dificultatea. „Obținerea acestui district, de la Poartă, ca să spunem așa, in petitorio‖,
a scris el, „a fost un lucru zadarnic, deoarece mulți ani de experiență ne-au învățat pe toți prea
convingător că Poarta este dispusă să ușureze unele dintre uzurpările sale, deținute de fapt,
printr-un tratament și acord amiabil, dar consimțământul cedării nu ar putea fi niciodată
obţinut‖62. Poarta trebuia să fie confruntată cu un fait accompli, cu ajutorul Rusiei, ale cărei
trupe ocupaseră Moldova.
Din fericire, rușii erau încă stăpâni ai celor două principate, astfel încât nu a fost
necesar să se negocieze cu Turcia asupra Bucovinei. Prin urmare, a fost făcută o încercare de
a obține permisiunea generalului rus, contele Romanzow (Rumeanţev – n. n.), ca trupele
austriece să ocupe partea Moldovei dintre Galiția și Transilvania, după plecarea rușilor. Cel
care a primit această permisiune este Barco, care a fost voluntar în armata rusă, în 1772, când
a câștigat respectul și prietenia lui Romanzow.
Kaunitz a vrut să convingă Turcia, ocupând Bucovina, dar şi prin depunerea de
documente, să cedeze de bunăvoie această parte a Moldovei. Succesul ulterior probează că
acest plan a fost cel potrivit. De asemenea, Kaunitz nu au vrut să negocieze cu ruşii, ca să
evite previzibile discuții neplăcute cu Turcia şi cu Prusia, care nu ar fi ratat ocazia de a face
„cereri de echivalență‖, ceea ce ar fi putut duce la neplăceri chiar și cu Rusia. Austria a vrut să
ia Bucovina ca „un ţinut al Pocuţiei, uzurpat de turci, și în baza unui drept dobândit odată cu
cesiunea unor teritorii, primite la împărţirea Republicii Polonia‖63. De ce a apelat Kaunitz la
Romanzow și nu la curtea rusă, ne explică chiar el, următorul pasaj: „Pentru ca Rusia să nu
cadă într-un impegno cu Poarta și pentru a evita aparițiile unor plângeri autorizate, noi, din
partea noastră, nu am fost neglijenți, atât în proiectul nostru, cât și în revendicarea legală, de a
anunța, confidențial, pe mareșalul de câmp rus...‖.
Romanzow s-a arătat dispus să accepte propunerea colonelului Barco, cu toate că unii
dintre generalii ruși erau ostili acestui plan, și a permis ca, înainte ca rușii să părăsească
61 Ibidem. Archiv. LXXVIII, Bd. I. Hálfte.
62 Ibidem.
63 Hurmuzachi, VII, p. 106 (Kaunitz, lui Thugud, 20 septembrie 1774).
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Moldova, în mai 1774, să vină doi comandanți austrieci în Bucovina, astfel încât, de îndată ce
rușii vor fi părăsit Moldova, să înfigă vulturii64.
Planul privind acapararea Bucovinei pare să fi fost conceput de Kaunitz, cu ocazia
negocierii puterilor asupra primei diviziuni a Poloniei, așa cum se poate observa dintr-un
raport al lui Thugut, către Kaunitz, de la începutul anului 1773, în care Thugut a semnalat
unele deficiențe, lui Kaunitz, în baza hărţii65. El afirmă, printre altele, că „aceleași zone au
tendința de a primi nume diferite‖, că ar trebui specificate orice granițe și solicită să fie
refăcut totul „în întregime şi în cel mai clar și mai indubitabil mod‖, oricât ar fi de dificil,
astfel încât orice funcţionar al Porţii, care nu are cunoștințe geografice, dar va participa la
negocieri, să înțeleagă lesne despre ce-i vorba, să asculte oricând, fără a-și abuza ignoranța şi
a folosi excesiv divizarea căutată ...‖. Thugut avertiza asupra unei „înțelegeri prea înguste cu
Rusia‖, înainte de o discuţie serioasă cu Poarta, care „ar da ocazia lui Muhzun Oglu să-și pună
în practică intențiile periculoase faţă de noul stăpân austriac și să ofere totul mâinilor rusești,
printr-o pace durabilă‖.
În acest fel au fost puse în circulație negocierile diplomatice privind acapararea
Bucovinei. Doar cu negocieri, Austria nu ar fi obținut nimic, dacă soluția la această problemă
nu ar fi fost abordată și din punct de vedere militar‖66.
Pe măsură ce tot mai multe trupe erau concentrate pe partea austriacă a noilor granițe,
s-a decis, ca de obicei, trimiterea ofițerilor topografi în țara învecinată pentru a face harta
terenului. Așa s-a întâmplat și la granița Pocuției. Ofițerii din Galiția au fost trimiși în
Moldova, adică în Bucovina de astăzi, cu aceeași ordine. Printre aceștia s-a numărat colonelul
Seeger, care, înainte de prima împărțire a Poloniei, se afla în fruntea trupelor austriece, care
au invadat Galiția (1769) și care a efectuat cartografierea ţinuturilor delimitate de pajurile
împărătești. Ulterior, el a fost trimis într-o misiune la Varșovia și a rămas acolo mult timp,
cercetând dovezile documentare pentru argumentarea frontierei dinspre Moldova, propusă de
Mieg, inclusiv înscrisuri istorice.
Ofițerii din Bucovina responsabili de cartografierea acestei țări au fost plasați sub
conducerea sa. Cel mai apropiat și cel mai remarcabil dintre ei a fost menționat mai sus,
căpitanul Friedrich von Mieg, care a jucat un rol similar în Bucovina ca și Seeger în Galiția.
La începutul anului 1773, ofițerii de sub conducerea maiorului von Steinbacher –
director a fost Seeger – au primit ordinul de a cartografia partea Moldovei cea mai apropiată
de Pocuția. Cele două principate însemnau un juri belli pentru puterile implicate. Întregul
ținut dintre Nistru și Ceremuș a fost împărțit în așa fel, încât de cea mai importantă parte a
acestuia, adică zona dintre Nistru și Prut, să se ocupe căpitanul Mieg, de cea de la Sniatin, la
Kuty, căpitanul Kuzersdorff, iar de la Kuty, la triplum confinium67, căpitanul Harbach, care
trebuia să-și combine munca cu cea a căpitanului inginer Hoffmann. Sniatin a fost ales ca
bază de operațiuni. Deoarece Kuzersdorff s-a îmbolnăvit, în munții din spatele Dolinei și a
trebuit să fie spitalizat la Tismenitz, Mieg a preluat și traseul lui, până când a sosit un alt
ofiţer, astfel încât lucrarea să nu sufere întârzieri, astfel încât Mieg abia la 17 septembrie 1773
a putut finaliza o hartă generală a Bucovinei, până la Hotin, apoi mai departe, spre Kaminiek,
de aici, din nou prin Hotin, la Horodenka, de unde și-a trimis raportul. El atrage atenția asupra
64 Vortrag. Viena, 6 august 1774. R. d R.-Kr.-M. 53/63: „în urmă cu câteva luni, doi comandanţi de husari
fuseseră trimiși în Moldova, sub pretextul unei renunțări, astfel încât, de îndată ce ţinutul fost complet părăsit de
ruşi, pajurile imperiale au fost văzute pe cei din Moldova, delimitând un ţinut nou, fără să fie imediat ocupat,
doar pentru a-i obişnui pe oamenii din țară!‖...
65 Hurmuzaki, VII, pp. 99-101
66 Werenka, Dr. Daniel, Bukowinas entstehen und aufblühen (Apariţia şi înflorirea Bucovinei), în Archiv für
österreichische Geschichte (Arhive pentru istoria austriacă), Wien, 1892, pp. 98-108
67 Locul unde se întâlneau granițele Moldovei, Transilvaniei și Bucovinei (trecută Galiția, la Werenka).
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avantajelor Bucovinei din punct de vedere militar și politic și sugerează ca granița deschisă a
Galiției să fie ridicată și extinsă până la granița Moldovei de astăzi68.
În același an (1773), nu a fost încă posibilă cartografierea întregii zone, deoarece
vremea nefavorabilă și îmbolnăvirea unui ofițer cartograf au împiedicat acest lucru. Dar Mieg
a înțeles perfect cum să profite de acest răgaz în interesul țării sale. El a întrebat pe cei mai
respectați oameni din țară dacă linia naturală de frontieră, pe care a găsit-o, nu a fost vreodată
granița dintre Polonia și Moldova. Acest lucru nu a fost confirmat doar verbal de către ei, dar
un nobil, pe nume Striska (Strâșca – n. n.) a fost de acord să-i ofere un uric de donație, din
secolul al XVII-lea, care confirma granița, pentru o recompensă și promisiunea nedezvăluirii
numelui său rușilor sau turcilor.
Încântat de această descoperire neașteptată, Mieg a trimis un al doilea raport
superiorului său, în care a făcut o serioasă analiză, atașând și uricul menționat 69. Cu acest uric,
Stephan Holubowski a primit întăritură pentru satul Piedecăuţi, datorită serviciilor sale în
favoarea regelui Johann Sobieski, la 20 decembrie 1691. Acest uric a fost, fără îndoială, de o
mare valoare pentru Kaunitz, fiind deosebit de util în promovarea și realizarea planului său.
Într-o călătorie la Hotin, pe care Mieg a făcut-o prin pădurea Bucovinei, a găsit o
creastă de deal, care traversează pădurea, de la Cernăuți, la Hotin. Culmea aceasta părea a fi o
graniță naturală între Bucovina și Moldova. Mieg a fost susținut în această presupunere de
faptul că un evreu, de pe ruta menționată, i-a atras atenția asupra unei vechi pietre de graniță,
de lângă Fântâna Sauchi, care poate să fi format fosta frontieră dintre Polonia și Moldova.
Apoi a aflat chiar și numele ultimilor doi nobili polonezi din districtul Cernăuți, Potocki și
Turkul. Mieg nu a putut găsi nici un înscris autentic despre cum ar fi devenit Bucovina, din
poloneză, moldovenească, aflată în mâinile turcești. Prin urmare, și-a încheiat raportul cu
enumerarea avantajelor acaparării Bucovinei70.
Importanța acestor rapoarte este ilustrată mai ales de faptul că Seeger și Mieg au
primit recunoaștere imperială, iar acestea din au fost primite. Așadar, în timp ce Mieg s-a
familiarizat cu situația din Bucovina, Seeger, din Varșovia, s-a ocupat de istoria anterioară a
acestei părți a Moldovei, pentru a putea dovedi că rapoartele lui Mieg nu erau fără o bază
istorică. În primul său raport din Varșovia, pe baza unor lucrări mai vechi, Seeger încearcă să
demonstreze că granița naturală, găsită de Mieg, era vechea frontieră a Pocuţiei. Într-o
perioadă de două luni, el a trimis un alt raport, mai lung, la Viena, care conține motivele
pentru revendicările regilor polonezi asupra părții din Moldova care urmează să fie dobândită.
Pe baza faptelor istorice citate, în raportul de mai sus nu există nici o îndoială că
Bucovina de astăzi a fost un os al disputelor dintre Polonia și Moldova, de-a lungul secolelor.
Bucovina a aparținut râului Moldova, dar poziția sa, expusă de multe ori, a adus-o în mâini
străine, astfel încât graniţa Pocuţiei s-a extins, uneori, și până la Pădurea Bucovinei sau, de
fapt, până la creasta care o străbate. Condițiile triste din cele două principate, unde prinții s-au
luptat între ei și au căutat ajutorul polonezilor, cu care erau adesea înrudiți, au contribuit, de
asemenea, foarte mult la acest lucru.
La scurt timp, Seeger s-a angajat să demonstreze „că amândouă Valahiile din vremuri
imemoriale aparțineau Coroanei Ungariei. Acest fragment de recurs la istorie poartă titlul
„Scurtă descriere a Moldovei și a Țării Românești, scoasă din surse autentice‖71. Fragmentul
începe cu anul 1330 și se încheie în anul 1718. La sfârșitul acestei lucrări, găsim concluzia lui
Seeger, care este suficient de interesantă pentru a fi abordată. Scrie Seeger: „Cine va fi în
68 General-Cart, harta generală a noii reprezentări geometrice; parțial compusă din cele ale rutelor din noile
regiuni, pentru a găsi linia de delimitarea care ar fi fost necesară pentru a completa o hartă a întregii Bucovina,
de maxim interes. Concepută de maiorul von Mieg, în 1774; 1:130.900.
69 Beil. IV, VII, VIII, IX. Originalul a fost scris în poloneză, copia în latină.
70 Beil. II, III, IV, V, VI, VII, XIII.
71 Warschau im J. 1774 (Orig. R. d. R.-Kr.-M. 53/56).
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stare să deducă totul din ceea ce s-a spus despre întâmplările din Moldova; în afară de faptul
că Republica dorea să stăpânească Moldova, ea îşi baza toate eforturile pe drepturi, care erau
nefericite și ilegale, și chiar incursiunea lui Johann Zamoiski, din 1595, care era cea mai
strălucită dintre toate cele precedentele, nu putea fi numită altcum decât diversiune.
Dar dacă diferența dintre validitatea pretențiilor maghiare și ilegalitatea pretenţiilor
poloneze este cu atât mai evidentă, va fi necesar să comemorăm alianța împotriva turcilor,
care a fost încheiată între împăratul Leopold și Regele Poloniei Johann Sobiesky, în 1683,
prin ceea ce se numește, în Articolul 8: atque ita Hostem duobus in locis invadendo, Cezar
Hungariam, Rex Podoliam et Ukrainam recurabit72. Dacă Johann Sobiesky ar fi crezut că are
o pretenție justificată pentru cele două Valahii, aceasta ar fi fost folosită atunci, în acest text,
dar el menţionează doar Podolia şi Ucraina. Dacă cineva a vrut să sugereze că principatele
româneşti nu au fost menționate de regele polon, pentru că ele ar fi fost înțelese ca incluse în
numele Hungariam.
Ar mai fi un aspect pe care Republica Polonă l-ar putea folosi avantajos. S-a spus deja
că, în anul 1689, Republica a cerut lui Kameniţa și celor două Țări Româneşti de la turci, cu
prilejul păcii de la Karlovice. S-ar putea susține că maghiarii şi imperialii prezenți la semnarea
acordului de pace nu ar fi admis niciodată ca Polonia să vină cu o astfel de pretenție în faţa
turcilor şi că nu ar fi susținut pretenţia Republicii asupra Țărilor Româneşti şi ar fi plecat de la
negocieri. Dar o întrebare se iveşte de la sine: craiul polon și republica stăpâneau peste tot?
Trimişii imperiali au putut lesne constata că turcii nu au cedat niciodată cele două Țări
Românești Poloniei, mai ales că Polonia nici nu avea dreptul să le ceară, așa că trimişii
imperiali au considerat că este inutil să-și facă probleme şi s-au abţinut să protesteze
împotriva unei astfel de cereri, pe care au prevăzut că nu va fi niciodată îndeplinită de turci.
Faptul că este ușor să tragem concluzii favorabile pentru Polonia, din acest lucru, este
evident, și încă din două considerente: şi la primul congres, ţinut înainte de Pacea de la
Karlovice, subiectul a fost discutat, dar nu s-a ajunsă la o concluzie, iar în anul 1689,
Sobiesky a menționat pretenția, având în vedere că ocupase cele două principate.
În sfârșit, merită să fie explicată o circumstanță din anul 1692, care este povestită de
Ketteier, în pagina 634: Republica Polonă a fost fericită de promisiunea tătarilor, făcută în
acest an, prin care Hanul se angajează să nu mai intre în ţinutul Kaminiec și în Ucraina, fără
permisiunea aliaților lor şi a propus să se facă pace; senatorii polonezi au considerat aceste
condiții atât de avantajoase, încât au vrut să facă pacea imediat. Regele singur nu dorea să
ofenseze dreptul internațional și nu putea face pace, fără cunoștința prealabilă a aliaților săi.
Dacă Republica ar fi stabilit o pretenție asupra ambelor Țări Românești, senatorii polonezi nu
ar fi luat în considerare pacea dacă nu ar fi primit înapoi tot ceea ce aparținea Republicii și, în
astfel de circumstanțe favorabile, în cazul în care Hanul, atât de doritor de pace, cu siguranță
că nu înceta în a-și dori cele două provincii pentru sine; el singur se mulțumea cu Kaminieck
și Ucraina, iar Regele era singur că, în astfel de condiţii, nu putea exista pace.
„Indiferent de evenimentele prezentate aici, este clar că Republica Polonă nu poate
face nici o pretenție pentru întreaga Moldovă: prevederile lit. A şi B demonstrează că turcii,
stăpânind Moldovei, ar fi trebuit să accepte diverse restricții, impuse de Republica Polonă, pe
care cu greu le-ar fi acceptat, vreodată, renunţând la o provincie care le aparținea‖73.
Dacă comparăm între ele ultimele două rapoarte ale lui Seeger, observăm că faptele
istorice sunt reproduse, în primul raport, pentru a confirmat granița naturală dintre Moldova și
72 Ketteler, p. 577
73 Lit. A. „Limites Regni Poloniae et M. D. Litvaniae ex originalibus et exemplis authienticis descripti et in
lucem editi 1758 per Math. Dogiel, Scholarum Piarum Vinensium Rectorem. Vilnae in Typographia Reg. et
Reip. Coll.: Vilu. Scholarum Piarum, p. 6227: Dislimitatio sivie Tractatus, inter Achmetum Imperatorem
Turcarum, et Augustum II. Regem, et Regnum Poloniae, quo fines et... definiuntur. Datum 14. Novembris Anno
1703‖. Lit. B. Ibidem... Ex Archivo Regni Acta Annorum etc. Tom. 1, foll. 248.
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Bucovina, presupusă de Mieg drept granița veche dintre Moldova și Pocuţia, în timp ce în al
doilea raport, sunt insinuate drepturile Ungariei asupra celor două principate româneşti. Deci,
în baza acestui al doilea raport, nu se poate pune problema drepturilor Poloniei asupra
Moldovei, și nici asupra Bucovinei, care, datorită locației sale, a fost adesea ocupată de
inamic, dar nu a putut fi menținut mult timp.
Pe baza materialului istoric colectat de Mieg și Seeger, s-ar putea sprijini ipoteza că
acapararea Moldovei de către Poartă, fără a provoca o complicație a condițiilor de război din
acea vreme, ce ar fi putut foarte ușor să se ivească, dacă Ungaria ar fi invocat fostele ei
drepturi în principate. Prin urmare, Kaunitz a evitat să menționeze Ungaria și drepturile sale
iniţiale asupra Moldovei și s-a limitat să afirme pretenţia Poloniei față de Bucovina, care era
mai corectă în condițiile existente.
În timp ce Seeger și Mieg îi apărau interesele, Austria a dezvoltat o activitate
diplomatică intensivă, iar generalul Barco nu a fost mai puțin activ în spaţiul rus. După ce a
citit un amplu jurnal despre campania rusă împotriva turcilor, în 1773, cu diverse observații
despre situația socială și materială din Moldova și din Țara Românească, Barco a trimis și alte
rapoarte importante Consiliului de război al Curții din Viena, documente care necesită atenția
noastră totală, pentru că vorbesc despre fertilitatea și bogăția celor două principate74. Până de
curând, împărăteasa Maria Tereza nu intenționa să dobândească aceste țări, considerând că
există motive, deşi autoritatea austriacă încă nu era suficient de informată despre starea
Principatelor Române, înainte de misiunea lui Barco. Doar după ce jurnalul campaniei
militare din 177375, îi fusese trimis lui Barco de către general rus, schimbarea perspectivei
austriece faţă de ţările Răsăritului a fost notabilă.
Dar orice iniţiativă, în această direcţie, depindea de sfârșitul războiului ruso-turc. La
începutul anului 1774, se întâmplau o mulțime de evenimente în tabăra rusă. Prințul Serbatow
a apărut în Iaşi, pentru a prelua armata care ocupase cele două provincii. Ministrul rus
Obreskow, care a fost în Moldova, la Roman, pentru a ajuta la încheierea păcii, se aștepta ca
acesta să poată susține negocierile rapide cu Romanzow, întrucât Rusia trebuia să fie
nerăbdătoare să încheie războiul cât mai curând posibil, deoarece suferise pierderi foarte mari
în timpul acestui război, iar înlocuirea completă nu mai putea fi așteptată, deoarece
Pugatsehew (Pugaciov – n. n.) a ridicat drapelul răscoalei, care a fost urmată de mai multe
regimente76. Dar acesta nu a fost sfârșitul incidentului, deoarece, din Iaşi, a venit vestea că
generalul rus Bibikow a fost bătut, în zona Kazan77, Pugachev, aşa că noi trupe din Rusia
trebuiau trimise împotriva lui Pugachev. Armata rușilor din Moldova și Țara Românească se
ridica la aproximativ 108.000 de ostaşi puternici, în 177478.
Pentru a avea o libertate deplină, în viitorul marș al armatei sale, împăratul Iosif al IIlea a ordonat ca pajurile împânzite de-a lungul graniței Pocuţiei să fie folosite, după retragerea
rușilor, pentru marcaje de-a lungul noii frontiere ale Bucovinei79. Maria Thereza, pe de altă
parte, a scris lui Siskovics, la scurt timp după aceea, să cerceteze structura interioară a
Munților Carpați, de la granița dintre Moldova și Transilvania.
O ştire venită din Moldova80 susţinea că negustori prusieni au ajuns acolo pentru a
cumpăra cai, vite cornute, ceară și miere și că se semnalase o mișcare discretă în rândurile
armatei ruse, care sugera o iminentă acțiune armată81.

74 Beil. X.
75 Siehe, p. 103, anm. 3.
76 Beil. XII.
77 Beil. XIV.
78 Ibidem.
79 Beil. XV.
80 Beil. XVIII.
81 Ibidem.
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Între timp, în Bucovina s-au făcut aranjamente pentru finalizarea lucrărilor de
cartografiere, în cursul anului 177482, deoarece răspândirea ciumei a întârziat progresul
lucrărilor, care au fost oprit la sfârșitul lunii ianuarie 1774 83.
Ordinele și regulile de conduită au fost transmise, de superiorilor săi, lui Mieg, atunci
când el i-a informat că rușii din Bucovina luau măsuri pentru a părăsi aceste meleaguri. S-a
sugerat deja ideea ca micile diviziuni de trupe să fie împinse în Bucovina, pentru a pregăti
viitoare acaparare a acestei țări84. Acest lucru s-a întâmplat în scurt timp, pentru că și
împăratul Iosif al II-lea a fost de acord. Totuși, acesta din urmă a avertizat să nu interfereze cu
trupele ruse, deoarece acest lucru ar putea împiedica cu ușurință intenția ocupării Bucovinei.
Mai presus de toate, trebuia să se ascundă, deocamdată, pajurile imperiale; dar dacă acest
lucru trebuie să se întâmple după plecarea rușilor, iar extinderea granițelor trebuia să fie astfel
încât să se poată face fără o ocupaţie sfidătoare85.
Pentru a face constatări privind disciplina ocupării, ofițerul comandant al Galiției,
generalul de câmp Ellrichshausen, a plecat el însuși într-o călătorie în Moldova, pentru a se
convinge personal de starea de lucruri86, raportând totul într-o lungă scrisoare87.
Dar soluția ocupării Bucovinei nu depindea decât de sfârșitul fericit al războiului
pentru Rusia. Dacă Rusia ar câștiga, Austria ar putea spera la o acaparare rodnică a
Bucovinei. Dacă nu, atunci Kaunitz nu s-ar fi prea folosit de preparativele pe care le făcuse
anterior. Prin urmare, știrile din teatrul războiului erau extrem de importante.
După ce rușii și-au încheiat, pe jumătate, armura de război, Romanzow a lucrat pentru
impune o decizie finală. El a pornit, din Iaşi, mobilizând trupele, și a ordonat atacarea
turcilor88. Drept consecinţă, rușii au trecut Dunărea, la gura Deltei, și au obținut victorii
sângeroase asupra turcilor, între Schumla și Varna 89, astfel încât Romanzow a somat, curând,
Poarta, încercând să forțeze acordul de pace90.
Cu cât aprofundăm mai mult situaţia, se evidenţiază activitatea acelor persoane care au
fost chemate să rezolve sarcina încredințată. Ellrichshausen scrie un raport lung despre
comenzile importante, care meritau să fie efectuate în Bucovina și care au şi fost efectuate,
de-a lungul anilor. Noua linie de frontieră, dintre Moldova și Bucovina, care a fost găsită de
Mieg, în pădurea dintre Cernăuţi şi Hotin, susținută istoric de Seeger, a fost examinată de
Ellrichshausen, considerată benefică și, de aceea, aprobată. Întrucât locuitorii de atunci din
Bucovina erau preocupați, în principal, cu creșterea bovinelor, la început au fost recomandate
câteva zone ierboase pentru înființarea unor ferme de remontă. Zona Rădăuţilor era deosebit
de potrivită pentru acest lucru, motiv pentru care înființarea unei astfel de ferme, pentru
înmulţirea cailor, a fost realizată, ulterior, acolo. Astăzi, această fermă este una dintre cele mai
înfloritoare, iar istoria ei poate fi urmărită, din 1774, încoace. Crearea fabricilor de sticlă a
fost sugerată și realizată ulterior.

82 Beil. XVII.
83 Comisia medicală din Transilvania, către Maria Theresia. (Orig., R. d. R.-Kr.- M. 62/25.) „Hermanstadt, 30
martie 1774. Se pare că rămășițele ciumei din Valahia au dispărut complet, până la sfârșitul lui ianuarie; cel
puțin toate mesajele sosite sunt de acord că nu mai există nici o urmă a acestui rău nicăieri; Moldova a rămas
liberă în ultimul an. Hermanstadt (Sibiu), 30 martie 1774.
84 Beil. XIX.
85 Beil. XX.
86 Beil. XXIII.
87 Beil. XXIV.
88 Beil. XXI.
89 Beil. XXI. XXII.
90 Beil. XXI.

30

31

Întrucât granița galiţiană cu Moldova era prin câmp deschis, fără păduri, austriecii au
fost atenți să le achiziționeze, deoarece lipsa de lemn, în unele zone, afecta mult populația.
Prin urmare, zona împădurită a Hotinului a fost luată în calcul.
Avantajele stăpânirii Bucovinei, care au fost recunoscute și ca o locație superioară, au
fost atât de semnificative, din punct de vedere militar, încât nici Mieg și nici Ellrichshausen
nu au neglijat să atragă atenția cercurilor superioare asupra unor puncte importante91.
Maiorul Mieg s-a ocupat de lucrările de cartografiere în perioada de păcii de la
Kutschuk Kainardsche, când a terminat de inspectat noua linie de frontieră dintre Bucovina și
Moldova. Acest tratat de pace a fost cu greu cunoscut de Ellrichshausen, abia atunci când
Mieg a fost obligat, și de acesta din urmă, să accelereze finalizarea celor mai importante
topografii de teren și să se grăbească spre Cernăuţi, pentru a putea observa mai bine mișcările
rușilor 92.
Cel mai dificil rol, în acapararea Bucovinei, l-a avut, fără îndoială, baronul von
Thugut, care, la acea vreme, reprezenta Austria la Înalta Poartă. Depindea de el să inițieze
negocieri cu Poarta. Încă din februarie 1773, el a trimis o scrisoare93 lui Kaunitz, cerându-i săi furnizeze o hartă bună a Moldovei, astfel încât să poată găsi drumul. În această scrisoare,
menționează o relatare, pe care a primit-o de la Enzenberg – care era, atunci, în fruntea
Regimentului 2 grăniceresc valah din Transilvania –, în care era schiţată o „legătură între
Pocuţia și Transilvania, care duce prin Moldova‖. Inițial, Thugut s-a limitat la cultivarea
relațiilor de prietenie între cele două imperii, la domolirea influenței străine, care le-ar fi putut
deranja austriecilor și căile care duc la negocieri cu Poarta, inclusiv la cele privind achiziția
unei părți din Moldova, plănuite pentru viitor. După ce s-a convins că nu se poate obţine
nimic de la Poartă, în această privință, pe cale paşnică, a ţinut să sublinieze că este mai ușor să
se revendice un teritoriu deja ocupat, decât să îl revendice pe cale paşnică. Barco și-a
argumentat eforturile.
Încă din mai 1774, cu aproximativ trei luni înainte de încheierea păcii, generalul rus
Romanzow a permis ca pâlcuri din trupele austriece să înainteze în districtele cernăuţene,
până spre crestele mai sus menționate (cele din pădurea dintre Cernăuţi şi Hotin – n. n.)94, cu
condiția, desigur, să nu îi împiedice cu nimic pe rușii în retragere.
Această favoare, obţinută de Barco de la generalul rus, se poate deduce şi din faptul că
el a fost primul care a fost informat95, în aceeași zi, în care a fost încheiată pacea de la
91 Beil. XXIV.
92 Beil. XXV.
93 Hurmuxaki VII, pp. 98-101 (din Pera, la Constantinopol, 3 februarie 1773).
94 Vide p. 107, nota 1.
95 Beil. XXV... Barco a scris, la 17 iulie 1774, că pacea fusese încheiată în aceeași zi. Zinkeisen spune, în vol. 8,
p. 8.959: „La 16 iulie, plenipotențiarii otomani s-au întâlnit cu o prințul Nicolai Repnin; într-o oră, totul a fost
făcut. A doua zi, ar fi trebuit semnat tratatul de pace. Rușii au insistat să fie amânată semnarea, până la data de
21, aniversarea păcii de pe Prut‖. Dohm, pe de altă parte, scrie, în prima parte a „Memoriilor‖ sale, p. 505, că
pacea a fost încheiată pe 21 iulie. Von Oncken susţine data de 6 iulie pentru acest eveniment (Istoria generală în
detaliu. Epoca lui Frederic cel Mare, vol. 2, p. 600); Tassara afirmă chiar 10 iulie (Tassara, lui Kaunitz, Pera,
lângă Constantinopol, 23 ianuarie 1778. Originalul se află în Casa Imperială și Regală, Arhivele Curții și ale
Statului). Care este data reală? Însuși faptul că Barco ardea de nerăbdare pentru încheierea acestei păci, care ar
trebui să conducă Austria la extinderea granițelor, aștepta implicații imprevizibile de la sosirea cu întârziere a
mesajului, dar, în situația mondială atunci, războaiele și renunțarea la acapararea Bucovinei, pentru ca interesele
cele mai importante ale Austriei, pe care Barco trebuia să le promoveze la comandamentul prietenului său rus, şi
să trimită primul mesaje despre pace, la Viena, în care spune că își pune speranţe în prietenia şi abilitatea lui
Romanzow, pentru a izbuti, în mare măsură, să îndeplinească una dintre cele mai importante îndatoriri ale sale,
în calitate de diplomat și ofițer, menţionând că a fost implicat cu trup și suflet în această acaparare, şi sugerează
că raportul său merită mai multă credibilitate decât orice altceva. El a scris lui Ellrichshausen, suficient de clar,
că tratatul de pace a fost semnat în ziua menționată, de Romanzow și de cei doi ambasadori turci, și că ratificarea
lui urma să aibă loc după trei zile, adică pe 20 iulie. Putem adăuga aici că această ratificare nu a avut loc nici pe
20, nici pe 21, așa cum se așteptau rușii, ci doar la 5 iulie 1779, după ce s-a făcut o nouă negociere între Rusia și
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Kutschuk Kainardsche, chiar dacă, probabil, nu a primit şi detalii despre punctele individuale
ale păcii. Multă vreme a existat un mister asupra condițiilor păcii, care s-a făcut abia în luna
septembrie şi a adus mai multă lumină asupra acestei chestiuni. Barco a transmis cele mai
importante puncte ale păcii96 Vienei, de la Iaşi, în prima jumătate a acestei luni, în timp ce
Lobkowitz, de la Petersburg, Vienei, la jumătatea lunii septembrie, a raportat că „a primit
instrumentul de pace, de la contele Panin, de la ministerul rus, doar pentru citire‖97, dar nu a
obținut şi o copie.
2). Capitolul. De la pace de la Kuchuk Kainardsche, 17 iulie 1774, până la
Convenția din 7 mai 1775, între Austria și Turcia. Rușii au inclus câteva puncte în acest
tratat de pace, care priveau Moldova și Țara Românească 98. Turcia a acordat rezidenților celor
două principate amnistie deplină și libertate religioasă nelimitată. Bunurile pe care le-au
înstrăinat, de la mănăstiri și persoane particulare, au fost retrocedate. Se asigură respectul
clerului, permite emigrarea gratuită, fără a necesita plata ulterioară a impozitelor și tratează
rezidenții cu cea mai mare protecție și uşurare posibilă, în raport cu impozitele care vor fi
percepute în următorii doi ani şi aşa mai departe; Barco adaugă comentariul potrivit căruia
autoritatea austriacă ar fi îndreptăţită să revendice întregul ţinut al Hotinului, conform
prevederilor Păcii de la Karlovice99.
Dintr-un raport ulterior1100 al lui Barco către ministrul de război de la Curte, aflăm și
data la care rușii s-au angajat să părăsească cele două principate. Țara Românească trebuia
evacuată după două luni, din ziua semnării tratatului de pace, iar Moldova, după cinci luni. Cu
toate acestea, evacuarea Moldovei a avut loc cu aproape o lună mai târziu, din cauza
condițiilor meteorologice nefavorabile din ianuarie 1775, moment în care Bucovina era de
fapt deținută de Austria.
Ca urmare a ordinului primit, de a merge la granița preconizată imediat după
încheierea păcii, Mieg a plecat la Suceava, pentru a cunoaște starea de spirit a țării și pentru a
auzi opinia unor personalități ale vremii despre pace. Iubea experiența dobândită și îl informa
pe Ellrichshausen, într-o lungă scrisoare101. Pentru a afla amănunte precise despre țară și
despre oamenii săi, Mieg nu a ezitat să călătorească la Iaşi, unde i-a întâlnit pe Barco și pe
ofiţerii ruși.
Turcia, la 21 martie 1779 (Tassara, lui Kaunitz, Pera, martie 1770, și Tassara, lui Kaunitz, Pera, iulie 1779.
Original în arhivele Casei Imperiale, arhivele statului). Zinkeisen, care și-a scris „Istoria otomană‖ pe baza
materialului de arhivă, pus la dispoziția sa la Berlin, nu menționează deloc 17 iulie, ceea ce nu ar trebui să ne
surprindă, din moment ce trimişii prusieni de atunci nu au putut face față înaltei lor misiuni și, ca urmare,
rapoartele lor aveau uneori lacune considerabile. Ar fi mai ușor să explicăm data consemnată de Oncken, dacă
am putea presupune că, în munca sa, el a calculat-o conform calendarului iulian. În acest caz, 6 iulie stil vechi
înseamnă 17 iulie stil nou, deoarece diferența dintre calendarele iulian și gregorian, în secolul 18, era de 11 zile,
însă Oncken nu indică exact în ce stil calendaristic a vrut să se înțeleagă, motiv pentru care poate apărea cu
ușurință o neînțelegere. 6 iulie după Hristos nu ar găsi nici un motiv de credibilitate, în acest moment. Data lui
Dohm se bazează doar pe presupunerea rusă, deci, din punctul nostru de vedere, trebuie considerată
nesustenabilă. În ceea ce privește data menţionată de Tassara, am toate rapoartele - în măsura în care mi-au fost
puse la dispoziţie – că acest emisar a menţionat pacea respectivă de mai multe ori, dar cu date diferite, începând
cu 17 august 1776 şi terminând cu anul 1780, data de 10 iulie. Întrucât această informaţie, chiar dacă provine din
stiloul unui diplomat, nu are multă credibilitate, trebuie să o considerăm ca pe o chestiune de imaginativă. La
Hammer, găsim și 7/21 iulie, şi 8 iulie, Deschemewwel vorbeşte de anul 1774, cu data de 21 şi se pare că s-ar fi
pus în acord cu Rüksichit, la cererea rușilor (Josef von Hammer, Istoria Imperiului Otoman, Volumul 8, pp. 441444).
96 Beil. XXVI.
97 Hurmuzaki VII, S. 106; Kaunitz, lui Thugut, Wien, 20 Sept. 1774.
98 Beil. XXVI.
99 Beil. XXVII.
100 Beil. XXXI.
101 Beil. XXVII.
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Boierii și oamenii de rând erau într-o atitudine deprimată. Nu se așteptau la nimic bun
de la pacea neașteptat de rapidă și, multă vreme, au rămas complet ignoranți faţă de condițiile
păcii. Țara era complet sărăcită. Remarcabilă este declarația boierului Millo, potrivit căreia
Romanzow s-a grăbit să facă pace, astfel încât celorlalte puteri li s-a refuzat posibilitatea de a
o influența, iar absenţa ministrului Obreschkow102, care era în contradicție cu Romanzow, la
acea vreme, trebuia prevenită. Absența acestui ministru era regretată mult de rezidenții din
ambele principate. Mieg informa, de asemenea, că a cunoscut două mari drumuri de țară din
Moldova, care duc, de la Suceava, la Iaşi, și, de aici, până la Sniatin – probabil prin
Mamorniţa – și a observat că, de la dislocarea trupelor rusești, zona Sucevei a fost ignorată.
Deci, din moment ce numai trupele de ocupație foarte slabe au fost lăsate în Bucovina de către
ruși și, chiar după pace, în regiunea Suceava nu au fost așteptate trupe ruse mai mari, era
evident că, cu acordul lui Romanzow, Austria putea să avanseze în această țară. Intenția a fost
luată în considerare și de împăratul Josef II, care a dispus punerea în aplicare a unor măsuri
importante103. Printre altele, Mieg a fost însărcinat să ducă un cadou pentru Romanzow, la
Iaşi, și să-l predea lui Barco. Două brigăzi, Spleny și Kiss, erau gata să mărșăluiască în
Bucovina104, dar avansul a fost întârziat, până la obţinerea aprobării lui Romanzow, ceea ce,
din fericire, a venit curând.
În propunerea lui Kaunitz105, trimisă împărătesei, se poate observa un alt motiv pentru
care autoritatea rusă nu a fost contactată, cu privire la ocuparea Bucovinei. Pe atunci încă
existau dispute pentru granița cu Galiţia, care nu au fost încă rezolvate106 și care puteau să
agraveze problema acaparării Bucovinei.
Cancelarul austriac a comentat, în raportul menţionat, motivul pentru care i s-a trimis
un cadou lui Romanzow, precizând că acesta merită atenție „din cauza prieteniei, a
considerației și a ospitalității‖, așa cum s-a exprimat, când i-a făcut şi el un cadou, Regele
Prusiei107.
Curând după aceea, Barco informa, din Focşani, că Romanzow a aprobat ocuparea
imediată a noii linii de frontieră și că, după plecarea sa, se pot monta pajurile imperiale 108.
Mesajul conținea și informaţia că Romanzow s-a îmbolnăvit brusc. Efectele acestei ştiri au
fost deprimante, mai ales când s-a aflat că contele Soltikow, un adversar al Romanzow, a
preluat comanda armatei ruse.
Faptul că, într-o listă a funcționarilor publici, datând din 1777, generalul Spleny este
menţionat ca director administrativ al Bucovinei, cu sediul oficial la Cernăuţi, începând cu
data de 1 septembrie 1774, dovedește că această schimbare temporară, la conducerea armatei
ruse din ţările române a contat foarte puţin. Imediat după acordul lui Romanzow, trupele
austriece au intrat în Bucovina, respectiv în Cernăuţi, unde au ajuns la 31 august 1774109.
Trebuie precizată această dată, contrazisă de alte informaţii. În Cernăuţi110, cu toate acestea, a
existat o divizie de husari, staţionată permanent, din luna mai, când sosise acolo.
Conform raportului lui Ellrichshausen, generalul Kiss pare să fi intrat în Bucovina
înainte de Spleny, prin zona Prevorodek – în manuscris, Prudek –, unde regimentul Stain se
afla încartiruit, conform tabelului de dislocare111.

102 Ibidem. Archiv. Vol. LXXVIII, I. Halfte.
103 Beil. XXVIII, XXIX.
104 Ibidem.
105 Beil. XXX.
106 Dohm’s „Denkwürdigkeiten‖, Capitolul I, p. 510.
107 Beil. XXVIII, XXX.
108 Beil. XXXI.
109 Beil. XXXV.
110 Beil. XXXII.
111 Beil. LXXIII,
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Armata austriacă începuse o avansare generală a regimentelor destinate ocupării și
acaparării Bucovinei112: regimentele de husari Thürheim, Siskowitz, Nugent, Brinken, Stain,
Hadik și Barco; regimentele de dragoni Türök Hussar și Wuerttemberg s-au mutat în
cantonamentele lor, în apropierea graniţei. Primele trei regimente Barco de infanterie şi husari
au luat poziţii pe aripa dreaptă, iar celelalte două de husari, regimentele Hadik, în stânga, cu
fața spre Moldova. Principalele puncte strategice ale țării erau desigur ocupate mai mult, iar
cele mai puțin importante, mai slab; modul în care s-a făcut acest lucru poate fi văzut din
tabelul de dislocare113 și din raportul lui Ellrichshausen. În cel mai bun caz, s-ar putea adăuga
că trupelor li s-a spus că vor fi întâmpinate prietenos de către rezidenții noii provincii şi că
trebuie să îi tratează pe ruși cu mare amabilitate.
Pentru a facilita legătura dintre trupele de pe ambele părți ale Prutului, s-a dat ordinul
de a se construi un pod de vase peste acest râu114. Desigur, comanda nu putea fi făcută atât de
ușor. Abia în 1775 s-a construit un pod suspendat peste râul Prut. Până în 1775, trecerea
Prutului s-a făcut pe podul umblător de la Mănăstirea Horecea, care avea acest privilegiu
acordat de către foștii voievozi ai Moldovei, pentru că era săracă, din pricina locației sale
nefavorabile, iar consemnarea taxelor de trecere însemna o atestare existenţei podului. Pe
parcursul altor doi ani, după aceea, până în 1777, administrația din Cernăuţi pare să fi lăsat
mănăstirea cu acele venituri, deoarece podul umblător de peste Prut nu a fost probabil cu
funcţionare permanentă și nu putea corespunde unui trafic mai animat. În 1777, însă, podul
nou construit a atins acel nivel de forță și de securitate care înlătura orice concurență. Prin
urmare, mănăstirea a pierdut vechiul privilegiu, pe care voia să-l recâștige printr-o cerere către
împărat, dar nu a primit niciodată un răspuns115, pentru că podul a fost păstrat, şi de acum,
încolo, un cost de trecere.
Odată cu intrarea trupelor austriece în Cernăuţi și cu înființarea unei administrații de
stat acolo, s-a stabilit strategia pentru dimensionarea, înfrumusețarea și ajungerea la
importanța de astăzi a acestui oraș. Dacă, din punct de vedere al trecutului său, nu se poate
compara cu alte orașe mai vechi, precum Suceava, Rădăuţi și Siret, datorită amplasării
convenabile pe un mal al Prutului, pe un drum principal, care ducea, de la Iaşi, la Lemberg,
precum şi datorită apropierii lui de granița poloneză, Cernăuţii au fost chemaţi să joace un rol
în istorie. În secolul al XV-lea, în Cernăuţi exista deja un staroste116.
Cu toate acestea, trupele care fuseseră aduse anterior în Bucovina nu erau încă
suficiente pentru a proteja țara de toate pericolele iminente. Din acest motiv, aceste trupe au
fost consolidate, treptat117. Abia pe 24 octombrie Ellrichshausen i-a scris lui Hadik118 că
măsurile militare din țară vor fi finalizate până la 25 din aceeași lună. După ce s-a făcut acest
lucru, s-au depus eforturi pentru a înfige pajurile imperiale înainte de plecarea rușilor,
deoarece turcii fuseseră deja informați despre marșul din Austria, ceea ce ar putea îngreuna
situația. Pajurile se înfigeau deja pe 19 noiembrie119, fiind un fapt împlinit, în ciuda faptului
că rușii au rămas în Moldova până în ianuarie 120 1775.
Încartiruirea trupelor în Bucovina a avut o oarecare dificultate. Drept urmare,
împăratul Josef al II-lea s-a simțit obligat să emită următoarea rezoluție: „Batalioanele nu ar

112 Beill, XXXIII.
113 Ibidem.
114 Beil. XXXV.
115 Mănăstirea Horecea, împăratului Iosif II, ddo. 6 octombrie stil vechi 7272.
116 Se spune că o luptă între moldoveni și polonezi a avut loc lângă Cernăuţi, o luptă în care s-a distins bunicul
cărturarului polonez Sarnicius. Beil. XIII.
117 Beil. XXXIX.
118 Beil. LIII.
119 Beil. LXI, LXVII.
120 Beil. LXXIX.
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trebui să fie, la sfârșitul toamnei şi, cu atât mai puțin, iarna încartiruite în colibe, ci găzduite în
cele mai apropiate sate.
Unitățile vor primi proviziile, în așa fel încât trupele să nu sufere şi cu atât mai puțin
rezidenții, iar ideea încartiruirii, pe timpul iernii, este exclusă, deşi în Bucovina nu există
nimic, în afară de câteva sănătoase‖121.
După cum puteţi constata, împăratul Iosif a avut grijă deosebită de locuitorii
Bucovinei. Acest lucru a provocat o mai mare simpatie în rândul populației pentru Austria,
decât pentru Rusia, deoarece aceasta din urmă pierduse simpatia în timpul războiului, din
cauza tratamentului nemilos. Doar din Moldova, 13.484 de căruţe122 au fost rechiziţionate de
ruși pentru diverse transporturi. Districtul Cernăuți a trebuit să ofere 1.500 de căruţe123, iar
Suceava nu mai puţin de 2.000.
După tratatul de pace, familiile care fugiseră au început să se întoarcă în Principatele
Dunărene. Cei care au rămas în Transilvania, în timpul războiului, au trimis o scrisoare de
mulțumire generalului comandant al Transilvaniei, Feldmareşalul Preiss, în limba italiană,
care a fost trimisă, apoi, la Viena. Nume cunoscute precum Crețulescul, Racoviţă, Văcărescul,
Ştirbei şi alţii se desluşesc printre semnături.
Intrarea austriecilor în Bucovina și ocuparea celor mai importante puncte ale acestei
țări, deși rușii erau încă în posesia lor, nu au putut fi ţinute secrete pentru mult timp.
Divanul din Iaşi a aflat mai întâi și a informat imediat pe Paşa de Silistra, de la care
mesajul a plecat la Constantinopol. Deci s-a întâmplat că divanul a trimis imediat doi boieri124
la Cernăuţi, care trebuiau să pună comandanților Cordonului trei întrebări categorice125.
Maiorul Mieg a fost, totuși, informat mai devreme de sosirea acestor deputați, de către
Barco126, aşa că a putut să le dea răspunsurile care să-i satisfacă pe boieri. El l-a informat pe
membrul Divanului George Beldiman că invazia a fost întreprinsă de Serenisima Majestate
pentru a proteja frontierele împotriva jafurilor și prădăciunilor; pe de altă parte, pajurile
împărăteşti erau plantate pentru a indica anumite puncte cadastrale. Boierii Beldiman și Sturza
păreau mulțumiți cu aceste informaţii.
Cu toate acestea, în curând a devenit evident că Divanul Moldovei ia probleme în
serios. El a informat pe Paşa de Silistra despre ocuparea Bucovinei, care, tot atunci, l-a
abordat pe reprezentantul lui Romanzow, Repnin, și l-a întrebat dacă aceste comunicări se
bazează pe adevăr. Se pare că Repnin nu știa nimic despre intențiile austriece 127, pentru că, în
acest caz, el a acționat doar în numele Romanzow128, care era încă bolnav şi rezervat să
negocieze cu Poarta.
Acum, când Poarta aflase despre marșul austriecilor spre Bucovina, pentru Barco a
fost dificil să păstreze, mult timp, secretul intențiilor Austriei, motiv pentru care a decis să
explice adevăratele fapte Divanului din Iaşi. Acest pas al generalului era menit să atragă
atenția puterilor vecine într-un grad ridicat şi în mai multe moduri decât cel intuit. La început,
Mieg nu părea a fi inofensiv 129, deoarece ar fi putut provoca o ciocnire nu numai cu Turcia,
care dorea să ocupe țara abia eliberată de ruşi, dar și rușii, care aveau localităţi încă ocupate în
Bucovina130, au fost solicitat din țară mii de căruţe și 26.000 de taleri131. Este de presupus că
Barco a făcut acest pas, datorită unui ordin de sus.
121 Vortrag. Wien, den 6 Sept. 1774. Randbemerkung. (Eigenhändig 23/540).
122 Beil. XLVIII.
123 Beil. XLIX.
124 Beil. XLIII.
125 Ibidem.
126 Beil. XLI, XLIV.
127 Beil. XLVI, XLVII.
128 Beil. XLV.
129 Beil. XLIX.
130 Beil. LI.
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Următorul episod a constat în ocuparea imediată a acelor localităţi din Bucovina, care
erau încă menţinute de ruși. Conform rapoartelor primite 132, legătura cu Transilvania a fost
deja stabilită, astfel încât numai plantarea pajurilor a fost amânată până la întoarcerea lui
Romanzow la Iaşi. Faptul că întreaga linie de frontieră dinspre Moldova a fost, în fapt,
ocupată până la 24 octombrie 1774133 a fost un semn îmbucurător al acaparării timpurii a
Bucovinei.
Romanzow a menționat că a făcut concesii, imediat după plantarea pajurilor, adică la
20 august 1774134, când s-a îmbolnăvit, și, a patra zi după aceea, starea lui s-a agravat într-o
asemenea măsură, încât generalul Graf Soltikow, care se întorcea de la Petersburg, a fost
îndemnat de un curier să se întoarcă la sediul rus. Faptul că această boală a fost o febră
malignă și nu o boală mentală, așa cum a presupus inițial Barco, se poate observa din cursul
bolii în sine, care a durat trei luni întregi. În orice caz, moartea Vizirului, cu care Romanzow
încheiase pacea de la Kuchuk Kainardsche, a avut un efect deprimant asupra minții sale,
pentru că trebuia să se teamă că roadele ostenelilor sale se vor risipi. La început, trebuia să se
temă că va fi rechemat în Rusia, ca urmare a bolii sale. Cu toate acestea, scrisoarea noului
mare vizir, Soliman Pașa, pare să fi schimbat situaţia, după ce conținutul scrisorii Marelui
Vizir i-a adus mesajul îmbucurător că el, Marele Vizir, a confirmat pe deplin pacea care se
făcuse. După aceea, evacuarea Țării Românești a fost fixată după două luni, iar cea a
Moldovei, după cinci luni.
Chiar dacă incertitudinea Austriei, provocată de boala prietenului ei, Romanzow, și de
înlocuirea lui cu Soltikow, a fost neplăcută, predarea comandoului prințului Repnin, care era
cunoscut drept dușmanul hotărât al lui Romanzow și al Austriei, să pună la îndoială succesele
lui Barco. Dar Repnin s-a îmbolnăvit, la scurt timp după aceea, iar boala lui Romanzow s-a
agravat și mai mult 135, astfel încât colonelul Tutolmin rămăsese cel mai înalt ofițer comandant
din cele două principate136. În acest moment, intențiile guvernului austriac au fost făcute
cunoscute Divanului și, prin urmare, și lui Tutolmin137.
Din Focşani138, Romanzow a fost adus la Bârlad139, iar de acolo, la Iaşi. Barco
intenţiona, acum, să re-negocieze cu Romanzow. La începutul lunii noiembrie, însănătoşirea
lui Romanzow a înregistrat progrese rapide, astfel încât a fost în măsură să scrie o scrisoare
către împărăteasa Maria Tereza, pe care Barco a anexat-o la propria lui scrisoare către
Ellrichshausen140. Această scrisoare subliniază și faptul că Romanzow era mai bine. Pentru o
vreme, trebuia să rămână la Bârlad, în timp ce pajurilor imperiale li se permitea să fie plantate
la granițele Bucovinei, acţiune care s-a desfășurat până în data de 19, din aceeași lună
noiembrie141. Prin urmare, trebuie să considerăm data de 12 noiembrie 1774 drept cea în care
pregătirile Austriei pentru acapararea Bucovinei s-au încheiat, data aceasta, în istoria noastră,
fiind una foarte importantă.
La începutul lunii decembrie, Romanzow era atât de departe de boala sa, încât Barco,
de la Iaşi, a putut să-și completeze raportul, adăugând că mareșalul de câmp rus va părăsi
acest oraș, în 11 sau 12 decembrie142. Plecarea lui a durat o lună întreagă și abia în data de 14
131 Beil. XLIV.
132 Beil. L, LI, LIV.
133 Beil. LIII.
134 Beil. XXXI.
135 Beil. XLVIII.
136 Beil. XLIX.
137 Ibidem.
138 Beil. LII.
139 Beil. LVI.
140 Beil. LX, LXI.
141 Beil. LXVII.
142 Beil. LXVIII.
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ianuarie 1775 îl vedem pe Romanzow la noua sa destinație, în Mohilew143. Marșul armatei
ruse fusese întârziat din cauza convalescenţei lui îndelungate. Singurul spital din Iaşi trebuia
să îngrijească 2.363 de soldaţi pacienți144; în celelalte spitale, numărul acestora era și mai
mare.
Transportul acestor pacienți militari, care trebuia să aibă loc până pe 17 septembrie 145,
a fost extrem de dificil, în condițiile de la acea vreme, și, pentru Moldova, a implicat un
număr deosebit de mare de căruţe. Numai această țară trebuia să pună la dispoziție 13.4842 146
de căruţe, care, dacă ar fi trecut granița rusă, nu s-ar mai fi întors vreodată147. Prin urmare, a
fost în interesul trupelor austriece care au intrat în Bucovina să împiedice utilizarea
vehiculelor solicitate pentru transportul în acest scop. Terenul a fost pierdut 148 şi, deşi
propunerea lui Mieg 149 era de remarcat, iar scopul lui Romanzow era de a opri acest export
considerabil de căruţe. Acest lucru singur nu a fost atât de ușor de realizat, deoarece
Romanzow îi ceruse lui Barco să nu fie în nici un fel o piedică pentru ruși prin înaintarea
austriecilor în Bucovina.
Totuşi, problema a luat o întorsătură fericită. Rușii au rechiziționat căruţele cu ajutorul
„comandanților de rechiziţii‖, care constau fie din infanterie, fie din cavalerie, dar însărcinaţi
să facă rechiziţii pentru ruși150. Mai târziu, s-a uitat întreaga chestiune, în urma căreia rușii sau abținut să rechiziţioneze căruţele din Bucovina.
În această perioadă, Ghika a fost numit voievod al Moldovei, ceea ce conta pentru
intențiile Austriei de a dobândi Bucovina. Grigori Ghika fusese interpret la Poartă, înainte de
1768. Ca atare, el a câștigat favoarea emisarului prusac Rexin 151, care îl sprijinea pe Ghika, în
detrimentul Austriei. În 1768, Grigori Ghika a fost numit voievod al Țării Românești și,
probabil, a primit și administrația Moldovei. Aceasta din urmă rezultă dintr-un raport al lui
Thugut, către Kaunitz, din 17 august 1774152, fapt care până acum a fost trecut cu vederea de
istorici.
În 1768 și-a pierdut pământurile, deoarece, după victoria de la Hotin asupra turcilor (la
18 septembrie), rușii au intrat mai întâi în posesia Moldovei și apoi a Țării Româneşti. În iulie
1770, a condus o deputăție la Petersburg, pentru a-și dovedi supunerea153 și pentru a-și arăta
prietenia faţă de Rusia. Putea fi mulțumit de primirea la curtea rusă, pentru că împărăteasa i-a
făcut cadouri și i-a admis fiul în Corpul de Cadeţi din Petersburg154.
După pacea de la Kuchuk Kainardsche, Ghika a solicitat Porţii demnitatea de voievod
în Principatele Dunărene, punându-și speranțele în prietenia dintre Rusia155 și Prusia, care nu
puteau să nu-i recunoască serviciile anterioare. În acea perioadă, Rusia nu era reprezentată de
nici un emisar la Constantinopol, dar trimisul prusac Zegelin și-a asumat obligația de a
acționa şi în interesul Rusiei156.
143 Beil. LXXVIII.
144 Beil. XLII.
145 Beil. XLII.
146 Beil. XLVIII.
147 Beil. LVIII.
148 Beil. XLIX.
149 Ibidem.
150 Ibidem.
151 Hurmuzaki, VII, p. 103.
152 Ibidem, p. 103. Vgl. Arneth, vol. 8, p. 475.
153 Zinkeisen, V, pp. 922, 923.
154 Kaunitz, lui Tugud, 21 august 1770.
155 Beil. XLII.
156 Arneth, vol. VIII, p. 475. De aici rezultă se inspiră şi relatarea lui Zinkeisen, VI, pp. 88 şi urm., care
concluziona că Zegelin îşi atribuise cel mai mare rol, pentru că a determinat alegerea lui Ghika ca Voievod al
Moldovei, dar fără menționarea celorlalte puteri care au contribuit la această numire. Pentru a sublinia meritul lui
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Cu toate acestea, după cum aflăm dintr-o scrisoare a lui Thugut157, Zegelin îl
îndemnase, în mod repetat, pe Thugut să sprijine alegerea lui Ghika, pe care Thugut a decis să
o condiționeze, doar după o cerere anterioară, adresată în scris lui Kaunitz158.
Ghika însuși nu a ratat nici o ocazie de a asigura Austria de prietenia sa, dacă va fi
ales. Aflăm acest lucru din scrisoarea lui Barco, pentru Hadik159, în care menționează
avertizarea lui Ghika „că, atunci când el, după cum se pare, va fi înscăunat voievod în
Moldova, va face tot ceea ce este benefic pentru Prea Înaltul nostru Împărat‖. Dacă Austria nu
avea încredere în aceste cuvinte, acest lucru era justificat în principal de comportamentul
anterior al prințului. Cu toate acestea, Thugut a susținut, în baza instrucțiunilor primite,
demersul numirii lui Ghika ca voievod în Moldova, așteptând ca cel puțin la socrul lui Ghika,
Jakobaki Riso, să observe o atitudine prietenoasă față de Austria, care speranță s-a împlinit
ulterior. Thugut a explicat, pentru prima dată, avantajele alegerii lui Ghika, care s-ar fi putut
materializa, dacă interesul Austriei ar fi promovat de Ghika160.
Curând după aceea, la Constantinopol a apărut o deputăție moldovenească. cu
însemnele ţării și cu cadourile pentru viitorul domn161, întâmplare din care se putea intui că
Ghika va fi numit voievod în curând. Pe 12 sau 13 octombrie 1774 după Hristos, ziua nu
poate fi determinată din manuscrise, Ghika a fost numit voievod. Luăm acest lucru dintr-o
scrisoare a lui Mieg, trimisă lui Ellrichshausen162, din care trebuie subliniat următorul pasaj:
„Fostul prinț Kika (= Ghika) a fost acum confirmat formal de poartă ca voievod în Moldova‖.
Numirea a fost făcută pe viață și s-a considerat înțelept să se adauge observația „că acest lucru
se va întâmpla numai cu condiția ca el să nu fie vinovat de o crimă mai importantă‖163. Se
spune că Rusia însăși a insistat asupra includerii acestei condiții. Drept urmare, bucuria lui
Ghika nu a fost diminuată, căci sabia lui Damocles i-a atârnat întotdeauna deasupra capului.
Când știrea uciderii sale s-a răspândit peste tot, patru ani mai târziu, nimeni nu s-a gândit la
starea care a atașat Rusia de numirea lui Ghika ca voievod. De asemenea, până acum, istoricii
nu au luat în considerare acest lucru şi, conform sugestiei lor, uciderea lui Ghika este asociată
cu circumstanțe care nu au nici o bază164.
Poate că ar trebui luat în considerare noul voievod din Țara Românească, Alexandru
Ypsilanti, de a cărui dușmănie faţă de Ghika va trebui să țină cont în viitor. Înainte, Ghika
administrase ambele provincii, iar acum veniturile lui depindeau doar de provincie, ocupată
parțial de austrieci. Dar naturi umane precum cea a lui Ghika vin întotdeauna cu mijloace noi
pentru a-și îmbunătăți poziția. Inteligența lui i-a dat ideea de a se face cât mai independent
faţă de imperiul turc. De acolo a apărut dorința lui, pe care i-a prezentat-o lui Barco165, de a
obține de la Poartă demolarea cetății Hotin, prin mijlocirea Austriei. Ghika a spus: „Având în
vedere circumstanțele actuale, ar trebui să fie foarte ușor să ispitești Poarta de a rade Hotinul,
pentru că, după cum știe el, turcii urăsc din ce în ce mai mult acest loc, din cauza distanței
sale și din cauza a ceea ce ar putea deveni, ceea ce ar fi un mare avantaj pentru generalul
Weesen‖. Numai că această dorință a rămas neîmplinită, deoarece interesele reale au fost
imediat recunoscute. Așa că Ghika nu a avut decât să aștepte și să caute alte mijloace, care

Zegelin, acest istoric ne oferă și pasajul relevant dintr-o scrisoare a acestuia, pasaj care spune că Poarta „nu poate
fi considerată un prieten adevărat al regelui Prusiei‖! (Zinkeisen, VI. Vol. P. 8. 88, 89.)
157 Thugut, lui Kaunitz, 17 august 1774.
158 Kaunitz, lui Thugut, 6 septembrie 1774. Hurmuzachi, VII, p. 106.
159 Beil. XXXI.
160 Arneth, vol. 8, pp. 476, 477.
161 Beil. XLIII, XLVI.
162 Beil. XLIX.
163 Hurmuzachi, VII, p. 115.
164 Dohm’s Denkwürdigkeiten, I. Th, p. 506.
165 Beil. LXX.
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păreau să-l aducă mai aproape de obiectiv, şi să zădărnicească planurile Austriei pentru
Bucovina. Această intenţie a devenit mai clară în 1775.
Între timp, diverse boli încă mai făceau ravagii în armata rusă. Plaga a izbucnit din nou
în corpul rusesc, concentrat în jurul lui Bucureştilor, dar se pare că Mieg166 nu a primit
informații deloc de încredere referitoare la acest lucru167. Ciuma nu încetase, de fapt,
niciodată – aparenta calmare se datora răspândirii acestei boli cumplite. Un al doilea mesaj
din Iaşi vestea că boala a ajuns şi acolo şi că febra a făcut ravagii şi în Palatul Domnesc,
afectându-l chiar și pe Barco168. Din fericire, măsurile de precauție luate au fost în măsură să
limiteze această boală în Țara Românească, astfel încât Moldova a fost ferită, de această
dată169.
Pierderile rușilor, în această campanie de cinci ani, au fost enorme. Conform
raportului lui Barco, s-a spus că ar fi însumat 400.000 de bărbați170, în timp ce trimisul prusac
din Petersburg, contele von Solms, a menţionat peste 300.000 de bărbați171, pentru că
informaţiile ajungeau mai greu la Petersburg.
Ultima rămășiță a armatei ruse a fost obligată, curând, să părăsească principatele,
întâmplare ce a fost întâmpinată cu bucurie de rezidenți. Odată cu predarea cetăților de pe
malul stâng al Dunării și orașului Bucureşti turcilor, s-a făcut începutul retragerii172. Trupele
rusești au părăsit treptat Țara Românească și s-au retras în Moldova173. Provinciile trebuiau
evacuate până la 20 decembrie, apoi urmând să fie predate cetăţile Bender și Hotin174. Din
motivele menționate deja, datele angajate nu au putut fi îndeplinite exact. Turcii trebuiau să se
mulțumească și cu asta, pentru că se aflau într-o poziție de neinvidiat. Sultanul Selim al III-lea
a fost detronat, din cauza „incapacității de guvernare‖, tătarii din Crimeea au refuzat să predea
rușilor cetățile Yenical și Kerch, în regiunile turcești încă ocupate de ruşi, rezidenții s-au
ridicat împotriva rușilor, iar când au venit oştiri, acestea s-au dezintegrat în cete mai mici și au
comis atrocități inumane pe acolo175. O altă ciumă pământească au fost „Arnăuții‖ și
„Volintirii‖, care luptaseră alături de ruși, împotriva turcilor 176. Ei ar fi putut urma retragerea
rusă sau să rămână în propria lor țară. Înainte de a pleca din patrie, trăiau din jafuri și prăzi.
Deși rușii au încercat să-i convingă să emigreze177, ei nu au arătat nici o dorință de a face
acest lucru. Ar fi fost mai înclinați să emigreze în Bucovina sau în Transilvania178, dar
Ellrichshausen nu a fost de acord179.
Turcii au evitat să-și ocupe din nou provinciile, imediat după plecarea rușilor. Prin
urmare, Barco nu a putut raporta mai nimic despre puterea ocupației turcești în Moldova 180,
informaţii care ar fi fost de mare interes pentru Austria, la acea vreme, mai ales că se
răspândise un zvon, potrivit căruia în jur de 20.000 de ieniceri vor veni la Hotin, iar un război
între Turcia și Austria va fi de ne-evitat181. Toate acestea s-au dovedit a fi exagerări. La scurt
timp, Barco a reușit să-i raporteze lui Hadik că un paşă, însoţit de 200 soldați, urma să vină la
166 Beil. LII.
167 Beil. XLIX.
168 Beil. LXI.
169 Beil. LXII.
170 Beil. XXXI.
171 Zinkeisen, VI, p. 80.
172 Beil. XLIII.
173 Beil. XLVI.
174 Ibidem.
175 Zinkeisen, VI, p. 30.
176 Beil. LVI.
177 Ibidem.
178 Beil. LXIV.
179 Beil. LVIII.
180 Beil. LXII, LXIII.
181 Beil. LXV, LXVI.

39

40

Hotin, dar încă se afla în Silistria. Barco a părăsit Iaşii în 10 decembrie 1775, îndreptându-se
spre Cernăuți. De aici și-a propus să meargă la Mohilew, ca să-și ia rămas bun de la
Romanzow182, după care a trebuit să meargă la Lemberg.
Între timp, plecarea lui Romanzow a fost întârziată. A sosit la Mohilew, unde Barco îl
aştepta din 12 ianuarie 1775, abia în 14 ianuarie. Barco a rămas acolo până în 16 ianuarie și a
aflat de la Romanzow că cetăţile Hotin și Bender nu au putut fi încă predate turcilor, din
cauza unor noi dificultăți, și că armata rusă va rămâne, așadar, mult timp la granița turcă.
*
Sediul trupelor austriece, introduse în Bucovina, se afla la Cernăuţi, iar de aici au fost
înaintate departamente individuale până la granița cu Moldova. Puterea acestora a fost de 400
de soldați, la începutul lunii septembrie 1774. La începutul lunii octombrie, Batalionul
Siskowitsch a fost direcționat către Suceava pentru a putea oferi mai mult sprijin trupelor
avansate, în caz de eventualități neplăcute, şi a primit ordinul de a stabili și menține legătura
cu Transilvania, prin Pasul Rodna, prin intermediul poştelor. Astfel de poşte au fost în Dorna,
Capu Codrului și Stupca. Poziţionări similare au fost făcute și în interiorul graniței
transilvănene, de brigada de frontieră situată acolo, iar generalul de câmp Preiss a informat
Înaltul Consiliu de Război din Viena că a luat măsura pe care Filo a considerat-o necesară
pentru a stabili legătura dintre Transilvania și Bucovina. Această măsură a constat în faptul că
al doilea regiment grăniceresc românesc a trebuit să mențină un post de vamă între Coşna și
Dorna, adică în afara Transilvaniei. Postul era format din opt bărbați puternici (inclusiv un
caporal și un sergent), care subordonau postului principal de la Kukuraza.
Legătura a fost stabilită între Galiția și Transilvania astfel încât întărirea trupelor
galiţiene, de către cei din Ungaria, ar fi fost mai ușor de făcut, la nevoie. Prin urmare,
împăratul Josef II a emis un ordin, prin care i-a ordonat lui Hadik să consolideze trupele din
Bucovina, care să respingă eventuale atacuri ostile din Turcia. Două regimente din Ungaria
fuseseră deja pregătite de marş, în acest scop. În urma acestui ordin, Hadik s-a deplasat în
Bucovina, pentru a se vedea dacă și în ce măsură a fost necesară consolidarea la frontiera
moldovenească. După ce a inspectat granița, a raportat la Viena că a găsit primul post al
regimentului grăniceresc românesc la o jumătate de oră de Dorna, lângă Todorkani, postul
fiind responsabil pentru corespondența dintre trupele din Bucovina și cele din Transilvania. O
șosea duce prin Câmpulung, în timp ce o potecă şi un drum trec peste munți.
Întregul Regiment de husari Barco și câte un batalion din regimentele Stein, Brinken,
Nugent și Siskowitsch stăteau gata, pe granița Moldovei, și un batalion din Regimentul
Thürheim, de la Sniatin, urma să fie trimis.
Regimentul de husari a fost pus în mişcare, mai târziu, pentru a consolida cavaleria
menționată mai sus, pe granița cu Moldova, în timp ce câte un batalion din regimentele
Durlach și Colloredo au fost puse în marş pe granița Galiției cu Bucovina. Au fost făcute
aranjamente adecvate pentru cazarea acestor trupe, și anume pentru infanterie, în munți, și
pentru cavalerie, în zonele joase.
În raportul său către Hadik, comandamentul a considerat ocuparea noii frontiere a
Austriei cu cinci batalioane de infanterie și două regimente de cavalerie ca fiind suficientă
pentru a face față tuturor eventualităților. Cele mai importante puncte de la graniță au fost
fortificate cu câte 6 tunuri de șase ţoli și câte 6 de trei ţoli, punctele mai puțin importante fiind
protejate cu sârmă ghimpată. Este evident că s-a luat în considerare și o comunicare mai
ușoară între posturile individuale detașate și grupul principal, pentru sprijin reciproc.
Desfășurarea trupelor în Bucovina a fost atât de ieftină și de rapidă, încât comandamentul l-a
putut asigura pe Hadik că garnizoana se va putea apăra împotriva atacurilor chiar și fără ajutor
din partea Galiției, pe baza poziției și a numărului apărătorilor. Fortificațiile de la Okopi și
182 Ibidem.
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Sniatin și legătura cu Transilvania erau considerate ca deosebit de importante în această
strategie.
Pe de altă parte, propunerea comandamentului de a subordona Bucovina administrației
militare părea mai importantă. Comandamentul considera că, şi până atunci, această parte a
țării se afla sub administrația militară turcă, astfel că Bucovina este obișnuită cu o astfel de
administraţie, cu presupunerea justificată că nu ar avea încredere într-o administrație civilă,
pentru că guvernul cercual din Lvov este la 30-40 de mile distanță. Împăratul a fost de
asemenea de acord cu această propunere.
La începutul anului 1775, erau toate semnele că problema Bucovinei urma să fie
rezolvată în curând. Deja, la 15 decembrie 1774, la câteva zile de la plecarea sa de la Iaşi,
Barco a putut să-i raporteze lui Hadik că turcii și-au plecat capul împotriva ocupației (de către
noi) a unei părți din Moldova și au prezentat publicului „culoarul‖ austriac în diferite culori.
Nu au fost subestimate piedicile care încă se opuneau acestei soluții. Căci era de prevăzut ca
voci să se ridice împotriva cesiunii Bucovinei, care, în ciuda prieteniei Porții faţă de Austria,
încă ar putea să aibă efect asupra sultanului. Zegelin, Repnin, Ghika, precum și ambasadorii
francez și englez erau factori care trebuiau, mai mult sau mai puțin, luați în considerare. Dar,
datorită inteligenței și a măiestriei lui Thugut, eforturile Austriei au fost însoțite, în cele din
urmă, de succes.
Thugut a fost numit director de afaceri la Constantinopol, în 1769. Când a ajuns la
Pera, a constatat că influența Austriei era nesemnificativă. Abia treptat a reușit să o impună, la
Poartă, într-o asemenea măsură, încât a îndrăznit să ceară şi să obțină cedarea Bucovinei. Cu
puțin timp înainte de încheierea convenției aferente, el fusese lovit de o boală atât de gravă,
încât a vrut doar să își îndeplinească însărcinarea și apoi să se retragă din funcția publică. Dar,
până când s-a întâmplat acest lucru, a dezvoltat o activitate extrem de plină de viață la
Constantinopol, care a fost însoțită de un mare succes, în 1775. La începutul lui ianuarie, a
primit de la Ypsilanti un mesaj confidențial despre Ghika, precum că acesta din urmă încerca
să incite Poarta împotriva Austriei. „Poarta nu trebuie să aibă încredere în declaraţiile
prietenoase şi asigurările acestui stat‖, a scris Ghika, „dar ocupația Bucovinei dovedește
contrariul.
Țara ocupată este mult mai fertilă și are o importanță mai mare decât restul Moldovei.
Chiar și rezidenții cer ca poarta să nu cedeze Bucovina Austriei. Cu toate acestea, dacă acest
lucru ar trebui să se întâmple, fie s-ar revolta, fie s-ar orienta către o putere străină pentru
ajutor. În prezent, armata austriacă de ocupație ar fi atât de slabă, încât nu ar fi nevoie de
eforturi prea mari pentru a o arunca înapoi‖.
Riso a încercat să împiedice deputăția moldovenească să predea acest raport către
Poartă, dar nu a reușit. Reis Efendi a respins singur deputăția, promiţând că va examina
problema. Comportamentul lui Ghika față de Poartă îl irita pe Reis Efendi într-o asemenea
măsură, încât și-a îndreptat atenția mai degrabă asupra lui, decât asupra părții Moldovei care
urma să fie cedată. Deși l-a întrebat pe Thugut ce este adevărat, în urma ocupării Bucovinei, el
a fost mulțumit cu răspunsul evaziv al lui Thugut, prin care promitea că mai multe detalii
despre acesta îi vor fi comunicate în curând. Cu această ocazie, el a aflat și despre propunerea
Austriei de reglementare a frontierelor într-un mod pașnic și în acord cu Poarta. Pe de altă
parte, el l-a asigurat pe Thugut că, în ciuda multor intrigi, Sultanul are o încredere specială în
prietenia Austriei.
Atunci, Thugut a crezut că nu prea mai are de ce să se teamă de ostilitatea lui Ghika,
din moment ce Poarta era foarte bănuitoare faţă de acesta; dar lui Kaunitz i-a spus că prietenia
lui Ghika ar putea, în orice caz, să faciliteze considerabil legătura cu Poarta. Din acest motiv,
l-a sfătuit pe Kaunitz să lase trupele austriece să avanseze puțin câte puțin, astfel încât Poarta
să poată recunoaște voința serioasă a Austriei de a păstra Bucovina, şi se va abține de la orice
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agitație ostilă împotriva Austriei, iar de o va face, măcar o va face într-o manieră prietenoasă.
Pentru turci, pierderile sunt suficiente.
Thugut avea dreptate să se teamă că Poarta, pentru că nu exista niciun motiv de grabă,
va amâna negocierile privind cesiunea Bucovinei cât mai mult timp posibil, până când o
coincidență a dus, ulterior, la o decizie. Un alt motiv al acestei frici a fost că, la începutul
războiului ruso-turc, nu s-a vorbit decât despre cedarea unei bucăți de pământ în Țara
Românească.
În aceeași zi, Thugut a scris un al doilea raport lui Kaunitz, despre urgența lui Zegelin
de a se amesteca în afacerile externe, acesta din urmă părând a avea o influență specială la
Poartă, dar din Rusia, într-o manieră inconfundabilă, a fost respins.
Kaunitz a fost complet convins de eforturile lui Thugut de a influenţa Poarta către o
cesiune pașnică a districtului Bucovinei și a sperat să poată obține sprijinul pașei Hotinului
pentru a extinde granița ocupată la Rohatin. Dacă acest lucru nu ar va izbuti, Thugut trebuie
să încerce să afirme ceea ce a câștigat. Întrucât încrederea Porții faţă Austria a fost oarecum
zguduită, recent, de diverse intrigi ale străinilor, Kaunitz l-a avertizat pe Thugut să încerce să
găsească căile care ar putea duce la restabilirea fostelor relații de prietenie dintre Austria și
Poartă, prin „mijloace convingătoare‖ deschide. Făcând acest lucru, Kaunitz a sperat să
diminueze consecințele pernicioase ale păcii de la Kuchuk-Kainardsche. El s-a temut că turcii,
în situația lor tristă actuală, ar putea fi ușor alungați din Europa, caz în care Orientul nu ar
trebui să fie lăsat doar rușilor, ci şi Austria va trebui să îşi ia partea ei. „Dar este mai bine – i-a
scris lui Thugut – dacă Imperiul Turc ar rămâne în Europa cât mai mult timp‖. Drept urmare,
Thugut a fost instruit să atragă atenția Porții asupra pericolului care o amenința dinspre est,
fără a ghici intenția actuală a Austriei. Pentru că Kaunitz se temea de indiscreția Porții, ceea
ce ar putea complica cu ușurință situația politică din Europa, la acea vreme.
Poarta, care, atunci, ca și acum, a avut nevoie de mult timp pentru a lua o decizie, deşi
știa despre hotărârea fermă a Austriei de a-şi însuşi districtul Bucovina. Dar, întrucât nu voia
cu adevărat să creadă în asta, Kaunitz a crezut de cuviinţă,inițial, că Poarta va fi tulburată de
concentrarea trupelor austriece la granițele de sud și est, deși, pe de altă parte, trebuia să fie
îngrijorată că acest lucru va duce la alte complicații neplăcute. Prin urmare, a fost adecvat
circumstanțelor, în momentul în care Thugut a explicat, în mod deschis, instrucțiunile primite
în conformitate cu care, atâta timp cât nu va exista un acord amical al Porţii cu Austria, în
privinţa Bucovinei, trupele austriece vor ocupa această parte a Moldovei, pe motiv că,
anterior, ar fi fost parte a Austriei. Poarta a solicitat dovezi scrise ale revendicărilor Austriei
față de Bucovina, cerere care a fost satisfăcută. Cu toate acestea, pentru a nu agrava și mai
mult litigiul, Kaunitz a cerut lui Thugut să propună Turciei o convenție, în care principalul
obiectiv să fie colaborarea pentru o pace de durată. Pentru restul, Thugut a fost liber să
prezinte chiar și cereri în Turcia; numai păcii nu i s-a putut da forma unui nou tratat, deoarece
exista o frică de contradicție din partea celorlalte puteri.
Al doilea punct, cel mai important al convenției, ar trebui să se refere la districtul
Bucovina, a cărui reglare de frontieră ar trebui rezolvată la fața locului, de către comisarii
aleși. Ar trebui, de asemenea, încercată şi o cedare a unei insule a Dunării, deoarece acest
obiectiv ar fi important pentru Austria. Totuși, aceasta nu ar trebui să împiedice rezolvarea
celei de-a doua probleme. Transportul gratuit pe întreaga Dunăre ar trebui să fie în regulă, iar
acest lucru nu trebuie privit ca o favoare nouă și specială, ci ca un drept bazat pe al doilea
articol din Pacea Passarowitz.
Atunci, Thugut i-a scris lui Kaunitz că va acționa în conformitate cu instrucțiunile
primite și că îl va informa despre discuţia cu Jakobaki Riso. Acesta din urmă a primit ordinul
de la Ghika de a-l informa pe Thugut că el (Ghika) era acum nevoit să trimită Porţii trimișii
boierilor moldoveni din Bucovina, ca să prezinte rapoarte, astfel încât să poată lua măsurile
adecvate împotriva austriecilor.
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Ghika a trimis turcilor şi un manifest al generalului von Spleny, din Cernăuţi, precum
și o scrisoare de la același șef al provinciei, destinată mănăstirii Suceava, prin care îi îndemna
pe locuitorii Bucovinei să nu ia în considerare decretele turcești.
Thugut i-a răspuns lui Riso că este în interesul voievodului și al Porții să nu exagereze
astfel de vești. Prin urmare, Riso poate să prezinte rapoartele lui Ghika. De fapt, Poarta le-a
făcut, mai târziu, cunoscută, o informaţie cu care Thugut a fost mulțumit, despre sinceritatea
lui Ghika față de el. Totuși, acest lucru nu a durat mult, deoarece suspiciunea lui Thugut față
de Ghika a fost stimulată în mod repetat. În acest sens, el a fost încurajat și de faptul că Ghika
a încredințat corespondența lui Riso unui curier rus, fapt din care trebuia să concluzioneze că
acest lucru a fost făcut cu acordul lui Romanzow. În plus, toată lumea știa despre obiceiul
rușilor de a deschide scrisori străine.
Reis Efendi, ca reprezentant al Porții, i-a zis lui Thugut că Austria a avut idei mai
radicale faţă de Bucovina și a subliniat că asigurările prietenoase ale Austriei nu sunt în
armonie cu realitatea și indică mai degrabă ostilitate deschisă. Thugut a încercat să nege acest
lucru, spunând că așteaptă noi instrucțiuni de la Viena, în viitorul apropiat183.
În timp ce corespondența scrisă dintre Viena și Costantinopol sporește tot mai mult, iar
activitatea lui Barco, la sediul rus, a fost finalizată cu vizita sa de adio, la Mohilew,
comandantul Galiției, generalul Ellrichshausen, a continuat să călătorească prin Bucovina,
pentru a obține detalii despre aceasta. Sugestiile sale, din timpul călătoriei, se referă, în
principal, la comunicații: drumuri mai confortabile, cu mai puține poduri în munți, fortificarea
celor mai importante puncte strategice, precum Munticelu, gura drumului, între Mănăstirea
Humor și Bordeşti, apoi un alt punct, la o jumătate de oră de la mănăstirea Humor, la o
tavernă, la intersecţia cu drumul ce duce, de la Vama, la Capu Codrului și Roman, și
avantajele comunicării între Transilvania și Bucovina, în caz de război, au fost principalele
puncte de care s-a ocupat Ellrichshausen în acest raport. Din Transilvania, trupele puteau fi
transferate cu ușurință în teatrele de luptă româneşti, prin Suceava și Siret, și încartiruite
acolo; s-ar putea crea rute între Transilvania și Pasul Humor, foarte uşor. În caz de război cu
Turcia, Austria ar trebui să-și împartă forțele armate, deci ar fi mai puțin rezistentă, iar dacă
trupele austriece ar avansa mai departe, turcii ar fi obligaţi să se retragă în Vidin și în Silistra,
retragere în urma căreia Austria ar putea ocupa cu ușurință Bosnia și Serbia. Turcilor le-a fost
greu să se afirme pe malul stâng al Dunării. Chiar dacă turcii au pătruns în Bucovina, ei ar
trebui întotdeauna să se teamă de un atac din Transilvania împotriva flancului lor, așa că o
astfel de abordare, din partea Turciei, este foarte puțin probabilă. În schimb, s-ar putea
menţine mulți ani în Moldova și în Țara Românească, datorită fertilității acestor ţări.
Avantajele comunicării dintre Transilvania și Bucovina ar fi, de asemenea, mari în cazul unui
război cu Rusia și Prusia184.
În ceea ce privește legăturile importante comerciale cu Preworodek și Sniatin, cele ale
Poiana Samlina, Pojana bleşi, dealul mare Beresova, poiana Harluşa, Fântâna Sauchi,
Cernauca, poiana Kosuţna, Stanahora, Zucika, Cernăuţi, Mamorniţa, Lukaweţ, Derehlui,
Siret, Bordujeni, Parhauţi, Humor și valea Bistriţei, acestea au servit parțial pentru a valorifica
pământul inferior şi a echilibra balanţa, pentru a afirma punctele de trecere, care nu și-au
pierdut importanța nici în condițiile schimbate de astăzi.
Pentru a asigura țara pentru toate cazurile şi pentru a desfășura cele mai necesare
lucrări culturale, împăratul Iosif II a consolidat ocupația de acolo, prin împărțirea
Regimentului din Timişoara185. Dar, până când negocierile cu Poarta nu au fost finalizate,
astfel de aranjamente ar trebui să se considere inevitabil necesare a fi luate în interesul țării în

183 Thugut, lui Kaunitz, în Pera, 18 ianuarie 1775. Hurmuzachi, VII, pp. 124, 125.
184 Beil. LXXIX.
185 Beil. LXXXII.
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sine, altfel încât să rămână cu un status quo186. Împăratul i-a cerut lui Ellrichshausen o părere
cu privire la ce parte a țării ocupate este în dezavantaj şi dacă ar putea fi cedată Turciei, fără a
întrerupe comunicarea dintre Transilvania și Galiția187. Prin urmare, Ellrichshausen a trimis
un raport lui Hadik, în care, conform propunerii lui Mieg, deal mare Beresova şi o parte din
zona Hotinului, până la Rohatin, pârâul Huko, valea Prutului, pârâul Molniţa, pârâul Turiatca,
Molniţa, până la vărsarea în Siret, ar putea fi cedată188. Pe această bază, împăratul a dat
ordinul ca, în viitoarea reglementare de frontieră, în care comisie urmau să fie delegați, din
partea Austriei, Barco și Mieg, să se asigure că se cedează cât mai puțin posibil din teritoriul
ocupat, fără a afecta comunicarea dintre Transilvania și Galiția, și luând în calcul că trebuie
stabilită o linie de frontieră eficientă în apărare. Împăratul și-a exprimat dorința de a trasa o
linie dreaptă, de la pârâul Huko, la Brăieşti, și de a renunța la întreaga zonă a Siretului și a
Sucevei, dacă Prevorodek ar putea accesat şi fără ea189. Dacă voievozii din Moldova și din
Țara Românească solicită acest lucru, comandanţii frontierei pot răspunde că Austria a făcut
deja cereri către Poartă190, asupra cărora se va lua o decizie de către ambele părți.
Am arătat mai sus că rușii au fost nevoiți să rămână mult timp în Hotin. În final, După
ce dificultățile de disputare a acestei cetăți, între Rusia și Turcia, au fost rezolvate, Turcia a
încercat să pună stăpânire pe Hotin. Austria a acordat o atenție deosebită acestei dispute, așa
că solia locotenentului colonel von Stein a călătorit la Hotin, pentru a observa totul la fața
locului. Acolo, în numele brigadierului rus von Beutling, a fost primit de colonelul baron von
Rothkirch, care i-a spus că viitoarea ocupație turcească a Hotinului era în pregătire și că
trupele turcești se opriseră la Ștefănești, la 8 km de Hotin. Întrebat despre puterea turcilor,
Rothkirch a răspuns, inițial, că ar fi de aproximativ 1.600 de bărbați puternici, apoi s-a
corectat și a redus numărul la mai puțin de jumătate191.
După aceea, von Weinbergen a aflat, de la un ofițer prusac, care era în Moldova,
despre cumpărarea cailor, despre faptul că turcii de la Ștefănești erau în număr de 480 de
oameni puternici, cu 10 tunuri. Aceste precizări l-au ajutat să ajungă la concluzia că
garnizoana cetății Hotin trebuia să fie de 650 de bărbați, dar încă nu a fost luată nici o
precauție pentru a o păstra. În fruntea acestui grup turc se afla Aga de ieniceri Ifmar Liatij,
Pașă de Hotin, care era de așteptat abia în luna mai192.
Ocazia sosirii Pașei la Hotin, trebuia folosită de Thugut ca să solicite Porții cesiunea
benevolă a Bucovinei. Diplomatul pregătise deja Poarta pentru aceasta, printr-un aranjament
cu Dragomanul Testa. Acesta l-a invitat pe Reis Efendi la o întâlnire, pe 1 februarie.
Dragomanul Kostaki Moruzi era și el prezent. Thugut i-a spus ministrului turc că, din
prietenie sinceră pentru Padișah, el nu numai că a făcut cunoscute anterior cererile legitime
186 Beil. LXXXIII.
187 Beil. LXXXV.
188 Beil. LXXXVII.
189 Beil. LXXXVIII.
190 Beil. LXXXI.
191 În timpul acestei conversații, a intrat o pereche de tuiuri cu cozi de cal și opt turci. Doar Pașa a întrebat
despre starea marii împărătese și a adăugat că, atâta timp cât a trăit, Turcia nu a avut nici o teamă de război,
„numai că fiul ei nu se poate încrede prea mult‖. Weinbergen l-a liniștit, în această privință, ceea ce l-a făcut pe
Pață foarte fericit. Că Maria Theresa s-a bucurat de venerație generală în Turcia este evident nu numai din
această conversație, ci și dintr-un raport al lui Tassara, către Kaunitz, din 17 ianuarie 1778. Aproape de această
dată, vestea bolii Maria Tereza s-a răspândit la Constantinopol, ceea ce a făcut ca Poarta să fie foarte alarmată.
Desigur, cancelarul turc s-a grăbit să se intereseze de la Tassara, iar acesta din urmă scrie, printre altele:
„Cancelarul menționat a vorbit despre calitățile rare, despre darurile și virtuțile naturale deosebite ale acestui
monarh cu adevărat mare și incomparabil, în acel entuziasm plin de inspirație, de care, în toată lumea, inimile și
limbile oamenilor sunt însuflețite de îndată ce vorba merge spre un subiect atât de sublim, demn de iubire și
venerație generală‖ (Tassara, lui Kaunitz, Pera, 17 ianuarie 1778. Arhivele Curții 1778, nr. 2 L.E.)
192 Beil. LXXXIV.
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ale imperiului austriac, ci le-a redus la minimum. Austria a vrut doar să revendice partea
ocupată, deoarece era indispensabilă pentru comunicarea dintre Galiția și Transilvania; dar, în
viitor, va revendica această parte cu toată seriozitatea. În acest scop, a solicitat înființarea unei
comisii mixte, care să aibă sarcina de a rectifica și granița dintre Transilvania și Țara
Românească. De asemenea, a fost abordată problema cu privire la Altorsowa, adăugând că ar
fi avantajos pentru Poartă, dacă această bucată de pământ din Austria i-ar reveni, în urma
păcii de la Belgrad. La sfârșitul acestei lungi conversații, ambii au fost de acord că Reis
Efendi ar trebui să raporteze acest lucru sultanului și ministerului său, în timp ce Thugut ar
trebui să prezinte un memoriu la Înalta Poartă, cu privire la cererile Austriei pentru cesiunea
Bucovinei. Despre tot ceea ce a auzit și a văzut, Thugut a crezut de cuviință că trebuie să-l
informeze pe Kaunitz, în speranța că Reis Efendi nu se va împotrivi cerințelor Austriei.
Între timp, Ghika avea o nouă hartă a Bucovinei, pe care o includea într-un raport,
predat Porții, cu observația că, chiar dacă ceda o parte din Moldova Austriei, Poarta nu trebuie
să cedeze întreaga zonă ocupată de Austria...
Pe baza înclinării Porții de a ceda Bucovina Austriei, Kaunitz a transmis lui Thugut
instrucțiuni mai ample, cu privire la extinderea frontierelor în dauna Moldovei. Ulterior,
Thugut i-a scris lui Kaunitz, subliniind că ar fi periculos să fie abordată Turcia cu noi
propuneri de extindere a frontierelor, în astfel de vremi. El considera că trebuie să aștepte, mai
întâi, răspunsul Porții la ultima sa sugestie. Conform noilor zvonuri, există speranța de a
obține cesiunea Bucovinei, dar nu în măsura sugerată. Riso îl informase, din nou, că Ghika
trimisese Porții, recent, un raport, împreună cu o hartă, în care erau marcate zonele dintre Prut
și Siret și cea dintre Siret și Moldova, care fuseseră ocupate recent de austrieci, drept
îndreptățiri ale Moldovei. Poarta nu l-a informat pe Thugut despre acest lucru. Dar faptul că
Ghika a trimis un memoriu, care conține detalii despre extinderea granițelor, a probat că
generalul Barco a greșit în raportul său către ministerul de război austriac, atunci când a
presupus că moldovenii nu știu unde se află implantate pajurile imperiale.
Dacă aceste negocieri s-ar fi desfășurat numai între puterile implicate, concluzia lor ar
fi fost mai ușor de prevăzut. Ambasadorul francez a intervenit de partea Moldovei, astfel încât
problema a devenit din ce în ce mai complicată și mai dificilă. Când ambasadorul francez de
Priest a vorbit cu Thugut, el a remarcat că Poarta a fost foarte tulburată de comportamentul
Austriei. Thugut putea propune un schimb, dar Thugut i-a răspuns ambasadorului de Priest că
nu poate fi vorba despre nici un schimb. De asemenea, a încercat să-l convingă pe ambasador
că Poarta ar face cel mai bine, dacă ar ceda de bună voie Bucovina193.
Thugut nu a lăsat nici o piatră neîntoarsă, pentru a câștiga bunăvoința Dragomanului
turc, căruia i-a făcut promisiuni, în interesul său, promisiuni cu care Kaunitz a fost de acord,
deoarece acest lucru nu putea fi decât benefic în cadrul negocierilor actuale. De asemenea,
Kaunitz l-a informat pe Thugut că Divanul Moldovei a trimis, din Iași, un recurs formal în
Rusia, în care a solicitat protecția Rusiei împotriva pretențiilor Austriei față de Bucovina. Ca
răspuns la intervenția Divanului, Rusia s-a grăbit să răspundă că Moldova era acum sub
suveranitate turcă și că Rusia nu poate interveni în afacerile Turciei. Cu toate acestea, Kaunitz
i-a atras atenția lui Thugut asupra faptului că partea rusească și prusacă umblau cu intrigi
secrete, în mod constant, împotriva Austriei, dar, în prezent, astfel de proceduri nu pot avea
consecințe nefaste.
Comportamentul lui Ghika părea să-l încurce pe Kaunitz; dar Kaunitz s-a consolat cu
gândul că, dacă lucrurile s-ar dobândi, întotdeauna, la fel de ieftin ca acum, el ar putea
dobândi totul cu ușurință și fără prietenia lui Ghika194.
Poarta îi datora încă lui Thugut răspunsul la memorandum. S-a organizat un consiliu
ministerial, la care au luat parte marii muftii și savanții de drept turci, dar fără să fi fost luată
193 Thugut, lui Kaunitz, Pera, 17 februarie 1775. Hurmuzachi, VII, pp. 135-137.
194 Kaunitz, lui Thugut, Viena, 21 februarie 1775. Hurmuzachi, VII, p. 140.
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nici o decizie. Thugut a aflat mai târziu că s-a discutat despre cesiunea Bucovinei. Majoritatea
acestor membri erau în favoarea unui acord amiabil cu Austria. Acest lucru a oferit lui Thugut
perspectiva unor rezultate favorabile, în ceea ce privește negocierile sale cu Poarta. Cu
siguranță, aceste perspective erau oarecum întunecate de faptul că, așa cum Riso îl informase
pe Thugut, Ghika trimisese un alt memoriu către Poartă, al cărui conținut se referea la posibila
avansare ulterioară a trupelor austriece în Moldova, ca urmare a faptului că teritoriul
moldovenesc, de la Slatina, până în Transilvania, și cel dintre Siret și Suceava și dintre
Suczawa și Samos, îi aparține. De această dată, Ghika a atașat o altă hartă la memoriul său.
Boierii moldoveni îl determinaseră pe voievod să trimită o deputăție mare la Sultan,
pentru a se plânge de pasul ostil al Austriei. Ghika cică ar fi întârziat să trimită deputăția,
dintr-o simpatie specială pentru Curtea austriacă. Pe de altă parte, i-a sugerat lui Riso să nu
piardă din vedere dorințele speciale ale Austriei. Apoi Thugut s-a confruntat deschis cu Riso,
spunându-i că ar trebui să renunțe definitiv la o colaborare care nu ar conduce la îndeplinirea
obiectivului Austriei. Riso a încercat să se apere, declarându-se simpatizant cezaro-crăiesc. Îi
apără interesele, dar nu credea că teritoriul nou ocupat al Moldovei ar putea fi acaparat cu
succes, deoarece Poarta nu va aproba niciodată o astfel de cesiune și chiar linia de frontieră,
delimitată prima dată de Austria, ar fi greu de recunoscut de către turci.
Veștile primite de la Thugut au fost, de asemenea, neliniștitoare, el informând că
Zegelin ar fi vrut să se amestece în această chestiune și că moldovenii au dorit chiar să
recurgă la protecția țaristă195.
Kaunitz a vrut să vadă soluționarea afacerii Bucovinei ca un schimb reciproc și ca o
rectificare de frontieră, fără a face Poarta să își închipuie că favorurile făcute Austriei vor
favoriza o alianță secretă în viitor. Dacă cedarea nu ar putea fi făcută în baza situației actuale,
cel puțin ar trebui să încerce 196 să se ajungă la recunoașterea primului teritoriu ocupat.
Totuși, din rapoartele lui Thugut s-a văzut că Poarta intenționa să trimită, în sfârșit, un
mesaj Vienei, cu propunerea să retragă trupele din Moldova și să renunțe la cesiunea
Bucovinei sau măcar să-și reducă cât mai mult cererile sau să găsească un alt mod de
acaparare. Dar Thugut nu a fost de acord, iar Poarta a decis să cedeze și a aprobat alegerea
unei comisii de frontieră. Ambii comisari turci au fost nevoiți să se ocupe mai ales de cedarea
acelei părți a Moldovei, care părea a fi necesară pentru ca Austria să stabilească o comunicare
între Galiția și Transilvania. Poarta a propus o linie de frontieră conformă cu cea din harta lui
Ghika, care mergea din Transilvania, până în Pocuția. Mai târziu, a fost de acord cu linia care
a fost trasă, din Transilvania, în Podolia, și cu teritoriul deținut de Austria. De asemenea,
comisia a recunoscut că, după ce va fi stabilită linia de frontieră, ambii comisari ar trebui să
țină cont, în continuare, de acele părți ale zonei care ar fi mai oportune pentru o frontieră clară
între cele două state, în baza locației lor. Teritoriul ocupat de trupele imperiale în ținutul
Hotinuluir trebui cedate Porții.
Cu toate acestea, Thugut nu a fost încă mulțumit și a cerut Porții să lărgească linia de
frontieră, în concordanță cu cele mai bune intenții197.
Poarta părea să cedeze. Numai împotriva cesiunii districtului Hotin și Altorsowa au
apărut dificultăți. Reis Efendi și muftiul Ahmet (delegatul legiștilor), care au avut o
întrevedere cu Thugut, în noaptea de 2 spre 3 aprilie, s-au opus hotărâtor acestei cesiuni și au
declarat că Padișahul ar prefera mai curând să renunțe la prietenia Austriei, decât la ținutul
cetății Hotin. Thugut nu și-a pierdut răbdarea, dar a încercat să găsească o altă soluție198.
Kaunitz a fost în totalitate de acord cu abordarea lui Thugut. De asemenea, el a dorit
ca Poarta să emită dispoziții detaliate, ceea ce ar împiedica ulterior orice neînțelegeri între
195 Thugud, lui Kaunitz, Pera, 4 martie 1775. Hurmuzachi, VII, pp. 141-143.
196 Kaunitz, lui Thugut, Viena, 7 martie 1775. Ebendaselbst p. 145.
197 Thugut, lui Kaunitz, Pera, 18 martie 1775. Hurmuzachi, VII, pp. 146-148.
198 Thugut, lui Kaunitz, Pera, 3 aprilie 1775. Ebendaselbst pp. 149, 150.
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comisarii de frontieră. Reputația Porții trebuie respectată, în orice ocazie, a scris el. Dar, dacă
numirea comisarilor de frontieră ar putea fi amânată, ar fi mai profitabil pentru chestiunea în
cauză. Acest lucru ar înlocui zelul actual sobru al turcilor cu o considerație sobră, în timp ce
Austria ar câștiga timp pentru a-și consolida poziția199.
După ce negocierile cu Poarta au progresat, până în momentul în care se întrezărea o
cedare voluntară a Bucovinei, s-au făcut eforturi pentru apropierea țării ocupate de Austria.
Din acest motiv, Ellrichshausen a sugerat ca, sub denumirea de „indemnizație de vară‖, să se
perceapă o taxă de numai 2 florini 30 creițari pentru a repara drumurile, deoarece țara nu
putea plăti impozite mai mari. În caz că nu se aprobă, ar trebui păstrat totul în status quo.
Ellrichshausen că credea că acest lucru îi va face pe bucovineni să simpatizeze Austria,
întrucât Ghika dublase taxele pentru fiecare locuință din Moldova, numindu-le „cadou
voluntar‖, cu gândul de a preveni emigrarea din țară200.1 Această propunere a fost pe deplin
apreciată de autoritățile imperiale.
În cele din urmă, Thugut a reușit să obțină, cu înscris de la Poartă, cedarea Bucovinei
către Austria. Cu sentimentul de bucuroasă satisfacție, Thugut a anunțat încheierea unei
convenții201 cu Turcia, la 7 mai 1775, într-o scurtă scrisoare către Viena, primită în 12 mai.
Motivul pentru care nu a trimis veștile bune mai devreme a fost că unele dificultăți mai
trebuiau rezolvate până pe 10 mai202.
Acest tratat nu conținea tot ceea ce a cerut Thugut, dar, în general, trebuia să satisfacă
Austria, mai ales că a fost acaparată Bucovina fără vărsare de sânge. Și chiar dacă Maria
Theresia nu părea să fie impresionată atât de plăcut de încheierea tratatului, care nu era așa
cum s-ar fi așteptat, și, la început, nu a fost de acord cu atribuirea ordinului Sfântului Ștefan
lui Thugut, acest lucru se va datora, probabil, mai mult faptului că nu era încă pe deplin
recunoscută importanța strategică a țării nou dobândite, în raport cu Galiția. Acest punct
important nu a scăpat succesorului marii împărătești. Acesta ar trebui să fie și motivul pentru
care prima idee203 pentru acapararea Bucovinei este atribuită împăratului Iosif al II-lea.
Odată cu împreunarea Bucovinei cu Austria, s-a stabilit și calea înfloririi acesteia.
Populația era eliberată de un jug greu și putea urmări liber cultura care se răspândise și aici,
dinspre vest. Este evident că relele de care locuitorii au suferit anterior nu au putut fi
remediate dintr-odată, deoarece acest lucru era imposibil. Dar faptul că cea mai mare suferinţă
a fost înlăturată de la început este dovedită nu numai de sugestia lui Ellrichshausen, de a se
impune doar un impozit mic asupra locuitorilor, ci și de scrisoarea lui Kaunitz, către Hadik, în
care se spune că „această taxă provizorie – de 2 florini 30 creiţari – să fie și mai mică, și chiar
atenuată pentru săraci‖204. Religia, naționalitatea, obiceiurile și tradițiile oamenilor au fost
respectate de austrieci. Pe scurt, administrația militară a oferit tot ceea ce îi putea încuraja pe
locuitori să înceapă o nouă viaţă, să se împace cu noile condiții și să îi facă fericiți205.

1773-1893: Bibliografia ignorată a memoriei Bucovinei
199 Kaunitz, lui Thugut, Viena, 7 aprilie 1775. Ebendaselbst pp. 151, 152
200 Beil. LXXXIX.
201 Beil. XC, XCI.
202 Thugut, lui Kaunitz, Pera, 12 mai 1775. Hurmuzachi, VII, pp. 160, 161.
203 Vgl. Arneth, VIII, pp. 488-491.
204 Beil. XCII.
205 Werenka, Dr. Daniel, Bukowinas entstehen und aufblühen (Apariţia şi înflorirea Bucovinei), în Archiv für
österreichische Geschichte (Arhive pentru istoria austriacă), Wien, 1892, pp. 98-152.
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În ciuda mult trâmbiţatei multiculturalităţi bucovinene, aceasta nu a existat niciodată
şi, ce-i mai grav, nu există nici astăzi, chiar dacă ne sufocă o abundenţă de festivaluri ale
kitsdch-ului folcloric multietnic, prin care nu se reînvie tradiţii, ci măscării ale prostului gust
şi ale inculturii. Ruralitatea bucovineană a fost întotdeauna segregată nu de etnicităţi, ci de
comunitarism religios; din pricina acestui gen de segregaţionism se ajunsese până acolo încât
ucrainenii ortodocşi şi ucrainenii uniţi aproape că intraseră în conflict, ortodocşii ucraineni
simţindu-se „de aceeaşi lege― cu românii şi duşmani cu „papistaşii― uniaţi din aceeaşi etnie.
Practic, din astfel de pricini s-au pierdut elementele de Datină ale celor mai multe dintre etnii
din Bucovina, ba chiar şi ale celor care, prin voia istoriei, aveau să devină popoare europene
distincte.
La nivelul culturii, unde multe dintre etniile bucovinene porneau cu o întârziere
istorică pe făgaşul creaţiei, limba germană a format modelul, dar şi spaţiul de asimilări
universale. Între timp, am uitat totul despre rolul spiritualităţii durate în limba germană, iar
Bucovina, deşi are o vastă şi multiplă literatură, inclusiv cea interdisciplinară de specialitate, a
rămas cu buzunarele goale, românii transformând în fudulie această penibilă sărăcie. Memoria
bucovineană zace, necunoscută, în rafturi întregi de biblioteci, iar noi încă nu facem nimic
pentru cunoaşterea, pentru întoarcerea acasă a uriaşului patrimoniu de memorie de atunci şi
pentru totdeauna. Contracarăm cu lozinci fraze, nu opere, pe care nu le cunoaştem, pentru că
nu le-am adus în limba de acasă, în condiţiile în care toţi cărturarii vechi ai Bucovinei,
aidoma lui Norman Manea de astăzi, au trăit cu adevărat doar în spiritualitatea locului,
inclusiv în dimensiunile istorice şi arheologice, pe care ei, nemţii, polonii, armenii şi evreii leau scos primii la lumină, le-au şters de colburile vremurilor şi le-au conferit contururi
identitare.
Spuneam că multiculturalitatea bucovineană este o vorbă în vânt mai ales astăzi şi îmi
argumentez această zisă pe totala ignorare a unei superbe comori de mărturii, pe care
universitarul cernăuţean J. Polek, polon de origine, o inventaria metodic, în 1893, atunci când
publica o Recenzie privind cercetările asupra pământului și obiceiurilor Bucovinei după
1773206, în primele pagini ale anuarului Jahrbuch des Bucowiner Landes-Museum / 1893,
anuar în care, prin prefaţă (Vorbericht), se stabilea un prim proiect de multiculturalitate, care
urma să fie pus în practică de românul Eugen Maximovici, armeanul Mikulicz, polonezul
Johann Polek şi germanul Carl A. Romstorfer. În acest raport preliminar, deci un fel de
prefaţă pentru Jahrbuch des Bucowiner Landes-Museum / 1893, datat în iunie 1893, se
contura un program cultural de profunzime nu doar pentru o nouă instituţie bucovineană, ci şi
pentru o multiculturalitate elitistă, premeditată ca atare:
„La 21 februarie 1892, la Cernăuți, s-a constituit o asociație muzeală de stat. Sarcina
sa este „înălțarea și câștigarea geografiei în relația arheologică, istorică generală, istorică de
artă, etnografică și istorie naturală‖. Pentru a atinge acest scop, Muzeul Ţării Bucovinei
(Bukowiner Landesmuseum), care a fost deschis la 14 mai a acestui an, este destinat, în
primul rând, să aibă continuitate. Dar, de asemenea, a părut urgent ideea curatorului muzeului
ca asociația să stabilească relații și mai directe cu populația. Din acest motiv, în ședința din 26
martie dl J. a decis să publice un anuar, în scopul răspândirii un eseuri ale cercetătorilor
trecutului, precum și cele generale, care ţin de arta și istoria naturală a Bucovinei, cercetări
care ar trebui să conțină.
Acesta va fi primul număr al publicului. Poate găsi o primire prietenoasă și să ofere
asociației un nou interes de susținere. / Cernăuți, iunie 1893―.
206 Lucrarea de față este a doua ediție a unei prelegeri din 21 februarie 1892, ţinută în Adunarea Constituantă a
Asociației Muzeului de Stat Bucovina din Cernăuți, care a fost extinsă de literatura din ultimul an și jumătate.
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Polek, semnând doar cu numele, a încredinţat oarbei şi surdei viitorimi o splendidă şi
exhaustivă bibliografie a Bucovinei, care nu a fost niciodată tradusă în română, timp de 126
de ani; iar din operele mărturisitoare, indicate în această bibliografie, doar raportul din 10
decembrie 1744, întocmit de generalul Gabriel Freiherr von Splény, „Schiţă de proiect pentru
o instituție militară asupra k. k. părţii moldovenești încorporate― (Ohnmassgeblichen Eutwurf
zu einer militairischen Einrichtung des k. k. enclavien Moldauischen Antheils) şi-a aflat o
traducere târzie (după 1990), undeva, pe la Rădăuţi. În rest, nimic, istoricii şi monografii
români trecând în bibliografiile scrierilor proprii doar trimeteri tot mai inexacte la unii dintre
vrednicii mărturisitori ai Bucovinei de altădată, dar fără a şti nimic nici despre autorii citaţi,
nici despre operele din care, indirect, citează. E nedrept faţă de noi înşine şi îmi tot spun asta,
de atâta vreme, încât m-am tot străduit să umplu nişte goluri de memorie, după puteri, dar cu
tot sufletul. Pentru că nu au făcut-o alţii, o să încerc să vă pun la dispoziţie, episod cu episod,
şi această lucrare a lui Johann Polek, numită, aşa cum am mai spus, Recenzie privind
cercetările asupra pământului și obiceiurilor Bucovinei după 1773:
*
„La ordinul împăratului Iosif al II-lea, în 1773, locotenent-colonelul Regimentului 2
de Grăniceri Valahi (Rodna), Karl Freiherr von Enzenberg, a făcut o călătorie de recunoaștere
prin partea de nord a Moldovei. El avea misiunea să investigheze dacă este de dorit achiziția
acestei regiuni în beneficiul monarhiei austriece, dar, în special, dacă ar fi posibilă stabilirea
unui drum permanent, din Transilvania, prin Dorna, către Galiția 207.
Raportul lui Enzenberg, intitulat „Von und aus der Bukowina―, care a fost tipărit 208, în
septembrie 1781, în „Staats-Anzeigen ‖, de Schlözer, vol. I. p. 38, – pleda în favoarea
ocupației; prin urmare, merită, fără îndoială, să fie plasat în fruntea literaturii culturale a
Bucovinei.
Primele trupe austriece au intrat în Bucovina la 31 august 1774; armata de ocupație
efectivă le-a urmat, în noiembrie 1774. Ocupația și organizarea țării au fost încredințate
generalului Gabriel Freiherr von Splény. Înainte de soluționarea acestei ultime sarcini, el s-a
străduit, mai ales, să obțină cunoștințele cele mai precise despre țară și despre facilitățile sale
anterioare.
La 10 decembrie 1774, el a înaintat consiliului de război o „Schiţă de proiect pentru o
instituție militară asupra k. k. părţii moldovenești încorporate― (Ohnmassgeblichen Eutwurf zu
einer militairischen Einrichtung des k. k. enclavien Moldauischen Antheils), în care starea
provinciei ocupate este descrisă succint, dar cu ascuțite caracterizări.
Chiar mai important decât acest „proiect‖ pentru cunoașterea provinciei nou câștigate
este memorandumul din anul 1775 209, publicat de mine sub titlul „Descrierea generală a
Bucovinei, de Spleny‖, Cernăuți 1893 (General Splény‟s Beschreibung der Bukowina). Acest
memorandum este primul istoric regional detaliat al Bucovinei.
Deși, la 7 mai 1775, Poarta s-a arătat dezinteresată de ţinutul moldovenesc ocupat de
Austria pentru totdeauna, status quo-ul ei a rămas totuși acelaşi. Abia în anul 1780 a început
reforma. La baza reorganizării a stat planul de sistemizare, prezentat de generalul baron
Enzenberg, succesorul lui Splény încă de la începutul lunii aprilie 1778, datat în 30 octombrie
1779, plan care, datorită excelentei descrieri a statului Bucovinei de la acea vreme, înseamnă,
de asemenea, o lucrare onorabilă în literatura de specialitate, pe acest subiect.
La 1 noiembrie 1786, Bucovina a fost încorporată, ca district al Cernăuților, în Cercul
Galiției. Subordonarea către o țară străină nu ar putea rămâne fără influență asupra
207 Vezi lucrarea mea: „Achiziția Bucovinei de către Austria‖, Cernăuți 1889, p. 13.
208 Acest memorandum stă la baza broșurii lui Zieglauer, „Starea Bucovinei, la vremea ocupației austriece‖,
Cernăuți 1888.
209 Un extras, cu titlul „Description de la Bucovina. Extrait de l'ouvrage de M. Le General de Spleny et d'un
rapport de M. Jenisch‖, a fost publicat în revista lui Canzler pentru istorie recentă și etnologie (Leipzig 1790).
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investigației științifice. De fapt, a ocupat spațiul doar în măsura în care savanții și centraliștii
au dorit să obțină o cunoaștere cât mai completă a întregii Galiții. Abia în anul 1849, când s-a
redat libertatea Bucovinei, s-au creat condiții favorabile pentru investigația lor științifică.
În primul rând, este vorba de condițiile geologice și de minerit, care, după 1786, se
bucură de cercetare. Începutul este făcut de naturalistul și antropologul francez Balthasar
Hacquet, profesor de istorie naturală la Universitatea din Lemberg, din 1788, până în 1810. A
vizitat Carpații, în anii 1788 și 1789, și a publicat observațiile făcute în analele „Crell's
chemischen Annalen― (1789 și 1791) și în lucrarea sa, în patru volume, „Ultimele călătorii
fizico-politice prin Dacia și Sarmaţia carpatică‖ (Neueste physikalisch-politische Reisen durch
die Dacischen und Sarmatischen Karpathen, Nürnberg 1790-1796) .
Inspirat de lucrările lui Hacqnet, Georg Gottlieb Pusch și Carl Lill von Lilienbach
(născut la 3 noiembrie 1798, la Wieliczka, mort la 21 martie 1831), au făcut investigații
serioase privind structura geologică a Carpaților, în anii 20 ai secolului nostru (al XIX-lea –
n. n.), primul studiu purtând titlul: „Cu privire la constituția geognostică a Carpaților și a
Țărilor Carpatilor de Nord‖ (Ueber die geognostische Constitution der Karpathen und der
Nordkarpathenländer), în „Karsten's Archiv für Mineralogie― (Vol. I. Berl. 1829, p. 29-55),
celălat fiind numit „Journal d’un voyage géologique fait à travers toute la chaîne des
Carpatkes, en Bukowine, en Transilvanie ‖ etc., în memoriile Societății Geologice Franceze
(1831, I. 2. p. 237-316).
În perioada 1786-1849, cercetări valoroase ale Bucovinei, în relație floristica și
faunistica, au fost făcute de Dr. Friedländer , Dr. Herbich și profesor Dr. Zawadzki.
Dr. Friedländer a fost medic în Zaleszczyki, la începutul secolului al XIX-lea. A
întreprins numeroase excursii în sud-vestul extrem al Bucovinei, colectând toate plantele mai
rare, pe care le-a încredinţat prietenului său, Dr. Wilibald Besser, medic, din 1805, la
Cracovia, care l-a folosit în lucrarea sa „Primitiae florae Galiciae austriacae‖ (Viena 1809).
Și mai semnificativ pentru studiile regionale în Bucovina au fost ultimii doi bărbați.
Alexandru Zawadzki, născut la 6 mai 1798, la Bielitz, în Oesterreichisch-Schlesien,
mort, la Brno, în 5 mai 1868, care colectase, încă din copilărie, din munţii din preajma satului
său natal, plante, insecte și conchile. După plecarea la studii la Lemberg, în 1818, această
râvnă pentru colecție la însoţit, iar după terminarea studiilor, a devenit supleant în fizică la
Universitatea din Lemberg, funcţionând, în perioada 1830-1839, ca profesor de matematică și
fizică la Școala Regulară Clericală Galiţiană (Lehranstalt für den Regularclerus Galiziens),
unde, fiind foarte activ, a devenit deosebit de vizibil.
În Lemberg, Zawadzki l-a cunoscut, în cei șapte ani din urmă, pe Dr. Franz Herbich,
născut la Viena, care venise în Galiţia ca medic militar, în 1825. Amândoi făceau călătorii
comune în Galiţia și în Bucovina, în această din urmă provincie cercetând munţii Karen,
Giumalău (Dzumaleu – în text), Suhard și alte vârfuri alpine, care le-au oferit un bogat
material floristic, publicat în lucrarea editată de Besser.
Rezultatele acestor călătorii au fost expuse în „Enumeratio plantarum Galiciae et
Bucowinae― sau „Plantele care cresc sălbatic în Galizia și Bucovina‖ (Breslau 1835) și în
„Fauna vertebratelor galiţio-bucovinene‖ (Fauna der galizisch-bukowinishen Wirbelthiere,
Stuttgart 1840).
Dr. Herbich a fost transferat la Cernăuţi, în 1834, ca medic regimentar, unde a rămas
până în 1856. În această ședere de 22 de ani în Bucovina, el și-a continuat cercetările
floristice, acolo, continuu, iar pe lângă numeroase eseuri în periodice, a publicat şi două
lucrări majore, „Selectus plantarum rariorum Galiciae et Bucovinae― (Czenovicii 1839) și
„Stirpes rariores Bucovinae― (Stanislawow 1853), lucrări care-i asigură un loc onorabil în
rândul botanicilor din Austria, pentru toate timpurile.
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În ceea ce privește condițiile etnografice, cultural-istorice și economice, în aceeași
perioadă, putem numi trei domni care au făcut lucruri excelente în aceste direcții: Samuel
Bredetzky, Joseph Rohrer și Michael Franz Stöger.
Bredetzky, născut la German-Jakubjan, în Comitatul Saroser, pe 18 martie 1772, mort
la 25 iunie 1812, la Liov, în calitate de superintendent al Galiției de Est și de Vest (între 18081812), a avut ocazia să viziteze Bucovina și a arătat, prin trei materiale, că nu era acolo
singurul interesat de problemele ecleziastice. A scris „Contribuţii pentru cunoașterea
îndeaproape a Bucovinei‖ (Beyträge zur nähern Kenntnis de Bukowina, Vaterland. Blätter I.
Wien 1808. Nr. 46), „Contribuție istorico-statică la situaţia colonizărilor cu germani în
Europa― (Historisch-statischen Beitrag zum deutsche Colonisationwesen in Europa, Brno
1812) şi „Coloniști germani în Bucovina şi informaţii despre lipovinenii vestului― (Ansiedler
in der Bukowina und gab dem Westen Kunde von den Lippowanen, Sartori’s „maler.
Iaschenbuch―, I, 1812, p. 149-161).
Joseph Rohrer, născut la Viena în 1769, a venit în Galiția în 1795 și a aparținut acestei
țări mai bine de trei decenii, până la puțin timp înainte de moartea sa, la 21 septembrie 1828.
La început, a fost numit profesor de științe politice și statistică la Liceul din Lemberg, în
1806, fără a obține o diplomă de doctorat, și a continuat să dețină acest post, când institutul a
fost reînființat în 1816. Datorită acestui succes strălucit, Rohrer a fost foarte impresionat de
circumstanțele noi și extraordinare, căci, de la mutarea sa în Galiția, a avut o serie
considerabilă de lucrări asupra studiilor naționale și regionale ale Austriei, în general, ale
Galiției și Bucovinei și special, publicate în reviste. Menţionez doar „Încercare asupra
locuitorilor monarhiei austriece―, care, atunci când este vorba de germani, armeni și evrei, se
extinde pe aproape tot parcursul anului 1803 al Arhivei de Geografie și Statistică din
Liechtenstein, apoi „Comentarii despre o călătorie, de la granița turcă, prin Bucovina, prin
estul și vestul Galiţiei, Silezia și Moravia, până la Viena‖ (Bemerkungen auf einer Reise von
der tűrkischen Grenze űber die Bukowina durch Ost- und Westgalizien, Schleisen und Mähren
nach Wien, Viena 1804), precum și tratatul despre „Locuitorii valahi ai monarhiei austriece‖
(Die Wallachischen Bewohner der österreichischen Monarchie, Viena II, 1810, nr. 38-43) și,
în sfârșit, „Încercare politico-aritmetică asupra Bucovinei‖ (Politisch-arithmettischen Versuch
űber die Bukowina, Ibid., 1812, nr. 88).
Nu mai puțin activ a fost Dr. Michael Franz Stöger. Născut la 22 septembrie 1795, la
Viena, a studiat acolo filozofia și jurisprudența, dobândind doctorate, apoi a urmat, în martie
1827, un examen pentru a deveni profesor de statistică la Universitatea din Lemberg, unde a
ajuns la doar 38 de ani; A murit la 18 ianuarie 1834. Majoritatea lucrărilor sale sunt lucrări de
specialitate. În special, referințele la Bucovina includ următoarele: „Poporul evreiesc din
Galiția și dovezile lor, conform legilor austriece‖ (Die jűdische Bevölkerung in Galizien und
ihre Evidenzhaltung nach österreichischen Gesetzen, în Wagner Zeitschrift für
Österreichische Rechtlehrnung, 1829, Vol. IS 363-386), „Observații asupra ocnelor de sare
din Galicia‖ (Bemerkungen űber Galiziens Salzsiedereien, Arhiva austriacă pentru istorie etc.,
1829, vol. 1, nr. 61), „Note despre evreimea bucovineană‖ (Notizen űber die Bukowiner
Judemschaft, Ibid., 1830, vol. II, nr. 49), „Râurile din Galiţia‖ (Die Flűssen Galiziens, Ibid.,
1831, vol. I. nr. 56, 58-60), „Dezastre naționale în Galiția‖ (National-Verschiedenheiten in
Galizien, Ibid., 1832, nr. 69) și „Prezentare generală a Primului Plan de reglementare pentru
Bisericile Grecilor Ortodocşi din Bucovina‖ (Uebersicht des ersten Regulirungplanes fűr das
Kirchenwesen der nichtunirten Griechen in der Bukowina, Ibid., 1832, nr. 22, 23, 27, 29-31).
În librărie a apărut următoarea lucrare, la fel de importantă pentru Bucovina: „Prezentarea
Constituției Legale a evreimii galiţiene‖ (Darstenllung der gestclichen Verfassung der
galizischen Judenschaft, 2 vol., Lemberg, Przemiysl, Stanisław și Tarnów 1838).
Tratarea condițiilor generale ale Bucovinei a fost şi tema lucrării „Bucovina în Cercul
Galiției‖ (Die Bukowina im Königreiche Galizien, Viena 1845), de Theophil Bendella (născut
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la 8 mai 1814, la Cernăuți210, mort la 2 august 1875), şi a celei a unui oarecare „Hesperus‖,
care a publicat anonim un „Sondaj topografic-statistic al Bucovinei‖ (Topographischstatistische Uebersicht der Bukowina, Bd. 27 Praga 1820 nr. 8).
Ceea ce au ascuns reprezentările cartografice, respectiv dependenţa Bucovinei faţă de
Galiţia, nu poate fi negată. Pentru că, cu excepția hărții lui I. Liesganig, „Regna Galiciae et
Lodomeriae nec non Bucovina―, Leopoli 1790. 30 fol. Fol. 1: 288.000 (sporită și îmbunătățită
de Royal Quartermaster în 1824) și „Carte général de l‟Atlas de Royaume de Galicie et de
Lodomerie avec la Bucovine‖ (Vienne 1790, 2 p.), există doar o singură hartă a Bucovinei
(fără Galicia), publicată de librăria Winiarz, în 1842 (Lemberg și Cernăuți, 1 p. Col. Fol., 1:
288.000).
1848! Astfel, zorii aceleiași zile apar chiar și pentru Bucovina.
În iunie a acelui an, o serie de bărbați nobili din Bucovina au înaintat un memoriu
Ministerului, exprimându-și nemulţumirile cu privire la presiunea stăpânirii galiţiene.
Rezultatul a fost emanciparea țării.
Şi ce cercetare avansată colosală a Bucovinei s-a făcut de atunci! Întotdeauna a atras
ramuri noi în zona sa de interes, iar literatura este atât de bogată, încât ar putea fi indicat să
împărțim întreaga perioadă de după aceea în două secțiuni. Ca reper se poate lua, în mod
justificat, anul 1875. Înainte de acest an, stimularea cercetării în general începe cu școlile
medii ale țării; după aceea, această misiune cade, de obicei, în Alma mater FranciscoJosephină.
Dacă acum luăm în considerare, din nou, cercetarea științifică a țării, întâlnim imediat
o serie de nume cunoscute: Alth, Barber, Cotta, Denarowski, Knapp, Knauer, Paul, Petrino,
Simiginowicz și alții.
Deși avocat de profesie, Dr. Alois v. Alth (mort în 4 noiembrie 1886), a fost foarte
important în domeniul geologiei. Seria scrierilor sale, în acest sens, începe cu descrierea
„Izvoarelor minerale ale Bucovinei‖ (Mineralquellen der Bukowina, Bronhn’s Jahrbach für
Mineral, 1848, p. 526-551). Aceasta este urmată de: „O călătorie în Carpații Maramureşului,
în vara anului 1855‖ (Ein Ausflug in die Marmaroscher Karpathen im Sommer 1855,
Societatea geografică Mitth dkk din Viena, 1858, p. 1-13), „Despre formaţiunile geologice
din țările Carpatilor de Nord‖ (Ueber die Gypsformatio der Nord-Karpathenländer, Jahrb
dkk geolog. 1858, p. 143-158), „Noile înălțimi în Bucovina, Marmaros etc.‖ (Neue
Höhenbestimmungen in der Bukowina, der Marmaros etc., Ibid., 1859, p. 345-349),
„Proiectarea suprafeței Galiției și Bucovinei‖ (die Oberflächengestaltung Galiziens und der
Bukowina, polonez, în tipografia Rocznik. Cracovia, 1861), „Izvoarele de sare și petrol din
Galiția și Bucovina‖ (die Salz- und Steinölquellen in Galizien und der Bukowina, poloneză,
Sprawozd komisyi fizyogr., V. 1871, p. 49-93) și „Cele aflate la construcția căilor ferate
galiţiene. Sondaje feroviare și semnificația lor pentru fiziografia țării― (die bei dem Baue der
galiz. Eisenbahnen ausgeführten Höhenmessungen und ihre Bedeutung fűr die Physiographie
des Landes, Ibid., VII. 1873, p. 109-125).
Celebrul geolog Bernhard von Cotta (născut în 24 octombrie 1808, la Klein-Zillbach,
decedat în 14 septembrie 1879, la Freiburg) a vizitat Bucovina în 1855. Un fruct al acestei
călătorii este „Informațiile geologice din Bucovina‖ (Geologischen Mittheilungen aus der
Bukowina), studiu publicat în Anuarul mineralogic al lui Bronn (1855, p. 22-32) şi în
Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt (VI 1855, p. 10 la 135), apoi tratatul „Depozitele de
minereuri din sudul Bucovinei‖ (Die Erzlagerstätten der südlichen Bukowina), publicat la
Bergrath Dionys Stur (acum Hofrath i. P.) şi la Bergrath (acum Oberbergrath).
Carl M. Paul, susținut de Otto Freiherr von Petrino (născut la 13 februarie 1834, a
murit la 27 ianuarie 1884), a publicat, între anii 1872 și 1873 „Consemnări în Bucovina‖
210

Eroare, Bendela născându-se la Tişăuţi – n. n.

52

53

(Aufnahmen in der Bukowina), despre care s-au făcut recenzii în Anuarul k. k. geolog.
Reichsanstalt (1872 și 1873).
Franz Simiginowicz (din 1853, până în 1858, supleant la Liceul din Cernăuți) a
publicat o „Contribuție la geografia fizică a Bucovinei‖ (Beitrag zur physischen Geographie
der Bukowina, Viena 1856), iar fratele său, Ludwig Adolf Simiginowicz (acum profesor la
institutul de formare a învăţătorilor și profesorilor din Cernăuți) a pus, în „Cuvânt și imagine‖
(Wort und Bild), „Plastica pământului din Bucovina‖ (die Bodenplastik der Bukowina,
Kronstadt 1873).
Dr. Karl Denarowski şi Josef Barber (farmacist din Cernăuți) au scris, primul, în 1868,
într-o broșură tipărită la Viena, cel din urmă în procedurile k. Academia de Științe din Viena
(Nat. Cl. 60. Bd. 1869, 2nd Abth. Pp. 405-41), despre „Izvoarele minerale din Dorna-Watra
și Pojana-Negri‖ (Mineralquellen von Dorna-Watra und Pojana-Negri).
Titus von Alth, nepotul lui Alois von Alth, a publicat în rapoartele anuale Școlii
gimnaziale gr. or. din Cernăuți, f. 1869 (p. 38-53), despre „Condițiile meteorologice observate
pentru orizontul Cernăuți‖ (die beobachteten meteorologischen Verhältnisse für den Horizont
von Czernowitz), iar dr. Blasius Knauer și Josef Armin Knapp și-au făcut drum în publicistică
prin lucrările lor botanice, din prima provenind excelenta lucrare „Flora Sucevei‖ (Die Flora
von Suczawa, publicată în anuarul Obergymnasiums din Gr.or. din Suczawa pentru 1863, pp.
1-16), un alt studiu remarcabil, „Plantele cunoscute anterior ale Galiţiei şi Bucovinei‖, fiind
publicat la Viena (Die bisher bekannten Pflanzen Galiziens und der Bukowina, Viena 1872).
Ca și natura, populația țării a primit mai multă atenție abia după 1849. L. A,
Simiginowicz răspândeşte basmele românești (Journal of Mythology, Bd. I. Göttingen 1853 și
1854, p. 42-50, 469-472), profesorul Johann Sbiera, cântecele populare românești și poveştile
populare (în Foaea Soțietării pentru literatură și cultura română în Bucovina Cernăuți 1866 și
1867), iar S. Fl. Marianu, profesor la Liceul din Suceava, publică primul volum din culegerile
sale folclorice româneşti (Poesii poporale române, Cernăuți 1873); poetul Josepb Hordynski
Ritter von Fedkowicz (născut la 8 august 1834, decedat la 11 ianuarie 1888) proiectează
„Schițe din viața huţulilor‖ (Skizzen aus dem Huzulenleben, Cernăuți, 1868, nr. 51), iar
Gregor Kupczanko debutează cu cântece populare rutene, basme, legende etc. (Bucovina,
Zoria, 1870, nr. 2, 3, 10-11, 13-16); profesorul Franz Miklosich publică „Basme și cântece ale
țiganilor din Bucovina‖ (Märchen und Lieder der Zigeuner der Bukowina, Denkschriften der
k. k. Akad. d. W. philos. bist. Cl. Bd. 23 und 24), iar bibliotecarul Reichsraths Vincenz
Göhlert publică „Völklein der Lippowaner― (Sitzungsb. d. k. k. Akad. d. W. philos. histor. Cl.
Bd. 41. S. 478-488).
Nimeni nu va fi surprins că, până în 1875, nu există prea multe mărturii despre viața
spirituală în Bucovina. Cu toate acestea, există și trei scrieri care trebuie citate în acest
domeniu: „Sistemul școlar românesc‖ (Rumänisches Schulwesen), de rectorul k. k. al
Institutului educațional pentru învățători și profesori Demeter Isopescul (Raport despre
educația austriacă, publicat cu prilejul Târgului Mondial, Viena 1873. Theil II, pp. 560-567),
„Recenzie istorică a planurilor de reorganizare gymnazială din Austria, împreună cu
auspiciile istorico-statistice ale Liceului k. k. din Cernăuţi din 1850-1872― (Historischer
Rückblick auf die Gynmasial-Reorganisationspläne in Österreich nebst historischstatistischen Ausweisen über das Czernowitzer k. k. Gymnasium seit 1850-1872, Cernăuți
1873), de directorul Ștefan Wolf și „Cu privire la motivarea introducerii juriului în Galiția și
Bucovina― (Ueber die Räthlichkeit zur Einführung des Geschworeneninstitutes in Galizien
und der Bukowina), de J. K. Ritter Umlauff din Frankwell, studiu editat de Victor Ritter
Umlauff von Krankwell (Viena 1861) .
În domeniul culturii economice, trebuie subliniate următoarele lucrări: „Dezvoltarea
impozitării proprietăților în Ducatul Bucovinei sub domnia austriacă‖ (Die Entwickelung des
Grundsteuerwesens im Herzogthume Bukowina unter österreichischer Herrschaft), de A.
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Lippert (Czernowitzer Zeitung 1808, nr. 6, 9, 13, 17, 21, 27 și 34), „Memorandumul
consiliului administrativ al k. k. Compania feroviară Lemberg-Cernăuţi-Iaşi privind
sechestrarea liniei Lemberg-Cernăuţi-Suceava― (Denkschrift des Verwaltungsrathes der k. k.
Lemberg-Czernowitz-Jassyer Eisenbahngesellschaft betreffend die Sequestration der Linie
Lemberg-Czernowitz-Suczawa, Viena 1873), apoi „Raportul principal al Camerei de Comerț
și Industrie pentru Ducatul Bucovinei pentru 1851― (Hauptbericht der Handels- und
Gewerbekammer für das Herzogthum Bukowina für 1851, în Revista săptămânală de comerț
și industrie 1852 , Nr. 42-50, în ediția a 2-a Cernăuți 1861), pentru 1861 (Czernăuţi 1862) și
pentru perioada 1862-1871 (Lemberg 1872), şi, în sfârșit, „Reprezentarea agriculturii și
industriei miniere a Ducatului Bucovina― (Darstellung der Landwirthschaft und MontanIndustrie des Herzogthums Bukowina, Centrul de Statistică III Viena 1854 1 HS 1-100).
În perioada 1849-1875, cercetările de istorie din Bucovina au fost deja cultivate. A.
Ficker oferă „Contribuții la cea mai veche istorie a Bucovinei și a ţărilor sale vecine‖
(Beiträge zur ältesten Geschichte der Bukowina und ihrer Nachbarländer, în programul k. k.
Ober-gymnasium din Cernăuți 1852. S. 11-24), E. Hormuzaki (a murit în 1874) a scris
„Apelul de urgență pentru ajutorarea Ocolului Câmpulung Moldovenesc din Bucovina―
(Noth- und Hilferuf der Gemeinden des Moldauisch-Campulunger Okols in der Bukowina,
Viena 1861), J. Martynowicz a redactat „Mărturii istorice ale conducătorilor și locuitorilor
Bucovinei și Moldovei― (Historische Zeugnisse über die Beherrscher und Einwohner der
Bukowina und der Moldau, în Bucovina, Zoria 1870, nr. 4-6, 8 și 9), iar Aron Pumnul (a
murit la 24 ianuarie 1866) a publicat o lucrare asupra Fondului religios oriental grec (Privire
răpede preste moşiile monăstiresci, din carile s-a format măreţul fond religiunariu al
bisericei dreptcrd. răsărit din Bucovina, Cernăuți 1865); Petruszewicz scria despre
„Episcopia Rădăuţi-Cernăuți și păstorii săi‖ (Ruthenian, în Bucovina, Zoria 1870. Nr.
7,10,12-16). De asemenea, Franz Adolf Wickenhauser (născut la Wurmbach, în Austria
Inferioară, în 1809, și decedat la Cernăuți, în 6 aprilie 1891) este deja pe scena. În 1862, apare
prima parte a cărţii „Moldova sau Contribuții la o carte de documente pentru Moldova și
Bucovina / Moldawa oder Beiträge zu einem Urkundenbuche für die Moldau und Bukowina‖
(Documentele mănăstirii Moldoviţa) şi „Omagiul Bucovinei din 12 octombrie 1777‖ (Bukow.
Hauskalender für 1868, S. 60-78) și „Bochotin sau istoria orașului Cernăuţi și a
împrejurimilor sale‖ (Bochotin oder Gechichte der Stadt Czernauz und ihrer Umgebung,
Viena 1874).
În ceea ce privește descrierea generală a țării, sunt de menționat: o „Schiță a Ducatului
Bucovinei‖ (Skizze des Herzogthums Bukowina), de directorul gimnazial cernăuţean Anton
Kral (Jurnalul școlilor secundare austriece II, Viena 1851, p. 127-128), apoi „Cercul Galiția și
Lodomeria, inclusiv Ducatul Cracoviei și Ducatul Bucovinei― (das Königreich Galizien und
Lodomerien sammt dem Herzogthume Krakau und dem Herzogthume Bukowina, Lemberg
1853) de H. Stupnicki și „Reprezentarea topografic-statică a ducatului Bucovinei la
închiderea din 1861― (Topographisch-statische Darstellung des Herzogthums Bucowina mit
Schluss des Jahres 1861), de secretarul Camerei de Comerț A. Mikulicz (Raportul principal,
Czernowitz 1862. p. 27-284); în continuare „Studiul geografic-statistic al Galiției și
Bucovinei‖ (Geographisch-statistische Uebersicht Galiziens und der Bukowina), de maiorul
R. von Schmedes (Lemberg 1867, al doilea aut. 1869) şi, în sfârșit, „Studierea ţării
Bucovinei― (Heimatskunde der Bukowina), de D. Isopescul (Cernăuți 1872).
Am ajuns la ultima secțiune, unde au fost studii care au apărut, după cum am
menționat deja, odată cu deschiderea k. k. Universitatea Franz Joseph și se extind până în
prezent. Cu toate acestea, înainte de a vorbi despre realizările acestei perioade, aș dori să îmi
permit să spun câteva cuvinte, pentru a justifica punctul de plecare pe care l-am adoptat.
Vocile s-au exprimat (printre altele în „Germania‖, Berlin 1890. Nr. 48) că majoritatea
profesorilor universitari din Cernăuți se distanțează de interesele spirituale și culturale ale
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țării. Trebuie să mă opun. După cum se va vedea în cele ce urmează, profesorii tuturor
facultăților, în măsura în care au avut ocazia, au vizat pământul și etnografia Bucovinei în
sfera cercetării lor. Dar mult mai amplă este sugestia care a venit de la universitate în toate
direcțiile. Se datorează, în principal, acestei circumstanțe faptul că ultima secțiune, care
cuprinde de-abia 18 ani, include o bogăție extraordinară de produse literare.
În ceea ce privește natura țării, aș dori mai întâi să menționez lucrarea lui Otto von
Petrino „Cu privire la situația ţiţeiului din estul Galiției și Bucovinei în cadrul zăcămintelor
Neogene‖ (über die Stellung des Gypses in Ost-Galizien und Bukowina innerhalb der
Neogenablagerungen, Verhandl. der k. k. geolog. Reichsanst. 1875. S. 217-220) și cea a lui
K. M. Paul „Principiile Geologiei Bucovinei‖ (Grundzüge der Geologie der Bukowina, Jahrb.,
Geologul kk, Reichsanst. XXVI., 1876, p. 261 la 330). Condițiile geologice de la Cernăuți au
fost descrise de profesorul Friedrich Becke (din 1890, la Universitatea din Praga), în eseul său
„Despre alunecările de teren de la Cernăuți, în vara anului 1884 și iarna din 1884-85‖
(Ueber die bei Czernowitz im Sommer 1884 und Winter 1884/85 stattgefundenen
Rutschungen, Jahrbkk d. k. k. Reichsanst, XXXV. pp. 397-406), dar și studiul directorului D.
Stur, „Geologie sau Opinia experților privind aprovizionarea orașului Cernăuți cu apă
potabilă bună― (Geolog. Gutachten anlässlich der Versorgung der Landeshauptstadt
Czernowitz mit gutem Trinkwasser, Czernowitz 1889); Bergrath B. Walter a demonstrat
„șansele producției de petrol în Bucovina‖ (die Chancen einer Erdölgewinnung in der
Bukowina, Jahrb.k.K., Geolog. Reichsanst., XXX, 1880, p. 115-148). A. Löbel a publicat o
surprinzătoare descriere a izvoarelor minerale ale Dornei-Watra, în 1887 (Revista poitică,
Suceava 1887, nr. 16 și 17, Calindar, Cernăuți 1890, p. 96-128, Oesterr 1891. Nr. 4-7; Bukow.
Rundschau, Czernowitz 1891. Nr. 1011, 1013, 1014, 1017, 1023 und 1025; Gazeta Bucovinei,
Cernăuţi 1891. Nr. 12-14).
Despre condițiile climatice, au scris studii deja menționatul Titus von Alth (de la
începutul anului școlar 1879/80, Director al Şcolii reale de stat din Währing) și Dr. med. A.
Wachlowski, decedat la 2 februarie 1892, fost profesor titular la Liceul din Cernăuți. Primul a
scris o „Climatologie a Cernăuților― (Klimatologie von Czernowitz, Cernăuți 1875), iar al
doilea a lăsat după sine următoarele lucrări demne de luat în considerare: „Despre
climatologia din Cernăuţi― (Zur Klimatologio von Czernowitz, Cernăuți 1886, S.A., în
Programul Școlii Gimnaziale Superioare din Cernăuți), „Condiții de grindină în Bucovina‖
(Die Hagelverhältnisse in der Bukowina, Sitzugsbk d. k. k. Akad., W. Math.-nat., GL 95.
Viena 1887. 2. Abth., pp. 58-67) și „Cu privire la relațiile de precipitaţii în Bucovina― (Ueber
die Niederschlagsverhältuisse in der Bukowina, Meteorolog, Jurnalul IV, Viena 1887, p. 362368).
În domeniul botanicii, doi foști audienţi ai Universității din Cernăuți au excelat: A.
Procopianu-Procopovici și dr. K. Bauer. De la primul avem o „Contribuție la cunoaşterea
criptogamelor Bucovinei‖ (Beitrag zur Kenntuis der Gefässkryptogamon der Bukowina,
Verhandl. d. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien 1887. S. 783-794), apoi o „Contribuție la
cunoașterea orhideaceelor din Bucovina‖ (Beitrag zur Kenntnis der Orchidaceen der
Bukowina, Ibid. 1890, p. 185-196) și o „Contribuție la cunoaşterea florei sucevene‖ (Beitrag
zur Flora von Suczawa, Ibid., 1892, p. 63- (56), iar din aceasta din urmă, şi o „Contribuție la
Phanerogamentiora Bucovinei și partea adiacentă a Transilvaniei răsăritene― (Beitrag zur
Phanerogamentiora der Bukowina und des angrenzenden Theiles von Siebenbürgen Oesterr,
în Journal, XL, 1890, pp. 218-221, 268, 271). În plus, mai sunt de menționat două lucrări
floristice mai valoroase: „Contribuție la flora mușchiului din Bucovina și Transilvania‖
(Beitrag zur Moosflora der Bukowina und Siebenbürgen), de J. Breidler (Ibid., pp. 148-152,
191-105) și „Contribuții și corecții la flora criptogamă a Bucovinei‖ (Beiträge und Berichtigungen zur Gefasskryptogamenflora der Bukowina), de J. Dörfler (Ibid., Pp. 186-198, 226230, 271-274).
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Chiar și cunoașterea faunei, care a fost aproape complet neglijată, de la Zawadzki
încoace, a beneficiat, recent, de o extindere nesemnificativă. Merite în acest domeniu pot fi
atribuit unui fiu al țării, C. von Hormuzaki, care a publicat „Contribuții la fauna gândacului
din Bucovina―, din 1888 în „Știrile entomologice‖, publicate la Berlin.
Până acum, au mai apărut: „Contribuții la fauna gândacului din Bucovina și nordul
României‖ (Beiträge zur Käferfauna der Bucowina und Nord-romäniens, XIV. 1888. Nr. 1-3,
5-7, 10-11), „O nouă contribuție la cunoașterea coleoterelor indigene din Bucovina‖ (Ein
neuer Beitrag zur Kenntnis der in der Bucovina einheimischen Coleopteren, XVII 1891, nr. 811), „Acronycta, varietatea Bryophiloides, o nouă varietate― (Acronycta var. Bryophiloides,
eine neue Varietät), de A. Strigosa F. (Ibid., Nr. 10), „Descrierea unor soiuri de fluturi noi
din Bucovina și zonele învecinate― (Beschreibung einiger neuer Tagfaltervarietäten aus der
Bucovina und den Nachbargebieten, XVIII, 1892, nr. 1) și „Observații lepidopterologice în
Bucovina‖ (Lepidopterologische Beobachtungen in der Bucovina, Ibid., Nr. 20 și 21).
Mai mult decât natura țării, locuitorii acesteia au făcut obiectul studiilor ştiinţifice încă
din 1875. Există, mai presus de toate tradițiile populare, legende, basme, cântece, datini și
obiceiuri, pentru care s-au găsit pretutindeni cercetători și colecționari, născuţi în Bucovina.
Între românii evidenţiaţi în această privință, ajungem, iarăşi, la J. Sbiera și S. Fl. Marianu.
Acesta din urmă are În 1876 a dat a doua parte a poeziei sale populare românești, iar de atunci
o serie de lucrări și mai importante, precum „die Farbenmischung bei dem rumänischen
Volke‖ (Chromatica poporului român, Bucuresci 1882), „die rumänische Volksornithologie‖
(Ornitologia poporană română, 2 vol. Cernăuți 1883), colecția de „rumänischer
Zaubersprüche‖ (Descântece poporane române, Suceava 1886) și „Hochzeit bei den
Rumänen‖ (Nunta la Români, Bucuresci 1890), „die Geburt bei den Rumänen‖ (Nascerea la
Români, Bucuresci 1892) și „das Begräbnis bei den Rumänen‖ (Înmormântarea la Români,
Bucuresci 1892), publicând, în același timp, numeroase legende și cântece populare, în
„Revista politică― (Suceava 1886-1891). Sbiera, pe de altă parte, are „rumänische Volkssagen― (Povești poporale Românesci, Cernăuț 1880), „Weihnachtslieder und
Hochzeitssprüche‖ (Colinde, cîntice de stea și urări la nunți, Cernăuț 1888) și o tradiție
populară despre „das Leben der Rumänen vor der Gründung nationaler Staaten― (Traiul
Romînilor în fața fondării staturilor naționale, Cernăuț 1890). În plus, J. Berar, V. Bumbac,
D. Dan, R. Hurjuiu, J. Jeșan, R. F. Kaindl, R. Noru, L. A. Simiginowicz și G. Tamaiaga
trebuie să fie citați ca colecționari de povești și de folclor popular românesc.
Fedkowicz, Kozaryszczuk, Kupczanko, L. A. Simiginowicz, Kaindl și Manastyrski
oferă informații despre ruteni și viața lor populară. Fedkowicz și Kozaryszczuk, în special,
descriu, pentru prima dată în Bucovina, viața huţulilor, în Almanah (Cernăuți 1885), în
Bucovina. ruth. Calendar (Ibid. 1887) și în „Zerna‖ (Ibid. 1887), acesta din urmă cu apariție şi
la Viena, sub titlul „Nauka‖ (1889. Nr. 6-12 și 1890. Nr. 1, 2, 4-7, 10-12). Lucrările lui
Kupczanko includ: „Obiceiuri și tradiţii ale rutenilor bucovineni‖ (Sitten und Gebräuche der
Bukowiner Ruthenen, Bucovina Rundschau, 1875, nr. 5), „Haiducii‖ (die Hajdanachen,
Cernăuți 1886), „Rutenii din Bucovina‖ (die Ruthenen in der Bukowina, Ausland 1887, nr. 26) și „Incantațiile țăranilor ruși în Bucovina‖ (Krankheitsbeschwörungen bei russischen
Bauern in der Bukowina, Am Ur-Quell 1891. Nr. 12 - 44, 23-46, 61-63, 75-77). Simiginowicz
a adunat povești și basme (Cernăuți, 1880, nr. 268 și 280 și Bucovina, Hauskal., 1882, p. XVXX) și a tradus „Cântecele populare rusești‖ (Kleinrussische Volkslieder, Leipzig, 1888).
De remarcat în special este Kaindl, care, împreună cu preotul cu gr.or. Manastyrski, a
editat cartea „Rutenii din Bucovina‖ (Die Ruthenen in der Bukowina, Cernăuți 1889-1890).
Kaindl a mai scris despre „Magia la Rutenii din Bucovina și Galizia‖ (Zauberglaube bei den
Rutenen in der Bukowina und Galizien, Glob, LXI, p. 279 ff.) şi despre legendele și basmele
rutenilor, în „Buk. Rundschau― (1890), adunând studiile în volumul „Jurnalul de folclor―
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(Zeitschrift fur Volkskunde, 1888), publicat și în gazeta lunară „Am Ur-Quell― (1890 și
1891).
„Germanii din Bucovina‖ (Die deutschen in der Bukowina) au fost studiaţi, până
acum, doar F. A. Wickenhauser, care a publicat tratatul mai detaliat „Așezările germane din
Bucovina‖ (Die deutschen Siedelungen in der Bukowina, Cernăuți 1885-1887). Lucrări pe
aceeaşi temă pot fi considerate şi articolele „Coloniile Boemiei Germane‖ (Deutschböhmische
Colonien), de prof. Dr. Med. Loserth (Mittheil. d. Vereins f. Geschichte der Deutscheu in
Böhmen, Prag. 1885. pp. 373-384), „Germanii din Bucovina‖ (Die Deutschen in der
Bukowina), de Kupczanko (Ausland 1886, nr. 50) și, în plus, broșura mea „Protestantismul în
Bucovina‖ (Der Protestantismus in der Bukowina, Cernăuți 1890).
Cu referire la evrei, mă pot referi la broșura mea, „Statisticile iudaismului în
Bucovina‖ (Statistik des Judeuthums in der Bukowina, Sep.-Abdr. aus d. „Statist.
Monatsschrift―. XV. Wien 1889). Cu referire la armeni, scrierea preotului gr.-or. D. Dan:
„Armenii orientali în Bucovina‖ (Die orientalischen Armenier in der Bukowina, Cernăuți
1890) și, cu referire la lipoveni, seria de articole: „Raskol i Lipowany‖ („Candela‖, 1983. nr.
7-10), de J. Vorobkiewicz, scrierea lui Dan: „Lipovenii în Bucovina‖ (Die Lippowaner in der
Bukowina, Czernowitz 1890., în română), apoi eseul lui R. F. Kaindl „The Lippovans‖
(Ausland. LXV., 1892., nr. 52) și tratatul meu „Coloniile lipoveneşti din Bucovina― (Die
Lippowaner-Colonien in der Bukowina, Mittheil, der k. k. geogr. Gesellschaft in Wien. 1885.
S. 301-312).
În ceea ce-i privește pe maghiari, un articol al lui G. von Marcziány, din „Pester
Lloyd‖ (1883. d. 93): „Cum au venit ceangăii în Bucovina‖ (Wie die Csàngo nach der
Bukowina kamen), precum și interesanta „conversaţie‖ (Plauderei) a lui W. Schmidt, în
„Revue maghiare‖ (VII. Budapesta 1887. S. G72-683): „Coloniile maghiare din Bucovina‖
(Die magyarischen Colonien in der Bukowina).
Nici țiganii nu au fost uitați. În ceea ce privește această seminţie, sunt disponibile
următoarele lucrări: „Țiganii din Bucovina‖ (Die Zigeuner in der Bukowina), de A. Ficker
(Statistici lunare, V. 1879, p. 249-205), „Viața și poezia țigănească‖ (Zigeunerleben und
Zigeunerdichtung), de L. A. Simiginowicz (Heimat. VIII 1. Viena 1882. p. 375-378),
„Cântece populare ale țiganilor‖ (Volkslieder der Zigeuner), a aceluiași Simiginowicz
(Czernowitzer Zeitg. 1882. nr. 18), „Contribuții la statisticile țiganilor din Austria‖ (Beitrage
zur Statistik der Zigeuner in Österreich), de B. Karpeles (Mittheil. d. anthropol,
Gesellschaft in Wien. 1891. S. 31 bis 33), „O contribuție la etnografia țiganilor‖ (Ein Beitrag
zur Ethnographie der Zigeuner), de R. F. Kaindl (Ausland. 1891, nr. 51) și „Țiganii din țările
Dunării și din Bucovina‖ (Die Zigeuner in den Donauländern und der Bukowina), de D. Dan
(Buk. Nachrichten, 1893. Nr. 1342-40, 1349-51, de asemenea, în română).
În sfârșit, în ceea ce privește populația Bucovinei, în general, trebuie precizate
următoarele: „Din jumătatea Asiei. Secvenţe culturale din Bucovina etc.― (Aus Halb-Asien.
Culturbilder aus der Bukowina etc.), de K. E. Franzos (Leipzig 1878), apoi „Etniile
Bucovinei― (Die Völkergruppen der Bukowina, Czernowitz 1884) și „Povești populare din
Bucovina― (Volkssagen aus der Bukowina, Ibid., 1885), ambele de L. A. Simiginowicz; apoi
„Măsurările fizice majore ale cerului în Bucovina‖ (Major Himmel„s Körpermessungen in der
Bukowina, raport despre aceasta, în Mittheil, Societatea antropologică din Viena, 1888. 8384), de A. Weisbach, broșura: „Gospodăria ţărănească din Bucovina― (Das Bauernhaus in
der Bukowina, Cernăuți 1890) și „Tipuri de clădiri agricole în Ducatul Bucovinei― (Typen
landwirthschaftlicher Bauten im Herzogthume Bukowina, Sep.-Abdr. aus Bd. XXII. d.
Mittheil. d. Anthropolog. Gesellschaft in Wien), de arhitect și profesor al Școlii industriale de
stat din Cernăuți, C. Romstorfer; şi, în sfârșit, studiile: „Cu privire la așezarea Bucovinei‖
(Ueber die Besiedelung der Bukowina, Mittheil, der k. k. geograph. Gesellschaft in Wien.
1391. S. 325-241) și „Distribuția așezărilor în Bucovina‖ (Die Vertheilung der Siedelungen in
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der Bukovina, Ibid., p. 717-535), de R. F. Kaindl, precum și eseul meu „Magia ploii în
Europa de Est‖ (Regenzauber in Osteuropa, Zeiscrift d. Vereins f. Volkskunde. III. 1893. S.
85-87).
Foarte activ, din 1875, este și interesul pentru viața spirituală și materială din
Bucovina. În ceea ce privește învățământul primar și secundar, amintesc de „Rapoartele
anuale privind statul popoarelor și școlilor civice din orașul Cernăuți‖ (Jahresberichte über
den Zustand der Volks- und Bürgerschulen der Landeshauptstadt Czernowitz), publicate,
începând cu 1880, de profesorul universitar Basil von Repta. Eseul lui S. Grünberg „Sistemul
școlar al Bucovinei în dezvoltarea sa istorică și starea sa actuală‖ (Das Schulwesen in der
Bukowina in seiner historischen Entwicklung und seinem jetzigen Zustande, în Öesterr.-ungar.
Revue. 1. Wien 1888. S. 186-227), pamfletul meu „Începuturile sistemului școlar elementar
în Bucovina‖( Die Anfänge des Volksschulwesens in der Bukowina, Czernowitz 1891) și
materialele publicate de cooperatorul parohial gr. or. cernăuţean C. Morariu în „Revue
Roman‖: „Şcoala elementară românească din Bucovina‖ (Ueber das romanische Volksschul
wesen in der Bukowina, Wien 1889, Heft 5-7), „Gimnaziile Bucovinei‖ (Die Gymnasien der
Bukowina, 1889, H. 8 și 9), „Şcoala gimnazială gr. or. din Cernăuț― (Die gr.-or.
Oberrealschule in Cernăuţ, 1889. H. 10), „Sistemul de învățământ al profesorilor români în
Bucovina― (Das romänische Lehrerbildungswesen in der Bukowina, 1890. H. 2), „Școala
profesională de stat din Cernăuţi― (Die Staats-Gewerbeschule in Cernăuţ, 1890, H. 4 și 5) și
„Institutul agricol din Cernăuţ‖ (Die landwirtschaftliche Lehranstalt in Cernăuţ, 1890, H. 6).
Despre educația teologică ne învață profesorii Isidor von Onciul și Eusebius
Popowicz, primul în eseul „Einiges über den Gang und die Entwickelung der theologischen
und clericalen Cultur in der Bukowina‖ (Ceva despre mersul și desvoltamêntul culturei
teologice și clericale în Bucovina, Candela 1883. Nr. 1-7 Tradus în germană de C. Morariu şi
publicat în „Revue Roman‖, Viena 1888, H. 10-12, 1889, H. 1 la 4), acesta din urmă şi în
discursul rectorului „Die theologische Facultät in Czernowitz und die übrigen gr.-or.
theologischen Lehranstalten― (Facultatea teologică din Cernăuți fi celelalte școale teologice
ortodoxe răsăritene. Candela 1884. Nr. 9-11)211.
Pentru cunoașterea învățământului general sunt importante următoarele lucrări:
„Biblioteca ţării Bucovinei și k. k. Biblioteca universitară din Cernăuți― (Die Bukowiner
Landesbibliothek und die k. k. Universitäts-Bibliothek in Czernowitz, Cernăuți 1885), lucrarea
bibliotecarului universităţii împărăteşti Karl Reifenkugel, „Mișcări literare la Români din
Bucovina‖ (Oradea mare 1890, „Activitatea literară a românilor bucovineni― (Die literarische
Thätigkeit der Bukowiner Rumänen, Grosswardein 1890), de J. Sbiera, și „Contribuții la
istoria literaturii române din Bucovina‖, de C. Morariu (Beiträge zur Geschichte der romänischen Literatur in der Bukowina, Roman Revue 1891. H. 1, 3, 4, 6, 7-8, 9, 11-12), plus
„Istoria originii și dezvoltării societăţii muzicale din Cernăuți‖ (Die Geschichte des
Entstehens und der Entwickelung des Musikvereins in Czernowitz, Cernăuți 1882), de L. A.
Simiginovicz, și „Muzica și dezvoltarea sa în Bucovina― (Die Musik und deren Entwickelung
in der Bukowina, în Buchwald 1890. Nr. 13; 1891. Nr. 4, 5. 7, 11-13), scrisă de dirijorul A.
Hrimaly, şi broşura sărbătoririi jubileului, „Mântuire bună!― (Gut Heil!), de O. J. Nussbaum
(Cernăuți 1892), iar în cele din urmă, cea a Dr. Hatschek, din 24 septembrie 1886, în raportul
Camerei e Comerţ şi Industrie, despre „Administrarea justiției în Galicia și în Bucovina‖ (die
Rechtspflege in Galizien und in der Bukowina, Reichenberg 1886).
Cei care vor să afle mai multe despre condițiile economice ale Bucovinei în general, le
pot afla din lucrările: prof. J. Platters „Studii sociale în Bucovina‖ (Sociale Studien in der
Bukowina, Jena 1878), apoi scrierea prof. F. Kleinwachter despre „Expoziţia din Cernăuți din
1886‖ (Die Czernowitzer Ausstellung von 1886, Viena 1886), apoi eseul prof. E. Mischler
211 Un raport (un material critic, deci – n. n.) despre dezvoltarea sistemului de educație regulat din Bucovina
este publicat în presă.
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„Criza economică în Bucovina‖ (Wirtschaftskrise in der Bukowina), în Doru's
Volkswirtschaftl. Wochenschrift (1891. Nr. 406 und 408) și în „Schițele sociale și economice
ale Bucovinei‖ (Sociale und wirtschaftliche Skizzen aus der Bukowina) ale doamnei Marie
Mischler, publicate în 1892, aprilie și mai, în „Pernerstorfer‖, unde s-au publicat şi „Cuvinte
germane‖ (Deutschen Worte, reeditate în „Bukow Rundschau‖. 1892. Nr. 1139 ff.).
Circumstanțele financiare ale țării l-au preocupat pe prof. E. Mischler, care, inspirat de
abilitatea sa specială, a scris comentarii financiare în primele numere (1892, p. 24-71) ale
„Comunicărilor Oficiului de Statistică al Ducatului Bucovinei‖ (Mittheilungen des
statistischen Landesamtes des Herzogthums Bukowina), despre „Poziția Bucovinei în stat―
(Die Stellung der Bukowina im Staatshalte). Acolo (pp. 72-138) se găsește și prima parte a
unei compilații despre „Bunurilor comunităților politice din Bucovina‖ (des Vermögens der
politischen Gemeinden in der Bukowina) din oraşele raioanelor politice Câmpulung, Rădăuţi,
Storojineţ și Vijniţa, sub conducerea lui Mischler. „Activele comunei urbane Czernăuţi și
Fondul administrării lor‖ (Der Vermögenstand der Stadtcommune Czernowitz und der in
ihrer Verwaltung stehenden Fonde) pot fi văzute din raportul lui K. Ritter von Weglowski
către Consiliul municipal al orașului Cernăuți (Cernăuți 1889).
Despre agricultură și silvicultură s-au scris lucrările: „Rapport sur les forêts de la
Bucovina‖ (Marsilia 1878), de Lejourdan, apoi cel al managerului Z. Trinks, pe studiul
Rădăuţilor, din 1884, publicat la Viena, și cel al lui C. Scherzer „Privind creșterea animalelor
în Bucovina în 1886‖ (über die Viehzucht in der Bukowina im Jahre 1886, în „„Czernowitz.
Landw. Zeitg). Alte materiale publicate, în afară de de memorandumul „Căile ferate locale
din Galicia și Bucovina‖ (Die Localbahnen in Galizien und der Bukowina, Wien, 1891) sunt
rapoartele Camerei de Comerț şi Industrie din Bucovina, precum și cele din comunicările
oficiale ale Oficiului de Statistică al Ducatului Bucovinei (II.1, p. 139-146), apoi în scrierile
lui C. Romstorfer („Cu privire la condițiile comerciale din Bucovina‖ / Ueber die gewerblichen Zustände in der Bukowina, în 4. Jahresberichte der k. k. Staats-Gewerbeschule zu
Czernowitz. 1886. S. 3-22), Rapoartele anuale ale Școlii de stat de comerț din Cernăuți din
1886 (p. 3-22) și „Introducerea unei industrii gospodărești în Bucovina‖ (Einführung einer
Hausindustrie in der Bukowina, în „Bukow. Nachr.― 1889. Nr. 99-101), studiul lui H.
Wiglitzky despre „Industria casnică a Bucovinei și mijloacele și modalitățile de dezvoltare―
(die Bukowinaer Hausindustrie und die Mittel und Wege zur Hebung derselben, Czernowitz
1888) și cel al lui F. Kleinwächter, „Cu privire la spaţiile de vânzări‖ (Zur Frage der
Verkaufshallen, Wien 1890). „Despre propinaţiuni în Bucovina‖ a scris A. Terner (Die
Propinationsfrage in der Bukowina, Czernowitz 1809), iar despre „Legea propinaţiunilor‖,
Dr. J. Rott (Das Propinationsrecht, Czernowitz l885). Și mai importantă în tratarea acestui
subiect este lucrarea lui procurorului imperial de finanţe Dr. Victor Korn. Poartă titlul
„Dreptul de propinație în Galicia și în Bucovina și înlocuirea lui‖ (Das Propinationsrecht in
Galizien uud in der Bukowina und dessen Ablösung, Wien 1889).
Mulțumim lui A. Ficker și H. J. Bidermann pentru prezentarea condițiilor culturale,
rezumate pentru perioada 1775-1875. Din opera primului provine strălucita scriere cunoscută:
„Suta de ani‖ (Hundert Jahre, S.-A. aus d. „Statist. Monatschrift.―, I. Wien 1875), din cea din
urmă, broșura la fel de excelentă: „Bucovina din administrația austriacă, din 1775, până în
1875‖ (Die Bukowina unter österreichischer Verwaltung 1775 bis 1875, Wien 1875. 2. Aufl.
Lemberg 1876).
Acum mă refer la studiile care se referă la statisticile populației și la relațiile de
sănătate. Bazele statistice pentru relațiile de populație, create de județe, din 31 decembrie
1880 și până în 31 decembrie 1890, conțin publicațiile Comisiei Centrale imperiale de
Statistică („Statistische Monatsschrift―, „Oesterreichische Statistik―, „Statist. Jahrbuch― und
„Special-Ortsrepertorium―).
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Sănătatea Bucovinei are, pentru prima dată, consilier în K. Denarowski, cu
„Sanitätskarte und Kommentarar‖ (Viena 1880). Urmând acest exemplu, succesorul său în
departamentul sanitar al Guvernului provincial al Bucovinei, consilierul guvernamental Dr. B.
Kluczenko, a emis şi extins, în 1891 și în 1892, un „Sanitätsbericht der Bukowina― (für 1890,
bezw. 1891). Kluczenko are și el, în comuniune cu dr. Krämer, o „Statistică a mortalității
orașului Suceava în anii 1874-1888‖ (Mortalitätsstatisik der Stadt Suczawa in den Jahren
1874-1888), publicată în volumul 2, de „Oficialului sanitar‖ din Austria (1889. nr. 9-11).
Foarte interesante și instructive sunt și studiile Dr. med. W. Philipowicz, publicate în „Wiener
medicinischen Blätter‖ (1888. nr. 14 și 15), referitoare la „Observații cu privire la apariția
pelagrei în Bucovina‖ (Beobachtungen über das Vorkommen von Pellagra in der Bukowina),
și raportul Dr. med. W. Załoziecki, „Despre a doua întâlnire a Asociației Medicilor din
Bucovina‖ (Bericht über die zweite Wanderversammlung des Vereines der Aerzte in der
Bukowina, Czernowitz 1889).
Despre spitale, avem lucrări ale Dr. med. B. Wolan, „Despre istoria și dezvoltarea
Spitalului General Public din Cernăuți‖ (Zur Geschichte und Entwickelung des öffentlichen
allgemeinen Krankenhauses in Czernowitz, Czernowitz 1879) și a lui N. Ustyanowicz,
„Memorandum privind înființarea Spitalului General al Fundaţiei Kronprinz Rudolf din
Rădăuţi, pe baza dezvoltării Bucovinei după 1775― (Denkschrift über die Entstehung des
allgemeinen Krankenhauses Kronprinz-Rudolf-Stiftung in Radautz mit Zugrundelegung der
Entwicklung der Bukowina seit 1775, Radautz 1887).
Este deosebit de bogată literatura care a determinat introducerea planificată a
canalizării și alimentării cu apă la Cernăuți. În cele ce urmează, voi enumera cele mai
importante lucrări, în ordine cronologică: „Apele subterane în Cernăuți‖ (Das Grundwasser
von Czernowitz), de A. Mikulicz (Bucovina, 1877, nr. 5), „Aspecte ale alimentării cu apă la
Cernăuți. Raport de expunere și expertiză― (Zur Wasserversorgungsfrage in Czernowitz.
Exposé und Gutachten), de către dr. Dr. Pribraim (Czernow. Zeitg., 1878, nr. 287), „Cu
privire la problema curățeniei orașului și a menținerii curățeniei orașului, prin aplicarea la
condițiile locale specifice din Cernăuți‖ (Zur Frage der Stadtereinigung und Reinhaltung in
ihrer Städtereinigung und Reinhaltung in ihrer Anwendung auf die besonderen
Ortsverhältnisse in Czernowitz, Czernowitz 1879), de J. Gregor, „Cu privire la încărcarea și
descărcarea drenării capitalei Cernăuți. Opinia experților asupra problemei de
aprovizionare cu apă și de canalizare― (Ueber die Be- und Entwässerung der
Landeshauptstadt Czernowitz. Gutachten, betreffend die Wasserversorgungs- und
Canalisirungsfrage, Wien 1880), de O. Burghart, „Expunere privind aprovizionarea cu apă a
orașului Cernăuți― (Exposé über die Wasserversorgung der Stadt Czernowitz), de G. Rapf
(Bucow, Nachrichten 1889, nr. 150-151), „Raport privind furnizarea de apă din fântâna
experimentală din Rohozna― (Gutachten über Wasserleitung vom Versuchsbrunnen in
Rohozna, Czernowitz 1889), de B. Salbach, „Raport Consiliului municipal al orașului
Cernăuţi privind instalațiile de alimentare cu apă existente și Canalizarea orașelor Breslau,
Dresda şi altele, în ceea ce privește instalațiile similare, care trebuie introduse la Cernăuți‖,
de L. West (Bericht an den löbl. Gemeinderath der Landeshauptstadt Czernowitz über die an
den bestehenden Wasserversorgungsanlagen und Canalisirungen der Städte Breslau,
Dresden u. s. w. gemachten Wahrnehmungen mit Rücksicht auf die in Czernowitz
einzuführenden dergleichen Anlagen, Czernowitz 1889), „Investigații bacteriologice asupra
apei din puțul experimental din Rohozna‖, de Dr. med. W. Philipowicz (Bukow. Nachrichten
1889, nr. 312), „Cu privire la furnizarea apei‖ (Ibid., 1891, nr. 812 și 813) și „Lucrări de
precipitații și canal în Cernăuți‖ (Ibid., 1892., nr. 1092), de prof. Dr. A. Handl, „Proiectul
canalizării adânci în Cernăuţi‖ (Das Project der Czernwitzer Tiefquellenleitung), de E.
Trebbin (Ibid., 1891., nr. 818, 820, 821 și 829) şi, în final „Întrebarea privind aprovizionarea
cu apă din Cernăuți în stagiul său de dezvoltare și actual‖ (Die Wasserversorgungsfrage in
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Czernowitz in ihrer Entwicklung und ihrem gegenwärtigen Stande, S.-A. aus d, Czemow.
Zeitg. 1893), de L. West.
Bucovina formează, de asemenea, un bogat domeniu de cercetare în relațiile istorice și
preistorice. Grija arheologiei a fost susținută de Societatea antropologică şi de Comisia
Centrală pentru Studiul și Conservarea Artelor și Monumentelor, încurajată de acesta din
urmă, în special prin numirea conservatorilor. Domnii J. von Gutter, D. Isopescul, H. Klauser
și C. Romstorfer au redat, întotdeauna cu fidelitate, fiecare descoperire în „Mittheilungen― der
k. k. Centralcommission Nachricht (vezi Jahrgang VI. ff.). De asemenea, Romstorfer a
întocmit rapoarte sumare, precum: „Constatări în Bucovina‖ (Funde in der Bukowina, Mitth.
der k. k. Central-Commission. XV. 1889. S. 32-33), „Tipuri de biserici monahale din
Bucovina‖ (Typus der Klosterkirchen in der Bukowina, Ibid., XVI, 1890). 47-53), „Siret ca sit
al cercetărilor arheologice‖ (Sereth als Fundort archäologischer Gegenstände , Ibid., XVII,
1891, p. 80-83), „Biserici gr. or. vechi. Biserica parohială din Revna― (Die alte gr.-or.
Pfarrkirche in Rewna, ibid., Nu 245, p. 251-252), „Bisericile parohiale greco-orientale din
Solca și Arbore― (Die griechisch-orientalisehen Pfarrkirchen in Solka und Arbora, Ibid.,
XVIII, 1892, p. 44-47), „Ornamente de aur de la Merezei din Bucovina― (Goldschmuck aus
Merezei in der Bukowina, Ibid., Xix. 1893, nu. 1, p. 65-66), „Monumentul tătarilor de lângă
Vama‖ (Das Tatarendenkmal bei Wama, Ibid., Pp. 117-119) și „Muzeul de stat al Bucovinei‖
(Das Bukowinaer Landesmuseum, Wiener Zeitg. 1893, nr. 110).
Descrierea făcută de episcopul Melchisedec (mort în 28 mai 1892) în Analele
Academiei de Științe din București (Analele Academie Române, Ser. II, T. VII Secțiunea II
1886, p. 205-298) după vizitarea unor mănăstiri și biserici vechi din Bucovina („O vizită la
mănăstiri și biserici antice din Bucovina‖), apoi tratatul lui Eugen A. Kozak, intitulat
„Rezultatele cercetărilor mele în Mănăstirea Suceviţa‖ (Resultate meiner Forschungen im
Kloster Socawica, Archiv f. slav. Pilologie, herausg. von Jagic. Bd. XIV. S. 235-255 und XV.
8. 161-204), precum și descrierea bisericii Mirăuţi din Suczawa („Beserica Mirăuților den
Suceava‖, „Candela‖, XI, 1892, p. 533-540, 600-612 și 669-679), de prof. Isidor von Onciul.
În cele din urmă, comentariile lui D. Olinschi despre „die Alterthiümer der Bukowina‖
(Antichități în Bucovina, în buletinul geografic al Societăţii din București 1885), apoi două
eseuri ale prof. E. Maximovici despre bisericile bucovinene, „Bisericele noastre‖ (Gazeta
Bucovinei. 1892. nr. 84 și 94) și despre „Tipologia Hristos în arta bizantină, ținând cont de
pictura bisericească― (Christustypus in der byzantinischen Kunst in Berücksichtigung der
heimischen Kirchenmalerei, Czernow Zeitg., 1893, nr. 80), și următoarele articole ale
preotului din Milişăuţi Vasile Tomiuc, „Biserica din Bădeuţi și picturile în frescă descoperite
în ea― (Gazeta Bucovinei, 1892, 56 și 57), „Istoria satului Mileschoutz și ruinele descoperite
ale locuinţei ispravnicului‖ (Ibid., 1893. Nr. 14 și 15), „Istoria bisericii și şi a satului
Arborea― (ibid., nr. 21) și „Din istoria bisericei de la Voroneţ― (ibid., nr. 37 și 38) și,
ultimele, dar nu în ultimul rând, articolele pe care le-a publicat Dr. R. F. Kaindl, în „Bukow.
Rundschau ‖(1890. nr. 880 și 909) și în „Bukow. Nachrichten― (1890. nr. 607, 664 și 665),
despre „Cabinetul de monede și colecția de antichități de la Universitatea din Cernăuți― (das
Münzcabinet und die Alterthümersammlung an der Universität Czernowitz) şi, respectiv,
„Cabinetul de antichităţi de la Universitatea din Cernăuți― (das Antiquitätencabinet an der
Universität Czernowitz).
Revenind la istoria locurilor și a țării, întâlnim, mai întâi, două nume cunoscute: W.
Schmidt și F. A. Wickenhauser. Lucrările „Memoriile istorice ale Sucevei‖ (Suczawa's
historische Denkwürdigkeiten, Czernowitz 1876) și „Romano-Catholici per Moldaviam
episcopatus et rei Romano-Catholicae res gestae‖ (Budapest 1887) atestă cunoştinţe
aprofundate; colecţia acestuia din urmă despre „Istoria și documentele despre mănăstirea
Solca‖ (Geschichte und Urkunden des Klosters Solka, volumul al II-lea al lucrării „Moldova‖,
Czernowitz 1877), „Istoria mănăstirilor din Homor, Sf. Onufri, Horodnic și Pătrăuţi‖
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(Geschichte der Klöster Homor, St. Onufri, Horodnik und Petroutz, Czernowitz 1881),
„Istoria mănăstirilor Voroneţ și Putna― (Geschichte der Klöster Woronetz und Putna,
Czernowitz 1886-1888), „Istoria episcopiei Rădăuţi și a mănăstirii Schitul Mare“
(Geschichte des Bisthums Radautz und des Klosters Gross-Skit, Czernowitz 1890) și colecţia
de documente, intitulată „Câmpulung moldovenesc și rusesc şi imigrația lipovenilor―
(Moldauisch- und Russisch-Kimpolung und die Einwanderung der Lippowaner, Czernowitz
1891).
Aici aș dori să numesc doi cercetători mai tineri, fii ai Bucovinei: profesorul Dr.
Dimitrie Onciul și Dr. R. F. Kaindl. Le mulțumim nu numai pentru multele tratate demne
despre istoria Moldovei mai vechi, care nu sunt strict şi contribuții „la istoria Bucovinei‖
(Jahresbericht des k. k. Obergyranasiuras zu Czernowitz 1887. S. 3-29) și la „problema
românească‖ ( Erster vol. II. 1887. Cartea a 2-a, pp. 277 la 294), acesta din urmă, cu excepția
unei „Contribuţie la istoria orașului Cernăuți și a împrejurimilor sale‖ (Beitrage zur
Geschichte der Stadt Czernowitz und ihrer Umgegend, Czernowitz 1888) și o contribuţie la
istoria mijlocului secolului al XIV-lea, a publicat „Istoria Bucovinei‖ (Geschichte der
Bukowina, Czernowitz 1888), precum şi frumosul studiu „Unde a avut loc prima ciocnire
între huni și vizigoți?‖ (Mitth. d. Instituts f. österr. Geschichtsforschung. XII. 1891. S. 304 bis
311).
Celor doi cercetători sus-menționați li s-a alăturat un al treilea, profesor la Şcoala reală
Daniel Werenka, tot un bucovinean. Aceasta se află în arhiva istoriei austriece (volumul 78,
Viena 1892) cu lucrarea „Apariția și înflorirea Bucovinei. Timpul lui Mariei Tereza―
(Bukowina's Entstehen und Aufblühen. Zeit Maria Theresias), o carte despre achiziția
Bucovinei de către Austria, scrisă pe baza unui bogat material documentar, publicat în cele 17
rapoarte anuale ale școlii secundare inferioare de stat din districtul 5 al Vienei (1892),
referitoare la „negocierile dintre Austria și Turcia, cu privire la achiziția districtului
Bucovina― (die Verhandlungen Österreichs mit der Türkei bezüglich der Erwerbung des
Bukowiner Districts). Un alt bucovinean, prof. V. Prelicz, are publicată o „Istorie a orașului
Siret și a antichităților sale‖ (Geschichte der Stadt Sereth und ihrer Alterthümer) în rapoartele
anuale ale Școlii secundare din Siret (Sereth 1886).
Eu am publicat o „Schiță istorică‖ din Cernăuți (historischen Skizze, Österr.
Städtebuch. Bd. II. Wien 1888. S. 1-6) și „Capitelul ales din cartea comemorativă a parohiei
romano-catolice din Cernăuți‖ (Ausgewählten Capitelu aus dem Gedenkbuche der rümischkath. Pfarre zu Czernowitz, Czernowitz 1890), precum şi „Istoria achiziționării Bucovinei de
către Austria‖ (Geschichte der Erwerbung der Bukowina durch Österreich, Czernowitz
1889).
În cele din urmă, o să mă refer la broșura deja menționată a prof. von Zieglauer,
„Starea Bucovinei, la vremea ocoupaşiei austriece― (Der Zustand der Bukowina zur Zeit der
österreichischen Ocoupation), documentată mai ales în baza primului memorandum al
generalului comandant. von Splény (Cernăuți 1888), și la câteva cărţi pentru cunoașterea
greco-ortodoxiei. Scrierile bisericești, și anume „Credincioșii greci din Austria-Ungaria‖ (Die
Griechisch-Gläubigen in Oesterreich-Ungarn), de H. J. Bidermann (Statistische Monatschrift
X. Wien 1884. S. 380-413, 477-496), istoria Fondului Religionar a prof. Dr. J. von Onciul
„Fundul religionar gr. or. al Bucovinei― (Cernăuț 1891) și„Apologie Bisericii gr.-or. a
Bucovinei―, I și II (Cernăuți 1885 și 1890), precum și replicile la această scriere, date de J.
Szych, „Apologia ortodoxiei greceşti sau Biserica Bucovinei― (Apologie der orthodox, gr.-or
Kirche der Bukowina, Nr. I. und II. beleuchtet von einem gr.-kath. Seelsorger in der
Bukowina―, Czernowitz 1890) și de S. Daszkiewicz, „Situația greco-ortodocşilor ruteni din
arhiepiscopia Bucovinei― (die Lage der gr.-or. Ruthenen in der Bukowiner Erzdiöcese,
Cernăuți 1891).
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Este necesar să se amintească lucrările cele mai remarcabile, care se referă la istoria
generală națională și locală, precum și hărțile din această perioadă.
Primele sunt: „Nikotorija historiko-geograficzeskija swydinia o Bucovina― (Câteva
observații istorico-geografice despre Bucovina, Kiew 1875), de G. Kupczanko, apoi „Cercul
Galiției și Lodomeriei și Ducatul Bucovinei― (das Königreich Galizien und Lodomerien und
das Herzogthum Bukowina, Wien 1884), de J. Jandaurek, „Statisticile grafice comparate în
aplicarea lor în ducatul Bucovinei‖ (vergleichende graphische Statistik in ihrer Anwendung
auf das Herzogthum Bukowina, Wien 1886), de CA Romstorfer și H. Wiglitzky, „Condițiile
geografico-statistice ale Bucovinei‖ (die geographisch-statistischen Verhältnisse der
Bukowina), de E. Worobkiewicz (Lemberg 1893) și deja menționata „Descrierea Bucovinei‖,
publicată de mine, cu texte din Splény (Czernowit 1893). Important este și „Raportul
administrativ al capitalei Czernowitz pentru anii 1887-1890― (Verwaltungsbericht der
Landeshauptstadt Czernowitz“ für 1887-1890, Czernowitz 1889, 1890 și 1892), dar și
istoricul cuvintelor „Bukowiner sau Bukowinaer?‖, de prof. Th. Gartner: (Cernăuți 1889).
Printre reprezentările cartografice, la loc de frunte se află cele ale Institutului militargeografic cezaro-crăiesc din Viena, care a publicat şi harta specială a Monarhiei austriece
(Viena 1870 1: 75-000). De menționat sunt și „Harta de perete școlară a Ducatului
Bucovinei‖ (Schulwandkarte des Herzogthums Bukowina, Wien 1877. Fol. 1: 115.200), de M.
von Baumgarten, și „Harta administrativă a Cercului Galiției și Lodomeria cu Marele Ducat
de Cracovia și ţinuturile Auschwitz, Zator și Bucovina‖ (Administrativ-Karte von den
Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau und dem Herzogthum Auschwitz, Zator und Bukowina, Wien 1880, 61 Bl. 1: 115.200), de B. Kummerer
Ritter von Kummersberg. Acesta din urmă a publicat și un plan al oraşului Cernăuți (Wien
1880. fol. 1: 10.800). La o scară mai puţin mare (1: 5.760), planul acestui oraș a fost proiectat
de L. West (Czenowitz 1888. fol. Chromolith.). Despre Cernăuți și împrejurimile sale există și
o frumoasă hartă în relief. Acesta a fost realizată, în 1889, de E. Gottfried, căpitanul
Regimentului 41 Infanterie și se află în Portofoliul militar cezaro-crăiesc din Cernăuți.
Pentru a nu ignora dovezile bibliografice, trebuie menționat faptul că R. F. Kaindl, în
rapoartele de specialitate, a publicat sursele de care m-am folosit (Bukow. Rundschau, 1888,
nr. 614 ff.), ca şi de cele din „Revista romanică‖ (romanischen Revue, VII 186-192 și 416431, VIII p. 618-626). Despre vremurile mai vechi, din 1773, până în 1892, am consultat
literatura culturală a Bucovinei în publicaţiile mele „Revista asupra cercetărilor despre
naționala și folclorul Bucovinei după 1773‖ (Rückblick auf die Forschungen zur Landes- und
Volkskunde der Bukowina seit 1773, Czernowitz 1892) și „Repertoriu despre literatura
regională din Bucovina― (Repertorium zur landeskundlichen Literatur der Bukowina,
Czernowitz 1892)212.

1773: Descrierea topografică a Bucovinei,
cu notele militare ale maiorului Friedrich von Mieg
212 Polek, Johann, Recenzie privind cercetările asupra pământului și obiceiurilor Bucovinei după 1773, în
Maximovici, E.; Mikulicz, A.; Polek, Dr. J; Romstorfer, C. A.; Jahrbuch des Bucowiner Landes-Museum /
1893,Czernowitz 1893, pp. 3-20
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„Printre bărbații cărora li s-a acordat un loc deosebit de onorabil în istoria Bucovinei
se află Friedrich von Mieg 213. Acest merituos ofițer austriac a fost, în 1772, în calitate de
căpitan al personalului general, însărcinat cu ridicarea stâlpilor de frontieră din sud-estul
Galiției. Chiar și atunci a găsit granița pocuţio-moldoveană, care mergea de la Nistru la Prut,
„pe câmpiile întinse, pe o linie de nerecunoscut‖214, ceea ce era foarte nefiresc și extrem de
dezavantajos. În această convingere a fost întărit de experiența pe care a avut-o în toamna
anului următor.
La sfârșitul lunii iunie 1773, împăratul Iosif al II-lea a venit în Galiția, din
Transilvania, prin Ungaria. În Transilvania făcuse planul de a stabili o legătură mai bună între
această țară și Galiţia nou dobândită, prin partea de nord a Principatului Moldovei, adică
Bucovina, care trebuia achiziționată; Mieg, împreună cu colonelul Regimentului 2 de
Infanterie Valah (grănicerii năsăudeni – n. n.), Karl Baron von Enzenberg, cu un alt ofițer și
cu doi subofițeri, au fost trimiși în zona prevăzută pentru imediată acaparare pentru a o
cunoaștere cât mai precis. Pe 9 August, împăratul a ajuns în orașul galiţian de frontieră
Sniatyn pe Prut. Aici a primit raportul de recunoaștere al lui Enzenberg 215. Conform acestui
raport, confiscarea Bucovinei este nu numai avantajoasă pentru monarhia noastră, ci și ușor de
pus în aplicare216. Nu este de mirare că granița de sud-est a Galiţiei, pe care împăratul, în
acele zile (din 9 până în 12 august), a vizita-o în amănunţime, nu-i făcuse o impresie plăcută.
Cert este că, la scurt timp după aceasta, căpitanul von Mieg a primit ordinul, de la Comanda
generală galiţiană, de a cartografia imediat districtul de frontieră al Moldovei, între râurile
Nistru și Prut217.
Imediat după sosirea sa la graniță, Mieg s-a dus, de la Sniatyn, la Cernăuţi. De acolo, a
călătorit pe marginea vestică a așa-numitei Păduri a Bucovinei, din creasta montană cu fagi,
întinsă, de la Prut, prin apropierea Cernăuţilor, în direcția nord-est, spre Nistrului, către Hotin
și apoi spre Kamieniec Podolski, de unde se întoarce la Hotin și apoi „pe drumul de țară‖, spre
Horodenka (în Galiţia). Deși a urmărit doar scopul acestei „însărcinări‖, de a-şi forma o
„idee‖ generală asupra acestor zone, el a realizat o „hartă generală‖ chiar atunci și, în plus, „în
acest atât de scurt timp și în pofida neîncrederii particulare‖, Comandantul Hotinului a permis
planuri speciale pentru această regiune. La 17 septembrie 1773, Mieg a prezentat o copie a
hărții generale Comandamentului general galiţian, în timp ce, tot atunci, într-un raport
detaliat, scris la fel cu cel al colonelului Enzenberg, a oferit argumente despre marile avantaje
ale unui avans al „frontierei de altădată, de nerecunoscut și nenaturală‖ până la acel moment,
de la linia indicată de el, până la Pădurea Bucovinei și Prut. „Landul‖, a spus el, „s-ar apăra cu
ușurință împotriva unei invazii inamice, ar fi blocat împotriva ciumei și ar împiedica
emigrarea. Întinderea pe care pârjolurile au dezbrăcat-o de lemn, de la Horodenka la Holtz, ar
putea fi folosită pentru creșterea animalelor ar putea fi extinsă, prin acapararea acestui
adevărat depozit de fân, în condiţiile operațiunilor actuale (războiul ruso-turc 1708-1774); în
timpul iernii, după încheierea campaniei, o serie de regimente de cavalerie rusești obişnuiesc
213 Polek, Dr. J., Topographische Beschreibung der Bukowina mit militärischen Anmerkungen von Major
Friedrich von Mieg, în Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museum, Fünter Jahrgang, Czernowitz 1897, pp. 3214 Werenka, Bukowinas Enstehen und Aufblühen (Archiv für österr. Geschichte, Bd. 78, Wien 1892, Beilage
III - Apariția și înflorirea Bucovinei (Arhiva pentru Istoria Austriei, Vol. 78, Viena 1892, Suplimentul III
215 Polek, Joseph‟s II. Reisen nach Galizien und der Bukowina (Călătoria lui Iosif al II-lea în Galiţia şi
Bucovina). S –A aus dem Jahrbuch d. Bukowin. Landesmuseums III 1895, pp. 2 şi urm.
216 Acest raport se intitulează: „Vond und aus der Bucowina. Im September 1781‖, în Schlözers StaatsAnzeigen, Bd. I. Heft 1, pp. 38 şi următoarele:, Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, Vol.
VII, Bucureşti 1876, pp. 488-496. Un extras din acesta poate fi găsit în Polek, Acapararea Bucovinei de către
Austria (Erwerbung der Bukowina durch Oesterreich), Cernăuţi 1889, pp. 14-20.
217 Werenka, op. cit., p. 18.
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să se retragă şi să trăiască în zona Hotinului. Mai mult decât atât, ocuparea punctuală a
ţinutului, în funcție de avantajele ei, ar fi excelentă, dacă s-ar transforma respectabila
fortăreață într-o citadelă împotriva a două țări, care nu pot oferi niște cetăți teribile‖ 218.
Două luni mai târziu, la 23 decembrie 1773, Mieg a continuat să raporteze
Comandamentului General că „a promovat cel mai înalt serviciu‖ și „a ieșit din drum, pentru
a aduna știri despre regiunea Moldovei care urma să fie ocupată‖. Așadar, el a fost cel „de la
care țăranii au aflat că, încă de la început, graniţa polonă a fost dincolo pe spaţiul menționat
(adică pe spatele Pădurii Bucovinei)‖. Întâmplător, evreii i-ar fi arătat „o piatră de delimitare,
care încă exista cu adevărat la Fontina Sauki219, iar unii boieri, a căror încredere o dobândise,
ar fi „recunoscut‖ că „întregul district Cernăuţi și Suceava ar fi fost parte a Poloniei‖, iar
„unul dintre ei, Strischka (Stâşca – n. n.), îi dăduse, pentru promisiunea unei recompense și
păstrarea secretul numelui său faţă de ruși și turci, un uric de donație al regelui Johann
Sobieski a satului Piedykoutz (Piedecăuţi – n. n.), din raionul Cernăuți‖, donaţie rămasă
pentru o perioadă scurtă de timp. La sfârșitul acestui raport, Mieg repetă avantajele preluării
acestei țări. De această dată, ca graniță, el propune un reper „general‖ de la Okoy (pe Nistru),
via Cernăuţi, Siret și, de acolo, până la Borgopasse (Pasul Bârgău sau Tihuţa – n. n.) din
Transilvania, și promite să detalieze, în continuare, aceste avantaje, în „descrierea sa militară,
care va fi trimisă‖220.
Rapoartele lui Mieg despre natura Bucovinei, precum și datele istorice pe care le-a
dezvăluit, confirmând cercetările efectuate, în același timp, de baronul von Seeger, „pentru a
demonstra pretențiile legale austriece faţă de această țară‖221, nu au fost fără influență asupra
intențiilor împăratului. Acest lucru este evidenţiat de faptul că Iosif al II-lea, prin emiterea
ordinului din 4 ianuarie 1774, a blocat provizoriu amplasarea vulturilor austrieci la „nou
numita graniță a Pokuţiei‖, atât timp cât în vecina Moldovă trupele ruse s-ar abține să facă
acelaşi lucru, dar urmau să fie amplasate imediat după ce rușii vor părăsi Moldova, acesta
fiind primul pas decisiv spre acapararea Bucovinei, idee pe care căpitanul von Mieg a
exprimat-o şi, drept mulţumire, împăratul l-a numit maior 222.
La 6 martie 1774, împăratul a modificat ordinul, menționând doar că în Pokuţia nu
numai că nu a fost ascuns vulturul, ci s-a „săpat un drum, prin nivelarea grămezilor de graniţă
cu adevărat existente, granițele nedecise urmând să fie lăsate acolo‖, iar Mieg va cartografia
„noul teren‖ din Moldova, care va fi inclus în Austria cât mai curând posibil, în primăvara
următoare223.
Înainte ca Mieg să-şi fructifice munca, l-a întrebat pe comandantul general dacă nu ar
fi posibil ca, „sub pretextul unei reasamblări‖, 30 de ostaşi, conduși de un ofiţer, să fie mutaţi,
de la Sniatyn, la Cernăuţi, și a doua divizie de trupe, de la Horodenka, la Preworodek (pe
Nistru, vizavi de Okopy). Aceste trupe, a explicat el, nu numai că vor promova cartografierea,
dar vor proteja și populația Bucovinei împotriva atacurilor rușilor și le va folosi, „mai târziu și
pentru posesia viitoare‖224. Împăratul a aprobat imediat această propunere; el și-a dorit doar ca
maiorul să „înțeleagă‖ că, atâta timp cât nu au părăsit Moldova, rușii nu numai că nu au pus
obstacole în calea lor, ci mai degrabă au încercat, în toate modurile posibile, să păstreze

218 Ibidem.
219 Fontina (izvor, fântână) Sauki, nu departe de originea pârâului Onut, care se varsă în Nistru.
220 Werenka, Supliment JH.
221 Werenka, Suplimentele II și XIII.
222 Ibidem, Supliment VI.
223 Ibidem, Supliment XV.
224 Hadik către Hofkriegsrath, ddto. Lviv, 25 aprilie 1774; la Werenka, Supliment XIX.
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bunăvoința Austriei, și mai ales Mieg trebuia să se străduiască pentru a câștiga aprobarea
ofiţerilor ruşi pentru ca el și trupele sale să poată face harta225.
Cartografierea era în plină evoluție, când, într-o zi – era sfârșitul lui iunie sau
începutul lunii iulie 1774 – generalul comandant al Galiţiei, Mareşalul de Câmp Baronul von
Ellrichshausen, a ajuns incognito în Bucovina. El a călărit, împreună cu maiorul von Mieg,
prin district, timp de cinci zile. Obiectivul său principal s-a concentrat pe comunicarea care
trebuia stabilită între Galiția și Transilvania. Era de părere că acest lucru ar trebui realizat prin
„următoarea intrare în munții Moldovei‖, adică, din Suceviţa, prin Moldoviţa, iar Hess
investiga doar „calea dură‖, propusă de Mieg, care leagă aceste două provincii. Rapoartele lui
Mieg au oferit mărturii din teren şi convingerea că dorita comunicare, deci cordonul care
trebuia tras, trebuia să fie mutata mai spre sud226.
La 17 iulie 1774, s-a încheiat, în sfârșit, pacea între Rusia și Turcia. Când vestea
acestui eveniment a venit la Lemberg – ştirea a fost trimisă de locotenentul de câmp Vincenz
Baron von Barco, care a participat la război ca voluntar în armata rusă – Mieg, care anunțase,
cu puțin timp înainte, că va finaliza cartografierea până la sfârșitul lunii august, a primit ordin
să accelereze lucrările în toate modurile posibile și să aibă grijă de el însuși şi să se mute la
Cernăuţi, „pentru a monitoriza atât plecările rușilor din Moldova, cât și atitudinea supuşilor
moldoveni‖227. O astfel de poruncă nu ar fi fost necesară pentru a inspira râvna maiorului; la
vremea aceea, el plecase atât de departe și a făcut o plimbare la Iaşi, pentru a afla dacă sau
când armata rusă va traversa Dunărea și cât va dura şederea lor în Moldova228. De ce mare
respect se bucurau maiorul von Mieg în faţa superiorilor săi pentru misiunea asumată se va
vedea în scurt timp după aceea.
Întrucât granița de est a Galiției era încă în litigiu, autoritatea vieneză nu a făcut nici
un anunț la St Petersburg asupra intențiilor sale cu privire la Bucovina; fusese sfătuită să
obțină permisiunea de a ocupa țara, prin medierea baronului Barco, mai de grabă de la liderul
armatei ruse, Mareșalul conte Romanzow. „A existat o oportunitate foarte naturală de a face
acest lucru. Întrucât baronul Barco fusese voluntar în armata rusă, mult timp, în subordinea
Mareșalului Romanzow, și fusese tratat de acesta cu multă prietenie, fericire și ospitalitate‖,
Barco considera „inevitabil, din cauza celei mai înalte poziţii, să-i dăm contelui Romanzow‖,
așa cum făcuse regele prusac, cu mult timp în urmă, „cea mai înaltă venerație‖. Această
„venerație‖ a constat dintr-o casetă încrustată cu diamante și 5.000 de ducați, iar un ordin al
prințului Kaunitz cuprindea instrucțiunea că Barco „ar trebui să fie trimis în Moldova‖, fiind
un ofiţer modest, priceput și cunoscător, care a învățat circumstanțele locale ale districtului
bucovinean229. Alegerea a căzut cu atât mai mult asupra lui Mieg, cu cât el elaborase „planul‖,
iar rapoartele sale conţineau instrucțiunile care trebuiau incluse230.
Așa cum era de așteptat la Viena, Romanzow a permis ca noua linie de frontieră între
Pokuţia şi Moldova să fie ocupată imediat, iar după plecarea sa de la Iaşi, anunțul a fost
„suspendat‖ acolo. Infanteria și cavaleria din Galiţia au intrat în Bucovina, trăgând un cordon,
de la Preworodek, pe Nistru, la Capu Codrului, pe Moldova231. La jumătatea lunii octombrie,
„expoziția ordonanțelor‖ din Vama, Câmpulung și Dorna s-a conectat cu cele din

225 Comentariu cu privire la depunerea Consiliului de război al Curții din 3 mai 1774; la Werenka, Supliment
XX.
226 Ellrichshausen către Hadik, Lemberg, 29 iulie 1774. Ibidem. Supliment XXV.
227 Ellrichshausen către Hadik, Lemberg, 29 iulie 1774. Ibidem. Supliment XXV.
228 Mieg către Ellrichshausen, Czernowitz, ă 4 august 1771. (Ibidem, Supliment XXVII.).
229 Kaunitz către Maria Theresia (Ibidem, Supliment XXX.); Werenka, Supliment XXVIII.
230 Werenka, Supliment XXVIII.
231 Polek, Erwerbung der Bukowina durch Oessterreich (Bucovina achiziționată de Austria), pp. 24.
Următoarele, şi Werenka, Supliment XXXV.
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Transilvania232. Porunca de a ocupa Cordonul a fost înfăptuită de Mieg până în 24 octombrie
1774. În această zi, țara a fost ocupată de un număr mare de trupe și a început să fie
comandată de generalul Gabriel Baron von Spleny, iar o administrație militară regulată a fost
introdusă în Cernăuţi233. Vulturii imperiali au fost înfipți pe graniţă între 16 și 19 septembrie
1774, acţiunea fiind coordonată de Mieg, care alesese, cu puțin timp înainte, cele mai
avantajoase puncte, „mai ales pentru unii de la granița Transilvaniei, pentru a aduce munți sau
zone utile în cordonul nostru‖234.
Imediat după ocuparea Bucovinei, negocierile au fost inițiate, din cauza încredințării
lor formale, de către Poartă prin nunţiului austriac din Constantinopol, Franz Baron von
Thugut. La jumătatea lunii martie 1775, acestea erau atât de avansate, încât Turcia nu numai
că s-a oferit să ordone o comisie de rectificare a frontierei, care să-şi înceapă imediat
activitatea, dar a recunoscut „provizoriu‖ că Poarta trebuie să cedeze Înaltei Curți (vieneze)
partea din Moldova, atâta cât va fi necesară pentru realizarea unei comunicări adecvate‖235.
Împăratul Iosif a dorit ca granițele de pe Nistru să înceapă la Preworodek. Cu toate
acestea, la 27 martie 1775, l-a însărcinat pe contele al Hadik, președintele Consiliului de
război, să dea comandantului general galiţian ordinul că el, împăratul, doreşte „cea mai
precisă indicare a părții Bucovinei‖ la care Austria ar putea renunţa, cu cel mai mic
dezavantaj, pentru a obține acordul prietenos de la Poartă pentru rest, dar în așa fel, încât
comunicarea dintre Transilvania și Galiția să nu fie întreruptă sau îngreunată prea mult,
inclusiv granița Pokuţiei să rămână cu o asigurare suficientă‖.
Apoi Mieg a solicitat o nouă aprobare planului, venind la Lvov special în acest scop.
Mieg a spus, în „sugestia lui supusă‖, că locul cel mai înalt, înălțimile Preworodok, care
domină zona fortului Okopy, precum şi părțile dintre aceste înălțimi și pârâul Răchitna,
puteau fi returnate ca fiind „deja foarte ruinate‖ și dificil de apărat. Acest lucru ar însemna că
linia noastră de apărare ar fi mai concentrată și ar ajunge la toată frontiera „o linie mai șic‖ 236.
Acest raport abia ajunsese la Viena, când împăratul și-a anunțat decizia. El i-a numit
pe feldmareşalul-locotenent Baron von Barco şi pe maiorul Mieg comisari de frontieră și a
identificat principalele puncte ale instrucțiunii, care trebuie indicate de Consiliul de Război al
Curții și de Cancelaria de Stat. Preworodek trebuie returnat numai în caz de urgență, dar nu şi
Rohatin237.
La 7 mai 1775, convenția de delimitare a graniţei a fost încheiată. Acesta enumeră cele
mai importante localităţi de frontieră din Transilvania, până la Cernauca. Din acest punct,
până la Nistru, granița a rămas deocamdată indecisă; doar atât s-a stabilit, că Hotin și zona din
apropiere trebuie să rămână ale Turciei. Comisia de reglementare a frontierei și-a rezervat
determinarea precisă a liniei de delimitare 238. La sfârșitul lunii mai, Poarta a numit comisarul
său, pe supraveghetorul construcțiilor Tahir Mehmed Aga. Faptul că acesta din urmă a trebuit
să acționeze singur a determinat Curtea vieneză să se mulțumească şi ea cu un singur comisar.
Pentru aceasta Barco a fost ales, datorită rangului său înalt – a fost și proprietarul unui
regiment de husari și Cavaler al Ordinului „Maria-Theresia‖; cu toate acestea, maiorul von
Mieg și secretarul comisiei, Bernhard von Jenisch, în conformitate cu instrucțiunea, trebuiau
să lucreze împreună cu Barco şi să aibă grijă ca toate incidentele consiliului lor consultativ să
232 Werenka, Supliment L şi LI.
233 Descrierea Bucovinei, de Spleny, ediţia lui J. Polek, Czernowitz 1893. p. XII; Werenka, Supliment LVI.
234 Thugut lui Kaunitz, 18 martie 1775; Hurmuzaki, Documenta privitoare la Istoria Românilor, Vol. VII,
Bucureşti 1876. nr. LXXXVIII.
235 Werenka, Supliment LXXXV.
236 Werenka, Supliment LXXXVI.
237 Comentează prelegerea Consiliului de război al Curții din 15 aprilie 1775; Werenka, Supliment LXXXVIII.
238 Neumann, Recueil des Traites et Conventions conclus par l‟Autriche, Tomul I, nr. 84 și Hurmuzaki, op. cit.,
Nr. XCV.
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fie respectate și e comisarul turc. Mai mult, înainte de plecarea sa de la graniță, a fost chemat
la Viena, pentru a-i oferi împăratului explicații mai detaliate ale localităților prin care trece
graniţa actuală‖ (adică precizarea punctelor de graniță239).
Pe 13 septembrie, comisarii de frontieră s-au întâlnit la Baia (în Moldova). Demarcația
în curs de desfășurare avea, acum, un curs atât de favorabil, încât întreaga frontieră sudică și,
de asemenea, granița de est, până la Cernăuţi, putea fi corectată până la începutul lunii
noiembrie. Austria şi-a fost adjudecat, în sud, Candreni (de lângă Dorna-Watra) și Stulpicani
(de lângă Câmpulung), precum și întinderi considerabile de pământ, între râurile Siret și
Suceava. Dar acum astfel de dispute au izbucnit între comisari, motiv pentru care nu numai că
demarcația ulterioară a stagnat, dar Tahir Aga a declarat că o parte din frontierele deja
corectate (de exemplu, între râurile Siret și Suceava) sunt îndoielnice. Comisia, tocmai
datorită comportamentului inteligent al lui Thugut, în ianuarie 1776, a plecat, din Cernauca,
iarăşi la muncă. Dar nici acum comisarul turc nu voia să audă nimic despre Prevorodok sau de
hotarul de la Rohatin; el a insistat ca această întindere, de la Cernauca, de-a lungul pârâului
Onut, până la confluența sa cu Nistrul, graniţa să fie trasată de pârâul Onut. În aceste condiții,
numai acordul autorităţii vieneze putea duce la finalizarea activității de demarcație 240. În
consecință, în „Convenția explicată ‖, din 12 mai 1776, Austria a renunțat la dorința unei părți
din zona fortăreței Hotin, în timp ce Turcia recunoaște aceste afirmații , pentru a înlocui nu
numai că a renunțat la teritoriile satelor dintre pâraiele Hukău și Răchitna, cedate Turciei de
către Austria, ci și că, deși cu reticență, conform primului articol, Turcia a fost obligată să
restituie zona dintre Onut și pârâul Rohatin, în schimbul acestor sate, dacă locuitorii din Hotin
au persistat în revoltele lor241. Granița din sud-est a fost reglementată doar printr-un contract,
semnat la Palamutka, la 2 iulie 1776, în conformitate cu dorințele Turciei, cu graniţa
reglementată în așa fel încât enclava dintre Siret şi Suceava a revenit Principatului Moldovei.
Odată cu finalizarea demarcării, principala activitate a lui Mieg în Bucovina se
încheie. În general, se știe foarte puțin despre celelalte aspecte ale vieții sale. Trebuie
menționat aici doar că Mieg a fost promovat locotenent-colonel, în 1779, și a murit, cu acest
grad, în Galiția, în 1783.
Bucovinei Mieg i-a dedicat o frumoasă descriere, bazată pe trei ani de cunoaştere, dar
şi pe observațiile făcute în iarna anilor 1775/76, descriere care este o adevărată reflectare a
stării în care se afla Bucovina, atunci când a fost preluată de la Poartă. Din păcate, azi există
doar o copie. Aceasta se află, sub indexul Arh. 3, Kast. 12, Env. VI a k. k. Arhiva de război
din Viena.
La reproducerea memorandumului, am omis doar virgulele de prisos și consoana c,
folosită pentru a consolida k (de exemplu, în lincks – lingurițe, Stärcke – amidon etc.), am
urmat o regulă consistentă, în ceea ce privește marile saloane, și am făcut unele greșeli de
ortografie care atrag atenția ( p. 11, „geraumen‖ în „genauen‖, p. 12., „Land‖ din „Rand‖); pe
de altă parte, nu am schimbat nimic în comentariile atașate planurilor, deoarece Mieg le-a
scris singur.
În cele din urmă, îmi iau libertatea de a saluta pe directorul k. k. Arhiva de război,
Domnul Feldmarschall-locotenent L. Cavaler von Wetzer, căruia am a-i mulțumi pentru că
mi-a trimis manuscrisul‖.

239 Kaunitz lui Thugut, 3 august 1775; Documentele lui Hurmuzaki, Tom VII. Nr. CXVI.
240 Polek, Erwerbung der Bukowina durch Oessterreich (Bucovina achiziționată de Austria), pp. 43 şi
următoarele; Werenka, Ueber die Grenzregulierung der Bukowina zur Zeit der Vereinigung mit Oesterreich
(Despre reglementarea frontierei Bucovinei, în momentul unificării cu Austria), Jahrbuch der Bukowin.
Landesmuseums. III, pp. 1 şi următoarele.
241 Neumann, Recueil des Traites et Conventions, I, p. 39 și Documentele lui Hurmuzaki, T. VII, Nr CLVIII.
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1774: Regele Prusiei, despre răpirea districtului Buckowine
În jurnalul ţinut, între anii 1763 (Pacea de la Hubertsbourg) şi 1775 (împărţirea
Poloniei), care va fi, ulterior, publicat drept Oeuvres posthumes de Fréderic II, Roi de Prusse,
acesta notează, în 1774, despre tentativa cancelarului austriac, Prinţul Wenzel Anton von
Kaunitz, de a răpi, pentru Austria, „districtul Buckowine, care se întinde până la o milă de
Chotzim‖, în speranţa că, astfel Austria şi-ar putea „disputa cu rușii trecerea Nistrului, visând
la vremurile în care vor izbuti să-și împingă cuceririle fie în Moldova, fie în Țara
Românească‖.
Jurnalul lui Frederick al II-lea confirmă, practic, faptul că, în cancelariile polonă,
germană şi austriacă, pentru nordul Moldovei se folosea, de la Dlugosz, încoace, numele de
Bukowina, scris, de regulă, Buckowina – în spaţiul german, sau Buckowine – în cel francez.
Iată ce scrie regele prusac despre „înrăita‖ Curte vieneză, pe bună dreptate răspândind zvonul
că „Viena era, atunci, în Europa, centrul proiectelor și intrigilor‖ – la fel ca şi Prusia, la fel ca
şi Rusia, care doreau hălci cât mai mari din posesiile Porţii Otomane:
„Prințul Kaunitz242, bazându-se pe succesul schemelor sale, a fost convins că Curtea sa
a fost prima care a redat unele terenuri polonezilor, iar prin aceasta ar fi făcut o
nemaipomenită căpătuire a Curților din Berlin și Petersburg; și, când s-a gândit să-și
pregătească triumful, a aflat că Marele Duce se află la Berlin, că se căsătorea cu prințesa de
Wurtemberg și că apropierea dintre Prusia și Rusia era mai mare ca niciodată. Dar dacă acest
ministru a eșuat în Rusia, el ar fi fost despăgubit, în detrimentul turcilor; pentru curtea din
Viena, sub pretextul reglementării graniţelor care separă Ungaria și Valahia, austriecii au pus
sechestru pe districtul Buckowine, care se întinde până la o milă de Hotin (Chotzim). Turcii
au fost suficient de ignoranți sau, mai bine spus, suficient de proști pentru a consimți această
dezmembrare a statelor lor, fără să existe un motiv valabil pentru autorizarea acesteia și fără
să se plângă. Celelalte puteri nu au crezut. Rusia avea dreptate să fie geloasă pe achiziția
autorităţii de la Viena, înspre Nistru, deoarece această posesie, apropiindu-i atât de puternic
de Hotin, i-a pus pe austrieci în situația de a disputa cu rușii trecerea Nistrului, visând la
vremurile în care vor izbuti să-și împingă cuceririle fie în Moldova, fie în Țara Românească;
și chiar când trupele lor aveau voie să treacă, austriecii, stăpâni ai Buckowine, le puteau tăia
din subzistență ruşilor sau cel puțin să țină cântarul în războaiele dintre ruși și turci, în funcție
de faptul că au fost, din 1774, adecvaţi intereselor lor. Pe de altă parte, austriecii au intrigat,
fără încetare, Constantinopolul, pentru a menține amărăciunea pe care ultima pace a lăsat-o
între Poartă și Rusia și pentru a provoca noi escrocherii. De asemenea, francezii au suferit din
pricina lor. Aceste manevre surde l-au animat, în cele din urmă, pe marele Domn și au
prilejuit declarațiile către prințul Repnin, menționate mai sus, și acest tip de război, în
Crimeea, care ulterior a fost oprit. Viena era, atunci, în Europa, centrul proiectelor și
intrigilor. Această curte înrăită, pentru a reuși să-i domine pe ceilalți, și-a purtat pretenţiile în
toate părțile, pentru a-și extinde limitele și a înghiți, în monarhia sa, statele care erau situate în
vecinătate. În partea de est, Austria a avut în vedere să alăture Serbia și Bosnia vastelor sale
posesiuni‖243.

242 Prim-ministrul Austriei, artizanul politicii Împărătesei Maria-Teresia – n. n.
243 Oeuvres posthumes de Fréderic II, Roi de Prusse, Tome V – Mémoires depuis la Paix de Hubertsbourg
1763 jusqu‟a la fin du partage de la Pologne 1775, Seconde édition originale, Berlin 1788, pp. 201-203
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1777: Grigore al III-lea Ghika,
principele Valahiei și al Moldovei
„Lui Mahmud I (care l-a decapitat pe Alexandru Ghika)244, care a murit după 24 de ani
de domnie, i-a succedat, în 1754, de Osman al III-lea, a cărui imbecilitate nu a însemnat nimic
bun pentru otomani. Dar, convins că este incapabil să conducă, el a dat sigiliul imperiului
unui om cu un intelect superior, Raghib Mohammed Pascià, deja prieten al marelui dragoman
Alessandro Ghika.
Raghib a fost Marele Vizir al lui Mustafa al III-lea, care i-a succedat lui Osman, din
1757, când Grigore Ghika a fost investit în funcția de mare dragoman. Datorită intervenției
binevoitoare a lui Ulefeld, reprezentant al imperiului Germaniei, cu care marele dragoman era
legat de prietenie245, Grigore a reușit să scape, împreună cu ai săi, de consecințele grave ale
decapitării lui Alexandru Ghika. Învățatul Raghib, pe care Hammer îl numește „unul dintre
cei mai iluştri oameni de stat din imperiul otoman‖246, a cărui activitate nu a omis nimic, nu a
dorit să-l lase pe Grigore să atingă influența tatălui său. Dar fusese impresionat de părerile pe
care unchiul noului dragon, Grigore al II-lea Ghika, le-a supus judecății Porţii și de care, întradevăr, trebuia să se ocupe, căci, pe când era Reis-efendi, Grigore a insistat, cu putere, asupra
unei alianțe cu Prusia, căreia se pare că i-a prevăzut un viitor strălucit, alianță pentru al cărei
triumf Raghib a devenit Mare Vizir, în afară de încrederea și de considerația de care se
bucura247, luptând constant împotriva repugnării Porții pentru alte combinații diplomatice, în
afară de cele obişnuite, dragomanul cu siguranță nu a putut împărtăşi opiniile sale fără nici o
dificultate, primind serviciile inaccesibile, pe care le-ar putea aduce, de la curtea din Viena.
Dar, fără îndoială, Raghib nu i-a permis să se plece din acest fel și i-ar fi fost, desigur,
dificil (fără teama de a fi acuzat şi de a-și pierde îndatoririle) să lupte împotriva unor proiecte
al căror adevărat autor era unchiul său și care încercau să asigure o poziție strălucitoare
guvernului pe care l-a servit. Ideea de bază a unor astfel de proiecte a fost extinderea
Imperiului Otoman și a Prusiei, în detrimentul Casei din Austria.
Raghib, scriitor și poet, comparat de istoriograful Vassif cu Aristotel și Platon, a simțit
poate o anumită simpatie pentru monarhul prusac Frederick. Dar nu-l mai respecta pentru
adevărul că toate mijloacele i se păreau bune ca să-și asigure locul pe care credea că îi
aparține. Marele dragoman, care a fost, de asemenea, foarte educat, care știa turcă, greacă,
rusă, franceză și italiană 248, a suferit, probabil, influența unui prinț considerat ca fiind de un
intelect superior, chiar şi de către cei care nu-i admirau şi caracterul.
Rezultatul acestor prevederi, favorabile ale diplomației otomane, a fost un tratat de
prietenie între Prusia și Portă. Pentru a induce acest lucru în propriile sale scopuri, Frederick a
244 Înainte de a începe acest capitol, trebuie să mulțumesc contelui de Rémusat, ministrul afacerilor externe al
Republicii Franceze și membru al Academiei Franceze, despre care Sainte Beuve spune că „unul dintre cei mai
talentați oameni ai timpului nostru‖, şi domnului Faugère, directorul Arhivelor Ministerului, elocventul autor al
elogiilor lui Gerson și Pascal, care a fost încântat să-mi comunice documente interesante, cu care am reușit să
umplu un gol în istoria domniei tragice a lui Grigore al III-lea Ghika și să lămuresc disputele despre unele fapte
importante, care nu sunt cunoscute în întregime, sau despre oferte îndoielnice.
245 „Dragomanul Porţii e fiul celui ce a fost decapitat după pacea Belgradului ... Curtea de la Viena a avut grijă
de el și de familia lui, după catastrofa tatălui său‖ (De Vergennes, către ministru, Constantinopol, 4 august 1758.
Arhivele afacerilor externe ale Franței).
246 Hammer. Lib. LXXI
247 Piero Correr vorbește despre „marele credit și aprecierea de care s-a bucurat Raghib‖ (Pera, 3 ianuarie
1763).
248 Un scriitor puțin suspectat de optimism este de acord „că s-a recomandat oamenilor din casta sa prin
blândețea neobișnuită și prin multe instrucțiuni, deoarece vorbea și scria cinci limbi‖ (Vailant, La Romanie, II, p.
230).
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folosit de Handen, care era mai bine cunoscut sub numele de Rexin249. El a găsit sprijin
puternic în ambasadorul Angliei la Poartă, Iacopo Rizo250, socrul marelui dragoman, în
medicul Ypsilantis, în Marele Vizir și în Draco, capuchehaia din Moldova, care a avea mare
trecere la Portă. Negocierile au fost purtate într-un secret atât de mare, încât ministerele
Franței și Austriei nu au putut să le cunoască în întregime. Tratatul a fost semnat la 29 martie
1761251.
Rezidentul rus și nunţiul austriac, înțelegând toată importanța acestor negocieri
îndrăznețe, demne de capacitatea politică a lui Frederick al II-lea, au propus statelor lor să
trimită o sumă de câte 100 de mii de ducați, în speranța că, în schimbul mitelor, va fi revocat
tratatul, înainte de a fi ratificat. Dar ţarina Elisabeta252 nu s-a grăbit să ia o decizie și nici
Curtea austriacă a Mariei Teresa nu a putut lua hotărâri prompte. Ratificări a avut loc în timp
ce încă aveau loc deliberări la Petersburg și la Viena, iar soluţia propusă de ambasadorii
Obreskov și Schwachheim a fost ratată.
Austria și celelalte puteri catolice nu au avut mai mult noroc nici atunci când au
încercat să revendice locurile sfinte din Ierusalim. Nunțiul Schwachheim, ambasadorul
Franţei Vergennes, bailul Foscari, ministrul napolitan Ludolf și franciscanul Morewicki, care
reprezenta Polonia, nu trebuiau să intuiască dispoziții favorabile în Marele Dragoman,
consacrat notoriu grecilor 253, și care, cu siguranță, nu ar contribuit foarte mult la obținerea, de
la Padişah, a hatişerifului care să îi pună pe creştin în posesia sfintelor locuri.
Ambasadorul Franței se expusese şi altei nemulţumiri, protestând împotriva
torturării254 a unui comerciant 255 originar din țara sa (14 martie 1760), care, devenit boier al
Moldovei, ar fi luat parte la uneltirile lui Constantin Racovitza, încă exilat la Lemnos, după
cum susține Hammer, dar care „boier‖ locuia la Constantinopol și dorea să provoace o
mișcare în favoarea lui printre moldoveni256.
Moartea lui Raghib (1763) a fost un eveniment și mai remarcabil, prin faptul că
relațiile pe care cel mai educat Marele Vizir a vrut să le facă cu Prusia puteau schimba
complet situația din Europa. Proiectul unei alianțe ofensive și defensive, dăunătoare pentru
Casa Austriei, ignorată de Schwachheim, a fost descoperită de nunţiul Penkler după moartea
lui Raghib, al cărui nume este bine cunoscut străinilor care vizitează Constantinopolul, pentru
249 Titlul unui document de la Viena conține partea esențială a biografiei sale: „Descrierea audienței din 27
iulie 1761, pe care G. V. Rexin a avut-o cu trimisul extraordinar al regelui Prusiei, domnul Frederich Hùbsch,
în Pera, în urmă cu zece ani, adică atunci când domnul Federico Hùbsch era un scrib al negustorului
Godofredo Handen, originar din Hirschberg, Silezia‖.
250 Rizo, cu a cărui fată, Catherine, s-a căsătorit Grigore Ghika, a fost Spătar și Capuchehaie la Constantinopol,
şi ambasador, la Napoli, al lui Charles I Ghika.
251 Minuta italiană este păstrată în arhivele din Berlin, iar textul turcesc, din 22 schâban 1174, în arhivele din
Viena.
252 Împărăteasa Rusiei însăși i-a spus ambasadorului Austriei că ar fi fost „foarte lentă în luarea unei decizii‖
(Disp. di Keith, 1 ianuarie 1760).
253 Vergennes vorbește despre el ca și cum ar fi grec (Disp. 4 august 1758). Este adevărat că portretul său arată
deja o modificare a tipologiei albaneze, foarte bine păstrată până în prezent. Dar caracterul său nu a suferit încă o
modificare esențială şi face din Grigore, aşa cum îl califica Carra, „cel mai îndrăzneț om al timpului său și al
țării sale, înzestrat cu un curaj cu adevărat extraordinar‖. Cei care au văzut albanezii din sudul Italiei, stabiliți de
mult timp pe pământ italian, nu vor fi surprinși de persistența tipului primitiv (A se vedea Țări și Vamă.
Albanezii din Italia, Milano 1868).
254 Marele Vizir Raghib, și nu Sultanul, după cum spune autorul României, a fost martorul acestei execuții.
Acest lucru este atestat şi de o scrisoare venețiană.
255 Potrivit lui Vaillant, Linche sau Linchiou, dar dispeceratul venețian spune că „este sigur că Monsieur
Linchiou‖ aparținea unei familii florentine, stabilite în Franța (La Romanie, II, pp. 306-308).
256 Aceste fapte sunt descrise complet într-o scrisoare venețiană (secretariatul Senatului, Constantinopol, 175761). Întrucât, însă, se vede clar că Marele Vizir a luat apărarea aventurierului și că marele dragoman nu a făcut
nimic împotriva agentului Racovitza, nu mi se pare necesar să intru în detaliile acestui episod; pe de altă parte –
partea curioasă – oferă o idee exactă a atitudinii pe care Raghib ar putea-o impune puterilor creștine.
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frumoasa bibliotecă pe care a donat-o orașului. Cu „sultanul poeților Rumeliei‖257 și
„președintele vizirilor‖258, cum îl numeau istoricii otomani Djavid Ahmed-bey și Vassif,
ultimul ministru al acelui imperiu care, de fapt, îşi merită numele Grande259, politica pe care
părea să dorească să o adopte Porta, trebuia să dispară cu atât mai ușor, deoarece Mustafa al
III-lea avea o înclinație personală pentru Viena, și nu pentru Berlin. Dar, pentru această
politică, al cărui adevărat autor este Grigore al II-lea Ghika, anumite puncte de vedere erau
necesare și o perseverență, la care oamenii de stat din Turcia nu mai erau susceptibili. Se pare
că Raghib, prevăzând o reacție împotriva sistemului pe care l-a urmat și o cădere aproape, a
refuzat să respectă avertismentele medicilor privind pericolul de moarte care îl pândea pe
Mare Vizir260. Raghib a murit curând, după o guvernare de 6 ani, iar Sultanul s-a grăbit să-i
confişte averea, calculată la 60.000 de saci; iar confidentul său persan, Ali, care îl ajutase în
mod activ în Prusia, a fost trimis la moarte.
Hamid-Hamza i-a urmat lui Raghib, fiind favorizat de padişah261, care era fericit să
aibă un vizir mediocru, incapabil să-i supere favoriții262 şi care a fost Mare Vizir 263 doar șase
luni, după care a fost a înlocuit cu Bahir Mustafà Pascià (2 octombrie 1764). Un germene de
insurecție și tulburare, care au fermentat în întregul imperiu, în cele câteva luni de
administrare a lui Bahir Mustafa, au produs căderea acestuia (în 29 aprilie 1765) și, în cele din
urmă, moartea sa tragică. Capul i-a fost aruncat în pragul Sublimei Porţi.
După ce Raghib a murit, partida favorabilă alianței prusiene a încercat să-și continue
politica, dar a suferit deja o înfrângere, într-un consiliu ținut la Serai, cu șase luni înainte de
moartea lui Raghib (14 octombrie 1764), în care planul unei alianţe ofensive şi defensive cu
Prusia a fost respins. Și Raghib a fost nevoit să se refere la o scrisoare primită de la
plenipotențiarul prusian Rexin, prin care acesta pretindea un refuz oficial al Padişahului264. Cu
toate acestea, Hamza-Hamid, protejat de Raghib, nu a dorit să renunțe la planurile acestuia și
a trimis un ambasador la Berlin, cu un dar estimat la 20.000 de piaştri265. Raportul misiunii lui
Ahmed266 a fost păstrat acolo, Ahmed scriind că a fost uimit de activitatea prodigioasă a lui
Frederick și de grija cu care s-a ocupat de organizarea armatei sale, însă eforturile lui Rexin,
de a obține tratatul de prietenie, drept un tratat de alianță ofensiv și defensiv, nu a avut mai
mult succes decât înainte de moartea lui Raghib. Proiectul de tratat descris la noi conținea 11
articole, a căror executare ar fi influențat foarte mult situația din Europa de Vest și de Est.
Dar Penkler și Vergennes s-au luptat puternic cu acel proiect, întrucât Viena și Paris se
temeau, într-un fel, de ambiția regelui Prusiei. Rusia a fost întărâtată împotriva lui Rexin,
pentru strădaniile neclintite în defavoarea guvernul său şi a primit rechemarea, fiind înlocuit

257 Sultani Schumi Rum.
258 Sadrol – wouzera.
259 Hammer, lib. LXXI.
260 „El – scrie bailul – nu a vrut niciodată să se folosească de metoda riguroasă, prescrisă de medici, ceea ce l-a
redus, în câteva zile, la pierdea puterii și vigorii, astfel încât, în noaptea de 7 (aprilie), a terminat de trăit. Se
zvoneşte că se aştepta să moară, prevăzând că, odată cu sine vor fi înmormântate şi singurele zile acoperite de
demnitatea autoritară, de care Poarta se bucură de șase ani, și nu de câteva luni‖ (Disp. bailului Piero Corner,
Pera, 16 aprilie 1763).
261 „Hamza Paşa din Salonic, foarte preferat de Sultan‖ (Disp. bailului, Pera, 16 aprilie 1763).
262 În scrisoarea bailului, 17 aprilie 1763. Istoriograful marilor viziri, Djavid, confirmă hotărârea judecătorească
asupra demiterii lui Hamza.
263 „După ce a trimis de marele domn să vegheze boala şi moartea vizirului (timp în care a fost vechil sau
supleant) şi pe care imediat sultanul l-a îmbrăcat în blană și i-a dat pecetea, cu care fu creat un mare vizir‖ (Disp.
bailului , Pera, aprilie 1673).
264 Raportul lui Penkler și Obreskov.
265 Lista acelor cadouri poate fi găsită în datele de acreditare ale lui Aluned Resmi.
266 Vezi Raportul Ambasadei de la Viena din 1757 şi al celei din Berlin, din 1763, pentru ambasadorul otoman
Resmi Ahmed-efendi, tradus de Baronul german Hammer, Berlin, 1809.
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de maiorul Zegelin. Mai mult, influența marelui dragoman nu s-a limitat doar la relațiile
externe, ci a fost foarte considerabilă şi în rândurile națiunii grece.
Elenii erau divizaţi în două; dușmanii oricărei noutăţii, ei au rămas complet străini de
mișcările filozofice și științifice, care au transformat toată Europa, în secolul al XVIII-lea.
Elenii instruiţi semănau cu adversarii progresului, găsiți în Franța, în secolul precedent, de
Descartes și urmăreau cu fidelitate formulele unui scolasticism steril și discreditat, pe care în
mod greșit îl considerau ca fiind filozofia lui Aristotel267. Ceilalți doreau să se întoarcă la linia
tradiţională elenă, care a creat sau a divizat știința 268, la locul pe care deja l-a ocupat în Orient,
începând cu toate științele care se răspândesc în splendoarea vie a societății occidentale,
căreia în înlesneşte o dezvoltare prodigioasă269. În ciuda instinctului conservator al clerului în
general, în biserica greacă au fost câțiva preoți care au favorizat aceste tendințe progresive.
Marele dragoman, „primul personaj al națiunii‖ 270, ar fi putut contribui eficient, prin poziția sa
excepțională, la triumful școlii ale cărei opinii le adoptase. Din fericire pentru viitorul
poporului grec, Grigorie Ghika nu a ezitat o singură clipă în a-i urma pe Patriarhului Samuel
sau pe savanții de talia lui Vulgaris și a lui Teotokis. Într-o știre interesantă despre Vulgaris, a
fost publicată într-o colecție din Asia Mică 271, justiția se datora eforturilor depuse de el de,
„Prințul Grigorie Ghica, pe atunci dragoman al Imperiului Otoman, un om învățat, eminent
protector al savanților, și faimosul Nicefor Teotokis‖. Vulgaris a venit la Constantinopol, în
1761, și Grigorie l-a primit cu cea mai cordială ospitalitate și l-a ajutat să obțină catedra de
profesor în Filosofia școlii patriarhale. Însă pedanții invidioși nu au permis acestui om ilustru
să se bucure de poziția pe care o datora simpatiei luminate a marelui dragoman și pe care îl
merita atât de mult. Un anume Dositeo din Mitilene a arătat, mai presus de toate, o ardoare
neîncetată, cu care l-a persecutat. Întrucât știința pedanteriei este mai presus de oricare altă
știință a cuvintelor, l-a acuzat pe Vulgaris că nu știe limba greacă. Dar reproșul esențial, făcut
de el, a fost că ştie doar „lucruri inutile‖. Aceste „lucruri inutile‖ erau acele științe, care, după
Leibnitz, Descartes și Newton, au preocupat cele mai înalte inteligențe ale Occidentului.
Spiritul scolastic, în același timp restrâns și încăpățânat, nu s-a obișnuit să vadă metoda
științifică, care a apărut odată cu Renașterea şi care avea să transforme țările din Occident și
să reînnoiască Europa în ansamblu, fără influența militarismului și a pedantismului. Din
păcate, austerul Patriarh Samuel, cu toate intențiile sale bune, a împiedicat mișcarea. Știința
școlilor antice272, în care era profund iniţiat, l-a îndepărtat să creadă că alte științe, despre care
habar nu avea că ar putea avea vreun folos, ar putea fi considerate altceva decât drept inovații
nocive. Se cunoaște, în Occident, că acea elită de bărbați se întreba, în alte vremuri: „Să fie un
obicei eretic în a cunoaşte greaca?‖. Nici matematica și științele fizice nu erau mai puțin
bănuite de patriarhul erudit, care comentase opere de Demostene și Platon. Prin urmare, el nu
a ratat nici o ocazie de a-i umili pe savanții care au contribuit cu adevărat la regenerarea
poporului grec,inițiindu-l în mișcarea științei europene. Se spune, de asemenea, că, în acest
moment, a murit mama marelui dragoman, iar Samuel a profitat de ocazia când Eugeniu
267 Cele mai notabile traduceri din acea vreme, făcute de Barthélemy Saint Hilaire, ne permit să formăm o idee
exactă a doctrinei marelui filozof.
268 Vezi Taine, Filosofia Artei în Grecia. Rasa. Autorul certifică faptul că geometria lui Euclid servește încă, în
Anglia, în școli.
269 Cei menționați consemnează infertilitatea timpului nostru şi poate că au dreptate, când vine vorba de scrieri
și arte, dar se înșeală, dacă intenționează să includă, în această sterilitate, şi știința.
270 Un discurs contemporan, despre soția unui alt dragoman, spunea: „Consoarta primului dragoman a făcut
onorurile casei, cu o bunătate care a ascuns ușor mândria de a fi prima persoană din națiune‖ (Baronul De Tott,
Mémoires tur les Turcs, partea I, p. 73).
271 Vezi Mentor din Smyrna, octombrie 1771.
272 „Samuel, cunoscut la Constantinopol pentru aplicația sa naturală și forța asiduă, a devenit primul om al
timpului său‖ (Rizo Nérulo, Cours de littérature grecque moderne, p. 361). „În acest fel, a batjocorit ignoranța
literară a anumitor membri ai clerului. Unii fraţi, cărora le-a rostit un discurs special despre Aristotel și Xenofon,
au răspuns: „A fost prima dată, când au auzit despre astfel de mesageri‖ (Rizo, ibidem, p. 38).
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Vulgaris și-a ţinut orația funerară, pentru a-l acuza de comiterea unei infracțiuni. Patriarhul,
cu siguranță, nu a ignorat faptul că stilul oratorului admite anumite exagerări, iar Bossuet
însuși, cel mai mare orator al bisericii galicane, a folosit, pe scară largă, acest privilegiu.
Viața văduvei lui Alexandru, plină de încercări crude, pe care le-a îndurat cu curaj,
parcă îi impunea vorbitorului suficient de bun să spună: „Multe femei au avut putere, multe au
dobândit bogăție, dar le-ai depășit pe toate‖. Când, după obișnuință, Eugeniu Vulgaris s-a dus
să sărute mâna Sfinției Sale, Patriarhul l-a apostrofat brusc, zicându-i: „Ai ridicat o muritoare
peste Panaghia!‖273.
Marele dragoman a înțeles nevoia îndepărtării lui Vulgaris, iar Teotokis, prin
persecuții similare cu cele prin care iezuitul André274 a țesut istoria, în cea mai curioasă
corespondență275. Pentru aceasta, singurul mijloc a fost de a-i da un loc în ierarhia
ecleziastică, a fost convocarea Sfântul Sinod, în încercat de a-i numi arhiepiscopi pe Derkos și
Calcedon; dar potrivnicii lor aveau astfel de mijloace încât acest proiect să nu poată fi realizat.
Obosit de o astfel de luptă, Vulgaris a plecat în Germania, în 1867, apoi a urmat chemare
Ecaterina a II-a, în 1775, şi a ajuns arhiepiscopul Tauridei și al Chersonului, demnitate la care
a renunțat, în 1779, datorită uneltirilor lui Teotokis. A murit la Petersburg la începutul acestui
secol (al XIX-lea – n. n.), regretând frumosul cer al patriei sale 276; „Eugenio Bulgaris și
Niceforo Teotokis – astfel îi numea Jourdain277 – au meritat toată recunoștința grecilor. Prin
urmare, Teotokis nu a ratat nici o ocazie de a-i umili pe savanții care au contribuit cu adevărat
la regenerarea poporului grec, inițiindu-l în mișcarea științei europene.
Inscripția plasată sub un portret al lui Grigore al III-lea Ghika, descoperit la Paris,
arată că nu s-a limitat la protejarea înțeleptului, dar, de exemplu, şi pe Petrarca278, care a făcut
căutări active pentru a găsi scrierile clasicilor greci și latini, pierdute în timpul barbarilor. În
mod natural, scrierile din biblioteca autocraților bizantini, care au fost păstrate în interiorul
Seraiului, i-au atras atenția și a obținut permisiunea de a le examina cu atenție, dar, fără a găsi
ceea ce spera să descopere acolo, a extras seria de comentarii ale vechiului testament,
circumstanță pentru care, autorul inscripției de sub portretul de la Paris, îl compară cu
Ptolemeu Filadelfo, căruia tradiția îi atribuie ideea de a da lumii grecești o traducere a cărților
legilor antice, și, făcând câte o copie, Ghika a returnat manuscrisele.
Nu se poate crede că această colecție de cărți nu a conținut fragmente din operele
scriitorilor clasici. „Dar generalul Sebastiani a confirmat mărturia prințului Ghika despre
starea Bibliotecii‖279. De fapt, acest absolvent francez, atotputernic la Constantinopol, a
obținut, de la Selim al III-lea, aprobarea pentru o nouă examinare în acea bibliotecă, dar nu a
găsit nimic din ceea ce căuta.
Grigorie, a cărui înălțare la tronul Moldovei, a fost favorizată de succesorul Marelui
Vizir Mustafa Muhziasadé280, a părăsit acel oraș, în care multe influențe rivale s-au agitat, în
primăvara anului 1764 281‖282.
273 Tradiția Mentorului pare să fie preferată de Rizo, care îl face pe Teotoky să apară aici (Litt. Grecque, p. 43).
274 Cel care a răspuns superiorilor săi: „Isus Cristos a spus Eu sunt Adevărul!, niciodată nu a spus: Eu sunt uzul
(rutina).
275 Vezi Charma și Mancel, Le Père André, Caen 1845.
276 „Eugeniu, ataşat profund de patria sa, regretat în nisipoasele stepe nordice, după ce a părăsit Grecia‖ (Rizo
Nerulos, Littérature grecque moderne, p. 42).
277 Biographie universelle, de Michaud, articolul Eugène Bulgaris.
278 Vezi Mézières, Pétrarque d'après de nouveaux documents.
279 Rizo Nerulos, Littérature grecque moderne, Nota n. 6.
280 Din raportul cavalerului von Thugut din 18 iulie 1774 se pare că nu a putut face față tuturor dificultăților la
care îl supuneau turcii.
281281281 Potrivit lui Hammer, din iunie 1766. Totuși, greșeala este clară. Două scrisori, expediate al lui
Vergennes, ambele au data de 1 aprilie 1764, anunță că Grigorie a încetat să mai fie dragoman. În tabelele
genealogice ale lui Hammer există detalii despre care este imposibil să ţii cont. Se citește, de pildă, în lista
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Funcțiile Marelui Dragoman au fost, apoi, încredințate lui Karadja, fiul interpretului
din Olanda, cu care tatăl lui Grigorie nu era de acord. Se pare că, de data aceasta, Sultanul a
ezitat să-l trimită pe Grigorie la Iaşi, așa cum se presupune că ar fi vrut să facă, atunci când a
venit, şi i-a încredințat tronul Țării Românești.
El se va opune, apoi, Hanului Crimeii, care arăta o apropiere prea mare față de
Prusia283. Și întrucât Frederick nu a cruțat nimic pentru a-şi menţine partizanii din
Constantinopol284, Padişahul era convins că supuşii săi nu erau deloc interesați. Dar, în toată
această aventură, se pare că Grigorie a păstrat o atitudine rezervată și prudentă, care se
potrivea poziției sale. Baronul von Hammer nu-l menționează niciodată personaje devotate
regelui Prusiei; Vergennes, prietenul său 285, vorbește doar despre „legăturile sale intime‖ cu
englezii286 și, mai târziu, despre înclinația sa pentru ruși287. Mai târziu, Hanul din Crimeea va
cere ca Grigorie să fie ridicat pe tronul Țării Românești, deoarece îl considera drept singurul
capabil să se opună planurilor de cucerire ale Catherinei a II-a.
Nu este mai ușor în Orient, decât în Occident, să afli care sunt adevăratele simpatii ale
diplomaților şi cui (pentru a spune unul dintre ei) „cuvântul i-a fost dat pentru a ascunde
gândul‖; iar aliații de ieri devin, adesea, dușmanii de mâine. Prin urmare, dacă se dorește să se
judece imparțial comportamentul oamenilor de stat, este necesar să se țină seama foarte puțin
de discursurile și sentimentele pe care și le atribuie aceştia și să se acorde atenție numai
faptelor decisive288.
Grigorie Ghika l-a înlocuit, pe tronul Ţării Româneşti, pe Grigorie al II-lea
Callimachi, mutat în Moldova, într-o perioadă în care declinul Principatului s-a înrăutăţit şi
mai mult; decadența o atribuia un contemporan mai ales schimbării permanente a principilor
și obișnuinței Porții de a înmulţi numărul de familii admise la guvernarea Principatelor.
Baronul von Tott, care a vizitat Moldova, în timpul domniei lui Grigorie Callimachi, a spus:
„Acele popoare, guvernate, de mult timp, de prinții lor impuşi, trebuiau să știe că despotismul
provine din schimbarea domnilor, în conformitate cu voința Porții Otomane. Moldova și Țara
Românească289 au fost supuse, inițial, unor tributuri foarte mici; se bucurau de o umbră de
libertate. Dacă principii lor nu erau oameni de merit 290, ei aveau cel puțin iluştri dumnezei, în
marilor dragomani: „George (Grigorie) Ghika, fiul amintitului interpret, executat la 7 august 1768, momentul
înălțării predecesorului său (Giovanni Callimachi) pe tronul Moldovei‖.
282 Dora d'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia dei principi Ghika, nei secoli XVII, XVIII e XIX. Su documenti
inediti degli archivii di Venezia, Vienna, Parigi, Berlino, Costantinopoli etc., Firenze 1873, pp. 280-289
283 Athanasius Comnenus Ypsilanti, scritorul grec, în istoria sa nepublicată spune că, în 1762 „Pacea, negociată
mult timp, prin ultima încercare între Imperiul Otoman şi regele Brandenburgului, a fost încheiată în decembrie a
acelui an. Ministrul care s-a ocupat de afacere a fost, apoi, primit în audiență și a oferit Sultanului și Marelui
Vizir cadourile bogate, pe care le-a adus. După armeanul Mosco, şeful ambasadei engleze şi dragomanul Porţii,
Grigorie Ghika s-au ocupat de această negociere‖. Ypsilanti adaugă că Sultanul, crezând că a primit o „sumă
mare de bani‖, s-a arătat binevoitor față de el și că, atunci când Hanul Crimeii a propus să-l numească voievod al
Țării Românești, el s-a opus inițial, cerându-i „să-și amintească de conduita sa în afacerea din Brandenburg‖.
Pare curios faptul că Mustafa al III-a ridicat, în acea epocă, o obiecție pe care trebuia să o facă, mult mai natural,
în 1765. Prin urmare, toată această poveste este foarte îndoielnică.
284 Ali, intendentul lui Raghib, a primit jumătate de milion de la Prusia.
285 Se pare că s-a îngrijorat foarte mult de nenorocirea (pe care o numeşte „circumstanță tristă‖) care l-a lovit pe
Grigorie, în 1752), își amintește că chiar și casa tatălui său a fost arsă. Aceste dezastre, în capitala Imperiului
Otoman, se petreceau frecvent.
286 Scrisoarea din 4 august 1758.
287 „Interpretul Porții a fost schimbat, dar, deși era prietenul meu personal, nu regret, pentru că a fost afectat de
religie și de interesul rușilor‖ (Cavalerul Vergennes, către ministru, în 1 aprilie 1764).
288 Oricare ar fi fost relațiile anterioare ale lui Grigorie cu Prusia, din Arhivele din Berlin rezultă că a fost în
relații mai bune cu Frederick al II-lea abia atunci când a fost chemat să guverneze Moldova, pentru a doua oară.
289 Potrivit lui Tott, „cele mai frumoase două provincii ale Imperiului Otoman‖.
290 Nici o afirmație nu este mai îndrăzneață decât aceea de a refuza „meritul‖ tuturor principilor secolelor XVII
și XVIII. Carra însuși este ușor de negat, căci, vorbind despre „tânărul Maurocordato‖, care a trăit la curtea lui
Grigorie al III-lea, în timpul celei de-a doua domnii în Moldova, cu o rentă acordată de prinț, spune că familia
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care îşi puneau toată speranţa, iar în aceștia națiunea greacă și-a recunoscut zeii săi vechi291;
dar în cele din urmă totul a fost confuz 292.
Din scrisorile Ministerului Afacerilor Externe al Franței, reiese că Grigorie al III-lea
Ghika trebuia să țină cont, mai ales, de treburile Poloniei. Moartea regelui Augustus al III-lea
(5 octombrie 1763), care a avut loc cu puțin timp înainte de momentul în care Grigorie a pus
stăpânire pe tronul Moldovei, i-a aruncat pe polonezi într-una dintre cele mai dăunătoare crize
pentru țările în care coroana nu este ereditară. Regele Prusiei, care aștepta, cu binecunoscuta
sa tenacitate, să pregătească o împărţire a Poloniei, a atras de partea sa pe Ecaterina a II-a,
germană ca şi el, care a devenit împărăteasă în 1762. Diplomația franceză, care nu era în
niciun caz contrară planurilor acelor suverani, a fost condamnată la neputință, deoarece
agenții francezilor erau destul de incapabili293. Partida care se împotrivea planurilor prusaco –
ruse îl avea pe generalul Coroanei, Branicki, în rândurile sale. Folosind puterea care i-a fost
acordată, prin obișnuința de a intra în relații cu Marele Vizir, a fost ales să reprezinte Polonia,
la Constantinopol, Stankiewicz. Însă a învins partea adversă, condusă de Stanislaw
Poniatowski, care, cu sprijinul regelui prusac, l-a înlocuit pe Alexandrowitz. Poarta,
influențată în direcția opusă, de ambasadorul francez și de ministrul Prusiei, susținut de
ministrul rus, nu știa pe cine să recunoască. Într-o scrisoare a lui Vergennes, a fost descrisă o
piață emoționantă a acestei tergiversări, când se apropiau termenul: „În scrisoarea mea din 18,
am avut onoarea de a anexa comunicarea făcută de mine Porţii, cu o zi înainte. Am explicat,
într-un mod suficient de precis și distinct, pentru a nu lăsa niciun dubiu, că Franţa nu dorește
să recunoască alegerile făcute în Polonia. Totuși, aici este o schimbare, care va fi mai durabilă
în deciziile acestui guvern și pe care am motive să cred că este rezultatul unei conferințe, care
a avut loc în aceeași zi, în prezența Marelui Sultan. După ce am vizitat pe secretarul
ambasadei, pentru a-i mulțumi lui Reis Efendi pentru încrederea pe care mi-a acordat-o,
ministrul turc, după complimentele obişnuite de amabilitate, m-a rugat expres că vă conving
să fiți și dumneavoastră de acord să i se acorde lui Alexandrowitz încrederea, ceea ce nu
aduce consecința recunoașterii lui Poniatowski ca rege al Poloniei, care, deocamdată, nu este
o problemă.
Dar, deoarece nu ascultă orbeşte de miniștrii puterilor cu care Poarta este în război
deschis și pentru că Poarta nu crede că trebuie să împiedice împărţirea Polonia, el a fost nevoit
să aștepte mult timp la graniță, atunci când a venit aici și i s-a acordat o audiență, prin care i sa spus că va exista o deliberare, cu privire la ce recunoașterea care trebuie făcută. Nu înțeleg
cum este posibil să admitem ministeriatul unui prinț și să nu recunoaştem titlul în virtutea
Ghika, „pe parcursul a 200 de ani, a întărit gloria și prosperitatea otomanilor‖ (Histoire de la Moldavie, 1776).
Rizo Nérulos, fost ministru în Rumenia, demult contrariat de opiniile Baronului von Tott, considera pe prinții
străini drept singurii autori ai situației de pe malurile Dunării, prin care „valahii și moldovenii‖ s-au scufundat în
atâta întuneric; nu au fost, printre ei, nici un fel de educație, nici comerț, nici industrie – o absență perfectă a
civilizației. A noua parte a solului rămânea necultivată, iar principalele elemente ale economiei rurale au fost
mereu ignorate. Gspodarul grec a civilizat cele două principate. „După ce am vorbit despre instituția școlilor și a
tipografilor, despre abolirea sclaviei monstruoase, care a existat în ele‖ (Riforma Mavrocordatos –Ghika).
„Introducerea grâului turcesc a însemnat, în Principate, într-adevăr singura resursă‖. Apoi, Riso adaugă: „Au
tradus Biblia în limba națională, cântecele sacre și liturghia Bisericii răsăritene... Au fost legiuitorii celor două
provincii: ba chiar și în prezent (Alexandru-Ioan I a introdus, ulterior, codul napoleonean) rămân la coduri
întocmite de acele principii introduse Iustinian‖ (Cours de littérature grecque modèrne, perioada I, p. 24).
Potrivit obiceiului vremii, Rizo a numit „ale gospodarilor greci‖ toate principiile de origine non-română.
291 Aluzie la familia Cantacuzino, care şi-a disputat tronul începând cu primul Ghika, pe care Carra o numește
„familie imperială‖.
292 Baronul von Tott, Mémoires sur Ies Turcs, partea a II-a, p. 24. Ar fi mai exact, în locul sintagmei „bătrâni
stăpâni‖, să se spună bărbați mai „capabili să guverneze‖.
293 „Nici unul dintre trimișii sau oamenii de afaceri francezi, de la Curtea Rusiei, nu a atenuat influența... și
câmpul de bătaie a rămas pe mâinile agenților pricepuți ai lui Frederick II. Din aceasta a apărut împărţirea
Poloniei și a altor ţinuturi‖ (La Cour de Russie il ya cent ans, Berlin 1858).
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căruia își îndeplinește misiunea. Dar, întrucât Poarta se adaptează, de bună voie, la exemplul
celorlalți, poate că aceasta este doar o imitație după cea folosită la încoronarea regelui
Augustus al III-lea‖294.
Întrucât Alexandrowitz a trebuit să aștepte mai mult de un an la granițele Moldovei,
pentru ca ezitările turcilor să se încheie, Grigorie a fost implicat, în mod natural, în această
aventură ciudată; și a avut o corespondență cu Hanul Crimeii, Selim-Ghirai295, despre
întâmplările foarte importante, care au avut loc în Polonia. Hanul, care a văzut, cu siguranță,
cât de grotescă era atitudinea Porții, dar nu putea, pe de altă parte, să se îndoiască de încetarea
acelei comedii, l-a sfătuit pe domnitorul moldav să-l întâmpine pe Alexandrowitz și se pare că
Grigorie296 a împărtășit această opinie297. Grigore Callimachi a îndrăznit să se arunce în
mijlocul acelor dificultăți, care aveau să-i provoace moartea298, înlocuind pe prințul
Moldovei299, la sfârșitul anului 1766.
Când în noiembrie 1768, Grigorie Ghika a fost numit domnitor al Țării Românești,
complicațiile, din care Callimachi nu a fost în stare să scape, au devenit inextricabile.
Principatul, străbătut mereu de agenții pricepuți ai Ecaterinei, erau într-un vânzoleală de
nedescris. Un scriitor moldovean, favorabil protectoratului rus300, îl acuza pe Grigorie că a
acceptat guvernarea Principatului în circumstanțe în care va fi obligat să „acționeze împotriva
creștinilor‖ și presupunea că domnia unui prinț, capabil de o asemenea enormitate, trebuie să
fi făcut parte dintr-o serie de fapte rele. Când așteptăm ca şi creștinătatea să pună în practică
maximele pașnice ale Evangheliei, la care nu s-a gândit încă, vom vedea, în continuare, ce
adepți ai războiului are creștinismul, unii, de multe ori, gata să facă alianțe cu guvernele
diferitelor secte și religii. Este adevărat, însă, că venirea lui Grigorie Ghika la București,
pentru a reprezenta puterea protectoare, într-un moment în care valahii i-au favorizat pe
dușmanii săi301, şi nu a putut conta pe simpatia lor, trebuind să se aștepte la o opoziție acerbă
peste tot, a fost riscantă. De fapt, această opoziție a izbucnit, atunci când a fost instalat la
București. Deși Sultanul a considerat drept prudentă ocuparea capitalei de către trupele
turcești302 și trimiterea unui nou protector otoman în Principat, Ghika devenise atât de
nepopular, încât clevetismul, întreţinut de agenții Ecaterinei a II-a, a găsit adepți chiar și
294 Scrisoarea lui Vergennes din 20 iulie 1765. Într-o scrisoare anterioară, din Constantinopol, la 7 august I764,
de la Vergennes, există o imagine mai completă a politicii stânjenite a Porţii, care și îndrepta susţinerea către
Marele Conte Branicki.
295 „Întrucât Prințul Moldovei nu mai comunică noutăţile din Polonia Hanului din Crimeea, el poate fi informat
doar despre acesta, pe jumătate, din M … (aici numele lipsește în scrisoare), (Scrisoarea de la Fornetti către
Cavalerul de Vergennes, din 31 ianuarie 1765). „Prințul Moldovei l-a informat pe Hanul tătarilor că Dieta
Poloniei va fi adunată în scurt timp, că Rusia a adus mai multe regimente în regatul respectiv și că intenționează
să aducă şi mai multe, în special din partea Ucrainei‖ (Fornetti, lui Vergennes, 21 iulie 1766).
296 Un document, păstrat în arhivele din Viena și datat în Iaşi, 20 martie 1766, vorbește despre relațiile cu
Alexandrowitz, pe care le-a avut, în numele domnului său, „Panagiodoro, marele camerist al serenisimei
înălţimii Grigorie Ghika, principe al Moldovei‖. Afirmația lui Carra, potrivit căreia „titlul de Altezza serenissima
a fost dat prinților din Țara Românească și Moldova de către Republica Venețiană‖ nu este susținută de nici un
document. Acest scriitor inexact ar fi trebuit să spună că titlul „le-a fost dat‖ de Republică.
297 „Cât despre Alexandrowitz, consulul i-a spus totul despre el. Hanul nu avea nici o îndoială că, dacă prințul
Moldovei era instruit să facă față dificultăților apărute , odată cu ivirea acelui trimis, polonezii trebuiau să fie
fericiți să aibă un astfel de mediator. Hanul, care nu a ignorat serviciile oferite de către Gospodar despre opinia
consulului, a scris la Poartă‖ (Scrisoare de la Fornetti către Cavalerul de Vergennes, din 10 aprilie 1766).
298 Inutil să spun, el a preluat tronul. Despoţii au avut plăcere în proscripții, pentru dragostea de aur.
299 Vergennes: Mila lui Grigorie a fost în măsură, până la limitele voievodatului său, să urmărească dezvoltarea
afacerilor Poloniei... „Acum nu sunt în măsură să satisfac interesul sau curiozitatea Porţii. Și mă tem că
corespondența pe care ai autorizat ca Gerault (agent francez în Polonia) s-o ţină cu mine, nu suferă nici o
interdicție, în urma scrisorilor prințului Moldovei‖ (Cavalerul de Vergennes, către ministru. Constantinopol, în
14 februarie 1767).
300 A se vedea La Dacie, p. 403.
301 „Toți oamenii au beneficiat de victoriile rușilor‖ (Dacia).
302 Engel, Geschichte der Moldau und Walachey, II, p. 27.
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printre boieri. Grigorie Ghika a fost învinovățit nu numai pe turci, ci și de greci, acuzați că îl
însoţesc pentru că a aduna bogății și onoruri. Grigorie, care cunoștea țara suficient pentru a ști
că această tulburare îi va face situația mai precară și mai dureroasă și nu avea nici o îndoială
că fiecare protectorat impune sarcini grele celor care sunt nevoiți să îndure, nu putea să-i ajute
pe cei care s-au recunoscut instrumente orbe sau patrioți exacerbaţi să vadă toată seriozitatea
circumstanțelor. Şi unii, și ceilalţi l-au acuzat, cu siguranță, pe literatul prinț de „nedreptatea
și cruzimea (cu) care s-a arătat oamenilor din casta, deşi era de o blândețe neobișnuită‖303;
aceștia l-au făcut responsabil pentru jafurile și indisciplina turcilor304. La rândul său, dezgustat
de acel ferment, ale cărui consecințe le-a considerat trecătoare, Ghika a fost probabil
influenţat să-i considere trădători pe toți cei care, într-un fel sau altul, au arătat că au acordat
puțină atenție persoanei și autorității sale şi prea multe amintiri strămoșilor săi, încercând să-l
intimideze cu revolte; și se va vedea, mai târziu, că ar putut contracara pericole mult mai
grele.
După câteva luni, războiul i-a obligat pe prinț și pe supușii săi să stea de partea Porţii.
Pe 22 ianuarie 1769, colane de cavalerie se îndreptau spre Palat. Sultanul, temându-se că
valahii se vor întoarce împotriva lui, i-a obligat pe cei mai bogați boieri și comercianți din
Țara Românească să-și trimită bunurile la Constantinopol305.
Pe 23 ianuarie, Hanul Crimeii începuse ostilitățile, cu 100.000 de luptători. Baronul
von Tott, în Mèmoires sur les Tartares, a descris această campanie, căreia i-a fost martor, în
cel mai curios mod posibil306. La o lună după această expediție, a murit adversarul înflăcărat
al rușilor. Moartea lui Krim-Ghirai a fost un eveniment cu consecințe mult mai grave307,
deoarece el a fost ucis. Potrivit baronului von Tott, autorul crimei ar fi fost grecul Siropolo
din Corfu „mare chimist, doctor al prințului Țării Românești și agent care acționează în
Tartaria‖308. Dacă Hammer309 ar fi examinat cu atenție povestea baronului Tott, poate că nu ar
fi fost mai convins decât miniștrii Hanului, care nu au ajuns niciodată să descopere dovezile
crimei, atribuită de Tott lui Syropol310. În guvernările din vremurile vechi s-au atribuit, cu
ușurință, otrăvirea şi moartea oamenilor care ar fi putut exercita o mare influență în epocă.
Oricare ar fi cauza morții Halui, nici Tott și nici Hammer nu atribuie nici o culpă lui Grigore
al III-lea Ghikae. De fapt, prințul nu avea niciun motiv să scape de Han. Nu numai că Hanul
nu i-a făcut nici o nemulțumire, dar a contribuit la ridicarea lui tronul Țării Românești311.
Hanului Krim-Ghirai i-a urmat Devlet-Ghirai, prințul incapabil.
Împărăteasa Rusiei, care a văzut, cu bucurie, că un bărbat de temperamentul lui Devlet
a înlocuit un inamic înfricoșător, nu conta doar pe erorile dușmanului, a cărui incapacitate îi
era cunoscută. Știa foarte bine cum încearcă nunţiul austriac Thugut să-şi promoveze

303 Autorul Daciei dă glas acestor sentimente. Dar nu citează nici o mărturie a vremii și este combătut de
contemporanul său Raichevich, de asemenea de Carra, care l-a cunoscut personal pe Grigore al III-lea Ghika și
care a văzut totul în negru, țară, oameni și prinț, nu îl acuză niciodată de cruzime. Nu înțelegem de ce, aici,
scriitorul moldovean se transformă într-o unealtă, răspândind anecdota îndoielnică îndoială a boierului al cărui
costum l-ar fi afectat pe Grigorie. Voi dovedi mai târziu că nici Carra nu are credibilitate.
304 Kogălniceanu, Dacia, p. 404.
305 Gebhardt, Geschichte der Walachei und Moldau.
306 Raportul Hanului, din 3 silkide 1172, este păstrat în Arhivele de la Viena.
307 „Dezolarea a fost generală; iar frica ne-a cuprins pe toți, în aşa fel, încât cei care dormeau liniştiţi, visau
inamicul la porți‖ (De Tott, Mémoires sur les Turcs et les Tartares, partea a II-a, p. 183).
308 Tott, II, p. 181.
309 Hammer, Cartea LXXIII.
310 „Nici o amenințare nu l-a tulburat .... El a obținut, fără dificultate, pașaportul și biletul de poștă de care avea
nevoie pentru a se întoarce liniștit în Țara Românească‖ (De Tott).
311 Scriitorul grec Athanasius Comnenus Ypsilanti, în „Istoria‖ sa nepublicată,scria, în anul 1762, că Hanul
Crimeii a insistat, pe lângă Sultan, să-l aleagă pe Grigorie Ghika prinț al Țării Românești. „Așa cum știu eu‖,
adaugă Kogălniceanu , „care ar putea servi Poarta în timp de război‖ (Kogălniceanu, La Dacie, p. 404).
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proiectele sale312, că planurile lui erau facilitate de „răul în extragerea porţii stricate din
usciori‖; și se pregătise să le pună în acțiune, atacând turcii dinspre nord, din est, din vest, cu
forțe puternice.
În timp ce Marele Vizir era încă pe drum, Prințul Gallitzin a trecut Nistrul și a asediat
Hotinul313. Însă atacul a fost respins și Gallitzin a trebuit să treacă, din nou, dincolo de Nistru.
Prinții din Țara Românească și Moldova au primit, apoi, ordine de a trimite muncitori, pentrz
refacerea fortificaţiilor acelei cetăţi importante314. Înfrângerea rușilor, la Hotin, i-a făcut pe
turci tare mândri, astfel încât sultanul şi-a luat porecla de Ghazi, adică de campion al
Credinței.
Marele vizir Mohammed Emin Pașa, succesorul lui Hamza Pașa, care a ținut sigiliul
Sultanului doar şase săptămâni, după căderea lui Muhzinsadé, și-a dat seama că era periculos
să îl apere pe Prințul Moldovei. Prin urmare, a traversat Dunărea și a venit în tabără la
Khandepé (Dealul Hanului), pe Prut, la cinci leghe de Iaşi și cincisprezece de Hotin. Pornise
în marş din Bender, a instalat tabăra pe Jassydepé (Dealul umed) și apoi s-a întors la
Khandepé (Dealul Hanului). Locotenenții săi cei mai experimentați, după ce l-au forțat pe
prințul Gallitzin să se retragă peste Nistru, pentru a doua oară, s-au revoltat împotriva unui
lider care a compromis armata, l-au pârât la Constantinopol și acesta a fost decapitat,
împreună cu Grigorie Callimachi315 și marele Dragoman Şuţu (Sutzo).
Marele Vizir a fost înlocuit de Ali Moldovandji (negustorul de sclavi moldoveni) care,
bătut de ruși316, nu a putut împiedica capturarea Hotinului, cheia Moldovei, care a fost
ocupată, de fapt, la 18 septembrie 1769. Marele Vizir, văzând că armata lui era pe punctul de
a se preda, el a fost nevoit să se retragă, din nou pe Khandepè (Dealul Hanului) 317. Acolo,
înainte de a lua drumul către Isakdji, unde armata otomană a ajuns în cea mai mare tulburare,
a avut loc un consiliu de război, la care s-a decis ca o întărire cu o trupă de o mie de luptători
să fie trimisă lui Abaza Mohammed Pașa, pentru a apăra Moldova. Ca și prințul Țării

312 „Dacă la aceste încercări se adaugă o frenezie incredibilă, precum şi administrarea defectuoasă a Porții, care
se răsfăța fără temei, aceste încercări, care, de ceva vreme, deveniseră mai mult decât un proiect şi ar putea ajuta
ca armatele din Rusia să distrugerea Imperiul Otoman, în Răsărit – precum se vede, niciodată o națiune, pe cale
de a dispărea de pe scena politică, nu ar fi meritat, mai puțin decât otomanii, compasiunea altor popoare. Din
păcate, evenimentele care se petrec acum, în imperiu, vor avea o mare influenţă asupra politicii celorlalte state și
va provoca molime nesfârşite și tulburări‖ (Raportul lui Thugut, din 17 august 1774).
313 30 aprilie 1767.
314 „Pe 27 (7 august a.c.), unele porunci au fost trimise domnitorilor Țării Românești și Moldovei, astfel încât
aceștia trebuiau să furnizeze constant un anumit număr de căruţaşi și muncitori, care vor transporta 2.600 de
transporturi de piatră la Hotin, pentru a se repara fortifica piața respectivă, şi provizii pentru garnizoană‖
(Jurnalul de campanie al Marelui Vizir, în Kan Tepessì – Khaudepé; Arhivele Ministerului afacerilor externe din
Paris).
315 În sentinţă, Grigorie Callimachi este acuzat că şi-ar fi însușit „100 de pungi pentru achiziționarea de
alimente‖. După cum este clar, turcii au încredințat întâmplător furnizarea de provizii pentru trupe principilor
români; o scrisoare franceză o confirmă; iar Grigore al III-lea Ghica a trebuit să se ocupe de aprovizionare, ceva
timp după torturarea şi uciderea lui Callimachi. „Prințul Țării Românești a primit ordin să cumpere provizii din
Ungaria‖ (De Saint Priest, ministrului, Constantinopol, 4 decembrie. 1769).
316 „În sfârșit, pentru diverse indicii ale poporului de drepţi (ulemale) și pentru dispozițiile care s-au luat, a
rezultat o faimă generală, care nu a fost refuzată Porta, care, spre mijlocul lunii septembrie, a atacat pe ruşi,
urmând o bătălie lungă și sângeroasă, cu împrăştierea totală a armatei otomane și cu fuga vizirului‖ (Scrisoarea
bailului, Bujukdere, în 17 octombrie 1769). „Ziua fericită din 9 septembrie (conform lui Hammer, II, p. 18) a
decisă campania‖ (Scrisoarea bailului, Pera, 3 noiembrie) În Histoire de la guerre entre la Turquie et la Russie,
în special, în campania din 1769, cu nouă hărți (Petersburg 1773), există o pictură a bătăliei de la Hotin.
317 În Constantinopol, a existat o idee confuză despre marșul armatei. Scrisorile „au fost interceptate și
dezertorii au fost ținuți departe‖, astfel încât, timp de două săptămâni, „orice comunicare a fost întreruptă între
Poartă şi trupele care plecaseră de la Hantepsi, pentru a se retrage retrage la Dunăre‖ (Scrisoarea bailului din 2
octombrie 1769). La 17 octombrie, nu se știa încă dacă Marele Vizir a fost în stare să asigure Isadkij (Scrisoarea
bBailului, Bujukdere, în 17 octombrie).
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Românești, Abaza a primit ordine să se arate neiertător cu toți românii care aveau simpatii
pentru inamic.
Dacă Abaza și Grigore al III-lea Ghika ar fi interpretat literalmente aceste instrucțiuni,
multe ar fi avut de făcut. Moldovenii au trimis, de fapt, un mesager la împărăteasa Rusiei, prin
care au rugat-o să „le acorde protecția ei, obligându-se să furnizeze 4.000 de recruți, urmând
să mai recruteze 12.000, și să asigure aprovizionarea pentru 8.000 de luptători‖. Petiţia
însemna o reacţie dârză la principiile trimise de Poartă318‖319.
Constantin Mavrocordat (Maurorordato), care fusese în scaunul Țării Românești de
șase ori și care fusese ales, pentru a patra oară, prinț al Moldovei, a părut la fel de favorabil
rușilor, ca şi moldovenilor320, care i-au salutat sosirea cu entuziasm. „Întreaga țară era la
discreția ruşilor: soldații lor au fost tratați ca niște frați; românii s-au înscris voluntari sub
steagul lor, iar ajutorul energic al locuitorilor le-a asigurat triumful‖321.
Prințul Gallitzin, după ce a lăsat patru regimente la Hotin, a ocupat Iaşii322. În
septembrie, rușii au intrat în capitala Moldovei. Voievodul, luat prizonier la Galaţi, de
locotenent-colonelul Fabricius, i-a cerut mitropolitului să-i trimită sceptrul, coroana și
brățările de aur biruitoare ale lui Ștefan cel Mare. Achile al latinilor din est, popularul
câștigător al luptelor împotriva turcilor și polonezilor, al rușilor și al ungurilor 323, cel care le-a
îngropat leşurile sub zidurile Sucevei, vechea capitală a principatului, pe care a izbutit cândva
să îl apere, dar principatul a rămas în calea vrăjmaşilor, pe care nimeni nu-i mai poate
împiedica să îl prade324.
Succesele rușilor erau prea bine cunoscute la Constantinopol, pentru ca capitala să nu
ia în considerare acest lucru 325. În scrierile venețiene sunt descrise bine grijile care au domnit
acolo și stăruinţa cu care guvernul a încercat să înșele oamenii cu privire la gravitatea
situației, atât pe uscat, cât și pe mare. Nu a existat niciun scrupul, în ceea ce privește utilizarea
de exagerări și trucuri noi326, după caz, în încercarea de a întări spiritul moral al turcilor și mai
ales al ienicerilor descurajați de robie 327 și care și-au batjocorit stăpânii328, în loc să-i apere329,
318 Acest interesant document este reprodus integral de Vaillant, în La Romanie, II, pp. 223-236.
319 Dora d'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia dei principi Ghika, nei secoli XVII, XVIII e XIX. Su documenti
inediti degli archivii di Venezia, Vienna, Parigi, Berlino, Costantinopoli etc., Firenze 1873, pp. 290-299
320 Elia Regnault, Principatés danubiennes, p. 86; Vaillant, La Romanie, II, p. 226.
321 Elia Regnault, pp. 86, 87.
322 „Ziua nefericită de 9 septembrie a produs atâta tristețe în Divan și atâta dispersie în armată, încât nu a fost
posibil să se ascundă demoralizarea generală, iar mulţimea milițiilor s-a redus la un număr mic de ieniceri, de
spahii și tătari, care, împreună cu vizirul actual, Moldovangi, s-au retras la sediul lor din Hantepsi. Detaliile
luptei vor fi ajuns la Curtea din Viena, unde au apărut rapoartele scrise Petersburgului de generalul Gallitzin, în
momentul victoriei și al fugii otomanilor, cu toate că severitatea Porții a putut să țină ascunse veştile aproape
două luni. La câteva zile după retragerea vizirului, a apărut, în apropiere cazărmii din Hantepsi, un mare număr
de cazaci! Rușii, după ce au intrat în Iaşi, capitala Moldovei, au ajuns în spatele otomanilor, comandaţi de aga
ienicerilor și au adus confuzie în toată armata turcilor, care, în dezordine, a ajuns la Dunăre, făcând tabără la
Isaccea, pe la jumătatea lunii octombrie‖ (Scrisoarea bailului, Pera, în 3 noiembrie).
323 „Bate tătari şi lehi, turci, unguri" şi ruşi, spune un cântec popular.
324 „Provincia distrusă de ei (otomanii), în timp ce trebuiau să se apere‖ (Scrisoarea bailului, Pere, 3 noiembrie
1769).
325 Istoria acestui război poate fi citită într-o descriere neinspirată, publicată Veneția, în 1771.
326 „Armata navală a Mării Negre se reformează, în acest loc, foarte încet și într-un cadru nefericit, deoarece nu
a putut să se ascundă de privirile nimănui, când s-a crezut că distrage oamenii cu anunțul unei victorii. ... Dintre
succesele terestre, deși Porta primește curieri în fiecare zi, nu transpare nici o știre, cu excepția celei a victoriei
menționate, care s-a răspândit vulgar, fără a putea totuși să facă zvonul credibil‖ (Scrisoarea bailului din 2
octombrie 1789).
327 Savantul istoric al Imperiului Otoman dezaprobă „moliciunea și prostia‖ lor, care au înlesnut planurile
Ecaterinei a II-a (Hammer, cartea LXXIII).
328 „Blestemele și cele mai insultătoare cântece satirice sunt cântate pe străzi și în taverne, împotriva Marelui
Sultan, după întoarcerea armatei navale, care ar arăta numărul nemulțumirilor‖ (Scrisoarea bailului din 17
octombrie 1769).
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încât s-a crezut că sultanul ar trebui să apeleze la sârbii din Bosnia și la mândria330
albanezilor331, a căror neînfricare salvase imperiul de mai multe ori.
Între timp, turcii au tăcut, iar informaţiile venețiene ne arată că politicienii și generalii
lor începuseră să concureze între ei în incapacitate și nepăsare 332. Semnele fatale ale decăderii
erau deja evidente în acest corp imens, care își întinde brațele în Europa, în Asia și în Africa.
Sadowa și Sedan ne-au arătat, deja, cât de ușor pot ceda anumite state, în anumite condiții, din
motive prea cunoscute; deci nu este necesar să insistăm asupra declinului Imperiului Otoman,
căci unii lideri talentați și activi au adus deja elogii teribile creștinismului.
În Țara Românească, populația, deși mai divizată decât în Moldova, nu a avut o
atitudine foarte liniștitoare faţă de puterea protectoare. Partida în favoarea împărătesei Rusiei
era condusă de Arhimandritul de Argeş, iar spătarul Pârvu Cantacuzino s-a transformat în
general rus. Ghidat de spătar și de epoca naivă a două arme, precum războinicii religioși de la
Lega, atât de admirabil zugrăviţi, în Satire Menippée, care purta semnătura prietenului lui
Voltaire și Diderot, locotenent-colonelul Karasin, trimisul lui Romanzov, care i-a succedat
prințului Gallitzin la comanda armatei ruse, a pornit spre București, cu un puternic
detașament, format din ruși și voluntari valahi, care, ajutați de locuitori, au reușit să înainteze
şi să intre în București fără piedici. La 18 octombrie, a intrat în acel oraș333 și a mers direct la
palatul prințului334. Garda albaneză, surprinsă sau descurajată de comportamentul populației,
nu a opus nici o rezistență și prințul, trădat, așa cum atestă veneţianul, a trebuit să caute o
ascunzătoare, pentru a nu cădea în mâinile invadatorilor, trecând peste gardul grădinii
palatului, în casa unui negustor al orașului, de unde, peste trei zile, se putea ascunde de
perchezițiile ruşilor, care căutau mai curând pradă, decât să-l facă prizonier. De fapt, după
cum spune Hammer, Bucureștiul a fost tratat ca un oraș cucerit: casele și palatul au fost
jefuite, iar musulmanii au fost ucişi335. Arhimandritul s-a evidenţiat prin ardoarea sa336. În
cele din urmă, după trei zile de jafuri și masacre, prințul a fost luat prizonier 337. Grigorie
Ghika a fost dus la Iaşi, împreună cu fratele și copiii săi338, şi grecii din perioada sa, iar de

329 „Ienicerii nu par dispuși să se întoarcă la Înaltul Război#, scrie bailul, după ce a constatat „degradarea
spiritului cu care s-au întors la casele lor, fără bani și fără arme‖ (Scrisoarea din 2 octombrie).
330 Disprețul suprem al albanezilor față de turci reiese clar din proverbul „Osmanul este bun numai de mâncat‖.
Se știe că şi călătorul francez Lejean a fost uimit de lăcomia lor atât de diferită de sobrietatea rasei grecoromane.
331 „Se spune că Marele Sultan a promis un fel de logodnă, în principal bosniacilor și albanezilor, din rândurile
cărora intenționează să facă un mare corp al armatei sale, în primăvara viitoare‖ (Scrisoaea bailului, din 2
octombrie. Aceasta o repetă și în alte scrisori, începând cu 3 noiembrie).
332 Veggansi şi rapoartele bailului din 17 octombrie şi 3 noiembrie 1769.
333 „Rușii au trimis un detașament mare la Bucureşti, capitala Țării Românești a Turciei. I-au alungat pe cei
câțiva turci, care se aflau în ea, și i-au făcut pe Prințul Țării Românești, împreună cu fratele și fiul său, prizonieri
de război, ducându-i la Iaşi‖ (Arhivele din Veneţia, Avvisi politici din Viena, comunicate de Senat
ambasadorului de la Roma, Nicolò Erizzo, în 13 ianuarie 1769). Într-o scrisoare a bailului este indicată partea
care a trădat în această catastrofă. „Înfrângerea otomanilor, care s-au retras la Galaţi, pe care am descris-o
Excelențelor Voastre în trecutul apropiat,schimbându-se doar câteva circumstanțe, în ceea ce-l priveşte pe
Principele Moldovei, despre care s-a crezut că este mort, iar acum se spune că este doar rănită, iar despre celălalt
Principe, din Țara Românească, s-a spus că a fost luat de ruși, în luptă, în timp ce astăzi se știe că a fost arestat,
împreună cu fiul său, la București, prin trădarea unuia dintre principalii boieri din țară, care, simpatizând cu rușii,
le-a facilitat intrarea în Țara Românească‖ (Scrisoarea bailului Giustinian, Pera, în 3 ianuarie 1769).
334 Zice Hammer: „Reședința prințului Grigorie Ghika‖, iar autorul Romaniei, carte care a atras asupra lui Carra
o mare cantitate de glume destul de străine istoriei, spune: „Palatul fiscal‖. Voi arăta mai târziu pe ce se baza
Carra și de ce născocirile sale sunt prea dese sau prost copiate.
335 Hammer, Carte LXXIII: „Întregul oraș s-a umplut de strigătul „Stupai! Stupai!‖ (Continuați! Continuați!)‖.
336 Kogălniceanu, La Dacie, p. 496.
337 Engel, II, p. 29.
338 Fotino, II, p. 337; Vaillant, II, p. 227.
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acolo, la Petersburg339. Emisarul francez, contele de Salaberry, a scris relatări ciudate despre
șederea sa în Bucureşti, mai demnă de un romancier, decât de un istoric.
Grigorie III Ghika a susținut că a fost în înţelegere cu rușii. Prin urmare, el va fi trimis
la reşedinţa lui Romanzov din Moldova, unde, în loc să servească interesele Ecaterinei a II-a,
ar fi trădat pe „binefăcătorii săi‖, păstrând corespondența cu turcii. Romanzov, indignat de
„nebunia și ingratitudinea lui‖, l-ar fi ținut prizonier, pentru ceva timp, pe domeniul său. Dar
acest lucru nu a însemnat că Ecaterina, „întotdeauna mare și generoasă‖, l-a ajutat să fie ales
prinț al Moldovei. Un om, care a luptat împotriva țării sale340, ca Salaberry, este un judecător
foarte ciudat al vieții „martirului naționalităţii român‖, pe seama căruia şi-a râs grotesc341,
într-unul dintre acele articole bizare, care se regăsesc prea des342 în colecțiile franceze, care, în
universitățile germane, sunt tema unor glume neîncetate despre „erudiția latinilor‖, care nu
este considerată superioară celei a „Negri Bianchi‖ (slavilor). În cazul de față, declarațiile lui
Salaberry ar putea fi opuse: 1). că deși Grigorie și-a îndeplinit îndatoririle față de Poartă, el nu
a avut zelul ardent atribuit lui343; 2). că Grigore nu datora nimic Ecaterinei și, prin urmare, nu
putea fi acuzat de ingratitudine; 3). este imposibil ca o suverană de o inteligență superioară să
se gândească să-l aibă pe acel care o trădase ca prinț. După cum voi dovedi mai târziu, dacă
Grigorie a fost ales, pentru a doua oară, la guvernarea Moldovei, aceasta exclude intervenţia
Ecaterinei.
Ocuparea Bucureștilor i-a făcut pe oamenii de stat otomani să piardă chiar și micul
curaj pe care îl aveau, înspăimântați fiind doar de numele Ecaterinei344. Printr-o fetvă a
muftiului Pirizadé Osman efendi, un egoist ambițios, care, la fel ca mulți alții, arăta un
adevărat fanatism pentru satisfacerea interesului personal, se ordona uciderea tuturor
românilor care s-au supus rușilor și confiscarea bunurilor lor, condamnând pe femeile și copiii
lor să fie îngropați de vii. Prințul von Kaunitz (Cancelarul Vienei – n. n.) nu a dorit să dea
crezare unei astfel de enormităţi, care este inspirată, desigur, din „Jupiter orbește pe cei care
vor să piardă‖345.
Muftiul, care mai mult decât oricine, cu o ușurință vinovată, a contribuit la începerea
unui război pentru care țara lui nu era încă pregătită, a continuat să manifeste tendințe
belicoase, care îl făceau detestabil pentru ulemale346. Dacă acestea nu puteau vedea în fetva
decât un act extravagant, ne putem imagina ce efect a produs asupra românilor. În principate,
soldaţii nu aveau scrupulele oamenilor iluminați, care se aflau la Constantinopol; și s-au
339 „Cu fratele și cu vărul‖, se spune în scrisorile venețiene. Kogălniceanu spune „cu fratele său, Matteo‖
(Kogălniceanu, La Dacie, p. 406).
340 Biographie universelle, de Michaud, articolul Salaberry.
341 Biographie universelle, de Michaud, articolul Ghica.
342 Lacunele nu sunt mai puțin ciudate decât erorile. S-ar părea că existența Orientului Creștin nu este cunoscută
pentru majoritatea autorilor acestor publicații.
343 Altfel Vergennos nu l-ar fi acuzat că s-a înclinat prea mult Rusiei, pe când era Mare Dragoman.
344 Așa cum a spus bailul, „nu există nici o indicație de disponibilitate voluntară în națiune de a susține, cu
fermitate, puterea armelor otomane‖ (Pera, 3 noiembrie 1769). Atitudinea grecilor a provocat tulburări la fel de
mult ca cea a românilor. Se răspândise zvonul că o flotă rusească a pornit din Marea Baltică, iar bailul scria:
„Excelențele voastre cu înțelepciune vor ști ce tulburări ar putea produce apariția unei flote ruseşti, care s-ar ivi
undeva, în Arhipelag‖ (Bujukdere, în 17 octombrie 1769).
345 „Sunt informații în Gallipoli că acolo a fost trimis un hatişerif al Marelui Cultan, prin care a ordonat tuturor
ienicerilor să meargă în Țara Românească şi în Moldova, pentru a jefui cele două principate, care au făcut cauză
comună cu ruşii. Li s-a poruncit să se ferească de hărțuirea adevăraților credincioși ai Porții‖ (Saint-Piiest,
ministrului, Constantinopol, în 10 ianuarie 1770). Vezi şi raportul lui Thugut, din 4 decembrie 1700. Întrucât
Kaunilz era oarecum neîncrezător, Thugut a trebuit să trimită o nouă scrisoare. Dar turcii nu au negat faptul,
confirmat și de istoricul Vassif, și de colecția de fetvas ale muftiului Durrizadè. Mulţimea nu sprijinea un punct
de vedere mai beligerant, căci se temea de umilințele păcii. „Deși oamenii detestă public războiul, ei fac crize de
furie împotriva celor care au promovat o pace dezavantajoasă‖ (Scrisoarea bailului din 3 ianuarie 1769).
346 „Efectele crude ale permisiunilor date de Pașă trupelor de a-i trata pe moldoveni și pe valahi ca rebeli,
inamici ai Marelui Sultan, încep acum să se vadă‖ (Scrisoarea bailului Giustinian, Pera, în 3 ianuarie 176 9).
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grăbit să profite de fetva, pentru a-și satisface furia sălbatică. Bailul Giustinian face o
descriere a comportamentului nefast al mizerabililor347 care, mai târziu, au fugit ca iepurii din
calea batalioanelor rusești. Trupele puţine, care au rămas în tabăra Bibataghi, și cele care se
străduiau să ajungă acolo, s-au pregătit pentru toate oportunitățile pe care le-ar oferit
apropierea Dunării, de a intra în cele mai apropiate sate românești și de a comite „toate
excesele‖348. Nu i-au tratat mai bine nici pe greci, după ce i-au fost maltratat deja de români,
și care, fugiți din calea invaziei ruse, pentru a rămâne credincioși sultanului, au căutat refugiu
la gărzile vizirului, care i-au dezbrăcat, i-au băgat în închisori și i-au ucis, sub pretextul că
erau spioni inamici, în timp ce liderii erau neputincioși să frâneze nemernica și „lăcomia
feroce‖ a trupelor. Mulți au ajuns, astfel, sclavi349.
Mica Țara Românească a fost mai puțin favorabilă decât alte țări române politicii
Caterinei a II-a. Emanuele Rosetti, banul Craiovei, urmaş al unei familii din Liguria, s-a
plasat în fruntea partizanilor protectoratului otoman. Niciodată boierii, care nu intenționau să-i
rămână credincioşi lui Grigore al III-lea, nu au refuzat să urmeze steagul Banului. Când
generalul Stoffeln, trimis în Țara Românească, în ianuarie 1770, a învins armatele noului
Serraschier al Moldovei, Abdi-paşa, a dat foc cetăţii Giurgiu350 și și-a făcut intrarea triumfală
în Bucureşti (27 ianuarie 1770), boierii au depus jurământ către împărăteasa (februarie 1770);
au oferit comisarilor ei însemnele principatului și au trimis o deputăție, pentru a face cunoscut
devotamentul lor față de Rusia 351. Craiova ar fi fost supusă soartei Bucureștiului, fără
rezistența Banului, care, cu ajutorul guvernatorului de la Vidin 352, a izbutit să-i respingă pe
ruși. Sultanul i-a cerut lui Rosetti să meargă la București, autorizându-l să guverneze
principatul, pe care urma să-l recapete. Rosetti a intrat în orașul acesta la 1 mai 1770, în timp
ce boierii au fugit, refugiindu-se în Transilvania sau în Basarabia. Dar, patru luni mai târziu,
el însuși a fost nevoit să se retragă la Craiova. Înfrânt la Râmnic (septembrie 1771), a trebuit
să se refugieze în Sibiu (Hermanstadt)353.
Arderea flotei turceşti din Tchèsmé (5 iulie 1770), de către cea rusă, eveniment care a
precedat lupta de la Râmnic, fatală pentru Rosetti, a arătat că otomanii nu mai erau norocoși
pe mare. În timpul primei ocupații ruse, Romanzov a organizat un guvern, format din boieri
adunați într-un Divan sau consiliul suprem354. Acest Divan, surogat antic, a fost înființat la
București, în noiembrie 1771, și a funcționat până la încheierea păcii. Feldmareșalul
Romanzov, care și-a rezervat dreptul de a face numiri în cele mai înalte funcții și de a
distribui titluri, s-a străduit să popularizeze guvernul, din care lipsea inima, prin îndepărtarea
principelui.
Operațiunile militare, atât de norocoase pentru armele Ecaterinei a II-a, au pus capăt
pierderii cetăților Nistrului (Akerman și Bender) și a celor de pe Dunăre (Chilia, Ismail și

347 „Cu astfel de soldați, spune un istoric favorabil turcilor, a fost imposibil să se susțină lupta‖ (Lavallée,
Histoire de l‟empire ottoman, II, p. 224).
348 „Ei comit tot felul de excese‖ (Scrisoarea bailului din 3 ianuarie).
349 „Se dezbracă, se omoară sau cel puțin se pun lanțuri‖ (Scrisoarea bailului din 3 ianuarie). În aceste războaie
de rasă și religie, jalnicii au concurat pentru cruzime. Nu mai vorbim de faptul că şi creștinii i-au masacrat pe
bătrâni și pe copiii turci din Basaradschik – oraș fără apărare – aruncându-i peste ziduri (Journal militare
autrichien, III, 98). Se știe ce excese au comis cruciații.
350 Port din Valahia, pe Dunăre, la 70 km sud de Bucureşti.
351 Hammer (lib. LXXIH) nota cu cât de zel au favorizat cucerirea.
352 De aici a apărut zvonul, în 1771: „Suntem siguri că Prințul Țării Românești s-a retras la Vidin, fără a arăta
nici cele mai mici resentimente‖ (Extras dintr-o scrisoare trimisă de Saint-Piest, de la Valcroissant, Rusciuk, în
20 ianuarie 1771). Rosetti a fost chemat la tron de către Sultan, fiind considerat acum, la Constantinopol, drept
principele Țării Românești.
353 Dora d'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia dei principi Ghika, nei secoli XVII, XVIII e XIX. Su documenti
inediti degli archivii di Venezia, Vienna, Parigi, Berlino, Costantinopoli etc., Firenze 1873, pp. 300-306
354 Fotino explică compoziția, II, pp. 341-352.
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Brăila), întrucât norocul a continuat să ajute oştile împărătesei războinice355 şi era cu atât mai
dificil de asigurat condițiile de pace, cu cât turcii erau mai descurajați356. La congresul din
Focşani, deschis la 19 august 1772, nu s-a ajuns la nici o concluzie, deși Padişahul a dat o
oarecare satisfacție Rusiei, încredințând din nou conducerea afacerilor externe unui om ostil
războiului, fostul mare vizir Muhzinsadè 357. La congresul de la București (20 noiembrie 1772
– 22 martie 1773), care nu a avut rezultate mai bune decât cel al Focşani, Obreskov a vizat,
mai presus de toate, obținerea unui drept de protecție asupra moldovenilor și valahilor și
asupra celorlalți ortodocși, precum şi modificarea marelui și micului Kabarta, care să înlăture
dreptul tătarilor de a-și alege Hanul, decizie pe care a luat-o Sultanul, instituind protectoratul
Crimeii. Articolul de protocol al conferinței, care vorbește despre eliberarea gratuită a
prizonierilor, a fost conceput pentru a fi realizat fără a fără a insinua frică358 diplomaților
otomani, un privilegiu foarte important359.
Singurul subiect asupra căruia plenipotențiarii nu au putut fi de acord a fost posesia
definitivă a provinciilor Kertch și Yenikala. În sfârșit, Obreskov, în cea de-a douăzeci și
șaptea conferință, a prezentat un ultimatum, în șapte articole, care stabilea: 1). „că Rusia va fi
recunoscută ca garant al independenței tătarilor, care vor păstra Kertch și Yenikala, că navele
sale de război și navele comerciale vor avea libertatea de a naviga în Marea Neagră și în
Arhipelag; 2). ca celelalte cetăți din Crimeea să fie returnate tătarilor; 3). că Grigorie Ghika,
plecat din Moldova, va fi plasat pe tronul Țării Românești, ca prinț ereditar, cu obligația de a
trimite la Poartă, nu în fiecare an, ci la fiecare trei ani, un tribut echivalent cu întregul produs
pe un an, 4). că Kilborun va fi lăsat în Rusiei, care va păstra şi Oczakov; 5). că Poarta va
recunoaște titlul de Padişah sau Împărat pentru conducătorii ruși și un drept de protecție al
acestuia față de supușii Imperiului Otoman, care practicau religia ortodoxă360. Plenipotențiarul
rus a relatat, într-o scrisoare, lipsa de succes a congresului361, iar Poarta a explicat, din punctul
său de vedere, motivele dizolvării congresului, într-un lung manifest, adresat miniștrilor
Europei362. Aici începem să vedem influența exercitată în favoarea lui Grigorie Ghika de
Frederick al II-lea, puternicul aliat al Ecaterinei, care se pretindea „adevărat prieten al celor
două părți beligerante‖363, în cărui influență trebuie trecută ușurința mutării lui Grigorie
Ghika, din închisoare, pe tron, deoarece chiar împărăteasa Rusiei avea un interes pentru

355 „Turcia (i-a scris contelui Tchornichev) trebuie să ia foc din nord, sud, vest sau est‖ (Scrisori de la Ecaterina
a II-a. Publicată în Arhivele Ruse din 1871).
356 „Consternarea printre turci este generală și aproape toți sunt abătuţi‖ (Dintr-o scrisoare a lui Valcroissant,
către Saint-Priest, Rusciuk, 20 ianuarie 1771).
357 Hammer are o idee mai favorabilă decât Thugut despre capacitatea acestuia. Thugut, în perspectiva
dizolvării Turciei, nu ar fi putut avea o opinie avantajoasă asupra vreunui otoman.
358 „Pentru a tăcea turcii (a scris Caterina lui Tchernichev), a fost nevoie de o mie de concesii și de o mie de
prostii‖ (Arhivele ruse, 1771).
359 Thugut, într-una dintre scrisorile sale, spune: „Rusia a ajuns să-și aroge un drept de protecție asupra
polonezilor şi a moldovenilor şi valahilor schismatici, iar Poarta I-a recunoscut formal‖. El a adăugat că „acest
lucru poate servi drept exemplu a ceea ce se poate aștepta din ușurința negociatorilor din țara respectivă‖, dacă
vor fi confruntaţi cu întrebările serioase, care afectează „întreaga lume, în general‖ (Scrisoarea lui Thugut, din
mai 1773).
360 Scrisoarea lui Thugut din 20 aprilie 1763, cea cu ultimatumul: „Aceasta este copia traducerii, a expunerii
originale a articolelor pe care Obreskoff, ca ambasador plenipotențiar al curții Rusiei, a prezentat-o, înidiomul
italian, lui Reis efendi, prin Marele Cancelar Abdurrizak efendi, plenipotențiarul Sublimei Porţi,precizând că
aceste pretenţii conțin propunerile ultimative ale Curții Rusiei‖.
361 Scrisoarea lui Obreskov către nunţiul austriac, Bucureşti, 22 martie 1773: „Am hotărât să ne despărțim, el
(Abdurrizak efendi) să se retragă dincolo de Dunăre, iar eu, într-un oraș al Moldovei, fără să se dizolve oricum
congresul și nici nu am întrerupt negocierile, care vor fi continuate prin scrisori ministeriale, prin care părțile
contractante îşi vor face cunoscute ultimele decizii pentru sau împotriva punctelor specificate‖.
362 Traducerea manifestului Porţii se găsește împreună cu raportul Thugut din 20 aprilie 1763.
363 Memoria trimisului prusac la Sublima Poarta, din martie 1771.
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domnia unui prinț în Moldova care nu ceda atât de ușor altora o țară pe care ea însăși 364 nu
putea să o păstreze. Există motive puternice pentru a crede că Grigorie, la începutul
încarcerării sale, și-a întors speranţele spre Franța, pentru a se îndepărta de situația tristă, în
care căzuse prin soarta armelor. Familia sa primise, la început, câteva vești, „despre prizonier‖
printr-o scrisoare a lordului Cathcart, reprezentant al Marii Britanii la Petersburg, adresată
ambasadorului Angliei la Poartă365. El a avut contacte directe și cu Ministerul francez:
„potrivit știrilor care provin din Rusia, a scris la Constantinopol, Gospodarul este sfătuit să
încerce să iasă din Rusia şi din plictiseala și disperarea inutilității sale. Făcu câțiva pași spre
Sabatier; dar nu credem că putem accepta serviciile sale‖366. Sabatier, care i-a influenţat,
probabil, pe miniștrii lui Ludovic al XV-lea să rezolve această afacere cu o înțepenire demnă
cu adevărat de guvernul căzut – este considerat, de un scriitor foarte competent, drept unul
dintre acei agenți diplomatici zadarnici și incapabili, care au condamnat Franța spre neputință
și nu au reușit să-i procure aliații sau prietenii367.
Împărăteasa Rusiei a durat, ca toată lumea, „castele în văzduh‖ 368. Ea însăși a scris:
„Catherine II visează și„ la castelele în văzduh‖, și aici nimic nu o întrerupe, iar pisica aleargă
după şoarece și veți vedea ce veți vedea, și vom vorbi despre noi, și nu ne va deranja
zgomotul pe care îl vom face, și turcii vor fi bătuți, și francezii vor fi tratați peste tot369 așa
cum îi tratează corsicanii‖370.
Dar, din păcate, Ecaterina, la fel ca Maria Teresia371, a făcut „castele în văzduh‖ și
dacă visele celor două faimoase germane au fost, mai târziu, convenite (1772), când a fost
vorba de împărțirea provinciilor poloneze372 cu Prusia, dar când au urmat gurile Dunării, au
făcut o politică care nu a permis înţelegeri atât de fatale, precum cele pentru slavii Poloniei,
pentru latinii din est.
Împărăteasa Austriei, care avea un diplomat priceput la Constantinopol, pe contele
Thugut (6)373, încheiase, încă din 15 august 1771, o înţelegere secretă cu Mustafa al III-lea,
prin care Sultanul se obliga să-i plătească o subvenție de 20.000 de pungi cu aur374 și să-i
cedeze Valahia mică375. La rândul ei, Curtea de la Viena a promis că îl va sprijini pe Padişah
să recapete teritoriile ocupate de oştile Ecaterinei și că va garanta libertatea Poloniei. Aceste

364 Kaunitz, în 3 septembrie 1771, a declarat că „împărăteasa nu va suferi niciodată ca Rusia să preia
principatele‖.
365 De la Saint-Priest, ministrului, Constantinopol, 16 iunie 1771.
366 Ministrului, de la Saint-Priest, Fontainebleau, la 15 octombrie 1771.
367 Schneider, La Cour de Russie il y a cent ans, p. 422, Berlin, 1858. Sabatier de Castre a fost un simplu
consul, din 1769, și nu a avut niciodată un alt titlu. Autorul citat îi atribuie lui și colegilor săi, succesul multor
campanii „dăunătoare echilibrului Europei‖. La urma urmei, francezii înțeleg consecințele acestei nepăsări și,
despre una dintre ele, ziarele au spus recent: „Providenţa, neglijarea slăbiciunea diplomației noastre au devenit
proverbiale în toată Europa‖ (Siècle, 25 decembrie 1871).
368 În scrisoarea către Schernichev, ea spune: „Am dat ordine să se pună stăpânire pe Azof și Zang-Zagawog, ca
să mă amuz,căci Cezar nu greșea niciodată (Humanum genus vivit paucisl)‖.
369 Atunci, Genova cedase Corsica lui Ludovic al XV-lea, dar rezistența corsicană se opunea ocupării acestei
insule, ceea ce a costat guvernul francez moartea a multor bărbați și câteva milioane. A fost necesar să se trimită
30.000 de bărbați, conduşi de un mareșal al Franței.
370 Scrisori către Tchernichev, în Archives russes, din 1871.
371 Marea Împărăteasă Maria Teresia a avut un istoric demn de ea în profesorul Adam Wolf.
372 Porta a avut ideea de a împărți Polonia cu Maria Teresia (Vezi raportul lui Thugut din 27 martie 1770).
373 Saint-Priest a pus în contrastat ingeniozitatea oamenilor de stat otomani cu capacitatea acelui diplomat: „El a
fost capabil să-i convingă că a era, personal, în favoarea lor. Tot ceea ce lipsea, din pricina prostiei lor (sic!),
urma să elimine orice acuzație împotriva celui care fusese instrumentul tratatului din 6 iulie 1771, și despre care
cred că este la fel de incisiv pe cât sunt‖ etc.
374 „Poarta a oferit, recent 18.000‖ (Raportul lui Thugut din 17 aprilie 1771).
375 Această cedare a fost originea chestiunii Bucovinei (Buccovina), uzurpată apoi de Maria Teresia.
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dispoziții ale Mariei Teresia376, lipsa de securitate pe care a găsit-o în aliații săi377 şi
convingerea că va obține cele mai mari concesii de la turci, explică modul în care Ecaterina a
sfârșit prin a accepta să se negocieze cu imbecilul Abdul-Hamid, succesorul lui Mustafa.
Tratatul de la Kainardji378, în ciuda umilirilor pe care le-a impus Turciei, a părut tolerabil379
unui la un guvern la fel de dezorganizat, precum cel descris de bail380, descriere pe care o
acceptă şi ingeniosul Thugud, făcându-i o defavorabilă descriere381. Bailul Girolamo Ascanio
Giustinian admira „proiectele vaste, noutatea și finețea‖ părerilor împărăteștii 382. Ecaterina șia propus, mai ales, să se răzbune pe Franța și să o rănească în partea cea mai sensibilă 383,
pentru a o face să regrete că a împins Turcia la război384, şi cu siguranță şi-a atins scopul, pe
care „acel cap neobișnuit‖ îl avusese întotdeauna şi spre care „țintește cu perseverență
complet germană‖385. De fapt, la doi ani după pacea de la Kainardji, Saint-Priest, văzând că
Franța a pierdut (acceptând condiţiile Ecaterinei) poziția excepțională pe care a ocupat-o în

376 Aceasta nu a scăpat de sagacitatea bailului Giustinian: „Nu sunt tocmai bine privite la Moscova înţelegerile
prin care Republica veneţiană ar fi angajată în acorduri secrete cu Poarta, dacă navele ruse s-ar opri în apele ei
sau ar fi dominate sau sechestrate de escadrilele publice. De asemenea, Rusia se îndoiește că Curtea de la Viena,
încântată de Franța, poate inspira Excelenței voastre un sfat inconfortabil pentru întreprinderile maritime ale
sale‖ (scrisoarea bailului Giustinian, Pera, 3 ianuarie 1769). El credea că Franța, neputând acționa direct, ar fi
fost încântată să „opună Curţii din Viena‖. Crede că se înşeală, considerând Curtea de la Viena prea mică, când
are diplomați distinși, precum Thugut, şi că activitatea guvernului francez a fost exagerată, atunci când i-a
recomandat, în 1769, lui Saint-Priest să „treacă de la ostilitatea deschisă împotriva rușilor, la inerție‖.
377 Bailul a descifrat bine „gelozia unora dintre proprii aliați‖ (Pera, 3 ianuarie 1769). De fapt, Frederick a
vorbit, cu indignarea și causticitatea sa naturală, despre succesele militare ale rușilor: „Ca să se fi format –
spunea el – o idee a acestui război, trebuie să se fi înfruntat zeii, care, după ce au bătut orbi, au ajuns la
ascendentul lor deplin‖.
378 Vezi Martens, Recueil des traités, II.
379 Abdul Hamid cel nechibzuit, pe care îl vom vedea, în curând, muindu-și mâinile în sângele lui Ghika, nu
numai că nu și-a dat demisia, dar nu s-a sfiit să arate o bucurie copilărească: „Nimic nu poate fi prevăzut sub
stăpânirea unui prinț a cărui timiditate și slăbiciune depășesc orice imaginaţie‖. Dar ultimele nenorociri și
consternări generale, îl obligaseră, foarte curând, să oprească, timp de câteva zile, cursul plăcerilor obișnuite.
Această întrerupere produsese asupra spiritului său nişte efecte foarte ciudate, mândria lui s-a schimbat cu o
descurajare atât de mare, încât nu a avut nici o îndrăzneală de a apela la legiști, pentru a obține de la ei fetva
necesară pentru încheierea păcii. Cu această ocazie, a uitat de decorarea și onoarea suveranului, în sensul că,
atunci când Seraiul noului corp al legiștilor a cerut să fie fost adus în faţa sa, el a comandat un fel de petrecere
populară, scandalizând națiune cu sunete muzicii numite fetva, deşi condiţiile păcii, de curând încheiată,
înfrângeau rezistența politică a Porţii‖ (Raportul lui Thugut din 3 august 1774).
380 Bailul atestă faptul că „drăguţa împărăteasă‖, așa cum o numește pe Ecaterina, a fost „încurajată în deciziile
sale războinice de cunoaşterea situației‖. „Trecerea instantanee a Cabinetului de la Petersburg într-o dispoziție
sinceră și foarte moderată, pentru a-și negocia diferendele cu Poarta, este minunată ţi corespunde cu felul de a fi
al Ecaterinei, dar, cu toate acestea, nu mai permite hrănirea cu iluzii, din clipa când a declarat războiul drept o
misterioasă şi nepăsătoare cugetare, în explicarea intențiilor sale, de îndată ce a avut veste despre tulburarea
turcilor, despre „pregătirile otomanilor și despre confuzia tuturor direcțiilor lor‖ (Pera, 3 ianuarie 1769).
381 „Tulburarea înfricoșătoare care domnește aici ... imbecilitatea și slăbiciunea Guvernului, incapabil să aleagă
cele mai potrivite căi pentru sine și nenorocirile sale... Acestea și alte cauze ne determină să credem că, fără mă
îndoiesc de abilitatea binecunoscută a rușilor, care vor şti, de data aceasta, să-și impună cererile mai mult decât
oricând... că ei singuri vor dicta condițiile păcii‖ (Raportul lui Thugut, din 18 iulie 1774, în scrisoare).
382 „Măreţia, noutatea și finețea gândurilor‖ (Pera, 3 ianuarie 1769).
383 „Pentru a face Franța să simtă animozitatea resentimentelor sale... întrucât comerțul Levantului este unul
dintre principalele suporturi ale marinei și ale fabricilor din Franța, astfel încât Moscoveanca, dorind să o
rănească în cele mai sensibile profunzimi, a reînviat planurile vechi de a deţine exclusivitatea în Marea Neagră,
plan pe care nu ar fi fost în măsură să îl realizeze, dacă nu forța Poarta să îl acepte.
384 „Este evident că originea acestui război provine de la încurajările date Franța Porţii pentru a-l face‖
(Scrisoarea bailului 3 ianuarie 1769).
385 „Vă asigur (i-a spus, mai târziu, Giuseppe ambasadorului Franței) că nu am uitat niciodată să-i repet
Ecaterinei ce anume trebuie să o țină departe de războiul cu Turcia; dar această femeie are un cap unic și nimic
nu o oprește ‖.
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relaţia cu Imperiul Otoman386, convinsă că nu mai era nimic de așteptat de la turci ca aliați, i-a
adresat guvernului său un memoriu lung, în care declara că alianța cu Porta nu mai era
importantă sau necesară și că era nevoie să se adapteze, într-o competiţie deja inevitabilă,
pentru a obține Siria și Egiptul, un teatru de luptă cedat de Cavalerii Francezi387
musulmanilor. Se părea că albanezii musulmani au considerat că a sosit momentul dizolvării
imperiului turcesc388.
Mahmud paşa din Scodra (Scutari) și Ali paşa din Giannina (Iannina – n. n.) au iniţiat
o revoltă şi au pus bazele unei puteri, care trebuia să provoace sultanilor numai neliniște. Am
încercat, cu ajutorul numeroaselor mărturii ale contemporanilor, să-mi explic de ce au eșuat389
într-o întreprindere pe care circumstanțele păreau să o favorizeze. Rușii știau, mai bine decât
francezii și albanezii, despre declinul inevitabil al Imperiului Otoman. „După pacea de la
Kainardji, spune Hammer, Rusia a devenit oracolul negocierilor diplomatice, care au avut loc
la Poartă, arbitrul păcii și al războiului, sufletul celor mai importante treburi ale
imperiului‖390. Rusia a câștigat tot terenul pierdut în faţa Franței.
Pacea, în timp ce proclama independența tătarilor, asigurând rușilor cetățile de graniță
Oczakov, Kilborun, Kertsch și Yeniklaa, „a abandonat Imperiul Otoman în bunurile
Rusiei‖391.
Fără prea multe inconveniente, protectoratul Moldovei și Țării Românești ar putea fi
returnat Turciei, mai ales atunci când au fost luate măsuri de precauție, pentru a interveni
lesne în treburile lor. În loc să propună turcilor să dea Principatul Țării Românești lui Grigorie
Ghika și să înființeze o domnie ereditară în principate, ca un remediu eficient împotriva
schimbărilor foarte dese, la care erau supuşi, a fost impusă o limitare a protectoratului
otoman; dar, de data aceasta, Ecaterina a acordat mai multă atenție interesului Rusiei, decât
celui al Țării Românești și al Moldovei392. S-a decis, de fapt, că, „în funcție de circumstanțele
în care principatele și suveranii lor au găsit miniștri, și Curtea Rusiei puteau să vorbească în
favoarea lor, iar Poarta promite că va respecta aceste propuneri, în conformitate cu
consideraţia și respectul prietenos pe care le au puterile au între ele‖393.394.
386 „Ce ar fi putut fi condițiile de pace cerute de Moscova, spune bailul, este dificil să ne imaginăm cu precizie
și, în general, nu le putem reduce la două puncte, unul de interes, păstrând o parte a cuceririlor și deschizând
comerțul cu ardezie otomană; cealaltă, a obținerii respectului Porţii, „aduce o oarecare distincție, care
diminuează preeminența onoarei și creditului susținut până acum de Franța, la această Curte și în întregul
Imperiu, mai presus de toate celelalte națiuni‖.
387 Choiseul-Gouffier, care i-a succedat lui Saint-Priest, vorbește în același mod.
388 Şi Thugut era de aceeași părere. A se vedea raportul său din 18 iulie 1774. În cel din 3 septembrie, el și-a
exprimat și mai clar părerea: „Rusia va rămâne mereu stăpână, atunci când Cabinetul de la Petersburg va
considera că este oportun să opereze (fără armament extraordinar) o descindere pe coastele Mării Negre, și,
navigând cu vântul în pânze, în 36 sau maximum 48 de ore, un corp de 20.000 de soldați, de la noua sa frontieră
din Kertsch, poate ajunge până sub zidurile Constantinopolului. În acest caz, fără îndoială, o conspirație ar fi fost
organizată, înainte, cu liderii religiei schismatice, iar Marele Sultan nu va fi lăsat să facă altceva decât să-și
abandoneze palatul, încă de la primul asalt al rușilor, și să se refugieze în fundul Asiei, abandonând tronul
Imperiului de Răsărit, care va dobândi un stăpân mai priceput‖.
389 Despre Albanezii musulmani am putut să aflu mărturii, cu ajutorul Arhivelor din Veneția, şi să reconstitui
viața lui Mahmud, care a sfârşit prin a fi uitat.
390 Cu patrusprezece luni, înainte de publicarea raportului tratatului, Thugut prezice consecințele păcii: „Nu a
mai rămas prea mult, până când vom vedea că acest imperiu va cădea imediat sub dependența Rusiei, atât ca
urmare a evenimentelor războiului, cât și în urma păcii, care nu poate întârzia să se încheie‖ (Raportul din 3 mai
1773).
391 Francezul Lavallée, istoric al Turciei, vorbind despre tratatul de la Kainardji, spune că influența țării sale în
est „a primit trupul său muritor‖ (Histoire de la Turquie, II, p. 220).
392 Hammer, Cartea LXXIII.
393 În această prevedere, turcii nu au văzut că protectoratul turc este pus sub semnul întrebării, în mod clar.
394 Dora d'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia dei principi Ghika, nei secoli XVII, XVIII e XIX. Su documenti
inediti degli archivii di Venezia, Vienna, Parigi, Berlino, Costantinopoli etc., Firenze 1873, pp. 307-314
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Acest drept de „reprezentare‖ a fost extins şi asupra noii biserici ruşi din Pera, dar şi
asupra creștinilor imperiului și bisericilor lor. O astfel de clauză conținea în germeni războiul
din 1854. Întrucât românii din acest război erau, în general, în favoarea Ecaterinei a II-a,
împărăteasa nu putea permite restaurarea protectoratului otoman, fără a obține anumite
condiții395 pentru a fi favorabile și care au acoperit resentimentele lui Abdul-Hamid.
Paragraful VIII al articolului XVI spunea „că li se va permite (locuitorii principatului)
să se bucure de aceleași avantaje pe care le aveau sub domnia lui Mohaimned IV‖ (16481687). Prin urmare, se credea că se poate reveni la vremuri bune sub principele albanez
Ghika. Deși, chiar înainte de această dată, românii au fost lipsiți de dreptul de alegere, valahii
au presupus că Poarta, înfrântă în ultima vreme, le va lăsa libertatea de a-şi alege un domn.
Dar „toţi doreau să fie prinți, fără să aibă un antecesor‖396. În cele din urmă, după lupte
îndelungate, Rosetti a fost ales drept candidat, care a fost numit de Turcia ca succesor al lui
Grigore al III-lea Ghika, și un om nul și întunecat, orbul Stefano Prascovano din Craiova, care
se bucura de favoarea lui Romanzov. În timp ce boieri, în ciuda aprobării generalului rus, au
arătat prea multă grabă pentru a obține investiturii pentru un astfel de personaj, știau că
Abdul-Hamid i-a numit deja pe Grigorie Ghika și pe grecul Alexandru Ipsilanti397 prinți ai
Moldovei și Valahiei398.
Grigorie, trecând din captivitate pe tron, nu a găsit imagini foarte plăcute în Iaşi.
Palatul Prințului Moldovei, care a servit ca infirmerie și cazarmă în timpul ocupației rusești,
se afla în cel mai deplorabil stadiu. Grigorie, realizând că mizeria generală îl scutea de a trăi
ca suveran, se limita la cele mai stricte necesităţi. Cu excepția zilei aniversării sale, casa lui
semăna atât de mult cu cea a unui cetățean simplu, încât republicanul Carra a declarat că este
prea modestă399, ca și felul său de viață, și că a găsit „în palatul suveranului400, economia
internă a fost împinsă până la exagerare‖. Mobilierul a fost păstrat în „cutii și lăzi de
călătorie‖, aproape ca și cum Grigorie ar fi vrut să-și amintească povestea conform căreia
prinții români din acea vreme trebuie să se teamă, întotdeauna, de a fi ridicaţi cu forța, închiși
sau uciși401. Chiar amintind că scriitorul contemporan, care scrie despre aceste detalii, fără a
scăpa de exagerări, este imposibil să-l acuzăm pe Grigorie că, în circumstanțe atât de
nefavorabile, arăta un „lux regal‖402. Faptul citat să dovedească magnificența lui nu arată nici
luxul său, nici „vanitatea excesivă‖ 403, cel puțin în funcție de judecata celor care cunosc
obiceiurile latine. Un corespondent de la Times a scris, în 1871, că în Palermo nu este clar

395 Aceste prevederi se găsesc la articolul XVI din tratat.
396 Kogălniceanu, La Dacie, p. 411.
397 Din 1770, grecii au avut grijă de ocuparea tronului în principate. „Grecii sunt foarte ocupați cu numirea în
cele două principate ale Moldovei și Țării Românești, vacante după moartea, la Iaşi, a prințului Constantin
(Mavrocordat), și pentru răpirea de către ruşi a prințului Grigore Ghika din Țara Românească‖ (Saint-Priest,
către ministru , Constantinopol, 10 februarie 1770).
398 Hammer, cartea LXXI: Degeaba disputase Grigorie funcţia de mare dragoman, căci a sfârşit prin a fi numit
pe locul lui Scarlat Karadja (Hammer, lib. LXXIII). Turcii, pentru a-i confisca proprietățile, l-au făcut să piară în
chinuri, la 80 de ani (1805). Deja un Ipsilanti fusese spânzurat, în timpul conspirației miticului Constantin Ghika,
vărul lui Grigorie al II-lea: „Ianachi Ipsilatiti (spune secretarul prințului Alexandru), șeful furierilor din
Constantinopol, străbunicul prințului Alexandru‖ (Raicevich, Observații despre Țara Românească și Moldova,
Napoli 1788). Ipsilanti a fost fiul lui Atanasie, a cărui poveste nepublicată am avut ocazia să o menționez.
399 Memorie despre afacerile Țării Românești și Moldovei, 1775.
400 „Apartamentele sunt foarte mari, dar nu au mobilier decât în dormitorul Alteței Sale‖.
401 Carra, Histoire de la Moldavie și de la Valachie. Această utilizare, potrivit lui, devenise un obicei. „Datorită
acestei precauții, familia lui a putut salva cel puțin cele mai prețioase lucruri‖.
402 Ubicini, Pravinces roumaines, p. 105.
403 „O deviză a lui, citată de Carra, va demonstra mai bine decât propozițiile lungi vanitatea excesivă în care a
căzut toată casta lui și degradarea oamenilor‖ (Vaillant, La Romanie, II, p. 230). Niciuna dintre lucrările franceze
despre România nu a omis acel celebru moto!
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cum o persoană, care poate plăti pentru orice, își folosește propriile picioare 404. Plimbarea nu
este la fel de des întâlnită în România cum crede un burghez din Paris sau din Londra (2) 405.
Așadar, când Romanzov, care a jucat un rol în război, l-a invitat pe Prinț să se plimbe
cu el în oraș. Grigore i-a zis: „Crezi că e bine? Și ce ar spune supuşii mei, dacă și-ar vedea
stăpânul mergând? Prin urmare, scutește-mă de a le oferi un astfel de spectacol‖. Domnul, cu
siguranță, s-a gândit la el însuși şi că nimic nu ar fi demonstrat mai bine triumful generalului
rus, care, cu acea impertinență nelimitată, tipică celor care au forța și succesul de partea lor, a
îndrăznit să-l numească „un sclav scăpat în prinț‖406, ca orice instrument docil al unui guvern
absolut, care ar fi putut revendica titlul de om liber 407; și dacă, cu excepția unui număr redus
de state, atât în Occident, cât și în Orient, au avut sub jugul guvernelor despotice și al
„prinților filosofi‖408 mulți cetățeni, care nu hohoteau la capriciile suveranilor409.
Prinții vasali ai Turciei au priceput că sunt „sclavii‖ ei, iar Mavromicalis, prințul din
Maina, i-a spus lui Alexei Orlov, cuceritorul cetăţii Tchesmé: „Chiar și atunci când veți avea
toate armatele suveranului sub comanda voastră, veți fi în continuare un sclav. Eu, pe de altă
parte, sunt capul unui popor liber și, chiar dacă soarta m-ar face cel mai neimportant dintre
bărbați, știu că textele mele ar fi chiar mai scumpe decât ale tale‖. Mainoţii au confirmat
cuvintele conducătorului lor, iar adjunctul lui i-a spus Ecaterinei a II-a: „Nu vom lua armele
ca aliați, căci nu suntem nici sclavi, nici slujitori‖410.
Drama „unui tânăr domn moldovean‖, ținut în închisoare, timp de cincisprezece zile,
pentru că a adus „o ținută cu un gust mai bun decât cea a prințului‖ (anecdotă găsită în Carra)
este probabil un eseu despre obiceiurile indigene, deghizate ca de un tandru jurnalist al unor
„povești de senzație‖, așa cum am spune acum. Pe tot parcursul Imperiului Otoman, problema
vamală a avut o importanță pe care un occidental nu ar putea să o înțeleagă; pentru că
costumul era semnul rangului. Fiii sultanilor purtau turbane rotunde (selimi) ; vizirii, turbane
în formă de piramidă (kallavi); ulemalele, turbane voluminoase (urf) și kodjagiani, turbane
cilindrice (mudjevvézé). Chiar și formele straturilor de blană de şezut au fost reglate cu
aceeași gravitate meticuloasă ca cea a turbanelor. Au fost alese culorile țesăturilor, cu care
trebuiau căptușite cizmele. Culoarea cizmelor nu a fost uitată și nici ordinea hamurilor, a
calului și a șeii. Ahmed al III-lea a reglementat chiar lățimea centurilor pentru femei și a
interzis folosirea pieii de hermină pentru oamenii din clasă mijlocie (septembrie 1727). De
Bawr certifică faptul că obiceiurile otomane, menținute chiar și cu sancțiuni severe, au
predominat cel mai recent în România 411. Nimic mai natural decât ca un occidental să le
găsească singulare. „Cum poți fi persan?‖, s-au întrebat atunci francezii. Dar, la rândul său, un
tânăr oriental ar fi fost foarte surprins să vadă pe bogătaşi ai Republicii Franceze, încarceraţi
pentru că şi-au pus o panglică roșie la butoniera costumului, fără autorizarea președintelui, și
nu ar omite să se uimească de acea „ignoranță barbară‖ și de acele guverne „grotești‖, care se
404 Vorbind „despre numeroasele fixaţii, care te asediază, dacă mergi pe jos, aşa cum e la modă‖, el adaugă: „nu
poți înțelege cum un bărbat merge pe jos, când are o jumătate de pence în pungă, pentru a plăti o trăsură. Și apoi
arată-i nobilul, înfășurat în aerul cald, care curge din „grădina engleză‖, din pădurea Boulogne, până la Palermo,
cum se călătoreşte într-un cupe închis ermetic‖.
405 Lucrul nu a fost nici pe vremea lui Grigorie Ghika. Același autor al României îl recunoaște, atunci când
spune: „Ceea ce pretindea mareșalul de la suveran, orice ofițer putea cere de la boier, și, de la mare, la mic, în
clasa arhonzilor, oricine ar fi ridicat din umeri, la o astfel de întrebare‖ (Vaillant, II, p. 239).
406 Carra, Histoire de la Moldavie și de la Valachie.
407 Povestea prințesei Tarakanov, povestită de Challemel-La-cour, în Revue des deux mondes, prinţesă care a
fost încarcerată Ecaterina a II-a într-o pivniţă joasă, arată care era esenţa discursurilor făloase ale lui Romanzov.
408 Vezi Pelletan, Les rois philosophes, Paris 1858.
409 Le Mémoires, de Latude, pictură murală în Bastilia pentru a o scuza pe Madam de Pompadour, arată că nu
numai Orientul a trebui să sufere de sclavie (Vezi și L. de Loménie, Beaumarchais et son temps, Paris, 1855).
410 Lavallée, Histoire de la Turquie - Mustapha III.
411 Carra însuși nu le-a ignorat: „La Curtea Prinților Moldovei şi Țării Româneşti este6 interzis să poarte o
cuşmă de aceeași culoare cu cea a prințului și ale copiilor săi, adică albe‖.
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bucurau de o copilărie similară, mai ales atunci când țara pe care o stăpâneau se află în
circumstanțe critice412.
Aceste povești apocrife nu pot face rău memoriei lui Grigore al III-lea Ghika, al cărui
patriotism și a cărui capacitate sunt atestate de documente foarte de încredere. Grigore al IIIlea Ghika, pe care Frederic cel Mare l-a sprijinit foarte mult 413, a ajuns în capitala sa la 18
ianuarie 1775. În aceeași zi a promulgat un firman414 al Padişahului în favoarea românilor.
Firmanul acordă o amnistie completă; ordonează ca capitularea să fie proporțională; limitează
numărul negociatorilor otomane autorizaţi să călătorească în principat; interzice gustul
vizirilor și al beylerbey-lor ori de câte ori este posibil, iar la sfârșit stabileşte legea succesiunii.
Grigorie al III-lea Ghika și Alexandru al VII-lea Ipsilanti, care au înțeles pe deplin
respectul pentru proprietăți și oameni415, au putut interpreta acel semn în cel mai potrivit mod
pentru interesele românilor. Datorită spiritului lor luminat, numeroase familii abandonate
vieții inconsecvente au fost atrase de muncă și de agricultură416. Dar aceasta a fost doar o
parte din sarcina încredințată lor, deoarece nici în Moldova şi nici în Țara Românească nu
aveau elementele industriei, așa cum o atestă generalul De Bawr. Grigorie Ghika, care „voia
să introducă îmbunătățiri în țară, la care nu visase nici un fanariot‖417, a întemeiat binevenite
fabrici de stofe în Pipirig și în Filipeşti, în partea Iaşilor; a adus o colonie de ceasornicari
germani și, credincios spiritului de toleranță al strămoșilor săi (demni de admirat în acest
moment), le-a permis să construiască un templu luteran. Bine educat și înțelegând nevoia de
educație, colegiul bazilian, fondat de celebrul domn, care a început glorios epoca prinților
albanezi din România, a fost redeschis. De asemenea, s-a gândit să facă șederea în capitală
mai plăcută și mai sănătoasă, îmbogățind-o cu numeroase fântâni și conducte de aducţiune, la
fel ca și romanii, de al căror nume poporul său era mândru (indiferent, însă, la a le imita
activitatea prodigioasă), iar apele, din Cilica, până la mănăstirea Goliat, s-au ramificat, prin
conducte, în tot orașul418. Spiritul reformator al secolului al XVIII-lea s-a făcut simțit în
Moldova419.

412 În temeiul ordinelor lui Napoleon al III-lea, au fost luate măsuri minuțioase împotriva celor care doreau să
poarte panglica ordinului lui Hristos, care seamănă cu cea a Legiunii de Onoare, deşi „Franța nu avea de ce să se
teamă!‖.
413 La 13 noiembrie 1774, Grigorie Ghika i-a trimis ministrului von Finkersteìn, o scrisoare, adresată regelui
Prusiei, în care îi mulțumește pentru sprijinul acordat pentru ca Sublima Portă să-l facă prinț al Moldovei. O altă
scrisoare, din 12 (1775), adresată contelui Solms, arată că a avut relații foarte bune cu reprezentantul Prusiei din
Petersburg (arhivele prusiene): „Grigorie Ghika, în vârstă de aproximativ 50 de ani, prinț al Moldovei prin harul
lui Dumnezeu și regelui Prusiei; în timp ce, potrivit lui, Ypsilanti, a fost „prinț cu harul lui Dumnezeu și cu banii
lui‖ (Carra).
414 În Raicevich, Observații din Țara Românească și Moldova, pp. 270-96, acest document important este redat
integral.
415 Cei doi principii noi înțeleseseră, mai bine decât predecesorii lor, respectul pentru proprietate și oameni
chiar mai bine decât succesorii lor. Ghika a căutat, în primul rând, să dezvolte industria‖ (Elia Regnault,
Principautés danubiennes, p. 193).
416 Acest fapt este atestat şi de autorul României: „Nu poate fi negat faptul că acest firman ar fi putut însemna
un beneficiu real, dacă bărbații cărora le-a fost încredințată execuția i-ar fi înțeles întreaga valoare. „Acum istoria
și tradiția conferă această dreptate lui Ghika sau Ypsilanti – care au putut să o interpreteze în beneficiul
principatelor și astfel au găsit locul pentru a reveni la „focarele și agricultura lor, şi 10.000, până la 15.000 de au
revenit pe ogoare‖ (Vaillant, II, p 237).
417 Elias Regnault, Principautés Danubiennes, p. 93: „El a avut grijă să îmbunătățească starea supușilor săi‖.
Ubicini, Provinces roumaines, p. 101; „Ypsilanti și Ghika sunt singurii fanarioţi, până în prezent, care s-au
ocupat de bunăstarea Moldovlahiei‖. Vaillant, La Roumanie, II, p. 23.
418 Orientul își datorează fântânile albanezilor, iar prin acest caz, prințul (ca atâția lucrători folositori), era fidel
tradiției naționale.
419 Regnault, p. 93, Vaillant, p. 239, Ubicini, p. 105.
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Grigore Ghika, care nu a ignorat faptul că Franța, la acea vreme adorată de toată
omenirea, era vatra acelui progres420, a vrut să ofere copiilor săi un tutor francez 421, dar
alegerea lui a căzut422 asupra unui demn de a-și dobândi stima în țara românească423. Acest
personaj, atunci obscur, a exercitat, ulterior, o anumită influență, ca membru al partidei
girondinilor și ca istoric, asupra căruia, în lipsa unei informații mai bune, s-au aplecat mulți
autori, care au scris despre România. Acum, acest pamfletar, conform mărturiilor
compatrioților săi din diferitele partide, care au împărțit Franța la acea vreme, nu merită
încrederea care i-a fost acordată424. Născut în 1743, în Pont de Veyle (Saona și Loira), Carra a
făcut câteva studii incomplete, care nu i-au schimbat înclinațiile. „Acuzat de un furt serios, a
fugit şi a stat mult timp în Germania‖. După ce a părăsit Moldova, a intrat în slujba
cardinalului Rohan, episcopul Strasbourgului, și a fost obligat, „pentru rea lui conduită, să
părăsească acel loc‖425. El s-a avântat în revoluție426 și a obținut o oarecare reputație, datorită
talentul oratoric, care a fost, de asemenea, prea apreciat la acea vreme, și pentru iscusinţa sa
de a inventa acele noutăți fantastice, care păstrează agitația în mase427. Doamna Roland, foarte
indulgentă, în mod natural, cu girondinii, a fost forțată, în Mémoires, să mărturisească că a
avut „o vară foarte ticăloasă‖ și să adauge că „el judecă oamenii și lucrurile la fel de rău‖428.
Când acest scriitor, care a aparținut unei țări a civilizației latine, vorbește despre România și
despre istoria ei, depășește toate limitele. Nu-i plăcea prințul Moldovei, dar țara îi era și mai
neplăcută.
„Românii, scrie el, care au avut o idee despre aceste țări asemănătoare cu a noastră
despre Cajenna429 sau Antilele, provin dintr-o colonie, formată din spuma principalelor orașe
ale Imperiului Roman și din Grecia430. Majoritatea acestor nefericiți, condamnați, în patrie, la
tortură, au găsit, în curând, moartea pe care o meritau pentru crimele lor, în această atmosferă

420 Pentru a-l pune, apelează la un scriitor belgian, de Laveleye. Dintre formele de guvernare (Revue des deux
mondes, 1 august 1871).
421 „Ocupat cu educația copiilor prințului Moldovei și cu corespondența lui franceză‖, spune Carra, vorbind
despre sine.
422 Se pare că Carra avea arta înșelătoriei; pentru că regele Prusiei i-a trimis o tabacheră, pe care i-a oferit-o,
mai târziu, la Convenție, cu declamări elogioase prea ridicole pentru un om care trebuie să fi fost foarte mândru
de dar.
423 De aici, legenda, care poate fi citită în Biographie universelle a lui Michaud, potrivit căreia „hospodarul
moldovean a fost sugrumat, din ordinul Sublimei Porţi, ca pedeapsă, se spune, că a urmat sfaturile aventurierului
francez‖ (Articolul Carra, de Beaulieu).
424 El însuși a împiedicat cititorii care doreau să îl ia în serios. După ce a vorbit despre îndeletnicirile sale din
Moldova, el adaugă: „Timpul de un an nu mi-a fost suficient pentru a cunoaște în profunzime și în special
obiceiurile moldovenilor‖.
425 Beaulieu, articolul Carra, în Biographie universelle, de Michaud.
426 Se pare că a servit alte interese decât cele ale Republicii. Era de aşteptat să lucreze, în secret, pentru a-l
ridica pe ducele de York pe tronul Franței‖ (Dictionnaire de la conversation, articolul Carra, de Dufey).
Robespierre a ordonat să i se taie capul, la 30 octombrie 1793. Șeful din Montagna nu l-a putut ierta pentru că șia abandonat partida, pentru cea a Girondei.
427 Goncourt, Histoire de la Société française pendant la Revolution, îl menționează pe Carra drept cel mai
îndrăzneț jurnalist în inventarea zvonurilor.
428 Mémoires, editor Faugère, I, Rirati.
429 Baronul von Tott, de asemenea contemporan foarte neascultător, declară că Moldova i se pare o țară
favorizată de natură în mod excepțional; iar Thornton, care a aparținut unui neam care are cel mai viu sentiment
al naturii, vorbește despre acea presupusă Caienna: „Am străbătut cele două principate în toate direcțiile, cu mare
plăcere să revin, după impresiile pe care mi le-au lăsat acele locuri întinse și romantice‖ (Etat actuel de la
Turquie, traducere în franceză, II, p. 463). Carra, care nu s-a ferit să se contrazică, notează (p. 134) că descrierea
poetică a călătorului englez nu are nimic exagerat.
430 Este foarte comic să vedem un număr de români, care se ocupă, pe rând, de principii străini, cu atitudine de
„respingere a celor din Fanar și din Albania‖ (Kogălniceanu, La Dacie, p. 290). Toate aceste acuzații sumare, din
punct de vedere istoric, au o valoare egală.
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devoratoare431. Descendenții lor, care le-au moștenit viciile și slăbiciunea, au fost parțial
cuceriți și conduși în sclavie de către sarmaţi, huni și tătari‖. Copiii nu i s-au părut lui Carra
mai vrednici decât tații lor. „Dacă Rousseau vine să ne spună că popoarele barbare și fără legi
sunt mai bune decât popoarele bine ordonate, îl voi ruga să meargă şi să trăiască, un an, în
pădurile Moldovei‖432.
Expresia „fără legi‖ face să fie clar reproșul îndreptat de pamfletistul francez către
Grigore al III-lea Ghika. Îl acuză că nu a urmat exemplul lui Alexandru VII Ypsilanti, pe care
l-a considerat legiuitorul Țării Românești433. Este adevărat că, înainte de vremea domnitorilor
albanezi, „nu existau coduri scrise‖434. Dar Vasile I, albanezul, „om înțelept și erudit‖435, a dat
moldovenilor, în 1646, celebrul cod, care îi poartă numele436. Matei I Basarab, prinț drept și
uman, i-a urmat exemplul în Valahia și și-a tipărit codul, în 1652, în prima tipografie
românească, existentă atunci la București437. A fost, ca să spunem mai precis, că, după o
perioadă de tulburare și anarhie, Alexandru VII Ypsilanti a „restaurat dreptatea‖438, decât să
afirme că s-a distins de confratele său din Moldova, prin „dorința de a avea un cod de legi
speciale, pentru utilizare de către Divan şi de către guvernatorii provinciei‖439. Era mai
echitabil să te aștepți ca Prințul Țării Românești să-l câștige pe Carra, datorită „protecției
acordată artelor‖. Dacă prin „arte‖, despre care nu exista nici o urmă din acea vreme în
România440, vrem să înțelegem scrierile, cei doi prinți au înfiinţat, în capitală, „două școli,
cărora le-au dat numele pompos de gimnaziu‖ 441.
În acele şcoli442, atât de puţin apreciate de Carra, predau oameni de calibrul Rhigas,
eliberatorul, și Vardalacos, cel care a contribuit atât de mult la regenerarea politică și

431 Această poveste este un comentariu la celebrul text al lui Eutropius. Traducătorul francez al lui Nestor a
batjocorit pe aceia dintre patricieni care au transformat povestea epică a sosirii lui Rurik și povestea urmașilor
săi, amestecând explicațiile lor grotești.
432 Dar, întrucât lui Carra „îi pasă mai puţin de fapte, decât de fantezia sa‖ (Madama Roland, în Mémoires),
această fantezie l-a făcut să vadă, în altă parte, în acei bărbați „barbari‖ vagi și vicioși, „robuşti și de mărime
bună‖ și „soldați buni, din care politica ar fi putut încropi un mare şi disciplinat partid‖, și să adauge că „dacă
valahii au spirit și curaj mai mare decât moldovenii, se poate spune despre cele două națiuni, care nu sunt pre
active nici la furt și nici la omor, că sunt foarte fericit să observ ospitalitatea lor‖, considerând că sunt, practic,
aşa cum i-a descris generalul Bawr.
433 „Moldova și Țara Românească‖ (spune el, cu pedantismul ignoranței) nu au legile scrise şi tipărite‖.
434 Kogălniceanu, La Dacie, p. 240.
435 Ubicini, Provinces roumaines, p. 80.
436 Tipărit în tipografia mănăstirii Celor trei sfinți, în anul de graţie 1646.
437 Fotino, II, p. 168. El avea un cod al legilor ecleziastice și rurale, alcătuite de jurisconsulţi iscusiţi, după
tratatele bazilicane ale împăratului Constantinopolului. Ioan II Comnen.
438 Un compatriot al lui Carra, atribuie influenței ruseşti reformele lui Vasile I Lupu. El consideră că educația a
făcut progrese, în rândul moldovenilor, din 1654. „După aceea, în acest an, țarul Alexei (al doilea Romanov), i-a
chemat pe Nicolò Cannel și Giovanni Michlesco, tineri studenți moldoveni, deja poligloţi, dintre care unul, mai
târziu, a devenit istoricul său... şi le-a încredințat educarea fiului său. Acest fiu a fost Petru... se poate presupune,
așadar, că lecțiile profesorilor au avut o parte de merit în aspirațiile ucenicului lor‖ (Vaillant, La Romanie).
439 Kogălniceanu, La Dacie, p. 420.
440 Vezi Mémoires, de generalul Bawr.
441 Carra.
442 A fost Colegiul Moldovei, din Moldova. „Zelul lui Vasile I Albanezul pentru răspândirea cunoștințelor
reiese clar din vastitatea cunoștințelor sale. Unul dintre contemporanii săi, care l-a vizitat în nenorocirea sa, a
spus despre el că este cel mai erudit om, pe care l-a cunoscut vreodată, printre cele mai distinse personaje pe care
le-a văzut în călătoriile sale lungi și dese prin Europa‖ (Vaillant, La Romanie, II, p. 46). În acest fel, domnia
„stăpânilor din fundul Albaniei‖, „gunoiul Albaniei‖ (La Dacie, p. 299) a strălucit pentru „sabia puternică‖,
pentru „cea mai frumoasă perioadă din istoria Moldovei‖ (Vaillant, II, p. 47), prin unul dintre cei mai remarcabili
prinți care domniseră asupra moldovenilor‖ (Ubicini, Provinces roumaines, p. 78). Acest prinț străin a predicat
poporului său un patriotism auster. „Cel care, a spus el în codul său, va trăda patria va fi pedepsit mai mult decât
pentru un paricid‖.
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intelectuală a estului creștin443. Îmbunătățirile, pe care le gândise Grigorie al III-lea Ghika, iar fi găsit indiferenţi pe boieri, dacă nu ar fi văzut în el un prinț care să fie fidel tradițiilor
casei sale şi hotărât să protejeze ţăranii împotriva tuturor. Prima dată când a condus Moldova,
tulburat de agitația care predomina printre țărani, Ghika a considerat că este oportun să
intervină. Printr-un hrisov, din 1 ianuarie 1766 (astfel Grigorie Ghika a redus robota la 12
zile, spune un istoric). Acest act al umanității a provocat resentimentele boierilor, care le-a
canalizat energiile doar spre rău. Ei au că sunt hărțuiţi şi s-au străduit să-și recupereze iobagii
și, după câțiva ani de comploturi sinistre, răscoala a izbucnit.
„În 1775, șapte boieri mari, cu Mitropolitul444 în frunte445, au venit în fața prințului,
cerându-i să abroge hrisovul și să-i ceară 36 de zile de robotă. Grigorie Ghika nu era atât de
slab, încât să îi fie frică; a respins cererea lor, dar, în ciuda energiei sale446, după doi ani de
rezistență, s-a văzut obligat să facă concesii nevoilor delapidatorilor. La 11 septembrie 1777,
a acordat un supliment de două zile de robotă și următoarele obligații din partea iobagilor:
„I). Un transport gratuit, în beneficiul proprietarului; II). Reparații ale proprietății,
depozite, străzi etc.‖.
Ura boierilor împotriva lui Grigorie Ghika nu s-a diminuat. Ei i-au aţâţat pe turci să-l
asasineze, atunci când, printr-un alt act de patriotism, a protestat împotriva cedării
Bucovinei‖447.
În timpul războiului, rușii au ocupat provincia Bucovina din Moldova, situată între
Galiţia și Podolia, în Nord, Moldova, în Est și Sud, și Transilvania, în Vest448. Întrucât
Bucovina fusese, cândva, parte din Transilvania449, desprinsă din România în secolul al X-lea,
de către maghiari, și reunită într-un propriu stat de către un bogdanid450, Ștefan V, prințul
Moldovei. Maria Teresia a cerut ca din nou să facă parte acel teritoriu din regatul ei, Ungaria.
Internunţiul Thugut a fost suficient de priceput, ca să-l determine pe Abdul Hamid și
pe miniștrii săi să creadă că ar fi în interesul lor (ca să nu mai vorbim de argumentele extrase
din „legea istorică‖, promovată de germani) să lase Casa Austriei să preia Bucovina, Maria
Teresia a putut să-i scrie reprezentantului ei din Constantinopol, scriindu-i: „În acest fel, vei
realiza cel mai strălucit act din cariera ta diplomatică‖. De fapt, Thugut era un diplomat
seducător, capabil să-i asigure suveranei sale o cucerire de o asemenea importanță, în timp ce
ea nu a avut nici o reţinere în faţa pericolelor războiului, deoarece istoricii cei mai favorabili
Turciei au considerat că este prudent să păstreze tăcerea. În orice caz, din ceea ce nu puteau
ascunde, se poate bănui ceea ce nu îndrăznesc să spună: „Domnia lui Abdul Hamid a fost o
443 Este corect să recunoaștem că școala din Bucureşti este mai renumită decât cea din Iaşi. Cu toate acestea,
autorul Daciei exagerează prea mult, chiar și atunci când spune că, în acel gimnaziu predau „toți celebrii greci,
care au venit acum, din Grecia, în Țara Românească‖ (Kogălniceanu, II, p. 480).
444 Pentru a înțelege gravitatea acestei intervenții, este mai bine să ne amintim mărturiile unui contemporan:
„Președintele Divanului și aproape că aș spune oracolul legii, arhiepiscopul mitropolit, în Țara Românească, cu
capitala în Bucureşti, iar în Moldova, cu capitala în Iaşi‖ . Mai adaugă
445 Grigorie III, urmând tradițiile Ghikuleştilor, voise să forțeze clerul la aceleaşi prestaţii de robotă. În Țara
Românească, se completau veniturile clericilor și cu o taxă de câte 4 piaştri pe an (Kogălniceanu, La Dacie, p.
454.) Dar clerul, care a jucat un astfel de rol în ridicarea boierimii împotriva noii legi în Valahia, nu s-a arătat
binevoitor nici în Moldova.
446 Alberto Dumont, în Souvenir de la Roumélie (Revue des deux mondes, 15 august 1871), spune că activitatea
este darul esențial al grecilor, precum este energia la albanezii. Dacă într-un Ghika nu există o astfel de energie,
el merită să dispară din istorie.
447 Elia Reguault, Provinciile Danubiene, pp. 300, 301. Regnault a fost colaborator la Siècle (Vezi Vapereau,
Dictionaire des contemporains, articolul Regnault).
448 Populația este calculată la 380.000 de suflete, aproape toți români.
449 Giovanni Chanoi (Il principe Giovanni Ghika): „După ocuparea Principatelor Dunărene de către Rusia, până
la 1.486.000 era numărul românilor care mai trăiau în acea provincie‖.
450 Descendenții lui Bogdan I, primul prinț al Moldovei (1292), în familia căruia coroana a rămas mult timp, se
spune că sunt Bogdanizi, precum Capetingii moștenitorii ai lui Ugo Capet. Bogdania este mai puțin contestată
decât Basarabia din Moldova.
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lungă ruină; a părăsit imperiul în decădere, cu arsenalul gol şi cu Nordul într-o ligă compactă
împotriva lui; Polonia, dezmembrată și împărţită; Ungaria, cucerită de trupele lui Laudon
etc.‖, iar „ignoranța Divanului a fost singurul obstacol care i-a împiedicat pe turci să vadă
abisul pericolului din faţa lor‖. Cine știe de ce a uitat prințul Ghika de faptul că, în statele
despotice, suveranul este totul451.
„Dominanta caracterul lui Abdul Hamid a fost mândria, moştenită de la o mamă iubită
și dobândită din cunoaşterea istoriei imperiului, în care el a căutat să urmeze, cu sfinţenie,
doar principiilor descendenței sale, realizate de istorici măgulitori. Nu știa altceva decât
măreția lui; el credea că nu are altă datorie decât capriciile sale și că un om neștiut, ridicat la
rangul cel mai înalt, prin moștenire, trebuie să fie neapărat infailibil. Inteligența sa limitată nu
i-a permis să vadă tot imperiul său vast, ci doar ceea ce era închis între pereţii seraiului‖452.
Germanii și francezii sunt unanimi în a-l judeca defavorabil, împreună cu inepții săi
miniștri453. Thugut a scris că „slăbiciunea și timiditatea lui depășesc orice imaginație‖454.
Eyriés spune: „Am fost trimis la închisoare, ca să-l aduc pe tron, la o vârstă fragedă, dar nu a
avut nici curaj, nici activitate. La cincizeci de ani, petrecuse patruzeci și patru în vechiul serai,
unde ocupațiile sale erau să facă săgeți... a murit, lăsând nepotului său, Selim, un imperiu
slăbit de pierderi ireparabile, miniștri slabi și corupți, pași rebeli, armate fără disciplină,
generali fără talente și fără experiență‖455.
Destinul, în secolul al XVIII-lea, a opus „faimoasei legi salice‖, dacă le-a contrapus pe
Ecaterina a II-a și pe Maria Teresia unor bărbați precum Ludovic al XV-lea și Abdul Hamid.
Sultanul care, după cum spune Barault, „avea știința unui Derviş și priceperea unui muncitor‖,
nu înțelegea sfera concesiunilor cerute de la el, de către împărăteasa regină; pe de altă parte,
devotatul împărat era departe de a renunța la poftele ambițioase. Nu dorea decât să reprime pe
briganzi în aceste țări, să împiedice răspândirea hoţiei în provinciile otomane și să ofere
securitate musulmanilor și creștinilor. Trebuia să ai o inimă foarte rea, ca să te opui unor
astfel de intenții lăudabile. Nici binevoitorul Padişah, nici slujitorii săi vrednici nu au avut un
suflet atât de negru, încât să fie capabili de o asemenea infracțiune. Dar toată această dorinţă
de reprimare a avut în vedere doar pe albanezul456 care conducea Moldova și putea să trădeze
țara și poporul. România pierduse mai mult de o provincie 457; România trebuia să sufere şi
mai multe deposedări și să se găsească, întotdeauna, la sânul ei, bărbați care să o vândă. Dar,
în aceste vânzări ale lui Iuda, Grigorie Ghika nu a fost niciodată implicat și, tocmai de aceea,
a fost hotărât458 să facă toate sacrificiile ca să sfideze pericolele, pentru a salva onoarea
numelui său.
451 Dora d'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia dei principi Ghika, nei secoli XVII, XVIII e XIX. Su documenti
inediti degli archivii di Venezia, Vienna, Parigi, Berlino, Costantinopoli etc., Firenze 1873, pp. 315-326
452 Lamartine, Histoire de la Turquie, Cartea XXXIV. Vezi și Lvallée, Histoìre de la Turquie, Cartea III,
capitolul 4.
453 Cumnatul său, marele vizir Muhzinzade, care i-ar fi putut fi îndrumător, „a murit de durere, la șapte zile de
la semnarea tratatului de la Kainardji‖. Se crede că și-a grăbit sfârșitul cu o otravă. „Era demn de mai mult
noroc‖ (Lamartine). Hammer, cel mai autoritar autor, care spune că Lamartine nu este mai puțin sever cu
imbecilul Sultan, „Abdul Hamid, fiul lui Ahmed al III-lea, i-a urmat fratelui, după moartea tatălui său, şi a
rămas, vreme de 43 de ani, în serai ca într-o închisoare. El nu a avut nici talent și nici experiența conducerii, iar
ignoranța lui era egală cu aptitudinea lui; era un om fără ingeniozitate, fără caracter‖ (Hammer, Cartea LXXIII).
454 Raportul din 3 august 1774.
455 Biographie universelle, de Michaud, articolul Abdul-Hamid.
456 «Sunt curajoși și hotărâți‖ (Thornton, Etat actuel de la Turquie, tom II, capitolul IX).
457 Maghiarii au luat Transilvania din secolul al X-lea. Banatul Timişoarei a fost încorporat în aceasta din urmă,
în conformitate cu Nicolò Maurocordat.
458 Grigore al III-lea era în același timp neînfricat și blând. Acestea sunt calitățile pe care autorul României, nu
foarte optimist, le acordă lui Grigore al III-lea (Vaillant, II, p. 241). Raicevich, care nu vedea lucrurile într-un
mod trandafiriu, nu era de acord cu opinia sa. „„Pedeapsa cu moartea a fost aproape abolită de ultimii principi,
cărora trebuie să le aduc corectă laudă, căci sunt în general umani și lipsiţi cruzime, în special prințul Alessandro
Ypsilanti" (Comentarii despre Moldova, p. 143). E adevărat că Raicevici spune că, „Aici, (în Moldova) clemenţa
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Pentru a înțelege rolul jucat de Grigorie Ghika în acapararea Bucovinei de către Maria
Teresa și lupta care a început între Prințul Moldovei și Casa Habsburgilor, este necesar să ne
întoarcem la origini și să arătăm în ce fel Grigorie și Baronul internunţiu Thugut
(ambasadorul Vienei la Constantinopol – n. n.) deveniseră dușmani ireconciliabili.
Numeroasele scrisori ale lui Thugut, păstrate în Arhivele din Viena, nu ne lasă să aflăm nimic
despre natura și dezvoltarea acelui conflict, care s-a finalizat atât de tragic.
Educat la Pera, unde se afla reşedinţa reprezentantului Curţii de la Viena (baronul
Penkler)459, fiul lui Alexander Ghika, prieten al lui Ulefeld, nu a arătat pentru acea autoritate
simpatia care s-ar fi presupus460. După ce a devenit mare dragoman, a arătat o mare simpatie
pentru Frederick al II-lea, care avea să-i tulbure relațiile cu Viena și să-l facă să piardă
relaţiile bune, pe care tatăl său le avusese cu Franța.
Cu siguranță, atunci când Thugut vorbește despre el, este mai bine să se calculeze
spiritul exagerării, obișnuite la ambasador, și a dorinței diplomatice (foarte arzătoare și tenace
în antipatiile lui), de a-l face suspect în faţa cancelarul vienez, Prințului Imperiului von
Kaunitz461, pe care părea să-l considere personajul cel mai conciliant, dar și cel mai plesnitor.
s-a aplicat doar pentru a câștiga bani din intrigi prost concertate‖ (Raicevich, p. 177). Nu trebuie uitat că acest
scriitor dalmatic, aflat în slujba guvernului de la Viena, „actualul secretar al Curții Imperiale‖, se afla sub
comanda marii lui suverane (Raicevich, p. 306), întotdeauna fidel tristei devize, postată consecvent în capul
cărții sale (fără mirări), dar, cu toate acestea, nu a avut nici o ezitare în a-l lăuda pe Grigore: „el fusese deja
dragoman de Poartă și apoi prințul Moldovei, înainte de războiul cu rușii, și a exercitat aceste atribuții în mod
strălucit‖ (Raicevich, p. 176). Dar când politica lui Ghika nu mai era în acord cu cea a împărătesei sale,
secretarul imperial nu mai vedea în el decât duplicitate, extravaganță, nebunie, avariţie, spirit de intrigă, copiind
calificativele incisivului Salaberry. Era natural ca prințului energic și patriot, care a vrut să apere teritoriul
românesc împotriva stăpânilor scriitorului dalmaţian, să i se atribuie toate aceste defecte! Mărimile austriece
aveau, cu siguranță, suficienţi bani, pentru a acționa în Constantinopol, în cadrul unei afaceri bauată, în
întregime, pe intrigă, pentru a servi o cauză proprie. Şi sunt mulţi cei care acceptă şi preiau afirmații similare,
fără interpretări proprii sau care mutilează textele pe care doresc să le reproducă. Astfel, Thornton se
îndepărtează de ceea ce spunea Dimitrie Cantemir despre presupusa loialitate a lui Grigore I față de tatăl său,
Constantin Cantemir (Etat actuel de la Turquie, capitolul IX, Moldavie et Valachie), dar este atent să spună că
Dimitrie Cantemir „a fost un om mare‖. Thornton este mai malefic pentru ignoranții istoriei, decât pentru
interesat. Pentru a da un test despre naivitatea sa, el menționează o autoritate precum Carra, de care
compatrioților săi nu le pasă. Autorul României spune că, dacă Ypsilanti și Ghika și-au făcut întoarcerea pe
tronuri, ei și-au afectat și țara, chiar dacă „Ghica a arătat că el nu este mai puțin devotat intereselor românilor
decât celor alor sale‖. „După ce am descris purtarea prinţilor fanarioţi‖, adaugă el, „trebuie precizat că Ghika
este o excepție printre ei. Iubea banii („Păstrează bani albi pentru zile negre‖, spune un proverb albanez; şi
„zilele negre‖ (nefericite) nu au întârzia mult pentru Grigorie), dar nu-i acumula, iar generozitatea sa i-a
contrariat pe mulți, iar „generozitatea lui l-a costat viața‖ (Vaillant, La Romanie, II, p. 242). Vaillant a fost uimit
să vadă, într-o lucrare precum Dictionnaire de la conversation, a lui Duckett (articolul Princes Ghika),
insistându-se mai ales pe „stoarcerile‖ atribuite lui Grigore al III-lea. Această expresie nu este decât un sinonim
al unei afirmații a lui Salaberry, emulatorul lui Carra: „Era preocupat (când a condus Moldova pentru a doua
oară), să răspândească intrigi și să adune comori imense‖ (Biographie universelle, de Michaud, articolul Ghika,
de Salaberry). Scriitorii francezi, adesea uimiți, au reprodus acuzații cu adevărat copilărești. Aşa, Lavallée
(Histoire de la Turquie, Mahmud I), vorbeşte într-un mod grotesc despre Grigore al II-lea. Lavallée a fost unul
dintre foarte rarii francezi care s-au îndrăgostit de visele tirolezilor Fallmerayer și, ca ei, nu a putut suferi nimic
grecesc sau ce i s-a părut grec. Acest „profesor al școlii imperiale din Saint-Cyr‖ a scris istorie, cu o precipitare
cu adevărat deplorabilă, aşa ca și cum romancierul Alessandre Dumas i s-ar fi impus ca model, astfel încât, într-o
ediție Malte Brun, a adunat multe lucruri ciudate asupra unei Republici din apropierea țării sale, doar pentru a-i
face pe elvețieni să înțeleagă motivul gafelor geografice ale ofițerilor francezi ai elevilor lor, în campania
împotriva Prusiei.
459 Scrisoarea lui Thugut din 28 octombrie 1769.
460 Într-adevăr, după ce a fost asasinat marele dragoman, pentru că i s-a reproșat că ar fi fost parțial în favoarea
Curţii de la Viena – cum ar fi făcut nimic pentru ai săi? Când cineva nu dorește să ia în considerare probleme,
cum ar fi Thugut, care, pe de o parte, singur vine să ofere o teorie foarte crudă despre bărbați și lucruri.
461 Kaunitz, mult mai puțin pliabil, dar o inteligenţă ministerială, știa, din experienţele Doamnei de Pompadour,
să reconcilieze Habsburgii și Burbonii (Mémoirea de Madame du Hausset, femme de chambre de Madame de
Pompadour, pp. 180, 181).
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Prin urmare, nu este sigur că Grigorie Ghika, după cum se pretinde, ar fi avut rolul principal
în încheierea tratatului dintre Frederick al II-lea și Poarta, din 29 martie 1771462. Dar nu
trebuie să ne îndoim că Ghika a contribuit la aceasta, deoarece politica sa, așa cum am
subliniat deja, a respectat perfect opiniile unchiului său, Grigore al II-lea, intențiile ferme ale
celebrului mare vizir Raghib și interesele evidente ale Porţii. A devenit, apoi, în ochii lui
Thugut, unul dintre cele mai periculoase personaje, gata pentru orice intrigă și extrem de
dispus să primească bani din partea statelor, în special din Rusia, pentru a le servi proiectele.
În mod natural, Thugut, care a primit o pensie din Franța și care a lăsat o avere
considerabilă 463, a fost înclinat să explice totul cu ipoteze similare: când cineva este galben,
vede totul în galben. Deci, după părerea sa, Grigorie Ghika s-ar fi îndepărtat de Petersburg,
pentru că Rexin nu i-ar fi dat dovezi suficiente despre recunoștința sa. Dar, pentru că toți
grecii sunt suflete blestemate ale Rusiei, se pare că rușii erau foarte naivi să cumpere obrazuri
foarte scumpe, deja cumpărate anterior de Prusia. Catolic zelos, Thugud era înclinat și credea
că în alte religii totul era subordonat interesului religios. German în plinătatea cuvântului, el
părea să creadă că Iehova i-a repudiat pe evrei doar pentru a alege un popor nou. Aceste
prejudecăți sectare și aceste urme de rasism fac rău şi celor mai înțelepte duhuri, iar când fiul
bărbatului din Linz, umflat în înălțimea sa, a devenit oracolul partidei retrograde464 și-a
precipitat țara într-o luptă împotriva Franței, în 1780, prin care i-a visat nebunește
dezmembrarea465 și, din toamnă, a condus-o în astfel de catastrofe, încât casa de Lorena,
moștenitoarea habsburgilor, a pierdut guvernarea Sfântului Imperiu, copleșită de complicații,
în care nu era obligată să intre, indiferent de interes. Stilul lui Thugut, judecat sever, dar pe
bună dreptate de Frederic II466, oferă o idee despre modul său de a privi lucrurile. Cu toate
acestea, datorită influenței Hanului Crimeii, Grigorie Ghika a devenit domnitor al Țării
Românești, acolo unde l-a înlocuit pe Alexandru al VI-lea Ghika, ale cărui calități rare467 nu
462 Scrisoare lui Thugut din 28 octombrie 1769.
463 „Thugut, spune un scriitor legitimist, deținea talente reale și mai presus de toate o experiență deosebită a
diplomației, dar a avut și opinii înguste și uneori prea personale. Nici nu se poate spune că el, la fel ca interesele
statului, a avut grijă de ai săi și l-a făcut în mod repetat pe suveranul său să cadă în jena de care nu a putut să se
elibereze. El a adunat mari averi; iar ura sa față de revoluționari s-a spus că provine, în parte, din pierderea
pensiei acordate de guvernul anterior‖ (Biographie universelle, Articolul Thugut, de Michaud).
464 Când Maria Teresa a murit şi a fost ales definitiv Iosif al II-lea, o nouă eră în Austria a început în istorie...
Leopold al II-lea a menținut, încă, un anumit număr de reforme; dar a murit în 1792, când Thugud devine
cancelarul lui Francisc al II-lea, iar vechea politică a imperiului și-a exercitat influența proastă. Sistemul iezuit a
continuat să sprijine populațiile, în absența lor‖ (A. Michiels, Hstoire secrète da gouvernement autrichien, Cap.
XXVIII).
465 Michaud, Biographie universelle, articolul Francois I, şi Michaud cel Tânăr, vezi și Mémoires d‟un homme
d‟Etat: „Nu îl vom acuza pe tânărul împărat (Francisc I.), spune Michaud, de această politică macchiavelică: era
tradițională în cabinetul de la Viena și, între alţii, Kaunitz, Thugut și succesorii lor sunt le sunt continuatorii‖.
Scriitorul legitimist nu suspectează judecățile sinistre ale suveranilor absoluţi.
466 Maria Theresa l-a trimis la Frederick, în 1778. Regele Prusiei povestește această vizită a lui Thugut, în
Memoriile sale. Nu a avut încredere (spune el) nici în soluţiile, nici în intențiile sale. „ Voi adăuga că, în
pledoariile sale, există un sunet servil, care nu seamănă deloc cu cel al lui Penkler și al lui Brognar‖.
467 „De câteva săptămâni, s-a auzit că prințul Țării Românești , Charles I Ghika, a murit în țara sa. Grecii, care
aspiră de regulă la aceste funcții, sunt prada unei mari agitații, dar sultanul i-a ales fiul drept succesor, care a
ajuns deja la destinaţie, iar în aceste părți se află deja comisarul turc și șeful chihaielor (Kapu-Kehaià), însărcinat
să-i dea firmanul. Multe calități bune îi sunt recunoscute, în general, noului prinț‖ (Scrisoarea internunţiului
Brognard, Pera, 16 ianuarie 1769. Am vorbit despre Brognard în cartea Albanais musulmanas; el a fost ucis în
Albania). Dar chiar și un prinț dotat cu cele mai bune calități s-a găsit înconjurat de aceleași dificultăți, pe care le
enumera Brognard, în altă parte. Valahia a contractat datorii uriașe. În mod firesc, trebuia să se gândească să
obțină de la Poartă „cele mai severe ordine pentru Prințul Țării Românești‖ (scrisoarea lui Brognard, 3 noiembrie
1766), nevinovat de această situaţie. În ciuda temperamentului său pașnic, Alexandru al VI-lea nu a scăpat de
aceste necazuri. În arhivele din Viena există multe documente despre aceste aspecte. S-a plâns de obstacolele din
calea exportului de cereale, din Țara Românească, în Transilvania; a exprimat dorința prințului de a negocia
preţul cerealelor cu trimişii imperiali-regali etc. În unul dintre aceste documente se menționează privilegiile
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au fost puse la îndoială niciodată nici de diplomația austriacă. Vorbind despre acest fapt,
Thugut a uitat satisfacția pe care această alegere i-a cauzat-o predecesorului său, Brognard468.
De fapt i s-a părut foarte probabil, ținând cont de caracterul și politica pe care i-a atribuit-o
prințului, că a profitat de obligația pe care o avea, de a da informații despre starea și
dispozițiile puterilor creștine, de a înșela Poarta, de a o face să accepte vești false și schița
imagini înspăimântătoare cu privire la intențiile Curții de la Viena, de a decide să se ocupe de
Rusia, așa cum au făcut toți grecii din Constantinopol469. Cu toate acestea, Tuguth nu și-a
amintit că Hanul din Crimeea, dușman sagace și hotărât al rușilor, ceruse pentru Grigorie
Ghika tronul Țării Românești470. În „vremurile bune‖ existau suficiente mijloace sigure pentru
a aduna mai multe informații pozitive decât din conjuncturile lui Thugut despre intențiile
oamenilor. De fapt, un conflict a avut loc, între Prințul Țării Românești și Contele O’Donnel,
comandant general în Transilvania, pentru scrisorile pe care Grigorie Ghika le-a primit de la
agentul său de la granița ungară-poloneză. Se pare că Grigorie a găsit acest mod de a proceda,
într-o oarecare măsură, pentru că O’Donnel i-a scris471 că va fi mulțumit de parfumul
scrisorilor.
S-ar fi putut crede că Grigorie Ghika, luat prizonier de către ruși472, nu ar inspira
îngrijorarea nimănui. Plictiseala și descurajarea pe care le-a simțit în captivitatea sa, despre
care vorbesc publiciştii francezi, și dorința de a se înțelege, reciproc, cu Curtea de la
Versailles, nu se pot împăca ușor cu gândurile secrete ale lui Thugut, care suspecta o
înţelegere între Ghika și guvernul Ecaterinei a II-a, dar aceste temeri îi erau complet
necunoscute lui Grigorie, și au apărut altele, mult mai grave pentru temerile lui.
După ce a studiat cu atenție Turcia și Orientul (de fapt el și-a datorat cunoașterea
limbilor estice şi a fost prețios în poziția sa, în acele circumstanțe), Ghika a înțeles mai bine
decât alții valoarea imensă a evenimentelor care vor urma tratatului de la Kainardji. Ecaterina,
care, așa cum se gândea la viitor, a presupus, pe bună dreptate, că Austria, văzând dezvoltarea
puterii rusești, va fi tentată să caute o compensație suplimentară în România. Deci ea a trebuit
să se gândească să-i opună, pe acest teren, un stat care nu o va lăsa liberă în mișcările sale. Și
fostul prinț al Țării Românești era cu atât mai potrivit pentru tronul Moldovei, cu cât Rusia
știa că Grigore va fi o persoană foarte binevenită pentru Frederick al II-lea şi că el are multe
motive să vrea să evite gratiile. Și acest lucru este atât de adevărat, cu cât Carra, secretarul
prințului, chiar a mers până la a spune că, dacă Ghika a fost urcat pe tron, acest lucru s-a făcut
după dorinţa regelui Prusiei. Thugut, în ciuda atenţiei sale permanente, nu s-a preocupat de o
astfel de eventualitate, deși a primit, de la Roman, o scrisoare de la plenipotențiarul rus

acordate de Grigorie Ghika (iulie 1733) și de Carlo Ghika (25 august 1761) comercianților transilvăneni. Întrucât
„versiunea românească‖ nu există, este dificil să judecăm probleme care, pe de altă parte, nu mai contează.
468 În scrisoarea sa din 16 noiembrie 1768, spune că prințul Țării Românești (Alexandru al VI-lea) a fost pus
pentru tinerețe, care l-ar face inferior condițiilor și s-a arătat fericit că Grigorie Ghika, sub care supușii
Imperiului otoman din Moldova nu s-au plâns, a fost înlocuit. Internunţiul, pe care îl știa „în persoană‖, s-a
grăbit să-l felicite pe Bianchi. Înainte de a pleca la Bucureşti (11 noiembrie), prințul a cerut informaţii speciale
cu privire la motivele procesului, pe care internunţiul credea că îl are împotriva guvernului valah, dar era pentru
plângerile supușilor imperiali, și i-a trimis secretarului său asigurarea că va avea de-a face cu această afacere,
care trebuie rezolvată cu promptitudine.
469 Scrisoarea lui Thugut 18 octombrie 1769.
470 Hanul a crezut că, în acele circumstanțe grave, este nevoie de un om cu un temperament diferit faţă de cel al
pașnicului Alexandru al VI-lea: „La 28 octombrie, spune Brognard, s-a întâmplat detronarea prințului Țării
Românești, despre care, până atunci, se credea că era prea tânăr și fără experiență, iar în locul său turcii au ales
pe prințul Grigorie Ghika, fost dragoman al Porţii și, apoi, domnitorul Moldovei. Hanul tătarilor, care se găsea
acolo, trebuie să fi contribuit la acest lucru‖ (Scrisoarea lui Brognard, Pera, 2 noiembrie 1768). Brognard poate
servi, de multe ori, pentru a-l îndrepta pe impetuosul și absolutul Thugut.
471 Scrisoarea din 7 iunie 1769, către Hermanstadt (Sibiu).
472 Scrisoarea din 18 decembrie 1769. El nu vorbește despre această veste decât ca zvon.
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Obrescov473, care a fost implicat în proiectul suveranei sale de a propune pe gospodarul Ghika
la Poartă pentru tronul Țării Românești, cu asigurare funcţiei pe viață. Thugud nu a prevăzut
că internunţiul ar trebuie să facă obiecții, cu privire la această numire, deoarece Austria nu a
avut niciun motiv să se plângă de Ghika, până atunci, iar acesta nici nu a fost zgârcit cu semne
de simpatie, atunci când Împărăteasa Regină i-a dat lui Demetrius474, fratele Prințului, în
Transilvania, asigurări de bunăvoință.
Această scrisoare l-a făcut pe Thugut să se teamă că influența rusă în principate va
avea o extindere imensă. Dar, știind că cuvântul a fost dat diplomaților pentru a-și ascunde
gândurile, el a răspuns politicos: să nu se creadă că curtea sa ar fi avut vreun motiv să se
plângă de prințul Ghika și că speră că ar putea, având instrucțiunile corespunzătoare, să
urmeze liber impulsul sentimentelor sale personale pentru prințul Ghika și familia sa 475.
În aceeași zi, Thugut a scris, într-un mod foarte diferit, prințului von Kaunitz,
cancelarul imperiului, trimițându-i şi scrisoarea lui Obrescov, și răspunsul său. Nu a existat
nici o parte din propunerea lui Obroscov, pe care să nu o considere deranjantă: alegerea
prințului, ingerința Ecaterinei a II-a într-o aventură, din care s-a străduit să-l facă pe tot omul
de stat să înțeleagă toată gravitatea, care, să zicem, pe duhovnicul german Grimm l-a
determinat să spună că Ecaterina a avut mai multă grijă de toaleta sa, decât de toată politica.
Lăsând-o pe împărăteasa Rusiei să plaseze un voievod fidel ei la granița statelor
ereditare ale casei Austriei, Austria trebuia să se aștepte să o vadă devenind stăpâna absolută a
principatelor și să provoace nenumărate nemulţumiri pentru curtea din Viena. Dar, cum e
posibil ca prințul Ghika să nu fie atât de util, ci să se opună direct planurilor de la Petersburg,
chiar şi indirect lor, Tuguth s-a gândit să împiedice numirea nebunaticului Ghika sau să-l facă
să fie investit în funcții mai puțin periculoase pentru guvernul austriac. Pe această bază,
diplomatul vorbește despre relațiile sale excelente cu socrul voievodului, Iacovaki Rizo, care
a participat la congresul din Focşani, ca şi Thugut. Rizo era la fel de plăcut lui Thugut, pe cât
îi era de puțin simpatic prințul. Rizo a fost devotat politicii din Viena 476 și s-a putut conta pe
el. Prin relațiile sale cu mai mulți miniștri ai Sultanului, Thugut l-a folosit în mod util și a
putut cunoaște multe lucruri care îl interesau. Astfel, internunţiul atestă că a crezut datoria sa
de a investiga care este planul pe care îl putea cunoaște Obrescov.
Rizo s-a arătat îngrijorat de aceste proiecte, nu numai în ce-l priveau pe ginerele său, ci
și pe rudele lui Grigorie Ghika, deoarece propunerea diplomatului rus ar putea duce la
bănuiala că Grigorie este prea apropiat de Rusia și, astfel, să-l expună pentru a fi mazilit de
Poartă. Modul în care Rizo a acceptat aceste deschideri și relațiile sale cu familia Ghika i-au
473 Roman, 22 august 1773 ... Nu știu, domnule, dacă sunteți informat despre conduita anterioară a
Gospodarului Ghika față de Augusta voastră Curte; dar, din câte îmi amintesc, ea era fericită; dovadă că prințul
de Lobkowitz l-a asigurat, de mai multe ori, de toată susţinerea înaltei sale autorităţi, atunci când se va ivi ocazia,
și, în călătoria pe care Majestatea Sa Imperială a făcut-o în Transilvania, fratele său, Dimitri Ghika, a avut
fericirea de a se apropia de Persoana Sa Sacră, iar Majestatea Sa Imperială i-a promis să-i oferi aceeași asistență,
pe cât posibil; așa că, domnule, aș dori să știu dacă ați primit unele ordine faţă de problemele de mai sus și dacă
pot conta pe sprijinul dvs., în favoarea lui, dacă apare vreodată ocazia. Nu te voi agasa, domnule, spunându-ţi că
pretenţia mea de la Poartă este instalarea prințul Moldovei, pe tot timpul vieții sale grele, plătind, totuși, anual, la
Poartă, toate impozitele obişnuite în acest Principat; și, rugându-vă să ţineţi secrete cele aflate, am onoarea etc.
(Arhivele din Viena. Ortografia și stilul scrisorilor franceze citate în acest capitol sunt reproduse exact).
474 Mare ban al Țării Românești și tatăl lui Grigore al IV-lea și al lui Alexandru X.
475 Pera, la Constantinopol, 3 noiembrie 1773 .... Sunt impresionat, domnule, așa cum trebuie, de încredinţarea
că ați fost suficient de amabil să mă impresionați, prin comunicarea părerilor dvs. despre Domnul Principe
Ghika; vă voi mărturisi că nu am primit încă ordine în acest sens, dar, după cum cred, Curtea mea nu are niciun
motiv să fie nemulțumită de conduita sa din trecut față de Curte, şi sper că voi putea, la timpul potrivit, să-mi
urmez înclinația liberă spre a susţine în toate dorințele voastre, precum și impulsul sentimentelor mele personale
pentru domnul prinț Ghika și pentru familia sa. Am onoarea etc. (Arhivele de la Viena).
476 Thugut a avut mai multe iluzii în acest sens şi este adevărat, după cum afirmă şi Hammer, că a favorizat
activ negocierile lui Renin cu Poarta.
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confirmat internunţiului intenţia de a-l folosi pentru a face opoziție ascunsă planurilor
Ecaterinei477.
Rusia nu-l putea adormi pe Thugut, iar marele mareșal Romanzov i-a scris o scrisoare
Marelui Vizir, în anul următor, în care arată că Ecaterina a II-a nu renunțase, așa cum se
credea, la proiectul ei iniţial478, prevăzut în acordul dintre Rusia și Prusia, iar tenacitatea celor
doi germani, Frederick şi Ecaterina, care au guvernat în cele două state, a fost prea puternică
pentru a-i face să renunţe, cu ușurință, la opiniile lor. Odată ce pacea de la Kainardji s-a
încheiat, Thugut nu s-a putut amăgi cu acordul lor. Zegelin pare să fi arătat că acest acord a
fost clar; pentru că a făcut cunoscută o scrisoare a contelui Romanzov, în care mareșalul de
câmp îi cere să grăbească numirea lui Grigorie Ghika în principatul Moldovei, amintindu-i că
primise de mult timp porunci, de la regele său, în această privință479 și că şi Mare Vizir
Muzun Oglu Mehmed-paşa (Muhzinzadè) s-a angajat expres să ceară numirea Sultanului480.
Tuguth era mulţumit că Zegelin nu i-a cerut să întreprindă ceva care să domolească
nemulţumirea lui Kaunitz. Influența Rusiei și a Prusiei în această afacere este decisivă.
Candidatului pentru principat el îi rezumă biografia, în funcție de părerea pe care o avea
despre el, adică i se pare prea proclet pentru acele două guverne. Când era mare dragoman,
Ghika s-a arătat atât de favorabil trimisului prusac Rexin și dispus promoveze cererile sale, în
detrimentul Curții de la Viena, încât reprezentantul Prusiei nu putea avea decât simpatie
pentru un astfel de „om‖481. În calitate de prinț al Țării Românești, Ghika ar fi avut relații
vinovate cu rușii, pe care generalii imperiali ruşi de la frontiere nu le-au răspândit niciodată
(așa cum a repetat Thugut). Această acuză este caracteristică lui Thugud și arată clar cum
diplomatul austriac amestecă mereu zvonurile cu anumite fapte, care nu merită să fie repetate.
În ciuda credinței sale prudente, Thugut nu se grăbise să se opună reprezentantului
diplomatic al lui Frederic cel Mare, Rexin. În spatele ascensiunii lui Grigorie Ghika se afla, în
mod clar, cuceritorul Sileziei, în timp ce împărăteasa Rusiei, supărat pe o înfrângere recentă,
se plasase de partea aliatului ei. Thugud nu avea niciun plan de încercare a unei rezistențe,
care nici nu ar fi avut şanse de reuşită, încât candidatul lui Frederick și al Ecaterinei să nu fie
preferat de către cei mai mulți miniștri ai Porţii și de membrii corpului puternic al ulemalelor.
Thugut spune, de asemenea, că a salutat comunicarea lui Zegelin şi că i-a spus că primise una
similară de Obrescov, cu aproximativ un an înainte, pe care a comunicat-o guvernului său, la
acea vreme; și, întrucât nu a primit nici un ordin în această privință, a crezut că Înalta Curte
vieneză nu are nimic împotriva instalării lui Ghika pe tron; că personal nu ar dori să susțină
acest proiect la Portă, dar că, pentru moment, a considerat că este indicat să se abțină de la
orice ingerință directă și publică în acea afacere, pentru că feldmareșalul Romanzov nu a
menționat nimic în corespondența sa și că, pe de altă parte, nu părea să existe nici o
dificultate, la care Zegelin să nu poată reacţiona cu ușurință.
Întrucât ministrul prusac a fost mulțumit de aceste răspunsuri, Thugut povestește că a
crezut în datora de a face familia Ghika să creadă în cuvintele lui, precum că ar fi cu adevărat
dispus să-i fie util candidatului. Și Grigorie Ghika chiar a crezut, cu atât mai mult, cât
cunoştea atașamentul socrului său pentru Austria, Rizo prestând, de-a lungul vremii, mai
multe servicii ambasadei austriece. Cu toate acestea, Thugut a fost dezamăgit să vadă că, după
477 Scrisoarea lui Thugut din 3 noiembrie 1773.
478 Necunoscând încă acest document important, am presupus că proiectul iniţial a fost modificat. Dar această
modificare a fost doar aparentă.
479 De vreme ce prințul de Kaunitz l-a detestat pe Regele Prusiei (Michiels, capitolul XXV), nimic nu-l putea
irita mai mult împotriva lui Grigorie. Sigur că Thugut nu a ignorat această iritare.
480 Dora d'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia dei principi Ghika, nei secoli XVII, XVIII e XIX. Su documenti
inediti degli archivii di Venezia, Vienna, Parigi, Berlino, Costantinopoli etc., Firenze 1873, pp. 327-336
481 Thugut era plin de curtoazie faţă de cei de care depindea și dur, atunci când nu avea de ce să se teamă de
cineva. Acest lucru trebuie atribuit, în parte, unei lipse de educație, în parte a temperamentului trist, pe care
guvernele absolute îl insuflă diferitelor personaje.
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încheierea păcii care a asigurat preponderența Rusiei la Constantinopol, opiniile lui Rizo, cu
privire la inconvenientele păcii cu ruşii, sprijinirea candidaturii ginerelui său de către ruşi, sau schimbat într-atât, încât părea că privește favorabil tot ceea ce îi putea favoriza pe ruşi. Cu
toate acestea, internunţiul austriac a continuat să înmulţească obstacole și să se opună, în ceea
ce-l privea pe Ghika, practicilor lui Romanzov482.
De fapt, el poate fi văzut urmărind îndeaproape mișcările feldmareșalului rus, după ce
a reușit să obțină scrisoarea, pe care o acesta o trimisese Marelui Vizir, la scurt timp după
aceea. În ea Romanzov menţionează că prințul Grigorie „Ghika, mergând pe urmele
strămoșilor săi, a făcut Sublimei Porţi servicii foarte importante‖. El însuși și-a pierdut
majoritatea averilor în ultimul război. Prin urmare, Marele Vizir s-a angajat să-l Înălțimii Sale
Padişahului ca prinț al Moldovei. Angajamentele asumate de Muhzinzadè (cumnatul
Sultanului – n. n.) și de plenipotențiarii otomanii erau atât de sigure, încât nu părea necesar să
fie menționate în tratatul de pace. Feldmareşalul Romanzov a cerut, totuşi, cu mare
îngrijorare, ca angajamentele în favoarea prințului Ghika să nu rămână o literă moartă483.
Prin urmare, Thugut a trebuit să se resemneze cu numirea lui Grigorie Ghica pe tronul
Moldovei și a lui Alexandru Ypsilanti, pe cel al Țării Românești484.
Istoria inedită, dictată de tatăl acestui prinț, se pronunţă în favoarea lui Grigore, iar
expedierile lui Thugut atestă că fiul s-a descurcat foarte bine împotriva acestui diplomat
versat. Dacă internunţiul ar fi avut deja acele relații cu Prințul Țării Românești, din care ar fi
reușit să atragă multe foloase, mai târziu, nemulțumirea lui ar fi fost mai puțin puternică, în
ciuda efortului de conciliere, depuse de Kaunitz485. Mai mult, nu a pierdut nici o clipă în a-şi
pregăti răzbunarea, astfel încât necazurile lui Grigorie Ghika au început încă din primele zile
ale domniei sale. Internunţiului i-ar fi fost mai ușor să-și atragă guvernul Valahiei, întrucât
tratatul de la Kainardiji părea să-i rezerve Austriei, în Est, un loc destul de secundar. Prin
urmare, guvernul său a decis să ocupe Pocuţia, districtul moldovenesc care astăzi face parte
din Galiţia, disputat, de secole, de domni ai Moldovei și de regii Poloniei și cauza unor lupte
sângeroase486.
Cu siguranță, împărăteasa Maria Teresia era mai puțin accesibilă decât Ecaterina a II-a
și Frederick al II-lea la seducțiile periculoase ale politicii de cucerire. Dar guvernele absolute
nu pot alege întotdeauna. Aceasta s-a văzut în momentul divizării Poloniei, țara față de care
Habsburgii aveau multe îndatoriri. „Ce zici de vărul devotat?‖, întrebă Frederick al II-lea.
Prințul sceptic a uitat că suveranii creștini nu au practic o politică diferită de cele de atunci,
deoarece influența creștinismului asupra societății a fost, până acum, foarte slabă. Doar ei
482 Scrisoarea lui Thugut din 17 august 1774.
483 „Înălţimea Sa nu poate ignora faptul că prințul Grigorie, la fel ca Alexandru Ghika, se mândreşte că,
mergând pe urmele strămoșilor săi, a prestat servicii esențiale Sublimei Porţi, pe care, chiar în acest război, a
slujit-o, având de suferit tot felul de nenorociri, până ce a pierdut cea mai mare parte a proprietăților sale. / Din
această cauză, în timpul negocierilor, atât Poarta, cât și regretatul Mare Vizir, s-au angajat, în mod expres, să
depună eforturi pentru a obține confirmarea Înălţimii Sale faţă de cele menționate, numindu-l domnitor pe
Grigorie Ghika, pe viață și fără demitere în Principatul Moldovei. Am crezut că sunt dator să respect
promisiunea simplă a acestor miniștri, cu atât mai mult cu cât, într-o scrisoare a regretatului Muhsinzadé despre
acest subiect, se spune că prințul nu poate decât să aștepte cu încredere ceea ce i-am promis. / Avizele atât de
puternice, care s-au alăturat celor mai urgente cazuri, pe agenda plenipotențiarilor, au fost cauza că nu am inserat
aceasta ca articol în instrumentul de pacificare. Prin urmare, acest caz a fost decisiv, promis prin cuvânt și în
scris din partea miniștrilor înzestrați cu deplinele puteri ale Porții: eu nu pun în balans, în virtutea bunei armonii
care există între cele două imperii, reînnoirea tratatului cu menţionarea cererilor mele cele mai presante pe acest
subiect. Voi lua în considerare, ca efect al sentimentelor tale personale pentru mine, mijloacele pe care le vei
folosi pe lângă Înălțimea Sa, pentru a obține confirmarea prințului Ghika, pe durata vieți lui și fără schimbare, în
Principatul Moldovei. Voi avea o obligație specială față de tine și aştept nerăbdător răspunsul‖ (Scrisoarea
feldmareşalului Romanzov către Marele Vizir, din 28 septembrie 1774).
484 Scrisoarea din 3 octombrie 1774.
485 Cancelarul a cerut să încerce să convingă familia Ghika de afecțiunea internunţiului Thugut.
486 Este districtul Pocuţia, visat de Thugut.
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urmăresc pretexte, în timp ce alții se descurcă fără ele. Ei au grijă să nu spună că „puterea
depășește legea‖, știind că este ușor să dovedești este corect doar ceea ce îţi doreşti, atunci
când ai puterea la dispoziție. Partea regatului lui Sobieski, pe care împărăteasa austriacă o
avea ca zestre, conform proclamaţiei ei, a fost inclusă în vechile posesiuni ale regatelor sale
din Ungaria și Boemia. După anexarea Galiţiei, nu i-a fost ușor să descopere că Bucovina era
o „posesie străveche‖ a Galiţiei?
Thugut, care cunoștea partea slabă a reginei împărătese, l-a sfătuit pe prințul de
Kaunitz să declare districtul Bucovina, ocupată deja de austrieci, este o „posesie legitimă‖ a
părții Poloniei, anexată statelor Austriei. Dacă Porţii nu i-ar fi plăcut astfel de raționamente, ar
fi trebuit să se recurgă la amenințări și la forță. Problema refugiaților ar oferi, dacă nu s-ar
găsi una naturală, o oportunitate de marș al trupelor. Apoi, internunţiul a înțeles foarte bine că
totul va merge conform dorințelor Curţii sale, dacă Grigorie Ghika nu ar fi prinț al Moldovei.
Thugut credea că Bucovina este doar o extindere a principatului și că prințul ar putea găsi
sprijin în Rusia. Prin urmare, a fost o problemă de a neutraliza intențiile sale „cele rele‖.
Diplomatul, căruia i-a fost cunoscută apatia orientală, a estimat că prințul, aflat la începutul
domniei, nu ar acorda prea multă importanță districtului invadat de austrieci487 și, mai târziu,
și-ar ignora neplăcerile datorate unor fapte deja realizate – raționament specific lui Thudut.
Dar prea mult sânge albanez curgea prin venele „omului rău‖, prin venele nepotului lui
Grigore al II-lea, învingătorul lui Ursetti488, pentru ca lucrurile să stea în acest fel489.
În ciuda speranței lui Thugut că prințul urma să accepte de bunăvoie împărțirea unei
țări, pe care o considera „proprietatea lui‖ 490, nu abandonează acordul la întâmplare, el salută
familia prințului, deoarece aşa îi fusese recomandat de Kaunitz, şi calculează ce foloase ar
putea trage din atașamentul primului Kapu-Kehajà al Moldovei, Rizo, care merita
recunoştinţa lui Ghika pentru utilitatea serviciilor pe care i le-a făcut la Poartă. De fapt, se
pare că, cu el, se poate apăra până la un anumit punct de aventură și poate diminua suferințele
care ar putea rezulta dintr-o astfel de întreprindere. Chiar și cu Rizo, însă, a fost necesar să se
folosească multă precauție, deoarece nimic nu ar fi mai periculos decât să le dea Porţii sau lui
Ghika cele mai mici griji în privinţa ocupației. Totuși, Ghika va trebui să înțeleagă că Sultanul
a ezitat să-l numească prinț pe viaţă și că își datorează poziția nu în tratatele de pace, ci
intervenției Rusiei în favoarea sa491. Este clar că Thugut calcula distragerea atenţiei prințului,
la sugestia lui Kaunitz492, mai capabil decât el, dar pe care trebuia să-l judece ca imitator al
„nepăsării franceze‖493, de vreme ce scrisorile sale anterioare probau că raţionamentul său este
incorect.
Problema Bucovinei a fost complicată de agitația produsă de ţările româneşti, în
tratatul Kainardji. Unii deputați ai lui Valahiei și ai Moldovei au mers la Constantinopol,
pentru a cere întărirea privilegiilor lor cele vechi și punerea în aplicare a drepturilor care le-au
fost acordate prin tratat. Sosirea acelor deputați ar fi putut face inutile revendicările
487 Această afirmație contrazice ceea ce spusese despre exagerările scrisorilor trimise de Grigorie Ghika la
Poartă.
488 „Imperialii de sub comanda lui Ursetti din Ferrara, au încercat o lovitură de stat asupra Moldovei. . .
Grigorie al II-lea a contraatacat puternic și i-a pus pe fugă‖ (Vaillant, La Roumanie, II).
489 „Istoria oferă dovezi splendide ale energiei albaneze‖ (L‟Alta Albania, Introducere, p. X și următoarele,
Hequard spune despre albanezii care trăiesc în afara orașelor că sunt: „munteni cu voință de neînfrânt, cu o mare
mândrie, excesiv de disprețuitori cu moartea, ceea ce îi face teribili pentru musulmani‖ – p. 333).
490 Acest gând l-a iritat, mai ales, pe internunţiu. Este clar ce concept a format din importanța stabilității unui
prinț care părea dispus să se identifice cu țara și să-și apere drepturile.
491 Scrisoarea lui Thugut din 3 octombrie 1774.
492 „Galantul diplomat a fost unul dintre puţinele personaje pe care Natura le-a produs; dar îi oferise un dar
bogat de talente superioare‖ (Michiels, Politique du gouvernement autrtchien, capitolul XX).
493 „Politicienii din vremurile antice sau moderne nu au avut niciodată o admirație mai vie și un atașament mai
sincer față de țara noastră‖ (Michiels, Politique du gouvernement autrichien, capitolul X).
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nebunești494 ale politicii austriece, influențând succesul intrigilor internunţiului. Prin urmare,
Thugut s-a grăbit să sublinieze că deputații veniți din Țara Românească erau nemulțumiți de
noul lor Gospodar, Alessandro Ypsilanti. De aici ar ști ce partidă ar putea să urmeze
moldovenii. Dar, până atunci, era cu mintea în altă parte; de aceea a vrut să discute cu Rizo,
pentru a afla de la el părerile și planurile Prințului Moldovei495.
Internunţiul a fost mulțumit de prim Kapu-Kekaià din Moldova. El i-a propus să-l facă
pe Ghika să înțeleagă că prințul avea tot interesul interes în a menține relații bune cu Curtea
din Viena. Întrucât Austria avea forța proprie și putea ține teritoriul ocupat, Ghika a trebuit să
se resemneze, consimţind de bună voie faptele realizate și, mai ales, pentru a evita orice pas
greşit.
Nu s-a spus nimic despre asta, din punctul de vedere al diplomaţiei germane. Și Rizo,
de asemenea, nu numai că s-a declarat convins, dar a afirmat că ginerele său are suficientă
inteligență pentru a accepta motivele lui Tugut. Mai mult, el s-a ocupat de negocierile, pe care
dorea să le conducă în secret, între prinț și internunțiu. Prin urmare, el și-a propus să trimită
un mesager la Iaşi, exprimând speranța că teritoriul ocupat nu va fi prea mare. Această
reflecție semnificativă l-a implicat probabil pe Tuguth să ceară vreun argument „specific‖. La
aceste preocupări, s-au adăugat și alte circumstanțe. Intrarea trupelor imperiale-regale în
Bucovina a produs o mare senzație. Într-adevăr, nu este un lucru obișnuit să invadezi o țară,
printr-o simplă şi paşnică desfășurare de forţe496.
Oamenii, guvernul, diplomația străină par să înțeleagă ce era ciudat la această
întreprindere, împotriva unui stat vasal al Porţii. Cu toate acestea, Thugut a sfătuit să se
cumpere timp, știind bine că otomanii au nevoie de mult timp pentru a urma o idee. Rizo nu
era mai puțin încurcat decât el. S-a întors la ambasadă, înainte de a-i trimite curierul, pentru a
solicita o întrevedere, prin care să-i ceară moderarea cerințele guvernului său, care, potrivit lui
Rizo, ar fi trebuit să se limiteze la limitarea și trasarea frontierei. Dar, din moment ce rușii
încă ocupau Moldova, nu exista nici o asigurare din această parte497. Thugut nu a băgat de
seamă că Ecaterina era prea agitată, pentru a o împiedica pe Maria Teresia să ofere exemplul
uimitor al unei politici, pe care urmașii săi ar fi putut să o ia drept exemplu 498. Când
Alexandru I avea să ocupe restul provinciilor române, desemnat fiind pentru aceasta de aliatul
său Napoleon I, la începutul secolului al XIX-lea, el nu a făcut altceva decât să ia modelul pe
împăratul Carol al VI-lea499, moștenitorul scrupulos al Habsburgilor. Atunci când politicienii

494 „Înțelepciunea, spiritul unirii și patriotismul s-au pierdut printre ei... Toată lumea voia să fie prinț‖
(Kogălniceanu, La Dacie). Atunci a urmat tratatul de la Kainardji.
495 Scrisoarea din 17 octombrie 1774.
496 Dora d'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia dei principi Ghika, nei secoli XVII, XVIII e XIX. Su documenti
inediti degli archivii di Venezia, Vienna, Parigi, Berlino, Costantinopoli etc., Firenze 1873, pp. 337-342
497 Scrisoarea lui Thugut din 3 noiembrie 1774.
498 Michiels merge și mai departe, prezentând pe cele două împărătese drept complici în prezentarea Bucovinei
ca parte a Poloniei: „Ecaterina a II-a dorea să se asigure că i-a oferit Bucovina drept favoarea vecinei sale
occidentale. Iar guvernul imperial austriac a păstrat acest dar‖ (Histoire secrète de la politiqite autrichienne,
capitolul XXXI, „politică pe care Austria o respectă în mod tradițional față de provinciile dunărene‖). Politica
Ecaterinei a fost mult mai prudentă. Trimisul ei dicta la Constantinopol, iar Repnin a tunat și a fulgerat, dorind să
ofere o satisfacție moldovenilor, dar a fost o idee bună să o împiedice pe Maria Teresa să facă ceea ce Talleyrand
ar fi făcut (din punct de vedere politic), „mai mult decât o crimă , o ciudățenie‖. "Acești aliați excelenți vizau să
se înșele reciproc. Și, de fapt, în acest moment a fost faimoasă Comisie, din care au făcut parte Schletzer (Staats
Anzeigen, I, p. 38) și Mirabeau (De la monarchie prussienne sous Frédéric le Grand, VJ, p. 279), căreia i s-a pus
întrebarea: „Ce rău ar provoca pierderea acestor provincii, dacă Rusia ar fi obligată să renunțe?‖.
499 Banatul Timişoarei sau, mai degrabă, Timişoara, a fost cedată de turci Casei de Habsburg, în 1718. Astfel, în
secolul al XVIII-lea, Turcia a început să vândă ceea nu îi aparținea, ca și cum ar vrea să demonstreze că
protectoratul otoman era plin de inconvenienţe. În ceea ce privește Curtea de la Viena, aceasta a pus în aplicare
acel program lipsit de sens, pe care alții l-au imitat mai târziu (A E I O U - Austriae est imperare orbi universo)
și care i-a condus pe imitatorii săi la marginea prăpastiei.
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acționează cu uimire aparentă500, ei se expun la acele pocăințe sterile, care inspiră împărțirea
Poloniei, de către Prințul on Kaunitz501. Dar încă nu ajunsese la un astfel de punct, cum a fost
spus Thugut, să împingă acordul, fără a se expune la necazuri excesive. Era o problemă de
întristare; mai degrabă pentru a da cel mai trist exemplu din lume, pentru o bucăţică
neînsemnată de ţară a Moldovei. Se pare că Maria Teresia se temea că va fi târâtă, din
toamnă, la conduite rușinoase, când a scris despre împărțirea Poloniei:
„Când toate provinciile mele vor fi atacate, în același timp, și nu voi mai avea unde sămi odihnesc capul, aș avea măcar liniştea conștiinței mele și ajutorul lui Dumnezeu pentru
această împăcare. Acum, ce diferență! Nu doar dreptul public în Europa este împotriva
noastră, dar avem probleme şi cu rațiunea și corectitudinea. N-am suferit niciodată,
mărturisesc, cât am suferit de o asemenea pacoste – mă sfiesc să mă arăt în public. Gândeștete, prințe, ce exemplu ne pregătim să oferim lumii, dacă pentru o bucată mizerabilă a Poloniei
și, poate, a Moldovei și Țării Românești, ne compromitem onoarea și sacrificăm stima
tuturor! Sunt pe deplin conștientă de faptul că sunt singură și că vârsta mi-a înlăturat
rezolvarea, așa că trebuie să las lucrurile să curgă de la sine, dar nu fără un regret profund‖502.
Timpul trebuia să arate că Maria Teresia, cu siguranță nu o femeie obișnuită 503, a fost mult
mai inspirată decât consilierii săi neprevăzători.
Ciudata apatie a miniștrilor lui Abdul Hamid a justificat punctul de vedere al lui
Thugut, care nu a văzut obstacole serioase din partea Prințului Moldovei. Cu toate acestea,
reiseffendi-ul a ieșit, în cele din urmă, și a decis să ia informații de la Rizo, care, fără a aștepta
instrucțiunile prințului, s-a grăbit să-l liniștească, în privința rectificării granițelor504, o
aventură lipsită de importanță, pe care voievodul Ghika ar fi avut-o conformă şi a pus imediat
ordine. Deși Porta nu a arătat nici o îngrijorare, reis-efendi și marele dragoman au pus, totuși,
la îndoială demersul internunţiului, pe care prostia i-a făcut să-l vadă drept un prieten
excelent505. Prințul von Kaunitz era scârbit de minciuni506, dar Thugut nu a avut aceleași
scrupule, precum cancelarul, și a folosit, pe scară largă, privilegiile diplomației. El a răspuns
cu „cuvinte bune‖, pentru a trage de timp până pe 21 decembrie, moment în care rușii au fost
nevoiți să evacueze Moldova. „În primul rând‖, a scris Thugut, „este necesar să împiedicăm
intervenția rușilor și a prusienilor! Dar acest lucru nu a fost suficient. A fost necesară mituirea

500 Michiels povestește (Politique autrichienne, capitolul XXVII) că, atunci când Kaunitz era la vârful puterii
sale, i s-au reproșat „amețelile infame‖. Vârsta nu face ca moralul, dar și fizicul, să acorde o importanță mai
mare corpului persoanei și, dacă s-a spus, pe bună dreptate, că „omul este un copil‖, se poate afirma, de
asemenea, că bătrânul reînvie „în bărbat‖.
501 „Cancelarul Austriei și-a cunoscut ulterior greșeala. Frederick al II-lea nu scutise nimic pentru a-l seduce; a
format un proiect de împărţire pentru Polonia. Dar era prea târziu‖ (Michiels, capitolul XXVIII). În urma opiniei
comune, autorul cărţii Politique du gouvernement autrichien a atribuit lui Frederick prima idee a împărţirii, în
același mod în care Duckett a afirmat că „prima idee a venit cu siguranță de la Kaunitz‖ (Dictionnaire de la
Conversation, articolul Kaunitz). Este însă indus că inițiativa aparține germanilor și că, atunci când a fost
acceptată, Rusia era condusă de o germancă.
502 „Această notă remarcabilă se strecura între foile copiei faptei pe care Prințul von Kaunitz trebuia să o aibă
pe o bucată de hârtie‖ (A. Michiels, Histoire Secrète du gouvernement autrichien, capitolul XXVIII).
503 Un scriitor, care nu este foarte favorabil Austriei, afirmă că „Maria Teresia nu era o femeie obișnuită; că era
înzestrată cu o inteligență puternică, cu o imaginație rodnică, cu o activitate neobosită, cu un curaj indiscutabil;
și că, în ciuda devotamentului excesiv, care o inspiră în copilărie, superstiția s-a diminuat sub domnia ei‖ (A.
Michiels, Histoire du gouvemement autrichien, capitolul XIX).
504 Mirabeau vorbește despre modul remarcabil al României de a „reglementa‖ frontierele cu Viena. În timpul
nopții, au fost îndepărtați stâlpii care au marcat limitele teritoriului, ceea ce părea faimosului orator „foarte
ciudat‖ (De la monarchie prussienne sous Frédéric le Grand).
505 Saint-Priest, într-o expediere pe care am menționat-o, se minunează de o „prostie‖ care a ajuns la un astfel
de grad. Totul se ciocnește împotriva statelor aflate în declin: prostia este la același ca trădarea.
506 „Prințul (precum turistul englez Siwnburne) disprețuiește micile artificii și minciuni; iar când nu vrea să-și
exprime adevărata opinie, el tace‖.
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miniștrilor turci, aceasta fiind marea resursă a guvernelor care atacă imperiul otoman‖507, și
argintul nu lipsea din comorile din Viena, atât de bine umplute de Franța 508. Tuguth, care a
cunoscut minuțios țara, a cerut puteri depline și instrucțiuni cu privire la sumele, „de care are
nevoie în mod constant pentru a soluționa dificultățile cu miniștrii, curtenii și plenipotențiarii
turci‖. De asemenea, el a estimat că i-ar fi de folos dacă a-şi arăta „recunoștința‖ față de
familia Ghika, de care se știe că s-a sperat, dar nu știe dacă va reuși să-l atragă de partea sa pe
socrul prințului, Rizo509.
O fi înţeles el, Grigorie, că a avut de-a face cu un om care nu iubea sinceritatea sau a
fost înșelat de avalanşa de prietenii care s-a năpustit peste el și familia sa? Prima ipoteză este
cu siguranță mai probabilă, din moment ce fostul mare dragoman a văzut un număr mare de
diplomați de aproape, şi că nu putea fi înșelat cu ușurință de cuvintele lor de aur. Prin urmare,
este probabil ca corespondența sa cu nunţiul să fie considerată pur diplomatică. La insinuările
de prietenie ale lui Thugut, Grigore a răspuns cu același conținut, promiţând doar că s-ar simţi
norocos să aibă ocazia de a-i fi de folos510.
Dezinteresul Porţii a sfârșit prin a fi observat de diplomatul Thugut, după o întrevedere
cu reis-effendi, când a fost înclinat să creadă în influenţe ale trimisului prusac, ale diplomaţiei
ruse și poate chiar ale ambasadorului Angliei511. Prin urmare, a așteptat cu nerăbdare sosirea
mesagerului, trimis de Rizo prințului Moldovei, și evacuarea acestui principat de către ruși.
Între timp, pentru a nu se plictisi, s-a ocupat de trimişii Moldovei și Țării Românești.
Alessandro Ypsilanti și Rizo, în numele lui Grigorie Ghika, au propus publicarea unui
hatişerif care să sancționeze prerogativele acordate principatelor prin ultimele tratate, o
măsură directă împotriva influenței ruse 512. Un astfel de sfat pare, într-adevăr, puțin
compatibil cu „orbul atașament față de Rusia‖, pe care Thugut îl atribuie lui Grigorie, despre
care face aluzie în scrisoarea despre care vorbim. Această scrisoare cuprinde o serie de
ipoteze, pe care internunţiul le-a examinat, pentru a încerca să uite de nerăbdarea și neliniștea
produse în el de așteptarea mesagerul trimis de Rizo la Prințul Moldovei. Se temea că, mișcat
de atașamentul său orb, Ghika va comunica planurile Austriei în Rusia, pentru că le cunoştea
de la socrul său. Cu toate acestea, trebuie mărturisit că prințul, şi fără „atașament orb‖, avea
dreptul și datoria de a căuta peste tot, și mai ales în rândul celor care respectaseră integritatea
teritoriului românesc 513, un mijloc de a rezista violenței nedrepte de care a suferit. Dacă
Thugut ar fi putut intrat în legătură cu feldmareșalul Romanzov, pentru a-i ține pe turci
507 Filip Macedoneanul a spus că, dacă un oraș nu era impregnabil, un căruţ încărcat cu aur îl poate deschide.
După capturarea Varnei, a cărei garnizoană a fost comandată de Jussuf Pașa, fiind amenințat de pierderea
bunurilor pe care le avea în Macedonia, „împăratul (Nicolaie) i-a dat câteva țări în Crimeea și o sumă
considerabilă. (Biographie universelle, de Michaud, articolul Nicolas, de Levot). Ulterior, s-a afirmat că, dacă
Balcanii ar fi fost traversați, după un an de luptă, darurile lui Filip ar fi fost preferate de mai mult decât un șef
otoman şi îndepărtaţi de la îndatoririle lor.
508 Cartea roșie, descoperită la Tuilerie și publicată în 1793, a dovedit că a fost trimisă, de la Versailles, la
Viena (1757-1769), suma, cu mult mai mare atunci, decât acum, de 82.052.479 lire! Kaunitz era înclinat să vadă
sfârșitul acelei alianțe, utilă țării sale. A murit la 26 iunie 1794, a doua zi după bătălia de la Fleurus, care a
inaugurat lupta finală de la Solferino, între cele două țări. Se spune că, din moment ce nu mai putea lupta
împotriva intrigilor, ceea ce a făcut ca influența sa să fie nulă, omul de stat, care a luat Bucovina de la români, sa lăsat să moară de inacțiune (A. Michiels, Pólitique du gouvernment autrichien, capitolul XXVIII) ca Raghib,
ultimul celebru Mare Vizir.
509 Scrisoarea din 17 noiembrie 1774.
510 Scrisoarea, în limba franceză, este datată, la Cucuteni, aproape de Iaşi, pe 19 noiembrie stil vechi (Arhivele
din Viena).
511 Se pare că şi Curțile din Nord, cu excepția celor două curți scandinave, fără influență la acea vreme, au fost
de partea lui Grigorie Ghica, în timp ce cele două state catolice principale erau împotriva lui. Aceste state,
înmulțind fapte similare, au sfârșit prin a da câştig de cauză protestanților și ortodocșilor.
512 Scrisoarea lui Thugut din 3 decembrie 1774.
513 Pe atunci, maghiarii intrau în posesia Transilvaniei, iar Banatul era acum uzurpat de împăratul Carol al VIlea, în timp ce rușii nu se retrăseseră de pe nici o parte a teritoriului românesc.
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departe de provincia lor bogată, nimeni nu ar avea dreptul să-l învinovățească. Dar Thugut s-a
liniștit imediat, luând în calcul caracterul lui Abdul Hamid și al miniștrilor săi. „Voința rea‖ a
prințului Moldovei ar întâmpina „o dificultate insurmontabilă‖, la Constantinopol, și s-ar găsi
unele mijloace pentru a fi înțeles corect. Cu toate acestea, a fost necesar să recurgem la alte
metode decât subterfugiile folosite până acum. Divanul Moldovei, influenţat de Romanzov,
cu siguranță nu a stat liniștit și a continuat să întărâte frecvent Poarta. S-a vorbit și despre
sosirea unui trimis din Moldova, care ar fi fost însărcinat514 să aducă revendicările ţării sale şi
să solicite și reprezentări ale poporului său la Constantinopol515.
Cu toate acestea, Ecaterina a II-a nu a vrut să împiedice Curtea de la Viena să facă una
dintre acele erori care, ulterior, ar contribui la înmulțirea jenei ei; ea și-a retras trupele din
Moldova. Astfel, rușii au lăsat terenul la cheremul intrigilor periculoase ale lui Thugut.
Nunţiul Austriei a găsit, de asemenea, un ajutor neașteptat în prințul Țării Românești516, care,
până atunci, fusese considerat mai mult ca un partizan al Rusiei, decât al Austriei517, și care,
în aceste condiții atât de critice pentru țară, se purta cât se poate de echivoc. În momentul în
care internunţiul era iritat de întârzierea trimisului lui Rizo, de la care aştepta nerăbdător veşti,
domnitorul din Țara Românească, „cel mai devotat‖ casei din Austria, a trimis lui Thugut
informații precise despre intenţiile lui Grigorie al III-lea Ghika.
Ghika trimisese un memoriu, la Portă, cu privire la dezacordul dintre faptele Curții de
la Viena şi manifestările sale de aparentă afecţiune, insistând asupra importanței teritoriului
râvnit de Austria. Ghika solicita ferm ajutorul puterii de protecție, reconfirmată prin tratate
solemne518. El a mai întrebat dacă Moldova se poate apăra și dacă este legal să recurgă la
ajutorul unei puteri străine. Este clar că Grigorie era înclinat să imite conduita energică a
unchiului său, Grigorie I; căci observase că apărarea cordonului de ocupație nu este
considerabilă și că ar fi ușor alungată.
Ypsilanti a profitat de ocazie pentru a-l acuza pe prințul Moldovei că s-a aruncat în
brațele rușilor, știind (cum se poate crede) că Thugut, o astfel de bănuială era, acum, dispus să
o vadă peste tot. Grigorie, potrivit domnului din Țara Românească, ar fi încercat să întârzie
plecarea lui Romanzov și ar fi dorit să demoleze cetatea Hotinului, un bastion al Moldovei.
Este adevărat, însă, că, potrivit lui Ypsilanti, Grigorie Ghika ar fi acționat în acord cu poporul,
trimiţând o deputăție de moldoveni la Romanzov, cu siguranță pentru a-l determina să-l
sprijine.
Thugut a folosit cu precauție aceste confidențe, pentru a oferi neliniște reis-efendi-ului
și pentru a observa atitudinea lui Rizo, fără a-l compromite pe Ypsilanti. La rândul său, Rizo,
care nu știa de unde provin zvonurile, înțelegea clar cum ar trebui să i se pară aceste ipoteze
îndrăznețe, pentru a justifica demersurile ginerelui său, a recurs la „subterfugii‖ – probabil
514 Raportul comisiei însărcinate de Maria Teresa cu studierea spiritului românilor nu arată că boierii ar fi fost
în favoarea dominației habsburgice. Prin urmare, trebuie să considerăm că cuvântul „revendicare‖ este o nouă
inexactitate (Vezi Mirabeau, De la monarchie prussienne, tomul VI, pp. 279 și următoarele)
515 Scrisoarea lui Thugut din 17 decembrie 1774.
516 Ypsilnnti, primul domnitor din familia sa, vedea rău, cu siguranță, o familie care a domnit încă din secolul al
XVII-lea. Thugut, care, ca și el, abia a ieșit din popor, a simțit şansa pentru familia sa în acea mică simpatie, pe
care i-au inspirat-o cei care aspirau să-l înlocuiască pe Ghika. Acest instinct a fost cel care i-a sporit antipatia
împotriva Ghika, după înlăturarea lui Alexandru al X-lea. „De îndată ce a fost numit prinț (Giorgio Bibesco),
unii mari curteni şi-au sporit ambiția de a vedea în exil întreaga familie Ghika!‖ (Vaillant, La Romanie, II, p.
432).
517 Un scriitor moldovean, favorabil protectoratului rus, potrivnic lui Grigore al III-lea Ghika, l-a numit pe
Ypsilanti cu epitetul „virtuosul‖.
518 „Atunci, sfătuit de tatăl său, Ștefan cel Mare, prudent și înţelept, Bogdan al V-lea a făcut un act de vasalitate
lui Suleiman Magnificul (1504). Ștefan al V-lea a reînnoit jurământul (1551). Când Suleiman a asediat Viena, un
ambasador al lui Petru Rareș a adus un omagiu cu șapte condiții (1529). Al patrulea a fost că „țara va fi protejată
de Turcia, de fiecare dată când va fi solicitată‖. Petru a primit, mai târziu, de la Sultan mantia voievodală, tuiul
cu trei cozi și cuşma cu penei de struț,
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punând la îndoială o parte din lucrurile pretinse de internunţiul austriac. Pasionat de
diplomaţie, el era dispus să le accepte fără dovezi; acest lucru trebuie atribuit, în parte,
antipatiei inspirate de prințul Ghika, care trebuie să se fi bazat pe motive personale519 și care,
în parte, insinua ideea ciudat de falsă că el ar fi fost influenţat de opiniile prințului. Grigorie,
departe de a-și crede poziția foarte fermă, pentru că fusese numit prinț pe viață, potrivit
secretarului său Carra, locuia în palatul domnului Moldovei, care palat i se părea democratului
francez prea modest. Știa bine că nici plecarea sa de la Constantinopol, nici relațiile sale cu
Prusia și Rusia nu l-ar putea salva de soarta tatălui său 520 și de destinul care, după cum Ali
Pașa însuși, de la înălțimea puterii sale, îl prevenea că este sub amenințare521. Dar nici „frica‖
de Poarţă, nici cea de puterea Mariei Teresia, exprimată în frumosul limbaj al lui Thugut 522,
nu l-au făcut „să accepte rațiunea‖. Un german nu va înțelege niciodată pe un albanez. Cu
siguranță, acestea pot fi supuse unui anumit „farmec‖; dar cel ce exercită pericolul asupra
cuiva nu este mai puternic decât acesta523. Cu toate acestea, Thugut încă mai spera „să-l facă
să înțeleagă rațiunea‖, prin alte mijloace decât teroare. Și, în aceeași lună. i-a scris:
„Pera 23 ianuarie 1775. / Am primit scrisoarea cu care Alteța Voastră m-a onorat, în
19 noiembrie stil vechi. Pe lângă diferitele bune oficii ale lui Yakobaki Rizo, ceea ce îl
îndreptăţeşte la toată recunoștința mea, scrisoarea m-a obligat într-un mod mai sensibil,
făcându-mi cunoscutul meu atașament sincer faţă de Alteţa Voastră: îmi va oferi un mijloc
sigur de a-mi mulţumi Auguştii Stăpânii. Bunăvoința majestăților lor și semnele distincte ale
înaltei lor satisfacții vor fi întotdeauna răsplata cuvenită a atitudinii eficiente a Alteţei Voastre
pentru amabilitatea cu care mi-aţi răspuns; și cu această speranță voi pune toată abnegaţia mea
în slujirea în slujba Alteţei Voastre. Sunt etc.‖524.
Această scrisoare fusese trimisă zile după ce Thugut aflase că prințul trimisese o hartă
topografică a părţii din Ţara Moldovei invadată. El a subliniat că, dacă Poarta era pregătită să
accepte o rectificare a granițelor, destinată să pună Transilvania și Galiţia în comunicare, nu
era necesar să se dăuneze Moldovei într-un mod atât de esențial și nici să se ceară transferul
unui teritoriu atât de important. Poate că Rizo a vrut să ofere această observație ca dovadă a
dispozițiilor de conciliere ale ginerelui său. Dar internunţiul știa cum trebuie să se lipească de
acest subiect și continua să informeze că Grigorie Ghika a fost animat „de cele mai rele
intenții‖. De fapt, o scrisoare a prințului Ghika, către Thugut, arată că s-a limitat în special la
apărare și că a fost fericit să nu aibă probleme. El se laudă că socrul său a atras afecțiunea
internunţiului şi îi mulțumește pentru „atașamentul sincer‖, pe care îl dovedeşte și pentru
dorinţa sa de a se afirma, în fața Majestăţilor Lor Imperiale, Regale şi Apostolice, dorința pe
care o are de a le face un serviciu. Această dorință a existat, fără îndoială; dar a vrut să știe cei
se poate „cere în continuare‖ și l-a rugat pe internunțiu să-i spună lui Rizo525.
519 Astfel, răutatea lui Calcoen împotriva tatălui lui Grigore părea să fi avut motive pentru ura care exista între
marele dragoman și Karadja, dragoman al ambasadei olandeze. Dacă Grigore ar fi avut asprimea tatălui său, ar fi
fost capabil să încurce viitorul internunţiului, care a trăit mult timp la Constantinopol, în locuri întunecate.
520 Grigore trebuie citat ca un exemplu de siguranţă, chiar dacă prinții îşi iau măsuri de securitate, atunci când
despotismul atârnă deasupra lor. În acest sens, Rhigas, eliberatorul, spune: „Ghika, Maurogenii sunt oglinzile în
care vă puteți orienta căutându-vă pe voi‖.
521 „Un vizir, a spus albanezul, este un bărbat îmbrăcat în blană, așezat pe un butoi de pulbere, pe care îl poate
face să explodeze o scânteie‖. Este clar că albanezii nu își permit să fie„ fascinat‖ la fel de ușor, așa cum Thugut
dorea să crede.
522 Scrisoarea din 4 ianuarie 1775.
523 Hecquart, consul al Franței la Scutari, a dat dovezi curioase despre aceasta (Histoire et description de la
Haute Albanie).
524 Scrisoarea lui Thugut din 3 februarie 1775.
525 Scrisoare de la Grigorie, adresată internunţiului, în 12 februarie 1775 (Arhivele din Viena).
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Dar Thugut, convins că Grigorie va încerca doar să câştige timp și că nu-l va putea
seduce și nici speria vreodată, și-a dat seama că slăbiciunea și venalitatea miniștrilor turci526 îl
vor scuti de acele intrigi inutile. Banii pe care i-a cerut au fost deja capabili să-și producă
efectul527, iar prevederile reis-effendi-ului erau atât de precise „în ce priveşte voievodatul
Moldovei‖, încât, cu trimitere la acel triumf, Thugut a declarat că se poate „lăsa cu ușurință
deoparte concursul acelui grec ambiguu‖528, „în ciuda maleficei sale împotriviri, pentru a
realiza cele mai măreţe proiecte‖ (Dora d'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia dei principi
Ghika, nei secoli XVII, XVIII e XIX. Su documenti inediti degli archivii di Venezia, Vienna,
Parigi, Berlino, Costantinopoli etc., Firenze 1873, pp. 343-351).
De fapt, în urma unui ultimatum al Curții de la Viena, Porta a decis asupra acestui
tratat, care urma să fie o rușine veșnică pentru Abdul Hamid529 și comisarilor din ambele părți
pentru stabili liniei de frontieră. Rizo a încercat în zadar să salveze părţile Sucevei și
mormântul lui Ștefan cel Mare, acel Achile al României. Thugut nu a cedat nimic. Dar, deși
prințul Moldovei, al cărui popor fusese vândut ca o turmă530, părea definitiv învins, el a
considerat prudent să-l calmeze cu fine cuvinte: „Sper (așa i-a scris lui Grigorie) că înălțimea
voastră va dori să contribuie la realizarea unei astfel de lucrări salutare531, contribuind la
înlăturarea dificultăților care au apărut între comisarii respectivi, în demarcarea limitelor pe
care urmează să le întreprindă‖532.
Răspunsul lui Grigorie părea foarte resemnat. Dar internunţiului era prea diplomat
pentru a nu putea citi printre rânduri. El știa mai bine decât oricine altcineva că, dacă demisia
lui Grigorie a fost reală, aceasta a acordat mai puțin timp, decât părea, ca să-şi probeze
credința și ca să plătească tributul, pentru a împiedica Turcia să îl dezonoreze533. Pe de altă
parte, Thugut a avut motivele sale întemeiate534 pentru a se îndoia de această demisie. El a
fost surprins de anumite expresii, semnificative pentru un om de stat care știa foarte bine că,
„dacă cuvântul este argint, tăcerea este aur‖; de exemplu, că „există o soluție prietenoasă între
cele două imperii‖ şi a adus „o pierdere considerabilă pentru Moldova‖ 535, ceea ce diplomația
din Viena a deghizat în mod constant. Abandonat de toți, Grigorie a trăit prea intens
sentimentul propriei demnități, ca să se abandoneze plângerilor copilărești, ceea ce nu ar face
decât să sporească triumful mijlocirii; dar a așteptat prilejul să străbată, sperând că va reuși să
facă imposibilă executarea rușinosului tratat. Sosirea prințului Repnin, în Iaşi, a făcut să pară
că soarta i-a scos lui Grigorie în faţă o oportunitate.

526 „Abdul Hamid i-a lăsat nepotul său Sellim, un imperiu ursit pierderii ireparabile și nişte miniștri slabi și
corupți‖ (Biographie, de Michaud, articolul Abdul Hamid).
527 Apostrofarea lui Giugurta, în Roma timpului său, poate fi aplicată şi Constantinopolului lui Abdul Hamid:
„Oraș venal, vei pieri când vei găsi un cumpărător!‖.
528 Este amuzant să-l auzi pe Thugut, în timp ce mărturisește trucurile sale, declamându-se împotriva grecilor.
„Cine va permite ca grecii să se plângă revoltaţi?‖.
529 A se vedea următoarele trei convenții: din 7 mai 1775, din 12 mai 1776 şi din 25 februarie 1777). Pe scurt,
după cum spunea germanul Schoell, în umbra unei negocieri misterioase, Austria a dobândit un district cu o
suprafață de 198 de mile geografice pătrate și o populație de 132.000 de suflete (Istoria tratatelor.) Istoricul a
atribuit nenorocirile lui Grigorie Ghika opoziției sale la tratat.
530 Despoţii din această epocă par să fi dorit să justifice sensul ironic dat expresiei „păstorilor popoarelor‖; i-au
vândut și abandonat ca pe nişte adevărate fiare.
531 Frederick al II-le cel Mare a avut motive să arate o mică simpatie pentru stilul lui Thugut.
532 Scrisoare în limba franceză din 25 mai 1775.
533 „El a semănat argintul cu mâinile pline, dar inutil. Banii lui au fost bine primiți de către imperiali sau de
osmani, dar transferul nordului Moldovei s-a ratificat‖ (Vaillant, La Romanie, III, p. 245).
534 Scrisoarea din 17 octombrie 1775.
535 Scrisoarea prințului Ghika către internunţiu, Iaşi, 29 mai 1775. Se poate observa că Grigore era asigurat că
țara trebuia să aștepte ordinele Majestățile lor Imperiale, Regeşti şi Apostolice, în privinţa „Despăgubirii pentru
pierderea respectivă‖.
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Nicolai Vassilievitch Repnin era un Rurikovitch, adică aparținea unei familii care se
trăgea din Rurik536, fondatorul imperiului rus537. Îndrăzneala serviciilor pe care le-a oferit țării
sale a sporit splendoarea originilor sale ilustre. În tinerețe, de fapt, se distingea pentru talente
singulare și pentru o valoare demnă de a strămoșilor săi. În timpul războiului de șapte ani, el a
servit ca voluntar în armatele franceze și locuia la Paris. „Acolo, spune Rulhière, în libertatea
conversațiilor franceze, unde toate evenimentele nefericite s-au reprezentat ca fiind ultima
perioadă a decadenței națiunii și tot ceea ce era străin a fost lăudat, în timp ce se umplea țara
cu satire; Repnin, atunci când guvernul francez a început să fie disprețuit, nu avea prea multe
opinii despre puterea acestuia. Trimis, mai târziu, de Petru al III-lea538, la Curtea de la Berlin,
atunci când regele Prusiei a încercat să dispună de toate forțele Rusiei, el a devenit obiectul
atențiilor și seducțiilor acelui erou‖539.
După ce a fost ministru plenipotențiar la Berlin, Repnin a trecut, cu același titlu, la
Varșovia, unde a favorizat activ dizolvarea acestei ţări nefericite, pregătită de intoleranța
iezuită și de plângerile unei nobilimi anarhiste. Ulterior s-a distins în războiul împotriva
turcilor și a semnat cu ei pacea de la Kainardji. Prin urmare, Thugut a trebuit să fie mai
tulburat să afle că bărbatul care sosise la Iaşi era Repnin, renumit pentru relațiile sale cu
Frederick cel Mare, acum dispus, cu siguranță, în favoarea Prințului Moldovei, care îl
considera „unul dintre cei mai remarcabili bărbați ai secolului său, care a adăugat talentelor
unui om de stat de prim rang pe cele ale unui general și un mare administrator; diplomat de
admirabilă prudență și energie‖540. Grijile internunţiului s-au dublat, când „a auzit că Repnin a
fost întâmpinat de către voievodul moldovean Ghika cu onoruri extraordinare‖ şi că s-a oprit,
câteva zile, la Iaşi541. Întrucât Grigore al III-lea Ghika încercase, „prin toate mijloacele‖, să
împiedice reglementarea frontierelor între Austria şi Turcia 542, Thugut a trebuit să creadă că
preocupările sale nu erau lipsite de temei, în ciuda eforturilor lui Rizo 543 de a-l asigura că totul
este în ordine544. Și, cu siguranță, discuțiile sale cu reis-effendi-ul i-ar fi putut restabili liniștea
mai mult decât asigurările Kapu-Kehaiei.
Rizo, din partea sa, trebuia să recunoască faptul că, dacă i-ar fi atras pe cei prezenți de
partea internunţiului, s-ar fi expus la multe necazuri. Prințul Repnin, renumit pentru aroganța
sa545, și care s-a arătat atât de mândru faţă de aristocrația poloneză, nu a fost un om care să-și
deghizeze gândurile. El ş-a tratat pe Rizo „cu cea mai mare violență‖ și nu a vorbit cu mai
mult respect față de „ignobila poziţie‖ – expresia nu este exagerată – în care Poarta fusese
așezată. Dragomanii și grecii din Divanul ei nu au avut mai multă durere decât ea. Ei au
răspândit cele mai răuvoitoare judecăți în familiile ulemalelor și au făcut tot ce au putut pentru
536 După ce prințul Anikita Repnin s-a căsătorit cu o finlandeză, Petru I, a cărui soție (Catherine I) era ea însăși
o finlandeză, l-a împiedicat să-și transmită numele copiilor săi, care au fost și sunt și astăzi cunoscuţi sub numele
de Repninski.
537 Prințul P. Dolgoroukov, Mémoires, tomul I, capitolul II.
538 Fondator al celei de treia dinastii din Holstein-Gottorp.
539 Histoire de l‟anarchie de la Pologne. Scriitorul francez, care nu-i iartă contribuţia avută în împărțirea
Poloniei, face maliţioasă referire la alterarea rasei scandinave finlandeze în fizionomie și caracter. „El a numărat,
printre străbuni, un tătar calmuc; iar urmele acestei origini pot fi încă recunoscute în costume, ca și în trăsături‖.
540 Duckett (Dictionaire de la conversation, articolul Repnin). Această hotărâre este pe deplin adoptată de
autoarea acestei cărţi. În 1801, numele prințului Repnin a trecut la o ramură a familiei Volkonski (Vezi
Dolgoroukov, Notices sur les principales familles de la Russie, Berlin, Schneider, ediția a doua).
541 Scrisoarea din 17 august 1775 vorbește despre opt zile; în cea din 4 septembrie 1775, Thugut afirmă că
întâlnirea care îl îngrijorau a durat 13 zile.
542 Scrisorile din 18 septembrie şi 3 noiembrie 1775.
543 Zelul lui Rizo a fost răsplătit printr-un cadou de o mie de ducaţi turcești (Scrisoarea din 18 septembrie
1775), sumă care era, atunci, mult mai considerabilă decât acum.
544 Scrisoarea lui Thugut din 4 martie 1776.
545 La Varșovia a repornit comedia pe care regele Stanislaus Poniatowski o lăsase să înceapă înainte de sosirea
sa.
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a spori nemulţumirea împotriva tratatului, arătând cele mai nefavorabile scopuri546. Între timp,
o diversiune importantă a venit în favoarea internunţiului. Franța lui Ludovic al XV-lea
abandonase tradițiile lui Richelieu și Ludovic al XIV-lea, tradiții întemeiate de germani547.
Ciudățenia lui Pascal mai ceva ca nasul Cleopatrei a influențat asupra destinelor lumii, care
fusese refăcută în secolul lui Voltaire, „sub domnia lui Cotillon al III-lea‖, pentru a o pune în
stilul epigramelor vremii. Maria Tereza, cealaltă fiică a Habsburgilor, îi scrisese doamnei
marchize de Pompadour, născută Antonietta Poisson, care l-a condus pe regele absolut548, care
conducea Franța. Această condescendență 549 a împărătesei mândre şi dominatoare550 față de
„sora ei dragă și verişoară‖551, împreună cu epigramele lui Frederick, care, după cum spune
Voltaire, „nu a iubit nici femeile, nici poeții‖, a mijlocit împăcarea „celui mai inventiv inamic
al Cezarului și al Imperiului‖552 cu fiica lui Carol al VI-lea, o împăcare îndelung pregătită de
către prințul francofil von Kaunitz, în timpul șederii sale ca ambasador la Versailles 553.
Tratatul de la Viena, din 30 decembrie 1758) a fost rezultatul acestei influențe a unei specii
atât de diferite554. Secolul nu trecuse încă, atunci când francezii au arătat puține satisfacții cu o
alianță căreia i-au atribuit „declinul și degradarea țării lor‖555.
Dar, în 1875, o fiică a Mariei Teresia, Marie-Antoinette, era regină a Franței, iar noul
regat devenise atât de popular, cu reformele lui înțelepte, încât Versailles, fără a determina
vreo națiune să-i facă vreo opoziție serioasă, se putea înțelege bine cu Viena, în continuare.
Această stare de fapt a produs consecințe de tot felul în Est. Lui Grigorie Ghika îi părea rău de
Franța, deși era un prieten al acelui ambasador, pentru că, spre sfârşitul perioadei când era
mare dragoman, trecuse de partea lui Frederick al II-lea.

546 Scrisorile lui Thugut din 4 şi 18 martie 1776.
547 „Este o uitare de Dumnezeu şi de poruncile lui, un abandon al oricărei modestii și a onoarei, un război aprig
împotriva tuturor virtuților, o anihilare a dreptății și a legii, un dispreț pentru credinţă și loialitate, chintesența
oricărei rușine dintre toate viciile, un model de trădare și neloialitate, nemurirea corupției cele mai nelegiuite‖
(Machiavellus gallicus). Polemiștii germani și-au păstrat obiceiul acestui limbaj conciliator, atunci când a venit
limbajul„ Welchi", folosit, la rândul lui, de partizanii panslavismului, în vorbirea compatrioților câștigătorului de
la Varus, care considera că „ virtutea și fraternitățile slave‖ se vor regenera într-o zi. „Ce tragedii va vedea lumea
atunci!‖, a strigat pacificul.
548 „Acest copil, a spus despre fiul lui Pericles, guvernează Aspasia, în care a guvernat Pericles, guvernează
Atena, în care a guvernat Grecia. „Filozofia istoriei‖ nu poate face nimic împotriva combinațiilor similare.
549 Această prudență a trecut într-o atenție exagerată. Acum era foarte geloasă pe împărat și își propunea să
îndepărteze femeile care încercau să-i facă plăcere lui.
550 „«Favorita fusese măgulită de mângâierile pe care Maria Teresia nu s-a sfiit să le coboare spre ea‖
(Michaud, Biographie universelle, articolul Pompadour). Veggasi: Michiels, Histoire de la politique
autrichienne, cap. XX. Ducele Alberto di Broglie, un scriitor catolic, nu împărtășește iritarea inspirată de
raționalismul lui Michiels în politica franceză a vremii, politică pe care a apărat-o în Revue des deux mondes‖.
551 „Kaunitz a avut o influență suficientă asupra Mariei Teresia pentru a o determina să scrie o scrisoare
autografă către doamna de Pompadur și el a schițat schema discursului în sine. A început: „Doamnă, draga mea
soră și verişoară‖. Amanta lui Ludovic al XV-lea a răspuns: „Regina mea dragă‖. Când împăratul (Francisc I) a
cunoscut această corespondență, dictată în acest fel... el a fost cuprins de o furie frenetică, în ciuda amabilității
obișnuite‖ (Michiels, capitolul XX).
552 Acesta este titlul dat galilor, într-o scrisoare curioasă, de la sfârșitul secolului al XVII-lea, intitulată Media
quibus ab uratissimo Caesaris, Imperiique hosti. Gallo, mire resisti, ejus potentia et fastus infrangi, amissaque
facilius recuperari possunt, a sincero Germano, Germanopoli, 1689. Michiels oferă o analiză a acesteia, pp. 269,
270. A se vedea scrisul intitulat: Das neugrierige und veraenderte Deutschland și Machiavellus Gallicus.
553 Michiels, Histoire secrète de la polilique autrichienne, capitolul XX. Cartea lăsată de ducele de Choiseul
arată că considerațiile religioase au făcut o impresie deosebită asupra lui Ludovic al XV-lea. El avea obiceiuri
licenţioase și „credința arzătoare ca un cărbune‖ (Vezi Saint-Priest, Histoire de la chute des Jésuites).
554 Madama du Hausset, camerista Doamnei de Pompadour, în Mémoires, pp. 180, 181, a căzut în eroare,
atribuind ideea abatelui de Bernis.
555 Vezi Peyssonnel, fost consul în Smirna, Situation politique de la France, II, pp. 113, 114, Neuchatel, 1789.
Părerile lui Peyssonnel seamănă oarecum cu cele ale unor proprietari de restaurante francezi: „Este eroarea lui
Rousseau! Este teroarea lui Voltaire!‖.
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Devenit prinț al Moldovei, cavalerul de Vergennes, ambasadorul Franței, i-a mărturisit
internunţiului Penkler, că devotamentul lui Ghika, pe care l-a arătat, „într-o anumită măsură‖,
rușilor și prusienilor, se diminuase considerabil. Consulul Franței în Crimeea semnalase
această schimbare în sentimentele prințului şi Hanului Crimeii, care primea şi el informații
exacte despre evenimentele din Polonia și despre lupta rușilor și polonezilor, şi începea să fie
bucuros pentru Grigorie în multe privinţe. Și Penkler a fost atras să împărtășească această
opinie, cu atât mai mult cu cât, kapu-kehaia Moldovei, Rizo, l-a avertizat despre intrarea
noilor trupe ruse în Polonia. Vergennes a susținut că are alte informații şi a atras atenția că
prințul Ghika era mai puțin favorabil politicii ruso-prusace. Nemulțumit de Alexandrovicz,
agentul lui Poniatovski, protejatul Rusiei, a îndreptat proteste energice, în numele Porţii,
asupra înţelegerilor teritoriale dintre Polonia, Prusia și Rusia 556.
Internunţiul Brognard era puțin alarmat de faptul că prințul Ghika era dispus mai mult
în favoarea Berlinului, decât în a Vienei, şi spune, despre prima domnie a lui Ghika în
Moldova (în acord cu Raicevich, care îl considera dedicat Casei Austriei), că a fondat fabrici
de țesături557 și a tratat bine oamenii.
Grigorie Kallimachi, al cărui tată fusese un mare dragoman înainte de Ghika, a fost
înlocuit de el, dar acesta nu a avut alt motiv decât lupta familiilor grecești între el, familii „ale
căror intrigi nu au încetat încă‖558. Prin urmare, Brognard era dispus să regrete mazilirea lui
Grigore al III-lea Ghika, iar pe de altă parte, nu trebuia să repete că plângerile reprezentanților
Sfântului Imperiu, împotriva modului în care ar fi fost încălcate „toate acele principii‖,
fuseseră aduse la cunoştinţă Sultanului.
Dar Vergennes, care se întoarce întotdeauna la ideea sa fixă, îl consolează, asigurândul că nu a neglijat niciodată să facă ceva în favoarea rușilor 559. Trebuie menționat că i-a mai
spus lui Penkler şi contrariul560. Mai mult decât atât, Vergennes, care, în mod evident, a
exercitat o influență, în Est, asupra relațiilor secrete ale Curții de la Viena cu cea de la
Versailles și care a ocupat, ulterior, o poziție importantă în țara sa 561, nu a fost un jucător
înfocat sau un personaj sincer, pentru că opiniilor sale i s-ar putea da o importanță
deosebită562.
În timpul închisorii sale, Grigorie Ghika a încercat să se apropie de guvernul francez,
dar am văzut că aceste încercări fuseseră acceptate cu răceală. Când a pornit la luptă
împotriva Casei Austriei pentru Bucovina, l-a găsit pe ambasadorul francez atât de favorabil
adversarilor săi, încât Thugut, expert în astfel de probleme, a fost nevoit să se declare perfect

556 Scrisoarea lui Penkler din 1 septembrie 1766.
557 În conformitate cu această scrisoare, Grigorie s-ar „fi ocupat, în prima sa domnie, de a crea o industrie
moldovenească, încercare pe care o continuă, de obicei, şi în a doua sa domnie‖.
558 „În sfârșit, am anunțat respectuos Alteţei Voastre moartea prințului Țării Românești, Scarlat Gyka (Carlo I)
și, în același timp, alegerea fiului său. De atunci, s-a spus cu insistență că prințul Moldovei, Grigorie Gyka, care
a guvernat acest principat, timp de aproximativ trei ani, va fi schimbat sau va fi înlocuit cu un altul dintre acești
greci mai remarcabili. Nu am vrut să cred zvonul, la început, știind că Prințul Moldovei are mulți protectori aici,
că el este în relații bune cu Porta, că a fondat unele fabrici de țesături în Moldova și, în general, a tratat bine pe
oamenii acelei provincii".
559 Scrisoarea lui Brognard din 16 februarie 1767.
560 Scrisoarea lui Penkler din 1 septembrie 1766.
561 A devenit ministru de externe, sub Ludovic al XVI-lea (1774).
562 Și-a acoperit duplicitatea, spune unul dintre compatrioții săi, sub un aer de candoare și simplitate; a povestit
meticulos și fără har detaliile șederii sale în Turcia și a afectat o mare indiferență pentru satirele și cântecele
îndreptate împotriva lui. Acest personaj a avut un rol în Europa, dar reputația i-a dispărut după moarte, aşa că
numele său nu va fi niciodată amintit printre cele ale marilor miniștri‖ (Biographie universelle, de Michaud,
articolul Vergennes , scris de Audiffret). „Vergennes‖, spune Bouillet, Dictionaire universelle, „a lăsat o
reputație de ministru mediocru‖. Artaud, Dictionaire de la conversation, deși este mai favorabil lui Vergennes,
încheie prin a spune că a băgat două milioane în reputația sa de „impozantă mediocritate‖.
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satisfăcut de comportamentul său, chiar și atunci când prințul Repnin i-a atras pe turci
împotriva convenției563.
Acordul celor două mari puteri catolice 564 a triumfat asupra opoziției curților din nord,
iar la 12 mai 1776, a fost semnată o a doua convenție. Thugut a anunțat această veste bună pe
16, în aceeași lună. El a lăudat foarte mult serviciile lui Rizo și, mereu îngrijorat de gândul
nesupunerii lui Grigorie Ghika, și-a exprimat speranța că acesta se va resemna în faţa a ceea
ce era inevitabil, „mai presus de toate, după ce a început să se convingă ce înseamnă
inutilitatea protecției ruse, o inutilitate care s-a manifestat de mai multe ori‖565. Într-adevăr,
Rusia nu a făcut nimic important pentru a împiedica această mare nelegiuire, întrucât nu s-a
opus nici germanilor, atunci când au propus să se împartă Polonia. Ecaterina a II-a a fost prea
bucuroasă ca să vadă Turcia și Curtea din Viena pedepsind toate diviziunile provinciilor
române.
Când Thugut a plecat, triumfal, la Viena și a fost înlocuit cu Tanara, Rizo a apelat la
el, pentru a-și face afacerile la Viena. El a solicitat postul de dragoman al imperiului, pentru a
dirija reprezentarea diplomatică spre singurul său fiu, Iorgaki. Thugut era în favoarea acestei
numiri, deoarece darul în ducați nu i s-a părut o recompensă suficientă pentru serviciile aduse
de Rizo Casei Austriei și pentru că creditul unei familii atât de puternice trebuia să
consolideze influența imperială asupra Porţii. În orice caz, el credea că trebuie să păstreze
acest mod de a merge în secret şi pe viitor566.
Deși anexarea Galiţiei și a Bucovinei ar putea satisface pe cei mai ambițioși, cu
siguranță că oficialii din Viena nu mulţumeau doar cu atât567. Opinia comisiei însărcinate cu
examinarea provinciilor române a fost de natură să încurajeze pe partizanii unei politici
aventuroase. Cele cinci întrebări, pe care comisia a fost însărcinată să le studieze şi să afle
răspunsuri, au fost făcute în aşa fel, încât să insinueze răspunsurile, pe care ofițerii de stat
major, din care era alcătuită comisia, trebuiau să le dea guvernelor lor.
Primele două întrebări s-au referit la drumul care era util să se deschidă în Bucovina,
de parcă ţinutul ar fi făcut deja parte din statele împărăteștii regine. Monarhia austriacă ar
putea (prin harul lui Dumnezeu) să încorporeze, într-un fel sau altul, acele provincii, dacă ar
recunoaște avantaje reale, deci ar fi necesar să se calculeze întinderea și populația acestora,
precum și calitatea solului. Prin urmare, a fost nevoie să se stabilească valoarea întregii țări,
pentru a ști ce se poate cheltui pentru achiziția ei568.
Presupunând că Austria, după o asemenea cercetare, a fost hotărâtă să preia țara569, a
fost convenabil să se examineze dacă această creștere a teritoriului era utilă doar pentru una
dintre provincii sau pentru întreaga monarhie și în ce constau aceste avantaje. Ce rău ar
provoca pierderea acestor provincii Turciei sau Rusiei, dacă ar fi fost obligate să renunțe la

563 Scrisoarea lui Thugut din 18 martie 1776.
564 Una dintre aceste două puteri, prin a căror înţelegere a fost luată Bucovina de la poartă, sub regele "Parcodei-Cervi", nu se afla într-o situație mai strălucitoare decât cea a Turciei; iar cealaltă nu a trecut mult până să
decadă, sub regimul Thugut. „Dacă un orb, spune Evanghelia, îl ia pe un alt orb ca ghid, ne vor purta amândoi
spre groapă‖.
565 Acum Thugut atribuie Rusiei toate avantajele obținute de Grigorie, repetând că sprijinul Rusiei a avut
rezultate minime.
566 Scrisoarea lui Thugut, care conține aceste detalii, este datată la Viena, în 28 ianuarie 1777. Mulțumirile lui
Rizo se găsesc într-o scrisoare expediată din Tassara, în 3 mai 1777.
567 Nu am văzut, în zilele noastre, că nu sunt mulțumiți doar cu Veneția, Lombardia și cu protectoratul din Italia
centrală, ci doresc să extindă umbra sceptrului Austriei asupra întregii peninsule? Aceste dorinţe imprudente au
dos la bătăliile de la Solferino și Sedan.
568 Este clar că, din acest moment, vecinii au crezut că turcii ar trebui să vândă totul, chiar și principatele, pe
care trebuiau să le protejeze, în condițiile tratatelor.
569 Nici nu s-a presupus – din câte se pare – dacă românii s-ar putea lăuda cu unele drepturi pe teritoriul lor. Şi
când te gândeşti că Revoluția Franceză este acuzată că a introdus violență în relațiile internaționale.
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ele? În sfârșit, care sunt dispozițiile locuitorilor? Prezintă înclinație sau repugnare faţă de
guvernarea Austriei?
Răspunsurile au fost limpezi. Solul munților neclintiți și al mlaștinilor a fost estimat la
doar570 douăzeci de milioane de florini571 (Dora d'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia dei
principi Ghika, nei secoli XVII, XVIII e XIX. Su documenti inediti degli archivii di Venezia,
Vienna, Parigi, Berlino, Costantinopoli etc., Firenze 1873, pp. 352-360).
Populația avea o valoare aproximativ egală: „Pot fi daţi câte 50 de florini pentru
fiecare familie bună, mediocră sau rea, care este prețul cu care stăpânii ardeleni își vând
iobagii572; se obţinea, astfel, un total de 20.500.000 de florini‖573. Din acest calcul se poate
deduce că Țara Românească și Moldova au depus în visterii sume considerabile. Dar, cu
timpul, aceste pământuri vor deveni o sursă de venit pentru imensa bogăție minerală, din care
un guvern inteligent ar putea să scoată averi imense. În plus, agricultura era în dezvoltare,
deoarece solul era foarte potrivit pentru cultivare și numeroasele turme erau alcătuite din rase
frumoase. Comerțul se putea dezvolta mai mult, deoarece toate legăturile ce le-a avut Imperiul
Otoman cu Rusia, Polonia și Germania treceau prin București și Iaşi. În ceea ce privește
utilitatea strategică, nici măcar nu este nevoie de o discuţie.
Dispoziția locuitorilor a rămas cunoscută. Raportul se referea la cler, boieri și țărani.
Călugării și preoții nu erau în favoarea Curții din Viena, pentru că ceea ce le era cunoscută
intoleranța Casei din Habsburg şi nu încurajau transferul574. Prin urmare, comisia i-a
considerat negativi. Dispoziția boierilor a fost mai puțin hotărâtă. Pe de o parte, la coloniștii
pe care s-a exercitat o opresiune insuficientă, prejudecățile erau comune cu ale clerului. Pe de
altă parte, dorința de a scăpa de ruși i-a făcut să dorească ca țara să fie încorporată în statul
habsburgic. Agricultorii (spune Comisia) sunt mai bine dispuși față de noi. Și, după ce a
revenit trista situație a ţăranilor, pe care Grigorie Ghika încercase să o îmbunătățească, ţărani,
după cum a adăugat Comisia, „au dorit cu ardoare să scape de ruși575, sperând că orice
schimbare le va face destinul mai bun; iar acum, când cunoscuseră jugul muscovit, îl detestau
și, în ciuda opoziției clerului, invocau Casa Austriei, știind de la vecinii lor că coloniștii sunt
protejaţi în Austria576, că se cer doar impozite rezonabile de la ţărani, iar dacă ei le plătesc îi
lasă să trăiască în pace și ăi tratează cu dreptate577.
Acest document foarte important ne face să înțelegem de ce Grigore al III-lea Ghika
nu a găsit sprijin eficient în poporul său pentru apărarea drepturilor cele mai vitale ale

570 Cu toate acestea, nu trebuie uitat că această sumă ar reprezenta astăzi o valoare mult mai considerabilă.
571 Pentru a corecta aceste cifre, se poate consulta Cezar Bolliac, Topographie de la Roumanie, 1856.
572 Aparent românii din Transilvania, în zilele lui Montesquieu și Washington, aveau această valoare! Și atunci
tu, minunile micii afecțiuni pe care această populație o are pentru coroana Sfântului Ștefan!
573 Fiecare familie românească a fost estimată la 107 lire şi 50 cenți. Această „epocă de aur‖, așa cum este
numit „regimul antic‖, avea, faţă de demnitatea umană, idei foarte unice!
574 Vezi Michiels, Histoire secrète du gouvernement autrichien, în special capitolele I, IX, XVI, XVIII. Maria
Teresia însăși a mărturisit o groază de toți „eroii‖ și „schismaticii‖. „Nu i-a permis fiului său, Joseph, să
călătorească în Anglia. „Britanicii‖, a spus ea (erau britanicii înaintea rațiunii metodiste), „sunt aproape toți
necredincioși, liber-cugetători și deişti. Mă tem că va strânge relațiile cu acei oameni, şi că aceasta îl va strica!‖.
Comisiile religioase monitorizează strict disidenții. Ele apelează chiar la eufemismul „transplantează-mă‖, folosit
de împărăteasa pioasă, atunci când vorbesc despre domiciliul forțat aplicat cetățenilor excelenți, a căror singură
vină este aceea de a nu gândi ca ea.
575 Acest pasaj demonstrează cât de dificil a fost pentru Grigore, apoi şi pentru prințul Țării Românești, să
frâneze această invazie.
576 Este clar că această imagine nu a putut fi aplicată românilor din Transilvania, care, potrivit unui istoric
francez, „au avut stăpâni cruzi, care și-au supus concetățenii lor slujitori, pe spate şi pe sângele cărora huzureau,
atitudini dure, ţinându-i într-o mizerie profundă, „o mizerie care a dat naștere la răscoala extraordinară din1784,
care a fost condusă de teribilul Horea, împăratul Daciei‖ (E. RegnauIt, Principtautés danubiennes, p. 145).
577 Schlaetzer, Staats Anzeigen, partea I, pp. 38 și urm. Mirabeau, De la monarchie prussienne sous Frédéric le
grand, Londra 1788, pp. 279 și următoarele.
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Moldovei; căci masele, după ce au plecat ruşii, erau dispuși să-i primească pe germani cu
bunăvoință.
Răspunsurile Comisiei arată, de asemenea, cât de mare este iluzia celor care şi-au
închipuit baza ideii naționale în casta țărănească. Pentru țărani, problema economică este
mai presus de toate. În revoluția franceză, țăranul a luptat vitejeşte împotriva străinului, care
dorea să înlăture imense beneficii materiale ale Revoluției578, dar, în anii 1814, 1815 și 1870,
și, mai ales, în ultimul, el nu a făcut nimic sau aproape nimic împotriva invaziilor, care nu i-au
afectat interesele. Ducele de Broglia citează, în Memoriile sale579, un episod care oferă o idee
foarte exactă asupra dispoziției țăranilor. Ducele povestește că, atunci când a fost trimis într-o
misiune în „Marele Ducat al Varșoviei‖, polonezii au luptat foarte bine pentru Polonia, în
timp ce cei soldaţii guvernului rus au arătat un curaj egal în apărarea Rusiei. Și acesta va fi
întotdeauna cazul, cu excepția situaţiilor în care pasiunile religioase nu numai că îi smulg pe
țărani din modul lor de viaţă calculat, ci, într-un fel, se poate spune că îi mână într-un
sacrificiu al beneficiilor eterne, care nu îl atrag prea mult.
Raportul Comisiei a concluzionat că este necesară extinderea monarhiei către est și că
posesiunea care a aparţinut Moldovei avea o importanță deosebită, punând Transilvania în
comunicare directă cu provinciile Galiţia și Lodomeria, care au fost achiziționate recent de
către Austria. Prin urmare, anexarea Bucovinei ar fi putut să țină pasul cu alte întreprinderi de
același fel, dacă Maria Teresia ar fi avut o încredere mai mare în politica de cumpărare.
Pentru poporul nostru, ocupația prelungită a principatelor (după 1850) era în armonie cu
opiniile Comisiei; dar protestele repetate din Franța și Anglia au obligat guvernul austriac să
renunțe la aceasta.
Se părea că împărăteasa era mulțumită de Bucovina, iar moldovenii, care nu mai erau
teribilii soldați ai lui Bogdan al IV-lea și ai lui Ștefan cel Mare, nu considerau că ar avea
vreun rost să se împotrivească; dar erau cu toții mulțumiți sau resemnaţi, cu excepția
intransigentului Grigorie Ghika.
Acest prinț, pe care Thugut îl considera de o încăpățânare care îl transforma într-un
instrument orb al politicii rusești, dându-și seama că nu avea ce să spere de la guverne, a
căutat un punct de sprijin în altă parte și a sperat că polonezii se pot alia cu Poarta580,
împotriva Casei Austriei, care a uzurpat Galiţia și Bucovina581, în același timp în care fusese
luată Silezia, „fără umbră de lege‖582. Aceste încercări nu au putut să facă mai ușoare relațiile
prințului Moldovei cu noii stăpâni ai „Ducatului Bucovinei‖ 583.

578 Nimeni a fost mai inspirat decât, Michelet, în Histoire de la Revolution, a subliniat faptul capital al acelei
revoluții – mai mult sau mai puțin de eliberare a țăranilor. Acesta o numește „căsătoria pământului cu omul‖.
579 Au fost analizate de Guizot, în Revue des deux mondes.
580 Rizo a comunicat înaltului reprezentant de afaceri despre relațiile pe care le-a avut cu emisarul polonez
Poskam, nutrindu-se cu speranțe (Scrisoarea lui Tassara din 4 martie 1777).
581 „Revoluția‖, spune un scriitor german, „a distrus moralitatea politică a popoarelor și a introdus spiritul de
cucerire în Europa‖ (H. von Sybel, Getchichte der Revolutionzeit). Poate că anexarea Galiţiei și Bucovinei a fost
opera jacobinilor francezi? Autorul nu a recunoscut că Prusia a fost „agresivă‖ față de Polonia, „în sensul cel mai
larg al cuvântului și fără umbră de drept‖?
582 H. von Sybel, cu o seriozitate demnă de Thugut, spune: este adevărat „că acest eveniment‖ (anexarea
Sileziei) nu a avut nici o influență asupra ordinii juridice a Europei, şi nici altă influență, „decât să proclame,
mai târziu, cu energie duală, principiul respectării legii și tratatelor‖ (H. von Sybel, Getchichte der
Revolutionzeit, Dusseldorf 1853-1857). Grigorie a trebuit să plătească foarte scump pentru efortul necesar
înțelegerii raționamentelor care păreau luate literalmente de la îngerul lup, ca să nu spunem pur și simplu, cu
autorul cărţii Animali maladi di pesta: „Vous leur fites, seigneur – En les croquant, beaucoup d’honneur!‖
(aproximativ „Îl faci stăpân, acordându-i multă cinste!‖ – n. n.).
583 Bucovina nu înseamnă „pădure roșie‖, așa cum crede Bouillet, autorul Dictionaire universel, dar se pare că
derivă din Bucov, o țară renumită cândva pentru rasele de vite.
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Tribunalul din Cernăuţi doreau să-și extindă jurisdicția într-un mod care părea
prințului arbitrar; dar plângerile sale au fost judecate de reprezentanții instanței din Viena584.
Acordul a fost adus la Constantinopol și prințul a însărcinat pe spătarul Rizo, kapukéhaia lui, ca, în cazul în care Tassara se dovedește a fi împotriva lui, să ducă o scrisoare la
reis-efendi585. Turcii din acea vreme, la fel ca toate națiunile și familiile degenerate, au
început să prefere comoditatea. Ulterior, Tassara și-a informat guvernul că a fost vorba de a se
face unele schimbări în principate „și că Ghika şi-ar fi pierdut mințile‖, adăugând că aceste
zvonuri nu meritau nici o atenţie, deoarece acestea se datorau intrigilor rusești. Este clar că la
Viena se obișnuiseră să explice totul în acest fel.
Trădarea miniștrilor otomani a fost oportună pentru a încuraja guvernul Mariei Teresia
să încerce să obțină noi concesii și să transforme moldovenii în cât mai mulţi vasali. Grigorie
Ghika, care nu s-a lăsat adormit, a încercat, prin intermediul lui Rizo, să ajute Poarta să
înțeleagă unde își propunea să o conducă și să o reducă Casa Austriei, adresându-se direct
generalului care comanda Bucovina. Porta sfârşi prin a înțelege pericolul și reis-efendi a
trimis câteva proteste ambasadorilor, dar miniștrii erau prea plictisiți, ca să nu încerce să
obțină unele concesii, ca o trăsătură demnă de caracterul lor.
Prin urmare, turcii erau hotărâți să-l jertfească pe Prințul Moldovei, ca și cum ar vrea
să demonstreze adevărul tristului proverb albanez: „Cine face bine trebuie să se aștepte la
rău‖. Boierii nu au recunoscut acest pericol, care era cu adevărat extrem pentru țara lor, ci o
ocazie de a-și satisface ura și gelozia împotriva prințului, care i-a împiedicat să-i împingă pe
ţărani în deznădejde586. În loc să-i ofere sprijin împotriva dușmanilor patriei, au profitat de
ocazie pentru a-l agita împotriva Porţii cu grabă rușinoasă. Mi-aș dori să mă îndoiesc de
trădare, dar mărturia diplomației franceze, foarte dezinteresată de această problemă și care nu

584 A se vedea scrisoarea generalului Spleny, din 26 februarie 1777. Tassara a trimis-o, adăugându-și opinia, cu
scrisoarea sa din 3 aprilie 1777.
585 „Iaşi, 1/12 martie 1777. // La sfârșitul lucrărilor comisie mixte de demarcație, mulți moşii ale boierilor
Moldovei au rămas dincolo de linia acelei părți, în timp ce aceşti boieri au rămas în această parte; și, în timpul în
care comisarii destinați demarcarea zonei lucrau, printre altele acest lucru a fost propus, și anume că, ori de câte
ori oricare dintre locuitorii de graniţă vor fi avut vreo controversă sau pretenție cu privire la moşie sau la orice alt
diferend cu oricare dintre locuitorii acestei părți, în oricare dintre părți s-ar afla bunul sau lucrul, trebuie să fie
judecată, iar cauza trebuie judecată reciproc, de către ambele părți; înainte cu câteva zile, s-a întâmplat o
circumstanță similară și, deși cel care pornise procesul se găsește locuitor al acestei părți a Moldovei și are tot
binele său aici, cu toate acestea a fost trimis în judecată, ca străin, şi judecat de tribunalul din Cernăuţi, cu
amenințarea că, dacă nu ajunge la termenul fixat, va fi pedepsit, deoarece aşa precizează instrucţiunile
Generalului Spleny. O diferență similară o are și marele nostru Vistier, care este citat să fie judecat de tribunalul
de la Cernăuţi, ceea ce este total incomod și cu adevărat emoționant. Toți marii noștri miniștri au moșii dincolo
de graniţă; certurile nu încetează niciodată şi sunt mulţi, dincolo, care caută motive de a se certa. Prin urmare, în
conformitate cu scrisoarea generalului Spleni, care solicita că, ori de câte ori vreunul dintre locuitorii acelei părți
va avea o dispută, tribunalul stabilit în Cernăuţi îi va chema pe miniștrii noștri să fie judecați și, în consecință, să
facă cheltuieli mari şi să irosească timp, deşi îşi au mai toată posesia lor în această parte, și au doar câteva moşii
în Bucovina. Un lucru atât de incongruent și incomod trebuie să fie rezolvat și adaptat. Așadar, m-am gândit ca
Serenităţii Voastre foarte amabilă domnul Spătar, dragul nostru socru, să-i raporteze personal această neplăcere,
el fiind cazat în casele dregătorului domn Incio. Nu am considerat că trebuie să se adreseze el însuși instanței din
Cernăuţi sau generalului Spleny, ci să continue în acest fel, chiar dacă regula aceasta fusese acceptată de
comisarii demarcației, la acea vreme, pentru că noi considerăm că este necesar să supunem problema atenţiei lui
Reis Effendi, pentru a fi luată o hotărâre şi a dispune cum trebuie să ne purtăm, ori de câte ori vreunul dintre
domnii țării, rezident în această parte, este citat în acea instanță. Domnii lor vor lua în considerare scrisoarea
generalului Spleny, care îi consideră sudiţi pe toți cei care au moşii Moldova, având dincolo câteva palme de
moşie?‖ (Traducere succintă a scrisorii, scrisă în idiomul grec, de Alteţa Sa Prințul Moldovei, înalților săi agenți
și în special domnului lacovachi Rizo).
586 Elia Regnault, Provinces Danubiennes, cap. IX.
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a arătat niciodată vreo parțialitate pentru Grigorie Ghika nu permite nici cea mai mică
îndoială587.
Dar Grigore588, implicat intenționat în lupta curajoasă și inegală împotriva
habsburgilor, pare să se fi ocupat foarte puțin de conspirații interne. El și-a propus să obțină
sprijinul prusac și, probabil, să se opună Ecaterinei şi Mariei Teresia. Cu siguranță, el nu a
ignorat faptul că un stat mic ca Elveția, care are puteri atât de neînsemnate la granița sa, este
independent, de secole, știind să se opună pe unul altuia589. Piemont-ul știa, de asemenea, cum
pot fi atraşi vecinii săi ambițioși. Da, având în vedere exemple, Grigorie Ghika trebuiau să
facă impresie unui prinț care, exercitând funcțiile unui mare dragoman, începuse să se
priceapă la politica diferitelor guverne. Așa că îl vedem scriind două scrisori, în doar patru
zile, către Frederick al II-lea590, a cărui susţinere dorea să o obţină. Dar, din vremea când
Grigorie Ghika fusese mare dragoman, politica regelui Prusiei s-a schimbat în întregime.
Prima împărţire a Poloniei (1772) a produs o strânsă solidaritate între cei trei germani
care guvernau Prusia, Rusia și Austria. Acest acord ne face să înțelegem și izolarea 591 în care
Grigore urma să rămână. Latinii estici, precum slavii occidentului, au trebuit să sufere
consecințele acordului care domnea între suveranii de origine germanică. La căderea
imperiului francez, veneţienii și lombarzii au avut și ei aceleaşi rezultatele. Se spune că
Grigorie, convins că Curtea de la Viena i-a cumpărat pe miniștrii „slabi și corupți‖ ai lui
Abdul Hamid592, și că şi agenții Mariei Teresia se alăptau din aceeaşi corupţie593, l-a înţeles pe
agentul austriac la Iaşi, care nu știa prin mijloacele obținuse guvernul său Bucovina, şi care,
convins fiind că fiecare om are prețul său în bani, a încercat să-i ofere o trăsură și caii ei594.
Văzându-se redus atât jos, Ghika a strigat furios: „Ai dreptate, dar uită-te la ei!‖.
La 1 octombrie 1777 era stabilită, la Constantinopol, mazilirea lui Grigorie Ghika şi
desemnarea lui Constantin Moruzzi ca succesor al său595. Însă miniștrii slabi ai lui Abdul
587 Lebas spune că a fost convins (la Constantinopol) că „acuzațiile grave și generale ale boierilor împotriva
regimului asupritor al acestui prinț nu au contribuit prea mult la căderea lui‖.> Și în deviza pe care o reproduce şi
care i-a fost așezată lângă cap, i se reproșează „că a condus tiranic‖ (Lebas către ministru, Constantinopol, 4
noiembrie 1777).
588 „Regimul‖ lui Grigorie Ghika era, de fapt, excesiv de „asupritor‖ cu boierii, pentru că i-a lipsit de a cere
treizeci de zile de muncă pe an de la țărani. Chiar și istoricul francez Regnault are motive să spună că „bogații nu
păstraseră decât energia pentru rău‖. El subliniază că, „în acel moment, prinții fanarioți se străduiau să-și reprime
rapacitatea‖, astfel încât, „batjocorind legea, au înmulțit numărul de zile de robotă și, pe termen lung, au
legitimat nelegiuirile prin eliminarea fiecărui drept al țăranilor, fanarioţii găsind întotdeauna contribuţia
insuficientă‖ (Elia Regnault, Provinces Danubiennes, pp. 300, 301). Călătorul englez Thornton, care îi descrie pe
fanarioţi drept „colecționari de taxe inexorabile‖, nu le-a făcut un portret mai măgulitor decât cel al istoricului
francez (Etat actuel de la Turquie, tomul II, cap. IX), De Bawr, contemporan cu ei, care nu-i zugrăveşte într-un
fel mai puțin sumbru, îi numește pe fanarioţi „lipitori inexorabile ale oamenilor‖ (Mémoires sur la Valachie,
capitolul II, p. 234). Veggasi, care a relatat despre starea lucrurilor, a avut îndrăzneala să-l acuze pe Grigorie
Ghika de „tirania‖ din Constantinopol.
589 Când Frederick al IV-lea, rege al Prusiei, a amenințat Neuchâtel, confederația statelor elveţiene a putut să
atragă pe Napoleon al III-lea în apărarea intereselor sale; și când, după anexarea ducatului de Savoia, i s-a părut
că are un vecin periculos, a încercat să obțină sprijinul împăratului Rusiei.
590 Arhivele din Berlin. Scrisorile lui Grigore către regele Prusiei, din 22 şi 24 august 1777. În a doua îi spune
lui Frederick că îi oferă un armăsar arab. Acesta îi răspunde cu o scrisoare de mulțumire, prin care mulţumeşte
pentru cadou.
591 Această situație nu este surprinzătoare pentru un albanez: „Dacă nu te alături prietenilor, spune un proverb,
acceptă sfatul apropiaţilor tăi‖.
592 Eyriès, articolul Abdul Hamid.
593 Alfred Michiels, în Histoire secrète du gouvernement autrichien, Paris, 1859, și în Histoire de la diplomatie
autrichienne depuis Marie Thérèse, Paris, 1861, a arătat că guvernele autocratice din secolul al XVIII-lea au
urmat același sistem.
594 Vaillant, II, p. 244. Elias Regnault, Provinciile Danubiene, p. 94.
595 Se pare că Constantin Moruzzi, dragoman la Poartă, a fost ales pe 16 septembrie. Totul a fost făcut în mare
taină și cu multe măsuri de precauție (Scrisoare lui Tassara din 17 octombrie 1777).
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Hamid nu au știut să ducă mazilirea la îndeplinire. Se temeau să înlăture, din capitala lui, pe
un prinț care, în mod evident, s-a sacrificat pentru interesul țării. Nici complicitatea boierilor
nu i-a liniștit și s-au temut de un exces de sentimente populare. S-a spus că Moruzzi, avid de
domnie, va negocia cu turcii pentru a grăbi trădarea, care trebuia să lase tronul Moldovei
liber596.
În orice caz, nici bailul, nici Lebas, nici Tassara nu menționează acest complot, care
nu a putut fi admis, fără mărturii serioase contemporane. Ceea ce nu trebuie pus la îndoială
este perfidia puterii protectoare, Turcia, catalogată așa cum merita de secretarul imperial
Raicevich, de emigrantul legitimist Salaberry597 și de Tassara. Autorul Observaţiilor relatează
că, în loc să trimită un om care ar fi putut trezi suspiciuni lui Grigorie, Poarta a decis să
trimită la Iaşi pe un prieten apropiat al prințului, Ahmed-bey598, cu misiunea aparentă de a
inspecta fortăreața din Hotin599.
Când a ajuns în Iaşi, trimisul Porţii s-a prefăcut că este bolnav și i-a cerut prințului să
vină, să-l viziteze. În timp ce Grigorie urma să părăsească Palatul600, singur, poate și pentru a
arăta că nu se sfieşte să-şi apere un prieten, a refuzat să ia cu el chiar şi pumnalul împodobit
cu diamante, pe care prinții români îl purtau în brâu. Nici nu a vrut să fie escortat de căpitanul
de gardă albanez601, un soldat intrepid și devotat lui. Micul perfid turc, după ce i-a deschis, l-a
întrebat dacă vrea tutun și, răspunzându-i-se că nu-i place, a ordonat ca, din una dintre sălile
sale, să i se aducă prințului ce au mai bun. Intrând în cameră, însoţitorii trimisului turc l-au
atacat pe Grigorie Ghica, împlântându-i în piept două sau trei lovituri de pumnal. Prințul, care
era hotărât și agil, se ridică și încercă să sară pe fereastră; dar cadrul fiind prea îngust, nu a
putut trece şi a fost înşfăcat de asasini602, care l-au ucis603. Inutil să spun că toate bunurile sale
au fost confiscate604.
Istoricii mai favorabili protectoratului otoman și mai puțin dispuși să laude principii
români au menţionat în unanimitate această „frumoasă moarte‖. Hapidgi Başa a luat capul
îmbălsămat (Elia Regnault) și l-a trimis la Constantinopol, de vreme ce escorta voia să-i
reproşeze unui spectacol rușinos605. Prin sacrificarea unui vasal fidel, doar pentru a mulţumi
Austria, Turcia i-a provocat şi pe ceilalți la trădare și şi-a marcat propriul declin (1777).
596 Vaillant, II, p. 244.
597 Raicevitch, care spune că „Poarta l-a ucis pe trădătorul Grigorie Ghika, prințul Moldovei‖ (Observații, p.
29). descrie modul de acțiune al Turciei, viclean și josnic‖ (Observații, p. 177). „Ghika‖, spune Salaberry, „a
devenit suspect Porţii, opunându-se transferului Bucovinei în Austria și, după ce au apărut probleme în Crimeea,
Turcia nu voia să lase o persoană de o loialitate echivocă în Moldova! Dar modul în care ministrul otoman l-a
ucis pe Grigorie Ghika este la fel de rușinos, pe cât de vinovat‖. Mai departe, el adaugă: „Crima lui Ghika este
îndoielnică, deşi moartea lui ar fi putut fi justă; dar Poarta Otomană, folosind mijloacele cele mai infame și mai
ascunse pentru a scăpa de el, i-a acordat victimei sale o importanță pe care poate nu o merita un‖. Scriitorul
francez, care a luptat împotriva țării sale, este înclinat să creadă că cine moare acuzat de trădare nu poate fi deloc
nevinovat. Stare tristă de spirit!
598 Scrisoarea lui Tassara, Pera, 17 octombrie 1777.
599 „Alegând inspirat pe un prieten al lui Ghika și oferindu-i caracterul unui trimis al MareluiSultan ca inspector
al cetății din Hotin‖ (Raicevich, p. 178).
600 Se spune că oamenii din gardă au vrut să pună şeile pe cai, dar Grigore, „prea credul‖ (Salaberry), a crezut,
până în ultima clipă, că un prieten nu i-a putut întinde acea capcană.
601 Aceștia sunt în special albanezi de religie greacă. Aceia care sunt în slujba principilor sunt hotărâți și
experimentați în utilizarea armelor de foc şi au trupurile acoperite cu cicatrici‖ (Thornton, capitolul IX).
602 „Bazându-se pe persoana sa foarte agilă și îndrăzneață‖ (Raicevich).
603 Tatăl meu mi-a spus că au ascuns cadavrul într-un dulap.
604 Raicevich, Observații, pp. 177-179. Raicevich a avut acest raport exact către Prințul Țării Românești,
Ypsilanti, al cărui secretar fusese. Tassara a scris Vienei că Poarta, mereu lacomă, a luat, mai întâi, măsura de
precauție de a smulge 50 de pungi de aur de la prinț. Rizo nu a fost implicat în dezastrul ginerelui său (Scrisoarea
din 17 octombrie 1777).
605 „Capul a fost tăiat imediat și trimis la Constantinopol, iar trupul lăsat rudelor, și lucrurile și banii lui
confiscaţi de Marele Sultan‖ (Raicevich, p. 179). „Suveranii care comandă acte similare sunt, cu adevărat, demni
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„Grigorie Ghika a lăsat un nume de neegalat în rândul românilor fanarioţi606; el este
singura victimă pe care Fanarul a dat-o cauzei naționale româneşti. Este adevărat că alți
paisprezece Gospodari au fost sugrumaţi sau decapitaţi, în timp de un secol, dar aceasta au
fost ucişi din cauza infidelității și bogăției lor‖607. „Grigorie Ghika‖, spune Ubicini, „a lăsat o
amintire dragă printre români. El și-a arătat atașamentul față de patria adoptivă, iar acest lucru
l-a costat și viața‖608.
„Poarta‖, spune Vaillant, „își pierduse mințile; agentul Mariei Teresia a fost răzbunat;
moldovenii au jurat ură Austriei și Ghika a meritat titlul de Gospodar (domn). Ce diferență
între numele său și cel al urmașului său 609, și ce loc singular ocupă Ghika în pomelnicul
stăpânilor țării! Urcați treisprezece ani și veți găsi pe Cantemir610; coborâți șapte și veți vedea
pe Moruzzi611; doi trădători și, printre ei, o victimă, singura pe care Fanarul a sacrificat-o
pentru fericirea românilor‖612.
În Constantinopol, în ajunul revoluției franceze, oamenii erau foarte rușinați ca
puterile să accepte un act care amintea vremurile cele mai barbare. Dar nici „turcii cinstiți‖ nu
au fost scrupuloși, după cum subliniază însuși Carra613, atunci când a fost vorba de
condamnarea victimelor lor: „Când otomanii vor să se răzbune pe cineva și, mai ales, dacă
este creștin, ei nu reușesc niciodată să-l calomnieze îndeajuns. De fapt, ceea ce am văzut,
după executarea nelegiuită a Marelui Dragoman Alexandru Ghika, a fost reînnoit după
uciderea fiului său, Grigorie Ghika. Departe de a arăta intenția de a scăpa de Prințul
Moldovei, Poarta a lansat zvonul că era doar o problemă de a-l denunța, iar vestea producea
deja o impresie bună‖614. Dar, spune proverbul albanez, „Cei care au semănat jale jale vor
secera‖. Poarta nu a putut oferi Ecaterinei II-a o oportunitate mai bună de a pune în aplicare
anumite părți din tratatul de la Kainardji, din care turcii nu au înțeles toată gravitatea. Prin
urmare, reprezentantul Ecaterinei s-a grăbit să ceară explicații cu privire la rezoluția pe care
Poarta a luat-o pentru a da moldovenilor un nou prinț. Miniștrii sultanului au crezut, cu
siguranță, că situația de după tratatul Kainardji nu s-a schimbat! Deziluzia lor a fost cu
siguranță mare, când Stachiev, ministrul Rusiei, l-a făcut pe Reis-efendi să înțeleagă că
protectoratul otoman nu mai putea fi exercitat fără control, atât în Moldova, cât și în Țara
Românească615. Ministrul otoman i-a răspuns, cu umilință dragomanului ambasadei ruse,
de a fi consideraţi sălbatici, călăi și, de asemenea, hoți‖. Tassara scrie că pe capul lui Ghika se vedeau urme de
violență (Scrisoare din 4 noiembrie 1777).
606 Ghika s-a născut în Constantinopol și nu a părăsit Fanarul. Nu ar trebui să-i judecăm pe oameni și, mai ales,
pe prinți, după originea lor, care poate sau nu poate sugera ceva, ci prin faptele lor.
607 Histoire politique et morale des principautés danubiennes, p. 94.
608 Provincies roumaines, p. 105.
609 Autorul României recunoaște că socrul lui Alexandru al VII-lea a fost un complice al ucigașilor.
610 Demetrius I Cantimiro, 1711-1716.
611 Autorul intenționează să vorbească despre Dimitrie Moruzzi, ucis de turci, care a l-au acuzat că a contribuit
la anexarea Basarabiei la Rusia (Tratatul de la Bucureşti din 28 mai 1812). Alții, precum Giorgio Mano, nu îl
cred vinovat, dar ei văd în acest mare dragoman o victimă a intrigii dușmanilor săi.
612 La Romanie, II, p. 245.
613 Cara, foarte dușmănos cu grecii, nu este suspectat să fi suferit vreo influență a filoelenismului în judecarea
turcilor.
614 „Detronarea misterioasă a Prințului Moldovei Grigorie Ghika, care a devenit publică după 6 zile, a făcut
senzație aici, în public, și a dat naștere unui entuziasm mai presus decât toate predicțiile de război. Constantin
Moruzzi, dragoman al Porţii, a fost ridicat în această demnitate și, prin urmare, acoperit cu caftan, la vizir. Biroul
de interpreţi a fost repartizat lui Caradgiko, care îl acoperise deja ca vekil, în ultimul război. Prințul Ghika trebuie
să fie pe drum, acum, sub conducerea unui zaim‖ (Arhiva afacerilor externe din Paris; Lebas, către ministru,
Constantinopol, 17 octombrie 1777).
615 „Etapele oficiale, pe care ministrul Rusiei s-a grăbit să le facă pe cont propriu (în numele ţarinei),
demonstrează suficient că nu a fost luat în calcul, în ziua acestui eveniment, și ce se afirma în acordurile
speciale, care le-au asigurat turcilor șederea în principate, dar i-a obligat la răspunsuri destul de dure și de
neplăcute (Lebas).
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Pisani, „că prințul mazilit a făcut greșeli foarte grave, în detrimentul imperiului otoman, și că
Poarta nu a avut dificultăți în a le face cunoscute tuturor Curților din Europa și, mai ales,
ministrului rus, atunci când circumstanțele au permis-o; că una dintre greșelile prințului Ghika
fusese să creadă că rușii doreau să intre în Moldova cu forța, încercând să determine Poarta să
se considere în pericol şi să decidă sub impresia unor astfel de vești precipitate. Reis-Efendi
nu a uitat să aducă la cunoștință informațiile date, a spus el, de Grigorie Ghika, toate în
contradicție cu declarațiile ţarinei, trimise de asistentul ei616.
Acest răspuns nu a fost „dur sau dezavantajos‖, cum a vrut să creadă ambasada
Franței. Poate să spună mai clar Poarta că a fost dispusă să o liniştească împărăteasa tuturor
celor care, în România, au încercat să sugereze „acordul cordial‖, stabilit prin tratatul de la
Kainardji? În timp ce ministrul rus era ocupat cu digerarea acestui răspuns, dat pentru a-l
surprinde, Constantinopolul a avut cea bucuria de a vedea capul prințului Ghika expus la a
doua poartă a Seraiului617, cu această inscripție: „Greșelile anterioare618, comise de Grigore
Ghika, prințul Moldovei, după ce i-au fost iertate pentru prima dată, au fost, de asemenea,
foarte preferate pentru noul principat al Moldovei; deși ţăranii Moldovei au fost scutiți de
impozit și de orice alt tribut sau impunere; cu nimic mai puțin nu s-a pronunţat Principele
împotriva Înălţatului Comandamentului, după ce a vexat și asuprit subiecții menționați, luând
de la ei tributul, că a comis şi alte fapte grave şi au venit împotriva lui multe plângeri; în afară
de aceasta, de vreme ce el se opunea și neglija, sub diferite pretexte, să adune și să trimită cele
solicitate prin dispozițiile Înaltei Comise, detronarea sa devenise necesară; astfel încât
poruncă supremă a fost trimisă, în acest scop, ca, împreună cu familia și copiii, să vină la
Constantinopol şi să locuiască în casa sa de țară; dar el, cu toată mândria și disprețul,
dovedind că nu a vrut să se supună și să asculte sus-menționatul Înalt Ordin Suprem și că a
avut prezumția și temeritatea de a se exprima chiar și cu termeni excesivi și respingători la
adresa demnităţii și poziţiei Strălucitoarei Porţi, trimişii au fost nevoiţi să-l anihileze, fiind
adus aici după moartea sa. Deci pedeapsa celor răi, care nu se supun ordinelor supreme ale
Strălucitoarei Porţi, este aceasta‖619.
Un eveniment, care a provocat precauții neobișnuite620 și considerații621 în jurul cărora
ministrul turc impunea cea mai ciudată tăcere avea nevoie de explicații. Reis-Efendi, știind că
616 "Printre vinovățiile prințului fusese şi faptul că el credea că rușii doreau să intre în Moldova cu forța, punând
Poarta în pericol, cu astfel de știri, mai ales că ministrul rus a susținut că împărăteasa sa nu dorește să-și lase
propriile trupe din Crimeea să lupte, solicitând ca noul Han (khan) să fie recunoscut ca suveran, și a mărturisit că
fieful pe care l-a menționat în scrisorile lui anterioare respectă ultimul tratat cu tătarii‖ (Scrisoarea lui
Bartolomeo Gradenigo, Constantinopol, 4 noiembrie 1777. A se vedea, de asemenea, scrisoarea lui Tassara, din
17 octombrie 1777).
617 „Între timp, se spune, cât ministrul rus a analizat un astfel de răspuns, pentru a-l înţelege (toate personajele
sunt ușor de prezentat cunoștințelor publice, fără să le amintesc), turcii au văzută capul lui Ghika expus pe poarta
Seraiul, într-o mare surpriză generală‖. „La mazilirea prințului Moldovei, Grigorie Ghika, el a fost imediat
decapitat mişeleşte; capul său a fost adus la Constantinopol, în ziua de 20, și expus, timp de trei zile, pe a doua
poartă a Seraiului , cu o inscripție care spunea, puțin câte puțin: „Iată, acesta este capul netrebnic al voievodului
Ghika, care, deşi a fost lovit de prevaricaţii de la începutul ultimului război, a obținut harul faptelor sale față de
imperiu, dar, decăzând și guvernând tiranic, el a căzut, în sfârșit, sub sabia justiției‖ (Lebas, ministrului,
Constantinopol, 4 noiembrie 1777).
618 Ele sunt „prevaricații‖ ale ultimului război. În timp ce autorul Daciei îl acuză pe Grigorie Ghika de înclinația
sa de a rezista „creștinilor‖, alții susțin că nu s-a opus, când rușii l-au luat din Bucureşti, pentru că a fost de acord
cu ei (Raicevich, Observații, p. 176). Dar scrisorile venețiene și alte narațiuni demne de credință arată că acest
zvon nu are nici o bază. Carra face cu siguranță aluzie la aceasta, când spune că cumnatul prințului, în excesele
sale de furie, amenința că va denunța presupusa sa legătură cu rușii, în timpul războiului, la Constantinopol. Este
adevărat, însă, că îl cunoaștem pe Dimitrie Sulutziaroglu ca un cap slab.
619 Arhivele din Viena.
620 Gradenigo spune că aceasta la grăbit pe Moruzzi să plece la Iaşi, temându-se, probabil, că vor apărea
tulburări. „Noul principe al Moldovei a primit ordinul de a-şi înfăţişa, ieri, pomposul său alai la Constantinopol,
ca să se pună în mişcare mâine, pentru a ajunge repede în principatul său. De asemenea, această solicitudine
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„cuvântul este argint, dar tăcerea este aur‖, nu s-a simțit înclinat să le dea. Ministrul rus a
strigat și a protestat, dar nu a putut primi o audienţă la ministrul otoman622.
Ministrul otoman „a pus mâna pe cărbunele acoperit de cenușă‖ 623, iar aceasta nu
însemna încă sfârșitul problemelor sale. Întrucât, la numirea lui Grigorie Ghika, a ocupat
funcţia de ambasador al Porţii la Curtea lui Frederick al II-lea, îi era acum dificil să refuze
orice explicație, din poziţia sa de ministru al afacerilor. Prin urmare, Reis-Efendi consimte săl primească, dar în propria-i casă, unde au rămas într-o întâlnire secretă de trei ore, care ar fi
trebuit să i se pară mult prea lungă ministrului624. Din fericire, scrisorile franceze lasă să se
ghicească în ce fel turcii s-au justificat în faţa reprezentantul lui Ludovic al XVI-lea625. I s-a
spus că „misterul și ficțiunea‖ au avut ca scop să-l împiedice pe Grigorie Ghika să-şi
„împiedice căderea‖.
S-a adăugat că „catastrofa lui‖ a fost cauzată de mândria și obstinația sa. Poarta „nu a
intenţionat, de la început, să-i ia viața‖; dar prințul primise, „disprețuitor ordinul mazilirii sale,
sperând prea mult în sprijinul Rusiei, şi arătase o neascultare care-l obligase pe capidji-bachiul însărcinat să-l aducă, să-l facă să-și piardă capul. Aceste măsuri nu provocaseră nici cea
mai mică nemulţumire la Iaşi. Există zvonul că vor fi duși la Constantinopol „mulți dintre
principalii boieri care-i preferă pe ruși‖626 şi care deveniseră neplăcuți ca prințul
moldovenilor627. Astfel, Grigore, dușmanul rușilor, potrivit lui Reis-efendi, a devenit acum
(ca și partizanii săi) prietenul lor devotat, iar Franța ar putea considera moartea sa ca o
revanșă a tratatului de la Kainardjii
După dubla asasinare, de care Poarta fusese vinovată, familia Ghika a rupt legăturile
care o uneau deja cu Imperiul Otoman. Turcia, orbită de imbecilitatea care precede și
pregătește marile catastrofe, nu a putut vedea, de acum, decât exemplul lui Grigore III Ghika
pentru toți dușmanii săi, drept cea mai bună dovadă că între Padişah și supușii săi creștini nu
ar fi putut avea loc nici o împăcare. Nu a durat mult până când Rhigas, eliberatorul, un nou
martir și, de asemenea, o nouă victimă a politicii din Viena și a despotismului în funcţie la
Stambul628, unde cântecul era considerat precursor al revoltelor. Marsilieza Greciei moderne:
„puteți fi foarte bine un dragoman, un prinț, un vizir - dar tiranul te va face să pierzi pe
nedrept‖. Ghika şi Mavroghénis629 sunt oglinzi în care poți recunoaşte avertismentele acestui

indolentă, exercitată fără respectarea prințului însuși, devine observabilă, în circumstanțele de mai sus‖
(Constantinopol, 18 noiembrie 1777).
621 „Acest nou eveniment extrem de sugestiv‖, spune Gradenigo.
622 Tassara spune că domnul Stakieff ar fi exprimat nemulțumiri (15 decembrie) faţă de marele dragoman, dar
acesta nu i-a răspuns (Scrisoarea din 17 decembrie 1777).
623 Un proverb albanez spune: „Nu pune mâna pe cărbunele acoperit cu cenușă!‖.
624 Din păcate, Gradenigo nu a putut ști exact ce s-a întâmplat la întâlnirea respectivă. „Unii vor‖, spune el, să
afle dacă „regele Prusiei, care a primit propriile sale încredințări, la instalarea răposatului prinț în Moldova, a
aflat, de la persoana împuternicită de guvernul rus, participantă la acea a întâlnire, a avut grijă să-şi informeze,
despre cele discutate, măcar pe propriului său suveran‖.
625 Acest rege, convins că Turcia era în ajunul ruinării, a sfârșit gândindu-se să profite de rămășițele sale (1784).
S-a orientat mai ales către Candia și Egipt (Vezi Mémoires, de Matteo Dumas).
626 Este puțin probabil ca acest zvon să-l surprindă pe Lebas într-atât, încât să îl reproducă. Conduita
moldovenilor în ultimul război demonstrase suficient antipatia lor faţă de ruși.
627 Lebas, către ministru, în 4 noiembrie 1777: Este greu de crezut că, dacă Grigorie Ghika ajunge aici, nu va fi
pus la îndoială trecutul său. S-au luat atâtea măsuri de precauție, încât chiar şi transportul mărfurilor a fost
suspendat, timp de cinci zile; la fel, plecarea curierilor străini, problemă pe care Stakieff o reproşează puternic.
(Lebas, minstrului, Constantinopol, 17 octombrie 1777). Scrisorile venețiene notează că diplomația republicii șia menținut superioritatea. Nu numai că a fost mai bine informată, dar nici nu a râs de ceea ce Carra numește
„calomnia și mijloacele atroce ale turcilor‖.
628 Rhigas, născut în Tesalia, fusese profesor de franceză și greacă veche la Bucureşti. El a fost predat de
Austria Turciei, care l-a ucis (Fauriel, Chants populaires de la Grèce, II, pp. 15-17).
629 Nicolae al IV-lea Mavroghénis, prințul Țării Românești, decapitat de turci în 1790.
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cântec. Dacă Tertulian spunea că „creștinii s-au născut din sângele martirilor‖, albanezii,
inclusiv cei musulmani, erau răzbunătorii copiilor Albaniei‖630.

1777: Răpirea Bucovinei şi moartea lui Grigore Ghica Vodă
„Rezumat din numerele trecute: Grigore Ghica era fiul dragomanului Alexandru,
decapitat de Turci în 1741. După moartea acestuia, familia lui rămânând pe drumuri, micul
Grigore fu luat şi crescut de Internunţiul (ambasadorul – n. n.) Austriei, Penkler, în casa
căruia rămase cinci ani de zile. În 1754, Grigore Ghica, însurându-se cu Ecaterina, fata
bogatului grec Iacovachi Rizo, el fu numit în curând Domn al Moldovei. Trecând apoi în
scaunul Munteniei, când izbucni războiul ruso-turc, el fugi la Petrograd, unde fu primit cu
toate onorurile de împărăteasa Ecaterina a Rusiei. După încheierea păcii de la CuciucCainargi (1774), Rusia îl impuse din nou Domn al Moldovei, în care calitate el luptă din
răsputeri împotriva pretenţiei Austriei de-a răpi Bucovina, pretenţie sprijinită pe faptul că ea,
Austria, ar fi mijlocit pacea dintre ruşi şi turci şi, ca atare, i se cuvenea o răsplată. Cu toată
împotrivirea lui Ghica, Bucovina fu cedată de turci Austriei, care, neputând uita atitudinea lui
Ghica în această chestiune, îl înnegri atât de mult în ochii Porţii, încât din calomniile ei i se
trase Voievodului Moldovei şi moartea. Ghica era însă duşmănit şi de boierii săi, care nu-i
puteau ierta faptul că Domnul lor era înconjurat de greci, pe care-i însărcinase să vegheze ca
să nu se facă în ţară abuzuri şi samavolnicii. Boierii moldoveni conspirară împotriva
Domnului lor, unii din ei trecând graniţa pentru a merge la Poartă să pârască pe Ghica. În
mijlocul acestor agitaţii, află Ghica că un capugiu turc, Ahmed Bey, sosise în capitala
Moldovei.
*
Adevărat că Ahmed Bey era un vechi prieten de-al lui Ghica şi sosirea lui la Iaşi n-ar
fi avut de ce să îngrijoreze pe Vodă. Pe de altă parte, însă, turcii aceştia, care se arătau
deodată în capitalele ţărilor noastre, când nu-i aştepta nimeni, adeseori erau purtători de veşti
rele. Măria Sa crezu deci de cuviinţă să fie prevăzător. Când intră turcul pe bariera Iaşilor, îi
trimise pe vornicii lui să-i arate unde va fi găzduit şi să-l întrebe cât are de gând să rămână în
Moldova. Găzduirea fu făcută la Beilic, casă anume pregătită pentru oaspeţii turci, de unde
trebui de altfel să se mute Ventura, care locuia acolo. Răspunsul ce trimise capugiul lui
Grigore Vodă fu foarte liniştitor. Ei nu vor rămâne în Iaşi decât o zi-două, fiind grăbit a merge
mai departe, la Hotin, unde avea treabă. Dar, deocamdată, era obosit de drum şi slăbit de
ramazan, căci de nouă zile postea foarte şi se simţea fără puteri, de aceea şi ruga pe Vodă să-l
ierte că nu va putea veni să-l vadă. Deocamdată atât, căci lucrurile trebuiau pregătite cu
chibzuială.
Ghica, liniştit acum din partea aceasta, deoarece turcul nu-i voia nici un rău, îşi
întoarse iar privirile spre neastâmpăraţii boieri, care-l amărau de nu mai ştia acum ce să le
facă pentru a-i îmbuna. Chemă iar pe nepotul Iordachi, întrebându-l dacă mai are vreo veste
de la răzvrătiţi. Acesta însă nu-şi pierduse ziua. Alergase de la unul la altul – uneltise probabil
cu ei – şi se întoarse la Curte cu jalbele boierilor în proţap: Ventura, Skeletti şi Hristodalo
trebuiesc alungaţi din ţară, altfel nu mai rămâne un boier în Moldova; toţi vor trece graniţa şi
vor face arz la Poartă să-l scoată pe Ghica din scaun. Vodă îşi luă capul între mâini, suspină şi

630 Dora d'Istria, Gli albanesi in Rumenia. Storia dei principi Ghika, nei secoli XVII, XVIII e XIX. Su documenti
inediti degli archivii di Venezia, Vienna, Parigi, Berlino, Costantinopoli etc., Firenze 1873, pp. 367-376
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răspunse nepotului cam în doi peri, de altfel, că va da boierilor „beiaz‖, adică carte blanche631
pentru orice învoială or vrea dânşii, numai să se întoarcă fugarii de la Hotin.
Cum auzi aceasta, Iordachi Sulgearoglu, deşi se făcuse noapte acum, ieşi din Curtea
Domnească şi începu din nou a cutreiera casele boierilor, pentru a le da răspunsul lui Vodă.
Întruniţi cu toţii împreună – la Ioniţă Conta –, ei hotărâră deci să trimită o scrisoare fugarilor,
pentru a le spune ca nu cumva să se întoarcă la Iaşi, dar nici să înainteze vreo plângere
împotriva lui Vodă, la Poartă, ci să rămână în aşteptare, până se vor lămuri lucrurile în
Capitală. Ioniţă Canano fu însărcinat cu ducerea acestei scrisori. Acest Canano era fratele
conspiratorului medelnicer Iordachi, un frate vitreg, şi nepot de soră al Mitropolitului Gavril
Callimachi632. Pentru a pleca la Hotin ceru omul bani de drum, dar boierii îl trimiseră la Vodă.
Hatmanul Iordachi (Sulgearoglu) merse deci la unchiul său, să-i spună toate câte le pusese la
cale şi să-i ceară de cheltuială pentru drumul lui Canano. Însă Vodă găsi că n-are de ce plăti el
bani pentru nişte răzvrătiţi „şi nu vru să dea nici o para‖. Cum nepotul său îl tot îndemna să-şi
deschidă punga, Grigore Ghica îi spuse, plictisit: „Ei, dă-i tu ceva şi apoi ţi le dau eu!‖.
Dar nici Iordachi nu era prost, să scoată bani din chimirul său. El alergă la casa
logofătului Ioniţă Cantacuzino, unde erau adunaţi încă boierii, şi, cerându-le acolo din nou
cheltuiala drumului, scoase de la ei 250 de groşi, de a putut să pornească, în sfârşit, Canano la
Hotin – atunci, la miezul nopţii.
În timpul acesta, Vodă se sfătuia iar cu Skeletti:
– Mare încurcătură, căminarule!
– Nimic, Doamne!, răspunse acesta. Zgomot trecător!
*
A doua zi, 1 Octombrie, dis de dimineaţă, Vodă ieşi la biserică. Dar era tulburat şi dus
pe gânduri. Se vedea că nu dormise deloc. După slujbă, Mitropolitul şi boierii merseră la
curte, în spătăria cea mare, unde li se dădu dulceaţă şi cafea. Mitropolitul Gavril reînnoi
cererile făcute cu o zi înainte, spunându-i, de data aceasta, lui Vodă în faţă că lucrurile nu se
pot linişti, până nu vor pleca grecii din ţară. Ghica răspunse că el nu cunoaşte sfetnicilor săi
nici o vină, dar că, dacă e voia boierilor, îi va alunga pe tustrei din Moldova, numai să se
împiedice mişcarea pusă la cale. Hotărâră atunci cu toţii să mai trimită după Ion Canano, la
Hotin, şi pe boierii Ioniţă Sturdza (viitorul Domn, din 1821) şi Nicolae Rosetti-Roznovanu,
pentru a spune fugarilor să se ţină liniştiţi, până se vor lămuri lucrurile la Iaşi.
Dar Vodă lucra pe două fronturi. Pe de o parte, făgăduia boierilor marea şi sarea, pe de
alta, nu ştia cum să facă, doar o pune mâna pe răzvrătiţii de peste Nistru, pentru a le
administra cuvenita pedeapsă. Ca atare, el trimise pe doftorul Fotachi – medicul Curţii– la
Paşa Ahmed, să vadă dacă e în adevăr bolnav sau dacă se preface, căci ar fi vrut să-l roage pe
el să-l ajute a-l scoate din plictisitoarea încurcătură în care intrase.
Fotachi plecă la Beilic, unde fu primit de Paşă, care era rumen la faţă, ochii vioi şi
arăta sănătos tun. Dar când doftorul, mirat, îi luă pulsul, el îl simţi bătând atât de slab, încât
rămase foarte nedumerit. Ahmed Bey îi tălmăci că, de fapt, nu crede să fie foarte bolnav,
numai că, în afară de oboseala drumului, mai e şi slăbit din pricina postului. Totuşi, aşa cum
este, a doua zi trebuie neapărat să plece, dis de dimineaţă. I-ar fi recunoscător lui Vodă, dacă
ar vrea să-i trimită, pentru drumul acela, o caretă închisă cu geamuri. „Dar‖, adaugă el, „sunt
foarte mâhnit că n-a fost Ghica să mă vadă, că suntem doar prieteni. Când am trecut prin
Bucureşti, Ipsilanti, pe care abia dacă îl cunosc, a venit la mine nepoftit, iar un vechi prieten
ca Grigore Vodă să nu vină el să mă vadă, când mă ştie atât de slăbit‖. Scoţând din pungă 16
„nisfiele‖ pentru îngrijirea medicală, i le dete doftorului, care plecă de la Beilic foarte încântat
de turcul acesta, ce om de treabă este.
631 Mână liberă. Este expresia întrebuinţată de Caradja, în Efemeride.
632 Care Mitropolit era de fapt în fruntea conspiratorilor, cu toată vrâsta lui înaintată, 97 de ani. El ar fi dorit să
vadă Domn al Moldovei pe Alexandru Callimachi, fiul fratelui său Ion Vodă.
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Cum plecă doftorul, Ahmed Paşa chemă oamenii lui, să-i dezlege braţul, pe care-l
înfăşurase foarte strâns, cu o bucată de pânză, pentru a împiedeca pulsul să bată...
*
Dincolo, la Curte, Grigore Vodă nu-şi mai afla locul de nerăbdare. Îl aştepta pe
Fotachi, pentru a prânzi, şi nu înţelegea ce atâta întârziere. În sfârşit, când sosi doftorul,
merseră cu toţii la masă, şi Vodă îl întrebă scurt: „Ei, ce este?‖.
Fotachi istorisi toate, spunând că turcul n-are „călduri‖, dar e atât de slab de postul
ramazanului, cât abia dacă-i mai bate pulsul. Şi-i mai spuse toate celelalte, că vrea Paşa o
caretă cu geamuri şi că e adânc mâhnit că nu s-a dus Vodă să-l vadă. S-au sculat, apoi, toţi de
la masă, dar Măria Sa n-a mâncat nimic, fiind foarte neliniştit şi întristat. A intrat numai în
odaia lui şi îndată a trimis iar după Mitropolit şi după boieri. Când veniră aceştia la Curte,
Ghica îi întrebă dacă au plecat Sturdza şi Rosetti la Hotin. Boierii îi spuseră că da, însă Lupu
Balş633 adăugă că el nu ştie dacă vor face mare treabă acolo, fiindcă nimeni nu mai crede pe
Măria Sa, care şi în alte rânduri multe a făgăduit şi nu s-a ţinut de cuvânt. Dacă vrea Vodă să
fie crezut, apoi să le dea chezaş pe Iordachi Ghica şi să-l facă postelnic, în locul lui Ventura,
atunci da! Ilie Catargi, ginerele lui Vodă după Domniţa Elena, s-a pus şi el pe lângă socru-său,
ca să primească cererea boierilor, dar nepotul Iordachi se făcea că nu vrea.
Scena aceasta, arătată de Caradja, în Efemeride, este foarte caracteristică. Se vede clar
din ea că nepotul Iordachi (căruia i se zicea, deci, de pe atunci Ghica) era în cea mai bună
înţelegere cu boierii şi uneltea împotriva unchiului său, care-l crescuse şi-l făcuse om. De
altfel, după moartea acestuia, venind Domn în Moldova, Constantin Moruzi, care ţinea în
căsătorie pe sora acestui Iordachi, grecul nu-şi mai putea stăpâni bucuria, mergând până la
Galaţi, să-şi primească cumnatul, şi, întorcându-se apoi, a doua oară, la malul Dunării, să-şi
primească sora, pe Doamna Smaragda. Deocamdată, însă, deşi postelnicia lui Ventura – un
foarte mare rang boieresc – îi rodea ambiţia, el se prefăcea a nu o vrea. Boierii, părăsind pe
Vodă, merseră cu toţii la Mitropolie, să se mai sfătuiască în de ei, iar Ghica le făgădui că va
veni şi el acolo şi să fie aşteptat, chiar dacă va înnopta.
La Mitropolie, Iordachi „se hotărî a primi postelnicia‖, iar la Curte, Vodă, care
începuse a înţelege cine-i este nepotul, hotărî să nu i-o dea. El mai trimise, între timp, încă o
dată la Paşă, pentru a-l ruga, de data aceasta pe şleau, să-l ajute împotriva boierilor. Ahmed
Bey atât aştepta. Trimise pe dată răspuns lui Ghica, să nu aibă nici o grijă, căci el pleacă doar,
chiar a doua zi, la Hotin, şi-i va trimite pe toţi fugarii, în lanţuri, numai că, pentru a pune la
cale lucrul acesta, ar dori să-l vadă pe Vodă. Fără asta, era foarte mâhnit că nu venise Măria
Sa să-şi vadă prietenul, cu toate că-i trimisese răspuns şi prin Fotachi lucrul acesta, dar acum,
dacă vrea Ghica să fie ajutat de el, apoi să facă bine a se osteni până la Beilic, că el la Curte
nu poate veni, fiind încă prea slab. Dar mai trimise Paşa răspuns, dacă o veni Vodă, să vină
noaptea, fără alai, tiptil, ca să nu prindă boierii de veste că pun ei ceva la cale împreună.
Cum primi Ghica răspunsul acesta, hotărî să se ducă. Porunci să se înhame doi cai la o
trăsură şi se găti de plecare. Tocmai sosiră, atunci, Skeletti şi Hristodulo la Curte – căci ei
aveau intrările lor libere, la orice ceas – şi, văzându-şi stăpânul gata de ducă, îl rugară de toţi
Dumnezeii să nu care cumva să facă lucrul acesta, fiindcă a merge, noaptea, tiptil, la un turc,
nu e lucru curat. Să vină, ziceau ei, Beiul, ziua, la spătărie, să arate ce vrea. Dar soarta omului
e scrisă din veşnicie în Cartea cea Mare şi nimic nu o poate schimba.
În neliniştea lui, Vodă nu mai poate aştepta. Un cămăraş, un comis, trei paji – icioglani
–, patru ciohodari şi un tufeccicbaşa, cu 4 arnăuţi, atât fu alaiul cu care porni. Înainte de-a
pleca, Grigore Vodă avu o clipă de nehotărâre. Mai că era să rămână. Dar logofătul Vasile
Razu veni cu o nouă cerere de la Paşă, prin care i se spunea că este aşteptat. Nu mai putea
deci zăbovi. Era târziu. Se făcuse noapte. Porni. Pe drum, nepotul Costachi Sulgearoglu, care
633 Erau doi Lupu Balş şi nu ştim despre care este vorba. Unul era văr primar cu Nicolae, ginere lui Vodă,
celălalt era chiar tatăl lui Nicolae. E greu de presupus ca să fie acesta din urmă.
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ţinuse să-l întovărăşească, îl mai sfătui, o dată, să-şi facă calea întoarsă. Prea târziu. Pe la
ceasul unul, după miezul nopţii, careta domnească intra în ograda Beilicului.
*
Felul cum a urmat întâmplarea a rămas ascunsă în noaptea tainelor nepătrunse. Dar
drama ce-a avut loc atunci este, alături de tragedia Brâncovenilor, una din cele mai pasionante
din Istoria Neamului nostru. Pentru a intra mai adânc în viaţa de atunci şi a înţelese mai bine
simţămintele oamenilor care au trăit acele vremuri, vom întrerupe şirul istorisirii, arătând întâi
cum s-a răspândit vestea morţii lui Ghica în ţară şi cum a fost ea primită de prieteni şi de
duşmani. De fapt, a fost o consternare generală, căci nimeni, nici cei mai înverşunaţi din
răzvrătiţi, nu se aşteptau la acest fatal deznodământ shakespearean. Unul din prietenii lui
Vodă Grigore, prieten grec din vremurile tinereţilor de pe malul Bosforului, era Constantin
Caradja, autorul acelor Efemeride, despre care am vorbit în mai multe rânduri. Însurat cu o
Ghiculeasă, o vară îndepărtată de-a Domnului Moldovei, el a fost unul din devotaţii acestuia,
care l-a şi urmat în captivitatea sa de la Petrograd. Împreună petrecuseră ei în capitala
Imperiului moscovit şi împreună se întoarseră în Moldova. Grigore Vodă îl ţinu pe lângă el,
făcându-l agă al poliţiei. Dar Caradja era un om bolnăvicios. În urma unor friguri, care
ţinuseră doi ani, cu stăruinţă, şi fiind cu neputinţă să-l vindece „toţi doftorii câţi erau aflători
în Iaşi, cu toate metodele şi doftoriile lor‖, el scrise la Viena, spunând învăţaţilor de acolo
felul bolii sale şi chipul în care a fost îngrijit. Dar, nici de acolo nu i-a venit vindecarea.
Doftorii din Iaşi scriseră, atunci, la Constantinopol, medicului Niculachi Mano, care, fiind de
părere că Caradja este impaludat, îi prescrise „schimbarea de aer‖. Aga Constantin ceru,
atunci, lui Vodă să-i dea drumul din slujba ce avea, pentru a merge să se caute în ţinutul
Neamţului634, „unde este aerul mai sănătos‖. Grigore Ghica îl făcu mare comis (onorific) şi-i
dete răvaş de drum. Şi aşa, la 11 septembrie al anului 1777, plecă grecul, cu nepotul său
Iordachi Caradja, care suferea şi el de friguri, la moşia Mărgineni a vel logofătului Lascarachi
Rossetti, ginerele lui Lucachi Ianculeo. Acest Lascar Rosetti sau Ruset, altul decât tatăl
Doamnei Zoe Moruzi, fiind ispravnic de Neamţ, era nevoit să locuiască la dânsul, la ţară, pe
când soţia lui Elenca stătea în Iaşi, împreună cu fiii ei.
Moşia, dar mai cu seamă conacul lui Conu Lascar, îl încântă pe comisul Caradja.
Fiindcă acea curte boierească, aşezată pe-un deal, de unde priveliştea asupra câmpiilor,
pădurilor şi satelor dimprejur era minunată, el găsea că „este neasemănată între toate din
Moldova‖, mai ales că era casa înconjurată şi de-o grădină mare, cu copaci stufoşi şi flori din
belşug, pe cărările căreia se plimba comisul, culegând trandafiri. Totuşi, boala lui nu se
vindeca. Pentru a-l face să-şi uite necazurile, spătarul Lascarachi, care pare a fi ţinut mult la
el, îi organiza vânători, cu gonaci. Într-un rând, pe când Rosetti şi Caradja aşteptau la
Mărgineni pe Iordachi Cantacuzino Deleanu şi pe alţi boieri, pentru a merge la o astfel de
vânătoare, le veni vestea că mulţi dintre ei fugiseră peste Nistru, şi că în Iaşi e fierbere mare
împotriva lui Vodă. Astfel aflară ei, acolo, în munţii Neamţului, întâmplările arătate mai sus.
Vânătoarea fu amânată şi gazda, cu oaspetele său, se urcară îndată într-una din butcile
boiereşti, trasă de patru telegari, pentru a merge prin vecini să culeagă veşti. Nu aflară mare
lucru. Întorşi seara acasă, obosiţi de drum, boierii se culcară.
„A doua zi‖ – dau cuvântul lui Caradja –, „a doua zi, cum m-am trezit, am ieşit afară
din odaia mea, îmbrăcat încă în halat, ca să mă duc la privată, şi întâlnesc pe Ioniţă, vătavul
comişilor de la moşia mea, care păzea acolo, după uşă, până când să mă deştept‖.
Caradja crezu că a venit omul pentru socoteli de la moşie sau pentru vreun bucluc
întâmplat acolo, şi se bosumflă. Poruncise să nu-l supere nimeni, pentru nici o pricină, câtă
vreme stă la aer, pentru sănătate. Dar Ioniţă, vrând să-l liniştească, îi spuse că e pace bună la
634 Nici acolo nu se vindecă Caradja, căci boala lui nu era impaludism, ci cancer. Un an mai târziu, deci mult
după moartea lui Ghica, în 1778, medicul italian Rossi îl operă în Iaşi, scoţându-i tot sânul drept. Caradja
descrie, în Efemeride, amănuntele interesante ale operaţiei ce i se făcu. El se vindecă, de atunci, pe deplin.
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moşie şi în toată ţara, numai că pe Vodă l-au omorât turcii şi, în locul lui, va veni Domn în
Moldova Costachi Moruzi. La auzul acestor vorbe, Caradja fu cuprins de-un soi de dambla.
„Îmi ieşisem din minţi de jale şi numaidecât am alergat în odaie, la spătarul Lascarachi, care
se sculase, ca să-mi dea buna dimineaţă, şi eu, ca un nebun, i-am zis cu glas sălbatec: Aceşti
oameni fără frică de Dumnezeu au ucis pe bietul nostru Domn! Şi am căzut fără simţire pe
divan... şi Lascarachi la fel... şi eram numai noi doi în odaie şi nu aveam un al treilea, care să
ne vina în ajutor cu spirturi sau alte ape‖.
Venindu-şi în fire şi fără ajutorul spirtului sau altor ape, boierii Caradja şi Rosetti
plecară, în aceeaşi zi, la Iaşi. Acolo aflară lucrurile cum se petrecuseră, din chiar gura lui
Costachi Sulgearoglu, nepotul mortului voievod. Acesta, ajuns la poarta Beilicului, lăsase pe
Grigore Vodă să intre, cu oamenii săi, înlăuntru, iar el se dusese la vel logofătul Ioniţă
Cantacuzino, să mai afle ce spuneau boierii şi ce gânduri mai aveau ei. Nevasta logofătului,
Coana Zoiţa635, îi spuse că lucrurile nu se vor potoli, până fratele său nu va fi numit postelnic,
iar de nu se va putea, să primească el postelnicia – de unde se vede că jupânesele noastre se
amestecau, pe atunci, în politica ţării, cum fac şi unele din doamnele de azi, cu sau fără
eficacitate.
De la Cantacuzino, căminarul Costachi se duse la Curte, pentru a aştepta întoarcerea
lui Vodă. Dar acolo el găsi pe haznatarul agă Ata Efendi, cu câţiva bostangii înarmaţi, care
pecetluiau odăile Domnului. Hatmanul Vasile Razu, îmbrăcat în contăş nafè, stătea lângă ei.
Sulgearoglu, mut de spaimă, rămase pironit locului, neştiind ce să facă. Nu Îndrăzni să întrebe
nimic, dar înţelesese prea bine, fireşte, că dincolo, la Beilic, trebuie să se fi petrecut o dramă.
El credea că Razu e Domn şi, deşi acesta îi făcu semn să se uite la încălţămintea sa, pătată de
sânge, el nu înţelese şi rămânea cu ochii holbaţi la bostangiii care pecetluiau de zor.
În timpul, acesta boierii erau încă toţi adunaţi la Mitropolie, în odaia cea mare, de
primire, a Înalt Prea Sfântului. Pe când mai puneau ei acolo la cale alungarea lui Grigore
Ghica din scaun, deodată se deschise uşa şi un om de rând intră răcnind:
– Părinte, scoală, că te caută la Curte, împreună cu ceilalţi boieri!
– Cine mă caută?
– Dumnealui vel logofătul Vasile Razu!
Unii din boieri începură să râdă, alţii se supărară, bănuindu-se unii pe alţii că au fost
trădaţi. Dar un alt om sosi, în curând, spunând că e straşnică poruncă să vină îndată cu toţii la
Curte, împreună cu hatmanul Iordachi şi cu Mitropolitul. Întrebat fiind cine l-a trimis, omul
răspunse că l-a trimis Razu, fiindcă Vodă nu s-a întors la Curte, iar un turc, cu nişte bostangii
de-ai lui, pecetluiesc odăile Domnului. „Atunci au început a bănui boierii că Vodă e mazilit‖.
Şi de unde, de zile întregi, puneau doar ei la cale mazilirea lui, deodată toată adunarea
răzvrătiţilor de la Mitropolie se prefăcu într-o jalnică adunare, ca de înmormântare.
Unul câte unul, boierii părăsiră casa Mitropolitului, cu Iordachi Sulgearoglu şi cu
Dumitrachi Sturdza în frunte, care se urcară amândoi în aceeaşi caretă. Ei găsiră Porţile Curţii
Domneşti închise. Înlăuntru se auzea zgomot, oameni care veneau, se duceau, alergau... şi
abia peste o jumătate de ceas fură lăsaţi boierii să intre. Turcii pecetluiau acum apartamentele
Doamnei, ale beizadelelor şi ale slujnicelor. Razu, tot lângă ei, tăcut. Numai ce arătă boierilor,
uneori, pe ascuns, încălţămintea sa – căci el nu îndrăznea să vorbească şi voia să-i facă să
înţeleagă că sângele acela de pe picioare e stropit din trupul lui Grigore Vodă. Dar, precum nu
înţelesese Comisul Costachi, astfel nu înţelegeau nici boierii sau nu voiau să înţeleagă, fiind
uneori lucruri care, cât de vădite or fi, nu încap în mintea omului.
Dezmeticirea obştească se făcu abia către dimineaţă, când sosi la Curte aga Ahmed
Capugiul, ucigaşul lui Ghica, şi, adunând pe boieri în spătărie, le spuse că „dacă Mactalul sar fi supus poruncii împărăteşti şi n-ar fi cercat să se împotrivească, nu s-ar fi întâmplat ce s-a
635 Născută Ghica. Fiul lor, Matei, a fost însurat cu Domniţa Ralu Callimachi, iar fiii acestora, trei la număr, au
trecut în Rusia, rămânând neamul lor acolo.
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întâmplat, şi lui îi pare rău de ce-a fost silit să facă‖. Deşi boierii moldoveni nu ştiau turceşte,
totuşi sunt câteva cuvinte, în afară de ale mâncării, care, în 300 de ani, le intraseră bieţilor în
ureche. Astfel, ei ştiau că mactalul înseamnă decapitatul – şi atunci, în sfârşit, înţeleseră cu
toţii grozava tragedie, care se întâmplase. Capugiul îşi drese glasul şi citi firmanele. Erau
patru la număr, împărăţia făcea ştiut Moldovenilor: 1). că nu este război; 2). că Vodă Grigore
Ghica e un trădător; 3). că el este mazilit; 4). că în locul lui e numit Constantin Moruzi, iar
până la sosirea acestuia în ţară, caimacami vor fi logofătul Vasile Razu, comisul Costachi
Ghica Sulgearoglu, Ioniţă Cantacuzino, Dumitrachi Sturdza, Iordachi Balş şi Manolachi
Bogdan.
Odată formele îndeplinite, turcii plecară înapoi la Beilic, boierii, morţi de oboseală, pe
la casele lor, şi rămaseră la Curte numai Doamna Ecaterina, cu beizadelele sale, în paza unor
oameni de-ai capugiului.
Ce se întâmplase însă la Beilic în noaptea aceea grozavă, şi cum ni-l omorâră pe bietul
Vodă Grigore? De fapt, nimeni n-a putut să ştie exact, căci lucrurile se petrecură astfel:
Când sosi Vodă la casa turcului şi se dete jos din rădvan, îl întâmpinară, sus, pe scară,
secretarul capuguilui Hafiz-Effendi, portarul Kiani şi doftorul Fotachi. În sala cea mare, îl
aştepta capugiul Ahmed, în picioare, lângă uşă. Trecură apoi cu toţii într-o odaie de alături,
mai mică, şi acolo, îndată, după obicei, cafegiii aduseră cafelele. Însă ciubucurile zise aga
Ahmed că nu le are, cerând lui Vodă iertare şi spunându-i că e vina lui Kiani că nu s-a îngrijit
să le pregătească. Ghica îi spuse că nu face nimic şi-l întrebă pe turc (cu asta începu vorba)
dacă l-a văzut, la Stambul, pe socrul său, Iacovachi Rizu, căci acesta îi scrisese de venirea sa
la Iaşi, încredinţându-l că-i este prieten şi ocrotitor. La vorbele acestea, Ahmed răspunse un
„da‖ cam pe ocolite, spunându-i că Iacovachi fusese la el, dar nu-l găsise acasă.
După ce băură cafelele, de faţă fiind secretarul Hafiz şi doftorul Fotachi, aceştia doi se
duseră în altă odaie, unde, aşezându-se pe un divan, începură a sta de vorbă împreună. Pe
ceilalţi însoţitori ai lui Vodă, cămăraşul al 2-lea, al 3-lea comis şi cei care mai erau acolo, i-au
luat ciohodarii în „odaia cafelelor‖ şi le-au dat ciubuce. Înlăuntru rămaseră deci singuri,
singurei, Vodă Grigore Ghica şi aga Ahmed, capugiul636, străjuiţi fiind, afară, la uşă, de doi
ostaşi cu puştile încărcate. Cine deci poate şti cum s-au petrecut lucrurile acolo? Tot ce se
spune e născocire. Un singur lucru e sigur, că aga Ahmed l-a omorât pe Grigore Ghica cu
mâna lui637.
Moldovenii din odaia cafelelor şi doftorul grec, din camera lui Hafiz, au auzit deodată
gălăgie, ţipete, o scurtă luptă probabil, un horcăit – şi gata. Apărătorul Bucovinei nu mai era
decât o tristă amintire în cugetele celor care-l mai iubesc încă şi-l vor mai iubi, cât va bate un
suflet de român, undeva, în ţara aceasta.
Capul lui Ghica n-a fost jupuit. A fost sărat, pus în cutie şi trimis la Stambul. Iar trupul
a zăcut jos, pe podeaua odăii în care fusese omorât, gol, numai în izmene, trei zile întregi. În
noaptea plecării lor, turcii îl îngropară, pe ascuns, în grădina Beilicului. A doua zi, trebuiră
boierii să răscolească toată grădina, ca să-l găsească, şi, dezgropându-l de acolo, îl
înmormântară cu cinste, în biserica sfântului Spiridon. Pe piatra lui de mormânt se citeşte că:
„a fost smuls de-o năprasnică moarte, iar acum în lăcaşul ceresc locuieşte‖638.
Doamna Ecaterina avu de trăit, atunci, îngrozitoare clipe de spaimă. Ştearsă, în tot
timpul domniei bărbatului ei, o regăsim, la moartea acestuia, înnebunită nu numai de durerea
sa de soţie, dar şi de grija ce avu de viaţa copiilor ei. Ahmed Aga, care pecetluise toate
lucrurile ei, de-o lăsase aproape goală, o înştiinţase că va trebui să plece, împreună cu el, la

636 Numele lui era Cara Hissarli Zadé Ahmed-Bey, Capugibaşa.
637 Rămâne ciudată pata de sânge de pe papucul lui Razu. S-o fi repezit el în odaie, în timpul omorului sau ce so fi întâmplat?
638 N. Iorga: Istoria Românilor în chipuri şi icoane, vol. I.
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Constantinopol639. Prin intervenţia noului voievod, Costachi Moruzi, despre care se spunea că
a contribuit mult şi el la mazilirea lui Ghica, fără a fi mers lucrurile atât de departe, încât să-i
fi dorit şi moartea (Moruzi era, de altfel, prin nevastă-sa, nepotul lui Grigore Ghica), prin
intervenţia acestui nepot deci. Doamna Ecaterina şi fiii ei rămaseră totuşi la Iaşi până după
sosirea noului voievod640. Însă intrigile duşmanilor făcură pe Sultan să creadă că un secretar al
decapitatului Domn ar fi dosit mulţi bani, pe care i-ar fi trimis la Viena. El trimise atunci un
nou capugiu la Iaşi, cu poruncă să-i aducă îndată pe Doamna Ecaterina şi pe copiii ei la
Stambul. „La Porte fait entendre qu'elle ferait décapiter la famille de Ghica, qu'on attend ici
dans peu‖, scria, la 3 Decembrie, ambasadorul von Graffon regelui său‖641.
Ameninţarea, care ar fi fost precedată desigur de închisoare şi schingiuiri, pe care nu le
mai cunoaştem, nu se traduse în fapt, din pricină că pârele împotriva Doamnei se dovediră
mincinoase. Averea lor fusese sechestrată întreagă şi familia rămase atât de săracă lipită
pământului, încât nu se mai putu ridica niciodată642.
În fata indignării ce-a stârnit omorul lui Ghica, în rândul ambasadorilor din
Constantinopol, Sultanul s-a simţit nevoit să mintă. El a trimis răspuns tuturor că Ahmed Bey
capugiul a depăşit misiunea ce avea, căci firmanul de mazilire a lui Ghica nu poruncea şi
moartea lui. Dar, pentru a îndreptăţi totuşi fapta capugiului (care rămase nepedepsit 643), Înalta
'Poartă arată că Domnul Moldovei s-ar fi opus cu violenţă la mazilirea sa. Nimeni n-a crezuto. Singuri, la Viena, Kaunitz şi Iosif al II-lea râdeau pe sub bărbie‖644.

1777, octombrie 12: Omagiul Bucovinei
În anul 1772, câştigă împărăteasa Măria Teresia, la întâia împărţire a regatului polon,
Galiţia şi Lodomeria. În vara anului următor, făcu împăratul Iosif al II-lea întâia sa călătorie la
639 „Il lui fit savoir qu'elle se préparât pour le suivre a Constantinople‖ (Raport către Ambasadorul Rusiei, din
23 Oct. 1777, în N. Iorga: Acte şi Fragmente, II. p. 140
640 Ibidem, p. 142.
641 Iorga, Ibidem, p. 143. „Poarta dă să se-nţeleagă că va decapita întreaga familie a lui Ghica, care este
aşteptată aci, în scurt timp‖.
642 Ba chiar el fu înaintat la gradul de şef-Canonier (Topgibaşa), vezi jurnalul lui Frangopulo, în Iengo. op. cit..
p. 147.
643 Neamul lui s-a pierdut în boierimea Moldovei, fără a se mai putea înălţa. Fiii Iacob, Scharlat şi Alecu au
murit fără posteritate, iar beizadea Dumitru, însurat cu Domniţa Eufrosina a lui Nicolae Vodă Caradja, a avut o
sumedenie de copii (pe Smaranda Al. Vârnav, pe Iorgu, Costachi, Grigore, Nicolae şi Ion), din care numai fiul
Ion, căsătorit cu Ecaterina Tzigara, a avut copii, şi încă aceste erau fete (Polixenia şi Calliope). Aci se stinge deci
neamul lui Grigore Vodă. / Dar din cei doi nepoţi Sulgearoglu, fraţii doamnei Smaragda Moruzi (despre care am
vorbit pe larg în acest capitol), care au luat numele de Ghica, pe când Grigore Vodă era încă în viaţă, şi deci,
desigur, cu învoirea lui, s-au tras toate neamurile Ghiculeştilor trăitoare azi în Moldova. Din Costachi, ajuns
mare logofăt (mort în l807) şi însurat cu Maria, văduva lui Dumitrache Ramadan, născută Cantacuzino-Deleni
(de unde a intrat moşia Deleni în stăpânirea Ghiculeştilor) se trag neamurile Ghica-Deleni, Ghica-Comăneşti,
precum şi Voievodul Grigore al IV-a Ghica, cel ce a domnia în Moldova între anii 1848-1856. Din Iordachi (zis
Beiul, fratele mai mare al lui Costachi), însurat cu Anastasia Kostaki, se trag ramurile Budeşti, Trifeşti, Brigadier
şi Kefal. / Ghiculeştii din Muntenia sunt Ghiculeşti adevăraţi. Ei se trag cu toţii din Marele Ban Dumitrache
Ghica, fratele lui Grigore Vodă al III-lea. Se spune (Radu Rosetti: Amintiri, I, p. 242) că între fiii acestui mare
ban Dumitraçhi, din Muntenia, şi între fraţii Iordachi şi Costachi Sulgearoglu, din Moldova, ivindu-se o ceartă,
cu privire la numele lor, ei s-ar fi înţeles, până la urmă, în felul următor: Ghiculeştii din Muntenia să adopte
ortografia Ghica, iar cei din Moldova Ghyka. Poate fi ceva adevăr în aceste spuse, întrucât autorul acestei cărţi
ţine minte că, acum vreo 30 de ani, erau încă Ghiculeşti în Moldova, care iscăleau Ghyka.
644 Gane, Constantin, Răpirea Bucovinei şi moartea lui Grigore Vodă Ghica, în Realitatea Ilustrată, Nr. 409,
Anul VIII, 21 noiembrie 1934, pp. 19-21
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Galiţia. Cu prilejul acesta, văzu împăratul necesitatea de-a câştiga partea nordică a
principatului Moldova (Moldova de sus), care ar forma o legătură mai potrivită între nou
câştigata provincie Galiţia şi marele principat Transilvania. Era numai vorbă, pe ce motiv ar
putea să ceară Austria o parte aşa de mare de pământ de la Poarta Otomană, care avea, atunci,
dreptul de suveranitate în principatele române Moldova şi Muntenia. Colonelul baron de
Seeger dovedi, cu o schiţă istorică, că ţara situată între Nistru şi munţii Bucovinei, care îşi au
estinderea către Ardeal, forma, odată, o parte a Galiţiei.
Astfel ocupară, în 31 August 1774, trupele austriece o parte a Moldovei. Două luni în
urmă, organiza comandantul trupelor, generalul baron de Spleny, în ţara ocupată o
administraţie militară. Turcia purta, atunci, un război crâncen cu Rusia, care se sfârşi în 24
iulie 1774, cu pacea de la Cuciuc-Cainargi. Pentru a evita, un nou război, cedă Turcia
Austriei, în 7 mai 1775, ţara ocupată, cu vechea capitală a Moldovei (Suceava) şi cu
mormintele vechilor ei domni.
Noua frontieră a Austriei fu fixată de o comisiune compusă din reprezentanţi ai
amânduror puterilor şi după unghiul nord-vestic al Moldovei, care se numea pe atunci
Bucovina, adică ţara fagilor, se numi întreaga provincie cedată de Turcia.
Trei luni după intrarea trupelor austriece în Bucovina, propuse generalul Spleny
stăpânirii ca să se hotărască ziua pentru depunerea jurământului de credinţă. Actul festiv 645
avea să se săvârşească în Cernăuţi şi toată poporaţiunea Bucovinei avea să ia parte la aceasta.
Nobilimea şi demnitarii bisericeşti trebuiau să se prezinte în persoană, pe când poporul,
locuitorii oraşelor, comunităţile jidoveşti, mazilii şi răzeşii şi preoţimea aveau să trimită
reprezentanţi, după ce vor fi depus jurământul de credinţă în mâna ofiţerilor care se vor
trimite spre scopul acesta. Dar atât împăratul Iosif, cât şi împărăteasa Maria Teresia nu erau
dispuşi să întreprindă ceva în districtul Bucovinei, până când nu era stabilită frontiera şi până
când se aflau trupe ruseşti în Moldova, pentru a evita orice conflict cu Turcia şi Rusia. Cu
rescriptul împărătesc din 27 Iunie 1777, s-a ordonat depunerea jurământului de credinţă, care
avea să aibă loc în acelaşi fel ca, patru ani mai înainte, în Galiţia şi Lodomeria; iar guvernorul
ţării avea să fixeze ziua potrivită. Considerând lucrul pământului şi vremea de călătorie,
destinase generalul Spleny ziua de 1 octombrie stil vechi sau 13 octombrie stil nou pentru
omagiul Bucovinei. Dar acuma Spleny a schimbat puţin programa stabilită mai înainte. Se
cerea ca atât preoţimea înaltă, cât şi toată nobilimea (adică boierii, mazilii şi răzeşii) să se
prezinte în persoană sau să depună jurământul de credinţă prin plenipotenţiari. Ceilalţi
locuitori, orăşenii şi sătenii, aveau să jure înaintea ofiţerilor, în prezenţa unui mazil, care
depusese mai întâi singur jurământul. Numai liniştea de la mănăstiri n-a voit generalul s-o
conturbe. Monahii şi călugăriţele aveau să iscălească formula jurământului şi egumenii
mănăstirilor, însoţiţi de doi călugări, respectiv călugăriţe, aveau să o prezinte prin un
mandatar, în 10 octombrie, administraţiei ţării. Dar ca să poată participa la festivităţile
omagiale şi oraşele, şi satele, s-a permis, să vină la Cernăuţi primarii, cu câte doi delegaţi aleşi
din fiecare comună. Aceste propuneri s-au întărit, cu puţine schimbări, de comandantul
general din Galiţia, în 6 August.
Numai două luni avea Spleny la dispoziţie pentru a pune la cale toate pregătirile pentru
serbarea rară. Mai ales însă îl preocupa manifestul ce trebuia adresat poporului. Manifestul, cu
data din 27 August, tipărit în limba românească, la Blaj, în Transilvania, spune că ţara, numită
Bucovina, e cedată de Poarta Otomană Austriei semel pro semper (pentru totdeauna); că
împărăţia Austria ia sub scutul ei pe toţi vasalii, locuitorii şi supuşii acestui district după fi
depus, un. jurământ de credinţă. La finea lunii Septembrie au început să jure locuitorii satelor
şi oraşelor. Spre scopul acesta s-au trimis 17 ofiţeri cu 17 mazili în toate părţile ţării cari au
întâmpinat pretutindene o primire amicală. Numai în comuna Uideşti (districtul Sucevei) au
645 Jurământul de credinţă, numit „Omagiu‖ – n. n.

127

128

aflat opoziţie. Şi aici a venit poporul la biserică, dar preotul Andrei numai silit a întrat şi el
înlăuntru. Pe când se citea manifestul, plecă el capul şi, când veni la jurământ, scoase o carte
şi zise „cu glas tare‖, că el nu cunoaşte alt jurământ, afară de acela din cartea sa, care-l depuse
odată ca preot. La aceste cuvinte, poporul era cât pe ce să iasă din biserică. Numai cu anevoie
îi reţinu ofiţerul pe cei prezenţi şi îi lăsă să jure fără preot. Poporul depuse jurământul, dar
cam silit.
După festivitate, tras la răspundere, răspunse preotul că lui nu-i place cuvântul
„podanic‖ (supus) din formula jurământului, şi că are teamă să nu fugă poporul. În zadar şi-a
dat silinţă ofiţerul să-l liniştească, ziua următoare.
La mazili se numărau: Constantin Arapul, Antiochi Căpitan, Filip Archip, Luca
Archip, Simeon Boldescu, Vasile Bojescul, Iordachi Perjul, Gheorghe Perjul, Andrei
Botuşe, Teodor Pitarul, Sandul Păunel, Mihalachi Cerniovschi, Grigori Drăghinici,
Constantin Drăghinici, Dumitraş Drăghinici, Antiochi Teliman, Paraschiv Grecul, Ion
Goian, Gheorghe Goian S., Gheorghe Goian L., Dumitraş Goian, Ioniţă Gore, Costachi
Gore, Lupul Galer, Damian Holban, Alexandru Ilschi, Vasile Ieremiţă, Gavril Cracalia,
Mihalachi Cracalia, Georgi Costriş, Teodor Calmuţchi, Vasile Calmuţchi, Mihalachi
Cuparenco, Vasile Cuparenco, Ion Cuparenco, Constantin Lepădat, Georgi Lenţă, Teodor
Mănescu, Vasile Marcu, Teodor Mitiescul, Sandul Morţun, Vasile Morţun, Petre Morţun,
Nicolai Morţun, Constantin Morţun, Ioniţă Moţoc, Mihalachi Moţoc, Teodor Păunel,
Manole Potlog, Constantin Pârvul, Vasile Paladi, Costachi Părjilă, Ioniţă Părjilă,
Constantin Stroescul, Mihalachi Stroescul, Ilie Stârcea, Vasile Semaca, Mihalachi Şchean,
Ion Zota, Vasile Samson, Iordachi Şelpan, Constantin Şelpan, Ştefan Giurgiovan, Ursachi
Sorocean, Ion Sava, Dumitraş Şchean, Ion Tăutul S., Andrei Tăutul, Ion Tăutul L., Nicolai
Tăutul, Dumitraş Tăutul, Iordachi Tomusei, Gheorghi Tomusei, Simeon Tăutul, Constantin
Volcinschi, Vasile Vlad, Ion Vlad, Ilie Vlad, Ion Volcinschi S., Ion Volcinschi L., Gligoraş
Volcinschi, Gheorghi Vergulici, Alexandru Vasilco, Antiochi Volcinschi, Ilie Goian,
Gheorghe Moşan, Nicolai Grigorcea, Constantin Şahin, Teodor Holubei, Georgi Galer,
Nicolai Vătav, Mihalachi Goian‖646.
Lista răzeşilor nobilitaţi de către poloni (sunt 142 la număr): Lupul Braha, Teodor
Boşniag, Vasile Păuş, Grigoraş Brânzan, Ioniţă Brânzan, Nicolai Bahrin, Teodor
Priscornic, Agapi Bahrin, Ion Barnoschi, Petru Bahrin, Ion Barbirciuc, Alexandru
Barbirciuc, Costaş Bahatirţ, Vasile Buţura, Ursul Buţura, Ion Pârjul, Lupaşco Banuş,
Ştefan Prodan, Ilieş Balan, Andronachi Braha, Vasile Cicalo, Ion Cernohus, Vasile
Cernuşano, Niguce Ciohodar, Mihalachi Dumbravschi, Vasile Dubeţ, Ioniţă Făliş, Andrei
Goraş, Grigoraş Goraş, Velişco Golasco, Maftei Gorug, Iordachi Golasco, Grigoraş
Grigorcea, Petru Hotincean, Gavril Hoidragu, Ilieş Ianoş, Constantin Ianoş, Iacob
Iucavschi, Gheorghi Scraba, Ştefan Cantimir, Ion Costriş, Andrei Coşan, Teodor Coşan,
Vasile Coceala, Vasile Crişan, Gheorghi Crişan, Vasile Cârste, Danila Cozac, Vasile
Costinciuc, Vasile Coman, Ştefan Lastiuca, Ştefan Lenţa, Alexandru Lupulencu, Ion
Lupulencu, Ion Lincuţa, Ion Miroş, Sandul Mintici, Andrei Mintici, Teodor Mintici,
Teodor Muntean, Iordachi Muntean, Constantin Muntean, Nicolai Muntean, Gavril
Moscalu, Teodor Mihovan, Teodor Malai, Sandul Malai, Gheorghi Miroş, Ion Marincuc,
Axenti Mintici, Teodor Nalivacu, Ion Niguce, Alexandru Nogolitni, Grigori Nuţul, Tanasi
Orza, Grigoraş Onciul, Vasile Onciul, Sandul Patraş, Teodor Pitarul, Vasile Popescul,
Miron Pana, Ion Popovici, Vasile Popovici, Andronachi Borşan, Vasile Rotopan, Ion
Rosminte, Alexandru Roman, Ion Roschip, Gavril Râpta, Dumitraş Râpta, Teodor Râpta,
646 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 5, 19 ianuarie 1910, pp. 3 şi 4
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Atanasi Şastalo, Ştefan Sevescul, Ostafi Sorocean, Ion Săul, Vasile Spun, Vasile
Sandulachi, Constantin Tonuţa, Teodor Şliatiuc T., Gavril Ursulean, Ion Ungurean, Tanasi
Ungurean, Mihaiu Vlaicu, Ion Verenca, Ion Veresca, Ioan Zopa, Grigoraş Zopa, Vasile
Zopa, Dumitraş Zopa, Grigoraş Bahiran, Teodor Săul, Andrei Tonuţa, Teodor Ghienghe,
Teodor Mihovan, Ion Bohatereţ, Simion Daşchevici, Iftimie Zota, Dumitraş Cazacu,
Teodor Barnovschi, Ion Ioşolnic; Andrei Davimuc, Vasile Baţarina, Ion Fraţian, Ion
Diaconiuc, Ilie Iancul, Gheorghi Smolinschi, Luca Brânzan, Ion Strileţchi, Nicolai
Prodan, Constantin Pantasi, Dumitru Stamati, Dumitru Pantasi, Mihalachi Muntean, Gheorghi Ţântă / Iancu Cuparencu‖647.
„Dintre preoţimea şi nobilimea Moldovei aveau în Bucovina moşii:
a). Gavril, mitropolitul Moldovei; apoi, mănăstirile Slatina, Barnovschi, Cetăţuia,
Spiridon, Frumoasa şi Pobrata; în fine, călugărul Stamati Calistrat.
b) Boierii: Ioniţă Murguleţ, Alexandru Neculce, Matei Hormuzachi, Niculai Ruset,
Toma Zamandi, Iordachi Luţchi, Ioniţă Sturza, Constantin Paladi, Iordachi Pălănescul, Ioniţă
Cantacuzino, Ienachi Doni, Iordachi Hatman, Iordachi Cantacuzino, Constantin Sturza,
Catarina Macriţoaia, Ioniţă Cuza, Iordachi Paşcan, Iordachi Aslan, Vasile Iamandi, Iordachi
Iamandi, Lupul Nacu, Teodorachi Balş, Ilinca Donicioaia, Georgi Beldiman, Iordachi Dari,
Lupul Balş, Lupul Costacu, Ienachi Cantacuzino, Constantin Balş, Ioniţă Başotă, Andrei
Donici, Ştefan Silion, Ioniţă Cantacuzino, Maria Cananoaia, Iordachi Balş şi Teodor Silion.
c) Mazilii: Niculai Potlog, Vasile Pancu, Ilie Holban, Ilie Cracalia, Iordachi Manoli,
Grigoraş Cazimir, Constantin Sin Şorţ, Iordachi Gherghel, Vasile Ţure, Ioniţă Restavan,
Nicolai Şeptalit, Constantin Cozmiţa, Ioniţă Costian, Gheorghi Corubei, Matia Pantiş şi
Teodorachi Sorocean.
Afară de bătrânul mitropolit Iacob, pe care l-a substituat egumenul de la Putna, Ioasaf,
au participat la depunerea jurământului de fidelitate, personal, toţi demnitarii bisericeşti ai
Bucovinei. Şi nobilii Bucovinei s-au prezentat în persoană, afară de boieriţele Maria Balşoaia
şi Ruxandra Ştirbăţoaia. Nobilimea Moldovei s-a absentat de la omagiu, afară de doi boieri şi
zece mazili, care au fost în persoană, şi un boier şi un mazil, care au trimis delegaţi. Afară de
călugărul Stamati Calistrat, care era şi mare proprietar, s-au absentat şi demnitarii bisericeşti.
În total, s-au prezentat la omagiul împărătesc:
– Din Bucovina, dintre 10 preoţi: 9 în persoană, 1 prin delegat
– Din Moldova, dintre 8 preoţi: 1 prin delegat, 7 absenţi
– Din Bucovina, dintre 26 boieri: 23 în persoană, 3 prin delegaţi
– Din Moldova, dintre 36 boieri: 2 în persoană, 1 prin delegat, 33 absenţi
– Din Bucovina, dintre 92 mazili: 88 în persoană, 4 prin delegaţi
– Din Moldova, dintre 16 mazili: 10 în persoană, 1 prin delegat, 5 absenţi
– Din Bucovina, dintre 109 răzeşi: 109 în persoană
– Din Bucovina, dintre 142 răzeşi înnobilaţi de poloni: 142 în persoană.
În total, dintre 439 nobili şi preoţi: 383 în persoană, 11 prin delegaţi, 45 absenţi‖ 648.

647 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 7, 28 februarie 1911, p. 37
648 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 9, 1 aprilie 1911, pp. 1 şi 2
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1777-1847: Primii ofiţeri austrieci din Bucovina
În lista elevilor care au absolvit Academia cezaro-crăiască de Inginerie Militară din
Viena, se află şi ofiţeri-ingineri austrieci născuţi în Bucovina, unii chiar români prin naştere,
dar austrieci prin vocaţie şi prin opţiune. Doar câţiva dintre ei au avut şi cariere militare
importante, precum fiul întemeietorul hergheliilor imperiale din Bucovina, sublocotenentul de
cavalerie Cavallar, personaj admirabil, căruia Johann Polek i-a dedicat studiul „Începuturile
hergheliei de stat de la Rădăuți‖ 649, pe care îl reproduc, parţial, în notele de la subsol.
649 Conform unui studiu al lui Johann Polek. „Începuturile hergheliei de stat de la Rădăuți‖, problema înființă
unei astfel de instituții s-a pus după încheierea Războiul de șapte ani, când s-a constatat că nu era ușor de a
acoperi necesarul anual de cai pentru armată, cei crescuți de țărani și care puteau fi rechiziționați sau cumpărați,
fiind pur și simplu inutili. În 1774, fuseseră cumpărați 529 cai de remontă, de la evreul galițian Isaak Hirschl
pentru Regimentul de cavalerie Kaiser Joseph II (Regimentul 6, în 1890), plătindu-se 15.000 de florini vienezi,
dar două regimente austriece de cavalerie, care staționau în Italia, aveau nevoie de 2.000 de cai, care nu puteau fi
procurați lesne de pe piață. Împăratul Joseph II îl însărcinase pe sublocotenentul Cavallar, pe care îl recomandau
abilităților sale speciale, precum și cunoștințelor sale despre zonele bogate în cai, dar și el a livrat, în 1774, doar
766, iar în 1775, doar 871 de cai de remontă, necesari regimentelor de cavalerie. Prețul de cumpărare a cailor era
relativ mic, în anul 1774, de 56 de florini, iar în 1775, de 55, iar în aceste condiții Cavallar a fost numit căpitan
de cavalerie și trimis în Kabarda, ținut de pe versantul nordic al Caucazului, ca să procure armăsari buni, care au
fost trimiși, în 1776, în Bucovina pentru a fi încrucișați cu rase de cai mari. În 1776, în Bucovina existau, în
hergheliile împărătești, 539 de cai, 132 la Siret, 107 la Cuciurul Mare, 66 la Iurcăuți, 66 la Tereblecea, 64 la
Sadagura, 54 la Volovăț și Sucevița și 50 la Frătăuți.
În 1777, pe la mijlocul lunii noiembrie, Cavallar a plecat, de-a lungul văii Siretului, în satele Cerepcăuți și
Stârcea, unde construit ocoale acoperite și a adăpostit în ele caii, în părți aproape egale (în Cerepcăuți, 229 cai de
remontă și 23 cai de tracțiune, iar în Stârcea 229 cai de remontă și 22 cai pe povară); de întreținerea acestor cai
se ocupau câte un caporal, un fruntaș, 16 ostași și 16 slujitori; el însuși și-a luat locuință în orașul din apropiere,
Siret. Spera ca, până în 1778, să obțină calul de cavalerie ușoară. În raportul său din 31 decembrie 1777, Cavallar
promitea Comandamentului General câte o livrare anuală, în care includea și importuri din Rusia și din Moldova,
de câte 1.500 de cai, ceea ce împăratul Joseph II nu a aprobat.*
În timpul prezenței sale la Viena, în 1778, Cavallar a lucrat un nou plan de remontă, în care recomanda să se
cumpere armăsari de rasă, și după obținerea unor rase eficiente, prin încrucișări, să se facă livrări anuale de
1300-1400 cai. Pentru herghliile împărătești din Bucovina, el solicita un comandant, trei locotenenți majorori,
trei sergenți, trei furieri, trei cosași, trei fierari, trei potcovari și 24 slujitori. Aceștia purtau, la început,
uniformele regimentelor din care făceau parte. Era necesar și un buget de urgență, în care să se prevadă
cheltuielile pentru furajarea cailor și celelalte cheltuieli, iclusiv pentru procurarea unui număr de cai buni (iepe)
din Podolia, Pocuția și Bucovina, ceea ce împăratul a încuviințat prin decret imperial.
În 3 aprilie 1778, cu fondurile necesare la dispoziție, Cavallar a părăsit Viena. Cum piedicile și dificultățile erau
multe, inclusiv cele privind subordonarea, Cavallar a solicitat, în 11 iunie, libertate de decizie. Se stabilise,
recent, la Coțmam îl lunile iulie și august 1778 a primit o parte din personalul pe care îl solicitase și în bună parte
cele necesare pentru organizarea hergheliilor. De asemenea, au sosit în Bucovina, în ianuarie 1779, și membrii
personalului solicitat, adică un comandant, doi călăreți, doi locotenenți majori, doi maieștri, opt fierari, 26
slujitori, 309 de oameni obișnuiți și 40 țărani, deci un total de 384 oameni. Numărul de cai, în acel moment, era
de 648 de exemplare, din care 512 de remontă și 136 cai de tracțiune. Suprapunerile de costuri, datorate
procurării de cai de remontă din regiuni diferite, nu erau în favoarea comenzii de remontă, căci, în viitor,
cheltuielile lui Cavallar ar fi fost mult mai mari, în timp de pace, decât în timpul războiului.
Un alt pericol a amenința echipa de remontă a lui Cavallar din partea administrației Bucovinei, aflată la
dispoziția zelului pentru bine a generalului Karl Freiherr v. Enzenberg, care vedea, în aplicarea proiectelor lui
Cavallar, nu numai ca o instituție care apasă puternic populația bucoviniană, exprimând, în repetate rânduri,
opinia că Bucovina nu are un flux organizat de fânețe și de pășuni, propice dezvoltării unor herghelii împărătești.
Cavallar a încercat să contracareze aceste atacuri, atacând utilizarea scăzută a populației în reconstrucție și
subliniind importanța imigrației din Galiția. Cu toate acestea, Cavallar nu ar fi avut câștig de cauză, dacă nu i-ar
fi venit ajutor din altă parte. Tocmai se dovedise că regimentele din Ungaria și din Transilvania erau incapabile
să-și asigure numărul necesar de cai prin cumpărarea lor. Prin urmare, împăratul Iosif al II-lea a aprobat
moțiunea Consiliului de Război, privind extinderea a trei dintre hergheliile de remontă existente, la 14 octombrie
1780, în Ungaria și Transilvania (două pentru Ungaria și una în Transilvania), precum și cea din Galiția,
„deocamdată― achiziție recentă, care „rămâne sub supravegherea căpitanului Cavallar‖, dar de îndată ce „nu nu o
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Admirabilă este, în acelaşi domeniu al remontei, şi cariera lui Stephan von Mikuli,
ulterior Ritter (cavaler), decorat de Împărat cu Ordinul Franz Jozeph, deşi s-a retras din
armată, renunţând şi la grad, la fel ca şi alţi mari proprietari de pământuri în Bucovina,
precum românul Ioan Romaşcan sau armenii Petru şi Teodor Dobrowolsky von Buchenthal,
feciorii latifundiarului din Toporăuţi (Toporowitz in der Bukowina), neam din care se va trage
şi compozitorul Constantin von Buchenthal, autorul „Imnului Junimii‖, printre altele, horă
stilizată, care s-a cântat, în 28 Noiembrie 1918, la Cernăuţi, drept „horă a Unirii‖.
Importantă a fost, doar din punctul de vedere militar, cariera lui Petru de Petrovici, fiul
evaluatorului din Bosanci, care avea să ajungă colonel în Armata Imperială, la doar 45 de ani.
Din păcate, a murit, la Viena, doi ani mai târziu.
În general, românii, inclusiv cei din Bucovina, din Iaşi (Dimitrie Rosetti, de pildă) sau
din Bucureşti, nu erau interesaţi de cariere militare, ci de ingineria în sine, cunoştinţele armei
de geniu însemnând ştiinţa de a face drumuri, poduri, cetăţi, locuinţe, arme etc., ştiinţă pe care
ei, românii, aveau să o folosească în beneficiul propriilor lor moşii şi, indirect, a provinciilor
în care se aflau aceste proprietăţi. Dar materialul acesta l-am lucrat din alte motive, acelea ale
nevoii de a atenţiona că nu există o bază de date serioasă, inclusiv ale „istoriei mici, care dă
măreţie istoriei mari‖, cum scria Iorga în prefaţa unei lucrări a lui Ilie Corfus, care să ne ajute
în căutările de sine pe care le întreprind unii dintre noi, inclusiv prin documentarea şi scrierea
unor monografii, întotdeauna incomplete şi fabulate pe baza închipuirilor locale, care ne ţin
loc de istorie.
În lista de mai jos, în care anii sunt cei ai intrării în Akademie a tinerilor din trecutul
bucovinean, am folosit lucrarea monografică a lui Friedrich Gatti650, dedicată Academiei de
Inginerie Militară din Viena, cu scopul premeditat de a arăta că există surse de informare mult
mai multe şi mai temeinice în memoria străinilor, decât în memoria românilor.
1798:
Wilhelm von Lebzelter, născut la Cernăuţi, în 19 iulie 1787, fratele lui Heinrich von
Lebzelter, născut la Cluj, în 26 noiembrie 1785. Din 1 septembrie 1805, cadet în Corpul
Inginerilor Wilhelm Freiherr von Lebzelter (p. 637).
Franz Rosmark von Treu, născut, în 3 decembrie 1785, la Siret, în Bucovina. Tatăl
este maior. A absolvit în 24 iunie 1801.
1802:
Joseph Baron Cavallar, fiul maiorului de cavalerie Cavallar, care a fost însărcinat, pe
când era locotenent, de Iosif II, cu organizarea hergheliilor imperiale din Bucovina, născut în
vor mai permite circumstanțele în Bucovina, Consiliul de remontă― va fi mutat în Galiția, sub supravegherea
căpitanului Cavallar care „cunoaște deja zonele locale, piețe și alte circumstanțe, de cu mult timp în urmă‖.
*
Comandamentul General, în acord cu Cavallar, a propus aprobarea propunerii acestuia pentru creșterea celor 246
cai (în cea mai mare parte, ai Regimentului 2 Garnizoană) și 182 de cai utilitari. Pentru a se adapta caii, a aprobat
zidirea unor ocoale, pentru câte 300 de cai, la Băișești, Boian și Frătăuți, și a unui grajd pentru 100 de cai,
împreună cu un sediu al comandantului, la Vașcăuți. În 31 octobrie 1781, pentru merite în organizarea
hergheliilor împărătești, Cavallar avea să fie înaintat la gradul de maior „cu leafă întreagă‖. Proliferarea rapidă a
calului, produs în noile herghelii, a făcut ca, în anul 1792, Comandamentul să fie mutat, de la Vășcăuți, la
Frătăuți (cunoscut și ca Rădăuți), aparținând Fondului Religionar. În 1812, sediul departamentului din Vășcăuți
s-a mutat cu totul la Rădăuți, iar Cavallar s-a retras din armată „aidoma unui mareșal încărcat de glorie pe
câmpul de luptă‖.
650 Gatti, Friedrich, Geschichte der k. k. Ingenieur- und k. k. Genie-Akademie / 1717-1869, Wien 1901
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8 aprilie 1787, la Văşcăuţi (Waskowetz), în Bucovina, unde se afla sediul Comandamentului
General al Hergheliilor Imperiale, până în 1812, când departamentul se mută la Rădăuţi, iar
Cavallar s-a retras din armată „aidoma unui mareșal încărcat de glorie pe câmpul de luptă‖.
Joseph Baron Cavallar a absolvit Akademia în 1 martie 1803.
Franz Karussi, născut în Istensegis (corect Istensegirts, adică Ţibeni), în Bucovina,
fiul adoptiv al lui von Janicki. A absolvit în 27 martie 1805.
1805:
Joseph von Woroniecki, născut în 8 ianuarie 1791 în Cernăuţi. Tatăl este maior. A
absolvit în 21 septembrie 1806 (dar este trecut pe lista anului 1805).
1813:
Ignaz Chevalier Ruiz de Roxas, născut în 21 ianuarie 1802, la Suceava. Tatăl era
infanterist. A absolvit în 9 august 1920 şi a fost angajat cadet în Regimentul Nr. 15 de
Infanterie Zach.
1814:
Peter Dobrowolsky von Buchenthal, născut în 26 iunie 1803 la Toporăuţi
(Toporowitz in der Bukowina). Tatăl este mare moşier. A absolvit în 5 martie 1817.
Theodor Dobrowolsky von Buchenthal, născut în 21 ianuarie 1802, la Toporăuţi,
fratele lui Peter. A fost trimis acasă, de Direcţia Academiei, în 30 ianuarie 1819. Nu sunt alte
precizări pentru această exmatriculare.
1823:
Johann Edler von Romaszkan, deci Ioan nobil Romaşcan, născut în 23 octombrie
1809 la Ispas, în Bucovina. Tatăl este mare moşier. A absolvit în 11 octombrie 1828, când a
fost repartizat stegar în Regimentul Nr. 48 de Infanterie Gollner.
Eduard Ritter von Schönfeld, născut în 24 martie 1809 Cernăuţi. Tatăl este judecător
cezaro-crăiesc. A absolvit în 4 ianuarie 1825.
1825:
Ernst Wurescht, născut în 5 aprilie 1811, la Cernăuţi. Tatăl este ofiţer. A absolvit în
29 august 1826.
1833:
Peter von Petrowicz (Petru de Petrovici), născut în 6 aprilie 1820 la Bosanci, în
Bucovina. Tatăl său a fost evaluator. Înscris la Academia imperială de Inginerie şi Tehnică
Militară din Viena, în 3 octombrie 1833, cu o soldă de 430 florini; din 9 martie 1839,
sublocotenent în Regimentul Nr. 24 de Infanterie Lucca. Petrowicz a murit în 1867, când avea
gradul de colonel în acelaşi regiment, la Viena
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1838:
Johann von Wartereseiewicz, născut în 1 septembrie 1828, la Zastavna, în Bucovina.
Tatăl este mare proprietar de pământ (armean). A absolvit în 22 septembrie 1845, când a fost
repartizat, cu grad de locotenent, în Regimentul Nr. 10 Husari Preuszen. A renunţat la cariera
militară şi la gradul de locotenent în 1846.
1844:
Stephan von Mikuli, născut în 20 mai 1832, la Cernăuţi: Tatăl este mare proprietar de
pământ. Din 31 martie 1848, devenit cavaler de (Ritter von) Mikuli. Din octombrie 1847,
cadet în Regimentul Nr. 10 Husari Preuszen, cu comandamentul în Ungaria. S-a retras la
moşia sa de la Rohozna, în Bucovina. A fost primar al Cernăuţilor, membru a mai multor
asociaţii şi, timp de 35 de ani, preşedinte al Comisiei imperiale pentru creşterea cailor de rasă,
fiind decorat, în 1877, de Împărat cu Ordinul Franz Joseph.
1847:
Theophil Czaikowski, născut în 31 august 1834, la Cernăuţi. Tatăl este moşier. A
absolvit în 19 decembrie 1850.

1780: Iosif al II-lea, în Bucovina
„Se spune că voiajul împăratului va întârzia până în 28 mai 1780. Cei mai mulţi
pretind că monarhul îşi va schimba itinerariul pentru ţinuturile Lodomeriei, Galiţiei şi
Bucovinei, un vrea să se facă îmbunătăţiri. Majestatea Sa Imperială va fi însoţită, în această
călătorie, de generalul-maior conte de Braun, de noul mareşal de câmp contele de Lascy şi de
coloneii Zehner şi Lang. Curtea se află într-un doliu de 15 zile, cauzat de moartea Prinţului
Charles de Bruswig-Wolfenbuttel‖651.

1781: Bucovina mărturisită de Sulzer
„În ce s-a scris acuma despre Bucovina în momentul anexării, s-a trecut cu vederea
mărturia, totuşi foarte importantă, a lui Sulzer, în Geschichte des transalpinischen Daciens, I
(Viena 1781), capitolul I, § 4. La paginile 428-9, scriitorul german, care trăise la noi, timp
îndelungat după tratatul de la Chiuciuc-Cainargi, dă aceste cifre, de cea mai mare importanţă,
după ştiri exacte şi după „o, descriere pe care am căpătat-o de curând din această ţară‖(p.
436). După cea dintâi: 253 „de sate, oraşe şi târguri‖, 32 de mănăstiri, 18 boieri, 119 „nobili
mai mici‖, 154 mazili „sau nobili mici‖, 433 preoţi, 439 călugări, 87 călugăriţe, 51
„umblători‖, 26 arnăuţi, 104 barani şi panţiri, cei dintâi – aprozi de judecătorie, ceilalţi –
651 Journal historique et litteraire, Tome CLVI, mai 1780, Luxembourg 1780, p. 145
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călăraşi, 7 curteni, 97 călăraşi, 51 negustori, 58 armeni, 526 familii evreieşti vechi, 294 Ţigani
vagabonzi, 13.051 „familii de ţărani‖. Total: 15.515 familii, aproape 70.000 de oameni. După
a doua, numai 113 negustori, 111 armeni, 870 evrei şi 19.026 familii ţărăneşti. Se explică
deosebirea prin aceea că frica de a fi supuşi la legi prea stricte a îndemnat pe preoţi şi nobili să
plece.
În ce priveşte Cernăuţii, Sulzer (p. 429) afirmă că „germanii şi evreii‖ îi zic
Tschernowitz, rusniecii – Cernovţe, iar Cernăuţi e numele „auf walachisch, oder moldauisch‖.
La ce ştim despre cârmuirea oraşului prin staroste se adaugă, după Cantemir, că autoritatea
Marelul-Spătar se exercita asupra acestui loc de graniţă. În oraş n-a observat decât „einige
sehr schöne Judenweiber‖, „câteva evreice foarte frumoase‖.
La Suceava, află 17 biserici, „parte cu totul ruinate, parte de restabilit numai cu puţine
cheltuieli‖, iar patru „în stare bună‖: „una grecească (sic), alta armenească şi două româneşti‖.
Catolicii ar fi avut, din cele dărâmate, „una, dacă nu mai multe‖ (p. 430). „Pivniţe şi bolţi supt
pământ se află oriunde s-ar pune sapa. Se pomeneşte şi cetatea, tăgăduindu-i, după o Istorie a
Genovei din 1622, originea italiană, pe care a găsit-o în cronică: „Pe un deluleţ, lângă oraş,
stau două castele masive, clădite alături, pe jumătate ruinate, pe care le-ar fi clădit genovezii‖.
Existau şi resturile Curţii: „Nu departe de aceste castele sunt rămăşiţele rezidenţei celei vechi
a Domnilor, mare şi puternic zidită‖ (p. 431). Armenii au case „destul de bine zidite‖. Cele
16.000 de case, de care vorbeşte Cantemir, s-au făcut una cu pământul.
Pasagiul lui Cantemir se află în Descriptio Moldaviae, ediţia Academiei Române, pp.
17-8. Şi acolo se spune că, după mutarea Domniei, acele case au căzut în ruină (cf. mărturia
din 1761, Iorga, Documente Callimachi, I, p. 445: „fiind târgul acesta mai înainte multă sumă
de ani pustiu şi fără de lăcuinţă omenească, numai jăreştile, de la o vreme încoace, cu mila
fericiţilor întru pomenire a trecuţilor Domni ce au fost după vremi, au început a să aduna căte
un om, doi; şi, cine unde i s-au părut, au început a-ş face casă de lăcuinţă, carii, cu milă
domniască cuprinzăndu-să din vremi în vremi şi din ză în ză, au mers în spre sporirea şi
adăogirea‖). Cu privire la stemele pe care, la sfârşitul capitolului IV, le citează Cantemir – v.
şi Nicolae Costin, Letopisiţe, I, p. 56 – ca aflându-se în „ziduri‖ una, şi „în temelia turnurilor‖
alta (pp. 22-3), şi din care cea dintâi are, pe o piatră, şapte turnuri cu coroana „imperială‖, iar
a doua „doi peşti solzoşi cu capetele în jos şi cu cozile întoarse în sus‖, încunjurând un cap de
zimbru cu steaua cu şase raze, avem a face, la piatra de la turn, cu stema Ardealului, impusă
de Sigismund Báthory în zilele „vasalului‖ său Ştefan Răzvan, iar dincolo, cu o stemă
moldovenească din veacul al XV-lea, asemenea cu aceea care se găseşte pe discurile de smalţ
ale epocii lui Ştefan cel Mare.
Rădăuţului, cu toată însemnarea lui Cantemir, Sulzer nu-i poate afla rostul; dar la
Vama a fost şi a văzut „stâlpul lui Vodă‖, a cărui stare decăzută o deplânge: „păcat că felul de
piatră întrebuinţat la aceasta e prea moale şi astăzi stricat de intemperii (verwittert), aşa încât
acuma se mai poate ceti numai puţin‖; de aceea i se şi pare că două laturi sunt scrise greceşte,
şi româneşte numai două.
Siretului îi aminteşte episcopia catolică străveche, Vijniţa şi Sadagura sunt puse în
legătură cu ultima ocupaţie rusească; nu se uită fabrica de postav de la Filipeni, a lui Grigore
Vodă Ghica, cu meşteri nemţi. Ba Sulzer caută şi locul satului Cuciurul Mare şi al
Cozminului, cu vechea biruinţă. Acestea toate le spune el pentru a da de lucru „amatorilor
germani de istorie şi antichităţi, care-şi au acum sălaşul în Bucovina‖ (p. 434). Se dă şi o
întinsă hartă, care ar merita să fie retipărită. Ea e o reproducere, desigur, a hărţii oficiale ce i
s-a comunicat. Dar Sulzer era să ne dea pentru Bucovina mult mai mult: însăşi istoria
anexării, care nu se păstrează însă în manuscriptul său de la Braşov (copie la Academia
Română, făcută, acum 15 ani, după intervenţia mea) / N. Iorga‖652.
652 Iorga, Nicolae, Note despre vechea Bucovină, în Revista Istorică, I, No. 5, București mai 1915, pp. 85-87
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1782: Dreptul valah, în corespondenţa lui Enzenberg
Tentativele istoriografiei româneşti de recuperare a regulilor dreptului valah
(Valaskim) s-au bazat, de refulă, pe frânturile de mărturii despre valahii din sudul Poloniei,
care cereau să fie supuşi judecăţii conform acestui cod de legi, considerat „pravilă‖ sau
„obicei al pământului‖, dar arareori s-a făcut legătura între codul de legi al pelasgilor, în
folosinţă şi la greci, datorită „numeroşilor pelasgi‖, care le-au întărit supremaţia balcanică –
după cum sublinia Herodot, şi pe vremea lui Homer. În „Iliada‖ există, de altfel, pravila
„răscumpărării capului‖653, identic aplicată şi în vremea lui Ştefan cel Mare 654, dar şi peste
câteva alte veacuri655. Copiştii mărturiilor lui Pitagora au copiat greşit, drept „beleagine‖
specificul regulilor ancestrale, care erau „belasgine‖ sau „pelasgine‖, adică pelasge, ele fiind
născocite de „bărbatul cel mai integru, Anu‖, ulterior transformat în „Sfântul Cer‖, datorită
înmormântării „în cer‖, care se practica în vechime la toate populaţiile lumii, iar „străbunii din
ceruri‖ ofereau urmaşilor totul, inclusiv legislaţia.
Prin reconstituire, după urice, pot fi identificate şi alte elemente ale dreptului pelasg =
dreptul valah, mai ales în privinţa proprietăţii, al cărei statul este reglementat de jure vicinitas,
deci de dreptul întâietăţii la cumpărare al neamului celui mai apropiat, şi poate fi desluşit,
prin deducţii, destul de corect din urice. Dar există, spre surprinderea mea, presupun că şi ale
altora – altminteri ar fi existat cărţi pe această temă, şi o explicare punctuală a acestei
„pravile‖, în care, pe baza întrebărilor puse de al doilea guvernator militar al Bucovinei,
Enzenberg, au fost lămurite, de către divanul lui Constantin Dimitrie Moruz Vodă, regulile
653 „Gloata s-adună-ntr-un loc în sobor, între doi e o sfadă,
dânşii se judecă pentru răsplata cu care să fie
răscumpărat un omor. I-asigură unul că dase
plata, o spune-n vileag; celălalt, că nimic nu primise;
de-asta ei vor amândoi ca judeţul s-aleagă ce crede.
Oamenii strigă, fac gură, fiind pentru unul sau altul,
crainicii însă-i opresc şi fac linişte. Judecătorii
şed la judeţul lor sfânt, pe trepte de netedă piatră;
ia fiecare în mână toiagul strigacilor crainici
şi se ridică-n picioare şi judecă după olaltă.
Stau între dânşii talanţii, doi bulgări de aur, răsplata
judelui, care, rostind judecata, mai drept o să fie‖ (Homer, Iliada, XVIII, pp. 360, 361).
654 Un prim exemplu de aplicare a dreptului privat de răzbunare sau compensare, pe seama arbitrajului, specific
şi celţilor, dar şi Legilor încredinţate lui Zalmoxe de Hestia, s-a petrecut la Curtea domnească din Suceava, în 14
octombrie 1473, când Ilca, fata lui Petru Ponici, moştenind vinovăţia tatălui său, „nu a tăgăduit această moarte a
lui Andriţă, pe care l-a ucis Petru Ponici, tatăl Ilcăi, ci s-a ridicat… şi a plătit în mâinile slugii noastre, pan Petrea
stolnic, moartea lui Andriţă‖ şi, astfel, „prin tocmeală bună şi înţelegere şi pace veşnică‖, omorul a fost dat
definitiv uitării, Petrea stolnic beneficiind de compensarea bănească, plătită de fata ucigaşului.
655 Acelaşi tip de compensare, prin arbitraj, se săvârşeşte şi în satele câmpulungene, cel mai sugestiv caz fiind
cel judecat în 7 august 1696 şi în 10 mai 1724. În 1695, pentru un „loc după Straje, în faţa Măgurii di cătră satul
Pojorâta, care acel loc au fostu a Petrii Tolovanului celui bătrân, care întro vremi au fost giurat Toloveanul cel
bătrân cu brazda în cap pentru dânsul‖ şi „având Tolovanul cel bătrân doi nepoţi, veri primari, şi vrând ei să-ş
împărţască acel loc şi neputându-să ei învoi, s-au prelejit di au ucis şi au omorât pe Simion Boza vărul său,
tocma pe acel loc, iar cealaltu au pribegit în ţara ungurească‖. Deci, pentru un fânaţ din Pojorâta, pe care îl
moşteneau de la bunicul lor, răposatul Petrea Toloveanu (care jurase „cu brazda în cap‖), doi veri se iau la harţă,
iar unul dintre ei este ucis. Celălalt fuge în Ardeal. Omorul trebuia răzbunat sau compensat şi, cum nu mai exista
vreun Tolovan, care să răspundă pentru crimă, vinovăţia este atribuită obştii săteşti din Pojorâta, din simplul
motiv că pe teritoriul satului ei se săvârşise acel omor cu autor cunoscut. Atunci, în 7 august 1696, pentru că
„pentru ace moarte au plătit satul judeţului‖, Toader Filimon întoarce banii obştii şi obţine hotarnică, proprietatea
astfel obţinută putând fi contestată de vreun Tolovan, dar acesta „fără nici un cuvânt să aibă a da gloabă care se
chiamă „hultamo‖ judeţului, 30 ughi (ducaţi ungureşti) şi 12 oi negre breză cu 12 mei negri breji‖.
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străvechi ale „obiceiului de moşii şi alte pricini ca aceste ale pământului‖, spre a fi de folos, în
cârmuirea cu dreptate, noilor stăpânitori ai nordului Moldovei.
Cum, probabil, mai există şi alte mărturii despre Valaskim, uitate prin colbuitele pagini
ale cărţilor vechi, voi deschide o rubrică dedicată temei, DREPTUL VALAH, ca să pot pune
la dispoziţia celor interesaţi, începând de astăzi, elementele care să îngăduie reconstituirea
pravilei, deci a „legii din strămoşi‖.
*
„Carte de la Mariea Sa Vodă, cătră Ghinaral Maior Enţinberg. – Răspuns.
„Prietineasca carte din Fevruar 1, cu dumnealor aceşti doi ofiţeri am luat, şi pentru
răspunsul ce să cere la partea aceea, pe câteva ponturi a pravilei, şi a obiceiului de moşii şi
alte pricini ca aceste ale pământului, de care Comisia de acolo are trebuinţă, toate pre larg am
înţeles, şi fiind că după cum am şi mai scris, din partea noastră, de-a pururi buna armonie şi
prieteşugul megieşesc nestrămutat să păzeşte, iată că şi la aceste întrebări s-au făcut de la
Divanul nostru răspunsul pe fieştecare pont, după ale pravilei şi obiceiul pământului urmări,
pentru acel fel de pricini de moşii de acolo, şi alte ca aceste, după cum înscris pe lângă
aceasta, s-au trimes, arătându-se pre larg.
1782, Fevruarie 19.
Doc. Nr. 291, pachet XXII; A. R.
*
Nouăsprezece întrebări din partea guvernului Bucovinei, cum se arată mai jos, pe
număr.
*
Întrebările din partea guvernului Bucovinei:
1). Târgurile cele trei ce sunt în Bucovina, şi peste tot pe moşiile stăpânitorului ţării,
după cum mai întâi a fost hotărât, de se vor găsi în vreun izvod, şi sunt hotarnice asupra lor?
Răspunsurile din partea Divanului Moldovei:
1). În vremile vechi a stăpânirii Moldovei, au fost condici întru care se află înscrise nu
numai pricinile oraşelor şi a moşiilor, ci şi hotarele lor, cum şi alte pricini ale ţării, care, din
vremelnicele întâmplări de prăzi şi de robii, ce sunt ştiute de toate megieşiile ţării Moldovei,
toate acele condici s-au prăpădit şi nu se mai află, fără numai din testamentele şi hrisoavele ce
au dat luminaţii Domni din locul domnesc, danii ce să putea înţelege după cum vor fi scriind,
cum şi din hotarnice care, mai pe urmă, din poruncă domnească s-au făcut după vremi, după
ştiinţa stăpânirii.
2). Moşiile ce se stăpânesc din vremile vechi şi moşiile ce le-au dăruit Domnit, de a
fost obicei să se arate prin scrisori şi semnele hotarelor, şi de se poate găsi, în Arhiva Iaşului,
hotarnice şi scrisori de acest fel?
2). Tot locul ţării Moldovei, dintr-un început loc domnesc, au fost, şi la locurile unde
s-a socotit ca să fie târguri, le-au numit şi le-au făcut târguri, cu loc împrejur îndestul, spre
îndestularea orăşenilor, şi în condicile vechi, ce s-au pomenit mai sus, or fi fost şi semnele
hotarelor, măcar că şi din locurile târgurilor, încă şi târguri întregi, mai pe urmă stăpânitorii
Domni au dat danie cui au vrut, cu ispisoace gospod (voievodale – n. n.) de stăpânire, cum şi
toate moşiile ce se stăpânesc din vremile vechi, şi mai pe urmă de luminaţii Domni, sunt date
danie cu hrisoave domneşti, după slujba şi cinstea fieştecăruia, pe cât a voit Domnul, şi la
unele din testamentele Domnilor au fost arătate şi semnele hotarelor, dar nu la toate; iar la
Condicile cele vechi, care s-au prăpădit, după cum mai sus s-a pomenit, or fi fost pe larg
înscrise, atât pricinile, cât şi semnele hotarelor tuturor moşiilor, însă din întâmplările
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tulburărilor, multe ispisoace vechi şi mai noi s-au prăpădit, şi pe urmă, după încredinţate
dovezi şi vrednice mărturii de stăpânire, a rămas temeinică stăpânirea fieştecăruia; iar Arhiva
Moldovei de hotarnice, de scrisori şi de alte pricini nu se află, din vremelnicele întâmplări,
precum mai sus s-a arătat.
3). Veniturile podurilor şi alte venituri ce au fost Domneşti, de le-au stăpânit Domnii
înşişi; sau cu scrisori le-au dat altora?
3). Veniturile podurilor şi alte venituri de moşii, ce au fost domneşti, în câtă vreme au
fost Domneşti s-au strâns şi veniturile lor pe sama domnească, de cei rânduiţi de Domni
pristavi; iar după ce, dintr-acele moşii cu păduri şi cu alte venituri, le-au dat luminaţii Domni,
dintr-un început şi până acum, danie cui au vrut, a luat acel cu daniile şi veniturile podurilor şi
alte venituri, şi se stăpânesc şi până acum de acel care le au.
4). Un stăpân de moşie, ce nu are copii sau moştenitori, de are putere a face cu
moşiile sale ce-i va fi voia, adică de a putut lua pe un străin, să-l facă moştenitor pe moşiile
lui, fără voia Domnului ţării, şi când vreunul fără moştenitor moare, şi pe altul n-a făcut
moştenitor pe moşiile sale, şi nici diată n-a făcut, cui se cade se rămână moşiile acelea?
4). Cel ce nu are copil sau alţi moştenitori este volnic a face moştenitorii pe moşiile
sale şi pe un străin, fără de a lua voie şi de la Domnul ţării; iar când va muri fără de
moştenitori, adică de nu va avea rude, şi nici pe altul străin n-a apuca a-l face moştenitor pe
moşiile lui, nici diată nu va face, atuncea moşiile şi toată averea lui rămân ale stăpânitorului
ţării.
5). Când face vreunul diată, ce trebuinţă este să mai facă, şi de poate fieştecare
stăpân de moşie să facă diată sau are osebire unul de altul?
5). Fieştecare om slobod şi neoprit de pravilă poate să facă diată pe averea sa, care
diată este dator să o încredinţeze spre dovadă cum că este chiar a lui, ori cu însuşi a lui
iscălitură, şi cu vrednici de credinţă marturi, ori şi numai cu însuşi a lui iscălitură, fiind
adevărată şi fără de prepus, însă cel mai puţin păzind a treia parte din averea sa pentru
moştenitor, după pravilă.
6). De face cineva vreo împărţeală moştenitorilor săi, în viaţa sa, şi a făcut vreunuia
dintr-înşii strâmbătate, de rămâne acea împărţeală în puterea ei; adică părintele ce
stăpâneşte o moşie, care se cade se rămână în moştenire,atât părţii bărbăteşti, cât şi
femeieşti, şi el sau a depărtat pe fată, sau au dat ficiorului, sau pe ficior l-au depărtat, şi a
dat fetei?
6). Poate fieştecine, în viaţa sa, să facă împărţeala lucrurilor lui moştenitorilor săi,
după a lui însuşi voinţă, şi altă nu se caută, nici să socoteşte, fără numai dacă pe vreunul dintraceşti moştenitori l-a făcut desăvârşit moştenitor ori i-a lăsat atâta parte, care nu are nici o
analogie cu părţile celorlalţi, ori de au dat numai din cele mişcătoare, şi nu şi din cele
nemişcătoare, şi nu va arăta pricina în scris, atunci împărţeala este fără tăria sa.
7). Un stăpân de moşie părintească de poate să vândă moşia sa de istov? Şi copiii lui,
făcându-se de vârstă şi cunoscând că acea vânzare s-a făcut în păgubirea lor, şi măcar de nu
şi este arătat în zapisul de vânzare ce a fost făcut părintele lor, ca să poată copiii lui
răscumpăra, au putere copiii să răscumpere, au ba?
7). Un stăpân poate se vândă moşia sa cea părintească de istov, şi de vor fi copiii lui
fără de vârstă, şi sub stăpânirea tatălui lor, şi în zapisul de vânzare nu va scrie, ca să poată
răscumpăra copiii, după ce vor veni la vârstă, nu pot să răscumpere.
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8). Un stăpân de moşie, căzând la datorie sau având altă trebuinţă şi voieşte să vândă
moşia sa de istov, de este dator, prin ştirea judecăţii, să facă ştire neamului său şi răzeşilor
şi a cere de la neam sau răzeşi de voiesc să-i dea preţul moşiei, şi vânzând moşia, de pot,
după vremi, moştenitorii lui să-i dea acel preţ, ce a dat neamul lui sau răzeşii, sau străinii
părinţilor lor, şi să răscumpere moşia, şi până la câtă vreme pot să aibă volnică
răscumpărare?
8). Cel ce va cădea la datorie sau pentru altă trebuinţă va vrea să vândă moşia sa, are
datorie să întrebe, întâi pe fii săi, însă de vor fi de vârstă, şi pe neamuri, şi pe răzeşi, şi când
nu vor vrea aceia să o cumpere, atunci poate să o vândă şi la străini; iar când nu va înştiinţa pe
fiii săi, de vor fi de vârstă, şi pe neamuri şi pe răzeşi, atunci fiii, de vor fi de vârstă, sau
neamurile sau răzeşii, după ce vor afla de vânzare, au voie, până în patru luni, după pravilă, şi
până în şase luni, să tragă judecata şi să răscumpere; iar de nu vor afla de vânzare, nici or şti
nimica, şi până la 10 ani au voie să tragă judecata şi să răscumpere, însă încredinţându-se
judecătorul că n-au aflat mai înainte, şi sorocul acest de zece ani este la cei ce nu vor fi
înstrăinaţi din pământul lor; iar când moşia se va vinde pentru datorie, din porunca judecăţii,
la mezat, atunci n-are datorie să întrebe nici pe fii, nici pe neamuri, nici pe răzeşi, nici pot să
mai răscumpere, fiind vânzare cu publicaţie.
9). Când o moşie a pus-o oarecine zălog, cu soroc, cu această hotărâre, că de nu va
plăti banii la sorocul arătat, să rămână moşia de istov, neputând să o mai răscumpere, de
rămâne acest fel de interesat contract în puterea sa sau zapisele ce se fac între cumpărător şi
vânzător, şi nu se fac înaintea judecăţii, de rămân în puterea lor au ba?
9). Moşia sau orice lucru nemişcător se va pune zălog cu hotărât soroc, ca, neplătind
banii, să rămână de istov, de nu va da stăpânul moşiei al doilea zapis cu desăvârşită vânzare,
sau acel ce ţine zălogul de nu va avea cartea judeţului, întru care să arate că s-a dat acel zălog
de istov, atunci zapisul cel de zălogitură nu are nici o tărie, şi oricând, ori acel ce au pus
zălogul, ori moştenitorul şi neamurile lui, pot să dea banii şi să ia zălogul; iar zapisele ce se
fac între cumpărători şi între vânzători, de nu vor fi făcute nici înaintea judecatei, din
oareşicare pricini, şi vor fi încredinţate cu iscălituri, oameni vrednici de credinţă, au tăria lor.
10). Când, din întâmplare, nu poate cineva să arate dovezi şi scrisori pe moşia ce o
stăpâneşte, dar stăpâneşte moşia sa cu odihnă, până la câţi ani poate să-i slujească
stăpânirea lui, spre dovadă că este dreaptă a lui?
10). Pentru cei ce stăpânesc moşii şi nu au dovedi, scrisori, până în zece ani, stăpânind
cu pace şi cu bună credinţă (adică că nu ştie la cugetul său cu vreo asupreală sau năpăstuire
stăpânirea sa), nefiind lipsiţi din pământul lor, a tot cel ce stăpâneşte, cât şi cel ce vrea să tragă
judecată peste zece ani, rămâne temeinică stăpânirea; iar la cei ce lipsesc din pământul lor, şi
va fi stăpânire cu bună credinţă până la douăzeci ani; iar la rea credinţă (adică cel ce
stăpâneşte, de ştie la cugetul său că este cu asupreală şi năpăstuire stăpânirea sa), atunci de nu
vor fi şi lipsiţi din pământul lor, sau de vor fi lipsiţi peste 30 ani, rămâne temeinică stăpânirea.
11). Când unul a stăpânit moşia sa cu odihnă, peste suma anilor hotărâţi, şi, după
vremi, vine altul cu bune scrisori asupra acelei moşii, cine, după obiceiul pământului, rămâne
stăpânitor: cel ce a stăpânit atâţia ani sau cel ce poate cu scrisorile dovedi că ar fi moşia lui?
11). De vreme ce, din adese vremelnice tulburări, ce s-au întâmplat în ţara aceasta,
mulţi n-au putut avea purtare de grijă pentru moşii şi alte averi ale lor, pentru aceia, dar,
prescripţia, la asemenea pricini de întâmplări, după obiceiul pământului, se socoteşte până la
30 ani; iar de se va dovedi că cu năpăstuire şi lăcomie stăpâneşte, atunci nu se socoteşte
numărul anilor.
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12). De este vremea prescripţiei, adică până la 30 ani sau mai mult sau mai puţin, atât
la boieri sau la Mănăstiri sau mazili ruptaşi, totdeauna, sau vreo deosebire, fiindcă osebit
este cunoscut că, în vremile tulburărilor, scrisorile boierilor au căzut în mâinile mazililor, şi
a mazililor în mâinile boierilor, şi acum mulţi ca aceştia, care fără de dreptate ţin scrisorile
cu care se folosesc, atât cu veniturile, cât şi cu sloboziri ce s-ar cădea să aibă cel adevărat
stăpân?
12). Hotărârea judeţului se socoteşte pentru toţi de obşte, tot într-un chip, nefăcând
deosebire, după rânduiala prescripţiei, a anilor stăpânirii, care s-au arătat la al 10-lea pont,
cum şi pentru scrisori, după cum s-a arătat la al 11-lea pont; iar pentru lucrurile bisericeşti,
paragrafia, adică prescripţia hotărăşte până la 40 ani să poată trage judecata.
13). Şi fiind cunoscut că, în vremile tulburărilor, mulţi mazili ruptaşi s-au făcut
stăpâni de moşii, cu unii ca aceştia, după obiceiul pământului, ce se cade să se facă ?
13). Din mazilii ruptaşi sau oricine care, în vremile tulburărilor, s-au făcut stăpâni de
moşii, asemenea, după rânduiala prescripţiei, ce s-au arătat la al 10-lea şi la al 11-lea pont,
rămâne să se socotească.
14). La pricinile de hotare, când nu se găsesc hotarnice în scris, de se ţine stăpânire
până la sorocul prescripţiei, fiindcă niciodată, la pricini de hotare, nu se socoteşte
prescripţia?
14). Pricinile de hotare, când nu vor fi încredinţate hotarnice în scris, fiindcă
stăpânirea la pricini de hotare nu să socoteşte hotărârea anilor prescripţiei, rămâne după
mărturiile megieşilor, şi altor oameni vrednici de credinţă să se îndrepte hotarele, după cum sau stăpânit; iar când nu sunt nici marturi ca se poată şti hotarele, după cum au umblat din
(vechi) veac, atât la o parte, cât şi la alta, atunci acele moşii cu pricină, fiind alăturea, se
măsoară la un loc, şi se împart întocmai; iar mai pe urmă, când vreo parte va găsi pe moşia sa
hotarnică adevărată în semne, atunci va stăpâni după a lui încredinţată hotarnică.
15). De câţi ani trebuieşte să fie moştenitorul, să aibă voie a lua moştenirea
părintească pe sama sa, şi cu moşia sa să poată face ce va vrea, şi pentru dânsa să se poată
judeca?
15). Moştenitorul, de nu va avea părinţi, de la 14 ani înainte, având epitrop, poate să se
judece şi să facă orice va vrea cu averea sa, prin ştirea şi voia epitropului, şi orice va face cu
averea sa este statornic, însă de va fi epitropul ne-viclean şi cu credinţă; iar de la 25 ani,
înainte, nu are trebuinţă de epitrop şi rămâne moştenitorul însuşi de sine stăpânitor, şi poate să
facă ce va vrea cu averea sa, însă de nu va avea părinţi, după hotărârea pravilei.
16). Când satul A. a plătit pentru satul B. o sumă de bani, pentru o moarte de om, şi a
luat pentru acei bani o bucată de moşie, de nu este acea bucată de loc luată ca un zălog, şi cu
vremea să se poată întoarce banii, şi să-şi ia moşia înapoi?
16). Părţi de moşii ce se vor afla luate pentru moarte de om şi nu vor fi scrisori, întru
care să se arate că s-au dat ca un zălog, de vor fi date de istov, prin cartea judeţului, rămân
temeinice, iar unde vor fi cărţi de la judeţ, se socoteşte stăpânirea a celor 30 de ani, după
hotărârea prescripţiei.
17). Locurile cele deşarte ale târgurilor de pot să le dea târgoveţii, din voia lor, altor
oameni, fără de a cere voie de la stăpânul ţării, şi fără de a lega pe cel ce i-a dat locul, ce să
plătească stăpânului ţării pentru loc, adică cumpărătorul de are să plătească ceva şi cui
pentru loc, şi de este cumpărătorul boier, de poate să se apere cu prerogativa sa şi pe moşiile
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stăpânitorului ţării, sau la cheltuielile târgului să dea şi el ajutor, şi de au fost mai înainte
ţăran, pentru că s-a făcut târgoveţ, de are să plătească pentru aceea ceva şi cui?
17). Din locurile cele deşerte ale târgurilor, pe care să nu fi avut casa sa mai înainte, pe
acel loc nu poate să-l dea sau să-l vândă altuia, neavând tăria sa, fiind loc domnesc; iar care va
fi avut mai înainte casa sa pe acel loc sau şi acum, de va avea poate să-l vândă; sau să-l dea
cui va vrea, măcar de nu va avea nici carte domnească pe acel loc, fiindcă din întâmplările
turburărilor, de multe ori părtinindu-se târgurile, şi luminaţii Domni, vrând ca să se locuiască
târgurile iarăşi la loc, au dat cărţi deschise de obştie cu hotărâre, că oricine va veni să
locuiască la târguri, să fie volnici a-şi face case şi dugheni şi locul se rămână al lui de istov; şi
după puterea acelor luminate cărţi, ce s-au dat de obştie, a rămas locul al lor, şi rămân şi
vânzările de la unul, la altul, iarăşi temeinice şi stătătoare, şi atât vânzătorul, cât şi
cumpărătorul, nu rămân îndatoriţi cu vreo dare stăpânului ţării pentru loc; iar la cheltuielile
târgurilor, care vor fi prin ştirea rânduitului dregător, au să răspundă numai târgoveţii birnici,
ţărani; iar boiarii, cu prerogativa lor, sunt apăraţi de toate şi în tot locul, şi cel ce a fost mai
înainte ţăran şi pe urmă s-a făcut târgoveţ, nu are să plătească nimănui nimic pentru aceia, fără
numai birul lui, după cislă; fiindcă târgoveţul ţăran birnic nu are deosebire de ceilalţi ţărani,
afară din bresle.
18). Armenii şi jidovii de au acea dreptate, a cumpăra moşii la ţară de vecie?
18). Armenii şi jidovii n-au avut după dreptate a cumpăra moşii la ţară de veci, nici au;
iar casă şi dugheni, la târguri, au putut şi pot cumpăra; însă armenii nu mai pot cumpăra şi vii.
19). De este slobod fieştecăruia a lua lemne de ars sau de alt fel de lemne, din
fieştecare codru, şi fără de a se socoti codrii cei slabi şi trebuincioşi şi fără de a cere voie de
la stăpânul moşiei sau al codrului?
19). Dumbrăvile şi rădiurile sunt ale stăpânului locului, şi nimeni, fără de învoiala
stăpânului moşiei, nu este volnic a lua lemne sau nuiele, sau a dărâma; iar codrii şi pădurile
mereie sunt slobode şi are voie fieştecine a tăia şi a lua orice fel de lemne, ne-oprit de nimeni
şi fără de plată, însă numai locuitorii ţării aceştiea; iară cei de prin locurile megieşilor sunt
opriţi după firmanul împărătesc, însă unde or fi sate pe sub codri şi păduri, alţii străini nu sunt
volnici a tăia lemne pentru trebuinţa lor, împrejurul acelor sate, iar mai înăuntru pot să taie şi
să ia.
Din luminată porunca prea Înălţatului Domnului nostru Măria Sa, Costandin Dimitrie
Moruz Voevod, s-au făcut răspunsurile la întrebările guvernului Bucovinei, pentru toate pe
larg, după cum se arată mai sus.
Leat 1782, Fevruarie 19.
Ioan Cantacuzin vel Logofăt. / Ştefan Sturza vel Vornic. / Nicolai Roset vel Vornic. /
Gheorghe Sturza vel Vornic. / Laskaraki Roset vel Vornic. / Laskaraki Sturza Hatman‖656.
În „alte şapte ponturi de întrebări din partea guvernului Bucovinei‖, cu răspunsuri din
partea Sfatului voievodului Moruz, tot în 19 februarie 1782, există mărturii şi asupra altor
aspecte ale dreptului valah, al „pravilei‖ sau „obiceiului pământului‖:
„4). De a fost slobod sau de este şi acum obiceiul ca moşiile să se împărţească la
răzeşi în bucăţele mici, şi de au avut fieştecare putere pe părticica sa a face cârciumi, velniţă
şi mori, prin care se aduceau mari stricăciuni locuitorilor?
656 Codrescu, Theodor, Uricarul sau Colecţiune de diferite acte care pot servi la Istoria Românilor, Volum XI,
Iassi 1889, pp. 252-264
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4). Moşiile răzeşeşti s-au împărţit şi se împart şi acum în părticele mici, pe câţi răzeşi
sunt şi se cuvine fieştecăruia partea sa, şi pe părticica sa este volnic a face fieştecare crăcimă,
fiindcă nu aduc stricăciuni, cum şi mori pot să facă, de nu va îneca una pe alta; iar când va
îneca una pe alta, atunci nu poate să facă fieştecine moară pe părticica sa, ci numai câte mori
vor încăpea pe toată moşia, ca să nu aducă înecătură una, alteia, intrând la acele mori părtaşi
toţi răzeşii, câţi or fi fieştecare, după analoghia părticicăi sale, prinzând şi la cheltuială
asemenea.
5). Cum se rânduiesc mazilii şi ruptaşii, la Moldova, să dea birul lor pe părticelele de
moşii ce au sau pe averea lor, şi ce privilegii au aceştia şi ce sunt datori, atât stăpânitorului
ţării sau cătră public să slujească?
5). Dajdia mazililor şi a ruptaşilor nu se socoteşte după părţile de moşii ce au, ci se
aşează după putinţă, însă mai cu uşurare de cum plătesc ceilalţi birnici, fiindcă se află şi în
slujbele împărăteşti şi domneşti, fără plată, făcând slujba lor tot aicea, în ţară. Privilegiul
ruptaşilor este, fiind aleşi din ţărani cu birul lor deosebit, şi la disetină au deosebire păr la 30
bucate, să plătească boiereşte, iar ispravnicilor sunt supuşi la toate, şi la greşelile lor au voie
ispravnicii să-i şi pedepsească; iar privileghia Mazililor este, fiind aleşi şi mai socotiţi, după
ruptaşi şi la desetină pe câte bucate vor avea drepte a lor să plătească boiereşte, şi ispravnicii
n-au volnicie se rânduiască Mazilii la vreo slujbă fără carte domnească, din porunca în scris
ca să rânduiască şi din Mazili, cum şi la greşalele lor n-au volnicie ispravnicii a-i pedepsi, fără
numai a-l trimete la Divan, cu faptele lor în scris, şi de la Divan li se hotărăşte pedeapsa lor.
6). Ce sunt aceia ce se numesc aicea Şleahtici?
6). În pământul Moldovei, nimeni nu s-a numit, nici se numesc cu nume de Şleahtici,
iar unii, ce sunt de neamuri vechi, carii strămoşii şi moşii lor au stătut boieri după vremi, cari
se cheamă neamuri, şi aceştia sunt deosebiţi şi mai cinstiţi din Mazili, având şi încredinţate
dovedi de la Divan şi de la Domni, de alegerea neamului lor, şi privileghia acestora este să nu
plătească dajdii şi desetina să plătească boiereşte. La unele din porunci şi la slujbele care sunt
mai mari, se rânduiesc cu deosebite cărţi domneşti, scrise cătră însuşi ei, iar nu cătră
Ispravnici.
7). Ce orânduială au argaţii, de poate fieştecare boier sau mazil să ţie argaţi, câţi îi
va fi voia, şi aceştia de au vite, arături şi fânaţe, prin cari fac şi osebită gospodărie, de sunt
slobozi de bir şi de alte orânduele?
7). Atât boierii şi mazilii pot să ţie argaţi cât le-a fi de trebuinţa, cu tocmală, şi birul
argaţilor, fiind însuraţi, plătesc după cislă, la satul unde este legat şi birul; iar fiind holtei şi
şezând în casa stăpânului, nu se supără cu birul, iar boierii au deosebit şi liudi scutelnici, daţi
de la Domnie, pentru slujba caselor, după stăpân a boieriei fieştecărui, care scutelnici nu se
supăra, nici la o orânduiala ce ar fi pe ţară.
Din luminată porunca prea Înălţatului Domnului nostru, Măria Sa Costandin Dimitrie
Moruz Voevod, s-au făcut răspunsurile la întrebările guvernului Bucovinei, pentru toate pe
larg, după cum se arată mai sus.
Leat 1782, Fevruarie 19.
Iscăliţi boierii Divanului: Ioan Cantacuzino vel Logofăt. / Ştefan Sturza vel Vornic. /
Neculai Ruset vel Vornic. / Gheorghe Sturza vel Vornic. / Laskaraki Ruset vel Vornic /
Scarlatache Sturza Hatman‖657.
657 Codrescu, Theodor, Uricarul sau Colecţiune de diferite acte care pot servi la Istoria Românilor, Volum XI,
Iassi 1889, pp. 266-26
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1784: Optsprezece familii rutene, venite din Moldova
Conform unui raport „al auditorului districtului Siret, înaintat administrației de stat în
8 aprilie 1784, optsprezece familii rutene, venite din Moldova, la îndemnul mănăstirii Putna,
s-au stabilit la Bălcăuţi, lângă Siret. Ulterior, această proprietate a fost luată în considerare
pentru colonizările maghiare, planificate la acea vreme, când a fost adăugată așezarea
motivată, prin folosirea numelui maghiar, Laudonfalva. Atunci s-a întâmplat că, la îndemnul
căpitanului rus Ghenadi (Genaty) Nikolajewicz, care a servit anterior în armata austriacă și a
rămas, de la ocuparea Bucovinei, la Siret, au venit, în luna martie a anului 1785, 52 de familii
rutene din Moldova, în special din satul Bălineşti, care s-au mutat în Bucovina, cu vitele lor și
cu alte bunuri. Li s-a acordat permisiunea de a alege un loc, unde să se stabilească, pe pământ
mănăstiresc, și, în acest scop, ei au trecut prin districtele Siret și Suceava. În primul rând, au
râvnit moşia Dorneşti‖658.
Numai că moşia din Dorneşti era rezervată coloniştilor maghiari, şi-atunci rutenii au
optat pentru Bălcăuţi, primind aprobarea „directorului bunurilor‖ Beck, în 13 aprilie 1785,
care îi asigura pe colonişti că le va da informaţii de unde vor primi materiale de construcţii,
deci să treacă imediat la cultivat câmpurile. De problemele lor se ocupau, în mod direct
administratorul Siretului, Onofreuer, şi inginerul Scharfenberg, care a renunţat curând la
funcţie659.
„Printre „familiile rusești‖, menționate în acest raport, prin care s-a căutat să se separe
aşezările de zona Moldovei, se numără cele rutene care locuiau în Bălcăuţi, încă din 1784.
Aceasta este concluzia unui raport al Direcției Siret, care a fost responsabilă cu această
problemă. La 19 aprilie, acest birou raportează: „Bălcăuţii, sat anterior, format din 17
proprietari, dar popular apoi cu ruşi, are doar colibe rele, iar coloniştii doresc să se alăture
unui sat care să nu fie tăiat de graniţă, dar s-au domolit‖. Au rămas acolo. De-a lungul
timpului, Bălcăuţii a devenit un sat chiar predominant rutean. Conform ultimului recensământ
(1890), 1.305 ruteni locuiau în Bălcăuţi, din totalul de 1.386 de locuitori‖660.

1786, Polek: Călătoria lui Iosif al II-a prin Bucovina
„Baronul Enzenberg a lucrat cu zelul obișnuit pentru îmbunătățirea stării Bucovinei 661.
Și succesul nu a reușit să se concretizeze. O imagine foarte vie a progresului pe care țara l-a
făcut sub administrația lui Enzenberg, în special în ultimii ani, este evidentă în raportul
Rationarium Provinciae, din 25 februarie 1786662.
În această descriere a țării, populația, la acea vreme, cu 29.102 familii, constând, în
cea mai mare parte, din moldoveni, poloni, ruși și unii germani, crescuse, de la aproximativ
17.000 familii, în 1778, cu 11.641 familii. Această populație nu mai este preocupată exclusiv
de creșterea bovinelor, ci se apropie deja de agricultură și de industria regulată.
De asemenea, a fost posibil să aducem artiști, producători și meșteri în diferite
profesii, astfel încât în cele trei orașe (Cernăuți, Siret și Suceava) și în câteva localități
658 Kaindl, Raimund Friedrich, Das Ansiedlungswesen in der Bucovina, Innsbruck 1902,119
659 Kaindl, Raimund Friedrich, Das Ansiedlungswesen in der Bucovina, Innsbruck 1902,120
660 Kaindl, Raimund Friedrich, Das Ansiedlungswesen in der Bucovina, Innsbruck 1902,121
661 Polek, Dr. Johann, Joseph's Reisen nach Galizien und der Bukowina, Czernowitz 1895, pp. 41-45.
662 Original în arhiva k. k. Ministerul d. Interior, retipărit din Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria
Românilor, Vol. VII, 1876, p. 454-478.
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frumoase, să se dezvolte prin profesiile cele mai necesare, ca: lăcătuși, tâmplari, pantofari,
tăietori, șelari, pălărieri, săpunari, olari, cărămidari, rotari, brutari, berari, măcelari, împletitori
de coșuri, un ceasornicar etc. Desigur, după cum spune generalul, cei mai mulți dintre ei erau
dintre cei cărora le lipsea experiența și nu aveau cunoștințe suficiente despre meseriile
respective. Nu ar fi putut profesa într-un oraș din Austria sau din provincie dezvoltat; numai
aici, unde nu numai că nu exista o ofertă, ci și o lipsă, au devenit necesari. Deși fermierul
local își asigura, în mare parte, cele necesare pentru nevoile sale simple, iar consumatorii din
orașe nu erau încă atât de numeroși, încât să ofere un venit suficient unui număr mare de
profesioniști și comercianți, totuși va avea oameni care își înțeleg bine munca sau arta și care,
dacă vor fi folosiți în vocația adecvată, își vor asigura cele necesare traiului și vor contribui,
din punct de vedere economic și nu în mod risipitor, la dezvoltarea economică a provinciei, de
îndată ce producătorul de ceasuri a câștigat sume mari aici, din Moldova, iar șoseaua care a
fost construită abia anul trecut a adus importante venituri bănești.
O nevoie urgentă a condus la construcția a două gatere (la Kupka, pe valea Siretului, și
pentru Kapokodrului, pe valea Moldovei) și a 2 mori de măcinat (pentru Kotzman și valea
râului Siret).
Pentru a limita consumul de vin, în special vinul străin Brant (vodcă ucraineană – n.
n.), s-au eliberat autorizații pentru construirea de fabrici de bere, fără a plăti o taxă. Acest
lucru a creat fabricile existente, cu excepția celor care erau în curs de construcție, la Suczka
(Jucica – n. n.), lângă, Cernăuți, și, deși nu intrau în categoria fabricilor de bere bine
construite și dotate, ele au livrat o bere destul de bună, care a fost intens băută în țară.
Pentru a stimula comerțul și traficul, au fost construite, în Zastawna, Kuczurmare,
Styrcze, Graniczestie și Wama, dar și în așa-numita Poiana Stampi, de pe noua șosea de
comunicație cu Bârgău, hanuri pentru călători, dotate cu camere, grajduri și hambare, care au
servit și pentru cazarea trupelor în marș.
Datorită creșterii populației și dezvoltării economice, puterea fiscală a țării a fost, de
asemenea, crescută foarte mult. Conform proiectului de venituri fiscale finale pentru anul
1784, impozitele și taxele suverane, care, în primii ani, au dat visteriei peste șaptezeci de mii
de guldeni, au fost 154.298 fl. 28 8/12 kr, contribuția reală (impozitul familiei) 62.248 fl. 56
6/12 kr., taxe de familii, 22.785 fl. 50 kr., contribuția pentru cazare militară 11.189 fl. 33 7/12
kr., lemnul tăiat 3.403 fl. 31 4/12 kr., Relația de muncă (compensația robotei) 3.596 fl. 45 kr.,
Deseatina (taxa moldovenească pe stupi și porci) 25.285 fl. 14 kr., goștina (taxa
moldovenească pe ovine și caprine) 15.440 fl. 41 kr., căldărit (taxa moldovenească pe vin)
1.269 fl. 7 5/12 kr. 15 kr., Vulpe Kreczunului (taxa de blăni de vulpe, în raionul Cernăuți)
1.171 fl. 30 kr. și impozitul alodial (impozitul pe proprietate) 7.886 fl. 1 9/12 kr. În plus, a
existat excesul de venituri, din diferența tarifară bucovineană, aparținând taxelor galițiene,
care a fost transferată, de la guberniul galițian, la districtul bucovinean. În anii guvernării
militare 1784/85, veniturile s-au ridicat la 58.787 41 coroane.
Dar nu numai în ceea ce privește dezvoltarea materială, ci și în ceea ce privește cultura
intelectuală, au fost înregistrate progrese majore. În 1783 și 1784, numeroasele mănăstiri, cu
excepția a trei (Dragomirna, Putna și Sucevița) au fost desființate, iar bunurile lor au fost
preluate în administrația de stat și din veniturile lor, precum și din veniturile episcopalului,
cedate Curții Supreme mai devreme (în aprilie 1783). Bunurile acestea au fost folosite pentru
întemeierea Fondul religios greco-oriental663, din care întregul cler greco-oriental din
Bucovina își primește salariul fix, încă de atunci. În al doilea rând, conform formulării
înscrisului de mână imperial din 19 iunie 1783, Fondul religios greco-ortodox contribuie la
promovarea școlii bucovinene. Baronul Ezenberg a luat primele măsuri în această privință. El
însuși scria, în raportul său: Două școli gimnaziale germane, în care se învață și
663 Vgl. Polek, Anfänge des Volckssschulwesens in der Bukowina, S. 45 ff. (Vezi Polek, Începuturile școlii
elementare din Bucovina, p. 45 și urm.).
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moldovenește, una dintre ele la Cernăuți, iar cea de-a doua la Suceava, au fost înființate și este
impresionantă pentru națiune. În acestea, moldovenii sunt pregătiți pentru școlile naționale,
dintre care patru au fost deja înființate, după care se vor forma treptat școli triviale. Faptul că
întemeierea de şcoli, la fel ca şi în cazul celorlalte elemente de îmbunătățire a vieţii, nu a
ajuns la stadiul care s-a dorit se datorează prejudecății și neîncrederii românilor față de toate
inovațiile, prejudecăţi care nu pot fi îndepărtate, de-a lungul vremii, decât prin dovezi și
convingeri.
În ceea ce privește administrația de stat, aceasta a fost doar interimară şi formată doar
din cei mai necesari funcţionari. Ei se aflau în subordinea a trei auditori superiori și a patru
direcții, pe lângă direcția economică superioară (din decembrie 1784), care era responsabilă
pentru magistrații numiți în cele trei orașe și în consiliile satului și (pentru direcția economică
superioară), birourile economice pentru bunurile camerale și spirituale, prin care au fost
observate și implementate diferitele instituții polițienești și îmbunătățiri economice.
Enzenberg enumeră următoarele ameliorări:
a). Şoselele pentru comunicații mai lesnicioase cu Transilvania, prin Bârgău, spre
Dorna Candreni se intersectează cu cea a Coşnei (adică peste Rodna) și continuă spre Gura
Humorului, de unde pleacă, prin Solca, Vicov, Storojineţ și Selenov, în Galiţia.
b). Crearea unui sat nou, pe Şoseaua Bârgaielor (Burgoer Strasse), numit Poiana
Stampi, unde a fost deja construit un han spațios. În acest scop, se iau măsurile necesare
pentru curăţarea terenului, asanarea mlaştinilor și pentru a face totul adecvat pentru utilizare,
astfel încât zona să poată fi populată și să se poată face proviziile pentru întreținerea viitoare a
şoselelor.
c). La Vatra Dornei va fi construită o brutărie militară și o moară cu 2 pietre, pentru o
întreagă companie care a fost adusă acolo și care va fi încartiruită acolo pentru a asigura
siguranța noii colonii și pentru a promova această intenție, fără a o extinde în altă măsură, în
afara modului de asigurare a pâinii. În plus, există acele hanuri la şosea, care se află în zonele
nepopulate, pentru a oferi călătorilor cazarea necesară și pentru a stabili un motiv al așezării
unor colonişti.
d). Pentru a controla nevoile publice, va fi construită, în Suceava, o cazarmă pentru o
întreagă companie și un birou pentru ştabi și alți ofiţeri, şi se va aloca teren pentru construirea
unui spital pentru 50 de bolnavi, apoi va fi construit un apartament pentru auditorul
districtual, împreună cu cancelaria și temnițele necesare, permisul și materialele necesare fiind
deja furnizate.
e). În ceea ce privește economia prin economate, cererea pentru un hambar de cereale
și o moară, la St. Ilie, lângă Suceava, și o fabrică de cherestea la Vatra Dornei sunt de așteptat
în acest an.
De dragul agriculturii, s-au făcut demersurile necesare pentru a-i învăța pe localnici
cum se face o cultură autentică. Exemplificările constau în modul de a cultiva pământul,
timpul de a face acest lucru și de a-l cultiva, de a trata pământul, în funcție de circumstanțe, de
a ajuta natura și de a fi mai preocupat de avantajele pe care le oferă terenul mâinii muncitoare.
În cele din urmă, învăţămintele li s-au părut ciudate.
f). Cartografierea geometric-economică a țării și inventarierea de bază trebuie realizate
conform unei conscripții a familiilor, prin care să se identifice subiectul care achiziționează
bunuri imobiliare și pentru a se pune, astfel, bazele unor taxe și impozite ieftine și
proporționale.
Acesta era starea Bucovinei, atunci când Iosif al II-lea și-a pregătit o nouă călătorie
prin jumătatea estică a vastului său imperiu.
Instrucțiunile pentru această călătorie sunt cuprinse în următoarea scrisoare de mână
către, adresată președintelui Consiliului de război al Curții:
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„Dragă mareșale de câmp Hadik! Trec pe traseul călătoriei începută și zilele în care
intenționez să poposesc la Reyse se vor respecta. În această situație, veți informa Marele
Comandament General din Galiţia despre Bucovina, astfel încât, conform principiilor pe care
le-am stabilit, o dată pentru totdeauna, să nu aibă loc ceremonii și nici unele reparații pe
traseu, care sunt în totalitate inutile şi dezonorabile.
Numărul de cai din fiecare secțiune, care trebuie să aştepte, să fie 38, din care 3
înşeuaţi şi 6 și 5 pentru 4 trăsuri; dar dacă drumurile sunt prea proaste și caii sunt prea mici,
puteți testa și trăsurile cu 6 sau 8 cai, ceea ce înseamnă că ar ieși 44 de cai.
Întrucât, cu o astfel de reședință, nu puteți prezice dacă nu va trebui să schimbați
programul pentru o zi sau alta, îl voi anunța eu, întotdeauna, uneori printr-o ştafetă sau printrun proprietar și, de asemenea, este nevoie şi de o caleaşcă pentru un curier, care îmi va aduce
veşti; trebuie să existe încă 4 cai, în așteptare, pentru acest lucru; în total, prin urmare, vor
exista, întotdeauna, un număr de 48 de cai pregătiţi, cu excepția drumurilor bune, unde 42 de
cai sunt îndeajuns.
În secțiunile care sunt stabilite aici, care nu sunt târguri sau orașe mai mari, trebuie să
existe o cantitate mică de pâine, de carne și suplimentar, în zilele notate, pentru ca bucătarii
mei să vină, să găsească ceva, din care ştafeta precedentă îl va anunţa; numai acestea trebuie
achiziționate, într-o cantitate proporțională și nu prea devreme, pentru a nu fi supuse
deteriorării.
În această moderație, vă veți instrui comanda generală subordonată. Luxenburg, 30
mai 1781 Iosif‖.
Călătoria a început, pe 16 iunie, de la Viena. A trecut prin Graz (17 la 19), Pettau (20),
Ebensfeld (21 și 22), Warasdin (23), Agram (24), Karlstadt (25), Zengg (26), Gospich (27),
Jessenitza (28) ), Karlstadt (29), Petrinia (30), Gradiska (1 iulie), Brod (2), Vinkovce (3),
Mitrovitz (4), Semlin (5), Peterwardein (6), Titel (7), Zombor (8), Szegedin (9), Szentes (10),
Nagyállás (13), Cluj (14), Karlsburg (15), Sibiu (16-20), Mediaș (21), Szász-Régen (22),
Borgo-Prund (23)664.
În Bucovina, împăratul trebuia să urmeze planul inițial; venind din Borgo-Prund,
trebuia să petreacă noaptea în Dorna, pe 24 iulie, dar a continuat călătoria spre Câmpulung, în
acea zi. În noaptea următoare, el a petrecut la Suceava. De asemenea, el a rămas cu greu în
Cernăuţi, timp de 24 de ore (26 iulie) 665. Cu toate acestea, a izbutit, tot timpul, să privească
atât de intens încât, după cum vom vedea mai târziu, el putea lua deciziile care aveau o
importanță majoră pentru întreaga țară. În acest moment, trebuie să ne amintim despre un
singur incident, pe care canonicul Kunz (pastorul din Cernăuţi, din 1822, până în 1864) l-a
scris în cronica sa. Kunz scrie: „În timpul prezenței sale la Cernăuţi, în 1786, Majestatea Sa
Împăratul Iosif al II-lea l-a rugat pe pastorul local, venerabilul domn Kekert, să-i spună
mijloacele de menținere și de susținere a cultului catolic. Când s-a vorbit despre construirea
unei biserici, Majestatea Sa l-a luat pe părintele Wenceslaus (cum era numit de obicei domnul
Kekert) de braț și a mers cu el spre locul unde se află acum biserica. Mergând și coborând
drumul și, astfel, vizitând localitatea, el a spus că va avea o splendidă biserică, în formă de
cruce, care se va construi acolo, cu patru intrări, orientate spre toate părțile lumii și cu un altar
care se va înălţa maiestuos în mijlocul bisericii, pentru ca Sfântul sfinților să poată fi văzut și
oamenii să i se poată închina din toate părțile, când ușile vor fi deschise‖666.

664 Radics a. a. O. S. 37.
665 Reise Liste in die Lager von 1786 (K.-A. II. S. 1786-49-2) Vergl. Auch Radics a. a. O. S. 37.
666 Polek, Ansgewält Capitel aus d. Gedenkbuche der röm.-kat. Pfarre zu Czernowitz. Czernowitz 1890, S. 64.
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„Wiener Zeitung‖, Nr. 64, de sâmbătă, 12 august 1786, conține următorul raport
despre șederea în Galiţia:
„Majestatea Sa Împăratul a atins, pe 27 iulie, granițele Galiției și a ajuns, seara, la
Sniatin, unde, în 28 și 29, a participat la exercițiile de armă. Pe 30, șapte întâlniri cu ofiţeri de
rang înalt a avut la Stanislaw, în a doua tabără, de lângă Grodek. Trupele se adunaseră acolo
deja din dimineața zilei de 31; li s-a poruncit să mărşăluiască, dar, din cauza ploii abundente,
nu puteau să defileze decât în regimente prin faţa Serenisimei Majestăţi. Împăratul a luat masa
de la amiază împreună cu generalii actuali. În 1 și 2 august, începând din zorii zilelor
respective, au început exercițiile de război‖ 667.
„Ceea ce poate sau nu poate face obiectul unei excepții de la colonia armenească din
Suceava668, în conformitate cu propunerile făcute, se poate consta că:
a). Armenii trebuie să beneficieze de libertate religioasă, precum catolicii, şi nu trebuie
împiedicați deloc.
b). Sunt scutite de taxe construcţiile militare, astfel încât cazarma va fi fost construită
în Suceava, iar orașul va trebui să suporte costurile din moștenirea de la Aerariu, timp de 8
ani.
c). Fii negustorilor și cetățenilor nu trebuie să fie recrutați ca soldați și nici luați la
oaste cu violență, dar cine se va alătura voluntar militarilor va trebui să prevaleze asupra
prerogativelor clasei militare.
d). Pentru ca granițele să nu fie blocate prematur, din cauza zvonurilor false despre o
molimă de ciumă și boli ale bovinelor, administrația de stat va efectua, în fiecare caz, anchete
normale și va dispune asupra consumului necesar.
e). Orașul Suczava nu poate rămâne neafectat de taxele şi impozitele introduse, dar
nimic altceva, decât ceea ce spune tariful, nu îi poate fi impus.
f). Dacă vor fi primiți coloni armeni la Suceava, magistratul armenilor va avea singur
autoritate asupra lor și toți locuitorii armeni ai orașului vor fi în subordinea acestuia.
Magistrul poate apela la a treia instanță a auditorului de stat, în cauzele judecătorești, la a
doua instanță și la auditorul superior din Cernăuţi. Disputele pot fi soluționate aici sau la Lviv,
conform legilor armene.
g). Colonia armeană din Suceava este aprobată, cumpărând bunuri sau luându-le în
arendă. Administrația de stat le va da mână liberă, dacă acest lucru nu intră în conflict cu
viitoarea constituție de frontieră: cu toate acestea, Aerariul nu poate efectua nici o plată în
avans.
k). În ceea ce privește pe moldovenii care locuiesc în Suceava, aceștia ar trebui să fie
lăsați aşa cum sunt: armenii au, totuși, libertatea să cumpere case în sine. Armenilor ar trebui
să li se ofere și locuri libere, pentru a construi case noi pentru armeni; nu mai puțin, vechile
ziduri din Suceava, subsolurile și bolțile le sunt oferite gratuit. Acei armeni care cumpără case
și terenuri nu pot fi scutiți din contribuție, dar nu trebuie să plătească contribuția în funcție de
animalele pe care le cresc.
l). În orașul Suceava mai pot fi încă 2 târguri, peste cele 5 piețe de bovine existente, și
anume de Anul Nou și de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în așa fel încât toate
națiunile, inclusiv evreii, să poată beneficia de ele și, eventual, și în Suceava, la fel ca la
Brody, cele 2 noi târguri pot avea privilegiul exclusivităţii taxelor, deoarece, în afară de unele
scutiri pentru comercianții străini, nu se poate spera la alte profituri din aceste piețe.
Anunțarea piețelor poate avea loc în zilele regalo-imperiale. În ceea ce privește țările străine,

667 K.-A. II, S. 1786-49-2 (Orig.).
668 Polek, Dr. Johann, Joseph's Reisen nach Galizien und der Bukowina, Czernowitz 1895, pp. 65 şi
următoarele
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armenii ar putea, totuși, să fie preocupați de modul în care ar putea face cunoscută peste tot
existența acestor piețe.
m). În cazul în care autoritățile moldovene ar face față taxei menţionate, notificarea ar
putea fi trimisă la oficiul regional.
n). Se acordă înființarea de făbricuţe pentru producerea berii, băuturilor alcolice și
vinului, ocupaţii din care nu pot fi excluşi vechii locuitori moldoveni.
o). Deoarece nu există nici un import de tutun în Bucovina, tutunul turcesc poate fi
importat, pentru un preţ rezonabil, cu care se va procura sare gemă din Transilvania.
p). La Suceava, se va construi o biserică catolică pentru soldaţi, pe cheltuiala
aerariului, biserica putând fi folosită şi de armenii catolici: acest lucru le va oferi posibilitatea
de a-și înființa școli la această biserică.
q). Dacă Patriarhul sau trimisul său excomunică sau alungă ad pias elemosinas pe
cineva, administrația de stat trebuie notificată imediat.
r). Dacă Suceava este prea aglomerată și familiile armenești vor voi să se stabilească
într-un alt oraș, ele trebuie să fie susținute pe cât posibil, iar dacă, în locul în care se mută,
ajung la 100 de familii, armenii pot alege propriul lor magistrat și pot să construiască o
biserică nouă, cu aprobarea administrației de stat. Un număr mai mic de familii are voie să îşi
aleagă liderul. După ce, în noua colonie, tavernelor, berăriile și distileriile, măcelăriile și
tarabele de piață sunt gata pentru a intra în folosință, acest lucru nu va face doar posibilă plata
magistratului, dar va aduce bani şi pentru construcția de școli, în acest fond putând fi colectate
şi amenzile.
Cu această ocazie, în care comerciantul de fructe Nikorovics a putut auzi în ce mod
intenționează armenii să se stabilească la Suceava, el ar trebui privit drept mijlocitorul
armenilor, pentru a-și duce la îndeplinire planul, iar privilegiile și libertățile acordate lor ar
trebui să fie învățate doar oral și exclusiv pentru ei înşiși și, prin urmare, fără ingerințe din
partea autorităților, cu atât mai puțin a Curţii Supreme și, în special, a Cancelariei Statului; în
afară de Nikorovics, nu va exista nici un alt tutore al coloniei, în așezarea propusă şi nu ar
trebui să li se permită armenilor să pășească pe pământ turcesc, deoarece ar putea suferi
inconvenienţe sau chiar pedepse din partea turcilor.
27). În Bucovina există până la 800 de familii de evrei, în jur de 400 venind de sub
ocupație rusească. Cum pot fi diminuate numărul familiilor?
Nu există nici o îndoială că toți acei evrei, care s-au strecurat în Bucovina de sub
ocupația rusă, pot fi îndepărtați din țară, așa cum prevăd rezoluțiile supreme, adoptate în
această chestiune, și, în consecință, administrația de stat i-a avertizat pe toți evreii, în 1778, să
nu construiască locuinţe.
Pentru a diminua numărul evreilor și a-i alunga, treptat, din Bucovina, generalul
Enzenberg nu a găsit alte mijloace viabile, decât să le demonstreze, cât mai sus, ce prevăd
legile Administrației de stat trebuie să fie atentă ca evreii să nu aibă posibilitatea de a
rambursa majorarea impozitului impus de către alți rezidenți ai districtului. Generalul
Enzenberg a stabilit, şi pentru evrei, următoarele reguli:
a). Dacă o familie evreiască obţine venituri necinstite, prin confiscarea acestor şi
împărţirea banilor în acest mod: o treime denunțătorului, o treime bisericii catolice și o treime
aerariului.
b). Evreilor li se va interzice, pentru totdeauna, să ia sate întregi în arendă, pentru a se
preveni ca locuitorii creștini să devină supușii lor.
c). Evreilor nu a li se permite să comercializeze pâinea, dulciurile și alte produse de
panificaţie, deoarece acestea sunt alimente obișnuit și le tratează în mod fraudulos.
d). Evreilor li se interzice folosirea slujnicelor creştine, sub pedeapa unei amenzi de 20
florini, şi li se permite să folosească femei sub 40 de ani, în zilele de Sabat.
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e). Totuși, pentru că trebuie să-şi achiziționeze prestaţiile, ei pot găsi taverne pentru a
vinde vin, bere, alcool, astfel ca, în viitor, să se poată arenda; să păstrezi și băcăniile, și
comerţul cu vite și să plătească, în conformitate cu secțiunea 8, 15 procente din câştig.
f). Principalele autorităţi din Cernăuţi li se vor supune şi cahalii din Suceava, Siret,
Sadagura și Vijniţa, deşi mențin un judecător al evreilor, iar împreună cu rabinul și meseriaş
evreu prezintă facturile către administrația de stat, pentru inspecție.
g). Toate contractele, notele, testamentele etc. Vor fi invalidate, dacă nu vor fi
confirmate de biroul de stat.
h). Evreilor cerșetori nu trebuie să li se permită accesul în nici un loc, ei fiind pedepsiţi
cu amenzi de 3 ducați, care trebuie să fie plătiți de cei la care se află evreul. Evreii străni, pe
de altă parte, trebuie să utilizeze autorizaţii de la administrație, după care să plătească, în
fiecare zi, câte 30 kr. Fără autorizaţie, oricine va plăti câte un ducat pentru o zi. Pentru evreii
care se află aici din 1769, urmează:
1). Delegaţii unei comisii vor cerceta fiecare familie evreiască, pentru a vedea dacă sau așezat înainte de ocupaţia rusească sau dacă au intrat în țară odată cu ruşii. Dacă familia
care a venit este bogată și desfășoară un comerț atractiv, poate rămâne și va primi o scrisoare
de protecție de la biroul funciar. Numărul de evrei noi, care ar putea rămâne în acest mod, nu
trebuie să treacă de 12 familii.
2). În ceea ce privește micul comerț cu făină, legumele etc., acesta poate fi practicat
doar de către vechii evrei, câţi vor fi necesari, dar maxim în jur de 16 la număr.
3). Acei evrei care, în 1776 și 1777, au dobândit sau au construit case înainte de
interdicția construcţiilor sau au inițiat contracte cu comunităților satului, au acționat, în
consecință, împotriva legii și statul le oferă un termen de 3 luni pentru a-şi vinde bunurile
respective.
4). Satele aflate în arendă nu pot fi arendate altor evrei, ci doar creștinilor sau returnate
proprietarului.
5). Evreii, pe de altă parte, care au început să vândă în cârciumi sau tarabe luate în
arendă, cu contracte şi plăţi în avans pe câțiva ani, pot lăsa această arendă evreilor rămași,
pentru o perioadă contractuală limitată, dacă nu altora.
6). Pentru ca evreii bucovineni să poată fi recunoscuți de toată lumea și diferenţiaţi de
cei care se strecoară în ţară, ei ar trebui obligată să poarte o bandă, largă de două degete, în
jurul pălăriei sau a cuşmei. În măsura în care altcineva folosește acest simbol, el ar trebui să
lucreze, în folosul comunităţii, timp de 12 luni sau să plătească o amendă de 10 ducați― 669.

1786: Contele Brigido,
primul guvernator al Bucovinei galiţiene
„Viena, 11 noiembrie 1786: Oraşul Suceava (în text: Luczara) din Bucovina a obţinut
de la Împărat privilegiile unui oraş comercial liber!‖670.
„Lemberg, 20 noiembrie 1786: Împăratul va alipi Bucovina la Galiţia, prin unificarea
administraţiei, justiţiei şi a tuturor celorlalte componente ale guvernării politice, întărind
Curtea de Justiţie provincială cu două Consilii şi câteva Oficii subordonate; se vor înfiinţa
câte un Tribunal de Justiţie provincial la Cernăuţi, Suceava şi Siret. / Contele Brigido,
669 Polek, Dr. Johann, Joseph's Reisen nach Galizien und der Bukowina, Czernowitz 1895, pp. 41 și
următoarele
670 Gazette de France, No. 95, Mardi 28 Novembre 1786, p. 400
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guvernatorul Galiţiei, a plecat la Cernăuţi, unde generalul Enzenberg (în text: Ekzenbourg) îi
va încredinţa guvernământul Bucovinei. Se aude că, în călătoria sa, Contele Brigido a trecut
prin Văşcăuţi (în text: Waskowits), unde a vizitat herghelia, în care se află 4.000 de cai pentru
armata imperială. Aceşti cai sunt cumpăraţi din Moldova, iar din Crimeea, cai din
împrejurimile Persiei şi Turciei; este pentru prima dată când se repartizează trupelor imperiale
un număr atât de mare de cai, pentru a-i înlocui pe alţii cu aceştia, care au fost cumpăraţi în
acest scop‖671.

1788: Asaltul raialei şi a cetăţii Hotinului
„Varşovia, 25 mai 1788. În ultimele zile, s-a vorbit despre un raport trimis guvernului
de generalul de Witte, comandantul garnizoanei Kaminieck și potrivit căruia Hotinul a fost
bombardat și ars, la 11 mai, de către corpul de armată al prințului Coburg. Orașul, după cum
știm, o simplă suburbie a cetății, este compus doar din case şubrede din lemn, pe care nu le-a
fost greu să transforme în cenușă. Garnizoana cetăţii, cu un efectiv de 6.000 de oameni, s-a
retras în fortăreaţă, care este capabilă să susțină un asediu îndelungat. După bombardarea
acestor bordeie, austriecii s-au îndepărtat la o oarecare distanță de cetate, în speranța de a o
bloca, i-au tăiat proviziile, forțând-o să se predea. Cu câteva zile înainte, Pașa de Hotin a cerut
comandantului din Kaminieck furaje și mâncare, care i-au fost refuzate, pe motiv că ar fi fost
rechiziţionate de ruși, în perioada în care au poposit pe teritoriul nostru.
Armata Seraskier-ului Basarabiei, formată din 80.000 de oameni puternici, era, la
sfârșitul lunii aprilie, cantonată lângă Bialogrod (Cetatea Albă – n. n.); cea a Contelui de
Romanzof avansase, printr-un marș precipitat, dincolo de Dubosor (Dubasari – n. n.), la
stânga Nistrului, iar avangarda sa avusese deja câteva ciocniri cu pâlcuri ale armatei otomane.
Prințul Repnin, cu Corpul de armată aflat sub ordinele sale, se spune că a avansat până
aproape de Oczakof. În ceea ce privește pe prințul Potemkin, se crede că a trecut de Bog (Bug
– n. n.), cu intenția de a acoperi Crimeea; dar toate aceste marșuri sunt atât de incerte, atât de
contradictorii, anunțate parcă de nuveliști, încât este dificil să ne formăm o idee exactă asupra
operațiunilor începute‖672.
Viena, 30 mai 1788. A doua scrisoare a prințului de Coburg, din 21 mai, conține
detalii destul de ample despre asediul asupra Hotinului. Aflăm de acolo că, pe 8 mai, acest
general şi-a instalat tabăra lângă Rarance, cu toate trupele din subordine; că, pe 10 mai, a
înaintat până la Sarochin (Saracin – n. n.), iar pe 11, împotriva lui Ruckzim, în următoarea
ordine: batalionul de infanterie Venzel-Colloredo şi două divizii ale Cavaleriei-ușoare din
Lowenehr s-au întâlnit la Corpul din Armată din pădurea Bucovinei, în timp ce maiorul
Quietowski, cu divizia de husari Burco, cu 2 companii de infanterie Pellegrini, cu 2 tunuri și
cu 112 archebuzieri, avansau, de la tabăra din Rohatim, de-a lungul malului drept al Nistrului,
prin lunci, pentru a acoperi flancul stâng al armatei. Pe cealaltă parte, generalul-maior Jordis
și-a îndreptat marșul, pe malul stâng al Nistrului, cu 4 companii de Pellegrini și 2 divizii de
infanterie ale lui Barco, pentru a putea sprijini pe maiorul Quietowski, dacă ar fi fost necesar.
Domnul Karaiczay, împreună cu locotenent-colonelul Lovenehr, pentru a acoperi aripa
dreaptă a armatei, a trecut Prutul, pe lângă Molinza, cu Batalionul de infanterie Kauniz și 2
divizii de Cavalerie-ușoară ale lui Lowenehr, și a avansat, prin Raia, către Sankoviss
671 Gazette de France, No. 104, Vendredi 29 Décembre 1786, p. 442, 443
672 Journal politique de Bruxelles, No 15, 31 mai 1788, pp. 97, 98
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(Săncăuţi – n. n.), dincolo de aliniamentul aripii drepte. Întrucât Corpul pe care îl comandase
însuși Prințul de Coburg trebuia să fie așezat pe înălțimile lui Ruckzim (Rucşin – n. n.),
trupele care făceau parte din avangardă s-au întâlnit cu o mare parte din garnizoana Hotinului;
dar un batalion de infanterie și o divizie de cavalerie, avansând să-i sprijine pe ai noștri, au
pus tunurile pe inamic, care s-a retras în dezordine; acesta a fost urmărit, până la zidurile
Hotinului, asupra căruia s-au mai tras câteva focuri de tun, care au incendiat mai multe locuri
din cetate. Turcii uciși au rămas în piață,printre răniții lor; duşmanii au făcut un prizonier. Noi
am avut pierderi, în această acţiune, 6 ucişi și 26 de răniți.
Prințul de Coburg, neştiind cât de aproape este tabăra de inamic, s-a retras, seara,
dincoace de Ruckzim (Rucşin – n. n.). Pe 12 mai, totul a fost liniștit; dar pe 13 mai, un corp
turc, format din 1.000 de infanteriști și 2.000 de cavalerişti, cu tunuri, a atacat trupele
locotenent-colonelului Karaiczay, aflate în apropiere de Dolinany. Acest atac a fost și mai
fatal pentru inamic, care a fost obligat să se retragă cu pierderi considerabile. Suntem siguri de
cel puțin 200 dintre ei, că ai noștri i-au văzut căzând, în timp ce noi avem doar 3 bărbați răniți.
Nu s-a întâmplat nimic pe 14 şi pe 15 mai; dar pe 16 mai, ai noștri au început, pe la amiază, o
canonadă aprigă împotriva amplasamentelor bateriilor inamice apropiere de lână Braha.
Succesul acestei canonade nu este îndoielnic, deoarece a distrus o baterie inamică, a ucis
mulți oameni, a deteriorat și a ars multe case. Focul lor ne-a ucis un singur și a rănit alţi doi.
Se spune că Poarta l-a numit pe Prințul Maurojeni (Mavrogheni – n. n.) Hospodar al
Moldovei, în locul Prințului Ypsilanti, care avansează spre Iaşi cu o oaste de 40.000 de
bărbați. Alexandru Moruzzi l-a înlocuit pe Hospodarul Valahiei‖ 673.

1793: Prea Înaltă Guvernare a Bucovinei
„O prea negândită schimbare a vremilor şi neaşteptată întâmpinare, ce ne sileşte pe
noi, pe toţi locuitorii munţilor din Câmpulungul moldovenesc, această prea plecată jalobă a
noastră, înaintea prea înaltelor locuri, cu prea adâncă smerenie a o aduce! 674. O prea nevăzută
schimbare a vremilor ne sileşte, că de s-ar fi putut vedea mai dinainte vreme una ca aceasta,
de care suntem traşi acum la întrebare, cu bună seamă toată silinţa noastră am fi pus, ca nici
odinioară la îndoială n-am fi încăput, şi de care am crezut că ne este de apărare, dar şi
neaşteptată întâmpinare este pricina, că nici odinioară frică ori grijă n-am avut, cum şi mila
aceea ce am avut până acuma de la luminaţii domni şi împăraţi, întărită cu atâtea privilegii ce
le avem la mână, oarecând poate răsuflată să rămână.
Toată pricina jalobei noastre într-aceste următore se cuprinde: De într-al treilea sută de
ani şi mai bine acum, după cum am înţeles de la moşii şi strămoşii noştri, de când s-au început
a aşeza bătrânii şi rădăcina neamurilor noastre, într-aceşti munţi carpaticeşti, sau, precum zic
nemţii, alpi, pe la apa şi pe la izvorâte apelor Dorna, Bistriţa şi Moldova, pe la locuri
sălbatece, pe unde mai înainte vreme n-au putut străbate prin codrurile cele dese nici fiare,
doară necum oamenii, şi lăzuind codrul verde cu multă sudoare şi muncă, scoţând rădăcinile
copacilor verzi, am lărgit loc, încet, încet, de s-au făcut satele: Câmpulungul, Dorna, Fundul
Moldovei şi, mai pe urmă, Pojorâta şi Sadova, cum şi alte sate, în partea Moldovei, care acum
peste cordunul împărătesc au căzut. Această silinţă a noastră văzând luminaţii domni ai
673 Journal politique de Bruxelles, No 15, 31 mai 1788, pp. 104-106
674 Acest document, prin care se descrie apăsarea românilor din Bucovina, l-am reprodus dintr-un volum
imprimat la Viena, la 1861, traducerea în nemţeşte a tuturor privilegiilor ce au de la feluriţi Domni
câmpulungenii Moldovei din Bucovina – n. T. C.
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Moldaviei şi ştiind şi greutatea vieţii noastre, ce avem într-un loc sălbatic ca acesta, s-au
milostivit şi nu ne-au încărcat cu altă cu nimica, fără numai cu sferturile, pocloane, după cum
arată aceste aice aninate mărturii de la boierii care au fost vornici între noi, era şi fulărit, care
toate erau dăjdiile Domnitorului ţării, precum astăzi este contribuţia împărătească, şi ca să
ţinem străji, pe unde s-au făcut cărări sau plaiuri din ţara Ardealului, şi ţara ungurească. Iar cu
alte cele Domnii Moldovii, nici ca principii ţării, nici ca Stăpânii locului acestuia, nu ne-au
încărcat, şi aşa am trăit nenumărată vreme sub principii Moldovei, nefiind supăraţi, afară de
aceste mai sus pomenite, cu nimica; căci schimbându-se principii Moldovei, unul după altul,
care cum au venit, privilegiile celui ce era mai înaintea lui n-au rădicat, ci mai vârtos le-au
întărit, până din puternica orânduială a lui Dumnezeu s-au schimbat vremea, de au căzut acest
loc al locuinţei noastre sub stăpânirea prea luminatei Case a Austriei. Domnii Generali, ce
erau într-acea vreme povăţuitori ţinutului Bucovinei, au cercetat, îndată după cuprinderea
ţinutului, precum în ţară, între apele Nistrului, Prutului, Siretului şi Sucevei, până în munţi,
aşa şi aice între munţi, toate dăjdiile, atât domneşti sau a prinţului ţării, cât şi boiereşti sau a
stăpânului de loc, şi, după cum au aflat, făcându-se numai puţintea schimbare la dajdia ţării,
adică la contribuţie, altele toate au lăsat într-aceea stare, în care era Bucovina atunce când
au cuprins-o, şi văzând şi privilegiile şi dreptăţile noastre, care aici în cinci sureturi cu prea
adâncă plecăciune am aninat, afară din contribuţia dreaptă până la o vreme, adecă la anul
1782, cu altă cu nimica nu ne-au mai însărcinat, căci greutatea traiului nostru aice, ceea ce era
în vremea principilor Moldovei, au rămas la vremea Generalilor şi până astăzi, din pricină că
norodul, din zi în zi, se înmulţeşte, iară locul strâmt nu se mai întinde, nici piatra neroditoare
nu se mai face mai bună. La anul 1782 s-au aflat, din prea luminata poroncă împărătească, a fi
de trebuinţă să se facă drum de cară, peste munţii pustii, în ţara Ardealului, şi la aceasta îndată
am fost siliţi a lucra cu trăsuri şi cu mâinile, dar nesocotind cum că această datorie în veci se
va întemeia, şi văzând atât folosinţa şi trebuinţa drumului, nici cu un cuvânt nu ne-am
împotrivit, dar acum vedem cum că de acolo datorie vecinică ni s-au născut. Au mai aflat
aceşti domni generali, peste aceasta, împotriva privilegiilor noastre, şi aceia, să mai dăm cai
de forşpont, şi purtăm o greutate a forşpontului ca aceia care nici în Bucovina, nici într-alte
ţări împărăteşti nu se pomeneşte, căci Câmpulungul moldovenesc trebuia să poarte poşta de la
Câmpulung, până în Dorna, peste muntele Mestecăneşti, 5 mile de 1oc, iară Dorna trebuia să
dea forşpont la Bistriţa, peste munţi, 13,5 mile. Am socotit noi cum că această greutate, care
am primit-o peste dreptăţile noastre, fără de a ne jelui oareunde, a fi destulă încărcătură asupra
noastră, dar cu cât îngăduitori ne-am făcut, cu atâta mai mult alte greutăţi s-au aflat, căci acum
diregătorii boiereşti tot chipul de silinţă au pus, ca să ne însarcine cu tot felul de datorii, cu
care însărcinat este un ţăran, cel ce şede în tară, pe loc neted şi roditor, care însuşi înaintea
unei comisii, ce s-au făcut într-aceste zile, din gura domnului Director de la St. Ilie însuşi ni sau dat răspuns, cum că privilegiile noastre, ce le avem, nu ne învolnicesc nici de adetul casei,
nici de dejma, şi aşa de va rămânea pe voia dregătorilor, Dumnezeu ştie cu câte greutăţi ne
vor însărcina, precum şi pân-acum multe au făcut, care nu erau; aceşti dregători mai sus
numiţi nu cumpănesc, aici, cum că noi puţintea pâinea noastră o facem departe, în ţară, şi
mulţi o facem peste cordon, în Moldova, 10 şi 12 mile de loc de departe, ca să ne putem hrăni
aice, între munţi, ce ne caută numai aici că suntem sudiţi, călcând peste privilegiile noastre;
cele mai multe chivernisele a noastre sub numele veniturilor boiereşti ni ie închid şi trag la
dânşii, aşa ni s-au poprit crâşmele şi s-au dat în orănda străinilor, care după voia lor rădicând
preţul băuturii, din munca noastră se îmbogăţesc; aşa s-au scornit taxele pădurii, care, până la
vremea comisiei de îndreptare, nu s-au auzit nici odinioară, măcar că aice prea multă pădure
se află şi îndemnare a o tăia şi a deschide locuri mai multă folosinţă va face decât popreală.
Aşa ni s-au închis văile şi păscăriile, care acum de la aceşti deregători cu bani le cumpărăm,
aşa s-au închis şi vânătoria, pentru care asemene siliţi suntem a plăti orănda; aşa vor să ne
încarce şi morile cu osăbit adet, după cum vor socoti dumnealor, nesocotind cum că aceste
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mori, cu morile cele ce se află în ţară, pe loc neted, nici odinioară nu se vor putea întruchipa,
căci acestea, fiind făcute pe nişte păraie ce izvorăsc dintre munţi şi nu ţin totdeauna matca lor,
adeseori se schimbă pe alte locuri şi, uneori, din pricina îngheţului, alte ori din schimbarea
apei pe alt loc, rămânând morile pe loc uscat, nu umblă, nici atâtea venituri nu aduc, cât pe
jumătate de una din cele ce sunt în ţară; toate acestea nu primesc la socoteală, ba nici acelea
nu se caută, cum că un ţăran, ce şede în ţară, pe loc neted, găseşte chiverniseala vieţii sale în
verdeţurile grădinilor şi din semănătura câmpului, fiindcă se face: mazăre, fasole, linte, bob,
hrişcă, păsat; se află şi roade pomătului: cireşe, prune, perje, pere, mere, care toate aceste în
locul locuinţei noastre nu sunt şi stânca nu le mai rodeşte, şi toată hrana noastră, o zi ca alta,
în toată viaţa noastră; la vreme de post, mămăligă uscată (mulţi sunt cari nici aceea n-au), iar,
în vreme de frupt, o zi ca alta, mămăligă şi brânză, şi acei mai mulţi n-au nici aceea. Iar găini,
gâşte şi raţe, cum şi râmători de tăiat, la noi foarte rar se află, fiindcă nu este cu ce să le ţinem;
toate acestea nu se primesc la socoteală de către numiţii dregători. Dar cu aceea vor să ne
apese, să ne dovedească cum că avem plodul vitelor prea mare, că la dânşii prea mare
numărul oilor este, la un gospodar 200, şi acest fel de gospodari poate s-ar găsi 4 sau 5 în tot
ocolul Câmpulungului, la dânşii prea mare număr este: 10 sau 12 vaci la un gospodar, şi de
aceştia poate s-ar găsi unul sau doi, la Dorna. Aceste sunt cu care vor să ne dovedească, dar
nu caută cum că, pe lângă unii ca aceştia, care au câte 100 şi 200 de oi, ori câteva vaci, mai
mulţi săraci se găsesc, şi cei mai mulţi sunt, care cu totul nu au nimica şi trăiesc numai de la
aceşti mai cu putere; iară ce se atinge de cei mai cu putere şi de ploada lor cea de vite, nu
caută cum că această ploadă cu nenumărată greutate este, căci iarna se începe de la luna lui
octombrie şi, după starea locului, până la jumătatea lui mai, şi adeseori până la sfârşit ţine, şi
omenii cu ploada lor cea de vite sunt siliţi a merge în ţară, la loc neted, şi caută fân pentru
vitele lor, precum şi aceasta ştiut este şi dovedit cum că cele mai multe vite, câmpulungenii le
iernează în partea Moldovei, pe la Iaşi, şi mai în jos de la Iaşi, pe apa Prutului şi Siretului.
Aceasta este starea locului nostru şi acesta cea adevărată închipuirea lui, la care, de nu
vom avea apărare de cătră prea înălţata împărăţie şi prea înalte locuri, nu-i cu putinţă ca să
putem trăi. Si aceste pricini şi greutăţi ne silesc prea plecată jaloba noastră aceasta înaintea
înaltei Guvernări cu prea adâncă smerenie a o aduce şi a ne ruga ca să se milostivească înalta
Guvernare, după mai sus arătate privilegiile noastre, împotriva însărcinării boiereşti, a ne
apăra şi a porunci ca cele ce ni s-au luat şi ni s-au poprit de cătră dregători să ni se sloboadă şi
înapoi să ni se dea.
Câmpulungul-Moldovenesc, 1793. Iulie, 1. // Simion Papuşa vornic, / Simion
Şandru, giurat, / Ioniţă Crăciunescul, / Ioniţă Sabie, / Gheorgie Pitacariul / Iosif Gligore a
popii / Costandin Sabie //. Şi noi, împreună cu toate satele Câmpulungului adeverim. Şi pentru
credinţă s-au pus şi pecetea vetrei Câmpului, ce se numeşte târg, şi noi suntem sub ascultarea
lor‖.675

1802, noiembrie 2: Inaugurarea Şoselei franciscane
„De la luarea în stăpânire a Bucovinei, s-a construit un drum permanent comunicaţie
între regiunea de aici, Transilvania şi Galiţia, pe o întindere de 35 de mile, la care au
contribuit băştinaşii, cu munca şi cu cărăuşia, fără de nici o despăgubire. Odinioară nu se
putea călători, din Transilvania, în Bucovina, decât călare, şi aceasta numai cu mare greutate;
675 Codrescu, Theodor, Uricarul cuprinzător de hrisoave, anaforale şi alte acte ale Moldovei, Tomul al VI, Iaşi
1875, pp. 164-170
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erai lipsit de orice adăpost. Acum care încărcate cu bunuri pot merge încoace şi încolo; se
găsesc peste tot case de poştă bine organizate şi se obţin foarte uşor, de la şeful de poştă, cai
numiţi de „Vorspann‖ (cai folosiţi pentru transportul gratuit al funcţionarilor în deplasare – cf
notei 17 de subsol), care costă câte unul 10 creiţari, de fiecare milă. Numai în lunile de iarnă,
zăpada cade în cantităţi mari şi, prin urmare, nu este de recomandat să călătoreşti. Marele
împărat Iosif a fost acela care a pus să se construiască, în anul 1783, o şosea, care, pornind din
satul Prundul Bârgăului, în comitatul Doboka, dă posibilitatea călătorului ce merge, din
Transilvania, în Bucovina, să facă, într-o singură zi, un drum pentru care îi trebuiau, înainte,
şase zile. În anul pomenit mai sus, s-a pus în stare de funcţiune şi un drum de poştă, şi un
drum comercial între Sibiu şi Braşov, care parcurge 12 mile ungureşti‖676.

1809-1910: Bucovina, văzută de Marcel De Serres
„Despre întinderea teritorială şi populaţie. Bucovina, care se mai numește și
Moldova austriacă, pentru că a făcut parte, vreme îndelungată, din Moldova, formând
extremitatea nord-vestică a acestei provincii. Este situată între Nistru și Bistriţa Aurie, astfel
încât este înconjurată de Galiţia, Ungaria, Transilvania și Moldova. Ultima provincie deține,
chiar și în Bucovina, în apropiere de Siret și Suceava, două uriaşe moşii, care fac mai dificilă
paza frontierelor, atunci când este necesară crearea unui cordon, care să oprească progresul
ciumei. Această provincie, a cărei întindere este de 172 mile pătrate sau, după alţii, de 184
mile pătrate, se află între 47 grade 20 minute și 48 grade 30 minute latitudine nordică.
Lungimea sa, de la nord, la sud, de la Nistru, de lângă Zaleszozyk, până la Poiana
Stampi, este de 26 de mile; cea mai mare lățime a sa este 16 mile; și cea mai mică, de la 6, la
8 mile. Este delimitată, la nord, de cercul Znyaty, în Galiția, la răsărit de Marele Ducat al
Varșoviei, în sud de Moldova, iar la apus de Transilvania, care se găseşte în estul Ungariei.
Are 3 orașe, 3 târguri, 267 sate și 38.890 case.
Originea numelui acestei provincii este explicată într-un mod destul de singular.
Ștefan al V-lea, supranumit cel Mare, domnitor al Moldovei, după ce a bătut complet o armată
considerabilă de polonezi, în Bucovina, a făcut peste 20.000 de prizonieri. Pentru a perpetua
amintirea acestei victorii, i-a obligat să cultive o suprafață mare de pământ și să planteze
stejari, astfel încât pădurea rezultată să fie, în continuare, ca monument „sunetul triumfă‖. De
atunci, țara în care s-a găsit această pădure se numea Bukowine, din Bukowy, care, în limba
slavă, înseamnă stejar (eroare: înseamnă „fag‖ – n. n.).
Lucca estimează populația din Bucovina la numai 130.000 de suflete677, un număr
mult prea mic; căci, conform recensământului din 1808, acesta se ridică la 223.139 indivizi,
din care 114.833 sunt bărbați, iar 108.306 sunt femei. Ar putea chiar, în circumstanțe mai
avantajoase, să se ridice la 300.000 de suflete, dar Austria câștigă puțin din creșterea
populației din această provincie, deoarece noii cetăţeni pe care îi dobândește, în mod specific
ataşaţi de viața nomadă (iobagii, care se mutau de pe o moşie pe alta – n. n.), nu au niciodată
o locuință fixă, ci sunt întotdeauna gata să-și schimbe țara, pentru a găsi o alta, care să se
potrivească mai bine obiceiurilor lor. Locuitorii, aproape toți păstori, se dedică puțin
agriculturii; este chiar un principiu, adoptat în general între ei, acela de a nu favoriza
676 Rohrer, Joseph, Relatarea călătoriei prin Moldova şi Bucovina, Academia Română, Călători străini despre
Țările Române, Serie nouă, Vol. I (1801-1821), București 2004, pp. 155, 156
677 Geographisches Handbuch, t. V, p. 93. Alţi autori l-au diminuat încă şi dau numai 120.000 suflete. Vezi
Anleitung zur Erdbeschreibung für die deutschen Schulen. 1781
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cultivarea terenurilor, în detrimentul vitelor. Obișnuiţi cu asta, chiar și cu o viață rătăcitoare și
nomadă, ei nu au nici un atașament față de pământul pe care s-au născut. Deci se întâmplă
adesea să-i vezi aprinzând bordeiele lor și să meargă să construiască altele, în Moldova, luând
cu ei toate turmele şi cirezile lor. În opt ani, Bucovina a pierdut peste unsprezece mii de vite.
La fel ca toți moldovenii, locuitorii Bucovinei sunt un amestec al multor națiuni
diferite: limba pe care o vorbesc este cel mai bun ghid pe care îl putem urma, pentru a
descoperi haosul istoriei lor. Pe vremea romanilor, împărații au trimis coloni în Dacia
Transalpină. Aceşti coloni au adus cu ei obiceiurile și limba țării lor și, în curând, prin
amestecul lor cu nativii, s-a născut o limbă nouă, de origine romană, dar amestecată cu un
număr mare de cuvinte sarmațiene. Ulterior, goții au intrat în Moldova și în Țara Românească,
iar mai târziu hunii au apărut în aceste două provincii, împreună cu maghiarii și secuii. Toate
aceste națiuni, este adevărat, au adoptat limba țării, dar au introdus o serie de expresii și
transformări, care au contribuit foarte mult la coruperea ei. Astfel s-au format limbile
moldovenilor și valahilor, care au o mare legătură între. Se explică uşor analogia care există
între aceste două idioame și limba italiană prin originea comună a acestor limbi, care derivă
toate din cea latină.
Locuitorii din Bucovina au primit diferite numiri, care mai degrabă desemnează
sectele religioase din care fac parte, decât o adevărată diferență națională. Catolici,
protestanți, armeni, greci, lipoveni, abrahamiți, huţuli, evrei și mahomedani, toţi trăiesc
împreună, într-o armonie perfectă. Catolicii și armenii sunt, înainte de toate, de o mare
inteligență.
Printre cele mai puțin cunoscute secte care trăiesc în Bucovina, cea mai importantă
este cea a lipovenilor. Activitatea, ordinea și curățenia caracterizează acest popor. Ei au fost
deseori comparați cu quakerii, deși nu au nimic de-a face cu ei. Este chiar posibil să formeze o
singură sectă cu cea a rascolnicilor, cunoscută în Rusia încă din anul 652. Ei au venit din
Rusia, în timpul domniei lui Petru cel Mare; se găsesc, în principal, în vecinătatea Zuksa.
Ceremoniile lor religioase sunt puțin cunoscute, pentru că nu permit nici un străin să asiste la
ele; cu toate acestea, în general se crede că sunt atașate de creștinism. Rigiditatea moralei lor
le-a câștigat o astfel de reputație, încât Iosif al II-lea le-a acordat mari privilegii. Sunt scutiți
să jure în instanţă, pentru că orice jurământ este contrar credinței lor. Sunt crezuţi pe cuvântul
lor. Au şi privilegiul singular de a putea arde cadavrele morților lor.
Numărul mic de abrahamiți care trăiesc în Bucovina practică religia creștină în
exterior. Sunt priviți ca făcând parte din secta fondată de celebrul evreu Frank, care a făcut, cu
mulți ani în urmă, mare zarvă în Offenbach și care a murit acoperit de rușine și infamie.
Huţulii populează munții de la marginile Galiției și nu urmează aproape nici o religie,
dar se remarcă pentru amabilitatea și dragostea lor pentru pace: toate încercările făcute până
în prezent pentru a-i civiliza nu au reușit.
Evreii, cu un număr de aproximativ 3.600, prezintă în Bucovina o particularitate
demnă de remarcat, şi anume aceea că mulți dintre ei, renunțând la felul de viață tradiţional,
beneficiază de dispreţul compatrioților și al altor națiuni şi lucrează în agricultură, ducând o
viață sedentară.
Printre greco-ortodocşi există multe prejudecăți. Nerecunoașterea papei sau a preoților
lor este, în mare parte, cauza. Acești oameni nu au aproape deloc idei despre cele mai
obişnuite lucruri care ţin de religie. Cu mare dificultate reușesc preoţii lor să conceapă
necesitatea unei religii sau a unui cult. Mereu naivi, ei ascultă puțin și nu își urmează
niciodată vocaţia. Mai mult, acești oameni nu au ocupaţii statornice, fiind nevoiţi să cultive
pământul, pentru a supravieţui. Preoții greco-ortodocşi sunt supuși episcopului de Rădăuţi,
care locuiește la Cernăuţi și care, la rândul său, se supune Arhiepiscopului de Karlowitz.
Locuitorii din Bucovina aparțin mai degrabă rasei slavilor, decât celei romane; poartă
părul bărbierit pe partea din față a capului, pe care o acoperă cu o căciulă neagră, mare, din
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blană. Își umbresc buzele cu mustăți lungi și groase. O cămașă largă le înfășoară trupurile.
Pantalonii lor albi sunt ținuți la locul lor cu o centură, de care atârnă un șnur, care este folosit
pentru a sprijini un cuţit. Sumanul lor, de asemenea alb, are mâneci foarte largi. În picioare
poartă opinci. Femeile au părul împletit şi acoperit cu un văl alb lung, care îi învelește
întreaga faţă și chiar bărbia. Gâturile lor sunt, de obicei, goale. Ele își arată tot luxul pe
cămașa lor. Brodează pe ea multe modele, cu lână de diferite culori. De la brâu, în jos, se
înfăşoară într-o catrinţă neagră, cu dungi colorate. Ele poartă, la fel ca bărbații, pantaloni și
sandale din pânză. Uneori, un suman brun le înfășoară întregul trup.
Boierii sau domnii au și ei costumul lor național. Își pun pe cap o căciulă de lână, de
mătase sau de catifea. La fel ca şi orientalii, își înconjoară gâtul cu o năframă lungă de
mătase. Peste cămașă poartă o vestă dublă și o haină de blană, din pânză de mătase sau de
bumbac. Pantalonii lor, la fel de largi ca şi cei ai turcilor, sunt în general de culoare galbenă
sau roșie. În picioarele poartă târlici, pe care îi lasă, de obicei, la ușa locuințelor lor. Nu este
neobișnuit să îi întâlnești, în timpul iernii, împovăraţi cu două sau trei mantale. Ei sunt nevoiţi
să se înfofolească, nefiind obișnuiți să-și încălzească hainele.
Femeile care locuiesc în orașe își acoperă capul cu un fel de coafură de mătase sau de
muselină. Această coafură, în formă de con, este decorată cu perle, flori și panglici. În ceea ce
privește sătencele, ele își împletesc părul deasupra capului, făcându-l să formeze una sau mai
multe cozi. Este ușor de judecat frumusețea sânului lor, deoarece au obiceiul de a nu-l acoperi
niciodată, decât cu un văl transparent. O rochie de mătase, decupată în față, reprezintă cea mai
elegantă îmbrăcăminte a orăşencelor. Această rochie este încinsă, cu grație, de o curea, pe
care cele mai bogate o au împodobită cu aur, argint sau pietre prețioase. În sfârșit, ele aruncă
pe umeri o mantie elegantă, în timp ce pantalonii lor largi de muselină și pantofii de
marochin, care ascund frumusețea formelor lor, compun restul îmbrăcămintei.
Moldovenii sunt înalți și bine făcuți, deși fețele lor sunt severe și aspre, iar la prima
vedere plac oricui. Meiul este mâncarea lor preferată, pe care o pregătesc în mai multe moduri
și fac două bucate, numite mămăligă şi mălai, ambele utilizate pe scară largă în țară. Prima
este un fel de prăjitură, care nu are nimic dezagreabil, şi care pare a fi un fel de tort, care
trebuie consumat în ziua în care a fost gătit. De altfel, curățenia femeilor din Moldova este
extrem de mare, fie în casele lor, fie în îmbrăcăminte. Întotdeauna sunt atât de ocupate cu
țesutul, încât uneori uită de grija gătitului și a soților.
Numărul coloniștilor germani a crescut foarte mult la Bucovina, de la domnia lui
Joseph II, încoace; astăzi există opt sate formate în întregime din acești coloniști. Arbore și
Satu-mare sunt cele mai importante.
Mai multe așezări secuiești au fost întemeiate între râurile Suceava, Siret și Moldova.
Acești secuii părăsiseră anterior Transilvania, prin Maramureş, apoi au migrat spre nord-est,
au intrat în Znyatym şi în Bucovina, și au primit marea Czerna (Czerna-Mare), lângă Savata.
După ce au părăsit ţinuturile din sudul Cernăuţilor, au traversat Moldova, pentru a merge în
Țara Românească, iar ulterior au fugit la Dunăre. Acest râu este navigabil în cea mai mare
parte a cursului său.
Seretul sau Siretul își are izvoarele în nordul Bucovinei, merge spre sud, separă Țara
Românească de Moldova și se varsă, la Galaţi, în Dunăre; este navigabil și are drept afluent şi
râul Suceava, care îşi adună apele din Bucovine. Nistru, Bistriţa, Moldova și Suceava udă încă
o parte din Bucovina, dar, deoarece aceste râuri aparțin mai ales Galiției, vom numi aici
Sutilowa, Suceviţa, Moldoviţa și Cerna-mare, care pot fi notate printre râurile mici din
Bucovina. Cele mai multe dintre ele lasă mlaștini, uneori destul de întinse, pe malurile lor‖678.

678 De Serres, Marcel, Voyage dans l‟Empire d‟Autriche, pendant les années 1809 et 1810, Livre VIII,
Bukowine, Paris, 1814, pp. 215-226
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„Bogăţiile naturale. Bucovina este foarte bogată în sare gemă. Această substanță
minerală este descoperită într-un număr mare de locuri din această provincie, cum ar fi, de
exemplu, în Pârteşti (Partistin, în text – n. n.). Minele de sare de rocă (gemă – n. n.)
aparțineau, în trecut, locuitorilor. De când guvernul a devenit stăpânul lor, el a fost singurul
comerciant al acestei mărfi. Se exploatează sarea gemă de la Cacica (Katschika, în text – n.
n.); în 1796, s-au extras până la 10.000 de chintale (56.000 de kilograme). Astăzi, această
exploatare s-a redus foarte mult. Calitatea sării obținute din Bucovina este atât de apreciată,
încât este preferată în Moldova mai mult decât cea din Galiţia. Bukovina are cinci fabrici de
prelucrarea sării, a căror producţie este considerabilă. Principala este cea de la Slatina Mare,
celelalte fiind doar dependențe. În aceste cinci fabrici, se produc, zilnic, până la 360 chintale.
În mai multe locuri din Bucovina se găseşte un soi de bitum brun-negru (păcura – n.
n.), cu o consistență destul de groasă, ridicându-se din pământ, atunci când acesta este săpat,
și răspândind un miros neplăcut la ardere. Această păcură a dat naștere mai multor povești
naive, reproduse de prințul Cantemir, în istoria Moldovei. Păcura, care este exploatat în
diferite locuri ale Bucovinei, este folosită pentru argăsirea pieilor sau pentru a unge roțile
căruţelor.
Această provincie are o turnătorie de fier în Iacobeni, pe râul Bistriţa. Aici se
transportă minereurile din Dorna, Vatra și Valea-Şarului. Această turnătorie se află într-o
poziție foarte avantajoasă, în mijlocul unei păduri grozave și pe malurile unui râu năvalnic, iar
galeriile cele mai bogate nu sunt departe. După topirea minereului, fierul este turnat în bare,
care nu este de mare calitate, din pricina manganului cu care este amestecat. Această
turnătorie, singura din provincie, raportează anual între 4 și 500 de chintale de fier.
Există și o mină de cupru, la Pojorâta, despre care se spune că este foarte bogată.
Nisipul pe care Bistriţa îl depune de-a lungul malurilor sale conține o mare cantitate de aur, de
exploatarea sa ocupându-se un anumit număr de aurari. Turnătoria din Iacobeni poate fi
considerată centrul acestui tip de industrie. Aurul se găsește nu numai în apropiere de Dorna,
Vatra, Tarniţa și Halda, dar și în munții înalți, lângă granițele statelor maghiare. Ţiganii, care
sunt angajați în special în acest tip de ocupație, folosesc, pentru a obține aur, aceeași metodă
care este folosită în Ungaria și Transilvania. Există, de asemenea, mai mulți mineri din
Cârlibaba, care adună o cantate destul de însemnată de aur pentru a trăi confortabil. Tot aurul
acesta este cumpărat de guvern, la preţul de 2 florini 52 de creiţari pisetul, măsura țării, care
merită un ducat și jumătate.
Deși pământul Bucovinei este extrem de fertil, iar clima favorizează toate speciile de
cultură, caracterul locuitorilor și obiceiul unei vieți rătăcitoare le inspiră o distanțare extremă
faţă de toate activităţile agricole. Astfel, ei nu profită de resursele pe care natura le oferă. O
bună parte din țară, fără a fi foarte fertilă, ar putea fi cultivată cu succes. Luncile Nistrului,
Prutului și chiar cele două maluri ale Sucevei sunt renumite pentru fertilitatea lor prodigioasă:
recolta de grâu este întotdeauna foarte abundentă, în ciuda neglijenței locuitorilor în cultivarea
pământului. Mai mult decât atât, adevărații bucovineni cultivă puțin porumb, nu pentru că pot
aduce foarte ieftin din provinciile vecine, ci pentru că grâul Turciei, care reușește perfect
acasă (în Moldova – n. n.), este suficient şi pentru nevoile lor. Prin urmare, doar coloniștii
maghiari și germani sunt cei care, ocupându-se cu producţia de cereale, nu numai că obțin
suficient pentru consumul lor, dar le furnizează și pe pieţele principalelor orașe. Germanii
care se află în această provincie au semănat, în primii ani ai colonizării lor, numai secară;
astăzi cultivă şi grâu, cu un beneficiu mult mai mare, datorită prețului ridicat. Băştinaşii încep
să imite exemplul lor: din păcate, neglijează mult cultivarea pomilor fructiferi, care reușesc
atât de bine în țara lor. Clima lor este, de asemenea, favorabilă viței de vie, dar, cu toate
acestea, se văd doar câteva plantații considerabile la Reuseni, în districtul Suceava, și în
Petronitz (?).
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Pădurile Bucovinei sunt foarte întinse. Numărul acestora, însă, scade în fiecare zi,
printr-o succesiune a progresului. Stejarii sunt cei mai comuni arbori din pădurile din această
provincie. Pădurea numită Bukowiner-Wald este cea mai importantă dintre toate. Situată între
Prut și Nistru, se extinde până la nord de Cernăuţi. S-a estimat lungimea acesteia la 2 mile.
Arbuştii de mesteacăn nu sunt rari nici în Bucovina. Merită chiar o atenție specială,
pentru că au reușit să îndepărteze urmele de gudron, care este acum un produs comercial. Se
fabrică, pe scară largă, în apropiere de Stranzo și Jassen, pe râul Suceava. Scoarța celor mai
vechi copaci este îndepărtată, mai întâi, iar atunci când se obține o cantitate suficientă, se
alege un loc pătrat de 30 sau 40 coţi, care este înconjurat de ramuri, pentru a preveni accesul
aerului: această operație terminată, se sapă o groapă de aproximativ patru coţi, în diametru, pe
un ecartament de adâncime. În fața conului se folosește un canal, care servește la
direcționarea gudronului. În partea de jos a conului, se află o altă groapă, la doi metri
adâncime, complet umplută cu lut și care trebuie să servească drept recipient pentru gudron.
De la marginea superioară a acestei gropi, o conductă de lemn îl prelinge spre pământ. Cu
această conductă este ușor să îndepărteze gudronul, când este încă lichid. Fiecare groapă
conține câte 10 căruţe de scoarță, care dau douăzeci de litri (12 funți) de gudron. Cu această
substanță, rușii argăsesc pielea fină parfumată, care îi datorează mirosul pătrunzător. Se poate
folosi, de asemenea, cu mult mai multă eficienţă pentru vopsirea pielii. Îngroașă centurile,
deoarece întărește pielea, făcând-o solidă. Această proprietate de a rezista acțiunii apei o face
foarte avantajoasă pentru tăierea cablurilor și a vaselor. Merită, de fapt, preferință față de
gudronul obișnuit, pentru cantități mai mici. În cele din urmă, este considerat ca un
medicament preventiv excelent în epizootii; cel puțin lituanienii îl folosesc foarte mult în
febrele cauzate de expirațiile mlaștinilor în mijlocul cărora trăiesc.
Solul Bucovinei este excelent pentru creşterea bovinelor. Prin urmare, guvernul a
profitat de existenţa mai multor târguri, inclusiv a frumoasei episcopii din Rădăuţi, pentru a
înființa acolo o fermă de cai de remontă, sub conducerea generalului Cravallar. Deși
meleagurile Bucovinei produc niște cai frumoşi, nu se remarcă rase remarcabile pentru
frumusețea sau vigoarea lor. Hergheliile Bucovinei sunt, în general, mici și rare. Doar
armăsari de dimensiuni medii se obțin, prin creșterea mânjilor rezultaţi din încrucişări cu cai
turci sau crabi. Pe de altă parte, felul în care sunt crescuți caii nu este prea bun pentru
îmbunătățirea rasei: sunt lăsaţi de izbelişte, în cea mai mare parte a anului, şi cresc aidoma
unor cai sălbatici. Păşunează mai ales prin văile Carpaților, unde li se permite să rătăcească,
într-o adevărată aventură. Se pot vedea, cu miile, trăind prin Munții Lucina, la granița cu
Maramureş, unde grecii și armenii au proprietăţi foarte mari. Putem întrezări înmulţirea cailor
în Bucovina după numărul celor care au fost recenzaţi în 1810, când s-au aflat aproximativ
15.000 de cai.
Vitele cornute ale Bucovinei au, de asemenea, dimensiuni mici: nu pot fi altfel,
întrucât locuitorii nu le acordă nici o îngrijire. Cu greu şi în rare cazuri intră în grajduri, iarna.
Cu toate acestea, la Rădăuţi sunt preparate brânzeturi excelente, mai apreciate decât cele din
Elveția; sunt atât de bune, încât se exportă în Iaşi și chiar în Constantinopol.
Oile Bucovinei au, de obicei, o lână grosieră. Cu toate acestea, rasa a fost perfecționată
în fostul Convent din Moldoviţa, unde au fost încrucișate cu berbeci spanioli. Numărul lor a
crescut, în 1810, la 99.549. În cele din urmă, vom mai observa că pădurile Bukovinei, ca şi
cele din estul Galiției, sunt pline de albine‖679.
„Constituție și privilegii. Bucovina a făcut parte din Transilvania, până la sfârșitul
secolului al XV-lea, când Ștefan al V-lea, Prințul Moldovei, s-a făcut stăpânul ei. În 1774,
Maria-Tereza a trimis trupe pentru a-și întări granițele, iar mai târziu a revendicat posesia
679 De Serres, Marcel, Voyage dans l‟Empire d‟Autriche, pendant les années 1809 et 1810, Livre VIII,
Bukowine, Paris, 1814, pp. 227-233
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provinciei de la Poarta Otomană. Turcii i-au predat-o, la 25 februarie 1777; în același an,
frontierele celor două state au fost stabilite de către ambele părți. Până în 1786, Bucovina era
considerată o frontieră militară (cordon – n. n.) și era administrată de un guvern militar, ca şi
celelalte provincii asimilate; apoi a fost unită cu Galiţia de Est, în care formează un cerc
administrativ. Ulterior, în 1790, a fost, iarăşi, separată și considerată o provincie în sine; cu
toate acestea, a continuat să fie administrată de Guvernul Galiției.
Rangurile vechi ale domnilor, mazili, răzeşi, boieri, nu sunt recunoscute de guvernul
austriac. Atunci când austriecii au intrat în stăpânirea provinciei, au acordat un răgaz pentru
ca domnii să-și confirme nobilimea. Boierii au fost recunoscuţi ca număr. Stările Bucovinei,
compuse din seniori și cavaleri, au fost suprimate în 1791 și nu mai erau admise printre cele
din Galiţia.
Singurele școli de învățământ public din Bucovina galiţiană sunt Școala normală,
înființată la Cernăuţi, și școlile principale din Suceava, Sadagura și Siret; în sfârșit, Cernăuţi
are şi o școală pentru evrei.
Industria manufacturieră. Relații comerciale. Este ușor de presupus că o provincie
ca Bucovina, ai cărei locuitori nu sunt foarte avansați în civilizație, nu ar trebuie să aibă
aproape nici o fabrică; de fapt, nu vedem niciuna cât de cât importantă. Fabrica de ceramică
din gresie din Voroneţ livrează comerțului un olărit apreciat. Fabricile de sticlă din Putna,
Furstentall și Crasna încep de asemenea să înflorească. Ele furnizează comerțul Bucovinei
obiecte din sticlă albă și destul de densă. Paharele sunt vândute, în principal, în Galiția și
Moldova. Fabrica de marochin din Wisnitz este destul de importantă: ea urmează aproape
aceleași procese tehnologice ca şi cele adoptate în Turcia. Fabricarea potasei ocupă mult
locuitorii acestei provincii; există mai mult de o sută de fabrici, care pregătesc o cantitate
foarte mare, care sunt apoi exportate în statele Prusiei. Aceste fabrici, înființate în mijlocul
pădurilor, consumă, în fiecare an, o cantitate enormă de lemn; pentru a preveni pagubele
forestiere, guvernul austriac a dispus suprimarea majorității acestor fabrici.
Comerțul Bucovinei, limitat la un număr mic de obiecte, cum ar fi vite, piei, cai, lână,
ceară, miere, potasă și pahare, se află în totalitate în mâinile evreilor și armenilor. Acest tip de
comerț este aproape în întregime pasiv; din fericire pentru locuitori, numărul mic al nevoilor
lor le permite să se lipsească de lucrurile cele mai indispensabile existenței altor popoare.
Deci nu sunt obligați să trimită banii în străinătate, ca să procure puțin porumb, lenjerie și
pânze grosiere. Relațiile lor comerciale par să se extindă zi de zi, ca urmare a situației acelei
provincii și a vecinătății Turciei, ar trebui să se înceapă prin încurajarea agriculturii și a
industriei, și, în sfârșit, să se fac râurile și drumurile accesibile, mai multe și mai ușoare.
Singurele două drumuri care pot fi văzute în Bucovină sunt cel care vine de la Lemberg, spre
Moldova, şi cel de la Dorna, spre Transilvania. Aceste două drumuri au fost deschise de când
Bucovina se află în puterea Casei de Austria.
Comerțul acestei provincii s-a redus considerabil. Orașul Suceava a făcut, de-a lungul
timpului, un comerț abundent cu Rusia, cu Ungaria și Transilvania, dar acum nu mai există
nici cea mai mică urmă din el, deoarece acest oraș a fost distrus de tătari. Astăzi, evreii și
armenii, care sunt acolo în număr mare, deţin aproape exclusiv vânzarea de bovine către zările
lumii‖680.
„Împărţirea teritorială: Cercul Cernăuţi. Cercul Cernăuţi este străbătut de
numeroase râuri, dintre care principalele îl traversează într-o singură direcție, fiind într-un fel
paralele între ele. Pe toate le vedem îndreptându-se de la vest, spre est, și scad în lățime, pe
măsură ce se apropie de sud. Principalele râuri sunt Prut, Siret, Suceava, Bistriţa și Moldova,
680 De Serres, Marcel, Voyage dans l‟Empire d‟Autriche, pendant les années 1809 et 1810, Livre VIII,
Bukowine, Paris, 1814, pp. 234-237
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la sud. Pe lângă acestea, o de pâraie străbat pământul acestei provincii și o fertilizează,
traversând-o într-o multitudine de direcții, dintre care cele mai constante sunt de la sud, la
nord, și de la vest, la est. Această provincie ar fi, cu siguranță, mult mai fertilă, dacă pământul
său nu s-ar ridica considerabil spre vest și nu ar fi acoperit cu un număr mare de munți, toţi
făcând parte din Carpați. Partea de est a cercului Cernăuţi este într-adevăr cea cu cea mai
mare fertilitate; aceasta datorează această fertilitate diminuării înălţimii teritorialului său.
Limitele sale sunt, la est, Marele Ducat al Varșoviei și Moldova, la sud ultima provincie,
Transilvania, la vest, în Ungaria, iar în final, la nord, cercul Znyaty.
Cernăuţi (Tschernowitz sau Czernowicz, în carte – n. n.), capitala Bucovinei, se află
pe malul sudic al Prutului și în apropierea granițelor Moldovei. Acest oraș este situat la
poalele munților, într-o poziție foarte plăcută. Latitudine 48° 25' 40", longitudine 43° 39'.
Suceava (Suczawa sau Sutschawa – n. n.), Oraș Liber Regal, se află în Bucovina de
jos, la granițele Moldovei: este înconjurat de ziduri și șanțuri. Acest oraș a fost anterior
reședința Principelui Moldovei și a Reşedinţei Mitropolitului. A fost distrus de tătari; poziția
lui este plăcută. Se zăreşte în mijlocul unei câmpii întinse, străbătută de râul Suceava.
Siret (Siezeth, în text – n. n.), oraș dens populat, pe Siret și în apropierea granițelor
Moldovei.
Kimpolung, pe Moldova, în apropierea limitelor sudice ale acestei provincii, se află în
mijlocul munților.
Sadagura, târguşor în Bucovina de sus, pe micul râu Moska.
Vijniţa (Wischnitza) pe Ceremuş se află la poalele munților și la granițele vestice ale
acestui cerc‖681.

1809: Volintirii sau Olintirii din 1809
„Un episod din Istoria patriei, de Isidor cav. de Onciul, fost profesor la Facultatea
teologică ort. or. din Cernăuţi.
Abia trecuseră 34 de ani de la încorporarea ţării noastre cu gloriosul imperiu al
Habsburgilor, şi iată veniră timpuri grele, timpuri de aspră cercare, în carie adevărata alipire
către tron şi imperiu, adevăratul patriotism al noilor cetăţeni ai Austriei aveau să se probeze
prin sacrificii mari şi fapte însufleţite întru susţinerea şi apărarea patriei comune. Românii
bucovineni îşi probară, totdeauna, în mod strălucit credinţa lor înfocată cătră patrie.
Era la anul 1809. Toate împărăţiile din Europa, în urma necontenitelor lupte de apărare
pentru drepturile şi neatârnarea lor, erau aproape stoarse de puteri de oştile cotropitoare ale
francezilor, iar unele chiar aproape de apunere. Napoleon cel Mare, de la anul 1804 împărat al
Franţei, prin isteţimea, energia, curajul şi ambiţiunea sa nemăsurată, făcu succesiv să tremure
toate împărăţiile. Spania suspină sub mâna de fier a francezilor. Madridul, capitala ţării, era în
mâna lui Iosif, fratele lui Napoleon, şi deşi poporul spaniol, adus la disperare, apucând
armele, bătu şi respinseseră pe francezi în mai multe locuri, totuşi nu era speranţă cum că
nişte cete de popor, deşi entuziasmate, vor putea mult ţinea piept cu oşti de renume mare,
precum erau ale lui Napoleon. Prusia, cu pacea încheiată la Tilsit, în 1807, pierduse o parte
mare de ţară, cu o mulţime de oameni, fără să fi fost avut din aceasta folos, decât numai că
încetase vărsarea de sânge. Ea trebui să susţină oastea numeroasă a lui Napoleon cu de toate
681 De Serres, Marcel, Voyage dans l‟Empire d‟Autriche, pendant les années 1809 et 1810, Livre VIII,
Bukowine, Paris, 1814, pp. 238, 239
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de câte avea trebuinţă, până va fi plătit dezdăunările de răzbel, câte i-au fost impuse.
Napoleon însă punea lucrurile aşa la cale ca Prusia, din datoriile aceste, să nu mai poată ieşi.
Germania şi Italia, sfâşiate în sine, gemeau sub mâna de fier a cuceritorului. În Austria, sub
Împăratul Francisc I, şeful cabinetului era contele Filip Stadion. Acesta putea asigura imperiul
în contra a orice eventualităţi, îndruma o înarmare generală. În 12 mai 1808, subsemna
Împăratul un patent, prin care se dispune crearea unei miliţii de ţară, în care să intre toţi cei
îndatoriţi la purtarea armelor. În 9 iunie, urma o ordonanţă după, care din toţi bărbaţii între 18
şi 25 de ani, care nu serveau în oaste, să se formeze un corp pentru apărarea ţării
(Landwehr)682. În Tirol, se ridică, în primăvara anului 1809, poporul, sub conducerea lui A.
Hofer, în contra bavarezilor, aliaţii francezilor.
Tot în primăvara acestui an, şi anume în 21 şi 22 mai, se întâmplară cruntele bătălii de
la Aspern şi Esslingen, iară în 5 şi 6 iulie, la Wagram. În bătăliile acestea, mai ales în cea din
urmă, oastea împărătească, sub comanda arhiducelui Carol, făcu minuni de bravură. Totuşi,
sfârşitul luptelor acestora nu se putea prevedea, mai ales pentru că patria noastră era
ameninţată cu pericol şi de la spate. Rusia, adică, pentru a ajunge la oarecare avantaje
teritoriale în orientul Europei, şi apoi ca să înghită fostele principate româneşti, Moldova şi
Muntenia, ceea ce dorea de mult, era aplicată să încheie cu Franţa un tratat, care, mai târziu,
adică în 12 octombrie 1809, în congresul de la Erfurt, într-adevăr a şi fost încheiat. În urmă, se
ridicară şi leşii, pentru care, la încheierea păcii de la Tilsit, în 1807, prin patronarea lui
Napoleon, se formase marele ducat Varşovia. Ei adunară deci oaste, în speranţa că, ca
partizani ai francezilor şi cu ajutorul acestora, vor restabili Polonia.
În timpul acesta de grea cumpănă, Împăratul Francise I făcu un apel către popoarele
sale, care îi răspunseră cu însufleţire patriotică, depunând pe altarul patriei sacrificii mari de
sânge şi avere. Se făcură şi apeluri speciale către singuritele provincii, se făcu un apel către
bucovineni, cetăţenii cei mai noi ai Austriei. Apelul acesta a fost semnat de comandantul
general al Galiţiei, de care, pe atunci, se ţinea şi Bucovina, de un consilier al guvernului din
Liov şi de căpitanul cercului Bucovina. Apelul acesta, tipărit în două limbi, nemţească şi
românească, sună, din cuvânt în cuvânt şi întocmai ca în original‖ 683.
„Duşmanul, care din voievodatul Varşoviei a intrat în Galiţia, se apropie de hotarul
Bucovinei şi vă dojeneşte primejdia; deci, este de trebuinţă a se împotrivi lui cu toată tăria, ca
să nu intre mai departe. Oastea împărătească, care este la Sniatin şi stă duşmanului în faţă,
vrând să apere hotarul vostru, are trebuinţă de ajutorul vostru.
În credinţă asupra dragostei voastre către iubitul Împărat; în credinţă asupra bunei
voinţe, asupra vitejiei voastre, sunteţi chemaţi, cât mai în grabă, cu arme, adică: cu săbii,
puşti, pistoale şi cu o traistă, grijindu-vă să veniţi la Cernăuţi. Ridicaţi ochii voştri şi căutaţi
asupra vitejilor austrieci, boemi, moravi şi unguri cum se întrec a jertfi sângele şi viaţa pentru
iubitul Împărat Franţ!
Acu’ nu de mult, a câştigat Viteazul nostru Prinţ Carl o izbândă asupra împăratului
Napoleon şi Dumnezeu ajută, cu cea mare putere a sa, Armelor noastre celor drepte. Grăbiţivă, înarmaţi, călări şi pe jos, a veni la Cernăuţi, ca să apăraţi Hotarele Bucovinei; ca, cu
asemene vitejie ca şi austriecii, boemii şi ungurii, să alungaţi duşmanul ce intră înainte, ca să
scoateţi Patria voastră din primejdie.

682 „Austria a mobilizat șaptezeci de mii de bărbați în Galiţia și Bucovina; ea are grijă să recruteze toate oștile.
Pe acest subiect a apărut o notă de protest, dar ministrul asigură Franța că această concentrare de trupe va
produce un efect foarte bun în Rusia și Anglia. Revenind apoi la alianță, Domnul de Metternich spune că este de
nezdruncinat, că el a căutat doar să stabilească încredere și acorduri tot mai complete între cele două cabinete‖ –
Doin, Alexandre, Napoléon et l‟Europe, Tome second, Paris 1826, pp. 161, 162 – n. n.
683 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 14, 7 iulie 1911, pp. 154, 155
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Aice veţi afla hrana voastră cea cuviincioasă, nu veţi avea nici o lipsă şi să fiţi
încredinţaţi cum că aceia dintre voi, care vor purta cinste ofiţerească, vor avea a face cerere
asupra tuturor Cinstelor şi Darurilor Milităreşti de vitejie, iar ceilalţi, care se vor purta bine,
vor avea a face Cerere asupra semnelor de Cinste şi foloaselor care se cuvin numai oştenilor
adevăraţi.
Acei ce n-au săbii, n-au puşti şi pistoale, au să se afle cu suliţe şi coase, legate la beţe
aici, unde veţi fi orânduiţi. Straie nu vă trebuie altele decât cele obişnuite.
Nobili şi Stăpâni de Moşie! Mazili şi Răzeşi!
Asupra Dumilor voastre se nădăjduieşte, cum că din dragoste şi iubire către iubit
Împăratul nostru veţi urma mai vârtos Chemării acestei. Ocrotiţi această orânduială bună, spre
apărarea Patriei din toată puterea, până când Ţara este în primejdie, ziceţi Fiilor Dumilor
voastre să încalece spre acest scop înalt; ocrotiţi pe podanii Dumilor voastre, care urmează
chemării acestei, aduceţi-i la Cernăuţi, cât în grabă, ca să calce în Drumul cinstii.
Adumilor voastre va fi Lauda, a Dumilor voastre va fi Mulţămita celorlalţi locuitori,
Dragostea şi Mila Împăratului, şi Dumnezeu vă va răsplăti.
Cernăuţ, în 9 Iuniu 1809.
Prinţ fon Hohenlohe, feldmarşal Laitnant şi Comandant,
Carl fon Fridental, c. r. sfetnic de gubernie în numele stăpânirii ţării.
Iohann fon Plazer, c. r. sfetnic de curte şi Craishauptmann‖.
Urmarea apelului acestuia a fost formarea de trupe voluntare, călări şi pedestre, şi
anume, după cum se va vedea mai jos, de arnăuţi şi vânători călări, şi de două batalioane de
pedestrime. Poporul însă le-a numit, totdeauna, Volintiri sau Olintiri, care nume se mai aud şi
astăzi, de la bătrânii care de la părinţii lor au auzit despre existenţa lor.
Se vede, însă, că, înainte de publicarea apelului de sus, persoanele şi diregătoriile
competente, întru îngrijirea lor de a ridica puterea de rezistenţă a imperiului întreg, cât şi în
părţile sale, făcură preparativele trebuincioase pentru a înfiinţa şi organiza corpurile formate
din aceia, care de voie bună îşi vor îmbia braţele spre apărarea tării; aceasta se arată din o
scrisoare a generalisimului arhiduce Ferdinand, datată din Voynicz, în Galiţia, în 3 iunie 1809,
care este şi data apelului de mai sus, şi îndreptată către c. r. mareşalul-campestru locotenent
contele de Merveldt, comandantul oştii împărăteşti, câtă se afla în jurul Sniatinului, în Galiţia,
despre marginile Bucovinei. În scrisoarea aceasta, zice arhiducele Ferdinand cum că aprobă
pe deplin propunerea maiorului Kuks, care era staţionat mai de mult aici, în Cernăuţi, de a
forma un corp de arnăuţi pedeştri şi călări. După ce vor fi formate patru escadroane,
arhiducele va mijloci ca maiorul Koks să fie înaintat în colonel-locotenent. Cu formarea şi
comanda infanteriei de la acest corp să se însărcineze căpitanul Bartosch, de la Regimentul de
Infanterie Baillet, pentru care arhiducele totodată face paşii necesari ca să fie denumit de
maior. Să zice în această scrisoare, mai departe, cum că principele Hohenlohe a îndrumat, în
Bucovina, formarea unui corp voluntar (Frei Korps) de nobili călări, domnul mareşalcampestru locotenent să binevoiască deci a sprijini întreprinderea aceasta, făcându-i-se şi de
ştire cum că arhiducele, pentru ca să vină întru ajutor înarmării acestui corp, a trimis, de la
Cracovia, peste Ardeal, la Cernăuţi, 200 de pistoale, prin un sub-ofiţer. Cum că arhiducele
Ferdinand trimite armele acestea prin Transilvania, se explică prin împrejurarea atinsă mai
jos, că mijlocul Galiţiei era cuprins de insurgenţii leşi, şi numai partea de la marginea
Bucovinei, până la Stanislau şi Tarnopol, era încă în mâna trupelor împărăteşti. Dară acestea
erau numai unele măsuri, şi anume câte sunt cunoscute, luate de diregătoriile militare pentru
apărarea şi asigurarea ţării. Efectele apelului făcut la patriotismul bucovinenilor îndată îşi
arătară în lumina cea mai frumoasă, căci nu trecură, de la publicarea apelului, mai mult de 10
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zile şi oată ce zice administratorul guvernial de Friedenthal, într-o notă, datată în Cernăuţi, la
19 iunie 1809, îndreptată către comanda generală din Galiţia‖ 684.
„Chiar acum au fost la mine doi moldoveni, dintre care unul se cheamă Mihalachi
Calmuţchi, care s-au îndatorat în timp de 8 zile a ridica un escadron şi mai numeros de mazili
şi răzeşi călări şi înarmaţi, şi ei vor cere numai sergenţi şi caporali („corporali‖, în limbajul
vremii – n. n.) serviţi; doresc însă ca trupele acestea de nobili să aibă pe cel mai cu vază dintre
ei ca ofiţer. Eu cred că propunerii acesteia nu ar fi de pus nimic în cale‖.
Dar chiar în aceeaşi zi, adică în 19 iunie 1809, voinicul boier tânăr Mihai Calmuţchi
îndreptă către prezidiul Oficiului c. r. cercual al Bucovinei următoarea declaraţie, care în
traduce românească sună:
„La dorinţa domnului consilier aulic (a căpitanului cercual de Platzer) şi a unor
membrii ai ţării, întreprinde subscrisul ridicarea unui corp de călăreţi, din mijlocul nobililor şi
răzeşilor Bucovinei; dară sub următoarele condiţiuni:
1). Ca subscrisului, în înţelegere cu comanda militară, să i se dea decret de comandant
de escadron, în înţelesul apelului din 9 al lunii curente, pe lângă păstrarea tuturor beneficiilor
care sunt asigurate stării militare.
2). Ca lui Mihalachi Ianoş, din Ivancăuţi, şi domnului Gregor Iacubovici, din Voloca,
precum şi acelora pe care subsemnatul, la timpul său, îi va afla de trebuinţă, să se elibereze o
acreditare ca subscrisului întru a aduna răzeşii să-i stea mână de ajutor; afară de aceea:
3). Ca subscrisului să i se înmâneze o provocare cătră toţi răzeşii, ca cu atât mai mult
să urmeze exemplului meu, cu cât conducătorul este ales din mijlocul lor, mai încolo:
4). Ca acest corp, ca şi oricare alt corp regulat, să fie susţinut cu cele de trebuinţă,
deoarece el, la timpul său, nu va fi în stare să se susţină singur, de asemenea:
5). Ca propunerea pentru denumirea ofiţerilor trebuincioşi pentru corpul adunat din
mijlocul nobililor şi răzeşilor, după starea şi aptitudinea lor, să se lase în seama subscrisului,
şi anume pentru că:
a). corpul acesta, compus numai din nobili şi răzeşi, aceştia doresc să fie comandaţi
numai de membrii din mijlocul lor, după deosebita lor stare şi cultură, iară nicidecum de un
străin, şi
b). pentru că aceasta e o insurecţie a nobililor, spre apărarea patriei lor, în care aşadar
străinii nu au loc; şi
c). pentru că nobilii, dacă s-ar stărui ca să fie comandaţi de străini, nicidecum nu s-ar
aduna, iară deosebirea stărilor lor nimănui nu poate să fie aşa de bine cunoscută ca
subscrisului, care este din mijlocul lor, în care scop
6). Subscrisul îşi alege şi propune de sub-căpitan pe domnul conte Aloisius Logoteti,
în care ca şi în persoana mea nobilii au încredere;
7). Ca corpului acestuia să i se împărtăşească numai un adjutant servit, sergenţi şi
subofiţeri, care mai ales să-i deprindă la ordine, căci ei de acasă se pricep la călărit şi numai
de ţinerea în şiruri au trebuinţă;
8). Ca toţi care, dintre nobili, se vor anunţa pentru un corp deosebit, să fie îndrumaţi
către subscrisul, prin care întreprinderea aceasta de bună samă nu se va împiedeca.
9). Acelora care n-au arme proprii va fi de trebuinţă ca să li se dea săbii şi pistoale
Pe temeiul acestor condiţiuni, subscrisul stă bun pentru reuşită‖ 685.

684 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 15, 20 iulie 1911, pp. 162-165
685 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 16, 12 august 1911, pp. 181-183
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Această declarare a fost îndreptată, a doua zi, către căpitanul cercual de Platzer, cu
raportul din 20 iunie 1809, Nr. 582, supusă c. r. comandant general în Sniatin, în care se
recomandă primirea propunerilor boierului Calmuţchi, iar despre acesta însuşi zice căpitanul
cercual cum că îi este cunoscut nu numai după modul de cugetare şi simţămintele lui
patriotice, ci şi după bunele lui talente şi aptitudini. Fiind numitul şi după constituţiunea sa
corporală cu totul apt pentru ocuparea unui loc de comandant, îl recomandă cu atât mai mult
lăudabilei comande generale militare, cu cât el posedă multe simpatii între tinerii nobili de
ţară şi multă înrâurire asupra lor, şi, precum s-a înştiinţat căpitanul pe sub mână, mulţi dintrînşii sunt decişi, acum, ca sub conducerea lui să iasă spre apărarea ţării. De la denumirea
boierului Calmuţchi atârnă, deci, şi curânda adunare a acestui corp, ce are să constituie din
nobili. Celelalte denumiri de ofiţeri le iasă căpitanul în aprecierea comandei generale. Tot din
această scrisoare se arată că se proiecta formarea unui corpi de 800 de călăreţi. Pe aceasta o
urmă, îndată, în 21 iunie 1809, de la comanda generală din Sniatin, răspunsul către căpitanul
cercual de Ptatzer, care sună:
„Recunosc deplin îmbierea patriotică a domnului Mihalachi de Calmuţchi şi, respectiv,
a întregii nobilimi bucovinene de a forma unui corp călare, din mazili şi răzeşi, şi precum
acest lucru onorific, ca semnul cel mai mare de alipire cătră Preaînalta Persoană a
Preagraţiosului nostru Monarh şi cătră patrie, îl primesc în numele Preaînalt al Maiestăţii Sale,
cu mulţămire, aşa că mă grăbesc de a-l şi aduce, totodată, la cunoştinţa Preaînaltă a Maiestăţii
Sale şi a Alteţei Sale imperiale, a generalisimului, principele Ferdinand, în Galiţia, şi anume:
Cum numai va fi un escadron al acestui corp format, îl voi denumi pe domnul
Mihalachi Calmuţchi de comandant de escadron, iară pe domnul conte Alois Logoteti, de subcăpitan, şi toate celelalte şarge din nobilimea Bucovinei, după cum se va face propunerea.
Corpului acestuia, de asemenea, i se vor concede toate avantajele care sunt
determinate în proclamaţia din 9 mai, numai este de trebuinţă, ca acesta (corpul) să se
îndatorească de a servi un număr anumit de ani sau pe cât va ţine războiul de faţă şi a nu se
mărgini numai la hotarele Bucovinei, ci fără deosebire de provincii să se lase întrebuinţat
acolo unde cere serviciul Maiestăţii Sale.
Din ziua în care oamenii se vor înfăţişa în Cernăuţi, pentru de a intra în serviciu, îi va
îngriji domnul major de Kuks cu bani şi naturalii. Ce se ţine de arme, am cerut, acum, un
număr amăsurat de săbii din Transilvania. Deoarece însă nu ştiu de voi căpăta şi când le voi
căpăta, va fi de trebuinţă ca oamenii, pe lângă pică (lance), îndată şi încât se poate, să fie de
către ţară provăzuţi şi cu alte arme.
Fiindcă domnii aceştia, cu miliţia şi organizarea ei, sunt cu totul necunoscuţi, cred că
le va fi foarte plăcut ca să aibă pe cineva de îndemână, care, în privinţa aceasta, să le fie mână
de ajutor. Pentru aceea, încredinţez eu inspecţionarea corpului acestuia domnului major Kuks,
către care cu bunăvoinţă este a se îndruma domnul de Calmuţchi. Dacă corpul acesta va fi
adunat şi organizat, atunci va avea să jure la steag şi să se supună legilor de răzbel.
Aceasta este ce-ţi răspund Domniei Tale, la scrisoarea oficială din 20 a lunii curente,
Nr. 582, poftindu-te ca acestea să le aduci la cunoştinţa domnului de Calmuţchi şi a întregii
nobilimi bucovinene‖.
Această scrisoare a fost dată de comandantul Merveldt, care atunci era cu şederea în
Sniatin. Curând, sosi, pentru toate acestea, şi încuviinţarea împărătească, dată prin FZM
Baillet, cu datul Pesta, 24 iunie 1809‖ 686.
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Se începură, deci, lucrările pentru formarea unui corp de arnăuţi, atât călări, cât şi
pedeştri. Schimbându-se însă referinţele politice, şi anume ştiindu-se la curtea Vienei despre
ajunsăturile secrete ale Rusiei cu Napoleon, intrarea Ruşilor în Galiţia şi Bucovina se aştepta
în toată ziua. Din cauza aceasta, cercurile competente militare începură de a se îndoi de va
mai fi atâta timp, încât să se scoată la capăt formarea trupelor de volintiri, adică de arnăuţi, şi
aşadar de n-ar fi de mai mult folos de a purta grijă în alt mod pentru apărarea acestor două
ţări.
Se temeau, adică, ca organizarea acestei trupe să nu se zădărnicească prin invaziunea
ruşilor şi aşa să fie pierdut timpul, care l-ar fi putut întrebuinţa pentru a lua alte măsuri,
pierdute şi spesele care trebuiau făcute cu organizarea arnăuţilor. Momentele acestea se părură
atât de însemnate şi cumpănitoare, încât Baillet, cu datul Pesta 6 iulie 1809, le aduce la
cunoştinţa Împăratului. La aceasta, sosi Preaînaltul ordin ca formarea corpului de arnăuţi să se
continue, iară comanda generală să se însărcineze ca, la înfăţişarea pericolului, partea care
acum e formată, îndată să se alăture la celelalte trupe.
Aceasta se şi întâmplase întocmai, după ordinul împărătesc. S-a fost decis adică ca să
se formeze 2 escadroane de arnăuţi călări nobili, 2 escadroane de arnăuţi călări de ţară, 1
escadron de vânători călări, la care, mai târziu, să se alăture încă şi a doua trupă de arnăuţi
pedeştri. Arnăuţii, după cum se arată dintr-un raport al principelui Hohenlohe, cu datul
Cernăuţi 14 iunie 1809, cătră arhiducele Ferdinand, general de cavalerie, căpătă de la ţară cai,
ajustare şi arme îndătinate în ţară, înfăţoşându-se spre servire în costumul lor de casă. Se
spune, mai departe, dacă armele şi armătura nu se vor putea scoate din ţară, atunci se vor
recvira acestea din cercurile Stryj, Stanislau, Zalesczik şi Tarnopol, care sunt încă ocupate de
trupele împărăteşti şi fiindcă este lipsă mare de săbii şi de pistoale, s-au cerut de acestea, de
repetate ori, de la comandantul din Transilvania, generalul Collowrath. Cele două escadroane
de arnăuţi (de ţară) şi cel de vânători stau, acum, înaintea duşmanului şi, lipsind astfel de
cavalerie, ele fac servicii bune; escadronul nobililor, de asemenea, în câteva zile va purcede la
celelalte trupe. Escadronul nobililor are uniformă peste tot verde, cu pantaloni lungi şi largi,
un mintean, precum e îndătinat în ţară, de aceeaşi culoare, cu egalizare roşie, înarmată cu
pistoale şi săbii. Ofiţerii arnăuţilor însă au pantaloni lungi şi largi vânăt-întunecat, un mintean
de culoare brună, cu egalizare vânătă şi epoleţi. În cap au trupele acestea şepci (czapken) de
piele neagră de miel, cu ajustarea ceacurilor, iară curelele sunt peste tot negre.
Propunerea cu arnăuţii pedeştri nu a avut succesul dorit, deoarece, ieşind ei în pripă, în
număr însemnat înarmaţi cu coase şi cu câteva puşti, pentru de a ocupa Nistrul, de-a lungul
graniţei Bucovinei, cer cu dinadinsul nu numai schimbarea, dar şi lăsarea lor acasă. Se
proiecta, deci, formarea a două batalioane de pedestrime, la care dominialele se îmbiau a da
oamenii de trebuinţă. Batalioanele acestea să rămână trupă statornică, pe cât adică va cere
trebuinţa şi să capete montură ca grănicerii, cu egalizare galbenă ca paiele (strohgelbe
Egalisirung). Se cere, deci, spre toate acestea, încuviinţarea, căci realizarea cu ajutorul
episcopului şi a nobililor e asigurată. Dară încă înainte de formarea acestora, afară de
Escadronul I de arnăuţi de ţară şi I a vânătorilor călări, generalul Merveldt, cu datul Tlumacz,
în 22 iulie 1809, raportează arhiducelui Maximilian de Austria cum că generalul de Piking a
trebuit să capituleze înaintea trupelor leşeşti varşoviene, la Şemlovca, şi cum că despre
aceasta i-au adus ştire nişte arnăuţi dezarmaţi. Tot în raportul acesta, se mai spune cum că
generalul aşteaptă 500 de săbii, ca să înarmeze un escadron de arnăuţi, probabil al doilea de
ţară, şi o jumătate de escadron de vânători, care încă fuseseră dezarmaţi cu generatul Piking.
Din acestea, se vede, deci, că, după voinţa împăratului, un escadron de arnăuţi şi jumătate de
escadron de vânători, ambele călări, a căror înfiinţare se începuse abia spre finitul lui iunie
1809, în iulie era acum înaintea duşmanului, luând parte la luptă. Generalul, în acest raport,
mai adaugă cum că şi un escadron (întâiul) de arnăuţi nobili este acum gata. Ca ceva curios se
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spune că, în Vicovu de Sus, se afla un maestru de săbii, la care, pe lângă lipsa ce era de arme,
s-au comisionat o sută de săbii.
În timpul acela, în marele ducat Varşovia, ministrul de răzbel şi comandant al trupelor
leşeşti intrate în Galiţia era principele Ponyatowski. Pentru ca să-şi asigure succesul, el,
precum era lucru firesc, căuta să răscoale şi pe leşii Gatiţiei, care erau sub stăpânirea Austriei.
În aţâţarea galiţienilor, şi anume în jurul Stanislaului, se destinse mai ales un nobil de
Horodynski, care, în urmă, a fost prins de generalul Merveldt şi condamnat la moarte, care
sentinţă însă n-a fost executată. Înconjurat, deci, din toate părţile, de leşi, generalul împărătesc
Bicking, în alte locuri numit Piking, cu 1.100 de pedestraşi, 300 de cai şi trei tunuri, a fost
constrâns să capituleze, încheind, în 18 iulie 1809, în tabăra de la Winiawka, cu comandantul
trupelor leşeşti, Peter de Strzizowski, o convenţiune. Într-aceasta, în articolul doi, se stabileşte
că întregului corp i se încuviinţează ieşire liberă în Bucovina, dară cu îndatorirea ca, în contra
Franţei şi a aliaţilor ei, până la cea mai de aproape încheiere de pace, să nu servească.
Tunurile de tot felul şi armele se iau, numai două sute de puşti şi pe atâtea cartuşe, precum şi
curelele i se lasă corpului, la întoarcerea sa. În art. III: ca bagajele şi caii tuturor domnilor
ofiţeri, precum şi proprietatea ostaşilor, de care se ţin caii şi armele arnăuţilor, apoi a
personalului de vamă şi a vânătorilor, să li se lase. Tot acestea se spun şi în alt raport, al
principelui Hohenlohe, din Cernăuţi, 23 iulie, către arhiducele Ferdinand, zicându-se însă cum
că numai întâiul escadron de arnăuţi şi escadronul de vânători au servit, până acuma, înaintea
duşmanului. Se mai face încă rugămintea, ca şi în raportul întâi, ca în viitor arnăuţii să capete
o montură asemenea uniformei ofiţerilor, iară vânătorii, după putinţă, montura prescrisă în
genere pentru vânători.
Aşa, aceste două rapoarte. Din cel dintâi, însă, se arată că şi biserica noastră nu rămase
înapoi, ci, precum în anii din restrişte 1848-1849, 1859 şi 1866, aşa şi atunci, la măsurile luate
pentru apărarea patriei, îşi da valorosul său concurs, prin cuvânt şi prin faptă. Aşa, de la clerul
de ţară şi de la mănăstiri, se contribui un ajutor bănesc de peste 1.400 de fl, pentru
completarea înarmării şi echipării volintirilor.
Escadronul 1 şi al 2-lea se numeau escadroanele 1 şi al 2-lea ale arnăuţilor nobili, iar
celorlalte două li se zicea simplu 1 şi a 2, escadroane de arnăuţi, înţelegându-se de ţară, adică
de târgoveţi, ţărani şi alţi volintiri, care nu erau nobili. La întâiul escadron de nobili s-au
propus, spre denumire ca căpitan şi comandant, Mihai sau, după cum pe atunci cu plăcere se
numeau pe greceşte, Mihalachi de Calmuţchi, ca sub-căpitan (second Rittmeister) Alois conte
Logoteti, ca supra-locotenent Vasile Calmuţchi şi întâi-locotenent Constantin de Ianoş. La al
doilea escadron de arnăuţi călări nobili a fost numit supra-locotenent George Dobrowolski de
Buchental şi întâi-sublocotenent, Vasile de Goian. Ceilalţi ofiţeri şi şarge (grade – n. n.)
inferioare, atât la arnăuţi, cât şi la celelalte trupe de volintiri, s-au numit străini, iar aceasta
prea fireşte, căci între ai noştri, pe atunci, nu se aflau oameni care scrie dresura şi regula
militară‖687.
„În ziua capitulării, adică 18 iulie 1809, se încheia, după o luptă cruntă între ostile
împărăteşti şi franţuji, la Znaim, în Moravia, deşi cu pierderi mari pentru Austria, un
armistiţiu, până la 12 august al aceluiaşi an. Fiind şi ruşii intraţi în Galiţia, organizarea şi
compactarea volintirilor se continua. După un raport al majorului Kuks, către generalul
locotenent mareşal campestru contele Merweldt, cu datul Cernăuţi, 26 august 1809, fiecare
escadron de arnăuţi şi de vânători avea să constea din 206 oameni, între care: 1). un căpitan;
2). un al doilea căpitan; 3). doi supra-locotenenţi; 4). doi sublocotenenţi; 5). doi sergenţi
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(strajămeşter); 6). un trâmbiţaş; 7) un fierar; 8). doisprezece corporali (caporali – n. n.); 9). un
furier (Fourierschütz); 10). 178 de gregari; 11). 5 gregari pentru servit privat.
Cele 2 batalioane de pedestrime (Frei Bataillons), a căror formare abia se începuse,
consta fiecare din şase companii, dintre care fiecare avea: 1). un căpitan; 2). un supralocotenent; 3). un şef-locotenent; 4). un stegar (Fähnrich); 5). doi sergenţi; 6). 12 corporali; 7).
un furier (Fourierschütz); 8). 2 tamburi; 9). 12 fruntaşi (Gefreiter); 10) doi fauri de lemn
(dulgheri); 11). 162 de ostaşi gregari; 12). trei ostaşi pentru servici, la un loc, aşadar, o
companie avea 600 de oameni. Două batalioane, cu 12 companii, se cuprindeau deci din 2.400
de inşi.
În raportul acesta se vorbeşte numai de 5 escadroane de călărime, căci al doilea
escadron de vânători încă nu era format sau cel puţin completat şi organizat. Cum că însă au
fost şase escadroane de călăreţi, se demonstrează din raportul adus mai jos, făcut către
Împăratul. După aceste, deci, numărul total al volintirilor, atât călări, cât şi pedeştri, în stare
completă, a fost de 3.696. Tot în privinţa aceasta, observă generalul Colloredo, într-o
propunere din Pesta, din 5 septembrie 1809, făcută către Împăratul, cum că la înfiinţarea
arnăuţilor bucovineni, pentru statutul ostaşilor s-au luat ca model statutul husarilor, iară la
pedestrime al batalioanelor de graniţă.
Care a fost activitatea trupelor acestor de volintiri, la câte şi la care lupte anume au luat
parte, ce servicii deosebite au făcut volintirii împăratului şi statului în special, n-am aflat. Se
poate că, în privinţa aceasta, actele arhivei c. r. de răzbel, privitoare la purtarea răzbelului în
Galiţia răsăriteană, ar fi de mare interes. Dacă însă nu s-ar afla, căci puterea răzbelului, luptele
crunte şi înverşunate ce le-a purtat Austria pentru existenţa sa nu s-au întâmplat în Galiţia. În
ţara aceasta n-a fost alta decât o luptă defensivă, cu câteva ciocniri fără multă importanţă. E
lesne cu putinţă, că multe, poate şi toate însemnările privitoare la luptele întâmplate în Galiţia,
ca multe altele să fie pierdute. Este însă de ajuns ceea ce, în actele păstrate, se zice despre
virtuţile patriotice şi militare ale bucovinenilor în genere şi a volintirilor sau arnăuţilor în
special. Aşa încheindu-se, în urmă, cu mari sacrificii şi pierderi, în 15 octomvrie 1809, cu
Franţa, pacea de la Viena, contele Ugarte, într-un raport datat Pesta, 16 octombrie 1809, către
contele Colloredo, iată ce zice: Cum că nobilimea Bucovinei totdeauna a avut voinţă şi a fost
gata la susţinerea siguranţei dinlăuntru şi din afară, cu atât mai puţin se poate trage la îndoială,
cu cât ea, în anii 1778 şi 1779, a format un corp anumit de pândaci (Häscher), care au fost
cunoscut sub numele de Poturi (poteră) sau Poturaschi (poteraşi), cu care s-au pus margini
lotrilor (hoţilor), ce s-au fost înmulţit atât de tare; afară de aceea, au luat parte activă la corpul
de arnăuţi, a cărui formare, la izbucnirea răzbelului turcesc, în anul 1788, o dispuse ducele
Iosias de Coburg, şi-l puse pe căpitanul de atunci, Baeddius de Scharberg, să-l comande.
După acestea, îl propune pe căpitanul Calmuţchi spre decorare, zi când: La propunerea care
mi-ai făcut-o Excelenţa Ta (Colloredo), în 9 al lunii acesteia, Nr. 4563, ca adică pentru Mihai
Calmuţchi, care a format un escadron de arnăuţi nobili şi are scopul să îl înmulţească până la
o divizie, ar fi de mijlocit, de la Majestatea Sa, împărtăşirea Crucii mici a Ordinului
Leopoldin, mă alătur, cu atât mai fără preget, cu cât bunul sau străbunul lui, la scăparea
Vienei, sub regele polon Ioan Sobieski, a excelat într-atâta, încât, pentru aceasta, a căpătat
indigenatul republicii Polone.
Se mai fac propuneri pentru recunoaşterea şi a acelor bărbaţi, care, deşi bătrâni, totuşi
intrară la arnăuţi şi aşa dădură un exemplu atât de frumos tineretului, de a apuca armele întru
serviciul împăratului şi apărarea ţării. Propunerea suna ca bărbaţii aceştia vrednici să fie
eliberaţi de bir. Documentul acesta interesant mai cuprinde şi acea înştiinţare surprinzătoare,
până acum neamintită şi neştiută de nimeni, că locuitorii ţării acesteia acum, în anul 1788
făcură împărăţiei asemene servicii ca în anul 1809, formând cete de arnăuţi pentru paza
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graniţei în contra turcilor. Cât despre poteri, de acestea au făcut ei nu numai atunci, ci şi de
alte mai multe ori, în timpuri mai târzii‖ 688.
„Fiind, după cum s-a zis mai sus, pacea încheiată la 14 octombrie 1809, şi aşa sperând
toţi ceea ce doreau, adică linişte şi reculegere cel puţin momentană de calamităţile trecutului,
diregătoriile militare erau la îndoială de ar fi continuat cu adunarea de voluntari. Generatul
Colloredo, de la direcţiunea generală militară, cu datul din 2 noiembrie 1809, face deci, către
Împăratul Francisc (cel care inaugura şoseaua dintre Bistriţa şi Suceava, făcută de Iosif al IIlea, şi care avea să se numească „Şoseaua franciscană‖ – n. n.), următorul prea plecat raport:
„În emulaţiunea generală, în care toate provinciile monarhiei, în decursul răzbelului
prezent, au dat dovadă de Credinţa şi alipirea lor către Maiestatea Voastră şi către stat şi
pentru susţinerea lui, şi au încordat toate puterile, a urmat şi Bucovina acestei provocări înalte,
şi anume cu atâta succes că, prin zelul patriotic al locuitorilor ţării şi prin deosebita activitate a
dominioanelor, în urma înrolării voluntare, un corp de arnăuţi, de 6 escadroane, este acum
format, iară cu formarea unui batalion de infanterie de asemene s-a făcut începutul. Prea înalta
rezoluţiune emanată deunăzi, cu toate că pacea cu Franţa e încheiată, ca ridicarea insurecţiei
transilvănene să se facă şi să se finalizeze, cu toată încordarea, deşi îl îndreptăţesc pe consiliul
aulic de răzbel la presupunerea întemeiată că şi formarea a acestor extra-corpuri ar fi să se
continue, totuşi, pentru ca nu cumva să se iasă din părerea Maiestăţii Voastre, în privinţa
aceasta, şi aşa amăsurat acesteia să se poată face dispuneri corespunzătoare în obiectul acesta,
se face prea plecata rugăminte ca să se emane, curând, o Preaînaltă deciziune de se poate
continua cu înfiinţarea acestor corpuri de infanterie şi cavalerie ale Bucovinei‖.
La această întrebare, a sosit răspunsul cu rezoluţiunea Preaînaltă datată Dotis, 8
noiembrie, în care Împăratul ordona ca cu înfiinţarea celor două batalioane de voluntari să se
stea pe loc. Oamenii şi caii, câţi se află, să se înveţe şi să se exercite, dară să nu se reducă mai
curând, până ce ruşii nu vor părăsi Galiţia.
Pe baza raportului contelui Ugarte, arătat mai sus, cancelaria aulică împreunată, tot cu
datul din 16 octombrie, făcu Împăratului, în privinţa recunoaşterii bucovinenilor, propunerile
sale. În urma acestora, ieşi Preaînalta rezoluţiune, datată Dotis, 12 noiembrie 1809, care, din
cuvânt în cuvânt, sună:
„Cu privire la posesiunea şi organizarea Bucovinei, s-a făcut foarte bine că, la
scoaterea recruţilor, nu s-au purces cu puterea. Nobilului Calmuţchi, ca răsplată pentru faptele
lui patriotice, îi împărtăşesc Crucea mică a Ordinului Leopoldin şi voiesc ca, îndată ce Galiţia
va fi luată în stăpânire, această decoraţiune, prin împuternicitul comisar aulic, contele
Bellegarde (bunicul legendarului primar câmpulungean, pe care îl plângea chiar şi Iorga, în
1916, când a dispărut pe frontul galiţian – n. n.), în mod solemn, să i se pună la grumaz şi să
se dispună anunţarea în „Gazeta‖ Vienei şi a Leovului. Pentru aceea, cancelaria se va îndrepta
atât către cancelarul de ordini, cât şi către contele Bellegarde.
Bărbaţilor bătrâni ai Bucovinei, care de bunăvoie au luat asupra lor apărarea ţării, îi
declar, pe toată viaţa lor, liberi de darea care, sub mumie de bir, dimpreună cu suma de
reluiţiunea fânului au să o plătească. În urmă, au să ne facă cunoscute numele apărătorilor de
ţară, clare, în apărarea ţării, şi-au pierdut ale sale, precum şi suma pierderilor suferite specific
şi, tot aşa, numele acestora, care prin contribuiri de bunăvoie în cai, arme şi bani au
binemeritat mulţămita mea într-o consemnaţiune specială, să mi se facă cunoscute cât de
curând‖.
Într-acest fel, deci, adevăratul merit s-a învrednicit de recunoştinţă împărătească‖ 689.
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„Volintirii mai stătură sub arme, până în luna lui ianuarie 1810. Desfiinţarea lor se
decreta prin ordinul comenzii generale, datat Lemberg, 18 ianuarie 1810. Desfiinţarea însă nu
se făcu deodată, ci succesiv: volintirii călări se desfiinţară definitiv abia în urma ordinului
sosit din Viena, datat 20 martie 1810, către comanda generală din Galiţia şi Ungaria, în care
se zice: „Fiindcă Majestatea Sa a binevoit răspicat a ordona ca corpurile nou formate în
Bucovina să se desfiinţeze, cum numai Galiţia va fi deşertată de trupele ruseşti, pentru aceea
p. t. (comanda generală) are de a desfiinţa cu totul atât arnăuţii bucovineni, cât şi divizia
nobilă şi cea de vânători. Ofiţerii străini, care, la formarea volintirilor, au fost comandaţi de la
alte regimente la aceste trupe, se împart iarăşi pe la alte regimente.
La desfiinţare, s-au aflat, la divizia nobilă de arnăuţi călări, ca ofiţeri, dintre boierii
pământeni: La escadronul întâi – întâiul căpitan, Mihalachi de Calmuţchi; căpitan al doilea –
Louis conte Logoteti; supra-locotenent Vasile de Calmuţchi, supra-locotenent Enachi Tabora;
sublocotenent Ştefan de Calmuţchi, sublocotenent Ioan de Calmuţchi şi patru ofiţeri străini.
De toţi, ofiţeri, şarge (grade inferioare – n. n.) şi oameni de rând s-au aflat, atunci, şi anume în
Colomeea, 206 inşi.
La al doilea escadron: supra-locotenent Constantin Ianoş. Oameni de toţi, la acest
escadron, până la definitiva desfiinţare, au fost rămas numai 73. La divizia de arnăuţi călări de
ţară (nenobili): La escadronul întâi – supra-locotenent George Dobrowolski de Buchenthal,
ceilalţi 5 străini. Cu toţii, la desfiinţare, 155. La al doilea escadron: sublocotenent Vasile
Goian, la care se adnotează că a ieşit, păstrând toate semnele de onoare, şi a servit înaintea
duşmanului. De toţi, oameni 142.
La divizia de vânători călări, ofiţerii au fost toţi străini, luaţi de pe la alte regimente.
Oameni cu totul, la amândouă escadroanele, 180. Trei companii din batalioanele pedestre de
voluntari, care mai erau rămase, după un raport al generalului Merwefdt, datat Leov, 19 mai
1810, s-au desfiinţat abia pe timpul acesta. La pedestrime a fost sublocotenent Constantin
Mokrainski din Crisceatic, în etate de 19 ani. Ceilalţi, ofiţeri străini. În aceste trei companii, la
desfiinţare, se mai aflau 376 de oameni. Într-acest fel, locuitorii Bucovinei îşi documentară
credinţa lor către Împărat şi ţară cu fapta, întăriră şi sigilară cu sânge alipirea lor către înaltul
tron, ceea ce, după cum s-a văzut, o mărturisesc cercuri înalte militare şi au recunoscut-o chiar
Maiestatea Sa Împăratul. Fapta aceasta va forma, deci, totdeauna o pagină frumoasă în istoria
patriei şi a patriotismului nostru. Din faptele părinţilor însă se însufleţesc fiii, căci, după cum
zice scriptura, „pomul bun poame bune face, iar pomul rău poame rele face. Nu poate pomul
bun să facă poame rele, nici pomul rău să facă poame bune‖ 690.

1811: Descrierea unei călătorii prin Bucovina şi Moldova
„Am dormit la Olmack şi, a doua zi, am dejunat la Obertier şi am sosit, în aceeaşi zi.
La Snyatin. D’Anville spune că este anticul Netin-Dava, avanpost roman pe limitele vechii
Dacii, despre care vorbeşte Ptolemeu, și al cărei nume a fost schimbat mai târziu, prin
transformare în Snyatin. Acum este un sat sărac, locuit de bieţi evrei: este situat pe malurile
Prutului, Hierasus din Strabon. Acest râu traversează o frumoasă vale, mărginită, spre sudvest, de munții înalți ai Transilvaniei, care se ridică într-un amfiteatru, de-a lungul drumului,
la aproximativ zece mile distanță, pe dreapta. Am urmat malul stâng al râului, spre orașul

690 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 21, 27 decembrie 1911, pp. 263, 264

168

169

Cernăuţi691, unde caleştile noastre au fost trecute peste Prut, în două bărci legate împreună, cu
ajutorul unor scânduri transversale, care formau un pod mobil și am intrat, curând. în ultimul
oraș de frontieră din statele austriece.
Cernăuţi, capitala Bucovinei (Buckowine), are o poziţie plăcută, pe o stâncă de pe
malul nordic al Prutului. Este format din aproximativ șase sute de case, cu trei biserici și
conține probabil o populație de trei mii de suflete. După obiceiul acestei țări, străzile sunt
largi, curate și bine asfaltate, iar casele sunt construite din chirpici. De asemenea, are, și nu
este mai puțin rar, un han (Pajura Neagră – n. n.), unde am luat masa. Înainte de a vizita
Polonia și de a avea cu ochii noştri necurățenia locuitorilor săi, este dificil să credem în
observațiile pe care le-am, făcut atât de des, cu ocazia răspândirii rapide a ciumei în aceste
țări. De exemplu, în noiembrie 1770, a izbucnit ciuma la Constantinopol și a ajuns, în curând,
să ucidă mai mult de o mie de oameni pe zi. După ce a fost adusă în Moldova, pe atunci
teatrul de război al armatelor turce și ruse, s-a răspândit şi în Polonia, intrând prin orașul de
frontieră Kaminieck, pe Nistru, și am citit într-un raport despre un asemenea rău groaznic, în
rândul locuitorilor și trupelor garnizoanei, că cei care au avut norocul de a scăpa de
mortalitatea generală, au abandonat locul împreună și că nici rușii, nici polonezii nu au
îndrăznit să mai vină acolo câteva luni. Toți țăranii unui sat, aparținând prințului Adam
Czartorinsky, au fost măturaţi într-o singură zi, iar dintre călugării din nouă mănăstiri,
niciunul nu a scăpat de contagiune. Oricât de extraordinare, oricât de incredibile ar putea
apărea aceste detalii, nu ezit să le cred, după ce am văzut starea obișnuită a acestor oameni…
Teritoriul Moldovei începe la Ţureni (Zoring), cătunul cu câteva case, în care există
posturi de grăniceri din Moldova și din Austria, dar şi unii comisari greci și austrieci, care să
examineze și să semneze pașapoartele. Încă vedem rămășițele unor păduri mari de stejar,
distruse de hoardele de tătari și de ţigani rătăcitori (Chinganis errans692), prin incendii care, în
timpul migrațiile lor necontenite, luminează, la poalele copacilor, cu focuri mari, ale căror
cenușă consumă toată scoarța copac, care se usucă în curând și pier. Am văzut o hoardă a
acestor egipteni la Ţureni, căruţele lor erau construite în mod nemaiîntâlnit; toate piesele au
fost unite și fixate doar cu dibluri de lemn și fără ajutorul fierului sau a oricărui alt metal. Nu
folosesc păcură sau gudron pentru a unge axul roților, iar zgomotul pe care îl fac poate fi auzit
de la distanță mare…
Moldova oferă un aspect foarte singular, poate chiar acum unic. Există alte două mari
provincii ale Europei, care probabil s-au înființat cu mult mai înainte, dar pe care progresul
civilizației și agriculturii, de-a lungul mai multor secole, le-au schimbat în întregime, în timp
ce Moldova rămâne mereu în starea sa primitivă şi este presărată cu atât de multe mlaștini și
lacuri mici, încât nu se poate avea o idee despre ea și oferă, în acest sens, un spectacol infinit
de curios. Mecklembourg-Strélitz şi Vendée, în Franța, a fost, cândva, în aceeași stare.
Vendée este acum aproape desecată, iar lacurile Mecklembourg au fost umplute. Toate aceste
trei provincii au fost locuite de triburile Vendes, iar oamenii care au trăit pe aceste pământuri
sunt urmaşii acelorași triburi, care au ocupat şi o parte a Angliei, numită acum ţinutul
Cambridge.
Anticii Vendes par să fi fost, ca olandezii de azi, castori ai rasei umane. Au trăit,
întotdeauna, pe marginile micilor lacuri, înconjurate de mlaștini, pe care le-au stabilizat. De
asemenea, este dificil să intuim ce anume i-ar putea face să prefere astfel de locuri; dar este
mai mult decât probabil că s-au hrănit cu pește și carne de păsări acvatice; și descoperind, fără
îndoială, că cel mai bun mijloc de a distruge mirosurile neplăcute, care apar din mlaștini, a
fost să le umple cu apă, au construit zăgazuri pe râuri mici, astfel încât să le facă să curgă în
golurile mlăștinoase, în jurul cărora își construiau casele, și trăiau cu peşte și cu păsări
acvatice, care se îngrășau în aceste lacuri artificiale.
691 Czernovitz – oraş pe „apa neagră‖; Czerni – apă neagră, itz – oraş.
692 „Egipteni‖, precum cei din Bohemia.

169

170

Majoritatea râurilor Moldovei sunt zăgăzuite şi apele oprite formează iazuri. Pe aceste
diguri primitive sunt construite mori, iar satele sunt plasate peste tot în preajmă. Omul, în
starea sa sălbatică, trebuie să fi învățat multe, examinând lucrările creaturilor așezate mult sub
el, în scara ființelor. Vechile populaţii ale Europei par să-și fi luat exemplul de la castori
pentru a construi zăgazuri, dar şi colibe, a căror formă le-a fost oferită cel mai probabil tot de
acest patruped amfibiu singular. Dacă nautilul i-a învățat să folosească împletituri, iar
mistrețul să sape pământul, este destul de firesc să presupunem că castorul și mistreţul au fost
maeştrii lor în arhitectură. Contele Jean Potocky spune că „locuitorii Ucrainei au o predilecție
exclusivă pentru iazuri. Ori de câte ori pot opri un râu, cu ajutorul unui dig, formează un iaz și
construiesc un sat. Când natura țării nu permite astfel de construcții lacustre, mergeţi mai
departe, străbătând douăsprezece, până la cincisprezece leghe, fără să întâlniți o singură
locuință‖.
Această descriere poate fi perfect aplicată Moldovei. Vedem doar dealuri imense,
înconjurate de apă, numite „stepe‖, de o mare frumusețe, și o întindere vastă, acoperită cu cea
mai frumoasă verdeață, care este folosită pentru a hrăni turmele de oi, cai și animale cornute.
Acest spectacol uniform este variat, din când în când, doar de micile lacuri, despre care am
vorbit deja, și uneori de sate, care amintesc de lumea primitivă, înconjurată de specii de ziduri
realizate din lut, sate apărând, din când în când, la poalele munților. Fără copaci. Puține tufe.
Movile şi semne care delimitează moşii; unele câmpuri cu porumb. Iepuri care se plimbă de-a
lungul drumurilor și asta ar spune că este îmblânzit. Drumuri aproape fără o singură pietricea,
atât de netede încât roțile caleştii alunecă acolo în tăcere, ca pe bancurile de nisip care
mărginesc marea. Țăranii Moldovei, pe care îi întâlnim, uneori, cu căruțele lor de cea mai
simplă formă și construcție, nu sunt mai puțin remarcabili, prin aerul lor de forță și sănătate,
dar şi prin simplitatea manierelor; poartă haine din lână albă, cuşme din piele de oaie și
opinci; și amintesc, precum și tot ceea ce îi înconjoară, despre ideea vieții pastorale, din
copilăria societății omeneşti, în care totul era simplu, pașnic, inocent. Există unele dintre
marile peisaje istorice ale lui Rubens, de exemplu, singurele pe care le-am văzut şi care
pictează fidel natura, peisaje care au fost gravate de Bolswert, care pot da o idee exactă a
priveliştilor din Moldova.
Primul sat considerabil, pe care l-am traversat, este Dorohoi, situat, ca și celelalte, pe
pe marginea unui iaz; al doilea, Botoşani (Botussano), care ni s-a părut mai mare și unde am
văzut câteva magazine amenajate în stil oriental. Negustorul era îmbrăcat în costum grecesc și
stătea cu picioarele încrucișate, la marginea ferestrei sale, fumând ciubuc. Am petrecut
noaptea într-un han evreiesc. Era o sărbătorire, acolo, în acea seară, iar strigătele, sau mai
degrabă urletele sălbatice ale tuturor prietenilor, ne-au împiedicat să închidem ochii, până la
răsăritul zilei, când vizitiii noștri au intrat să ne spună că era timpul să plecăm.
Nu am fost mai fericiți nici a doua zi. Era într-o vineri, iar la ora șase, seara, caleştile
noastre evreiești s-au oprit brusc, într-un sat numit Molla-Gast693; și nici rugăciunile, nici
amenințările și nici promisiunile nu i-ar putea îndemna să își continue drumul. Tot ce puteam
obține a fost că încercau să ne aducă niște țărani din Moldova, care ne-au dus la Iaşi, dar
eforturile lor au fost inutile și a trebuit să ne gândim să avem răbdare. În conformitate cu
obișnuința, hotelul în care ne-am cazat fusese arendat de către un evreu, iar copiii circumciziei
își stinseseră deja focurile; și, după ce au aprins lumânări în candelabrul cu șapte ramuri, au
cântat în jurul lui, super flumina Babylonis, în aceeași limbă în care regele-profet compusese
această melodie. Datorită tuturor consumurilor, a fost permis să se aprindă un foc în interiorul
casei, dar după ce lampa de sabat a fost aprinsă: foamea noastră era prea violentă, pentru a se
conforma unei reguli similare; dar gazdele noastre nu doreau să intre în cârdăşie și nu aveam
altă resursă decât să sfâșiem cânepa și speciile de șipci, care formau acoperișul unui hambar,
693 Molla-Gast, preotul-rege – probabil vechea rezidenţă a lui Zamolxis.
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și să aprindem un foc, în mijlocul curții, pe care ne-am pregătit mâncarea și am fiert apă
pentru ceai, băutura noastră chineză. Casa era chiar mai dezgustătoare decât cele pe care le
văzusem până acum, iar puricii și ploşniţele roiesc pe acolo în număr tot mai mare. Concertul
pios continuând cu o viguroasă redublare vigoare nazală, nu a fost necesar să mă gândesc să
dorm în casă; și cum niciun adăpost nu era disponibil în altă parte, eram obligați să ne
înfășuram în haine și să petrecem noaptea într-un colț al căruţelor noastre.
Ziua fusese foarte caldă; terenul pe care ne aflam era foarte mlăștinos și locuit de mii
de broaște; mlaştinile degajau vapori atât de groși și atât de nesănătoși încât, a doua zi, când
am vrut să cobor din căruţă, cu greu mă puteam mișca, înfruntând o mare durere de cap și
având mai multe simptome de febră. Din fericire, am auzit cum se înhămau caii. Ţăranii au
fost de acord să ne ducă mai departe, iar noi am plecat. Drumul era exact ca cel parcurs de noi
cu o zi înainte; și nu am văzut nimic remarcabil, cu excepția câtorva hoarde de ţigani, care
călătoresc în căruţe de o simplitate patriarhală, însoţite de cai și animale cornute, dar și de
căruțe trase de boi. Femeile erau îmbrăcate într-o manieră grotescă, cu capetele acoperite cu
salbe de monede de aur și argint și cu ornamente barbare, purtând pe spate sau în brațe copiii
lor cei mai mici, în timp ce puradei de șase-zece ani, la fel de goi ca atunci când veniseră pe
lume, sărind în jurul lor, îndemnau caii sau boii cu câte o înțepătură. Bărbații aveau trăsăturile
aspre și sălbatice, părul împletit, cămăși, barbă groasă, corpul pe jumătate dezbrăcat sau
acoperit cu o haină din piele de oaie, aruncată pe umeri; erau bine făcuți și bine proporționați;
păstrau demnitatea sălbatică a independenței lor, chiar și sub zdrențele în care erau îmbrăcați
pe jumătate.
La patru mile de Iaşi, am văzut un alai ceremonial al Gospodarului Moldovei, care era
oprit la ușa unei case de țară, de pe marginea drumului. Un tânăr, în costum grecesc, a ieșit
din casă, pentru a-l întreba pe vizitiul nostru dacă nu suntem călătorii englezi, care veneau din
Viena, adăugând că fusese trimis să-i întâlnească. După ce a primit un răspuns afirmativ, ne-a
spus că el este trimisul prințului Moruzzi (Mourousi) și ne-a complimentat, la sosirea noastră
fericită pe teritoriul stăpânului său; după ce ne-a oferit niște băuturi răcoritoare, a dorit ca noi
să coborâm din căruţă pentru a intra în trăsura prințului. Am fost duși în curtea palatului
prințului Alexandru Moruzzi, nepotul și ginerele Gospodarului. Însuși acest prinț a venit să ne
primească și ne-a rugat să rămânem la el, în timpul șederii noastre. Indispoziția mea era atât
de crescută, încât am fost obligată să fac o baie fierbinte și să mă culc imediat, luând un
sudorific foarte eficient, ceai verde cu suc de lămâie. M-am trezit, a doua zi, cu o sănătate
perfectă. După prânz, l-am însoțit pe colonelul Gillespie și pe binefăcătoarea noastră gazdă la
Gospodar, tatăl său vitreg. Pe Voievod l-am găsit aşezat pompos pe divanul lui, înconjurat de
ofițerii micii sale curţi. S-a ridicat, când ne-a văzut, și, vorbindu-ne în franceză, ne-a felicitat
pentru venirea noastră fericită în Moldova. Ne-a oferit, apoi, locuri lângă el. Ne-au fost aduse
cafea, pipe, şerbet și prăjituri dulci, conform obiceiului oriental. După ce conversația s-a
derulat ceva timp, pe tema călătoriei, și ne-a pus multe întrebări despre pregătirile de război
ale Curții Austriei, și despre pasul înțelept al trupelor ruse, pe care le văzuserăm la Lemberg,
și-a cerut scuze că nu ne-a putut primi în casa de la țară, din cauza indispoziției prințesei, soția
sa; dar ne-a recomandat, în termeni entuziaşti, ospitalitatea unui ginere al său și ne-a rugat să
ne prelungim șederea la Iaşi cu câteva zile, pentru a ne putea arăta, în împrejurimi, câteva
locuri care meritau să fie văzute. I-am mulțumit pentru bunătatea sa, arătându-ne regretul că
nu vom putea profita de invitaţie, dar am promis că ne vom lua la revedere, înainte de
plecarea noastră.
Prințul Alexandru ne-a condus prin jurul orașului și ne-a arătat câteva locuri foarte
pitorești. Poziția Iaşilor este foarte frumoasă. Acest oraș este situat pe versantul nordic al unui
deal unduios, lângă malurile mlăștinoase ale unui râu mic, numit Bahlui (Bagluy), care se
varsă în Prut, la câțiva kilometri mai jos. Acest deal al Iaşilor se întinde pe aproape o milă, dea lungul malurilor râului, peste care a fost făcut un pod de lemn. În zare se zăreşte, din
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mijlocul orașului, cum se ridică un lanț magic de munți, aproape la fel de înalţi ca Alpii și
acoperiţi, până la vârfuri, de păduri superbe. În multe locuri am văzut mormane de zăpadă, pe
înălțimi, care încă nu s-au topit, deși era august. Un număr mare de inscripții și de medalii,
care se găsesc adesea, prin săparea pământului, dovedesc că acest oraș ocupă locul unui fost
oraș roman, numit Jassiorum Municipium. Populația este formată din greci, albanezi, ruși,
evrei și moldoveni, băştinaşi ai țării. Casele sunt construite din cărămizi, lemn și lut; cele ale
săracilor sunt acoperite cu trestie, iar cele ale bogaților, cu șipci, ca în Polonia.
Străzile nu sunt pavate cu pietre, ci cu grinzi masive din lemn, ale căror capete se
sprijină în latul drumului. Aceste grinzi sunt, în mod natural, foarte elastice, iar când trăsurile
trec peste ele, fac un zgomot surd şi prelung, asemănător cu cel al unui pod, în timp ce
straturile groase de noroi, care le acoperă, împroaşcă, din când în când, dintre fantele grinzilor
groase, în toate părțile, pe pietonii nefericiți.
Deși Iaşi este, acum, un oraș considerabil, abia în 1574, când Moldova a căzut sub
puterea otomanilor, a devenit sediul guvernului. Capitala și sediul vechi era la Suceava, un
oraș din Moldova sus, situat într-o vale, în apropierea izvoarelor Prutului, la poalele Alpilor
Transilvani. Acum Suceava nu mai este decât o grămadă de ruine şi face parte din Bucovina
austriacă. Oraşul Iaşi a început să devină celebru în istoria modernă, în timpul războaielor lui
Carol al XII-lea și Petru cel Mare. Armata rusă, după ce a înfrânt-o pe cea suedeză, nu a reușit
să învingă şi armata turcă, aflată sub ordinele lui Baltagi. Moldova a fost ocupată, din nou, de
ruși, în 1739, în 1771 și în 1788, când ruşii au rămas în stăpânirea ţării până în 1792, când
Moldova a fost restituită turcilor, prin tratatul de la Iaşi, semnat, în ianuarie al aceluiași an, de
prințul Repnin și de Marele Visir Yousouf.
*
Exhalările, care ies din numeroasele mlaștini care înconjoară Iaşii, fac ca aerul să fie
foarte nesănătos și provoacă, în fiecare an, o mare mortalitate, din cauza febrei intermitente și
întotdeauna periculoase, a căror cauză sunt mlaştinile. De fiecare dată când ciuma s-a
răspândit în Moldova, în special la Iaşi, aceasta a făcut devastări groaznice: de exemplu, în
1771, în timpul aceleia despre care am vorbit deja, garnizoana rusă, care ocupa Iaşii, a pierdut
o serie de bărbați renumiţi, datorită generalul-șef Stoffeln, care, din cauza prejudecăților sale
absurde, a împiedicat măsurile de prevenție, pe care doreau să le ia chirurgii armatei, și a
contribuit, astfel, la accelerarea, în continuare, a răspândirii contagiunii printre trupele sale,
până ce boala a intrat în Polonia și Rusia, iar de aici, în Moscova, capitala Rusiei, pe care a
depopulat-o aproape în întregime. În afară de aceste calamități teribile, oraşul Iaşi este încă
expus de poziția sa şi altor ravagii. Haitele de lupi flămânzi, care ies din pădurile dealurilor
vecine, în lungile nopți de iarnă, se grăbesc în câmpii și înşfacă animalele domestice, iar
uneori chiar și femeile și copiii. Pentru a respinge acești atacatori, fiecare familie are măcar
doi câini mari, al căror lătrat continuu îi împiedică să se apropie, dar alungă şi somnul din
pleoapa călătorului puțin obișnuit cu strigătele unor astfel de santinele. Acești gardieni
credincioși m-au făcut să sufăr toată noaptea; cu greu am putut închide ochii o clipă și am
simțit, cu tărie, forța cuvintelor poetului roman: Vigilum canum tristes excubiœ. Nu știu
sunete mai triste și mai monotone decât aceste lătrături obișnuite, slobozite din gâtlejuri de
zece, până la douăsprezece mii de câini, repetate, în largul țării, de ecoul munților.
În timpul zilei, zgomotul ciocanelor de lemn în toacele plasate la ușile bisericilor
grecești și chemarea poporului la rugăciune, în locul clopotelor, a căror utilizare este interzisă
în provinciile turce, produce, de asemenea, un efect foarte neplăcut.
Rusia, după multe eforturi, ale căror rezultate au fost lente, dar sensibile, a reușit să
obțină o mare influență în provinciile Moldovei și Țării Românești. Ea a început prin a obține
dreptul de a media în administrația lor internă, în virtutea tratatului de la Kainargik, în 1774,
tratat care, printre altele, i-a acordat privilegiul de a numi călugări în toate posturile și în toate
orașele din Imperiul Otoman. În 1781, doi rezidenți ruși au fost numiți la curţile din Iaşi şi din
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Bucureşti; iar în 1802, prin influența Curții ruseşti, prințul grec Ipsilanti a fost pus domnitor al
Țării Românești, iar prințul Moruzzi, al Moldovei, cu condiția expresă ca nici unul să nu
poată fi înlăturat de către turci, cu excepția cazului în care au fost găsiți vinovați de o
infracțiune, pe care ministrul rus de la Constantinopol o va considera suficient de gravă pentru
a justifica demiterea lor. Bazându-se pe protecția acestei puteri, prințul Moruzzi, la vremea
vizitei noastre, părea să-și considere guvernarea ca pe un fief de familie, pe care nu-l va putea
pierde până la moartea sa, și s-a ocupat cu ridicarea unui palat superb, pe care ginerele său ni
l-a arătat cu mândrie, ca o ca dovadă a prosperității și a permanenței dinastiei Moruzzi. Dar
cât de înșelătoare a fost speranța pe care a purtat-o, căci această familie nu s-a bucurat de
sănătate pe termen lung. După întoarcerea mea în Anglia, am aflat că prințul Moruzzi murise
în același mod ca majoritatea predecesorilor săi.
La 7 noiembrie 1812, prințul Dimitrie Moruzzi, care fusese unul dintre plenipotențiarii
otomani, la congresul de la Bucureşti, care au semnat tratatul de pace cu Rusia, a fost
decapitat la Schumla, sediul marelui vizir, în conformitate cu ordinele Marelui Sultan. Se pare
că atașamentul său cunoscut față de Rusia, căreia îi fusese întotdeauna un partizan zelos, a
fost cauza principală a morții sale. Aceasta a fost soarta lui Dimitrie Moruzzi și așa este
întotdeauna destinul acestor oameni intriganți, fără credință și fără onoare, gospodarii greci.
După ce petrec ani întregi, târându-se prin curtea vizirilor turci, după ce le câștigă încrederea,
flatându-i și mituindu-i, și după ce și-au înlocuit toți rivalii, prin denigrări și calomnii, ei
reușesc să fie numiți, mai întâi Dragomani de curte, apoi guvernatori ai Valahiei sau
Moldovei. Ei folosesc guvernarea pentru a-şi achita datoriile pe care le-au făcut pentru a-i
corupe pe membrii divanului turcesc, înconjurați de o mulțime de călugări și de paraziți
flămânzi, care trebuie hrăniți în detrimentul oamenilor și folosesc însângerare nefericiților
țăranii pentru a-și îngrășa creaturile. Cele mai aspre pedepse se aplică pentru a asigura plata
impozitelor datorate marelui domn și pentru a păstra rânduiala divanului; și adesea, când
acești prinți se întorc pe malurile Bosforului, pentru a se bucura de bogățiile lor, dobândite cu
atâta cruzime, sugrumarea cu cordonul fatal le încheie brusc cariera.
Buna noastră gazdă, prințul Alexandru Moruzzi, a făcut o excepție onorabilă de la
această regulă generală. Avea aproximativ treizeci de ani, însoțise o ambasadă turcă la Paris și
dobândise cunoștințe vaste, prin frecventarea societăților învățate din capitala Franței, cea la
care afli toate virtuțile sociale; a fost cel mai afectuos dintre soți și un tată mândru al celor doi
copii, care îi ofereau cele mai bune speranțe. Ospitalitatea, pe care o exercita cu plăcere și nu
din datorie, atențiile și amabilităţile pe care le-a avut pentru colonelul Gillespie și pentru
mine, recunoștinţa lui pentru niște servicii ușoare, care ţin de profesia mea, sunt tot atât de
multe dovezi ale unor sentimente nobile și generoase, pe care le cauți adesea, în zadar, la
oameni mai educați, și a inspirat în mine cea mai mare stimă pentru acest prinț, despre care nu
pot vorbi decât cu laudă.
Veniturile Gospodarului Moldovei, deși sunt inferioare celor ale Țării Românești, sunt
de mai puțin de 100.000 de lire sterline pe an. De fapt, el primește o zecime din toate
impozitele și are privilegiul exclusiv de a angaja cai de poşte și de a expedia curieri. Toate
mărfurile trimise în Germania și Rusia plătesc și o taxă, al cărei produs nu poate să nu fie
considerabil; căci Moldova trimite o sută de mii de capete de animale cornute, anual, pe
piețele externe, plus şi mau multe oi și cai. Celelalte articole exportate sunt: ceară, miere,
salcâm, piele, grâu, cherestea, blănuri, carne afumată, brânză, sare, unt, vin și tutun.
Totalul general al birurilor plătite de Moldova, conform estimării făcute în 1785, este
de două milioane opt sute patruzeci de mii de piaştri‖694.

694 Neale, Adam, Voyage en Allemagne, en Pologne, en Moldavie et en Turquie, Tome second, Traduit de
l’Angloise par Charles-Auguste Def., Paris 1818, pp. 2-30
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1822, Iordachi Balş: „Cu toată umilinţa humei mele‖
Un testament din 21 martie 1809, diata lui Iordachi Balş, aduce informaţii importante
şi despre satele din jurul Dumbrăvenilor, inclusiv despre „Baleştii, care acum se zic
Siminicea‖, întemeiat de Mândru Jumătate, despre „biserica din Plopeni, unde să află
îngropată răposata maica mea‖, şi despre rânduita „şcoală cu dascăl moldovenesc şi grecesc‖
din Dumbrăveni, care urma să se deschidă în 1810. Am copiat diata lui Iordachi Balş,
ignorând-o pe a fratelui său Constantin, pentru că în ea se pot identifica detalii importante
despre nordul Ţării Moldovei şi e bine să le aibă toţi doritorii la dispoziţie, printr-o simplă
căutare pe net.
„Diată. Copie legalizată de Comisia hotăriturilor ţinutului Hotin de pe Diata
răposatului Iordachi Balş, ce este din 1809, Mart 21, către care s-au alăturat şi tălmăcirea ei
în dialectul rusesc. Şi întru asemenea s-a alăturat şi copia diatei Logofătului Constantin Balş,
din 1822, Genarie 30, cu adaosul în urmă din acel an Iunie 5.
*
Diata aceasta, care se numeşte copie a diatei ce au lăsat răposatul boier Iordachi Balş
Vistiernic prea iubiţilor săi fii şi clironomi, arătându-se nouă de către rânduiţii epitropi, asupra
celor rânduite împărţiri de milostenie, spre pomenirea sa, şi văzându-se încredinţată cu însuşi
iscălitura şi slova răposatului boier, iar în urmă şi cu iscălitura pomenitului întru fericire
Arhiereul Nicodim Sinadon, şi amândouă aceste iscălituri fiind nouă desăvârşit cunoscute şi
fără îndoire, spre urmarea acestei epitropii întocmai, după rânduirea răposatului în veci, fără
strămutare, s-a încredinţat şi de cătră noi. / (Iscălit) Veniamin Mitropolit Moldaviei.
Cu ajutorul milostivului Dumnezeu, Diata următoare, după săvârşirea mea.
Eu, mai jos iscălitul, cu toată umilinţa humei mele, mulţămesc fierbinte, din toată
inima mea şi cu tot cugetul meu, Sfântului Dumnezeu pentru toate bunătăţile cu care întru
această vremelnică viaţă m-a învrednicit, şi ca un ticălos, cu umilinţă şi lacrămi dintru adâncul
inimii plângând, de toate greşelile şi răutăţile mele. Mă rog milostivului împărat ca, trecând cu
vederea, să ierte toate nelegiuirile mele şi să mă învrednicească cereştii împărăţii şi
bunătăţilor făgăduite celor credincioşi robii săi.
După aceasta, îngenunchind cătră toţi de obştie, parte bisericească şi mirenească, mari
şi mici, şi cătră tot norodul, cu umilinţă cer iertăciune, iertând şi eu din toată inima mea pe toţi
şi tuturor, rugându-le de la milostivul Dumnezeu liniştita petrecere şi cereasca împărăţie.
Prea iubiţilor mei fraţi, rugându-i să mă ierte, le las blagoslovenie, atât dumilorsale,
cât şi prea iubiţilor fii ai dumilorsale, rugându-le de la milostivul Dumnezeu toate fericirile şi
întru această vremelnica viaţă, şi întru acea vecinică, care după aceasta o nădăjduim şi va să
fie.
Las blagoslovenia mea prea iubiţilor mei fii, rugându-le de la milostivul Dumnezeu
fericirile acestei vremelnice vieţi şi câştigarea cereştii împăraţii, le las şi le dau părinteasca
învăţătură ca să petreacă cu iubire frăţească, nesmintindu-să nici de un interes, având şi pe
fraţii mei în loc de părinţi, şi pe verii lor, fiii fraţilor mei, întocmai ca nişte fraţi, şi petrecând
cu toţii într-o unire şi frăţească dragoste, şi fiul meu Iancu, şi fiica mea Catinca să fie
ascultători mai marelui lor frate Aleco, iar care va urma împotrivă are a lua răsplătire de la
Sfântul Dumnezeu.
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Pe lângă acestea, cu umilinţa cerşind ajutorul cerescului împărat, prin această diată cu
toată cuviinţa socotind a pune la cale toate ale mele rânduieli, cele care cu cuget curat am
socotit a urma, după săvârşirea mea, şi mai întâi pentru fiii mei hotărăsc: a avea şi a stăpâni,
dintru ale mele, cele care în partea fieştecăruia am socotit, şi înainte, cum pe largă cuprindere
să arata anume pe faţa întâi iscălit, Iordachi Balş Visternic.
În partea fiului meu Alecu.
Moşiile sate întregi Dumbrăvenii, Romaneştii, Avereştii695, Sălăgenii, Bursucenii, şi
Brehoeştii, şi Vlădenii, şi Mândreştii, şi Baleştii696, care acum se zic Siminicea, ce să află,
toate unite la un loc, în ţinutul Suceava şi în ţinutul Botoşanii, şi cu toate prisăcile cu stupi ce
să vor afla la aceste arătate moşii.
Moşiile sate întregi, Panzarenii cu târg, şi Dragoeştii, şi Frijănii, şi Otşanii, ce se află,
unite la un loc, în ţinutul Iaşii.
Viile din vale de la Copou, lângă Iaşi, cu casele şi toate câte să află făcute acolo.
Viile de la Cruce şi viile de la Piscu de la Cruce, ce se aflu în două ogrăzi, la ţinutul
Putnei.
Jumătate din toate argintăriile şi jumătate din toată pojijiea casei din Iaşi.
Jumătate din toţi ţiganii ce am, şi casaşi, şi lăieşi.
Jumătate din toate vitele ce se vor afla, cum şi din caii grajdului. Şi este îndatorit fiul
meu Alecu şi urmaşii săi a păzi şi a urma, în toată vremea, precum în gios arăt şi rânduiesc.
Să se afle fără strămutare preoţi şi pisalţi, după trebuinţă, la biserica de la Dumbrăveni,
pentru ca să urmeze rânduiala rugăciunilor bisericii cu toată cuviinţa, spre pomenirea morţilor
şi a viilor.
Să se afle fără strămutare, la Dumbrăveni, şcoală cu dascăl moldovenesc şi grecesc,
spre înlesnirea celor ce vor voi a-şi da copiii la învăţătura.
Să se facă, pe tot anul, la biserica de la Dumbrăveni, două pomeniri, una la ziua
hramului şi alta, la ziua moşilor, cu toată rânduiala cuviincioasă.
Sa se facă, pe tot anul, o dată, pomenire, cu toată rânduiala cuviincioasă, la biserica
din Plopeni, unde să află îngropată răposata maica mea.
Să se dea, pe tot anul, din veniturile de la Dumbrăveni, câte una sută lei la monastirea
Suceviţa, pentru biserica răposatului părintelui meu, ce este făcută pe poarta acei monastiri,
pentru că, precum a rânduit răposatul, să slujească în toată vremea obştie, care bani să se dea
acum la purtătorul de grijă, lăsat de cătră proin egumen Hurie, iar în urmă, la acel care, după
vreme, se va afla purtătorul de grijă la acea biserică.
În partea fiului meu Iancu.
Moşiile sate întregi Paşcanii, cu toate cotunurile şi cu toate săliştile unite la un loc, şi
Conţăştii, ce sunt luaţi de veci de la monastirea Probota, cu bezmăn în ţinutul Suceava, şi cu
casele din Paşcani, cu toată pojijia casei, şi cu toate prisăcile cu stupi ce să vor afla la aceste
arătate moşii.
Moşiile sate întregi, Todirenii, Titienii, Steşcanii, şi Rogojănii, şi pol sat Verdeşănii, şi
parte din Sameni de la Bobu, ce să află unite la un loc peste Prut, la ţinutul Iaşii 697.

695 Vereşti.
696 Anterior, Baleşti se numise Balinţi, sat din ţinutul Suceava, vecin cu Mândreştii şi Vlădenii din ţinutul
Botoşanilor, pentru că Siminicea, deci Baleştii-Balinţi, avea pământuri şi peste apa Siretului, de unde confuzia că
Balinţi ar fi fost inclus în Mândreşti. Siminicea îl are drept ctitor pe Mundrea sau Mândrea Jumătate
697 Aşa se numea, pe atunci, ţinutul Bălţi.
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Moşia care se numeşte acum Hodura, în care sunt două sălişti, numite, prin scrisori,
Ezărenii, şi Juleştii, la ţinutul Hârlău, şi cu toate prisăcile cu stupi ce se vor afla acolo.
Moşiile sate întregi Pogăneştii şi Petrimăneştii, şi cu toate alte hotare şi părţi ce să
cuprind într-aceste moşii şi să află, unite la un loc, în ţinutul Fălciului.
Viile de la Copou, din deal, cu cerdac şi cu cele ce să află acolo, la podgoria Iaşului.
Viile de la Huşi, din ţinutul Fălciului.
Viile de la Chetrişi, din ţinutul Romanului.
Viile de la Straoani, din ţinui Putnei698.
Casele din târgul Iaşii, cu jumătate din toate argintăriile şi jumătate din toata pojajiea
casei, iar fiul meu Alecu parte în casa să nu aibă, căci măcar că fiului meu Ianco îi las casa, şi
în Iaşi, şi în Paşcani, dar fiului meu Aleco osăbit, că-i las moşii cu mai mare venit, c-am dat şi
zece mii lei ajutor, îi la casele ce au cumpărat în Iaşi. Iscălit pe faţa al treilea. / Iordachi Balş
Vistiernic.
Tot în partea fiului meu, Ianco.
Jumătate din toţi ţiganii ce am, şi casaşi, şi lăieşi.
Jumătate din toate vitele ce să vor afla, cum şi din caii grajdului.
Şi este îndatorit fiul meu Ianco şi urmaşii săi a păzi şi a urma, în toată vremea, precum
în jos, pe larg, arăt şi rânduiesc.
Să se afle, fără strămutare, preoţi şi pisalţi, după trebuinţă, la biserica din Paşcani,
pentru ca să urmeze rânduiala rugăciunilor bisericii cu toată cuviinţa, spre pomenirea morţilor
şi a viilor.
Să păzească a să afla la Paşcani, în toată vremea, şcoală cu dascăl moldovenesc şi
grecesc, spre înlesnirea celor ce vor voi a-şi da copiii la învăţătură, cu urmare ce şi acum să
păzeşte.
Să se facă, în tot anul, două pomeniri la biserica din Paşcani, una la ziua hramului şi
alta, la ziua moşilor, cu toată cuviincioasa rânduială.
Să fie purtare de grijă pentru schitul Brăteştii, ca din veniturile ce are schitul, dându-se
cheltuiala trebuincioasă, să se afle, în toata vremea, la schit preot şi călugări şi, după rânduiala
ce este aşezată de mine, să urmeze fără strămutare rugăciunile bisericii, spre pomenirea
părintelui Iosaf, şi, în tot anul, la ziua hramului, să se facă pomenire pentru răposatul, cu
rânduiala cuviincioasă.
Să se dea, pe tot anul, la monastirea Probota, pentru moşia Conţăştii, cât prin
scrisoarea mea ce are monastirea să cuprinde.
Pentru copiii răposatei fiica mea Elenco.
Măcar că, pe cât mai mult am putut, am dat zestre după izvodul ce este faţă şi deosebit
am şi ajutat, dar rânduiesc ca să se mai dea 2500 (adică două mii cinci sute lei) acei mai mici
copile a răposatei, care să-i dea fiii mei, însă una mie cinci sute lei fiul mea Alecu, şi una mie
lei fiul meu Iancu.
Pentru fiica mea Catinca.
Cu toate că şi acesteia, pe cât am putut, i-am dat zestre, după izvodul ce este, dar
fiindcă, din nenorocire, a rămas văduvă, rânduiesc ca, după săvârşirea mea, să-i mai dea fiii
mei Aleco şi Ianco, 15.000 (adică cincisprezece mii lei), însă zece mii fiul meu Alecu şi cinci
698 Vrancea.
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mii lei fiul meu Iancu. Ca să aibă chip lesnitor la petrecere, şi fiul meu Aleco să poarte de
grijă surorii sale, economisind zestrea şi banii ce rânduiesc să i să dea, pentru ca cu lesnire să
poată a să cuprinde cu cele trebuincioasa la petrecerea sa.
Îndatoresc pe fiii mei a caută şi a ajuta, în toata vremea, pe toţi oamenii casei mele,
câţi m-au slujit şi mă slujesc, căci sunt oameni care pot a fi şi pentru a lor folos.
Trei moşii, cu toate hotarele unite la un loc, adecă: Grecenii, şi, Pelineii cu toate
hotarele unite la un loc, în ţinutul Grecenii. Şi Uricheştii, şi Cornăţălu, cu părţile unite la un
loc, şi cu viile de acolo, la ţinutul Putnei. Şi Caraficheştii şi Miteştii, la ţinutul Suceava,
oprindu-le acestea pentru mine, am socotit şi le rânduiesc iarăşi fiilor mei, pentru că mai sus îi
rânduiesc ca să dea surorii lor Catinca cincisprezece mii lei, şi copilei răposatei fiică-mea
Elenco două mii cinci sute lei, şi deosebit, pentru aceste moşii ce le las, îi îndatoresc a plăti
toate datoriile ce vor fi atât cu sineturile mele, cum şi fără sineturi, care să vor dovedi drepte,
şi iarăşi să fie îndatoriţi a răspunde şi banii caţi vor cuprinde cheltuiala îngropării şi a toate
grijile mele până la trei ani, urmându-să cu toată cuviincioasa rânduială, cum mai jos
rânduiesc, şi de vor rămâne şi ceva bani de la mine, vor fi spre ajutor la acestea sau,
nerămânând nimica bani, vor răspunde, precum îi îndatoresc, cu bani de la dânşii, dând
amândoi deopotrivă şi la plata datoriilor (la faţa a 5-lea, iscălit Iordacki Balş / Vistiernic). Şi
la cheltuiala îngropării şi a grijilor mele, şi aşa supt această îndatorire vor avea şi vor stăpâni
fiii mei Aleco şi Iancu şi moşiile arătate într-acest chip, cum în jos să arată adecă:
Grecenii şi Pelineii, cu toate hotarele unite la un loc, cum şi Sarafineştii şi Miteştii, le
va avea şi le va stăpâni fiul meu Alecu, şi Uricheştii şi Cornăţălu, cu părţile unite la un loc, şi
cu viile de acolo, le va avea şi le va stăpâni fiul meu Iancu, şi amândouă pentru aceste moşii
ce le las, oprite pentru mine fiind, vor da cele rânduite cum mai sus pe larga se arată, anume:
Prin aceste mai sus arătate, săvârşind rânduiala ce aşez pentru fiii mei, fac deosebita
aşezare de rânduială, care fără strămutare să se urmeze, după săvârşirea mea, pentru sufletul
meu şi pentru sufletele celor până la mine răposaţi, fiind această aşezare cum în jos pe larg să
arată.
Asupra acestei aşezări las şi rânduiesc epitropi în veci, fără strămutare, pe dumnealui
Căminarul Panaite Cazimir şi pe dumnealui Paharnicul Petrachi Cazimir şi urmaşii
dumilorsale, fiind împreună spre ajutor, şi fiului meu Alecu, şi urmaşii săi, şi rânduiţii epitropi
vor avea întru deplină stăpânire acele rânduite de cătră mine şi vor urma această rânduială‖ 699.
Documentul conţine şi milosteniile care se vor face, anual, în favoarea unor biserici,
săteni sau slujitori, din veniturile moşiilor păstrate pentru sine, „Sănăuţii, la ţinutul Suceava şi
Găozănii, la ţinutul Iaşii‖.

1823: Întâlnirea împăraţilor Austriei şi Rusiei la Cernăuţi
„În septembrie 1823, împăratul a făcut el însuși o călătorie în Galiția și în Bucovina,
scopul real sau cel puțin cel mai important fiind acela de a avea o întrevedere cu Ţarul Rusiei,
care a vizitat, apoi, provinciile sudice ale imperiului său. Întâlnirea a avut loc între 6 şi 11
octombrie, la Cernăuţi. Împăratul austriac, care urma să facă onorurile, îl trimisese pe adjutant
său, generalul locotenent de câmp baronul Kutschern, la Kamenietz-Podolsky, pentru a-l
întâmpina pe împăratul Rusiei. În ziua sosirii augustului său prieten, Majestatea Sa, Împăratul
699 Codrescu, Theodor, Uricarul sau Colecţiune de diferite acte care pot servi la Istoria Românilor, Volum XI,
Iassi 1889, p. 322-330
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Austriei, plecase să-l întâmpine în persoană la graniță. Cei doi suverani au intrat împreună în
Cernăuţi, la 6:30 seara, pe 6 octombrie, în aceeași trăsură; au trecut pe sub un arc de triumf,
care fusese ridicat la intrarea în oraș, și au mers, prin mijlocul unui dublu gard viu de trupe, în
zgomotul bubuiturilor tunurilor și al aclamărilor locuitorilor, spre reşedinţa destinată Ţarului
Alexandru. Discuţiile între cei doi suverani au durat doar cinci zile, timp în care şi-au făcut
dese vizite și au luat masa împreună de mai multe ori. Au fost multe întâmplări, specifice unor
astfel de prilejuri: au primit, separat, în audiențe private o deputăție, compusă din trei boieri
moldoveni, pe care prințul Sturdza, Gospodarul Moldovei, a trimis-o, din ordinul Sublimei
Porţi, pentru a-i complimenta pe cei doi împăraţi. Sturdza era şi el așteptat acolo, potrivit
zvonurilor destul de răspândite, despre un plenipotențiar turc, care nu a venit. Auzind despre
această circumstanţă neplăcută, Domnul de Metternich, care rămăsese la Lemberg, pretextând
o indispoziţie, a plecat, destul de curând, spre Cernăuţi, pentru a-l întâlni acolo pe împăratul
Rusiei, declarând că „am vrut să facem această călătorie, din motive diplomatice foarte
importante‖. Ultimele răspunsuri ale Sublimei Porţi, expuse în scrisoarea contelui Nesselrode,
trimisă Lordului Strangford, în 19 mai, cu privire la disputele care au existat între Poartă și
Rusia, care nu păreau satisfăcătoare; se spune că cei doi împărați au dorit să se pună personal
de acord asupra măsurilor care trebuie luate și le-au dat miniștrilor lor sarcina de a-i consulta.
Drept urmare, împăratul Rusiei, părăsind pe augustul său aliat, în 11 octombrie, mai devreme
decât se credea anterior, pentru a se întoarce în statele sale?,îl trimisese pe ministrul său,
contele de Nesselrode, la Lemberg, pentru a avea discuţii cu prințul Metternich, în privinţa
executării măsurilor convenite între cei doi suverani. Este adevărat că aceste convorbiri au
fost transferate la Lemberg din alte motive, decât presupusa indispoziție a Domnului de
Metternich? Asta nu putem clarifica. După aceste discuţii, la care a participat şi Domnul de
Tahscheff şi au care durat câteva zile, se pare că a fost scrisă o notă energică, care trebuia
trimisă Divanului, prin Lordul Strangford, invitând Poarta, în cel mai formal mod, să
evacueze cele două Principate și să pună capăt imediat vexaţiunilor pe care agenții săi le-au
provocat la adresa steagurilor puterilor creștine din Marea Neagră; o hărțuire care, de altfel, a
provocat mari prejudicii comerțului la Odessa. Atunci s-a crezut că rușii vor face niște
demonstrații militare serioase, între Prut și Dunăre, în sprijinul acestei note, pentru a aduce
Divanul la sentimente mai bune şi pentru a pune capăt, în cele din urmă, disputelor pentru
care se negocia degeaba de doi ani. Nota convenită a fost trimisă, iar rezultatul a fost, pentru
Austria, despre care vorbim aici, o convenție, care a adus serioase înlesniri pentru
comercianții austrieci, în ciuda rigorile legislației turcești, privind navigația prin strâmtoarea
Dardanelelor și prin Marea Neagră. S-a convenit că aceştia nu vor mai fi supuşi unei singure
vizite, considerată încă necesară pentru securitatea imperiului, în starea actuală a insurecției
grecilor; dar că această vizită ar avea loc numai atunci când corăbiile au trecut de Dardanele,
din Marea Neagră, fără a provoca nici o problemă de întârziere sau de cheltuieli de orice fel.
Austria a obținut, din nou, reduceri considerabile ale taxelor vamale și de tranzit. Acestea au
fost rezultatele cunoscute ale întâlnirilor de la Cernăuţi și Lemberg. Ele nu au servit pentru a
face politica austriacă mai favorabilă grecilor‖700.

1823-1824: Din Cernăuţi, cu ochii pe turci
1823: „Pe 18 septembrie, Majestatea Sa a mers la Cernăuţi, în Bucovina, unde urma
să aibă convorbiri cu împăratul Rusiei. Aceste discuţii au avut loc, pe data de 4 septembrie
700 Lesur, C. L., Annuaire Historique Universel pour 1823, Paris 1824, pp. 273-275
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1823701, în urma aranjamentelor făcute între cei doi suverani în timpul șederii lor la
Innsbruck, în Tirol, după închiderea Congresului de la Verona și după întoarcerea lor la
Viena. Singurul lor scop a fost să vorbească despre problemele cu Turciei. Cu această ocazie,
însă, cei doi monarhi și-au exprimat satisfacția pentru rezultatul obținut de sistemul politic pe
care l-au adoptat, prin care au menținut și întărit Europa, încercând să distrugă peste tot
spiritul îngrijorării și al rebeliunii‖702.
1824: „29 noiembrie. O mișcare de centralizare are loc printre trupele staționate în
provinciile austriece care se învecinează cu teritoriul turc. Această mișcare a fost mai întâi
atribuită prevederilor necesare pentru realizarea unui cordon sanitar, stabilit de-a lungul
limitelor estice ale Bucovinei, Transilvanie și a Banatului Timişoarei, din cauza ravagiilor pe
care ciuma continuă să le exercite în provinciile din nordul Turciei. Această cauză este poate
doar un pretext: se poate presupune mai degrabă că Austria, foarte alarmată de starea de
decadență a Imperiului Otoman, formează pe frontierele turcești o armată de observație,
pentru nu fi luată prin surprindere; este probabil că, dacă războiul dintre Grecia și Turcia ar
dura mult, Imperiul Semilunii, deja atât de zguduit, s-ar prăbuși cu totul, cel puțin în această
parte a Bosforului. Curtea de la Viena, poate temându-se că Rusia ar putea profita de această
împrejurare pentru a se extinde în continuare, probabil consideră necesar să depună eforturi
mari pentru a devia ruinarea care amenință în mod evident Poarta. Dar această ultimă putere
pare să fie dispusă să asculte sfaturile înțelepte și salutare, pe care un cabinet la fel de prudent
ca cel al Austriei, le poate da; trebuie să se temă că, dacă le va subordona unui entuziasm orb,
riscă ruinarea‖703.

1828: Bucovina, într-o carte americană
Mare bucurie pe capul meu, dimineaţă, când dau peste o carte despre Austria,
publicată în America anului 1828 de Frederick Shoberl, carte în care Capitolul XII, The
Bukowina, mă făcea să sper în niscaiva mărturii inedite, pe care să încerc să le smulg din
uitare, în beneficiul contemporanilor mei. Prin urmare, mă apuc de tradus capitolul cu pricina
şi constat că am mai citit chestiile astea undeva, dar, până să mă dumiresc şi unde, traduc şi
inserez, unde e cazul, câte o notă a mea, cu precizări, în paranteze.
În prefaţa cărţii „Austria; containg a description of the manners, customs, character
and costumes of the people of that empire‖, deci „Austria; cuprinzând o descriere a
manierelor, obiceiurilor, caracterului și costumelor oamenilor din imperiul respectiv‖,
Frederick Shoberl simula un autorat responsabil, în ciuda faptului că lucrarea nu era decât
701 „Împăratul Austriei, care urma să fie onoranta gazdă a acestei întrevederi, trimisese pe Mareșalul de câmp –
locotenent baron de Kutschern, la Kamenietz-Podolsky, pentru a-l complimenta pe împăratul Rusiei. În ziua
sosirii prietenului său august, M. M. s-a dus să-l întâlnească personal la frontieră. Cei doi suverani au intrat
împreună, cu aceeaşi trăsură, pe 6 octombrie, în Cernăuţi, la orele șase și jumătate seara; au trecut pe sub un arc
de triumf, care fusese ridicat la intrarea în oraș, și au mers, prin mijlocul şirurilor de trupe care mărgineau
drumul, în sunetul tunului și în aclamațiile locuitorilor, la palatul destinat împăratului Alexandru. Întrevederea
celor doi suverani a durat doar patru zile, timp în care au făcut vizite dese prin împrejurimi și au luat masa
împreună, de mai multe ori. A fost o succesiune de petreceri, obișnuite în astfel de cazuri: au primit, dar separat,
în audiență privată, o deputăție, compusă din trei boieri moldoveni, pe care prințul Stourdza, hospodarul
Moldovei, o trimisese din ordinul Sublimei Porţi, pentru a aduse complimente LL. MM. II‖ – Rabbe, Alph.,
Histoire d‟Alexandre I, Tome second, Paris, 1826, pp. 380, 381 subsol.
702 L‟art de vérifier les dates, depuis l‟année 1770 jusque a nos jours, Tome septième, Paris 1828, pp. 452, 453
703 L‟art de vérifier les dates, depuis l‟année 1770 jusque a nos jours, Tome septième, Paris 1828, pp. 453, 454
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un plagiat, deci nici măcar o compilaţie incompletă, a textelor albumului „NationalKleidertrachten und Ansichten von Ungarn, Croatien, Slavonien, dem Banat, Siebenburgen
und der Bukowina, / Costumes nationaux et vues d’Hongrie, de Croatie, d’Esclavonie, de
Bannat, de Transilvanie et de Bukowine. / Nact der Natur gezeichnet und gestochen von
Franz Iaschke, Wien 1821. Gedruckt bey Anton Strauss, k. k. priv. Buchdrucker‖.
În prefaţă, Frederick Shoberl spunea, făcându-mă să-l iau în serios, că, „la întoarcerea
paginilor acestei lucrări, unii cititori ar putea fi surprinși să constate că o proporție atât de
mare din gravuri aparține uneia dintre țările care compun imperiul austriac‖, respectiv
Ungaria, cu toate provinciile din preajmă, aflate de fapt sub dominaţia austriacă, şi că rostul
acestei cărţi, de iluminarea a Americii anului 1828 asupra obiceiurilor, manierelor,
prejudecăţilor etc. popoarelor Austriei, pe care americanii le puteau desluşi şi din selecţia de
desene a „costumelor singulare, pitorești și romantice ale regatului maghiar și provinciilor
sale dependente‖. Şi asta pentru că Frederick Shoberl nu s-a folosit tranşant de litografiile
acuarelelor lui Franz Jaschke, ci de „decupări‖ ale personajelor din cadre prin desene
aproximative, şi de fragmente de text explicativ, copiate la fel de grosolan din lucrarea
apărută la Viena, în 1821.
Iată, totuşi, ce am tradus, înainte de a mă dumiri că sunt tras pe sfoară de către un fals
autor al Americii, cu oarece notorietate de două veacuri:
Acapararea ţării de către Austria. Populaţie. Port. Bucovina, fostă parte a
Moldovei, a fost supusă de către ruși, în 1769, dar recuperată de Poarta Otomană, prin pacea
încheiată în 1774. În același an, Austria a pus stăpânire militară pe această provincie, iar prin
convenția din 12 mai 1776, a fost legitimată această ocupare. Bucovina își trage numele de la
numeroasele păduri de fag pe care le conține, acel copac fiind numit buk în limbile slavone.
Lungimea cea mai mare este de aproximativ 150 de mile, iar lățimea maximă, de 80. Solul
este fertil, în special între râurile Prut și Nistru și în valea Sucevei; iar părțile împădurite ale
munţilor sunt fragmentate de pășuni bogate și întinse; însă, din cauza înghețurilor timpurii și a
duratei lungi a iernii, singurele culturi care pot rodi în munţi sunt ovăzul, orzul și cartofii.
La ocuparea legitimată a acestei provincii de către Austria, în 1776, Bucovina nu avea
mai mult de unsprezece sau doisprezece mii de familii. Conscripția din 1817 a recenzat un
număr de aproape patruzeci și două de mii de familii și mai mult de două sute de mii de
suflete. Aceste familii sunt compuse din moldoveni sau locuitori băştinaşi, ruteni, germani,
care trăiesc în optsprezece colonii, maghiari armeni, lipoveni sau filipoveni, țigani și evrei.
Un boier sau gentlemanul bucovinean. În Bucovina, fiecare domn sau proprietar de
pământ este numit boier. Portul obișnuit al acestei clase este reprezentat fidel în placa din
pagina opusă (unde se reproduce acuarela „Boier din Siret‖ a lui Franz Jaschke – n. n.). O
manta albastră lungă, cu mâneci scurte, acoperă hainele de sub care ivesc paltalonii roșii largi,
o cămașă cu dungi albastre și o centură largă, în care este lipit un cuțit și de care atârnă o
năframă. Capul este acoperit cu un fes din pânză de servian roșie.
Boierul reprezentat aici este un locuitor al orașului Siret; se presupune că tocmai a
părăsit casa lui și apare într-o atitudine contemplativă (de fapt, „boierul‖, numit aşa de
Jaschke în albumul cu litografii, din care se inspiră, până la a traduce, Frederick Shoberl, este
un... negustor armean din Siret, după cum o probează şi fesul, pe care boierii nu l-au purtat
vreodată – n. n.).
Un ţăran din Bucovina (iarâşi, o acuarelă de Jaschke, cu un huţul din Ţibău – n. n.).
Costumul obișnuit al țăranilor din Bucovina este format din pantaloni albi sau roșii (în cazul
huţulilor, iar în cazul rutenilor şi al răzeşilor, negri – n. n.), o cămașă, cu mânecile largi,
deschise, care sunt brodate la încheietura mâinii și, peste cămaşă), o haină deschisă, tivită cu
180

181

blană. Cu o traistă purtată pe umăr și cu un baltag cu mâner lung, care oferă locul unui băț, în
mână, el continuă, de obicei, la munca sa pe câmpuri și pădure‖…
Aici m-am oprit, dar nu înainte de a-mi nota şi celelalte subtitluri ale plagiatorului de
peste veacuri şi de peste Ocean: „Woman of Szucsawicza‖, „Unmarried female of Jakobeny‖
şi „Female peasants of Philippowan‖ 704, texte pe care nu le mai traduc, pentru că le prefer pe
cele din 1821, publicate la Viena, şi traduse, în 1933, de Eugen I. Păunel, când, sub titlul
„Acvarelele bucovinene ale pictorului Franz Iaschke‖, pictorul acesta silezian, cu numele real
Jaschke, care vizitase Bucovina în două rânduri, „însoţind pe arhiducele Ludovic, unul din cei
11 fraţi ai Împăratului Franz al Austriei, la 1807 şi 1808, într-o călătorie de-a lungul frontierei
otomane, iar, la 1810, fiind, de asemenea, tovarăş de călătorie al unui alt frate imperial, al
arhiducelui Rainer‖, ne-a lăsat tulburătoare mărturii iconografice, care ar merita un loc măcar
onorabil, dacă nu şi cuvios, în memoria românească (să-mi fie iertată folosirea acestor două
cuvinte absolut incompatibile: memoria, românească!).
„Bucovina. Bucovina a fost, după cum se ştie, o parte integrantă a Moldovei, care,
cucerită, în anul 1769 de Ruşi, restituită Porţii otomane după pacea încheiată la 1774, ocupată,
apoi, în acelaşi an, prin forţa armată austriacă, a fost cedată Austriei, în mod formal, prin
convenţia din 12 Mai 1776. Această provincie îşi derivă numele de la multele sale păduri de
fagi (fagul se numeşte în limba slavă Buk); ea este situată între paralele 46 şi 48 de
miazănoapte şi cuprinde 172 mile pătrate; e, deci, cu 6 mile pătrate mai mică decât comitatul
Maramureşului şi cu o milă pătrată şi 2/10 mai mare decât comitatul Bacz (Bodrog);
întinderea cea mai mare în lungime e, în linie dreaptă, de 31 mile, în lăţime, de 16 mile. Se
mărgineşte, spre Est, cu raiaua Hotinului şi cu Basarabia, spre Vest, cu Maramureşul, spre
Sud, cu Moldova şi Transilvania, spre Nord, cu Galiţia, formând cercul al 19-lea al Galiţiei.
Solul e mănos, mai ales între Prut şi Nistru şi în valea Sucevei; prin părţile muntoase, se
găsesc vaste şi hrănitoare livezi, acolo se coc, însă, din cauza gerului timpuriu şi a duratei
lungi a iernii, numai cartofii, ovăsul şi orzul.
Râurile principale sunt Ceremuşul, Prutul, Siretul cel mic, cel mijlociu şi cel mare,
Suceava, Moldoviţa, Moldova, Bistriţa aurie, unde se spală, incidental, şi aurul, Dorna şi
Nistrul. Aproape două treimi ale Bucovinei se compun din munţi şi păduri. Pădurile cele mai
mari sunt moşii ale statului (camerale) şi ale fondului bisericesc, amândouă posedând, în total,
617.226 jugăre de pădure.
Populaţia. La ocuparea Bucovinei, în 1776, nu s-au numărat decât 11-12.000 de
familii. Recensământul din 1817 a dat drept rezultat 41.864 de familii şi 201.319 de suflete;
dintre acestea, sunt 10.284 Catolici, 180.131 Greci neuniţi, 3.662 Luterani, 251 Reformaţi,
1.654 Armeni eutihici, 637 Lipovani sau Filipoveni, 4.700 Evrei. În privinţa aceasta (numărul
populaţiei), Bucovina întrece comitatul Heves şi e întrecută de acel de Zemplen. Cel dintâi are
200.883 suflete, celălalt, 206.773 locuitori nenobili. Pe o milă pătrată, locuiesc 1.170 de
suflete; în consecinţă, Bucovina e ceva mai des populată decât Comitatul de la Szabolcs,
având 1.190 suflete pe mila pătrată. Cel dintâi este penultimul, adică al 55-lea, celălalt, al 54lea în rândul comitatelor Ungariei.
Pe cât de felurite sunt religiunile, pe atât de felurite sunt şi naţiunile din această
ţărişoară. Ele se împart în: 1. Moldoveni, indigenii primordiali, 2. Ruteni, 3. Nemţi, 4.
Maghiari, 5. Armeni, 6. Lipoveni, 7. Ţigani şi 8. Evrei.
Bucovina are trei oraşe municipale: Cernăuţii, reşedinţa districtului, cu 5.743, Siretul,
cu 2.318, şi Suceava, cu 4.145 suflete; apoi, patru târguri: Sadagura, cu 1.832, Câmpulung
Moldovenesc, cu 2.623, Vijniţa, cu 2.622, şi Rădăuţii, cu 1.868 suflete, apoi 309 sate, 7 ferme
704 Shoberl, Frederick, Austria, Capitolul XII, The Bukowina, Philadelphia 1828, p. 81-86
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izolate, 18 colonii germane, 5 sate maghiare: Hadikfalva (Dorneşti), Istensegits (Ţibeni),
Fogadjisten (Iacobeşti), Andrasfalva (Măneuţi) şi Ioseffalva (Vorniceni).
Acu, trecem la porturi, cari următoarele vor fi prezentate cetitorului:
Boier din Siret. În această ţară, boier înseamnă un nobil, un moşier. Gravura îl
reprezintă, aici, în costumul său obişnuit (N.R.: Eugen Păunel precizează că „boierul‖ din
Siret este, de fapt, un târgoveţ, iar dacă judecăm după port, descris de George Mihuţă,
„boierul‖ siretean este, în realitate, un târgoveţ armean din Siret). O manta îmblănită, de
culoare albastră, cu mânece până la cot, acoperă îmbrăcămintea de desupt, care se compune
din pantaloni largi de culoare roşie, dintr-o haină haină cu dungi albastre şi dintr-un brâu, în
care e băgat un hanger şi de la care atârnă o basma mare. Capul nu e acoperit cu pălărie de
pâslă, ci cu un fes sârbesc de postav roşu. Boierul părăseşte locuinţa şi pare a fi pe gânduri. În
fund, vedem o parte a oraşului Siret, construit în felul obişnuit în Bucovina.
Un om din Bucovina. Pe stăpân îl urmează, şi aici, ca pretutindeni, ţăranul (N.R.:
Eugen Păunel precizează că „un om din Bucovina‖ este, de fapt, huţanul din Ţibău). El e
îmbrăcat cu nădragi albi sau roşii; deasupra cămăşii, ale cărei mâneci largi sunt împodobite,
pe lângă tivitură, de cusături, dânsul mai poartă şi o bundiţă îmblănită. Omul îşi vede de lucru,
în câmp şi pădure, având o traistă pe umăr, iar în mână purtând toporul cu coada lungă, care-i
ţine şi locul băţului.
După hrisovul Domnitorului Moldovei, Grigore Ghica, fiecare supus, având parte de
pământ, este obligat să lucreze stăpânului 12 zile de clacă pe an; cosaşii fac numai 6 zile; la
acestea, se adaogă dijma din toate fructele câmpului şi ale pomilor, din productele grădinii
numai atunci dacă face negoţ cu ele. Conform unei tradiţii vechi, fiecare supus „dotat‖ cu
pământuri mai dă, pe an, drept obligaţie funciară, o găină şi un tort; iar supusul care posedă
animale de tracţiune mai e ţinut să ducă un car de lemne din pădurea moşiei sau, unde nu e
pădure la moşie, din cea mai apropiată pădure străină; stăpânul moşiei, însă, păduritul.
Excepţie de la aceste biruri se fac numai supuşilor din Câmpulungul Moldovenesc, acelor de
la moşia Ilişeşti, numiţi Brănişteri, Lipovenilor şi coloniştilor germani.
Femei din Suceviţa. Portul lor se apropie mai mult felului de a se îmbrăca al
Moldovencelor, ceea ce se poate observa, în aceeaşi măsură, în portul Unguroaicelor şi
Transilvănencelor; chiar moravurile şi obiceiurile le sunt comune. Capul îl poartă aceste
ţărance învelit în ştergare ţuguiate; ele poartă şi bundiţe îmblănite, la fel ca acele obişnuite la
Grecoaice. În fund, vedem Suceviţa, locul de odihnă al Domnilor moldoveni, despre care vom
da, mai jos, câteva amănunte.
Fată din Iacobeni. Iacobenii e un sat în munţi, locuit de mineri şi funcţionarii
minelor. Femeilor de rând le place, ca oriunde, să se gătească; de îmbrăcămintea lor se ţin,
numaidecât, broderii bogate şi găteli cu mărgele, monede şi cruciuliţe, iar vara, flori şi
verdeaţă în păr. La aceste, se mai adaugă un brâu roş şi o catrinţă în dungi. Picioarele sunt
îmbrăcate în opinci.
Femei din Iacobeni. Îmbrăcămintea lor este aproape fără podoabe şi gust. Cămaşa e
înfrumuseţată prin cusături modeste, o catrinţă destul de simplă, cu dungi albastre, pe
deasupra; la vreme rea, o caţaveică largă, de culoare cafenie; în picioare, opinci. Toate, în
mare contrast cu vecinele lor din Transilvania.
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Filipovence. După cum am şi menţionat-o mai sus, există Lipovenii sau Filipovenii în
Bucovina, ca o deosebită comunitate bisericească. Ei se ţin de Rascolnicii ruseşti şi
mărturisesc biserica grecească neunită. Venind în Bucovina dinspre Marea Neagră, pe timpul
administraţiei militare a generalului Enzenberg (1785), Lipovenii au obţinut, de la Împăratul
Iosif II, libertatea exercitării cultului lor religios. Ei sunt oameni liniştiţi şi paşnici, plătesc
exact şi fără silă impozitele şi birurile, sunt muncitori şi activi, se îndeletnicesc cu agricultura;
trăiesc, însă, în cea mai mare parte, din comerţul cu fructe proaspete şi uscate, peşti şi
frângherii, confecţionate chiar de ei, sunt meşteri la săpatul heleşteelor, pricepuţi şi versaţi în
drenajul, prin şanţuri de scurgere, la locuri umede şi mlăştinoase. În prezent, Lipovenii
locuiesc următoarele trei sate: Mitocul Dragomirnei, Fântâna Albă şi Climăuţii. Printre
diferitele secte ale bisericii răsăritene, dânşii ocupă acelaşi loc ce-l au Hernhuţii printre
Protestanţi.
Exteriorul Filipovenilor face o impresie plăcută asupra străinilor. Ei sunt zvelţi şi
înalţi, ambele sexe poartă o haină lungă de postav, cu nasturii încheiaţi, cu multă băgare de
seamă, de sus, până jos. Femeile poartă pe cap un fel de pălărie tare, deasupra căreia se
îndoieşte un tulpan în colţuri. Fruntea le este ascunsă sub o cordea brodată cu aur. Trupul e
ferit cu o haină lungă, verde sau roşie, fără mâneci şi încins în brâu. În picioare, poartă
sandale roşii sau galbene.
Lipovenii n-au legături prea strânse cu alţi locuitori, cel puţin nu primesc cu drag pe
cineva în casele lor. Dacă acesta s-ar întâmpla, totuşi, fie pe neaşteptate, fie chiar împotriva
voinţei lor, locul unde a şezut străinul e considerat ca spurcat, până nu va fi iar curăţit, în felul
lor. Nu mănâncă cu străini. Pentru oaspeţi, au vase deosebite şi, când ospătează pe cineva, îl
silesc să ieie cu sine totul ce a rămas din mâncare, iar de nu, rămăşiţele le aruncă. N-au voie
să fumeze tutun sau să-l tragă pe nas, nici nu le e permis să aibă cârciume în satul lor.
Surprinzătoare e grija cu care aceşti oameni tăinuiesc atât obiceiurile lor religioase, cât
şi dogmele credinţei lor; n-au preoţi, ci numai învăţători, dascăli; nu se ţin de preoţii orientali,
ci de o biserică a sectei lor, din Moldova; acolo se fac cununiile. La dânşii nu se găseşte nici o
urmă de înmormântări, se crede că-şi ard morţii.
Bisericile lor din Moldova au aceeaşi rânduire ca şi cele orientale, pe acoperişul lor se
găsesc, însă, trei cruci, cu câte trei braţe, dintre care cel mai de jos e înclinat.
Denumirea lor, Filipoveni, s-ar trage de la un Filip, cinovnic de chilii la mănăstirea
Pomora din Rusia, care s-a călugărit, pe la 1694. După moartea Stareţului, speră să devină
Egumenul mănăstirii. Văzând că intenţiile lui dau greş, Filip acuză pe călugări că ei ar fi
părăsit credinţa lor cea veche. Aceste acuze, fiind crezute de vreo cincizeci dintre confraţii săi,
dânsul se despărţi de mănăstire, înfiinţând un schit nou şi întemeind o sectă nouă…
VEDERI: Ruinele de la Suceava. Nu departe de oraşul Suceava, despre care am şi
vorbit mai sus, e situată, pe un deal nu prea înalt, o mănăstire, scutită de un zid împrejmuitor
(desenul ne-o înfăţişează); iar mai jos de ea (N.R.: e vorba de biserica Mirăuţilor, pe atunci în
ruină, folosită drept grajd pentru animale), se arată, pe o colină, ruinele unui vechi castel
întărit, pe vremuri, reşedinţa Domnitorilor Moldovei. Se pare că a fost distrus cu forţa; această
soartă a suferit-o, probabil, la una din desele năvăliri asupra acestei provincii, ale Polonilor şi
Turcilor. Nu voim să decidem dacă distrugerea castelului de reşedinţă sau, după cum o pretind
alţii, ordinele Porţii au înduplecat pe Domnitorii Moldovei să părăsească domiciliul lor; un
lucru, însă, e cert, că Voievozii sau Hospodarii îşi aveau reşedinţa lor, până la jumătatea
secolului al şasesprezecelea, la Suceava, şi că ea a putut fi mutată, de aci, la Iaşi, deci de-abia
în jumătatea a doua a acestui secol.
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Mănăstirea Suceviţa. Am şi menţionat această mănăstire. Ea aparţine călugărilor
ordinului Sf. Vasile al bisericii răsăritene neunite, care, în ce priveşte numărul credincioşilor,
e cea predominantă în Bucovina. Astfel de mănăstiri există, aici, numai cinci, fiecare dintre
ele fiind redusă, în conformitate cu planul nou de organizare, la numai 25 călugări, cu un
proistos numit Egumen. Leafa unui Egumen e de 460 florini, aceea a unui călugăr, de 210
florini, 20 cruceri. Pentru cheltuielile bisericeşti, i se numără fiecărei mănăstiri 430 florini, iar
pentru procurarea şi reparaţia odăjdiilor, 200 florini. Afară de aceste sume, fiecare mănăstire
mai primeşte, de la moşiile ce formează fondul bisericesc, încă ovăz şi fân pentru hrana
vitelor de tracţiune şi muls; mănăstirile mai au un pomăt şi o grădină de legume, o prisacă şi
un iaz. Ocupaţia călugărilor constă în rugăciuni şi exerciţii evlavioase; sunt cazuri
excepţionale, când unul sau altul se sileşte să se formeze pentru o îndeletnicire mai activă şi
reuşeşte să fie apt pentru o catedră la o şcoală clericală.
Mănăstirea Suceviţa are împrejurimi triste şi melancolice şi face asupra călătorului o
impresie minunată, cu multele sale turnuri, clopotele mari şi mici şi cu zugrăveala de pe zidul
bisericii. Prin ziduri împrejmuitoare şi turnuri, ea este asigurată, din afară, împotriva
năvălirilor neaşteptate de către hoţi. Existenţa sa se datoreşte darurilor pioase, făcute de mai
mulţi Voievozi moldoveni, care au şi fost îngropaţi aici.
Valea de la Vama. Această frumoasă şi ispititoare vale se schimbă, încă des, într-o
pustietate sau baltă, prin râurile ce se revarsă peste malurile lor. Columna care se găseşte la
şosea arată locul unde Tătarii, devastând Ungaria şi, mai ales, Maramureşul, au fost, în fine,
nimiciţi, astfel că s-a pus capăt jafurilor lor (autorul descrierii greşeşte: Tătarii n-au fost, la
1717, adversarii lui Mihai Vodă Racoviţă, ci tovarăşii lui de armă, iar învinşi au fost, atunci,
Nemţii şi Ungurii, trupele imperiale. Inscripţia nu e în limba veche slavonă, ci în româneşte,
cu slove chirilice). Inscripţia pusă pe monument, în scrisul şi limba veche slavonă, păstrează
amintirea acestui eveniment‖705.

1832: Limba română şi cântecele populare româneşti
„Limba română, aşa cum este vorbită în întreaga Bucovină, este o fiică a celei latine.
Faptul că românii se folosesc de alfabetul chirilic a dat naştere la unele îndoieli cu privire la
această înrudire, dar toate temeiurile de acest fel pot fi combătute cu uşurinţă… Limba
română, remarcabilă prin gingăşie şi armonie sonoră, pare să fi fost făcută pentru cântec şi, în
ceea ce priveşte dulceaţa şi duioşia ei, poate fi pusă alături de limba italiană. Poporul simte
aceasta şi are mereu dorinţa să cânte. De-abia că apare un cântec nou, că acesta se
răspândeşte, cu iuţeala fulgerului, prin întreaga „ţară binecuvântată de Dumnezeu‖ (Bogdana,
cum o numesc românii) şi aceleaşi melodii, care se revarsă de pe buzele roşii ale unei
moldovence încântătoare, în sunet de lăută, răsună pline de dor, în acordurile melancolice de
trâmbiţă, în colibele joase ale ţăranilor, pe vârfurile golaşe ale stâncilor şi în stepă, în lumina
mată a craiului nou, care se iveşte sau se stinge în vuietul furtunilor din miazănoapte. Cele
mai multe dintre aceste cântece sunt rodul spiritului romantic-poetic al poporului de rând, mai
cu seamă al paznicilor hergheliilor şi turmelor. Sub cerul liber sunt compuse cântece închinate
iubirii, iar vederea unor privelişti maiestuoase ale naturii face să scapere scânteia poeziei şi o
înteţeşte până când se transformă în flacără. Arunci când, la apropierea iernii, ciobanii se
705 Păunel, Eugen, Acvarelele lui Franz Jaschke, în Codrul Cosminului, VIII, 1933-1934, Cernăuţi 1934, pp.
419-432
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întorc, cu turmele, în ţarcurile de acasă, ei aduc cu sine, de obicei, o bogată comoară poetică.
Multe dintre aceste cântece îşi datorează originea fanteziei înflăcărate a unor boieroaice
spirituale şi culte. Astfel, cântecul „Ziua, ceasul despărţirii‖, compus de o domniţă, este unul
dintre cele mai frumoase cântece de dragoste din toate limbile. Tema obişnuită a poeziei
românilor o constituie tânguirea de dragoste, dar şi evenimente importante, care privesc
existenţa sa poetică, îl însufleţesc pe românul dornic de cântec cu scânteia poeziei. Astfel, neau rămas unele cântece frumoase şi însufleţite, din vremea răscoalei domnitorului valah
Brâncoveanu, iar cântecul delicat şi trist al eteristului aflat pe fugă, „Nu-i, nu-i, nădejde, nu-i‖,
poate fi socotit ca un pandant al celestului imn al lui Riga din Tessalia: „Veniţi, copii ai
grecilor‖. Melodiile deosebit de simple au un farmec aparte. Ele evoluează în acorduri în
minor, într-un ritm solemn, pline de dor şi de simţăminte.
Ţiganii, aceşti copii ai Indiei orientale, această castă cea mai răspândită a hinduşilor, ai
căror urmaşi bântuie pretutindeni, pe care îi poţi întâlni fie pe malurile Nilului, ca vrăjitori, fíe
pe Gange, ca dansatori pe sârmă şi baiadere, fie în Egipt, ca adoratori ai şerpilor, se găsesc şi
aici în număr mare. Melodiile compuse de ei le prezintă cu iscusinţă neobişnuită şi simţire.
Numele unui Anghel, Gheorghe şi Suceavă sunt cunoscute în întreaga Bucovină.
Instrumentele de care se folosesc, la cântarea melodiilor, sunt viori, naiul şi un fel de lăută, pe
care cântă cu un arcuş. Dacă muzica şi poezia sunt acordurile de căpetenie ale sufletului, care
izvorăsc la unele naţiuni, dar şi la toate naţiunile în forme atât de variate, să acordăm atenţia
cuvenită şi acestor sunete ale naturii. Cu ajutorul lor vom ajunge la izvorul din care ţâşnesc
atât de îmbelşugat. Acest cântec, pe cât de simplu şi monoton pare, trebuie întotdeauna socotit
un imn sfânt al naturii. Chiar dacă melodiei lui Nurdeni îi lipseşte focul şi prospeţimea
Sudului, totuşi dorul după acestea este exprimat cu atât mai emoţionant.
De câte ori când luna îşi revarsă lumina mată asupra coamelor acoperite cu zăpadă ale
Carpaţilor, am ascultat cântecul unui drumeţ singuratic, care păşea pe câmpia pustie, prin
liniştea nopţii! De câte ori, în umbra întunecată a unei păduri întunecate de stejar sau la vatra
ce răspândea căldură în peştera care adăpostea o familie de ţigani, nu m-am cufundat în
gânduri tulburi, datorită trilurilor fantomatice ale unei vechi balade! Povestirea cumplită a
unui grec, în cafeneaua de la Botoşani, era însoţită de acorduri de lăută îndepărtate şi
melancolice‖706.

1835: Primul reportaj despre haiduci şi poteră în Moldova
În 25 februarie 1835, într-o zi de luni, 9 haiduci au atacat postul militar din Dealul
Ocnei, pentru a elibera 16 fârtaţi. Iniţial, curajosul demers a izbutit, dar împuşcăturile au fost
auzite de şeful „străjii gropilor ocnelor‖, colonelul Milicescu, care, mobilizând târgoveţii
(primarul se numea, pe atunci, „smotritev‖), a capturat toţi evadaţii, afară de 4 morţi şi un
rănit (Ivan Sprânceană, Costake Fuior, Dumitru Hănganu şi Vasile Borcilă, rănit grav fiind
Vasile Sirian) ucigând şi 3 haiduci din ceata eliberatorilor (Costea Zaharia, căpitanul cetei de
eliberatori, Ioan Ţăţioanu şi Andrei Pojarnicu, „ce-i zic şi Mânzu‖). Raportul lui (No. 74 din
25 februarie 1835) înseamnă un formidabil prim reportaj despre bătăliile dintre haiducii şi
poterele vremii, numele evadaţilor capturaţi fiind: Iordachi Chicer, Dumitru Doina, Grigore
Ciobotaru, Neculai Ciobanu, Neculai Tăut, Opre Ciure, Sandu Buca, Andrei Ioan, Ioan
Bondariu, Ioan Ungureanu, Ioan Olteanu, Ioniţă Masalagiul, adică „năierul‖.
706 Schneidawind, Franz Joseph Adolph, Cântecele populare româneşti, în Călători străini despre Ţările
Române în secolul al XIX-lea, Serie nouă – vol. III, Bucureşti 2006, pp. 70, 71
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Dintre târgoveţii care au pierit în luptă, sunt menţionate numele: Avram Focşăneanu,
însurat, cu 6 copii; Costake sin (fiul) Ştefan Forăscu, burlac; robii ţigani ai ocnei Toader
Pavel, însurat, cu 3 copii, şi Ioniţă Berbeci, însurat, cu 2 copii. Răniţi au fost, dintre târgoveţi
şi soldaţi, Toader Husariu, Petre Popa, Simion Streinu şi soldatul Ioan Zota. Dar iată raportul
colonelului Milicescu, apoi şi „Anaforaua din partea Adunării către Prea Înălţatul Domn‖,
datată în 1835, martie 4, sub No. 46:
„Astăzi, luni, la 25 ale următoarei (februarie – n. n.), pe la zece ceasuri turceşti din zi,
dinspre seară, au sosit în Dealul Ocnelor nouă făcători de rele tâlhari, pe lângă dânşii având
multe focuri, puşti, pistoale, săbii şi iatagane; deodată, fără veste intrând călări în ograda
ocnei, pe poarta de la deal, au descălecat aproape de Casa Delăriei, unul repezindu-se la porţi
de le-a închis, iar alţii au început a împuşca, năvălind la gura ocnei în care erau închişi
tâlharii, cu săbiile în mână; înconjurând cu iuţime pe soldaţii ce erau la ceas, nu le-a mai
rămas vreme măcar să-şi mişte puştile din mână, au început a scoate din tâlharii din ocnă,
împuşcând în toate părţile, unde nu se putea apropia nimeni de dânşii; au scos 16 tâlhari din
ocnă, dându-le armele ce le aveau de prisos cu dânşii. Unde prinzând eu de veste, am alergat
cu cea mai mare grăbire, împreună cu soldaţii ce ieşiseră din caraulă, întovărăşit fiind de
smotritevul târgului de aice şi de alţi voinici târgoveţi, am bătut război cu focuri din puşti şi
săbii, ca un ceas jumătate, unde, înfrângându-i cu morţi, i-am prins pe toţi acei scoşi din ocnă,
omorâţi fiind patru şi patru răniţi, iar opt sănătoşi, unde s-au şi pus pe aceştia doisprezece vii
în ocnă, afară de cei ce s-au omorât. Din acei nouă tâlhari, ce veniseră să-i scoată din ocnă, sau omorât, împuşcându-se trei li al patrulea s-a rănit cumplit şi s-a şi prins; iar cinci din acei
ce au venit, încălecând pe cai, scăpând, au apucat în codri, unde totodată am făcut cunoscut şi
isprăvniciei ca, ridicând potera, să-i poată prinde, iar din soldaţi numai unul s-a rănit cu glonţ,
pentru care grăbesc a aduce la ştiinţa Excelenţei Voastre. / Parucicul MILICESCU‖
Anaforaua, avea să fie urmată de o „Otnoşenie din partea Adunării către Dumnealui
Şeful miliţiei, Hatmanul Teodor Balş‖, datată în aceeaşi zi de 4 martie, sub No. 50. Dar iată,
mai întâi, anaforaua:
„Obşteasca Obicinuită Adunare a primit cu supunere ofisul Înălţimii Voastre, de la zi
întâi a curgătoarei, supt No. 32, pe lângă care aţi binevoit a împărtăşi ei, în copie, raportul
Dumisale Şefului miliţiei, Hatmanul Teodor Balş, şi înştiinţarea ofiţerului rânduit cu
garnizoana pentru paza vinovaţilor din gropile ocnelor, amândouă cuprinzătoare de
prescrierea asupra luptei urmata la 25 a trecutei luni, fevruarie, între militarii garnizoanei
pomenite, întovărăşiţi cu unii din târgoveţii Târgului Ocna, şi între nouă făcători de rele
tâlhari, ce au fost năvălit spre scoaterea vinovaţilor din gropile ocnelor, uniţi cu 16 din
asemene vinovaţi, pe care au fost apucat a-i scoate. Din acea prescriere, Adunarea a avut o vie
plăcere a descoperi înţeleptele măsuri întrebuinţate de către Dumnealui Hatmanul Balş asupra
întăririi garnizoanei arătate, precum şi asupra îngrădirii Comandirului aceluia cu povăţuire de
însufleţire, spre întâmpinare la asemene întâmplări. Nişte asemenea bune chibzuiri ale
Dumisale, pornite de la adevărata patriotică râvnă, ce-l caracterizează, vrednicind deplină
mulţămire din partea obştiei sin-patrioţilor, Adunarea îndrăzneşte a înnoi, către Înălţimea
Voastră, mărturisiri întru aceasta, şi totodată cu acest prilej, a recomanda pe Dumnealui
Hatmanul Balş la acea cu osebită a Voastră înaltă bunăvoinţă. Numai puţin ea îndrăzneşte a
mijloci, cu plecată rugăminte către Înălţimea Voastră pentru a se face o potrivită răsplătire
militarilor şi altora, ce, prin a lor bărbăţie, s-au însemnat în urmarea acestei crunte lupte,
precum şi sprijinirea cu cuviinciosul bugetar a casele acelora ce s-au făcut jertfa în această
întâmplare, spre a sluji aceasta de îmbărbătare şi altora, pe viitorime, la asemeni.
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VENIAMIN, Mitropolit Moldovei.
MELETIE, Episcop Romanului,
SOFRONIE Episcop Huşului,
Costake MAVROCORDAT, Vornic,
Alecu MAVROCORDAT, Postelnic,
Costake BALŞ, Hatman,
Iordake GHIKA, Postelnic,
CATARGIU, Vornic,
Costin CATARGIU, Postelnic,
Ioan JORA, Postelnic,
Iordake GHIKA, Vornic,
CRUPENSKI, Vornic,
Ioan CUZA, Postelnic,
Alecu STURZA, Agă,
Dimitrie CANTA, Spătar,
Ilie COGĂLNICEANU, Agă,
Mihai VEISA, Agă,
Ienacake GHERGHEL, Ban,
Grigore CODREANU, Spătar,
Grigore CUZA, Spătar,
Vasile VEISA, Spătar,
Vasile ALEXANDRI, Spătar,
Iordake MILU, Paharnic,
Iordake CHIRIAC, Paharnic,
Dimitrie BRAN, Ban‖.
Otnoşenia, adresată şefului miliţiei, Balş, care, vorba lui Faulkner, căzuse în eroism ca
într-o gură de canal uitată deschisă pe stradă, este şi o probă a servilismului tradiţional
românesc, dar şi una, ca şi raportul, ca şi anaforaua, a excelentei limbi româneşti, care se
folosea în Moldova primei jumătăţi a veacului al XIX-lea, deci înainte ca bătălia „ştiinţifică‖
dintre etimologişti şi fonetişti să o bulverseze şi să o bulibăşească până la penibil (culmea este
că Academia Română de astăzi preia, tot la fel de „ştiinţific‖, unele jălnicii etimologiste, pe
care le dă drept obligatorii pentru fonetismul de astăzi). Dar iată şi Otnoşenia No. 44/1835:
„Din acele pe lângî ofisul Prea Înălţatului Domn, de la zi întâi a curgătoarei, supt No.
32, împărtăşite Adunării, copii de pe raportul Dumitale şi de pe înştiinţarea ofiţerului rânduit
cu garnizoana spre paza vinovaţilor din gropile ocnelor, pentru lupta urmată la 25 a trecutei
luni fevruarie, între militarii acelei garnizoane, întovărăşiţi cu unii din târgoveţii Târgului
Ocnei, şi între nouă făcători de rele tâlhari, ce au fost năvălit spre scoaterea vinovaţilor din
gropile ocnelor, uniţi cu 16 din asemene vinovaţi, pe care au fost apucat a-i scoate, Adunarea
a luat deplină lămurire de urmarea acestei întâmplări şi ea a avut acea mai vie plăcere a
descoperi înţeleptele măsuri întrebuinţate de către Dumneata asupra întăririi garnizoanei
pomenite, precum şi asupra îngrădirii comandirului aceluia cu povăţuiri de însufleţire, spre
întâmpinare la asemene. Nişte aşa bune chibzuiri ale Dumitale, pornite de la adevărata
patriotică râvnă ce te caracterizează, vrednicind o deplină mulţămire din partea obştii sinpatrioţilor, Adunarea împlineşte o datorie întru a înnoi către Dumneata mărturisirea întru
aceasta, pe care binevoieşte, arhon Hatman, a o primi ca un prinos după vrednicia cuvenită
ostenelilor Dumitale acelor cu neobosită sârguinţă şi cu acea mai desăvârşită râvnă în slujba
patriei.
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VENIAMIN, Mitropolit Moldovei.
MELETIE Episcop Romanului,
SOFRONIE, Episcop Huşului,
Costake MAVROCORDAT, Vornic,
Alecu MAVROCORDAT, Postelnic,
Costake BALŞ, Hatman,
Iordake GHIKA, Postelnic,
CATARGIU Vornic,
Ioan JORA, Postelnic,
Ioan CUZA, Postelnic,
Iorgu GHIKA, Vornic,
Costin CATARGIU, Postelnic,
CRUPENSKI, Vornic,
Alecu STURZA, Agă,
Dimitrie CANTA, Spătar,
Ilie COGĂLNICEANU, Agă,
Mihai VEISA, Agă,
Ienacake GHERGHEL, Ban,
Grigore CUZA, Spătar,
Vasile ALEXANDRI, Spătar,
Vasile VEISA, Spătar,
Dimitrie BRAN, Ban,
Iordache MILU, Paharnic,
Iordache CHIRIAK, Serdar‖707.

1841: Chef cu lăutari solcani la mănăstirea Putna
Pentru „închinare şi jertfire‖ veni, într-o zi, la mănăstire şi un taraf de lăutari solcani,
adică din Solca, ştiuţi şi chiar vestiţi, pe atunci, ca cei dintâi după taraful muzical al „Pletosului‖ din Suceava. Cântaseră adică aceşti lăutari la hram, la „părintele Ştefan‖ (Bunceac), la
Vicovul de Sus, acest „părinte Ştefan‖ era ştiut şi numit în întregul ţinut „popa galanton‖, şi,
după acel hram, veniră acei lăutari şi la mănăstire, care era aproape, cum zisei eu, după spusa
lor, pentru „închinare‖ şi „jertfire‖. Era însă în prepus „tuzul în şodenii‖, părintele Lavrenti
Chirilescu, care era de loc aşijderea din Vicovul de Sus, că adică cuvioşia sa, prin fraţii şi
neamurile sale, ce le avea acolo, la Vicov, ar fi pus la cale acea venire a ţiganilor lăutari la
mănăstire pentru „închinare şi jertfire‖. Fie, însă, cum va fi fost, lăutarii, vreo zece la număr,
cu scripci, cu cobze, cu năier, cu ţimbale şi cu un bas puternic, veniră după sfârşitul liturghiei,
aflându-se călugării la „trapeză‖ (la masă, la mâncare). Se închinară lăutarii, intraţi în curtea
mănăstirii, cu multe cruci, în toate părţile şi, aflând de la cineva că părinţii se află la prânz, se
băgară în pavilionul ce acoperea fântâna de lângă trapezărie (sala de mâncare), ca şi când ar fi
vrut să-şi arate modestia în sfântul lăcaş şi nu se vâră acum deodată mai în interiorul
mănăstirii. Călugării ieşiră de la masă, se puseră, după regulă, rând cu faţa spre biserică şi se
închinară, în chip de mulţumită ctitorului mănăstirii pentru hrana ce o au acolo (căci
rugăciunea după masă o făceau înăuntrul trapezăriei), şi-apoi, închinându-se toţi către
707 Obicinuita obştească Adunare a Moldovei / Legislatura I, Sesiunea III / 1834-1835, Iaşi 1835, Anexe, pp.
811-813
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Arhimandritul ce porni spre locuinţa sa şi mai întorcându-se în trapezărie, ca să-şi ia câte ceva
din rămăşiţele „porţiei‖ de mâncare, porniră a se împrăştia pe la chiliile lor.
Acum ieşiră şi ţiganii de lângă fântână. Călugării, la zărirea lor cu uneltele muzicale,
nu cred să fi fost cu putinţă să nu se fi simţit, fiecare din ei, ca electrizaţi prin inimă,
aducându-şi aminte de lumea în care şi ei, odată, au trăit... ah, de lume, zic să nu-şi fi adus
aminte d-apoi de cele din lume, ce li le aminteau bieţilor călugări acele unelte muzicale ale
lăutarilor! Sărutară călugărilor mâna cu respect, schimbară cu sfinţiile lor câteva cuvinte şi
apoi ţiganii urmară unuia dintre călugări, şi care putea fi acest altul decât numai părintele
Lavrenti?
Bătrânul Arhimandrit se puse, după masă, la odihnă, eu însă numai ce mă pomenesc în
chiliuţa mea cu părintele Lavrenti, care îmi pune douăzeci de creiţari „groşi‖, noi şi roşii ca
para focului, şi-mi zise:
– Dragul meu, aceşti douăzeci creiţari fac un sorocovăţ: sunt ai tăi; dar ia cheia
pivniţei şt vino de ne dă câte o ocşoară de vin.
Creiţari aşa frumoşi căpătasem eu, mai înainte, adeseori de la părintele Lavrenti, dar
aşa de mulţi, deodată, încă nu. În măsura, deci, a bacşişului îmi fu acuma şi voia şi graba de a
împlini dorinţa părintelui.
În gârliciul pivniţei, care, de dinafară, nu era închis, găsii vreo şase părinţi călugări şi
lăutarii. Nu ştiu, ori că de brudiu la minte ce încă eram, ori că nici nu era de ce să am griji,
căci stăteau pe lângă părinţii călugări şi lăutarii, descuiai fără nici o trăgănare pivniţa şi intrai,
cu lumina aprinsă, ce o aveam cu mine în felinar, înăuntru şi călugării şi ţiganii după mine.
Pivniţa era spaţioasă şi avea, în partea aceea, unde erau vinurile, două despărţituri,
una mai afundă şi alta mai aproape; iar vinul de care aveam voie să dau părinţilor era într-un
antal (vas) din despărţitura cea mai afundă. Era, pe lângă alte măsuri, şi o vadră deşartă în
pivniţă. Părintele Lavrenti îmi zise să slobod pentru toţi cei şase părinţi câte o ocă în vadra cea
deşartă; fâcui aşa şi părintele Lavrenti, luând vasul şi făcând semn celorlalţi şi lăutarilor să-i
urmeze, se duse înainte şi „societatea-i‖ după dânsul, adică după buţi şi antaluri, în fundul
pivniţei. Un călugăr, Cleopa Ianoş, închise uşa gârliciului şi a pivniţei, dar numai ce-l văd că
vine cu o mulţime, adică şi cu toţi ceilalţi călugări!
– Ia-n trageţi una de-a codrului!, zise, atunci, părintele Lavrenti lăutarilor, scoase nişte
lumini de ceară din buzunarele antereului, le lipi câte una de buţi şi antaluri şi apoi, de aici,
înainte, să fi auzit, să fi văzut! Ieromonahii şi diaconii scoaseră cu toţii pahare de prin anterie
şi numai ce auzii sunând deja fundul vedrei, adică într-o clipă erau şase ocşoare duse!
– Mai pune băiete!, zise părintele Lavrenti către mine, şi pentru ceilalţi părinţi
ieromonahi şi diaconi câte-o ocşoară. şi pune-le la condică, că creiţari de cei mândri mai sunt.
Numărai părinţii ieromonahi şi diaconi şi erau, cu toţii, doisprezece, adică doi nu
încăpeau în vadră. Nu trecu mult şi fundul vedrei iară sună şi cei doi, se vede că diaconii, ce
nu încăpură mai înainte în vas, se găsiră în el cu încă opt, care erau ieromonahi, adică ori
diaconi ori acum şi monahi şi novici, nu mai ştiu.
Hei, d-apoi părinţii îşi schimbară rolurile cu ţiganii: ei cântau şi ţiganii ţineau hangul.
Un călugăr, Vitale Borşan, se sui sus, pe-o bute, şi-i zise pe ;glas de doină:
„Când eram în vremea mea,
Scripca-mi era gura mea!‖.
– Să trăiţi, măi lăutari!, iar aceştia, apoi, îi răspundeau cu un „tuş‖ şi cu un „vivat,
vivat, vivat!‖.
Eu, văzând ce se lucră şi, speriindu-mă, ieşii la uşa gârliciului, să văd şi să ascult ce-i
pe-afară. Nu era nimeni şi numai se auzea sunet de glasuri şi de instrumente din fundul
pivniţei. Mă întorc, de aceasta cam mângâiat, îndărăt şi văd pe părinţi, cu paharele prin vadră.
Adică cuvioşiile lor găsiră „socoverca‖ la o bute, deşi nu era în aceea vinul de care le era
încuviinţat a li se da lor. Părintele Lavrenti îmi zise:
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– Mai scrie zece cupe!
Aceasta însă îmi trecu de şagă şi aş fi zis părinţilor ceva ce-mi era să le zic; dar nu
încăpui la cuvânt, căci, cum numai goliră păhărele, strigară unul, după altul:
– O moldovenească, măi!, ş-apoi acum fu acum!
Moşnegii şi tinerii, adică ioroschi-monahii, ieromonahii, diaconii şi monahii, şi toată
tagma călugărească, din cei anteriori unii şi cu defecte corporale... care nu erau prea
îndemânatici, pentru joc... ţinându-se de mână, o luară printre buţi şi prin prejurul lor,
părintele Lavrenti, cu potcapul pe ureche, înainte, şi numai ce-l auzii:
„Sub călcâiul cizmei mele
Şede dracul şi-o muiere
Şi mă-nvaţă să fac rele!‖.
Văzând eu, iară, că călugării, de ce tot beau, se mai aprind şi cugetând la urmări, căci
lăsai pe călugări şi pe lăutari să între în pivniţă şi ei, acum, aici îşi fac de cap, pe când Vitale
Borşan declama:
„Iu, iu, iu, şi iar aşa
Multa vreme n-a fi-aşa!‖,
iar Cleopa de Ianoş îi răspundea, de dincolo de-o bute:
„Frunză verde de cafea
Bine-mi pare că-i pe-a mea!‖,
ba mi se pare că toţi cuvioşii îşi aduseră chiar acum aminte de cântecele ce rămaseră
oarecând afară de mănăstire şi-ar fi socotit cineva că-s deja de mult uitate, căci din toate
coturile şi de după toate antalele şi buţile se auzeau „frunze verzi‖ şi „iu-iu-iu‖-uri care de
care mai îndrăzneţe şi mai lumeţe; văzând eu, zic, acestea şi mărindu-mi-se frica şi spaima
până mai la neştire de mine... mă apropiai, cu lacrimi, de părintele Lavrenti, cu afurisiţii lui
creiţari „groşi şi roşii ca para focului‖, şi-l rugai, în strigăt cât puteam, să iasă din pivniţă, că
nu i-am slobozit aici, ei singuri s-au băgat şi acum e şi vremea vecerniei, de-a auzi părintele
Arhimandrit e vai şi amar!
– Taci!, îmi curmă el cuvântul, trase un şuier în deget, de cred că băga în spaimă
stafiile nu numai ale pivniţei, ci şi ale tuturor zidurilor mănăstirii, şi-apoi, învârtindu-se pe un
picior, îşi puse potcapul pe scăfârlia „protosului‖ (primaşului) dintre lăutari, înfipse mâinile în
şolduri şi strigă ca în extaz:
„Nici nu-mi pasă
de Năstasă,
De Nichita
Nici atâta!‖.
Dar atunci numai ce văd un baston ridicându-se după spatele mele – vai, era
bastonul… arhimandritului! – trosc, peste potcap, de capul ţiganului, trosc în scripca lui...
Lavrenti şi călugării suflară în lumini şi fuga, pe după poloboace, ţiganii călcau unul pe altul,
bâjbâind pe întuneric, să scape afară... se auzea bietul bas troncănind, când se pălea de păreţii
pivniţei...
Urmarea a fost, cum a fost, dar mult şi mare n-a fost; numai atâta că vecernia, în
această seară, a săvârşit-o Arhimandritul singur, cu noi, băieţii, la stranele călugărilor, toate
deşarte şi că cheile pivniţei n-au mai rămas, de aici, înainte, pe mâna mea; dar nici taraf de
ţigani lăutari n-am mai văzut la mănăstire, spre „închinare şi jertfire‖708.

708 Porumbescu, Iraclie, Un episod hazliu din mănăstirea Putnei. Înainte de cincizeci de ani, în Loghin,
Constantin, Scriitori bucovineni. Antologie, Bucureşti 1924, pp. 161-168
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1843: Bucovina, între Bosanci şi Cernăuţi
„Carantina austriacă de la Bosanci (Nimirceni – n. n.), în care urma să rămânem cinci
zile, a fost plăcută și sănătoasă. Aceasta se află pe un teren înalt, înfăţişând privirilor grădini
întinse și căsuțe albe –privește spre o țară minunată, numită Bucovina. Orașul Suceava se află
la aproximativ o oră distanță. Un maghiar din carantină a vorbit în latină cu noi. Pronunția sa
diferă puțin de a noastră, dar părea să atașeze un sens ciudat mai multor cuvinte latine. Astfel,
folosind „dignature‖ (demnitari), cu sensul „este numit‖, a spus: „Haec regio dignatur
Bucovina‖. Şi doctorul militar vorbea în latină cu noi și a fost foarte atent la confortul nostru,
după ce am trecut prin procesul de afumare. Într-adevăr, toți însoțitorii au fost remarcabil de
civilizaţi și politicoşi. Cărțile noastre au fost examinate toate, dar niciuna nu a fost confiscată.
Aceasta a fost a treia oară când am fost supuși carantinei, de la părăsirea Ierusalimului,
și a fost, de departe, cea mai agreabilă. Am petrecut cele cinci zile redactându-ne jurnalele și
scriind acasă; și ne-am bucurat, de asemenea, să avem puțin timp liber pentru lectură și studiu.
Doctorul ne-a vizitat des și și-a exprimat surpriza pentru hărnicia noastră. În fiecare seară, am
făcut câte o plimbare prin vecinătatea clădirilor de lemn ale postului de carantină, încercând
să desluşim, în zarea din faţa noastră, traseul viitor. Ne-am propus să mergem la Cernăuţi, la
Tarnopol, la Brody, la Lemberg și, tot așa, prin Austria, spre Cracovia.
În dimineața zilei de 27 septembrie, am părăsit carantina, cu una dintre briştele
ţărăneşti acoperite și am ajuns, în curând, în plăcutul oraș Suceava, cu opt biserici
strălucitoare și cu un castel în ruină, dar și o populație considerabilă de greci, romani. Catolici
și armeni. Poziţia sa este frumoasă, pe malul înalt, accidentat, al unui pârâu care curge
dintotdeauna prin mijlocul copacilor de toate soiurile. Casele sunt văruite, ceea ce le conferă
un aspect de curat, iar pereţii sunt din lemn. Jumătate din oraș este ocupat de armeni, care se
ocupă, în principal, cu comerţul de vite. Evreii de aici comercializează mult cerealele și mulți
dintre ei sunt bogați și respectabili.
În așteptarea semnării pașapoartelor noastre, am vorbit cu mai mulți dintre ei, pe
stradă. Ne-au spus că aici sunt 200 de familii evreieşti și că au o școală, durată de ei, unde
mulţi copiii evrei învață limbile germană și latină. Ei așteaptă ca pe Mesia reîntoarcerea pe
propriul lor pământ. Ne-au întrebat dacă suntem romano-catolici și, după ce le-am spus că nu
suntem și că venim din Marea Britanie, ei au întrebat dacă suntem calviniști, şi le-am declarat
imediat că suntem; după care ne-am referit la Sărbătoarea Corturilor și la cabanele care se
aflau înaintea caselor lor, le-am spus cum a lucrat Dumnezeu pentru oameni în trupurile
noastre. Pe când urcam în trăsură, unul dintre ei s-a ridicat și a întrebat cu nerăbdare cât de
departe aveam să călătorim în ziua aceea. Întrebarea era menită ca, prin răspunsul nostru, să
probăm dacă suntem sau nu cu adevărat creștini, pentru că, așa cum am descoperit atât de des,
nu erau obișnuiți să li se vorbească cu bunătate de către nimeni care nu era din propria lor
națiune. Le-am spus cât de departe mergem și, după ce ne-au spus că va trebui să călătorim
până după șase, seara, când începe Sabatul evreiesc, unul dintre ei a clătinat din cap și le-a zic
celorlalți, că „nu eram evrei‖. Le-am lăsat un tract ebraic, unul dintre puținele pe care trebuia
să le avem în puterea noastră, înainte de a pleca în teritoriile austriece.
La ieșirea din oraș, drumul nostru a trecut printre garduri de nuiele curioase, apărate de
ploaie prin acoperişuri împletite. Drumul era macadamizat și în stare excelentă; căsuțele erau
mai confortabile decât cele ale Moldovei, iar aspectul țării era mai civilizat. Prunii și merii
huzureau prin grădini. Am văzut mai multe biserici de țară, care seamănă oarecum cu
bisericile parohiale liniștite din Scoția și am ajuns la un pod de lemn, acoperit ca o casă, de la
un capăt, la celălalt, așa cum se întâmplă în cea mai mare parte a punctelor vamale din țara
respectivă , ținute de evrei. Evreii sunt întotdeauna găsiți, ca Matei, „stând la primirea
obiceiului‖.
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Drumul, timp de trei ceasuri, a alergat în linie dreaptă, printr-o pajiște frumoasă,
uneori ridicându-se ușor, alteori aproape o câmpie, cu raza densă de pădure a Carpaților din
stânga noastră, care delimitează orizontul. Câmpurile erau aromate, cu crochiuri frumoase de
toamnă. Două sate drăguțe, situate pe o parte a dealului, și un han evreiesc au fost singurele
obiective oarecum interesante pe calea câtorva kilometri. Am trecut de o altă vamă, ţinută de
un alt evreu, și ne-am aminte de casă, văzând oamenii de la țară, care coseau un câmp de
ovăz; puțin mai departe, alţii adunau cartofi, în vecinătatea unor lanuri de hamei.
În jurul orei două, am coborât în îngrijitul oraș Siret, aşezat malul râului cu același
nume, pe care îl mai trecuserăm, de două ori, în Moldova. Există barăci militare aici și deja
am început să fim familiarizați cu uniforma albastră a soldaților austrieci și cu verdele închis
al uniformelor ofițerilor lor, cu ornamentul vulturului, întinzându-și aripile în sus. În hanul
unde ne-am odihnit, mulți veneau și plecau și aveam o vedere dureroasă asupra stării imorale
a oamenilor. Când au auzit că suntem englezi, au spus: „Ah, au aceleași nasuri și ochi ca şi
noi!‖. Mulți erau intoxicați și un bătrân s-a apropiat de noi și, cerând scuze, ne-a zis că, în
acea zi, a fost înmormântarea unui locuitor înstărit.
Când am intrat în oraș, am întâlnit mulți evrei, în cea mai bună mantie și haină de
blană de sărbătoare, și am observat pe o parte dintre ei dansând la o casă publică. Ne-am
angajat, acum, în conversație cu doi dintre ei, iar un tânăr a devenit foarte comunicativ,
acceptând cu drag să fie ghidul nostru prin oraș. Există 300 de familii de evrei, care locuiesc
aici, și au două sinagogi și trei locuri de studiu sau Beth-midrash. Cea mai mare sinagogă, o
clădire de dimensiuni considerabile, a fost închisă; dar am intrat în cealaltă și, acolo, doi tineri
au început o conversație interesantă. Au întrebat dacă suntem evrei; am spus: „Nu, suntem
creștini‖. Ei au răspuns: „De asemenea, sunteţi şi evrei‖; și ne-au strâns mâinile, zâmbind.
Evreii de aici se așteptau la sosirea lui Mesia, în acel an, sau la altceva, la un alt eveniment
măreţ. Ne-au povestit despre un rabin remarcabil, Haiim, din Chosow, târg aflat la opt mile
distanță, în care multe mii de evrei merg în pelerinaj, în timpul sărbătorii Tabernacles. Ei se
bucură de mai multă libertate în Bucovina, decât în Galiția; căci în căci în cea din urmă
provincie există o taxă pe lumini, care devine împovărătoare pentru evreii care folosesc atâtea
lumânări de Sabat. Întrebând dacă există multă infidelitate aici, ne-au spus că toți sunt
talmudiști, cu excepția a trei epicururi – probabil membri ai Societății Tarnapol. În sinagoga
în care stăteam se aflau mai multe exemplare de cărţi sfinte, atât ale Talmudului, cât și ale lui
Mishna, dar numai câteva fragmente din Biblia ebraică se găseau în bibliotecă. Tinerii au
cunoscut abia un cuvânt din Scripturi, iar când domnul Calman le-a arătat ce spirit diferit
respira în Biblie de cel al Talmudului, ei au apărat Talmudul și pe rabini. O singură apărare a
rabinilor lor a fost luată din Deuteronom: „Și îl veți iubi și pe Domnul, Dumnezeul vostru‖…
Traversând Siretul, ne-am continuat călătoria pe un drum drept ca o săgeată. Dealurile
blânde, de pe ambele părţi, erau bine împădurite, câmpia bine cultivată, iar drumurile sunt
excelente, așa cum sunt în toate teritoriile stăpânite de austrieci. O lună plină ne-a luminat
drumul spre Cernăuţi, la care am ajuns, la ora zece, și am găsit adăpost pentru noapte, într-un
han foarte acceptabil.
28 septembrie: Cernăuţi este un oraș plăcut, cu străzi largi, bine aerisite și curate.
Casele au, în general, două sau trei etaje și există cazărmi și alte clădiri publice. Majoritatea
denumirilor de magazine erau poloneze. Locul pieței este un pătrat larg, având o latură
căptușită cu tarabe sau magazine mobile, și, la mijloc, o cruce mare, cu o statuie a Fecioarei,
așezată la poalele acesteia, ținând în brațe trupul mort al Mântuitorului, cu capul împodobit cu
douăsprezece stele, și doi îngeri în partea ei. O stradă largă duce, de la piață, pe o stradă cu
pantă abruptă, din vârful căreia se vede râul Prut, care șerpuiește prin câmpia de jos, cu un
târguşor, în partea opusă a malului, numit Sadagura, în care locuiesc mulți evrei. În această
stradă este, din nou, o figură a Mântuitorului de pe Cruce, iar Fecioara, stând sub ea, cu o
sabie care îi străpunge inima, cu referire la Luca II. 35. Poziţia orașului este frumoasă și
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curată, pe vârful unei înălțimi considerabile, privind spre râul vecin și înconjurat de câmpii
fertile din toate părțile.
Sunt aici 3.000 de evrei, cu opt sinagogi, dintre care doar trei sunt mari. Pe acestea trei
le-am vizitat, fiind toate sub acoperișul unui mare edificiu. Congregația se afla în rugăciune,
când am intrat, dar părea să aibă un sentiment de devotament mic, pentru că, în curând, câte
un grup s-a adunat în jurul fiecăruia dintre noi, în diferite părți ale sinagogii. Spunând celor
din jurul nostru: „Am fost la Ierusalim‖, ei au fost imediat interesați și au întrebat: „Sunt
evreii acolo, ca evreii aici?‖. Am spus: „Sunt, dar toți pot vorbi ebraică‖. Ei au răspuns:
„Nimeni, aici, nu poate vorbi ebraică, cu excepția rabinului‖. „Vă așteptați să vă întoarceți
vreodată pe propriul vostru pământ?‖. „Sperăm pentru asta în fiecare zi‖. Le-am spus: „Noi,
creștinii, căutăm a doua venire a lui Mesia, în fiecare zi‖. Iar ei au răspuns: „Ce Mesia?
Mesia, fiul luiIosif?‖. Acest lucru ne-a determinat să spunem despre singurul Mântuitor, care
este înălțat să dea pocăință lui Israel și iertarea păcatelor. Le-am spus cum creștinii din țara
noastră i-au iubit pe evrei. Răspunsul lor a fost: „Aici, nimeni nu iubeşte evreii‖. Întâmplarea
aceasta a avut loc în cea mai mare sinagogă din Cernăuţi. În celelalte două, care aparțineau
Chasidimului, închinătorii erau mult mai implicaţi în rugăciunile lor și mai zgomotoşi și
vehemenţi în strigătele lor. Când plecam, unul dintre ei a venit după noi, să ne întrebe: „Cât
din zidul Templului de la Ierusalim era încă în picioare, cât de înalt și cât de lat era?‖. Același
evreu a întrebat dacă am văzut Hebron și dacă se știe peștera din Machpelah.
Evreii de aici sunt foarte ignoranți. Tinerii lor nu au învățat să înțeleagă ebraica, ci
doar să o citească, deși mulți își trimit copiii la academiile publice, unde sunt învățați limba
latină și germana. Unii au renunțat la credința lor în Talmud; și mulți sunt atât de nepăsători,
încât ajung la sinagogă doar în ziua ispășirii. Evreul pe care l-am angajat ca ghid al nostru
prin oraș (pentru că am angajat intenționat un evreu, la toate aceste ocazii) a spus că el a
crezut Scripturile Vechiului Testament, dar nu a crezut deloc într-un Mesia. Adevărul este că
mulți dintre ei sunt atât de ignoranți faţă de adevărata Scriptură, încât ei consideră că doctrina
unui Mesia este una dintre tradițiile rabinilor lor și nu o promisiune a lui Moise și a profeților.
Vederea israeliţilor, în această regiune, nu poate să nu întristeze inima celor care îi iubesc.
„Iată, spun ei, oasele noastre sunt uscate, speranța noastră este pierdută‖.
Am părăsit orașul, într-o trăsură excelentă, asemănătoare celor englezeşti cu arcuri,
aparținând hotelului, care ne-a pus la dispoziţie și un vizitiu, pentru a ne duce la Tarnopol.
Depăşind un convoi de prizonieri în lanţuri, care erau duşi la muncă, am traversat, curând,
Prutul, pe un lung pod de lemn și, privind înapoi, am zărit priveliște plăcută a orașului, pe
înălțime, înconjurat de sălcii și plopi. De asemenea, malurile râului erau îmbrăcate din
abundență cu sălcii. Câmpurile erau plate, dar păreau fertile, multe dintre ele fiind cultivate cu
planta numită retskcy, care are o tulpină de un maro roșiatic fin, înfrumuseţând lanurile.
Barierele de taxare a drumului sunt toate după acelaşi model, constând dintr-o bară lungă,
care se întinde de la o parte, la alta, al cărui capăt este făcut să se ridice în sus, la apropierea
unei căruțe, cu o greutate grea la cealaltă extremitate‖709.

1847: Geografia Bucovinei
„Cercul Cernăuţi (Bucovina): 8.080 de kilometri pătrați; 261.162 locuitori; 5 orașe, 5
târguri, 274 sate. Cernăuţi, pe un deal, nu departe de Prut, pe care îl traversăm acolo pe un
709 Bonar, Andrew A.; M’Cheyne, R. M., Narrative of a Visit to the Holy Land, Chapter VIII, Austrian Poland,
Edinburg 1878, pp. 427-432
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pod de vase, are o sală de gimnastică, o școală de filozofie, o școală de teologie pentru grecii
neuniți și are un comerț puternic. Populație, 9.000 de suflete. Siret, pe râul cu același nume:
3.200 de suflete. Rădăuţi: 1.300 de suflete, nu departe de Suceava, este sediul direcției
fermelor de remontă militare din Bucovina: fermele lor de creşterea mânjilor sunt în Rădăuţi,
pe Bobeica și pe Lucina, nu departe de granița Transilvaniei, și, în valea râului Suceava, în
Mitoc, în Frătăuţi, în Bivolărie și în Frasin. Suceava, pe râul cu același nume, are 5.000 de
locuitori; este centrul comerțului de tranzit dintre Moldova și Transilvania. Câmpulung
Moldovenesc, 2.600 suflete și Pojorâta, pe Moldava, au mine de argint, de cupru și de plumb.
Iacobeni, pe Bistriţa, are mine de fier și cărbuni. În Bosanci și Boian, pe pârâul Hucău, nu
departe de Prut, sunt stabilite carantine. Sinăuţi și Brăieşti, pe Moldava, au garnizoane‖710.

1847: Birurile „robilor lui Dumnezeu‖,
în „grădina Maicii Domnului‖
O condică a veniturilor mănăstireşti din satele actualului judeţ Suceava, „Sama de
veniturile și cheltuielile monastirilor pământești pe întreg anul 1847, până la 1 Ghenarie
1848‖711, ilustrează un trecut sumbru al obştilor, în relaţiei cu zeităţile pământeşti numite
călugări. Redau mărturia, aşa cum a fost formulată în analele vremii, drept mărturie despre
birurile „robilor lui Dumnezeu‖, în „grădina Maicii Domnului‖:
Veniturile moșiilor monastirei Slatina – 244.380 lei:
Partea din moșia Stănilești sau Cornu Luncii din Bucovina, împosesuită dlui
Costache Moldovanu în 50 # după contractul ce contenește la 23 aprilie 1848 – 1,775 lei
Moșia Valea Seacă, cu muntele Băișescu (Găișescu, în tipăritură – n. n.), Corlațelele,
Vornicenii și Borghineștii din Bucovina, împosesuite dlui Panaite Moldovanu în 800 #,
socotiți câte 14 sorcoveți galbenul, după contractul ce contenește în aceeași vreme – 28.000
lei.
Moșia schitului Broșteni și Păcureștii sau Troița, ținutul Suceava, împosesuite Prea
Cuviosului Arhimandrit Nicon, după contractul ce contenește în aceeași vreme – 6.000 lei...
Moșiile Rădășanii, Opreșenii, Borgheneștii și Pocolenii, ținutul Sucevei,
împosesuite dlui Aga Alecu Botez, după contractul ce contenește la 23 Aprilie 1850 și după
înalta încuviințare asupra anaforalei Departamentului, supt Np. 1.120 pentru adăogirea în bani
a prețului productelor ce era dator a da – 70.000 lei.
Moșia Măzănăești din Bucovina, împosesuită dlui Costache Moldovan, în 110 #, după
contractul ce contenește la 23 April 1852 – 3.905 lei.
Moșiile Mălini, cu cotunurile ei, pe care se află monastirea lăsată Egumenului pentru
ținerea mănăstirii, după Domnescul hrisov din 22 Octomvrie 1845, supt No. 2.101, care însă
rămânând dată în posesie cu contractul răposatului proin Mitropolit Veniamin pe anii până la
1850, cu preț numai de 40.000 lei pe an, apoi, spre acoperirea neajunsului, până la suma
cuvenită egumenului după așezământ, pentru ținerea soborului acelei monastiri și pentru
întâmpinarea altor cheltuieli, făcute cu îngropăciunea și pomenirea răposatului, s-au lăsat
710 Rudtorfer, Franz Xaver, traduit de l’Allemand par L. A. Unger, Géographie militaire de l‟Europe, Première
partie, Paris 1847, p. 576
711 Analele Parlamentare ale României, Tomul 15, partea a 2-a Anexe, Iași 1848, pp. 947-949
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Egumenului și moșia Cioara, numai pe 5 ani, de la 23 April 1847, până la 23 April 1852, pe
temeiul înaltei încuviințări, primită la 6 Iunie 1847, pe anafora Departamentului bisericesc,
supt No. 1.150 – 72.000 lei.
Veniturile moșiilor mănăstirii Râșca – 214.283,90 lei:
Zamostia, ținutul Dorohoi, împosesuite dlui Alecu fon Bontaș în 1.350 # pe aceeași
vreme.
Moșiile Boroaia sau Petruleștii, Bogdăneștii sau Bogoslovu cu cotunurile lor, pe
care este așezată monastirea și Hărmănești, în ținutul Suceava, lăsată pe socoteala
Egumenului după hrisov, pe acest preț cu care prin mezat atuncea erau date în posesie –
80.005 lei.

1849: Bătălii maghiaro-austriece, în munţii Dornei
Sursele documentare româneşti, spun că, „în 4 februarie 1849, generalul-locotenent
Ignatz Malkowsky von Dammwalden, comandantul graniţei Bucovinei, se afla, în fruntea
corpului de armată, la Dorna, pentru a respinge atacurile revoluţionarilor maghiari, care
ajunseseră până la Mestecăniş‖. Sursele austriece, dar şi cele transilvane de mai târziu, spun
mai multe, dar, deocamdată, eu o să răsfoiesc, pentru a-mi completa documentarea despre
ţinutul Dornei, doar interesanta Istorie a Regimentului cezaro-crăiesc de Infanterie Nr. 41,
numit ulterior Regimentul Josef Freiherr Vecsey de Vecse et Böröllyö-Iságfa, în onoarea
acestui Feldmareşal-locotenent, scrisă de căpitanul Jaromir Formanek, istorie monografică în
care figurează şi ţinutul Dornei, devenit câmp de bătaie, în 5 ianuarie 1849, până pe la
jumătatea lui august. Neliniştea în zonă începuse încă din vara anului 1848, când se zvonise
că în Bucovina vor intra revoluţionarii maghiari, aşa că multă populaţie, inclusiv familia lui I.
G. Sbiera, de la Horodnic, a pribegit spre Cernăuţi, deşi armatele colonelului Urban aveau să
treacă munţii, pe la Tihuţa, urmând Şoseaua Franciscană, abia în ultimele luni ale anului.
„În 23 decembrie 1848, colonelul Jablonsky von Deés şi locotenent-colonelul von
Losenau von Bánffy-Hunyád, au fost nevoiţi să se retragă din faţa forțelor inamice superioare,
care blocau drumul de la Cluj, la Bistriţa, cel de-al doilea pornind pentru a ocupa Clujul.
Colonelul Urban ordonase trupelor sale, în 25 decembrie, să se grăbească spre Cluj, dar
acestea au ajuns prea târziu. Și-a salvat trupele și armele doar printr-un marș îndrăzneț de
flanc, a străbătut prin liniile inamice de la Apahida, în 26 decembrie și a ajuns în Mezöseg,
după un marș de trei ore, dar nu a mai avut putere să răzbată până la Gros Wardeners.
Ulterior, l-a împins peste graniță pe generalul Bem, după luptele de la Szeretfalva, din 1
ianuarie1849, mărşăluind prin Bistriţa, în 2 ianuarie, prin Pasul Tihuţa, de lângă Prundul
Bârgăului, în 4 ianuarie, şi ajungând, din Transilvania, în Bucovina, la Dornawatra, în 6
ianuarie 1849, ocazie cu care, totuși, al 2-lea regiment de frontieră română din Transilvania sa dispersat în mare parte‖712.
Confruntările militare din ţinutul Dornei au fost dure, dese şi fără să consacre o
stabilitate sau alta sau măcar o relativă tihnă. „Pe 6 martie, Urban a mutat avanposturile și

712 Formanek, Jaromir – k. k. Hauptmann des Regiments, Geschichte des k. k. Infanterie-Regiments Nr. 41 /
derzeit Josef Freiherr Vecsey de Vecse et Böröllyö-Iságfa, k. k. Feldmarschall-Lieutenant, 1807-1887, II Band,
Czernowitz 1887, pp. 372, 373
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coloanele cu cantonamentele în Iacobeni, Vatra Dornei (aici, Divizia a VII-a, nr. 41) și Dorna
Candreni, avanposturile fiind expuse între Poiana Stampii şi Cârlibaba.
Nu mult timp după intrarea în noile cantonamente, diareea și scorbutul au izbucnit în
rândul oamenilor, iar febra tifoidă s-a dezvoltat curând, răpunând nu puține victime. Drept
urmare, o cazare mai extinsă a trupelor era absolut necesară, iar o parte din trupe a fost mutată
la Vama, Câmpulung și Eisenau…
Calmul a predominat, de la sfârșitul lunii februarie, până la 8 aprilie, când colonelul
inamic von Dobay a trecut prin Prundu Bârgăului şi Poiana Stampii, atacând și aruncând în
aer, apoi s-a întors în pozițiile anterioare. Apoi a venit din nou, până la deschiderea campaniei
de vară, din iunie 1849, o perioadă de calm, care, având în vedere că trupele cezaro-crăieşti
suferea din pricina unor condiții de sănătate nefavorabile, au început să se îmbunătățească
doar odată cu apariția vremii mai calde. Colonelul Urban, care s-a întors la Iacobeni, a preluat
din nou comanda trupelor sale, în cursul lunii aprilie, dar s-a îmbolnăvit de tifos, spre sfârșitul
lunii mai, astfel că locotenent-colonelul Springensfeld a trebuit să preia din nou comanda‖713.
Stăpânirea trupelor revoluţionare maghiare în ţinutul Dornei a durat până în 14 august
1849, deci mai bine de opt luni de zile, timp în care soarta locuitorilor a fost cum îndeobşte
este în vremuri de conflicte armate. „După însănătoşirea sa, colonelul Urban s-a grăbit să vină
în Bucovina, la coloana sa, unde a ajuns în 14 august, dar a fost respins de Generalullocotenent Grotenhjelm, care, urmărea inamicul cu 4 batalioane, 3 escadroane și 13 piese de
artilerie și cu trupele ruse imperiale; Urban s-a ciocnit cu austrieci, care se îndrepta spre
Bänffy-Hunyad, pe 17 august, şi a capturat de la ei două tunuri și 400 de oameni; în 18
august, coloana s-a întors la Cluj. În același timp, Divizia a VII-a nr. 41 din Cârlibaba,
Dornawatra și Pojana-Stampi a intrat în Cluj‖ 714.
O mărturie românească, importantă datorită posturii de luptător a cronicarului:
„Adaosuri, adnotaţiuni şi rectificări la istoria Regimentului al II-a român. În 3 ianuarie 1849,
dis-dimineaţă, plecând transportul din Leşu, însoţit acum şi de Lazarik, cu patrula lui,
înaintează prin munţi şi păduri.
La obârşia Tureacului, mergând medicul regimentului, Dr. Guido Nagy, ceva prea
înainte şi depărtându-se de transport, căzu fără veste în mâna unei patrule de husari de-ai lui
Kossuth, care cu grabă-l duseră către Tiha, de unde, apoi, ajunse în captivitate la Cluj.
Transportul lui Binder a ajuns, seara, la Dealul Senienilor, unde a rămas până
dimineaţă, în 4 ianuarie 1849.
Mersul era foarte ostenitor; neaua mare, căile neumblate; căpitanii Ioan Păsărariu
(născut din ţara Oltului) şi Kohl aveau lângă dânşii un soldat zdravăn din Sfântu Gheorghe, de
pe valea Borcutului, cu numele Mihail Sfrangea. Acesta purta un vas de lemn ca de 6 copuri
cu vin bun, apoi o traistă cu alimente, în spate. Auzeai, când şi când, pre bunul Păsărariu,
ostenit, şezând pe un gros: „Măi Mihai, mai adu cea ploscă!‖ (de mortuis nil nisi bene).
Plecând de aci, către Tihuţa, vin oameni din Bârgău şi spun că Bem ajunge acuma
către Tihuţa, cum că Urban a trecut către Poiana Stampii şi că pe căpitanul Angerer l-au dus
ungurii în captivitate.
Acuma nu era oportun a trage către Tihuţa. Binder, cu ai săi, se reîntoarse, iarăşi, la
Dealul Senienilor şi dispune ca lăzile cu zünderii să le ascundă în pădure, aşternându-se peste
ele brazi şi molizi, iar banii, constând din metal de argint, se împart la ofiţeri şi subofiţeri, pe
713 Formanek, Jaromir – k. k. Hauptmann des Regiments, Geschichte des k. k. Infanterie-Regiments Nr. 41 /
derzeit Josef Freiherr Vecsey de Vecse et Böröllyö-Iságfa, k. k. Feldmarschall-Lieutenant, 1807-1887, II Band,
Czernowitz 1887, pp. 484, 485
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lângă specificarea făcută de adjutantul Domide. Acestea s-au făcut pentru ca, de aci, încolo,
nu mai puteau străbate cu caii.
Trecând prin Poiana lui Toloş, din Prund, ieşi transportul în drumul cel mare, din jos
de comanda la Dealul Rusu, şi apucă către Priporul Candrii. Atunci se aud tunurile, în Tihuţa,
dovadă că Bem, ajuns acolo, a atacat avanposturile lui Urban, lăsate la Tihuţa.
Mergând transportul către Poiana Stampii, se întâlneşte cu Urban, care, cu Escadronul
de dragori Savoyen Nr. 5, grăbeşte spre Tihuţa, întru ajutorul celor atacaţi. Cam peste o oră,
sosesc în Poiana Stampii (pe teritoriul Bucovinei), Urban, cu dragonii şi o parte a
avanposturilor din Tihuţa, care au scăpat de acolo cu tunurile. Comandant de artilerie era
colonelul Franz Hübl, de la Regimentul de artilerie Nr. 5 (astăzi, F. M. L., în activitate).
Încă în acea noapte (3 spre 4 ianuarie 1849), s-a retras Urban, împreună cu
despărţământul lui Binder, până la Dorna-Vatra.
În 5 ianuarie 1849, cam pe la 11 ore şi jumătate a. m., Bem, în frunte cu legionarii
vienezi şi cu tunurile, se afla înaintea Dornei. Se încinge bătaia înfocată, însă scurtă, la podul
Dornei. Căpitanul Gerlak, de la cordonişti (trupele din Cordon, deci bucovinene – n. n.)
răniţi, a adunat mai mulţi soldaţi morţi şi răniţi.
Urban se retrage către Iacobeni şi Valea Putnei. Bem nu s-a încumetat a ne persecuta
(verfolgen) mai afund în Bucovina, auzind că, în Gura Negri (în Moldova), lângă Dorna, se
află deja un despărţământ de cazaci ruseşti.
La invaziunea către Moroşeni, în 6 februarie 1849, a avut colonelul Urban, afară de
trupa de linie „Carol Ferdinand‖, pe Sivkovicz şi pe cordoniştii din regimentul său propriu,
adică al II-lea românesc, vecin, pe următorii ofiţeri şi subofiţeri: căpitanul Simeon Vărăreanu,
locotetent prim Franz Storch, adjutant Pantelemon Domide, calopin Carl Urban, sergent
Gabriel Pop, corporalii Iacob Gâtia, Michael Orban, Ioan Ilieşiu, tribunii Nicolau Rusu,
voluntarul de la Chioar.
Marşul, socotit din Dorna-Vatra, peste Poiana Stampii, Priporul Candrenilor, Dealul
Rusu, Poiana lui Taloş, Dealul Senienilor, a durat nu 20, ci 36 ore. Măgura Calului, Tihuţa,
Fântâna Iancului sau, cu un cuvânt, tot muntele „Miroslava‖ s-a înconjurat. Toţi au mers
pedestru, de la Urban, până la gregari.
Nea mare, frig, cărări neumblate. Este adevăr că sergentul Gavril Pop, din Feldra, a
făcut mult, prin incursiunea către Moroşeni, a fost însă, mai totdeauna, însoţit de corporalii
Gâtia, Ilieşiu şi Orban, toţi trei din Bârgău.
Apoi, locotenentul prim Storch servise, mai înainte, în Bârgău-Bistriţa, cunoştea bine
terenul. La mandatul lui Urban, făcuse, mai înainte, locotenentul prim adjunct P. Domide, cu
o companie de cordonişti, o recunoaştere către Ilva Mare, având a cerca şi a aduce acelea lăzi
cu zünderi (gaze?), care s-au fost ascuns în Dealul Senienilor, în 4 ianuarie 1849. Această
recunoaştere a urmat în 30-31 ianuarie 1849, şi anume peste Poiana Stampii, Dealul Friu,
Dealulul Ivan, apoi Ilva Mare, Dealulul Senienilor, Poiana lui Taloş şi retur.
Spre transportarea lăzilor, s-au recrutat locuitorii din Coşna (deci, în 1849, deşi nu
figura în evidenţele administrative, Coşna exista şi era un sat destul de mare, dacă puteau face
un astfel de transport – n. n.). Întreprinderea a succes; Domide a raportat, la întoarcere,
colonelului Urban toate, cu de-amăruntul, descriind căile, potecile şi starea inamicului în
Rodna şi Moroşeni. Acestea considerate toate, au născut ideea în Urban de a întreprinde o
năvălire în Borgo-Moroşeni (Mureşenii Bârgăului – n. n.) şi a prinde batalionul lui Kofler.
Locotenentul Silvestru Thomi (acum, în pensie) era comandant de pionieri; avea 100
grăniceri din populaţiunea grănicerească sub mâna sa, în Poiana Stampii; dânsul avea a
închide şi a deschide drumurile, a face şi a strica podurile şi a curăţi neaua de pe drum cu
lopeţi; de unde s-a şi numita acest despărţământ „Lopatari‖.
Iar năvălirea (Ueberfall) în Moroşenii Bârgăului a urmat aşa: Până a nu crăpa de zi, în
6 februarie 1849, Urban se afla, cu ai săi, din jos de Moroşeni (către Tiha). Urban descoperă
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comandanţilor de trupe, în scurt, planul său, ceea ce, până în acel moment, nu se făcuse, de
teamă ca să nu se întâmple vreo trădare.
Era încă cam întunerec, când ajunseră în capul satului Moroşeni, la aşa numita poartă.
Aci stătea un vedet (santinelă – n. n.); acela strigă: „Álj, ki vagy?‖ (Stai, cine eşti? – n. n.).
Storch, pe acestea, zice: „Székely katona‖ (Soldat secuiesc – n. n.) (Se aştepta, de vreo câteva
zile, să se schimbe batalionulu lui Kofler cu altul, de la secui, despre care Urban a fost aflat
mai înainte). Soldatul, un slovac, zice „Dobre, dobre‖ şi pune puşca la picior.
Gâtia îl cuprinde, din dos, îi ţine gura şi îi apucă puşca. În moment, sunt culese puştile
caraulei (Wache), care era afară, la peretele casei din dreapta, apoi soldaţii din lăuntrul casei
prinşi şi puşi sub pază.
Aşa a urmat, apoi, şi în Moroşeni prinderea şi dezarmarea soldaţilor inamici, din casă
în casă. Aşa a devenit prins întreg batalionul maiorului Kofler, două tunuri cu cai, cu toate
bagajele, muniţiunea, medicul etc., etc. Colonelul Urban, însoţit de ofiţerii grăniceri şi de o
jumătate de companie cordonişti, grăbi numaidecât la cvartirul ofiţerilor inamici, care toţi
erau în casa fostului locotenent grănicer, în capul satului Moroşenii de Sus. Se înconjură casa,
prin cordonişti; la uşi şi ferestre, puştile în cruciş. Urban apare în uşă (dânsul şi ofiţerii lui), cu
sabia trasă, şi zice: „Guten Morgen! Urban ist da! Sie sind gefangen!‖ (Bună dimineaţa!
Urban sunt! Sunteţi prinţi! – n. n.). Maiorul Kofler şi 11 ofiţeri ai lui s-au înspăimântat. Unii
se spală, alţii se piaptănă, unii îşi trag cizmele, alţii nădragii. N-au făcut nici o încercare de
rezistenţă, căci văzură, la fereastră, baionetele. S-au escortat cu toţii la Tihuţa, unde li s-a dat
dejun unu castron de supă de chimen (Kümmelsuppe).
Pe când se petreceau acestea în Bârgău-Moroşeni, vine o trupă de inamici, dinspre
Bârgău Tiha, repede pe drum, către Moroşeni; însă divizionul Br. Sivkovich (căpitan
Kaufmann), postat în capul satului din jos, îi primeşte cu foc şi îi respinge îndărăt.
Urban, ajungând la Tihuţa, cu cei prinşi şi 2 tunuri, află pe mareşalul campestru Fml.
Malkovsky, care venise, cu grabă, de la Câmpulung, căci auzise că Urban ar fi dispărut din
Dorna. Primirea fu cu acestea cuvinte: „Herr Oberst! Ich gratulire zum M. Theresien-Orden―
(Domnule colonel! Vă felicit pentru Ordinul Maria Theresa – n. n.). Ofiţerii şi soldaţii prinşi
fură escortaţi la Cernăuţi şi, de acolo, la Lemberg (Cel ce a văzut toate acestea cu ochii le-a
descris, aci, cu de-amăruntul şi adevărată este descrierea lui).
După această incursiune, împreunată cu nespuse osteneli (fatige, în text – n. n.), a
urmat îmbolnăvirea multor soldaţi austrieci şi aşezarea lor în spitale, în Dorna şi Iacobeni.
Colonelulu Urbanu îi cercetă în toate zilele.
La mulţi le degeraseră piciorele, nasul, urechile; a trebuit operaţiune, la mulţi le-a tăiat
doctorul degetele, picioarele etc. Urban îi mângâia, dându-le remuneraţiune în bani, ostaşilor
cu numele Clement Todor, 30 florini, Anton Dichtel, 40 florini, Ferdinand Bladek, 40 florini,
Carl Ferdinand, din Regimentul Nr. 51, 50 florini, Paul Barom, 50 florini, Franz Hanns, 25
florini, Francisc Narcissenfeld, 100 florini, aceştia din urmă din Cordonul Militar al
Bucovinei.
Pe când batalioanele Regimentului grăniceresc s-au dus către Cernăuţi, spre
reorganizare, rămase în Câmpulung rezerva (cloparii) pentru serviciu de transport etc.
Comandant era maiorul pensionar Bezman, lângă dânsul, locotenent pensionar Dâmbul şi
Gregoriu Mihailaş.
Depoul regimentului, cu cancelaria de contabilitate (Rechnungskanzellei), se afla în
Cernăuţi, comandant căpitan Luchi.
După invaziunea din Moroşeni, trupele inamice au căpătat spaimă, s-au retras din tot
teritoriul regimentului, precum şi de la Bistriţa, până către Dej şi Cluj.
Ştiind acestea, Urban a înduplecat pe Malkowsky ca să intre acuma, repede, în
Transilvania, până către Reghin şi Mureş Vásárhely, să încerce o împreunare cu trupele lui
Puchner, care, pe atuncea, se afla la Mediaş, şi aşa să elibereze iarăşi ţara de trupele inamice.
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Malkowsky se învoieşte. Urban plecă, cu coloana sa, în 12 februarie 1849, din Dorna
şi ajunge, în 14 februarie, in Iadu, fără să audă ceva despre inamic.
În 15 februarie, Urban face, cu ofiţerii ştabului său şi cu o companie de cordonişti,
apoi un escadron de dragoni Savoieni, din Regimentul Nr. 5, o recunoaştere până la Năsăud,
căutând familiile ofiţerilor şi ale partidelor de ştab, cărora le împarte ajutoare în bani, mângâie
pe toţi, postează o companie de cordonişti (comandată de Bauer) la Mocod şi se întoarce la
Iadu.
În 17 februarie 1849, noaptea, se face alarmă; o patrulă de husari de-ai lui Kossuth
vine, dinspre Bistriţa şi Wallendorf ; pichetele schimbă vreo câteva puşcături, Urban comandă
să se facă 2-3 puşcături de tun, către husari, care tunuri se aflau în capul din jos al comunei.
Husarii se retrag, locotenentul Iosif Gabor (născut grănicer, din Şieuţ), de la Regimentul de
dragoni Nr. 5, îi urmăreşte (verfolgen) cu un pluton de dragoni, până către Bistriţa.
Tot acest ofiţer făcu o patrulare, în 16 februarie, către Bistriţa, de unde aduse mai
multe care cu făină şi proviant, destinate pentru trupa inamică. La poarta cetăţii Bistriţa
(Spittelthor) era să-l ajungă husarii inamici, dacă Wilhelm Martens nu închidea cu grabă
poarta, şi husarii fură opriţi de a mai înainta (Iosif Gabor este, acum, colonel în pensiune şi
are mai multe decoraţiuni).
În 18 februarie 1849, în zori de ziuă, Urban atacă, cu coloana sa, pe Ritzko şi trupa lui,
la Crainimet (Beyersdorf,) făcând mari pierderi inamicului; Ritzko, colonelul, fiind rănit, s-a
prins, apoi s-au mai prins 3 ofiţeri şi 150 soldaţi, multe bagaje, echipamente şi arme. Aci a
căzut mort locotenentul prim conte Baudissin, de la Dragoni Nr. 5, şi mai mulţi soldaţi
austrieci.
Locotenentul Gregoriu Botta făcu o diversiune, cu mai mulţi lănceri, dinspre Dealul
Herinei, tocmai în momentul cerut, apoi dărâmă podul de la Szerethfalva (Sereţel). Căpitanii
Fakler şi Likudi, cu un batalion „Carol Ferdinand‖, plecaseră, încă de cu seară, de la Iadu,
peste Dumitra, Cepanu şi Trepen, cu scop să fie, în 18 februarie, dimineaţa, între Crainimet
(Cranimăţ, la bifurcarea drumurilor spre Reghin şi spre Beclean, dincolo de Bistriţa – n. n.) şi
Măgeruş, în spatele trupei inamice. Însă, fiind nea mare şi căile neumblate, s-a întârziat şi a
sosit numai după finirea atacului.
De la Regimentul II. român grăniceresc au luat parte activă, la acest atac, căpitanul
Simeon Vărăreanu, locotenenţii I Friedrich Storch, Pantelimon Domide, Eduard Pampert,
locotenenţii II Gregoriu Botta, Carol Urban, auditor Adel. Rosenbaum, sergentul Gavrilă Pop,
caporalii Iacob Gâtia, Mihail Orban, Ioan Ilieşiu, voluntarul Nicolau Rusu.
În 19 Februarie 1849, s-au înmormântat, în Bistriţa, colonelul Ritzko şi contele
Baudissin. De la 19, până 24 februarie, colonelul Urban, cu coloana sa, rămase în Bistriţa,
aşteptând dispoziţiunile de la Malkowsky pentru marşul către Reghin.
În 25 februarie 1849, sosi ştirea, la 12 ore amiază, că Bem vine, cu trupa, de la Reghin,
către Bistriţa.
În 26 februarie 1849, urmă bătaia mare, începând dimineaţa, din jos de Borgo-Rusu,
ţinând toată ziua şi finindu-se la Borgo-Prundu.
Bem, cu artileria sa numeroasă, atacă pe Urban şi coloana lui. Compania de cordonişti
de la Mocod şi rezerva de grăniceri s-au retras peste Dealul Strâmbei, în Valea Bârgăului, şi,
pogorând peste Poderei, le-a trimis Bem şi lor câteva gloanţe de tun. La această bătaie au
luata parte activă, din Regimentul român II grăniceri, toţi acei ofiţeri si indivizi care au fost, în
18 februarie 1849, în bătaia de la Crainimăţ.
În această bătaie, au căzut morţi: Eduard Pampert, locotenent prim, comandant de
baterie (monumentul, la Podul din jos de B. Prundu), locotenentul Fogarasi, de la Regimentul
„Carol Ferdinand‖.
Răniţi, locotenentul Kolozsváry, tot de la acel regiment, apoi mai mulţi soldaţi, de la
coloana lui Urban.
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Fml. Malkowsky, cu brigadirul Fischer von See, în timpul cât s-a luptat Urban cu
Bem, a şezut la Moroşeni, făcând „Carbonadl şi ceai‖, în loc se dea ajutor la brigada Urban.
După această bătaie, s-a retras Urban, cu coloana sa, în Bucovina, unde a şi rămas, la
Dorna, până la intrarea corpului rusesc, în 17 iunie 1849, sub comanda generalului
Grotenhjelm.
Maiorul Blaskovits a murit de tifos în Iacobeni, la 20 martie 1849‖715.

1851: Rutele poştale în Bucovina
„O broşură, lucrată de Franz Raffelsberger şi publicată în 1851, la Viena, cuprindea
„Itinerariile sau directorul tuturor rutelor poștale din k. k. Statele austriece―, itinerariul cu
nr. 61 era cel de la Cernăuţi, la Bistriţa, de 19 poşte şi jumătate. Din faţa hanului din Cernăuţi,
care nu putea fi decât cunoscutul han „Pajura Neagră―, trăsura de poştă se îndrepta spre
Tărăşeni, sat aflat la o poştă şi jumătate de Cernăuţi, apoi, prin Oprişeni, pe valea Siretului,
cale de o poştă şi jumătate, până la Siret. Din Siret, la Grăniceşti, o poştă şi un sfert, trăsura
trecea prin Iţcanii Noi, pe valea Sucevei, până în Suceava, aflată la 2 poşte de Grăniceşti.
Deci, distanţa Cernăuţi – Suceava era de 6 poşte şi un sfert.
De la Suceava, trăsura de poştă se îndrepta spre Măzănăieşti (o poştă şi jumătate),
apoi, prin Capu Codrului, spre Gura Humorului, aflată la o poştă de Măzănăieşti şi la 2 poşte
şi jumătate de Suceava.
Din Gura Humorului, pe valea Moldovei, prin Bucşoaia, trecând pârâul Negrileasa,
apoi râuleţele Molid şi Moldoviţa, se ajungea la Vama, localitate aflată la o poştă şi un sfert
de Gura Humorului.
Din Vama, până la Pojorâta, cale de o poştă şi jumătate, repere importante erau
Eisenau (Prisaca Dornei), râul Moldova şi Câmpulung Moldovenesc.
De la Pojorâta, la Valea Putnei, acolo unde se afla cazarma austriacă, desenată de
Knapp, era cale de o poştă, apoi, până la Vatra Dornei, prin Iacobeni şi peste râul Bistriţa, cale
de o poştă şi jumătate.
Din Vatra Dornei, până la Poiana Stampi, pe o cale de o poştă şi jumătate, se trecea
prin Băile Dorna, prin Dorna Candreni şi peste pârâul Coşna.
Poiana Stampi însemna frontieră galiţiano-transilvană şi avea un punct de control
grăniceresc. De aici, până la Tihuţa, era cale de o poştă şi un sfert.
De la Tihuţa, până la Pundu Bârgăului, cale de o poştă şi un sfert, întâlneai de
Mureşenii Tihăi – astăzi Mureşenii Bârgăului şi Tiha.
Între Prundu Bârgâului şi Bistriţa, pe o poştă şi jumătate de drum, se întâlneau satele
Suseni, Mijloceni, Joseni, Rus şi Jad-Alldorf.
Distanţa de la Cernăuţi, la Bistriţa, pe acest itinerariu, era de 19 poşte şi jumătate.
De la Suceava, trecând râul Suceava, apoi continuând prin Burdujeni, Salcea
(Saltsche), hanul de pe râul Siret, se ajungea la Botoşani, cale de 2 poşte şi jumătate.
Drumul de poştă de la Siret, la Rădăuţi, lung de o poştă şi jumătate, trecea prin Sf.
Onufri, Hadikfalva (Dorneşti), trecând peste râul Suceava―716.

715 Transilvania, Nr. 2, Anul IX, Braşov 15 ianuarie 1876, pp. 16-19
716 Raffelsperger, Franz, Itinerär oder Verzeichniss aller Postrouten in den k. k. österreichischen Staaten, Wien
1851, pp. 53, 54
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1853: Şcoala de muzică şi declamaţie de la Rotopăneşti
„Comuna Rotopăneşti717 din judeţul Suceava a fost şi ea centrul unei culturi naţionale.
Neculai Istrati, proprietarul acelei comune, înfiinţează, în anul 1853, în casele locuitorului
Vasile Otrocol, o şcoală mixtă primară, cu trei clase, pe care el le numea elementare. La 1855,
noiemvrie 1, în locul acestei şcoli, înfiinţează alte două şcoli, una de băieţi şi alta de fete, tot
cu câte trei clase elementare. Şcoala de fete era aşezată în casa locuitorului Vasilie Pânzaru 718,
iar aceea de băieţi o zidise anume, de la vale de curţile boiereşti, lângă şosea. Pe lângă aceste
şcoli, mai înfiinţează, apoi, prin primăvara anului 1860, tot cu a sa cheltuială, chiar în casele
boiereşti, o şcoală de muzică şi declamaţiune, unde se învăţa şi carte. La clasa de principii
dădea lecţiuni Petru Mezetti; la clasa de canto, Maestro Galea, iar la clasa de declamaţiune,
Mihail Galino 719. La carte era profesor de băieţi preotul Costachi Milu 720, iar la fete, soţia
acestuia, Elena. Pe lângă aceste clase, se mai adaogă, în localul şcolii, şi clasa de cor
bisericesc, la care preotul Costachi Milu era profesor, cor care cânta în biserica de la
Rotopăneşti cu vreo şase ani înainte încă de înfiinţarea acestei şcoli. Tot în aceea şcoală se
mai învăţa şi psaltichia, la care era profesor Iordachi Iconomu, fost elev în seminarul din
Roman. Toţi elevii şi elevele erau luaţi de pe moşia Rotopăneşti şi de pe la alte moşii
învecinate. Profesorii şcolii aveau întreţinerea şi locuinţa chiar în casa boierească; ei dădeau
lecţii în toate zilele, câte două ore, şi erau plătiţi cu câte zece galbeni pe lună, afară de
profesorul de declamaţiune, care avea cincisprezece galbeni lunar.
Sala de teatru era întocmită chiar în casele boiereşti, decorurile erau zugrăvite de Iosif
Fichtner din Sviţera (Elveţia – n. n.), profesor în casă, la copilul Titus, fiul lui Neculai Istrati.
Acest Fichtner era zugrav şi se pricepea în arta decorativă.
Costumele pentru piesele naţionale erau lucrate în casa lui Neculai Istrati, de elevele
şcolii. Profesoare la lucru de mână erau însăşi soţia lui Neculai Istrati, Sevastia, şi soţia
preotului Costachi Milu, Elena. După vreo cinci luni de un studiu conştiincios, elevii acelei
şcoli au fost în stare să reprezinte mai multe piese de teatru şi cântecele comice, din care
enumerăm următoarele: „Doi ţărani şi cinci cârlani‖, „Cinel-Cinel‖, „Fluierul fermecat‖,
„Scara mâţii‖, „Baba Hârca‖, „Paul John‖, „Margo‖, „Herşu Bocceagiu‖, „Mama
Angheluşa‖, „Şoldan viteaz‖ şi altele.
Reprezentaţiunile teatrale să dădeau de două ori pe săptămână, joia şi duminica.
Cupletele la vodeviluri şi corurile erau acompaniate, cu violina, de Petru Mezetti. Între acte,
717 Până în anul 1886, moşia Rotopăneşti, care astăzi e proprietatea Dlui Grigore Goilav, forma singură o
comună; acuma ea se ţine de comuna Brăduţel, şi numără 114 capi de familie; are o şcoală rurală mixtă şi o
biserică zidită la anul 1856 de Nicolae Istrati, cu inscripţiunea următoare: „Acest templu dedicat Sfintei Treimi,
cu binecuvântarea prea sf. sale Episcopului de Huşi Dl Dn Meletie Istrati, s-a fondat de fratele său Mare
postelnic şi cavaler Nicolae Istrati, cu în îndemnul soţiei sale Sevastia, născută Ciudin, şi a fiului lor Titu Istrati,
pe proprietatea sa Rotopăneşti, în anul erei noastre 1856, în care Moldova a recăpătat privilegiile aşezate de
Ştefan cel Mare‖. În curtea bisericii se află o statuie de piatră, ridicată în acelaşi an (1856) de Nicolae Istrati,
reprezentând Moldova, în forma unei fecioare întinzând o cunună de stejar. Aceasta negreşit în amintirea marelui
eveniment naţional (Vezi mai pe larg despre această comună: Dicţionar geografic, de Serafim Ionescu, p. 286,
Bucureşti, 1894).
718 Elevele erau îmbrăcate toate la fel. Rochiile lor erau vişinii; cele din clasa I-a aveau, jos, la poale, un şiret
albastru; cele din clasa a II-a, două şireturi, iar cele din clasa a III-a, trei şireturi.
719 Toţi aceşti profesori au fost apoi numiţi la Conservatorul de Muzică şi Declamaţiune din Iaşi. Petru
Mezzetti, la clasa de teorie, în anul 1865; Mihail Galino, la clasa de mimică, în 1864, iar Maestru Galea, la clasa
de cânt, în 1 octombrie 1860, în aşa fel că el n-a fost profesor la şcoala din Rotopăneşti decât numai la începutul
înfiinţării ei.
720 Tatăl viitorului actor Matei Millo – n. n.
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cânta corul de muzică vocală al şcolii. La fiecare reprezentaţiune sala era ticsită de boieri,
proprietari şi posesori de la moşiile învecinate, care se minunau de felul cum fiecare elev îşi
interpreta rolul său. De multe ori venea şi fostul Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, Calinic
Miclescu, care, pe atunci, era arhiereu egumen la mănăstirea Slatina, precum şi arhiereul Iosif
Râşcanu, de la mănăstirea Râşca. Pe lângă aceştia, se mai aduna un public numeros, nu numai
din judeţ, ci şi din oraşul Suceava, precum şi din alte părţi ale Bucovinei. Fiecare elev căuta
să-şi înveţe rolul cât se poate de bine, ştiind că avea în faţa sa pe aceşti doi arhierei şi mulţime
de străini, veniţi de peste hotar ca să-i audă.
După insistenţa multor boieri, aceşti elevi au dat, în vara anului 1861, vreo câteva
reprezentaţiuni şi în Fălticeni, în grădina lui Iancu Botez Topor. Piesele ce s-au jucat atunci au
fost: „Fluierul fermecat‖, „Cinel-Cinel‖, „Scara mâţii‖ şi „Baba Hârca‖.
Şcoala număra 28 elevi şi eleve, din care 19 băieţi şi 9 fete.
Din elevii cei mai buni ai şcolii, pe care nu găsim de prisos a-i enumera aici, arătăm
pe: Ioan Savin, fost judecător de ocol în Roman şi actualmente avocat în acel oraş; Costachi
Rotopan, fost primar la Rotopăneşti, Vasile Teodorescu, actualul posesor al Moşiei Paşcani;
Alecu Alexandrescu, psalt la catedrala din Fălticeni şi arhivarul primăriei din acel oraş; Vasile
Grigoriu, fost psalt în Fălticeni; Petre Constantinescu, fost primar; Iacob Todirescu, fost
posesor de moşii; Neculai Teodorescu din Horodniceni, fost contabil la moşia Faraoani,
judeţul Bacău; Mihail Boişteanu din Horodniceni, fost profesor de muzică vocală la şcoala
primară din Fălticeni (mort) şi Vasile Dimitriu, fost telegrafist la Fălticeni (mort).
Dintre eleve arătăm pe: Nastasia lui Vasile Tofan, Tinca Dimitriu, Luţa Rotopan şi
Paraschiva lui Nicolai Pavel, aceste trei din urmă acum moarte.
Această şcoală îşi câştigă un renume în faţa publicului ce asista la reprezentaţiunile ce
se dădeau. Între acte, de multe ori, Dna Sevastia Istrati, soţia lui Neculai Istrati, şi elevul
Costachi Rotopan cântau duete; câteodată elevele Nastasia Tofan, Luţa Rotopan şi elevul Ioan
Savin, tenor, executau şi câte un solo de canto.
Nespusă era mulţămirea sufletească a lui Neculai Istrati, văzând că şi-a ajuns scopul de
mult dorit: acela de a vedea înfiinţată această şcoală, menită a da sătenilor o cultură mai
deosebită. El voia chiar să ducă în Iaşi pe elevii şcolii, să dea câteva reprezentaţiuni la Teatrul
Naţional de la Copou, dar moartea l-a împiedicat de la aceasta. Duminicile şi sărbătorile se
aduna la Neculai Istrati lume multă, de prin împrejurimi, ca să asculte corul bisericesc, care
cânta toată liturghia721, de se minunau toţi cei ce-l ascultau. Acel cor, care număra în total 40
băieţi şi 10 fete, era vestit, pe timpul acela, nu numai în judeţ, ci şi prin alte locuri, şi a fost cel
dintâi cor bisericesc de muzică vocală europenească la noi, în ţară, în care s-au văzut, alături
cu băieţii, să cânte în biserică şi fetele la sfânta liturghie722.
După ieşirea din biserică, toată lumea mergea la Neculai Istrati, apoi, înspre seară,
boierime se ducea la o pădurice, toată de brazi, situată pe un deal, numit „Brădăţel‖. La
poalele acelui deal erau două râmnice de toată frumseţea, iar în vârful dealului, un chioşc, de
unde se desfăşura înaintea ochilor o privelişte din cele mai încântătoare şi mai pitoreşti. În
acel chioşc şedeau toţi musafirii la sfat, făcându-li-se ceremonia cafelei şi a ciubucului, iar
corul vocal, în tot timpul acela, cânta bucăţi pe care boierii, desfătându-se, îl ascultau cu mare
721 Muzica era după aceea rusească.
722 Cu un an mai înainte de înfiinţarea şcolii de muzică din Rotopăneşti, generalul Nicu Mavrocordat înfiinţase,
la 1859, pe moşia sa Ştefăneşti, din judeţul Botoşani, cu a sa cheltuială, o şcoală de băieţi, care număra vreo 200
elevi. În acea şcoală, unde Vasile Răceanu dădea lecţii, pe lângă carte, se învăţa şi muzica vocală, precum şi
psaltichia. Profesori de muzică erau Costachi Milu şi elevul său Ioan Savin, care, după desfiinţarea şcolii din
Rotopăneşti, se retraseră în Ştefăneşti. Aceştia înjghebară un cor de muzică vocală, care cântă, de obşte,
duminicile şi sărbătorile, liturghia în cafasul bisericii catedrale cu hramul Cuvioasa Paraschiva, ce se află în afară
de târguşorul Ştefăneşti, numită a lui Ştefan cel Mare. Acest cor, care era preţuit de toţi cei ce-l ascultau, s-a
desfiinţat în anul 1864.

202

203

mirare. După moartea lui Neculai Istrati, care s-a întâmplat în 1 noiembrie 1861 , aceea şcoală
s-a desfiinţat723‖. / Teodor T. Burada‖724.

1855, Iacob Negruzzi: Din Carpaţi
Baia şi Slatina. În depărtare de o oră de la Folticeni725, la poalele munţilor, se află
Baia, odinioară numele unei cetăţi, astăzi o mare moşie, proprietatea unui gentilom spaniol,
care o dobândi prin căsătorie cu o română. Baia se deosebeşte prin poziţiunea sa pitorească,
prin frumoasa aşezare a proprietarului şi prin trei ruine, rămase din timpurile Marelui Ştefan,
care iubea a locui în acea cetate. Palatul proprietarului, deşi nu de o arhitectură impozantă,
este mare şi frumos şi aşezat în mijlocul unui parc englezesc destul de întins. Prin el curge o
ramură a Moldovei, care formează mai multe lacuri frumuşele. O parte a grădinii e mai
sălbatică şi primblătorul, străbătând prin strâmte şi întunecoase alei, se află, fără de veste, în
mijlocul unor ruine. Acestea înfăţişează toata mărimea trecutului: zidurile de piatră, de o
lungime de vreo 15 picioare, înălţimea unor părţi a zidurilor, care se întrec falnic cu înălţimea
munţilor din apropiere, pietrele căzute, cu inscripţiunile lor, toate aceste insuflă mirare şi
respect. Pe cât se poate presupune, după forma ruinelor, ele trebuie să fi fost, din vechime, o
biserică; inscripţiunile de pe pietre sunt în limba slavonă şi un filolog versat în acea limbă ar
descoperi, desigur, ştiinţe interesante asupra acestor locuri.
În mijlocul ruinelor se află un mormânt, în care, după cât se lămureşte de pe
inscripţiunea grecească, se odihneşte Cantacuzin, un vechi proprietar al moşiei Baia. Acest
Cantacuzin, care trăia cu unu secol în urmă, a fost, pe cât povestesc locuitorii din Baia, un
bărbat de un caracter straniu şi sălbatic. El nu avea palaturi în capitală, nici nu era servitor al
tronului, ca cei mai mulţi boieri; el afla plăcere în singurătate şi în vânat. Pasiunea vânatului
era atât de mare în el, încât se acufunda, cu sute de săteni, în adâncul munţilor, unde petrecea,
vânând, pătrimi şi jumătăţi de an. Când se cobora în vale, după asemenea vânătoare, aducea
cu el mulţime de urşi şi de cerbi ucişi, cu a căror piei şi coarne îşi orna palatul. Când nu vâna,
îi plăcea a rătăci singur prin păduri şi se oprea, cu deosebită mulţămire, între ruinele din
grădină, care erau locul său favorit. Acest pasionat vânător atinse o înaltă etate. La sfârşitul
vieţii, risipise o mare parte din avere; sătenii ce erau sub stăpânirea sa, uitând întrebuinţarea
plugului, erau prefăcuţi în sumeţi vânători, şi moştenitorii lui Cantacuzin nu dobândiră, prin
testamentul său, decât un mare număr de piei de fiare sălbatice, cu îndatorirea de a-l
înmormânta în mijlocul ruinelor atât iubite de el.
Celelalte două ruine, ce se află la Baia, sunt mai bine conservate. Una dintre ele, o
biserică părăsita, în care, după superstiţia sătenilor, locuiesc spirite infernale, a rămas întreagă,
afară de clopotniţă. A doua, iarăşi o biserică, e conservată şi mai bine, şi a fost prefăcută şi
723 Toate aceste relaţiuni mi-au fost comunicate de către profesorii Conservatorului de Muzică din Iaşi, Petru
Mezetti şi Mihail Galino, ambii defuncţi, precum şi de către Dl Titus Istrati, preşedinte la Tribunalul de Roman,
şi Ioan Savin, fost elev al acelei şcoli şi fost judecător de ocol în Roman.
724 Biserica şi Şcoala, Anul XXIV, Nr. 39, Arad 24 septembrie / 7 octombrie 1900, pp. 352, 353
725 Cu mai mulţi ani în urmă, am întreprins, în societatea unui amic, o primblare de câteva luni prin munţii
Moldovei, Bucovinei şi Transilvaniei. În vreme ce amicul meu desemna locurile cele mai frumoase, eu descriam
călătoria noastră. Descrierea ar fi prezentat poate oareşicare interes acelor care se ocupă cu moravurile poporului
şi care sunt amatori de frumuseţea naturii, căci adesea siliţi de a căuta un adăpost prin colibe sau de a dormi pe
câmp, sub cerul înstelat, am fost într-un necurmat contact cu oamenii din popor, din gura cărora adunasem mai
multe legende şi cântece populare, pe care le reprodusesem credincios, în modul cum le culesesem. Această
descriere însă s-a pierdut din întâmplare. N-am mai putut găsi, dintr-însa, decât aceste câteva pasagii, care se
rătăciseră printre alte hârtii. Dându-le aici publicităţii, sper că nu vor fi luate decât pentru nişte fragmente,
precum sunt în adevăr. / I. N.
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înnoită, aşa încât înfăţoşează un aspect ridicol, cu grandioasele sale ziduri, pe care se reazemă
o clopotniţă de lemn. Deşănţat contrast între energicul trecut şi neputinciosul prezent!
După vizitarea acestor locuri, ne întoarserăm în Folticeni, cu intenţiunea de a pleca, a
doua zi, la monastirea Slatina şi în munţii Bucovinei; târgul atinsese toată floarea sa;
petrecerile deveneau din zi în zi mai numeroase şi cetăţeni din Folticeni, deveniţi acum amicii
noştri, voiau să ne oprească, încă câtva timp, pentru ca să luăm parte la baluri, adunări şi
preumblări ce erau să se facă în acele zile. Noi, însă, nu ne înduplecarăm a ne opri mai mult.
Nu ceream plăceri şi jocuri; abia scăpaţi din înăduşeala oraşelor, dorul nostru era să gustăm
simplicitatea şi frumuseţea naturii!
A doua zi, când se revărsa de ziuă, plecarăm la monastirea Slatina, ce se află cale de
trei ore de la Folticeni. Drumul e neumblat şi sălbatic. Trăsura e silită să treacă, de multe ori,
prin apa Moldovei, care curge limpede şi curată. În acele momente, îmi veni în minte o
poezie, adresată râului Moldova, de un amic al meu (N. Neculeanu, se precizează în nota de
subsol – n. n.), poezie insuflată de o frumoasă simţire:
La râul Moldova
Cine-ar zice, văzând apa-ţi limpede, curată, lină,
Mai albastră decât cerul, tresărind pe bolovani,
Cine-ar zice că jeleşte, cine-ar zice că suspină
Ca o văduvă zdrobită de durere şi de ani?
Ah!, tu plângi, tu plângi, Moldovă, timpul cel de bărbăţie
Când românul plin de sânge şi de lupte obosit
Arunca spada pe ţărmuri, după-o zi de bătălie,
Spăla faţa şi părul în valul tău strălucit,
Şi când nobila română nebunatică şi vie
Îşi făcea din unda-ţi pură o cămaşă azurie
Să-şi ascundă sânul fraged, alb, rotund ca un pahar,
Dar acum cine pluteşte pe-a ta dulce legănare,
Cine bea şi cine soarbe delicioasa ta răcoare?
Jidauca neruşinată şi jidovul murdar 726.
Pe la opt ore, de dimineaţă, ajunserăm la Slatina. Această monastire se află nemijlocit
la picioarele Carpaţilor, într-o îngustă şi adâncă vălişoară, prin care curge un mic pârâu, numit
iarăşi Slatina. Treizeci de călugări locuiesc în ea; cu toţii sunt bătrâni şi mulţi din ei infirmi.
Spiritul timpului şi legile nu mai favorizează recrutarea de călugări, ca odinioară. De aceea,
unul după altul din aceşti oameni se vor trece, fără a găsi înlocuitori şi, peste câtva timp, acest
cuvios locaş va rămâne pustiu. Un om sociabil se simte cuprins de o groază involuntară, în
lăuntrul acelui locaş. Ziduri înalte şi munţi mai înalţi opresc comerţul cu restul omenimii.
Monahii, supuşi între ei la cea mai tiranică ierarhie, sunt condamnaţi la necontenite închinări,
şi zi, şi noapte, la lipsa tuturor îndemânărilor şi plăcerilor vieţii şi la un post necurmat. Viaţa
lor e aceeaşi în toate zilele. Monahii nu aşteaptă şi nu doresc nici o schimbare în uniformitatea
726 Mă surprinde acest final antisemit al poemului, dar şi tentaţia antisemită a lui Iacob Negruzzi, în condiţiile în
Care Costache Negruzzi şi Vasile Alecsandri promovau compasiunea pentru aceşti obidiţi ai soartei în Moldova
vremii lor – notă I. D.
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tristă a traiului lor. Aceea ce au făcut astăzi au să o facă şi mâine, şi aşa necurmat, fără
variaţiune, până la moarte. Din toate monastirile noastre, Slatina singură a păstrat, cu
sfinţenie, acest regim crud de post şi privaţiune. Vizitatorul acestui locaş se simte cuprins de
tristeţe, la asemenea aberaţiuni ale minţii omeneşti, dar, totodată, nu se poate apăra de un
profund sentiment de respect faţă cu aşa credinţă, cu aşa umilinţă şi cu atâta abnegaţiune de
sine.
Monastirea Slatina fu zidită, în secolul XVI, de domnul Alexandru Lăpuşneanu, în
timpul domniei sale a doua. Legenda, care s-a păstrat în gura poporului despre întemeierea
monastirii, este următoarea: Într-o noapte întunecoasă, toţi acei ce locuiau în vecinătatea văii
unde, astăzi, se află monastirea, fură deşteptaţi din somn printr-o melodioasă cântare, ce se
auzea din pădure. Cântarea era aşa de dulce, aşa de armonioasă, încât nu putea rămâne
îndoială că ea nu era produsă de un glas omenesc. Unii dintre locuitori se luară după acel glas
şi, cufundându-se adânc în pădure, văzură deodată înaintea ochilor o flamă supranaturală, ce
răspândea, de pe un arbore, o cerească lumină împrejurul ei. Înţelegând, atunci, că cântarea ce
auziseră era glasul unui înger şi că flama era raza dimprejurul capului său, îi căzură în
genunchi şi mulţămiră lui Dumnezeu de această minune. A doua noapte, glasul se auzea şi
flama lucea din nou; toţi oamenii cuvioşi se apropiară şi se închinară. Apariţiunile cereşti
prelungindu-se, se făcu mare vuiet în ţară despre această îndurătoare minune şi zgomotul
pătrunse până la urechile Domnului. Alexandru se arătă, întâi, rece şi luă în râs pe toţi cei care
credeau în adevărul acelor vuiete; mai pe urmă, însă, când vuietele deveniră atât de puternice,
încât se organizau peregrinagiuri spre pădurea încântată, Alexandru fu înduplecat să se ducă,
în persoană, pentru a se încredinţa de adevărul acelei minuni. Niciodată lumina nu fusese mai
strălucitoare şi cântarea mai sublimă decât în noaptea în care domnul se afla de faţă. Se spune
că, în momentele în care Lăpuşneanu văzu, cu ochii săi, aceasta minune, el ar fi căzut în
genunchi, cu faţa la pământ, muncit de cumplite mustrări de cuget şi ar fi rugat pe Dumnezeu
să îi ierte toate nelegiuirile şi uciderile cu care nenorocise ţara. Sculându-se, el jură, în fiinţa
tuturor celor adunaţi, că va zidi o monastire, pe locul unde se arătase cereasca viziune. Abia
pronunţase jurământul, lumina şi cântecul dispărură, pentru a nu se mai arăta niciodată.
Credincios jurământului său, Alexandru puse, de a doua zi, să se înceapă zidirea şi, în curând,
se văzu înălţându-se în mijlocul codrului o măreaţă monastire, care, după pârâu, primi numele
Slatina.
Două tablouri, reprezentând pe Alexandru Lăpuşneanu, se găsesc în Monastirea
Slatina. Unul, care pare a fi posterior secolului XVI şi se află în locuinţa stareţului, înfăţişează
pe Lăpuşneanu în tot ornatul domnesc, precum îl descrie autorul care a scris istoria sa, în
momentul când veni domnul la Mitropolie, ca să se împace cu boierii. Fizionomia lui
Lăpuşneanu e regulată şi împodobită cu plete negre, care se cobor pe umeri largi şi binefăcuţi.
Privind frumoasa sa faţă, care pare a exprima atâta blândeţe, cine ar crede că Lăpuşneanu a
fost un tiran atât de crud şi de despotic, a cărui domnie a lăsat „o pată de sânge în istoria
Moldaviei‖?
Al doilea portret se află în biserică, pe peretele de deasupra uşii intrării. Acolo
Lăpuşneanu stă în picioare, ţinând cu mâna dreaptă pe Doamna Ruxanda, care iarăşi ţine pe
fiul lor, Bogdan, de care se ţin, în rând, mai multe rude ale Domnului, de ambele sexe, iar pe
mâna stângă ţine monastirea Slatina, pe care o binecuvântează Iisus Christos, şezând pe
globul Pământului. Astă originală idee şi modul în care au fost zugrăvite figurile, fără
proporţiune, simetrie, perspectivă şi cunoştinţă de colori, aminteşte de tablourile egiptene, atât
de mult studiate de învăţaţi.
Toţi pereţii sunt împodobiţi cu fresce, care reprezintă pe Christos, pe Sfinţi, scene din
istoria sfântă etc. Pe fiecare frescă stă explicată, în limba română, ce înfăţoşează. Aceste
icoane, împreună cu tabloul de pe uşă, sunt toate din timpurile zidirii monastirii şi s-au
conservat foarte bine. Monumentul cel mai însemnat din biserică e însă mormântul lui
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Lăpuşneanu, care se află într-un unghi (colţ – n. n.) adâncit. Deasupra mormântului se află
încă icoana Maicii Domnului şi a lui Christos, amândouă de lemn, aşezate acolo îndată după
înmormântarea lui Alexandru. Cadavrul Doamnei Ruxanda a fost împreunat cu oasele soţului
ei. Piatra ce acoperă mormântul e înzestrată cu multe înscrieri, care însă sunt toate în limba
slavonă.
Mitropolitul Moldaviei şi Sucevei, Veniamin (Costache – n. n.), avea mare preferinţă
pentru Monastirea Slatina. Aceasta era locul său favorit şi în el petrecea, cu mulţămire, zilele
în care se afla departe de Iaşi. Prin voinţa sa de pe urmă, ordonând a fi înmormântat la
monastirea Slatina, rămăşitele sale fură coborâte în mormântul lui Lăpuşneanu 727 şi aşa se află
amestecate, în aceeaşi urnă, cenuşa despotului celui mai crud, a doamnei celei mai blânde şi a
arhiereului celui mai cuvios!
Arborele de pe care, după legendă, se auzise glasul cel ceresc a fost cuprins în zidul
monastirii şi, printr-o bortă lăsată sau făcută, în urmă (mai târziu – n. n.), în zid, se putea rupe
o bucată din acel arbore, devenit, în curând, putregai. Credincioşii ce vizitau monastirea nu
lipseau niciodată a vârî mâna prin bortă şi a rupe o bucăţică de lemn sfânt, ca aceasta să le
servească de talisman mântuitor în nenorocirile şi ispitele vieţii. Atât de multe bucăţi au fost
rupte din sfântul putregai, încât, astăzi, credinciosul se încearcă în zadar de a atinge cu
mâinile rămăşiţa arborelui şi trebuie să întrebuinţeze cârlige lungi, pentru a-şi îndeplini
voinţa.
Monastirea Slatina a suferit, ca multe altele, în timpul revoluţiunii greceşti. Toate
casele de prinprejurul bisericii fură arse de turci, biserica scăpă singură din mâna păgânilor,
care au respectat sfântul locaş. Lupta de la Slatina, la 1821, între turci şi voluntari, şi arderea
unei părţi a monastirii a fost descrisă de Beldiman, poet român din începutul secolului nostru,
în poemul său, intitulat „Jalnica tragodie a Moldaviei‖ 728
Munţii Bucovinei. Trecând frontiera, am vizitat, mai întâi Suceava, odinioară oraş
însemnat şi capitala Moldovei, astăzi în cea mai deplină decadenţă. Suceava se deosebeşte,
astăzi, numai prin ruinele cetăţii din marginea oraşului şi prin biserica St. Ioan. În această
biserică se află, într-un sicriu bogat, moaştele Sfântului Ioan de la Suceava. Pe capul
cadavrului este aşezată o mitră episcopală, împodobită cu multe pietre preţioase. Această
mitră, precum şi alte obiecte de preţ, sunt dăruite de către Mitropolia Moldaviei şi Sucevei.
Ruinele cetăţii sunt, în adevăr, măreţe: un şanţ gigantic, ce se poate încă bine recunoaşte, le
încunjură. Apoi se văd, pe ici, pe colo, rămăşitele unor ziduri uriaşe, pe urmă un alt şanţ mai
mic, care încunjură imediat zidurile interioare ale cetăţii.
Mai multe ore, am rătăcit prin aceste ruine, îndreptând gândurile noastre spre timpul
trecut. De cate ori oştiri străine se vor fi oprit înaintea acestor ziduri şi de câte ori trupe
române, ieşind cu furie din cetate, sub comanda unui brav general, vor fi alungat, din ţara lor,
pe străinii care cutezau a o călca! Astăzi, autoritatea municipală a Sucevei pune să care
pietrele ruinelor şi să paveze cu ele străzile oraşului! Românii din Bucovina, martori la acest
sacrilegiu, ce se comite asupra gloriosului lor trecut, sunt siliţi a tace, căci, suspecţi în faţa
guvernului străin ce-i apasă, ei trebuie să înăbuşe, precum durerea lor, aşa şi aspiraţiunile spre
un viitor mai bun.
727 Aşa s-a întâmplat şi cu mormintele voievodale de la Putna, inclusiv cel al lui Ştefan cel Mare, unde diverşi
ierarhi bisericeşti au fost înmormântaţi în sfintele cripte ale istoriei româneşti (pe ierarhul îngropat în cripta lui
Ştefăniţă Vodă, doar mâna lui Ştefăniţă, dezgropată în 1856, mai amintea de tânărul voievod, iar în cel al lui
Ştefan cel Mare nu mai exista os din legendarul voievod, scheletul descoperit în 1856, îmbrăcat în mantie de
ierarh şi depus pe bare de metal, nu este a lui Ştefan Vodă); Veniamin Costache, înhumându-se în cripta lui
Lăpuşneanu, continua o tradiţie ipocrită, prin care diverşi călugări, mai mult sau mai puţin înţelepţi, îşi asigurau
în posteritate evlavia cuvenită Eroilor Moldovei, din partea generaţiilor viitorimii – notă I. D.
728 Vezi România Literară din 30 ianuarie 1855, No. 5 – adnotare târzie a autorului.
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Nimica nu e mai frumos şi mai pitoresc decât şoseaua care, pornind de la frontiera
Cornu Luncii, merge, pe malurile Moldovei, întâi pe la poalele munţilor, până la oraşul Gura
Homorei, apoi, prin mijlocul lor, parcurgând Bucovina, de la Est, la Vest, până ce se pierde în
Carpaţii Transilvaniei. Şoseaua, de la Gura Homorei, în sus, este o capodoperă: mergând pe
valea Moldovei, care curge cu un caracter impetuos şi sălbatic, ea este silită să-şi facă drum
prin munţii cei mai groşi şi să treacă, până la Câmpulung, de multe ori Moldova, încoace şi
încolo. Călătorul nu se poate sătura, privind munţii între care se află. Varietatea stâncilor ce
schimbă de formă în fiecare minut, Moldova care se grăbeşte cu violenţă şi vuiet a intra în
adevărata sa patrie, în România liberă, vălişoarele ce se ivesc şi re-dispar cu iuţeală, orăşelele
frumoase, toate acestea, împreună cu un aer subţire şi curat, încântă simţurile şi înalţă cugetul.
Oraşul Vama, cu Stâlpul lui Vodă, are una din poziţiunile cele mai încântătoare.
Aşezată într-o verde şi adâncită vălişoară, Moldova şi multe alte izvoare, ce se aruncă în ea, o
răcoresc şi munţii umbresc din toate părţile. Îndărătul acestor munţi, ce încunjură Vama
nemijlocit, se ridică alţii, de o coloare mai deschisă, în dosul acestora, iar alţii, şi aşa mai
multe rânduri, până ce cei de pe urmă se amestecă cu firmamentul.
Stâlpul lui Vodă este o columnă pătrată de piatră, cu vârful ascuţit. Ea este tăiată dintro singură bucată şi seamănă, în forma sa, cu obeliscurile egiptene. De la vârf, până la temelie,
columna e plină de inscripţiuni, al căror înţeles numai un expert l-ar putea pătrunde. După
apariţia sa, trebuie să fie o piatră comemorativă unei fapte de bravură. Fiindcă columna e
aşezata în mijlocul unui câmp liber, un român, Ioan Moldovanul, a încunjurat-o, nu de mult,
cu un zid, pentru ca să nu fie expusă la o grabnică distrugere. Pe zidul de piatră se citeşte
inscripţiunea: „Acest zid a fost făcut de Ioan Moldovanul în anul 1852‖.
Un aspect nu mai puţin frumos decât al Vamei înfăţişează şi orăşelele Cârli-Baba,
Pojorâta şi Prisaca. Oprindu-ne peste tot locul, am fost siliţi să mânem la oraşul CâmpulLung, unul din cele mai mari din acea parte a Bucovinei. A doua zi, timpul deveni furtunos şi
munţii luaseră un aspect de tot sălbatic. Tunetul bubuie nemijlocit asupra creştetului, nourii se
ridică de la rădăcina munţilor şi zboară încet şi măsurat spre ascuţitele culmi. Culmile se uită,
întâi, cu dispreţ la aburii ce se înalţă cu îndrăzneală spre ei, până ce dispar învăluiţi de nori.
Iar norii, ridicându-se şi mai sus, pardosesc munţii care păstrează o răcoroasă veselitoare
umezeală.
Munţii Bucovinei sunt partea cea mai avută a Carpaţilor Români. Ei cuprind, în sânul
lor, toate metalele, în mari cantităţi, şi acestea, exploatate prin mine, aduc împărăţiei austrice
un însemnat venit. La Cârli-Baba se scoate aur şi argint, la Pojorâta, aramă din sâmburele
munţilor. Minele cele mai însemnate sunt, însă, cele de la Prisaca şi de la Iacobeni, unde se
exploatează nemăsurate cantităţi de fier. De când s-a aşezat în Prisaca o colonie de nemţi,
numele acesta a fost schimbat în Eisenau şi pare tot aşa de curios de a găsi, în mijlocul unei
ţări şi a unui popor exclusiv român o denumire de oraş nemţesc, precum ar părea deşănţat de a
afla, în munţii din Germania, oraşe numite Câmpu-Lung sau Prisaca. Asemenea colonizări şi
prefaceri cereau, însă, sistemul de deznaţionalizare, prin care îşi menţine Austria, atâta timp,
într-unu mod artificial, prestigiul său politic.
La Iacobeni, călătorul părăseşte valea Moldovei şi, intrând în valea Bistriţei, aleargă,
împreună cu aceasta, la Dorna-Vatra, orăşel cunoscut prin apele sale minerale. Aceste băi sunt
frecventate de locuitorii din Bucovina şi din Moldova. Oraşul e aşezat pe malurile Dornei,
fluviu care, la capătul târgului, se varsă în Bistriţa. Dorna-Vatra posedă trei biserici, una mică,
catolică, două mai însemnate, ortodoxe. Acestea din urmă sunt zidite şi întreţinute de românii
dorneni, oameni pioşi şi activi. Poziţiunea Dornei e mult inferioară în frumuseţe celorlaltor
oraşe din munţii Bucovinei. Dealurile ce încunjură oraşul sunt goale şi triste, valea Dornei e
largă şi înfăţoşează puţina variaţiune, pe de altă parte băile sunt rău căutate şi scăldătorul nu
află îndemânările trebuincioase. Societatea, în stagiunea băilor, se compune din poloni,
germani şi români, parte veniţi din Moldova, parte din Bucovina. Exclusivitatea predominând
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mai mult sau mai puţin între aceste naţionalităţi, mişcare mai că nu se vede. În Dorna nu se
fac preumblări şi petreceri comune, care dau altor băi atâta viaţă. În zadar se încearcă o mică o
mică trupă de lăutari ţigano-ungureni să înveselească societatea Dornei, viaţa rămâne tristă şi
uniformă.
După un sejur de patru sau cinci zile în Dorna, ne hotărâm a ne coborî, pe Bistriţa, în
munţii Moldovei. Suindu-ne pe plute şi depărtându-ne de Carpaţii Bucovinei, ne despărţim cu
durere de aceste frumoase locuri. Orice român călător în Bucovina trebuie să se simtă cuprins
de aceleaşi simţiri. Preumblându-se în acei munţi încântători, în mijlocul acelor verzi români,
călătorul ar uita că această parte e supusă unei dominaţiuni străine, dacă pajora nemţească,
înfiptă în toate părţile, nu l-ar face să-şi aducă aminte de nedreapta dezmembrare a Moldaviei.
El îşi oglindeşte, atunci, în gândire modul nedrept în care răpirea fu aşezată şi împlinită de
două puteri despotice, fără a considera sfinţenia tratatelor şi dreptului popoarelor. El se simte
pătruns de speranţa că, mai curând sau mai târziu, România va redobândi locurile ce i-au fost
răpite şi îndreaptă, ca mulţămire, memoria sa spre Grigore Ghica 729, Domnul Moldaviei, care,
prin cutezătorul său protest şi patriotica sa moarte, a înscris numele său cu litere de aur în
paginile istoriei‖ 730.

1856: Semnele unui nou destin al Dornelor
„La 8 decembrie 1856, Majestatea Sa Împăratul a aprobat o nouă diviziune de districte
suplimentare, prin care teritoriul monarhiei, cu excepția frontierei militare, a fost împărțit în
64 de districte principale și 8 independente, cu zone geografice…
Ducatului Bucovinei cuprinde următoarele districte administrative ţi politice: districtul
urban și rural Cernăuţi, Dorna-watra, Gurahumora, Kimpolung, Kotzman, Putilla, Radautz,
Sadagora, Sereth, Solka, Storozynetz, Suczawa, Waszkoutz am Czeremosz, Wiznitz,
Zastawna‖731.
*
O adresă din 2 iulie 1879, semnată de medicul veterinar dornean Otto Binder, cel care
a făcut şi fântâna din parcul staţiunii („Izvorul lui Otto‖, desenat de Rudolf Bernt – 18441914), ne dumireşte asupra faptului că doctorul austriac avusese un recunoscut succes prin
vaccinarea animalelor. Binder scria oficialităţilor veterinar-sanitare din Viena: „Datorită
faptului că am reușit să vă surprind plăcut cu mostrele din flacoanele pe care le-ați primit, care
dovedesc că am obținut pustule frumoase, perfecte, vă rog, cu drag, să-mi trimiteți încă două
flacoane. Dornawatra, 2 iulie 1879. / Dr. Otto Binder‖732.
*
„Bucovina. În cadrul ședinței din 12 iunie 1896, s-au dezbătut următoarele chestiuni:
1). Opinia experților privind introducerea inhalărilor de lignosulfit la o instituție de
sănătate prin cură cu apă rece din Solca (referent: S. R. Dr. Zalocziecki).
2). Opinia experților privind redeschiderea unei instalații extinse de tratare a apei în
Solca și introducerea inhalărilor de lignosulfit în aceasta (referent: S. R. Dr. Zalocziecki).
729 Mit fals, care justifică tradiţionala noastră neputinţă – n. I. D.
730 Negruzzi, Iacob, Din Carpaţi / Fragmente, în Convorbiri literare, Anul I, No. 22, Iassi 15 ianuarie 1868, pp.
308-314
731 Formanek, Jaromir – k. k. Hauptmann des Regiments, Geschichte des k. k. Infanterie-Regiments Nr. 41 /
derzeit Josef Freiherr Vecsey de Vecse et Böröllyö-Iságfa, k. k. Feldmarschall-Lieutenant, 1807-1887, II Band,
Czernowitz 1887, p. 571
732 Heinrich, Dr. Johann von, Cultur der animalen Vaccine im Jahre 1879, Wien 1880, p. 17
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3). Cererea privind necesitatea creării unui cod de construcție al Ducatului Bucovinei
(Președinte: S. R. Dr. Rudnik). Atunci când s-a dezbătut pe această temă, au fost discutate în
detaliu condițiile nefavorabile de igienă a clădirilor din mediul rural şi repercusiunile lor
pentru sănătatea publică și crearea unui cod de construcție pentru terenul plat, care încă lipsea
complet la momentul respectiv, precum și revizuirea codului de construcție existent pentru
orașul Cernăuți, la fel de urgent.
În cadrul ședinței din 30 iunie, l. J. au fost dezbătute următoarele teme:
1). Opinia experților cu privire la deschiderea unei staţiuni de cură în Dornawatra,
recent construită de Direcția cezaro-crăiască a fondului religios greco-oriental, în ceea ce
privește utilizarea noii versiuni a direcției menționate în Dornawatra și Pojana Negri de către
consilierul instanței, prof. Dr. Ernst Ludwig, care a examinat chimic sursele de fier, în scopuri
terapeutice (referent: consilier guvernamental de stat, Dr. Kluczenko).
2). Opinia experților cu privire la revizuirea propusă a Farmacopeei Austriei, Edit.
VIII (referenţi: S. R. Dr. Lazarus și S. R. Prof. Dr. Pribram)‖733.
„Bucovina, o țară preponderent păduroasă și muntoasă, are bălți, printre care se
numără şi numeroase mlaştini de înălțime. Acum încep să le exploateze, la fel cum s-a
întâmplat, cu mult timp înainte, în Galiția. Turba este extrasă pe scară largă în multe zone din
Galicia, cum ar fi în Korsow, în estul Galiției, unde se folosesc utilaje, și în Bucovina se
dorește să se acorde o atenție deplină folosirii mlaştinilor din munţi, în scopul valorificării
turbei. Nu trebuie să uităm că Bucovina are și o staţiune balneară, la Dorna-Watra, care este
mobilată cu tot luxul și confortul‖734.
*
Printre absolvenţii cu doctorat ai Facultăţii de teologie greco-orientală a Universităţii
Francisco-Josephniene din Cernăuţi735, se numărau şi dornenii:
Georgescu Demeter, în 1886, preot în Vatra Dornei
Hauslich Isidor, în 1882, avocat în Vatra Dornei
Vasilovski Nicolaus, în 1894, avocat în Vatra Dornei
Appel Adolf, în 1885, G. Adj. i. P în Vatra Dornei
Calinescu Hippolyt, în 1886, şef de district în Vatra Dornei.
Acest şef de district (raion), deci un fel de prefect (şef al Consiliul Curții de Stat din
Dornawatra), pe nume Hypoplit Calinescu, prin Preaînaltul ordin cezaro-crăiesc al Majestăţii
Sale Apostolice, Franz Iosif din 29 august 1904, avea să primească, la recomandarea
Asociației pentru construcții și administraţie din Viena, cea mai înaltă distincţie care se
conferea ofițerilor și funcționarilor, Crucea de Cavaler al Ordinului Franz Joseph736.

733 Daimer, Dr. J.; Netolitzky, Dr. A., Das Österreichische Sanitätswesen, VIII Jahrgang 1896, Wien 1896, p.
298
734 Klein, Hermann Joseph, Jahrbuch der Astronomie und Geophysik, XIV Jahrgang 1913, Leipzig 1904, p. 335
735 Norst, Dr. Anton, Alma mater Francisco-Josephina, Czernovitz 1900, pp. 122, 125 şi 127
736 Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums, XX Jahrgang 1904, Wien 31 August 1904, Stuck XVI, p.
270
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1857: Izvoarele minerale din Vatra Dornei și Poiana Negri
Un splendid citat 737 din Dubois-Reymond reprezintă motoul unei cărți, publicată la
Viena, în 1868, despre apele minerale din Vatra Dornei și Poiana Negri738, o carte care
conține mărturii și despre povestea de atunci ale celor două localități montane și de care am
decis să mă ocup astăzi, drept omagiu adus prietenei mele dornence Anastasia, căreia îi doresc
viață lungă și fericită, fericirea – așa cum se știe – cuprinzându-le și fiind condiționată de
toate.
În prefața cărții, se precizează că deja „de mai mulți ani, izvoarele minerale din Vatra
Dornei au fost vizitate de bolnavi din Bucowina, din Moldova și din estul Galiției, fiind
considerate a fi surse puternice de fier‖ și că „multe dintre vindecările realizate au fost
motivul pentru care acest oraș balnear este vizitat destul de frecvent în fiecare an, în ciuda
unor inconveniente.
Sursele de apă Vatra Dornei și Poiana Negri au fost analizate de patru ori, de
naturalistul Hacquet și de Dr. Adler‖, dar, în noiembrie 1865, când a fost scrisă prefața, la
Cernăuți, rapoartele respective nu mai puteau fi găsite, dar se știa că, în toate analizele, apele
dornene au fost caracterizate drept „surse de fier puternice‖, confirmându-se, asfel, analizele
din 1805, făcute de descoperitorul lor, medicul de district Dr. Pluschk.
Rezultatele celui de-al patrulea set de analize, făcute de chimistul von Torosiewicz, la
cererea cu nr. 38150, din 14 decembrie 1841, a Direcției cercuale de finanțe
„Zrödlamineralnew królestwie Galicyj i Bukowiny―, publicate ca raport în 26 octombrie
1865, i-au fost accesibile autorului cărții, Dr. Carl Denarowski, datorită prieteniei sale cu
Torosiewicz. Citind raportul, Denarowski garanta, cu experiența sa profesională de medic, că
apele minerale dornene „aparțin celor mai bune ape de fier‖ din Europa.
Călătorind la Dorna, în scopul documentării, Denarowski a beneficiat de „toate
facilitățile unei excursii montane‖, adică de panorama unor „munții înalți, impunători pe
ambele părți ale localității, un birou poștal și o stradă comercială foarte bună‖ 739. Sosise, prin
Gura Humorului, prin satele Bucșoaia și Frasin, care l-au frapat prin faptul că formau „un
contrast puternic‖ cu sud-estul provinciei.
De la Gura Humorului începe „lanțul muntos‖, cu coline domoale, rareori întrerupte de
„ziduri abrupte de stâncă‖, acoperite cu păduri de brad și molid, i-au făcut impresia unui
adevărat „parc natural‖, în care, ici și colo, „se ridică mesteceni și coloanele lor‖ strălucesc
printre „ramurile întunecate‖ ale conferelor. „Se formează dealuri luxuriante și stufoase, care
sunt succesive și cresc mereu în formațiuni conice‖, odată cu „ridicarea și înălțarea muntelui‖,
„în vârful căruia se află, uneori, un singur molid zvelt‖, care parcă se bucură singur de „o
vedere pitorească originală‖. Iar în această alternanță a peisajului, Denarowski ajunge la
„stația de poștă Vama (1864,80 picioare față de nivelul mării), în spatele căreia‖ zărește
stâlpul de piatră, pus acolo „în memoria lui Rakowica voievod, care a avut o victorie asupra
tătarilor, în 1716‖. Notează și inscripțiile, pe care le preia din prima monografie a
Bucovinei740, scrisă, cu mult prea multe legendări, în limba germană. „Io Michael Rakowitza,
Voievod și Prințul tuturor în Moldova. În 1716, în al treilea an al domniei mele, din partea
Porții turcești, i-am înfrânt pe nemți‖ (Celălalt, ilizibil.). În partea de est: „Uniți cu unii
germani, au fost în căutarea unor popasuri unguri și alții din Serbia, atacând capitala noastră,
737 „O particulă de fier este și rămâne în mod fiabil același lucru, indiferent dacă traversează lumea cu pietre de
meteoriți, dacă s-a desprins de pe șine de sub roata locomotivei cu aburi sau dacă trece prin templul unui poet din
celula lui de sânge‖.
738 Denarowski, Dr. Carl, Die mineralquellen in Dorna-Watra und Pojana-Negri in der Bukowina, Wien 1868
739 Capitolul „Reise nach Dorna‖ (O excursie la Dorna), pp. 1 și următoarele.
740 Bendella, Theophil, Die Bucovina, Wien 1845.
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pentru a cuceri Iașii și pentru a ne captura și au pățit în această capitală ceea ce li s-a întâmplat
anterior cu principii Woda Nicolaus Maurocordato. Cu toate acestea, avem i-am înfrânt
complet, cu ajutorul lui Dumnezeu, și trupurile lor au fost îngrămădite unul peste altul. În
semn de aducere aminte, această cruce împreună cu o piatră am construit‖ (există mai multe
cuvinte lipsă aici). Pe latura nordică: „Acest stâlp de piatră a fost construit când am trecut
munții Mestecănești și Suhard din Ungaria, să invadez Rodna. De aici am plecat cu Hanul
unui număr mare de tătari la Bistrița, unde am făcut pradă mare peste tot și am pus foc în toate
orașele, numai singurul oraș Bistrița a fost cruțat. De aici ne-am întors, prin Maramureș
înapoi‖ (restul ilizibil)... „iar tătarii au suferit o mare înfrângere‖. La vest: „Condusă de
Jordaki Kantakuzenos, hatman al (în rest, ilizibil.)
Apoi șoseaua care trece prin Vama, după „o înclinare blândă‖, duce „spre satul
Eisenau, unde se află o topitorie de fier. Acest sat este situat într-un defileu de munte, pe
piciorul unui munte abrupt, de înălțime considerabilă, care a delimitat locul ca un zid și pe
lângă care trece râul Moldova, prin gâtuitura văii dintre lanțurilor de munte, care stau aplecate
ca streșinile unui acoperiș spre marginea drumului. După o puternică curbură a șoselei, ajungi
în valea Câmpulungului, care desface aglomerarea munților și oferă o priveliște minunată. De
îndată ce intri în această vale, mici dealuri se ridică din drum și, treptat, el se transformă în
altele mai mari, și iarăși, câștigând înălțimile alăturate, formează munți înalți, care, în funcție
de grupul lanțului muntos, care se alătură până spre Transilvania și Maramureș; întunecatul
Rareu, împânzit cu stânci, domină peisajul.
După o oră de mers prin această vale, se ajunge, la 1,75 mile de Vama, în orașul
Câmpulung (2280,20 picioare față de nivelul mării), numele lui fiind dat de locația propriuzisă (câmp lung). Închis, de o parte și de alta, cu lanțuri montane înalte, acest oraș se întinde
într-o lungă vale luminoasă. El înseamnă o oprire obișnuită pentru călători. Dincolo de
ultimele case din Câmpulung, se vede un alt lanț muntos, în partea de sud-est, care se înalță
treptat‖, numele acestor munți fiind „Runku, Mestiak și Pietri Uziga, însă, în partea de nordest a catedralei muntoase fiind vârfurile Kokosz și Muntschel... Chiar dincolo de
Câmpulungului se văd, spre sud, doi munți în formă de piramidă, stând unul lângă celălalt,
amândoi abrupți și proeminenți, formați din stânci roci goale, pe care localnicii îi numesc
Adam și Eva, iar, în sud-vest, în direcția masivului Giumalău, se întinde Piciorul Giumalăului.
De acolo, ajungi în localitatea de munte Pojorâta (2398,80 picioare), în care se găsesc
mine de cupru. Cu greu ajungi la ultimele case din sat și-atunci te înfășoară o zonă sălbatic
romantică, uimindu-te cu măreția care te întâmpină.
Munții sunt aglomerați aici, șoseaua, în ambele părți, este delimitată de munți înalți,
abrupți și dens împăduriți, care închid calea prin proiecții puternice, astfel încât noi șerpuim
pe meandre care se înfățișează ochilor în întreaga lor splendoare.
Curând, munți și mai înalți se ridică de lângă șosea, la distanță mică, și se ridică și se
înalță unul peste altul, oferind o vedere și mai impunătoare priveliștii aglomerate a munților.
La următoarea curbură a drumului, munții formează pajiști minuscule, puternic
umbrite, care sunt intersectate de pâraie și sunt delimitate, în spate, de ziduri abrupte de
munte.
În unele locuri se văd pâlcuri de copaci, dispuse simetric pe ambele părți ale pârâului,
stâni uriașe, copleșite de mușchi, scufundate în mijlocul pârâului, din ale căror crăpături răsar
mai mulți molizi mici, în timp ce fundalul este format de un zid de munte verde, pe care se
află, între copaci, pereți de stâncă decorați cu arbuști în formă de buchete, înconjurate de
ciorchini de mesteacăn și molid, unde ansamblul dă impresia unui peisaj teatral artistic.
Treptat munții se desprind oarecum de șosea, și se ridică Alpi înalți, care se unesc între
ei în valuri, munți singuratici, adânci, formând chei și risipiri abrupte, care se închid cu
următorul lanț muntos. În această veșnicie a naturii, se ajunge la Valea Putnei, la 2 mile de
Câmpulung. O abundență de flori în fânețe, pe o vale care are forma unui vas cu pereți din
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munții înalți, în timp ce, în prim-planul estic, alături de un grup fantastic de munți împăduriți,
se formează un perete de stânci cu vârfuri zimțate, aidoma cu ruinelor unui castel (stâncile de
la Valea Putnei, imortalizate într-o acuarelă de Franz Xaver Knappp – n. n.).
În capătul acestei văi, calea urcă și se vede muntele Mestecănești (3480 de picioare),
primul drum de munte de acest fel, care, dispunerii ingenioase a buclelor de urcuș.
Cea mai mare pantă este la poalele muntelui, dar șoseaua este protejată pe de o parte
de barierele din beton, în timp ce o zonă frumos împădurită constituie a doua parte a acestei
vecinătăți.
Prin înfășurarea serpentinelor, până la capăt, fiecare curbă oferă o grupare diferită a
peisajului și, cu cât mergeți mai sus, cu atât mai frumoasă este priveliștea. Pe la jumătatea
acestei șosele montane (la cota 1811) puteți vedea Giumalăul, care, cu creasta lui cea mai
vizibilă, domină lanțul muntos, Valea Putnei aflându-se spre nord-vest.
De pe jumătatea cealaltă a Mestecășului, începe valea Iacobenilor, care, de pe munte,
se zărește ca prototipul unei țări cu adevărat idilice. O vale largă, mărginită de creste
muntoase, care cu arbori și tufișuri grupate sunt acoperite, o abundență de flori în ea,
împrăștiate pe dealurile pe care colibele fac o trimitere plăcută în timp...
După o jumătate de oră de drum prin această vale, se ajunge la Iacobeni (2953
picioare), localitate situată pe Bistrița de Aur, cândva atât de aglomerată și oraș prietenose de
munte, în care se află mine de fier. Se găsește, în defileul din fața Iacobenilor, sulf rece,
izvoarele de lângă drum sunt folosite în case balneare bine construite.
Distanța dintre Valea Putne și Iacobeni este de transportă 1,75 mile.
În spatele Iacobenilor, strada duce chiar pe sub piciorul versantul estic al muntelui, în
timp ce, în dreapta, strada curge pe lângă Bistrița, pe care o flanchează și pe o parte, și pe
cealaltă. Malurile Bistriței sunt însoșite de case din Iacobeni cale de o jumătate de milă.
Panta de munte vestică, chiar înainte Dorna, este plină de grădini, care devin
promenade pentru plimbări pe vale și chiar mai departe‖.
Până la Dorna Watra, Denarowski mai avea de parcurs un sfert de milă, dar simțea
deja că „nevoile imaginației‖, pentru a descrie călătoria, au nevoie de resurse suplimentare.
De-a lungul drumului, între Gura Humorului și Câmpulung, existau hanuri confortabile, iar
„cele 14 mile, de la Suceava, până la Vatra Dornei, pot fi făcute atât cu trăsura de poștă, cât și
cu trăsuri particulare, într-o singură zi de vară‖.
„Topografie și condițiile climatice din Dorna. Orașul balnear Vatra Dornei, din
districtul Câmpulung, este situat între 47,9 și 48 grade latitudine nordică și 45,9 și 44 grade
longitudine estică, la o înălţime de 2.723,40 picioare, faţă de nivelul mării, înşirându-se pe o
vale montană, înconjurată munți înalți, o vale care se deschide în direcția sud-vest, unde se
intersectează cu Bistriţa aurie, în care se varsă râul Dorna, care adună râuleţele din aval şi
străbate Dorna Watra. Oraşul este staţie de poştă, penultima stație spre Transilvania, unde
scrisorile și diligenţa ajung de trei ori pe săptămână, de la Cernăuţi. Pentru confortul
oaspeților, a fost înființată în Dorna o stație de telegraf, pentru tot sezonul balnear.
Dorna Watra are 725 de case și 2.421 de locuitori, ţinutul fiind locuit încă din vremuri
imemoriale, deoarece, la ocuparea Bucovinei, în 1777 (anul în care s-a depus jurământul de
credinţă faţă de Austria – n. n.), această aşezare era format din multe colibe, aflate în lunga
largă vale de munte şi la poalele pădurii seculare.
În 1804, presupusul izvor de fier din Dorna Watra a fost descoperit de ofiţerul vamal
de acolo, Moritz Lattinek741, care i l-a arătat medicului de atunci, Dr. Pluschk, iar acesta a
examinat apa, în 1805, și a recunoscut izvorul ca unul de vindecare. De atunci, aceste izvoare
741 Și anul descoperirii acestor surse, şi numele presupusului descoperitor sunt problematice; prima analizare a
surselor de ape minerale din Dorna Watra a fost făcută, încă din 1798, de către Hacquet.
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au fost folosite în așa fel, încât apa să fie adusă în casă și încălzită acolo, într-o cadă cu pietre
încălzite.
Abia în 1848 s-a construit o casă de baie improvizată, iar în 1860, actuala casă de baie,
care constă din 9 camere, cu câte două băi fiecare. Locul are avantajul că razele soarelui pot
pătrunde liber și căldura este temperată de fluxul de aer blând, care impregnează aerul cu
mirosul balsamic al coniferelor; satul este protejat, la nord și est, de munți înalți. În capătul
sud-vestic, valea este mărginită de o pantă a muntelui, care face ca direcția predominantă a
vântului să fie spre sud-vest. Clima aparține zonei temperate‖, cu dimineţi adesea ceţoase şi
înserări calme, care tivesc zile vesele şi însorite, întrerupte de ploi rapide, timpul verii durând
„de la a doua jumătate a lunii iunie, până la sfârşitul lui august, uneori până la mijlocul lui
septembrie‖, după care urmează „toamna frumoasă şi de lungă durată‖, care sfârşeşte lungă şi
deasă în ninsori fascinante.
Descrierea populaţie, care nu descinde din nobilime, dar nici nu se supune vreunui
stăpân, şi istoria locurilor, caracterizată de ocupaţii ancestrale, sunt preluate din lucrarea
monografică a lui Dimitrie Cantemir, apoi Denarowski adaugă şi nişte consideraţii personale,
în baza excursiei la Vatra Dornei, din vara anului 1865: „Nevoile locuitorilor munteni sunt
mici. O colibă improvizată, acolo unde există un adăpost pentru animalele sale, cu care se
mută în munţi, pe timpul verii, este locuinţa munteanului. Locuitorii din munţii acestei zone
sunt blânzi și binevoitori, dar, la fel ca întreaga populație rurală din Bucovina, se află la un
nivel inferior de civilizație. Educația populară intelectuală, religioasă și morală se află abia la
început. Deocamdată, educația lor se bazează pe obiceiuri, precum respectarea stoică a
posturilor și a slujbelor ritualice ale religiei lor, dar şi pe sentimentul înnăscut al dreptului, al
moralităţii, al neîncrederii în clasele mai inteligente. O evlavie mare, dragostea de libertate și
curăţenia casei sunt calitățile înnăscute, care caracterizează pe toți locuitorii munților, în
ansamblu‖, concluziona Denarowski, aproape plagiindu-l pe Cantemir, care, cu aceste
atribute, caracteriza, de fapt, pe toţi locuitorii nordului moldav.
„În apropiere de Dorna‖742, medicul Denarowski descoperea, în vara anului 1865, o
puzderie de frumuseţi nemaiîntâlnite, pentru că „Dorna Watra are un mediu atât de minunat,
încât puteți face plimbări foarte plăcute în toate direcțiile, locul fiind înconjurat de păduri
tinere, de pajiști luxuriante de munte și de păduri mari‖ ale veacurile de până atunci. „Printre
aceste ţinte, călătoria la Kolbu merită primul loc, pentru că se face pe o vale, care este cea mai
frumos împodobită în această zonă. După ce ați parcurs o distanță scurtă cu trăsura, urcați pe
plută, la debarcaderul Dorna Kilia şi plutiţi pe Bistriţa. În depărtare, zăriţi vârfurile Giumalău,
Pietrele Doamnei, cu zidurile sale de stâncă, în care, potrivit legendei, o prințesă
moldovenească s-a ascuns de turci, și Pietrosul, care munții se arată vederii în funcție de
direcţia de mers, în direcția nord și nord-est apropiindu-se valea Kolbu. Pe măsură ce Bistriţa
se îndreaptă prin defileul ei de munte, de fiecare dată când râul coteşte, veți fi surprinşi de o
nouă grupare de munţi.
Spre nord-est, se observă lanțuri montane parțial simetrice, care se ramifică parțial
spre culmi, parțial împădurite, parțial cu grupuri de mesteacăn și arbori de conifere, care
înconjoară pădurea în formă de coroane. Pe măsură ce un munte se ridică peste altul, aidoma
valurilor mării, deasupra tuturor se întrezăreşte vârful Giumalău, care îşi înalţă culmea în zare,
înspre răsărit, în concurenţă cu smalţul armonios al Pietrelor Doamnei, pe care îl poate
născoci doar cea mai sălbatică imaginație.
Ziduri abrupte, în creștere, dense păduri de munte, proeminenţe spre est, care sunt
întrerupte adesea de chei, care pot fi percepute drept trăsăturile elementelor furioase, copaci
rupți, alunecări de teren și ruperi de stâncă, peste care pârâul zgomotos se abate fără speranță.
Pe măsură ce defileul Bistriţei devine mai îngust, se observă promontoriul Pietrosului, înspre
742 Capitolul Umgebung von Dorna.
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est, al cărui vârf este acoperit cu imense masive de stâncă și este imitat. mai departe, de
Pietrele Doamnei. Cu cât mergi mai departe, cu atât lanțurile muntoase se apropie unul de
celălalt, iar pereții abrupți, ai căror mase de rocă se înalţă ameţitor dau contur celor mai
aventuroase personaje. Vâslind prin aceste chei, vă vedeți înconjurat de ziduri de stâncă și de
versanți de munte, de jur împrejur, dar o cotitură îndrăzneață a plutei, spre frumos, transformă
valea Kolbu, care se îndreaptă spre sud, într-o o peninsulă grațioasă, mărginită pe toate părțile
de munți înalți și situată în punctul în care pârâul Kolbu se varsă în Bistriţa, la 2.262,60
picioare faţă de nivelul mării. După ce ați coborât de pe plută, vă întoarceți, cu trăsura, acolo
de unde aţi venit.
O a doua excursie minunată se poate face la Poiana Negri. După ce ajungeți la Dorna
Candreni, la o distanță de o milă de Vatra Dornei, faceți la stânga, de pe şoseaua de poştă, pe
un drum forestier, pe care, după o jumătate de milă, veți ajunge la Poiana Negri, un sat format
din gospodării împrăștiate în această vale montană.
Poiana Negri, situată la 2.721,60 picioare deasupra suprafeței mării, oferă o vedere
plăcută în toate direcțiile, dar este ea însăși precum imaginea unui schit. Privită de la sursă,
puteți vedea un baldachin blând de munte, spre nord, care se pierde într-un plan prin care
trece drumul forestier, în timp ce fundalul este mărginit de lanțuri montane înalte, dominate
de vârful golaş Ouşor.
Spre est, puteți vedea un baldachin alungit de munte, cu o pădure frumos dezbrăcată şi
cu alte culmi, care sunt acoperite cu păduri de molid. Pentru că această pantă de munte este
din ce în ce mai abruptă, spre sud și diferite grupuri de culmi, care se acoperă reciproc într-o
formă simetrică, poate fi zărit, în depărtare vârful Lugacz, care este acoperit cu pereți de
stâncă și se ridică la 5.074 picioare deasupra suprafeței mării. Spre vest, acest acoperiș de
munte se potoleşte în văi din ce în ce mai blânde, mai alungite şi dens împădurite.
O excursie la fel de plăcută este pe Ouşor. Odată ce ai urcat pe muntele, înalt de 5.100
picioare, în jur ţi se desfăşoară o priveliște a depărtărilor care depășește toate așteptările în
ceea ce privește măreția.
La est, puteți vedea vârful înzăpezit al Suhardului din Moldova, la vest granițele înalte
ale Transilvaniei, dispuse într-un imens lanț de munți, suprapuşi paralel şi care cresc în trepte,
în continuare, într-o neclaritate îndepărtată în nori.
Călătoria la Şaru Dornei nu este mai puțin plăcută. De pe partea de sud-vest a dealului,
spre ultimele case din Dorna, puteți vedea Ouşorul și Suhardul dominând lanțul nordic. La est,
vârfurile Giumalău, Pietrele Doamnei și Pietrosul anunţă granița cu Moldova. Pe latura
moldovenească a Pietrelor Doamnei există o mănăstire și un loc de pelerinaj.
Călătorind de-a lungul pârâului Neagra, timp de aproximativ o oră, ambele părți, de
sud-est și nord-vest, oferă o vedere mai uniformă, dar la fel de plăcută. Culmi împădurite,
între care curge pârâul Neagra, pajiști luxuriante, sate de munte împrăștiate pe coastele
munților până în depărtare, munții înalți, grupați în splendide peisaje montane. În Șaru Dornei
sunt izvoare minerale, a căror analiză nu a fost încă realizată.
Alte călătorii care se pot face din Vatra Dornei sunt la Iacobeni, pe cele șapte mari
Măguri și satele fermecătoare învecinate‖.
„Principalele proprietăți ale apelor minerale din Dorna‖743, prezentate sub aura unui
citat din Aristotel744 („Totul este apă‖), încredințează posterității și câteva mărturii importante.
În 1857, la Vatra Dornei, „în mijlocul satului, există patru izvoare de ape minerale
feruginoase, pe malul drept al râului Dorna, care sunt folosite pentru băut și scăldat. Trei
743 Eigenschaften der Hauptquelle in Dorna, capitol care urmează după cel al florei și faunei, peste care trec,
doar existența umană interesându-mă în acest material – n. n.
744 „Plerique tamen inquiunt esse aquam, qualis terra est per quam fluxerit, quod quidem in salsis aquis
potissimum declaratur―, op. cit., p. 36.
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dintre aceste surse sunt colectate într-un rezervor comun. Au originea pe partea de sud a
pavilionului și izvoarele se află la distanță, în trei locuri ale aceluiași munte; primul în est, al
doilea în sud și al treilea în sud-vest. În vecinătatea pavilionului, ele converg și sunt preluate
în tuburi de lemn, dispuse la patru centimetri unul de altul, care le transportă în rezervor.
Acest rezervor este alcătuit dintr-un bazin rotund, cu diamtrul de două picioare și la fel
de adânc, în care se trece apa prin două tuburi. O singură țeavă de lemn duce apa într-un al
doilea recipient, făcut din fontă și care înseamnă rezervorul camerei de încălzire, în care apa
de la a patra sursă este de asemenea adusă prin tuburi de lemn.
Dacă nevoia este mai mare, tubul care aduce apa în al doilea recipient este închis și
toată apa este direcționată spre camera de încălzire. Dacă cererea este mai mică, apa este
drenată în al doilea container și, de acolo, în râu.
Din rezervorul camerei de căldură, apa este parțial direcționată, de o stație de
pompare, în două cazane din fontă, în care este încălzită și apoi trecută, prin conductele de
fontă, în căzile de scăldat, parțial pompate, parțial prin curgere liberă, rezervorul aflându-se în
poziție superioară față de căzi, iar apa se scurge prin tuburi în căzile băii.
Casa pentru cură balneară este construită din lemn și este formată din nouă încăperi de
baie, dotate cu 18 căzi, făcute din tablă de fier. De asemenea, trebuie menționat faptul că a
patra sursă, care se ridică în direcția nord-est, are două șuvoaie care nu sunt colectate, ci se
scurg în râul Dorna. Piscina este acoperită cu un pavilion, care protejează apa de contaminare.
În spatele acestui pavilion, se află un parc pentru oaspeții stațiunii, cu o suprafață de 1
jug și 1131 tați (T), care se desfășoară pe coasta unui deal și servește ca promenadă. Parcul a
fost amenajat de Wandelbahn. Un salon de cură, un restaurant corespunzător, precum și
extinderea casei de baie sunt cele mai urgente lucrări de care stațiunea are nevoie.
O casă nouă, construită cu podea înaltă, cu un spațios salon, este locul de întâlnire
pentru petreceri mai mari ale societății.
Bogăția surselor minerale este demonstrată de măsurarea recent luată. Dintre cele trei
surse de apă, care se scurg în bazin, debitul din mijloc a umplut o măsură în 15 secunde, cel
din dreapta a umplut 2 măsuri în 45 de secunde, dar a secat prin deteriorarea conductei. A
patra sursă a livrat și o măsură de apă în 15 secunde. Echivalând, se constată că prima sursă
furnizează 240 măsuri într-o oră și, deci, 5.760 măsuri în 24 de ore.
A doua sursă livrează aici 160 de măsuri într-o oră, deci 3.840 măsuri în 24 de ore. A
patra sursă livrează, de asemenea, 5.760 măsuri în 24 de ore. Toate cele trei surse au,
împreună, 15.360 măsuri.
Să calculăm, acum, rezultatul celei de-a treia surse, cu un debit de 5.760 de măsuri,
deci cantitatea totală de apă, în 24 de ore, este de 21.120 măsuri. Cum sunt necesare 85 de
măsuri complete de apă pentru o baie, toate sursele furnizează apă pentru 248 de băi zilnic.
Cât de mare ar fi rezultatul, dacă aceste surse ar fi mai chibzuit folosite, iar cele două
șuvoaie ale celei de-a patra surse, care sunt deversate în râu, ar fi colectate?
În prezent, se administrează, zilnic, 60-80 de băi. Temperatura acestor surse este,
conform studiilor lui Torosiewicz, de +14° R. Cele pe care le-am prezentat, cercetate în
primele zile ale lunii septembrie 1865, prin măsurări făcute pentru primele trei surse, aveau o
temperatură de +8° R, iar a patra sursă, de +9,9° R.
Apa este incoloră, pur transparentă, și depune un precipitat galben-ocru de fier,
formând oxidul. Are un gust ușor acru, picant, gust de tartă. Greutatea acestei ape este, după
Torosiewicz, de 1,00067, care este o circumstanță minoră. Cantitatea de săruri din această
sursă relevă că, dacă este expusă la aerul atmosferic, o lungă perioadă de timp, se descompune
cu atât mai mult, cu cât este mai lungă perioada, producându-se volatilizarea acidului
carbonic, care este liantul oxidului de fier în apă, iar calciul carbonat se volatilizează, mai
întâi, printr-o nuanță de galben murdar, apoi prin depunerea unui precipitat alb-cenușiu‖.
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La Dorna Candreni, în 1857, existau „șase surse minerale. Cinci dintre au debit mic și
nu sunt folosite. Sursa din Poiana Negri se caracterizează prin conținut mai mare de săruri, iar
acestui conținut i se datorează puterea de vindecare recunoscută. Această sursă izvorăște din
mijlocul unei pajiști, întinsă pe suprafața unui jug și 58 de tați (T), pajiște care este
înconjurată de o pădure moderat de înaltă, care se întinde pe coasta unui munte.
Atât sursa, cât și modestul bazin, se află într-un pavilion și mai modest acoperit.
Observi, dacă privești în bazin, cum se ridică, din fundul acestuia, spre nivelul apei, bule
abundente, în creștere vie, care trădează existența unei importante cantități de dioxid de
carbon. Apa din acest izvor abundent este limpede, transparentă, ușor sărartă. Gustul este
plăcut acid, răcoritor, cu discrete furnicături pe limbă. Greutatea acestei ape este, după
Torosiewicz, de 1,00189. Temperatura +14° R. Măsurarea făcută de mine, în septembrie
1857, a dat +6° R‖.
„Eficacitatea medicamentoasă a surselor Dorna Watra‖745 este luată în discuție, după
citarea unei strofe din Goethe746, care, în traducere mai mult decât liberă, spune că „Cândva a
fost fericit, / Atunci când mintea-i căuta / și încerca răspunsuri / Despre miracolul creației
naturii‖. „Conținutul ridicat de fier al izvoarelor Dornei Watra se traduce, în primul rând, prin
aceea că sunt recunoscute printre cele mai bune ape minerale feruginoase. Așa cum am spus
deja, apele acestea au, pe lângă conținutul lor mare de fier, și o cantitate foarte mică de alte
săruri, dar care nu afectează efectul fierului. În timp ce majoritatea surselor de apă conțin 43,
42, 40, 20, 15 gr de fier, în constituenți solizi, în 16 uncii de apă, sursa de la Gleichenberg
numărând 1,73568 grame în litrul de apă, sursa Dorna Watra are 2,40186 gr.
Gleichenberg și Dorna sunt singurele surse de ape minerale din Europa cu un conținut
de fier de 0,66048 și 0,56800, deci cu cea mai mică cantitate de încărcare solidă menționată
anterior‖.
Deși diferite de apele din Vatra Dornei, cele din Poiana Negri erau recunoscute, în
1857, ca fiind „la fel de calitative și aproape cu aceleași componente cantitative ca sursele din
Giesshübl, Krynica și Eger Franzensbrunn‖.
Modul de utilizare a apei minerală de la Dorna, pus sub um moto francez, dar fără
precizarea autorului, înseamnă, de fapt, o concluzie furișată discret, despre „cel care își
irosește timpul în durere, / pentru că nu apelează la bătul apei și la băi‖ 747. Și asta „pentru că
apele din Vatra Dornei și Poiana Negri sunt potrivite pentru acele boli cronice, care rezultat
dintr-un metabolism patologic, datorită localizării de tulburări într-un organ, tulburări ale
respirației, circulației sângelui, digestiei‖ etc. Prin curele cu ape minerale, „la fel ca atunci
când utilizați orice medicament, îmbunătățirea stării pacientului se observă zilnic‖, dar cu
condiția unei stricte supravegheri medicale, pentru că „se întâmplă adesea ca oamenii bolnavi,
care apa minerală fără supravegherea medicului, să constate că starea bolii lor se agravează‖.
Tratamentul balnear, descoperit și impus de Hippocrate748, beneficia de o
atotcuprinzătoare literatură de specialitate, datorată, în primul rând, experimentelor făcute de
medicii francezi Délore, Panisot, Gebler și Reveil, temeinic analizate și concluzionate de Dr.
Karl Hoffmann, în 1867, în fața membrilor Academiei de Științe din Paris, sunt prezentate
punctual și de către medicul austriac Carl Denarowski, în 1868, când publica monografia
despre băile de la Vatra Dornei și Poiana Negri749, dar scopul acestui material, așa cum am
745 Capitolul Medicinische Wirksamkeit der Quellen von Dorna Watra, op. cit., pp. 46 și următoarele.
746 „Freudig war vor vielen Jahren, / Eifrig so der Geist bestrebt, / Zu erforschen, zu erfahren, / Wie Natur im
Schaffen lebt―.
747 „Celui perd son temps et sa peine, / Qui sans préceptes boit et baigne.―
748 „Curari medicamento, balneo auctor / Hippocrates memoriae tradidit!―, spune citatuldin Celsus, folosit de
Denarowski, în deschiderea acestui capitol.
749 Denarowski, Dr. Carl, Die mineralquellen in Dorna-Watra und Pojana-Negri in der Bukowina, Wien 1868.
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mai spus, nu este decât acela de a face cunoscută o mărturie neștiută despre oameni și locuri,
și nu o mărturie științifică, referitoare la istoria stațiunii balneare din Vatra Dornei. Cei
interesați doar de studiul ca atare, pot găsi cartea lui Denarowski în biblioteca digitală a
prestigioasei Ősterreichische Nationalbibliotek, acolo unde o puzderie de mărturii, inclusiv
iconografice, despre istoria românilor zac neștiute și, din nefericire, arogant ignorate‖.

1857: Din trecutul greco-catolicilor din Bucovina
În Bucovina sunt greco-catolici ruteni şi români. Rutenii s-au unit cu Roma la sfârşitul
secolului al XVI-lea. Mitropolitul Mihail Rahosa al Chievului, ales în 1589, după pregătiri
făcute în 1593, ajunge, în 1594, să facă Sfânta Unire cu Roma Sfântului Petru. S-au mai unit:
Phocias, episcopul de Vladimir şi Brest, Chiril Terleţchi, episcopul de Luck şi Astrag. Scriu
Papei Clement VIII că se unesc cu Roma, cerând să se păstreze limba ruteană în biserică. Prin
bula „Magnus Dominus‖, Sfântul Părinte recunoaşte, la 25 Decemvrie 1595, limba ruteană ca
limbă liturgică. A trecut prin multe suferinţe această biserică unită cu Roma. Din bogata
literatură a martirajelor ei să cităm: 1). Theiner, Histoire de l'Eglise catolique des deux rites
en Pologne et en Russie, Augsburg, 1841; 2). Persecutions et souffrences de l'Eglise
Catholique en Russie, par un ancien conseiller d'Etat russe, Schaffhouse, 1843.
În Bucovina, unirea cu Roma progresează mai ales din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea. La Cernăuţi, primul paroh romano-catolic e Wenzel Kerckert, numit în 1787. Încă
în anul numirii începe să adune fonduri pentru edificarea unei biserici catolice. S-a terminat
abia în 1814. În Cernăuţi erau şi greco-catolici. În 1811, erau 563 de uniţi. Cer de la
Arhiepiscopia din Lemberg să le trimită un preot. Primul preot al greco-catolicilor a fost
Teodor Laurecki. În 1813 e numit capelan, iar în 1814 paroh de Cernăuţi şi decan al
Bucovinei. Neexistând biserică greco-catolică, oficiază la un altar al frumoasei biserici
romano-catolice (iar înainte de terminarea ei, la capela romano-catolică).
Biserica unită a făcut progrese importante în Bucovina, găsind un mare mecenat în
persoana boierului Tadeu Turcul, pe care trebuie să-l pomenim printre marii ctitori. A lăsat
averi multe pentru edificarea bisericilor unite. Prin testamentul său din 15 Martie 1813, lăsa
toată averea mobilă, o cârciumă şi o parcelă în Cernăuţi, pentru edificarea unei biserici grecocatolice şi a unei biserici de lemn în satul Hliboca, pe locul lui Petre Repciuc. În Hliboca a
lăsat 12 jugăre de pământ şi 100 florini anual pentru paroh. Cheltuiala trebuie s-o suporte
Ioniţă Vitan, administratorul moşiilor lui Tadeu Turcul. Pentru biserica greco-catolică din
Smiatyna a lăsat 2.000 florini, să i se facă sărindar, iar 4.000 florini pentru săracii din
Cernăuţi. A mai lăsat ca în Pătrăuţi să facă biserică administratorul averii boiereşti, Ladislau
Szabo.
Testamentul a fost executat întru toate, de o comisie formată din Andrei Gafencu din
Banila şi Dimitrie Costin din Sipeneţi, boieri cu dare de mână. Numele lui Tadeu Turcul
trebuie să-l pomenim cu drag. Descinde dintr-o veche familie de boieri moldoveni. Un
document din 1521 vorbeşte despre un Ioan Turcu, pe care Ştefan Vodă Petriceicu îl
răsplăteşte „pentru slujbă credincioasă‖ cu satul Şişcăuţi. În 1815, împăratul Francisc I
întemeiază şcoli primare confesionale catolice. Bucovina depindea de Arhiepiscopia de la
Lemberg, până la unirea Bucovinei. Prima parohie unită s-a întemeiat la Cernăuţi, dar biserica
noastră a progresat şi în alte oraşe şi sate. În 1833, se întemeiază parohia din Coţmani. În
1858, se întemeiază parohia din Boian. Parohia Pohorlăuţi există din 1817. Sadagura e
parohie din 1835. Mai există uniţi ruteni la Storojineţ, Vijniţa (cu gimnaziu rutean), Hliboca,
Rarance, Zastavna etc. E important de remarcat că în Bucovina sunt şi ţărani români de religie
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greco-catolică. În 1856, se convertesc la Sfânta Unire ţăranii români din comunele Boian şi
Broscăuţi. Am pomenit protopopiatul Cernăuţilor. Mai există un protopopiat al Sucevei. La
Şiret e parohie unită din 1826, la Suceava din 1826, la Rădăuţi din 1833, la Broscăuţi din
1857‖750.

1860: Eminescu, între 73 de „studinţi‖ cernăuţeni
Este măcar ciudat să afli numele lui Eminescu, amestecat printre numele celor 73 de
gimnazişti ai clasei a II-a A a Gimnaziului Superior cezaro-crăiesc din Cenăuţi, nume
publicate în anuarul „Programm des k. k. Ober-Gymnasiums in Czernowitz in dem
Herzogtum Bukowina für das Schuljahr 1860‖, tipărit în tipografia lui Johann Eckhardt. Iar
acolo, în clasamentul acela anual, al rezultatelor la învăţătură, numele celui care avea să
devină spiritul tutelar al neamului românesc este trecut pe poziţia 62, deci în anonimatul
parţial al unei clipite din care alţii îşi înşfăcau vremelnicia triumfală. În celelalte anuare (în
1861, nu s-au publicat numele „studinţilor‖), nu mai apare numele copilului Eminovici, care
devenise „privatist‖. Curios să văd dacă măcar vreun nume, din celelalte alte 72, au rezistat
exigenţelor timpului, am copiat numele tuturor colegilor de clasă ai lui Eminowicz Michael,
constatând că nimeni nu avea să-l însoţească şi în veşnicie. Nici măcar cu „amintiri despre
Eminescu‖, pentru că, la statutul lor social, colegul „din Moldova‖ nu conta prea mult. În
clasa paralelă, a II-a B, învăţa Ştefan Ştefureac, prieten real şi nedezminţit al lui Eminescu şi
viitorul profesor la gimnaziul sucevean, care i-a introdus poezia în manualele şcolare, cu toată
opoziţia lui Ioniţă Bumbac. În alte clase, învăţau alţi prieteni, printre care Pamfil Dan, care l-a
ajutat la Putna, în 1871, în organizarea comemorării lui Ştefan cel Mare, şi Alexandru Chibici,
cel care avea să-şi adauge, ca avocat bucureştean, un „Revneanu‖ – pentru a se individualiza
printre ceilalţi, şi care s-a îngrijit de sănătatea lui Eminescu aşa cum nu a mai făcut-o nimeni,
cu devotament şi cu neascunsă evlavie.
01). Czerwenka Franz
02). Eiffler Hugo
03). Andronik Titus
04). Gribovski Emil (avea să ajungă preot şi protopop controversat de Câmpulung)
05). Giusel Nikolaus
06). Ehrlich Bernhard
07). Lichtendorf Wolf
08). Abrahamowicz Eugen
09). Gnoinski Alexander
10). Aspis Julius
11). Karatnicki Nestor
12). Daszkiewicz Elcuther
13). Goldenberg Hermann
14). Hans Anton
15). Baltinester Albert
16). Becker Berl
17). Lichtendorf Leon
18). Luttinger Osias
750 Unirea, Nr. 14-15, Anul LIV, 1944, p. 5
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19). Kovats Eugen
20). Dietrich Anton
21). Bihary Georg
22). von Issar Kassian (provine dintr-o veche familie boierească din Bucovina)
23). von Issar Gregor (la fel, doar gloria străbunilor)
24). Halicki Michael
25. Barber Adolf
26). Klemensiewicz Josef
27). Gingold Hermann
28). Fliegler Hirsch
29). Hynek Arthut
30). Kostasz Gregor (şi familia Costaş fusese una boierească)
31). Kozub Emil
32). Czomkiewicz Wladislaw
33). Ritter (cavaler) von Illukiewicz Ladislaw
34). Braha Johan
35). Hlipka Theodor
36). Krystofowicz Oskar
37). Lachawec Apollinar
38). von Kurmański Alfred
39). Ritter (cavaler) von Goian Peter (altă familie boierească bucovineană)
40). Arejciuk Gregor
41). Andriyciuk Michael
42). Bendas Elias
43). Barbir Methodius
44). Flasch Emil
45). Kobliuk Theodor
46). Litwinowicz Johann
47). Kropaczek Wilhelm
48). Kostresz Theodor
49). Herasimowicz Hilarius
50). Gribowski Wissarion (viitor preot şi demnitar bisericesc)
51). Andriewicz Basil
52). Dzierzek Josef
53). Herzog Josef
54). Athanasiewicz Victor
55). Brecher Hirsch
56). Berba Nichael
57). Flasch Adolf
58). Jakubowicz Constantin
59). Cholonej Salomon
60). Gregorowicz Nikolaus
61). Lipecki Nikolaus
62). Eminowicz Michael
63). von Czerkawski Johann
64). Amster Isidor
65). Korytynski Konrad
66). Karadze Ignaz
67). Gawacki Marcell
68). Freundorfner Josef
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69). Hruszkiewicz Theophil
70). Litwinowicz Gregor
71). Kryźanowski Wladimir
72). Bilvia Boreslav
73). Hnidej Cornel (numele lui Cornel Hnidei mi-i cunoscut, dar nu mai ştiu de unde).

1863: Steagul şi stema României
„Steagurile comandate în 1862-1863, nu fură distribuite trupelor decât la 1 Septembrie
1863. Ceremonia, prezidată de Domnul Stăpânitor, fu impozantă şi frumoasă, sfinţirea
drapelelor se făcu de Primatul României, fiind de faţă o mulţime mare de popor, care venise
pe platoul Cotrocenilor. Cu această ocaziune, M. S. Domnul pronunţă următorul Înalt ordin de
zi:
„Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi soldaţi,
Ziua de azi se va socoti printre cele mai mari în analele noastre. Drapelele cele vechi
ne reaminteau suveniruri triste, fiindcă arătau Principatele despărţite. Azi, primiţi din mâinile
Mele drapelul care reuneşte culorile provinciilor-surori, după cum voinţa unanimă a
Românilor a unit pe capul Meu coroanele ambelor Ţări. Vechile voastre steaguri au fost,
totuşi, martorele unor evenimente pe care doresc să le văd păstrându-se; ele se vor depune la
Arsenal.
Primind noile drapele, reamintiţi-vă pururea că v-am încredinţat onoarea Ţării.
Drapelul este România, acest pământ binecuvântat al Patriei, udat cu sângele străbunilor
noştri, şi îmbelşugat cu sudoarea muncitorului. Este familia, căminul fiecăruia, casa în care sau născut părinţii voştri şi în care se vor naşte fiii voştri. Drapelul este încă simbolul
devotamentului, al fidelităţii, al ordinii şi al disciplinei pe care o reprezintă armata. Drapelul
este, în acelaşi timp, trecutul, prezentul şi viitorul: este Istoria întreagă a României. Cu un
cuvânt, drapelul reprezintă toate îndatoririle şi toate virtuţile militare cuprinse în ateste două
cuvinte, gravate pe acvilele române: Onoare şi Patrie.
Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi soldaţi,
Juraţi de a păstra cu cinste şi fără pată drapelele voastre, ca să corespundeţi încrederii
şi speranţei ce am pus, împreună cu Ţara întreagă, în armată. Juraţi de a-l apăra, în orice
ocaziune, ca pe un depozit sacru, încredinţat vitejiei şi patriotismului vostru‖.
Armata întreagă răspunse: Jurăm!
Trupele care primiră acest drapel au fost următoarele:
Regimentele de Infanterie, create în Muntenia încă de la 1830, şi anume:
Regimentele 1, 2, 3 de linie; apoi cele create în Moldova, la aceiaşi dată, şi anume:
Regimentul 4 (fost de muşchetari), şi 5 (fost de vênători); în fine, Regimentul No. 6, creat, la
1860, în Moldova, la Ismail, din Regimentul No. 4, şi Regimentul No. 7, creat, la aceiaşi
epocă, în Muntenia, la Ploieşti, din Regimentele 1, 2 şi 3. În total, 7 Regimente de Infanterie
şi un batalion de vânători, creat la 1860.
Regimentele de cavalerie, create la 1830: unul, în Moldova, sub numele de Vânători
Călări, care, la 1860, schimbă numele în Regimentul 1-iu de Lăncieri, şi altul în Muntenia,
sub numele de Regiment de călăraşi, care, la 1860, schimbă numele în Regimentul 2 de
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Lăncieri. În total, 2 Regimente de Cavalerie. Aceste 10 steaguri se află depuse în muzeul
arsenalului armatei.
Steagul model 1863. Iată descrierea steagului „model 1863‖ şi a stemei Principatelor
Unite, zugrăvită pe el. Steagul este format din trei făşii de mătase, dispuse orizontal, cu roşul
deasupra, galbenul la mijloc şi albastrul jos, având 0,900 m lărgime şi 1,100 m lungime, şi
tivit pe margini cu franjuri sau ciucuraşi de fir de aur. Pe fâşia galbenă figurează, fără scut, o
acvilă naturală, cu zborul jos, încoronată princiar şi ţinând în senetra un pumnal de argint
garnit (adică cu mânerul de aur), iar în dextra, un buzdugan de aur; peste ateste două însemne
de domnie trece o panglică roşie, ce poartă, cu litere de aur, deviza latină Honor et Patria. Pe
pieptul acestei acvile se află un scut despicat (adică tăiat printr-o linie verticală drept în două,
ceea ce dă două cartiere). În primul (cartier) tăiat (coupé, adică tăiat printr-o linie orizontală
drept în două) pe azur şi aur (adică albastru şi galben) o acvilă naturală, cu zborul jos, cruciată
şi coronată princiar de aur, broşează peste tot, care reprezintă Muntenia; în al doilea, tăiat pe
roşu şi azur, o întâlnire (rencontre, adică se vede din faţă) de bou (nu bour) naturală, având
între coarne o stea de aur cu şase raze, broşează peste tot, care reprezintă Moldova. Scutul este
timbrat cu o coroană princiară, al cărei vârf (cimier) este un glob de azur, cercuit şi cruciat de
aur. Partea opusă a steagului este identică cu cea descrisă mai sus, cu deosebire că emblemele
sunt schimbate din cartierele lor.
În colţurile libere ale tricolorului se află litera A (Alexandru) de aur, într-o coroană de
ramuri de măslin, tot de aur. În vârful prăjinii, se află o acvilă napoleoniană, încă cruciată,
stând deasupra unui (carlel) dreptunghi. Pe feţele acestui dreptunghi se află, în relief, deviza
Honor et Patria.
Steagul Domnesc. După cum rezultă din inscripţiunea ce se citeşte pe steagul ce voi
descrie aci, credem că el este Steagul Domnesc, făcut în 1863, după ce se recunoscuse
necesitatea contopirii guvernelor; căci acest steag este singur de felul lui în toată colecţiunea
muzeului.
Este format din trei fâşii, ca şi steagul precedent al armatei, însă având 1,800 m
lărgime şi 2,130 m lungime. Pe fâşia galbenă figurează (fără scut şi fără linie despărţitoare), în
dextra, o întâlnire de bou natural (culoare naturală), având între coarne o stea de aur cu şase
raze; iar în senestra o acvilă neagră conturnată, cu zborul jos, cruciată de aur şi ţinând în
gheara dextra un buzdugan de acelaşi metal, şi în senestra, o spadă romană de argint garnită
(adică mânerul de aur, tăişul – lama – de argint).
În dreapta şi în stânga emblemelor, se încrucişează drapelele şi stindardele Munteniei
şi Moldovei cu banderola albastră cu ciucuri de fir, cum o prevedea Convenţiunea de la Paris.
Deasupra emblemelor se află o coroană princiară, iar deasupra coroanei, inscripţiunea
următoare, cu litere de aur: Unirea Principatelor. Fericirea Românilor. / Trăiaseă A. ION
I. Pe faţa opusă, figurile sunt reproduse întocmai, cu deosebire că ocupă locurile schimbate,
deci acvila nu mai este conturnată, ci obişnuită (adică capul este întors spre aripa dreaptă).
Mătasea tricolorului are, pe margini, ciucuraşi de fir. În vârful prăjinii se află o acvilă
stampată, cruciată şi coronată, ţinând în gheare un sceptru şi o spadă; pe tot pieptul acvilei
este stampat o întâlnire de bour cu o stea cu 6 raze între coarne. Acvila şi bourul sunt
reproduse pe ambele feţe identic. De sub acvilă atârnă o cravată de culoare spălăcită,
provenită sau din galben, sau din albastru, cum credem să fi fost la început.
Alt steag Domnesc. După emblemele ce o poartă şi, mai ales, din causa inscripţiunii,
conchidem că acest steag, iarăşi singur de felul lui, nu poate fi decât steagul Domnesc de la
1859, până la 1863. El se deosebeşte de steagul domnesc descris mai sus prin ordinea în care
sunt aşezate culorile, şi anume: albastru sus, galben la mijloc şi roşu jos; apoi forma lui nu
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mai este dreptunghiulară, ci partea care fâlfâie liberă în aer este tăiată în unghi, astfel că
dimensiunile sunt următoarele: lungime sus şi jos 1,900 m, iar la mijloc 1,610; lărgime l,590
m. Pe fâşia galbenă figurează (fără scut şi fără linie despărţitoare), în dextra, o acvilă neagră,
cu zborul luat (vârful aripilor în sus) cruciată de aur şi coronată princiar, ţinând în dextra un
sceptru de aur, iar în senestra o spadă de argint garnită; în senestra, o întâlnire de bour
naturală, având între coarne o stea vărsată (vérsée) de aur. Deasupra emblemelor, pe fâşia
albastră, se află o coroană princiară. Dedesubt, pe fâşia roşie (care este destul de degradată),
se mai poate încă ceti următoarele două rânduri, cu litere de aur (degradate în parte):
Represintanţii României / V’a încredinţat stindardul.
În vârful prăjinii se află, pe o faţă, acvila cu zborul jos, cruciată şi coronată princiar,
ţinând în dextra o spadă (ruptă lama, rămas numai mânerul), iar în senestra, un sceptru; pe faţa
cealaltă, o întâlnire de bour cu o stea între coarne (acvila şi bourul sunt sculptate pe lemn, iar
nu stampate în metal).
Aci se termină descrierea steagurilor din perioada „convenţională‖, steaguri care există
în muzeul Arsenalului. Din cele ce precedă, rezultă că aceste steaguri se pot grupa în două
categorii cu totul deosebite, şi anume: tricolor orizontal 1-a categorie: roşu sus, galben la
mijloc şi albastru jos; Tricolor orizontal 2-a categorie: albastru sus, galben la mijloc şi roşu
jos. / Colonel Năsturel‖751.

1863: Povestea arheologiei bucovinene
Sursele germane, inclusiv cele arheologice, datorate unor cercetări încă amatoristice,
preum în întreaga Europa a vremii, înseamnă, practic, un fel de alfabet al lecturării propriei
noastre istorii, chiar dacă multe dintre mărturiile arheologice respective s-a pierdut, fie din
pricina proprietarilor pământurilor în care au fost aflate şi care îşi exercitau drepturile şi
asupra comorilor respective (la fel se întâmpla şi în România, după cum povesteşte
Odobescu), fie datorită războaielor devastatoare de mult mai târziu, care au încenuşat şi
însângerat vremuri şi memorie a vremurilor. Dar aşa abia schiţate cum sunt, în compilaţia
rapoartelor arheologice, făcută de Romstorfer, informaţiile acestea conduc enigme care încă ar
trebui să ne dea de gândit. Mormintele megalitice din Dealul lui Iancu, de lângă Grăniceşti, cu
un anumit inventar funerar, obligă la cercetarea raportului lui Gutter din 1881, publicat de
Analele din Viena, dar şi sugerează că preistoria boreală a acestor meleaguri trebuie căutată
pe înălţimi, nu prin văile târziilor locuiri slave. Dar, între misterios şi istoric, între mit şi
memorie uitată (stabilirea armenilor, mai întâi, la Siret, şi-abia după aceea la Suceava
înseamnă o astfel de memorie uitată), se întinde nepăsarea, prilejuită de suficienţa tipologică,
în baza căreia totul începe cu noi. A trecut mult prea multă vreme de când s-au depus mărturii
în rafturile colbuite ale istoriei noastre şi tocmai de aceea mă simt obligat să le tălmăcesc, în
primul rând pentru mine, dacă nu au făcut-o alţii, şi să încerc să înţeleg. Şi voi începe cu
textele din „Mittheilungen der k. k. Central-Commission― / Compilat de Carl A. Romstorfer―,
care înseamnă doar repere spre rapoarte ale unor cercetări, care ar trebui să ne intereseze cu
adevărat:
„Prin înfiinţarea Comisiei Centrale cezaro-crăieşti (k. k. Central-Commission), al cărei
statut, după extinderea prin Ordonanța ministerială din 21 iulie 1873 752, publicată și
751 Albina, Anul IV, No. 13-14, 24-31 Decembre 1900, pp. 339-343
752 Inclus în raportul anual pentru 1873, p. 261
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modificată prin decretul din 10 iunie 1892, nr. 10.445 753, cercetarea arheologică din Austria a
fost promovată în cel mai durabil mod. Conservatorii numiți pentru districtele individuale din
statul imperial nu numai că au exercitat o influență directă asupra conservării monumentelor
istorice și artistice din Austria, dar, în concordanță cu corespondenții Comisiei Centrale, au
furnizat rapoarte și lucrări științifice despre monumente individuale, documente și altele
asemenea. Acestea, dintre care unele sunt menționate pe scurt în rapoartele anuale ale
Comisiei Centrale, parțial apar şi în „Mittheilnngen‖ (reimprimate). În acest fel, cele mai
bogate materiale care se ocupă cu studiul artei și de antichității s-au acumulat în referințele
menționate mai sus, care, cu referire la Bucovina, apar în ordinea cronologică de mai jos. Cu
excepția oricărei repetări, au fost luate în considerare note și comunicate restrânse, în timp ce
eseurile mai ample, a căror reeditare ar necesita prea mult spațiu, apar pur și simplu citate.
Ca urmare, în aceste rezumate anuale, publicate în în „Mittheilnngen der k. k. CentralCommission―, au fost menţionate lucrările care trebuiau raportate.
Compilarea care urmează câștigă, prin adăugarea ilustrațiilor originale, o valoare în
plus; pentru a face acest lucru, Comisia Centrală a oferit imagini relevante, în cel mai adecvat
mod.
1863. Volumul VIII.Pagina 326. (Piese bisericeşti) „În lista pieselor turnate în bronz
a lui D. Hollenbach, din Viena, în luna octombrie 1863 au fost expuse o serie de obiectee
bisericești pentru catedrala grecească neunită din Cernăuți, care s-au bucurat de cele mai
generale aprecieri pentru frumosul lor desen stilistic și pentru măiastra lor execuție. Desenele
sunt făcute de arhitectul Hlavka, constructorul noii catedrale și a reședinței episcopale din
Cernăuţi―. Nota apare în „Oesterr. Wochenschrift―, buletin săptămânal care conține şi un
raport detaliat pe această temă.
1879. Volumul 5 al „Neuen Folge“ (Episodul nou). Pagina XVI. (Clopotniță
pentru Putna). „Superiorul Bergmann s-a referit la proiectul pentru o clopotniță în
mănăstirea unificată grecească de la Putna, proiect care a fost înaintat Ministerului Cultelor
pentru prezentarea unui raport, proiect redactat de departamentul tehnic al guvernului
Bucovinei, și a descris noul proiect pe scurt, solicitând realizarea adecvată, atât prin
caracteristici constructive, cât și stilistice. Secțiunea a fost de acord cu observațiile și a decis
să insiste ca ministerul didactic să insiste asupra executării uneia sau a alteia dintre chiţele din
proiect, dar că una, dintre mai multele schițe prezentate, ar trebui considerată cea mai corectă
din punct de vedere stilistic, constructiv şi al fiabilităţii costurilor, deci se recomandă pentru
executare. Secțiunea nu a putut evita să își exprime regretul viu, cu această ocazie, că primul
proiect al Comisiei Centrale nu a fost încă prezentat spre examinare, deşi proiectul nu numai
că a respectat statutul Comisiei Centrale, dar și chestiunile legate de timp și de cheltuieli au
fost economicoase. Prin urmare, Comisia Centrală trebuie să abordeze Ministerul Educației în
așa fel încât, din partea tuturor organelor de construcții de stat, sfera de activitate a Comisiei
Centrale să nu fie atât de ignorată, dar, din păcate, a fost cazul unora dintre ele, iar Comisia,
care este formată din experți care doresc să își facă cercetările pe termen lung şi să valorifice
cunoștințele și experiența membrilor ei în modul cel mai dezinteresat, doar din interes pentru
cauza administrării statului, se arată îngrijorată de acestea în viitor―.
1879. Volumul 5, Raport anual pentru 1878. (Obiecte preistorice). „În timp ce
vestea a apărut în secțiune că obiectele preistorice găsite în Bucovina nu trebuiau adăpostite în
colecțiile Universității din Cernăuți, Secția a decis să obțină mai multe informații de la
Conservatorul lor pentru Bucovina―.
753 Inclus în Raportul anual pentru 1891, p. 122
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1880. Volumul 6 al N.F., nota 21, pagina LXXVI. (De la Asociația Muzeului din
Siret). „Președintele acestui club extrem de activ, domnul Josef Gutter, Căpitan i. P. cezarocrăiesc, a oferit ca dar pentru colecțiile științifice ale Universităşii cezaro-crăieşti din Cernăuți
o colecție mai mare de monedele antice descoperite în Bucovina și diverse alte antichități,
precum și o mulțime de oase fosile. Întreaga colecție valoroasă conține cinci medalii de aur,
23 de monede de aur și 34 de argint, un corn de morsă sau de elan, o parte dintr-un corn de
bour, un grătar care putea servi pentru prăjire, o urnă (vas pentru păstrarea cenușii, cu
crenguțe, cum foloseau romanii), un vas din perioada preromană, un dinte de cerb, o scoică de
mare fosilizată, cinci fosile de lemn și oase fosile în șase loturi.
De asemenea, se raportează de la Siret, că de la est la şi la vest de târg, există câte o
movilă mare de pământ, a căror distrugere a scos la iveală trei lucrări din cărămidă, care sunt
de mare interes pentru arheologie, deoarece conțin vestigii de mare valoare pentru știință, în
încercarea de întoarcere în trecutul cenușiu. Un perete fără mortar sau var străbate o vatră cu o
cantitate mare de cenușă și cărbune și resturi de oase arse. În acești cărbuni s-au găsit un topor
de piatră, un cuțit de cremene, o bucată de corn de căprioară nobilă și un picior. Lângă această
groapă de foc, care se află la aproximativ trei metri adâncime, se află o groapă asemănătoare;
capacul, expus complet dintr-o parte, s-a desprins de perete și s-a sprijinit în această parte,
după ce a fost făcută o încercare de a-l ridica, a fost abandonat din cauza pericolului. Aici era
şi un trotuar din pietre arse. Au existat, de asemenea, diverse cioburi de lut, foarte primitive,
de grosime neobișnuită, făcute din pământ negru, rupte în interior și în exterior și cu formă
circulară neregulată. Descoperiri mai îndepărtate au constat din vase şi din ceramică colorată,
care sunt săpate deseori acolo, și din monede din epoca romană, care probează că acest
obiectiv a fost ulterior acoperit cu încărcătură suplimentară, în dealul de câmp.
Alte descoperiri, cum ar fi: vârfuri de săgeată de fier, pintenii și un inel masiv de
argint, cu inscripția unui braț armat, care ține o sabie în poziție verticală, la jumătatea lunii și
înconjurat de trei trandafiri, dovedesc că acest obiectiv trebuie să fi servit ca întăritură de
câmp în Evul Mediu, ceea ce oasele umane găsite au confirmat și mai mult. Acolo, în
adâncimile de la trei până la patru metri, se găsesc oase fosile ale animalelor primitive, care,
totuși, cel mai adesea se dezintegrează, indiferent de cea mai mare grijă. Doar un dinte de
mastodont robustus și câteva alte oase au putut fi obținute.
Toate aceste descoperiri sunt adăpostite parțial în Muzeul Național din Cernăuți,
parțial la căpitanul von Gutter―.
1880. Volumul 6, nota 30, pagina LXXIX. (Descoperiri arheologice în Bucovina).
„Pietrele de mormânt vechi armenești au fost rupte dintr-o fundație a mănăstirii de la Siret și,
când cimitirul a fost zidit, au fost remodelate spre exterior, cu latura lor sculpturală, ale cărei
desene sunt în mâinile domnului consilier financiar von Wickenhauser și ale căror transcrieri
urmează să se facă în traducere în limba germană: nr. 1). „Aceasta este piatra mormântală a
evreului Agopsha, care a murit acum, în anul 1100, conform calendarului armean (1651 în
calendarul nostru), 30 ianuarie―. Nr. 2). „Aceasta este piatra gravă a evreului Marcu, care a
fost fiul lui Sahag a murit în 1102 (armean)― – 1653 – n. n. Nr. 3). „Aceasta este piatra de
mormânt a evlavioasei soţii a lui Ovanes, Sartarig, și a fiului său Schadbey. Dumnezeu să fie
cu sufletele lor milostive. În 1108 (armean) miercuri― – 1659 – n. n. Nr. 4). „Aceasta este
piatra de mormânt a lui Aswadur, fiul lui Hanigczan, care a murit în 1100 (armean)― – 1651 –
n. n. Aceste pietre funerare au fost probabil lăsate să dovedească faptul că principala ramură a
armenilor nu se afla în Suceava, ci în Siret, ceea ce se poate dovedi prin faptul că, până acum,
în Suceava, nu au apărut pietre de mormânt din acea epocă. În distrugerea vechii fundații a
mănăstirii, s-au găsit nu numai cele descrise mai sus, ci şi alte 30 de pietre funerare romane,
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care au fost zidite. Piatra nr. 1 indică viitoarea familie Agopschowicz, iar piatra nr. 3, familia
Schadbey, care trăiește încă în Galicia―.
1880. Volumul 6, nota 92, pagina CLVIII. (Turnul de clopotniţă pentru Putna).
„Ministerul Educației a finalizat execuția proiectului pentru o nouă clopotniță în mănăstirea
greco-ortodxă Putna, propusă de superiorul Bergmann şi aprobată prin rezoluţia Comisiei
Centrale, care a solicitat, în același timp, Biroului Provincial pentru Bucovina, raportul
rezultatelor restaurărilor similare sau al altor adăugiri și clădiri noi, care fac referire la
monumentele vechi ale țării, pentru moment sub formă de schițe, care să direcționeze cererile
autorităților de construcții direct către Comisia centrală, pentru orice indicații despre modul în
care ar fi elaborate planurile relevante―.
1880. Volumul 6, nota 98, pagina CLX. (Descoperiri arheologice în Siret). Se
repetă, în nota 21, din 1880, cu privire la Siret, cu remarca ulterioară că cioburile menționate,
de formă circulară neregulată, sunt analoge celor găsite în megalitul de la Dealul lui Incu
(Jankulberg), lângă Grăniceşti (Graniczeshti), și că, în alt loc s-au descoperit rămășițele
scheletului. Se continuă, prin a se spune: „S-au găsit monede: una cu chipul lui Traian și o
monedă chipul Faustinei: prima are în A. Capul lui Traian încununat de laur și inscripția
„imperatori trajano. opt. Aug. germ. dac. Parte―; pe R. (Roma), în stânga o lance, în dreapta
un idol deasupra capului triumfător al lui Traian, care, la rândul său, ține în stânga spolia, iar
în dreapta coroana de laur. Faustina, pe A., își arată capul, un K., un Pietas în picioare și, pe
marginea păstrată, cuvântul Augusta. Alte monede romane au fost aruncate―. După o altă
repetare a săpăturilor s-au găsit, după cum spune nota: „Un al treilea fel de cioburi, care este
mai puțin obișnuit, provine dintr-o perioadă mai timpuie―754.
1881. Volumul 7, nota 49, pagina 8 LXXX. (Marele mormânt de pe Dealul lui
Iancu – Jankulberge – din Grăniceşti) „Conservatorul Gutter a transmis Comisiei Centrale un
raport detaliat al așa-numitelor morminte megalitice, găsite pe Dealul lui Iancu, în apropiere
de Grăniceşti (Graniczeschti), raport din care cităm următoarele: Clădirea rectoratului (1872)
a fost cauza descoperirii. Unul a rupt cărămizi de pe dealul menționat. Pe creasta dealului s-a
găsit un loc de înmormântare, cu blocuri neadecvate, de circa 7 metri lungime, de 4 metri
lăţime și 3 metri adâncime, așezate și acoperite; acesta se afla la 3 picioare şi jumătate sub
suprafața pământului și conținea, după ridicarea plăcii, un schelet foarte mare şi unul mai mic,
întinse unul peste altul. Cel mai mare avea între picioare două vase, asemănătoare oalei de
pământ negru, în formă neregulată şi cu pereți groși. Mormântul conținea, cam a șasea parte, o
masă lipicioasă, de culoare maro închis, fără miros; în partea dreaptă a scheletului se afla un
topor de piatră de agat, foarte bine conservat, și o bucată de lemn fosilizată, asemănătoare cu
un cub; mormântul este distrus; o parte din oase, toporul, cubul și cioburile au ajuns la
Muzeul de Stat din Cernăuți. Oalele sunt similare cu cele găsite în cărămidăriile Beill și Mück
din Siret. În ultimul timp, un al doilea mormânt a fost descoperit, dar imediat totul a fost
distrus sau luat―.

754 Prin urmare, este vorba despre o așezare preistorică, care, așa cum se întâmplă adesea, a avut o durată foarte
lungă, de la perioada în care au fost folosite pietre lustruite, până în adâncul Evului Mediu. Peretele uscat și acea
groapă asemănătoare nu este sigură. Printre cioburile de argilă, sunt deosebit de vizibile cele de grosime
neobișnuită și formă rotunjită neregulată; dar cele mai frecvente sunt toartele vaselor, confecționate din lut topit,
parțial cu o muncă foarte atentă și o netezire fină. Multe dintre ele amintesc de cioburile de vase găsite, în număr
mare, în morminte și așezări preistorice din Galiţia (Horodnica); o perioadă ulterioară – cea a stăpânirii romane
în Dacia – este reprezentată de monedele romane. Două resturi de vase din lut fin, bine îngropat, care prezintă
caracteristicile roții olarului, aparțin perioadei romane. Mai mult, o parte dintre numeroasele oale pot aparține și
Evului Mediu (nota Redacției „Mittheilungenului‖).
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1881. Volumul 7, nota 53, pagina LXXXI. (Pietre mormântale armenești vechi
din Siret). „Conservatorul Gutter a raportat Comisiei Centrale cu privire la mai multe
constatări, care au apărut ocazional, la îndepărtarea fundațiilor unei clădiri mănăstirești,
abandonată anterior, din Siret. Au fost găsite 30 de pietre funerare, realizate din zidărie, dintre
care doar patru au rămas intacte, datorită intervenției la timp a conservatorului menționat
anterior. Sunt pietre mormântale armenești vechi. Acestea erau acum plasate în altă parte. O a
cincea piatră a fost găsită în altă zonă, unde se presupune că se afla biserica. În același loc se
afla o rămăşiţă într-o rochie brodată, foarte putredă. Pietrele provin, conform inscripțiilor, din
anii 1562, 1651 și 1653. Sunt decorate, la mijloc, cu o plantă stilizată. Inscripțiile sunt săpate
cu litere armene şi înconjură corespunzător ornamentul rotund bine păstrat. Persoanele
răposate sunt menționate pe scurt, cum ar fi. B: „Aceasta este piatra de mormânt a rămăşiţelor
lui Apriham și Anna, care sunt copii ai capului Agapsha din orașul Siret, în 1101― (calendar
armenesc); sau: „Aceasta este piatra de mormânt a preotului Agopsha, care a murit în anul
1100, 30 ianuarie (calendar armenesc)― (Vezi și nota 30, a anului 1880)―.
1882. Volumul 8, Raport anual pentru 1881. Pagina XI. (Tumuli, morminte
megalitice, descoperire de aur). „Conservatorul Gutter a raportat recentele sale cercetări
arheologice în Bucovina, în special în vechiul castel din Suceava. S-a remarcat raportul
aceluiași conservator despre tumulii din Pătrăuţi (Petrouts), Siret (Sereth), Corceşti
(Korczeschti) și Ropcea (Ropcze), precum și un alt raport, despre așa-numitele morminte
megalitice, găsite la Jankulberg (Dealul lui Iancu) și despre un depozit de aur, găsit la Hatna―.
1882. Volumul 8, Raport anual pentru 1881. Pagina XVIII. (Învățătură
ecleziastico-arheologică) „Aranjamente de valoare au fost făcute între Arhiepiscopie şi
Ordinariatele episcopale din Cernăuți, despre lecțiile art-istorice și bisericești-arheologice deja
existente sau care urmează să fie introduse în seminariile și școlile teologice relevante ale
diecezanilor―.
1882. Volumul 8, nota 71, pagina CXII. (Descoperiri de bronz la Prelipce).
„Conservatorul Gutter din Siret a comunicat că, în 1880, un număr mare de obiecte de bronz
au fost găsite în planificarea și prelucrarea unui câmp din apropierea Przelipcze din Bucovina,
probabil provenind dintr-o groapă distrusă în această lucrare. Unele dintre obiecte au fost
găsite pe proprietate privată, iar altele dintre ele, inclusiv o cască și hamul unui cal, se spune
că deja se află în Muzeul Lviv (Lemberger Museum). Două lăncii de luptă și un pumnal au
fost prezentate Comisiei Centrale, acestea sunt caracterizate printr-o bună conservare. Un
topor de luptă, în care gâtul iese în evidență din semicercul tubular, prins cu ajutorul unei
verigi speciale și formând un disc special, se găseşte des printre bronzurile Ungariei, dar este
de remarcat faptul că centrul nu se formează ca un vârf, ca de obicei . (ANALE FIGURA 1).
De o frumusețe și perfecțiune deosebită este cel de-al doilea topor de luptă, care se alătură în
întregime tipurilor sibiene și caucaziene, deși în Ungaria apar forme conexe celtice (ANALE
FIG 2)―.
1883. Volumul al 9-lea raport anual pentru 1882. Pagina XXI. (Prima boltă în
Humor etc.). „Conservatorul Gutter a raportat despre deschiderea vechii cripte voievodale din
Mănăstirea Humor, care nu a dat rezultate speciale. El a raportat și despre descoperirile
medievale făcute în grădina Beill de la Siret―.
1883. Volumul 9. Nota 24, pagina L. (Cruce pectorală relicară) Conform unui
raport al conservatorului Gutter, o cruce pectorală relicară a fost găsită, în vara anului 1882, la
Siret, în locul unui cimitir de multă vreme abandonat. Crucea este din bronz şi a aparţinut,
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probabil, cel puțin unui prelat. În lucrările cărămidăriei Beill s-au găsit cioburi de ceramică de
cea mai primitivă formă, apoi o urnă funerară de 26 cm înălțime și 24 cm lățime, realizată din
lut ars roșu, iar lângă ea, mici oale de lut, umplute cu pământ negru. În alt loc, la un metru şi
jumătate adâncime, au fost găsite trei grămezi de cărbune și cenușă, fiecare la trei metri una
de alta. Straturile superioare ale acestor grămezi conțineau oase de animale şi dinţi, fălci,
ciocuri―.
1883. Volumul 9. Notă 114. Pagina CXLIX. (Monumentul Tătarilor).
„Conservatorul Ritter v. Gutter a trimis k. k. Comisiei Centrale un raport asupra
monumentului tătarilor de lângă Vama, în Bucovina. Acesta este realizat din gresie, cu două
praguri înalte și ridicat în amintirea unei victorii câștigate de Vodă Rakoviţă asupra tătarilor,
în 1716. Pe cele patru laturi ale stâlpului patrulater, sunt aplicate plăci cu inscripții românești,
precum cea care urmează:
(Pe latura de sud): „Eu Michael Rakovitza voievod și principe al întregii Moldove, în
1716, în al treilea an al domniei mele, Poarta turcă, nemții‖ (ilizibil).
(Răsărit): „Uniţi cu unii germani, valahi, unguri și sârbi, au căutat să cucerească
capitala noastră Iaşi, să ne captureze și să ne supună capitala, așa cum au făcut, anterior, cu
Vodă Nicolae Mavrocordat, Prințul Valahiei. Între timp, cu ajutorul lui Dumnezeu, i-am
înghesuit peste tot și le-am îngrămădit trupurile unul peste altul. În semn de amintire, am pus
această cruce și un bine construit― (ilizibil).
(Nord): „Acest stâlp de piatră a fost ridicat atunci când am pătruns în munții
Mestecăneşti și Suhard, lângă Rodna. De aici, am plecat cu Hanul şi cu un număr mare de
tătari până la Bistriţa, ridicând de peste tot pradă mare, și am pus foc în tot locul, numai singur
orașul a fost cruțat. De aici ne-am întors prin Maramureş... (ilizibil). Și tătarii au suferit o
mare înfrângere―.
(Vest): „Sub îndrumarea lui Iordaki Kantakuzino, conducând trupele‖... (ilizibil)―.
1883. Raport anual, pagina 57 (Picturi murale din Suceava). „Pe baza unui raport
al conservatorului Gutter, cu privire la picturile murale din capela cetăţii Suceava, distrus în
întegime, el a fost autorizat să facă o călătorie informativă acolo‖.
1884. Volumul 10, nota 135, pagina CCXXIV (Descoperiri în Siret). „După cum
relatează conservatorul Gutter, numeroase obiecte de lut (în mare parte fragmentate) au fost
găsite, recent, în grădina Beill, de lângă Siret, ca urne de incinerare preistorice, vase mici, o
figurină mică de lut (Fig. 3 și 4), la doi metri adâncime, iar lângă ea o spirală răsucită. În
pârloaga de lângă casa lui Ciudin s-a găsit un ciocan preistoric din rocă tare, gri închis, bine
păstrat, lung de 9 cm, lățime de 4 ½ cm, scăzut pe partea inferioară, pe hacul superior și
aplatizat, are un design obișnuit, aproape ca un fier.
1884 Raport anual. Page 36 (Descoperiri în Siret). „Conservatorul Gutter a
prezentat o descoperire a cărămizilor romane din Siret. Același a trimis mostre de grâu
carbonizat, care a fost găsit lângă vasele dintr-o grădină dinspre râul Siret. Studierea, inițiată
foarte atent, a evidențiat prezența grâului amestecat cu secară. O figurină din lut, prezentată și
de acest conservator, a fost recunoscută drept o descoperire importantă a celei mai vechi
culturi. Cu această ocazie, mulți au fost de părere că nu pot crede în vreo legătură între această
figurină şi descoperirea grâului preistoric―.
1884 Raport anual. Pagina 59 (Rapoarte despre mănăstiri). „Conservatorul Gutter
a trimis un raport interesant despre Mănăstirea Putna, pentru care i s-a mulțumit. În ceea ce
privește un alt raport important, al aceluiași autor, referitor la monumentele din Suceava și la
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ruinele castelului cetăţii, şi, la sfârșit, un al treilea raport, privind mănăstirile Sf. Onufrii,
Suceviţa și Dragomirna. Superiorul Bergmann s-a referit la acestea și și-a exprimat dorința ca
„anunțurile― să se transforme în studii despre aceste monumente, cât mai curând‖.
1885. Volumul 11, nota 1. pagina XIII (Cărămizi romane) „În Siret, două cărămizi
romane au fost scoase dintr-un zid, conform unui raport al conservatorului Gutter. Din păcate,
nu a fost posibil să se investigheze mai mult zidul. Sunt cărămizi arse, de 11 cm grosime, 14
cm lățime; cea mai mare este destul de lungă, având 19 cm lungime. Acestea sunt primele
astfel de cărămizi descoperite în Bucovina ‖.
1885. Volumul 11, nota 121, pagina CXII (Bronzuri celtice din Prisăcăreni)
„Conservatorul Gutter aflase, prin agenții săi, că, în satul Kupka, a fost aflată o piatră de
temelie a bisericii foarte veche, iar în plus, că la Prisăcăreni s-a găsit o importantă unealtă de
bronz. Acest lucru l-a determinat să viziteze acest site, pentru a putea analiza și pentru a
organiza transportul pieselor. Pe data de 4 mai 1885, el s-a deplasat la Prisăcăreni, s-a dus la
locul descoperirii din pădure și a văzut, la câțiva metri de la intrarea nordică în pădure, pe o
arătură întinsă, locul unde o căldare de bronz, puternic deteriorată, a fost sfâșiată de plug. La
mijloc, se afla o urnă umplută cu cenușă, înconjurată de douăsprezece unelte celtice de bronz.
Căldarea și urna au fost distruse complet de plugari. Conservatorul nu a reușit să obțină decât
două unelte celtice pentru Muzeul de Stat din Cernăuți. Acelea sunt în stare foarte bună,
patinate în verde, iar toporul, de la orificiul cozii, la muchie, are 11 cm lungime și tăişul 5 1/2
cm lățime, fiind decorat cu dungi circulare și în formă de pană ridicată― (fig. 5).
1885. Raportul anual, pagina 40 (Descoperiri pe platoul Hliboka). „Conservatorul
Gutter a raportat și despre descoperirile făcute recent la Vama, Banila și Siret, şi s-a decis să
se subvenționeze săpături sistematice pe Podișul Hliboka―.
1885. Raportul anual, pagina 64 (Biserica Volovăţ) „Conservatorul Gutter a trimis
un raport asupra Bisericii Volovăţ din Bucovina. Superiorul Bergmann a descris această
biserică drept notabilă, datorită urmelor sale de pictură veche―.
1886. Vol. 12. Nota 2, pagina XXIV (Descoperiri de monede) „Conservatorul
Gutter din Siret a raportat că, în 1885, multe monede romane de argint au fost găsite în
incintele castelului princiar din Suceava, iar alte monedele romane de argint au fost găsite, în
număr mai mare, şi la Banila. Ambele descoperiri sunt remarcabile‖.
1886. Volumul 12. Nota 48. Pagina XCII (Gutter) „La 8 mai 1886, Conservatorul
Josef Ritter von Gutter a decedat la Siret―.
1886. Raport anual. Pagina 31 (Societatea Arheologică Română). „Înființarea unei
societăți românești arheologice la Cernăuți a fost adusă la cunoștința administraţiei centrale‖.
1886. Raport anual. Pagina 35 (Arta tipografică) ... „în sfârșit, formularele
regretatului Conservator von Gutter au fost trimise autorităţilor. Încep pregătirile pentru
colectarea materialelor necesare pentru o tipografie de artă a Bucovinei―.
1886. Raportul anual, pagina 45 (Descoperiri în Kisălău și în Hliboka).
„Conservator von Gutter a depus programul pentru o investigație științifică arheologică a
Bucovinei, după monumentele preistorice, pentru care dr. Munk pledează pe lângă Comisia
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Centrală, cu referire la descoperirile majore din Chisălău (Kisseleu) și dintr-un cimitir de pe
platoul Hliboka―.
1886. Raportul anual, pagina 76 (Biserica Mirăuţi din Suceava). „Conservatorul
von Gutter a atras atenția asupra declinului vechii catedrale Mirăuţi (Bucovina); s-a decis
întreruperea stadiului de reconstrucție din acest monument, şi studierea de către un organism
tehnic. Restaurator Laizner a întocmit un studiu despre această biserică și a descris-o ca un
foarte important monument, de un design oriental, ceea ce permite Comisiei Centrale
restaurarea acestui monument, după solicitarea aprobării Arhiepiscopului de Cernăuți şi a
arhitectului mitropolitan Baurathes Hlavka, propunându-se ca biserica să servească, după
restaurate, în scopuri ecleziastice―.
1887. Volumul 13, nota 120, pagina CLXXXV (Cimitirul din Călineşti
(Kalinestie), Tumulii de la Horodnik). „ Conservatorul Klauser a raportat, de la Rădăuți,
Comisiei Centrale, că a găsit, cu ocazia unei săpături, un schelet, îngropat într-un cimitir vechi
din Călineşti. Urnele funerare sunt dispuse în linii drepte și la intervale regulate. Mormântul a
fost dezgropat în prezența Conservatorului, la o adâncime de aproximativ 7 picioare, dar nu a
fost găsit decât cenușă de la dezintegrarea oaselor. În Horodnik, s-au găsit cinci tumuli,
similari cu cei de la Hliboka―.
1888. Raportul anual, pagina 55 (Descoperiri preistorice, în mormintele tătare
din Hlinitza). „Conservatorul Romstorfer a raportat descoperiri recente preistorice în
Bucovina și a deschis, cu precauţie, mormintele tătare de la Hliniţa. S-a decis să facă o
examinare mai atentă a acestor relicve―.
1888. Raportul anual, pagina 103 (Biserica mănăstirii de la Dragomirna).
„Conservatorul von Zachariewicz a raportat despre biserica mănăstirii Dragomirna, din
Bucovina. Arhitectul Baurath Hlavka considera că biserica mănăstirii Dragomirna reprezintă
cel mai important monument dintre bisericile din Bucovina şi că este singura care a fost foarte
măiestrit împodobită cu dantelărie din piatră, adăugând că bisericile bucovinene, atât în
totalitatea lor, precum și fiecare în parte sunt la fel de interesante și îndreptăţite la un studiu
detaliat și complet, prin urmare, recomandându-le Comisiei Centrale pentru o abordare cu o
atenție specială. Aceste biserici sintetizează o activitate artistică veche de aproape 300 de ani,
în stiluri predominant independente, care au referiri la stiluri bizantine și la cerințele ritualice
ale Bisericii Răsăritene, dar și inspiraţii de arhitectură occidentală a Evului Mediu, atât în
biserica interioară, cât și în forma cupolelor, care au boltiri de sine stătătoare şi care diferă
doar prin încercarea adaptării la orice altă perioadă de artă, și, prin urmare, acest lucru trebuie
să fie recunoscut ca un merit deosebit al acestei activități artistice și ca o particularitate
originală a acestor monumente. Prin urmare, Comisia Centrală a decis să ia măsuri, astfel
încât să fie studiate și explorate arheologic aceste monumente de către forțe adecvate―.
1888. Raportul anual, pagina 104 (Arhitectura bisericilor greco-orientale.
Înființarea unui muzeu). „Conservatorul Romstorfer din Cernăuți a propus Comisiei
Centrale şi Departamentului cezaro-crăiesc de proiectare Raport un raport despre stilul tipic
de arhitectură de gr.-or. al bisericile din Bucovina și subliniază necesitatea înfiinţării unui
Muzeu pentru Bucovina―.
1889. Volumul 15, paginile 32 și 33 (Descoperiri în Bucovina). Conservatorul C. A.
Romstorfer. „Un topor de piatră a fost găsit, în anul precedent, pe malul drept al Prutului,
aproape la suprafață, între podul de fier și oțel și podul vechi din Cernăuți, de către lucrători,
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cu prilejul săpăturilor. Muchia este tăiată și șlefuită dintr-un flint foarte dur, de culoare închisă
și gri deschis, până la partea de tranziție spre tăiş, are lungimea cea mai mare de 93 mm, o
lățime superioară de 34, în treimea inferioară, şi o lățime mai mare, de 47 mm, pe muchia de
tăiere, lată de 45 mm, care este convexă, pe 3 mm, şi în final are o grosime maximă, în miezul
ei, de 23 mm, pe suprafețele laterale de 17 mm. Toporul este foarte ascuțit, iar proprietarul lui
este domnul inginer urban Ludwig West din Cernăuți.
Un ciocan străpuns, alcătuit din diabizi (grup de pietre verzi, verde-intens), lustruit
destul de lin pe suprafața sa și mai ales în interiorul perforației sale conice; incisivul este
neted, parțial zimțat; suprafața ciocanului, în formă ovală, este aspră. Abraziunile de la
marginea dintre săpătură și suprafață se datorează țăranilor care au găsit toporul, în primăvara
anului 1885, în Iordăneşti, pe malul Siretului, după o revărsare a acestuia. Cele mai mari
dimensiuni sunt: lungimea 80, lățimea 42 și grosimea 35 mm; gaura are, pe de o parte, 18, pe
de altă parte, 22 mm diametru. Marginea ușor convexă este lungă de 28 mm, suprafața
ciocanului măsoară 20 mm lățime, iar grosimea pălăriei măsoară 24 mm; proprietar este
domnul Kolakowski, redactor al Gazeta Polska din Cernăuți.
La Lujeni, aproape de Cernăuți, a fost găsită, în 1887, de către proprietarul Bogdan
von Bottuschan, la aproximativ 15 minute de Prut, un topor din piatră vulcanică, care are 132
mm lungime, mai degrabă îndreptată spre vârf; în mod ciudat, muchia de tăiere este plasată
oblic, în raport cu linia de simetrie, și prezintă o abatere de aproximativ 10 mm în acest sens.
Muchia este procesată destul de grosolan. Marginile ascuțite ale toporului au fost tăiate puțin:
marginea este purtată spre spate; proprietar este doamna Bogdan von Bottuschan, soția
proprietarului din Lujeni.
O bijuterie din argint (fig. 8), probabil dintr-un set de inele de templu, a fost găsit, în
1885, la Malatineţ, în districtul Coţman. Formată dintr-un inel deschis cu sârmă puternică, un
capăt aplatizat, care are o perforație, și un al doilea capăt aplatizat, înfășurat în spirală, de
asemeni cu o mică perforație rotundă, care susţine ornamentul, care constă, în principal, din
suprapuneri de flori, care, dispuse într-un astfel de mod, formează o formă sferică. Fiecare
dintre ele (dintre care au mai rămas patru, dar trei despărțite) are o piramidă, cu globuri mici
la mijloc, în timp ce frunzele constau din bucăți de argint aplatizate, realizate din bucle de
sârmă. Acestea din urmă, împreună cu firele subțiri, înfășurate în spirală, în mai multe rânduri
de margele, deasupra, formează deformațiile ulterioare. În special, o parte a discului inelar
este umplută cu respectivele bucăți de fagure asemănătoare tubului, din care o parte este, de
asemenea, spartă; proprietarul, ca înainte (doamna Bogdan von Bottuschan, soția
proprietarului din Lujeni – n. n.).
Descoperiri la Hliniţa, pe Prut: După ce ţăranii au găsit, acum câiţiva ani de zile, pe
zamca Miserdziv, de lângă Hliniţa, cioburi de vase şi alte relicve arheologice, pe care
proprietarul Alexander von Flondor le-a dobândit și, în mare parte, le-a dăruit, colonelul von
Seraczin, prin Regimentul de Pionieri de sub conducerea generalului locotenent Kruzlewski, a
organizat săpături la Hliniţa, în anul precedent și în acest an, în urma cărora au fost scoase la
lumină numeroase piese, dintre care colonelul m-a informat parţial.
Lângă moara de la Hliniţa, la adâncimea de 0,5 m, s-au făcut decoperiri sub un strat de
depuneri de cărbuni și cenușă, gros de aproximativ 20 cm, din partea exterioară; într-un alt
loc, pe partea exterioară de sus, unde s-a săpat până la o adâncime de 0,8 metri, s-au găsit
cărămizi (?) din lut, iar la adâncimea de 1,5 m, cenușă, cărbune și pietre.
Am mers la fața locului și am găsit un număr mare de piese, apoi cărbune, cenuşă şi
alte depuneri acumulate în timp.
În interiorul săpăturii, delimitat cu pereți, s-au găsit cioburi ale diferitelor vase etc., la
adâncimi de 1,5, până la 1,8 m. și anume:
a). Piese din ghivece, lucrate manual, de diferite genuri Thon și Tegel, mai mult sau
mai puțin arse.
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b). Părți ale unor vase mai mari, aparent plate, dreptunghiulare, cu pereți inferiori
verticali, modelați foarte simplu cu mâna; poate, de asemenea, părți ale cuptorului, cu o
grosime de până la trei centimetri și mai mult, miezul aproape negru, aparent negru, cu
suprafața prevăzută cu șiruri de pietre.
c). Piese ale vaselor produse pe placă turnantă, ale căror pereți sunt duri și mai ales
albastru-negru în interior, prezintă mai mult sau mai puțin culoarea cărămizii și sunt decorate
cu încrustaţii simple sau multiple, care reprezintă cercuri concentrice, paralele, linii ondulate
sau în zig-zag, toate aceste încrustaţii fiind produse cu un instrument asemănător pieptenului.
Cărămizile (?) sau părțile de lut, depuse probabil lângă o vatră, serveau, probabil, la
acoperirea pereților colibelor, şi s-au găsit lângă bucăți de gresie arsă. Bucățile de flint, albe,
marmorate parțial în gri albăstrui. Ibidem au fost găsite la adâncimea de 0,5 m.
Grâul carbonizat, parțial gătit aglutinat, în bucăți mai mari, o bucată fiind compusă, în
mod ciudat, din grâu și dintr-un fel de lut poros și ars.
O bucată de fier, cu forma bucății superioare a unei teci, produsă din o foaie de fier,
gros de aproximativ doi milimetri. Cea mai mare lățime se află în partea de sus, 18, iar în
partea de jos, doar 15 mm. Placa transversală, care conține o gaură, lată de 38 mm, 6 sau 2 ½
lățime, pentru introducerea sabiei, se află oblic în inelul oval, înalt de 16 mm. Piesa este deja
foarte mâncată de rugină.
Cu câțiva ani în urmă, țăranii au găsit, la aproximativ 500 de pași distanță de metereze,
într-o râpă, un mâner de cuțit lung, de 40 de cm, acum puternic mâncat de rugină. Partea din
spate este dreaptă, în față are o armătură longitudinală, apoi o cârpă, care este aproximativ
întoarsă spre margine (pe spate pare a fi o cârpă similară ruptă).
Pe mâner sunt atașate trei monturi proeminente, care serveau pentru atașarea pietrelor
preţioase pe mâner.
În număr mai mare, s-au găsit piese de bronz în Bucovina. Una dintre piese a fost
găsită, în urmă cu aproximativ trei ani, de un țăran, pe versantul de nord-est al crestei
Propasna, de lângă Hliniţa, în apropiere de marginea satului. Suprafața prezintă câțiva pori,
care au o grosime de 1 mm și poartă un strat gros de material, de culoare verde, care a fost
parțial răzuit, după ce a fost găsit. În secțiunea din mijloc, există un hexagon semi-regulat,
destul de regulat. În lateral sunt rămășițele unei capse. În unele locuri, piesa are fisuri
longitudinale. Grosimea ei este de aproximativ 1 mm; proprietar: colonelul Seraczin.
În anul precedent, generalul locotenent Kruzlewski, împreună cu domnul Alexander
von Flondor, au găsit, lângă Zidul Hliniţa, aproximativ 14 fragmente de inele, dintre care
patru sunt destul de potrivite pentru un inel întreg. Suprafața este foarte netedă și uniform
înverzită, într-un mod care o face să semene cu strat de smalț. Tonul culorii este puțin mai
moale decât verdele pur, care este vizibil sub suprafață. Diametrul este de aproximativ 10 cm;
cea mai mare lățime, 12, cea mai mică, 6 mm: grosimea l 1/2 mm. Restul, aproximativ zece
părți, sunt mai scurte și par a fi aparținut unui al doilea inel (proprietar al aceluiași).
Localitatea Hliniţa sau zamca Miserdziw, care în prezent este acoperită de o pădure de
fag, de aproximativ 60 de ani, pare să fi fost cândva un punct fortificat sau o tabără militară
(așa-numita tabără tătară).
1889. Volumul 15, nota 36, paginile 54 și 55 (Raportul, în continuare). De
conservatorul C. A. Romstorfer. „Alte amănunte au fost aduse de domnul dr. A. Hammer,
rudă a pădurarului localităţii, T. von Zyczynski, pentru o posibilă cointeresare a Muzeului de
Istorie, căruia intenţionează să-i predea următoarele descoperiri:
1). Piesele rezultate din săpăturile ocazionale din Koţman, făcute în urmă cu
aproximativ zece ani:
a). Două bucăți de inele, exact cu aceeași formă și lucrare (filigran de argint) cu
bijuteria de argint menționată mai, care au fost interpretate ca aparţinând cândva unui templu
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slav. Piesele sunt foarte rău deteriorate, acoperite cu verde-gri, iar firul semicircular de
închidere a inelului este rupt la ambele capete.
b). Decorațiuni metalice din alamă (sau bronz), care s-au găsit pe fruntea unui schelet,
probabil iniţial atașată la căptușeală. Pe plăcile subțiri de 2 ½ cm, cu patru găuri la colțuri și
presate în ornamente crude, se găsesc emisfere lunguieţe, din bucle de sârmă, pe care sunt
atârnate plăcuţe tăiate plat, care, pe de o parte, poartă linii gravate rectiliniu și bastoane mici.
Buclele de sârmă servesc, în același timp, pentru fixarea emisferelor.
c). Bile de 8 mm în diametru, din alamă subțire sau foi de bronz, după cum se poate
vedea, formate din două emisfere împletite. În partea lor superioară, au câte un ochi, cu care
probabil au fost prinși la o sfoară, în timp ce pe partea opusă, se află câte o piramidă, formată
din patru globule de dimensiuni de mici, care se atașează la bijuteriile de argint menționate
mai sus. Globulele amintesc de piramidele mici existente. Aceste sfere, opt întregi și cinci
jumătăţi, sunt acoperite cu o patină relativ puternică și în mare parte deteriorate.
Nimeni nu-și amintește, dintre locuitorii din Koţman, locul descoperirii obiectelor
menționate, loc în care s-au găsit şi oase, și dinți umani, dovadă că ar fi vorba despre un
străvechi cimitir. Se pare că obiectele provin de la un războinic, care și-a găsit mormântul, în
mod accidental, aici.
2). Vârful de lance, cu lungimea totală de 27 cm (vârful efectiv, de 8 cm lungime, 27
mm lățime, cu un ax, în partea inferioară, cu o adâncime de 3 cm lățime, pentru atașare, și
unul de fixare pe bara de lance, precum şi o ureche forjată, cu tija pătrată, dezvăluie o lucrare
destul de rudimentară, mâncată de rugină, în unele locuri, şi găsită, în urmă cu vreo 15 ani, pe
dealul Horodişte (la Stăneşti, pe Ceremuş, unde există rămăşiţele unei tabere abandonate,
scoase la iveală de prăbușirile de teren, care s-au format după o inundaţie, cu o adâncime de
aproape 3 m― (Figura 6, de la pagina 53).
1889. Volumul 15, nota 160, pagina 215 (Biserica din Bădeuţi). „Conservatorul
Klauser și reverendul Tomini au trimis un raport detaliat Comisiei Centrale despre biserica
din Bădeuţi, situată pe valea râului Suceava, pe un deal de pe malul drept al Suceviţei, care se
varsă în râul sus numit, nu departe de această biserică parohială, care a păstrat un caracter
vechi. Fondarea sa datează din 1487, după cum scrie pe o inscripție din stânga, deasupra ușii
bisericii. Pe de altă parte, anul 1481 este cel adoptat. Biserica, a cărei figură o ilustrează
dispunerea sa (fig. 8), are o lungime de 24 m, şi 9,05 m lățime. Este construită în formă de
cruce, pavată cu dale de piatră, are ferestre mici și arcuite, cu pereți de piatră. Iconostasul este,
în înălțime și lățime, până la pereții care ajung între altar și naos. Biserica a fost bogat pictată,
atât în interior, cât și pe pereții exteriori, până în 1790. Cu toate acestea, atunci când au fost
necesare unele reparații de construcții, la acea vreme, totul a fost văruit. Biserica avea patru
turnuri, la acel moment, dar trei dintre ele au fost eliminate, şi doar cel mare a rămas, dar
modificat într-o mansardă foarte nepotrivită. Din păcate, de-a lungul timpului și prin
neînțelegere umană, construcția a fost grav deteriorată, dar este de sperat că existența sa va fi
asigurată în continuare, printr-o restaurare adecvată. În 1887, a venit timpul să refacem,
treptat, frescele acoperite cu var; frescele altarului au rămas destul de clare, mai puțin pe bolta
de acolo. Imaginile sunt grupate în trei rânduri, între primul și al doilea rând existând o
panglică modelată, iar în rândul de jos, opt figuri înfățișează pe sfinții părinți; în al doilea rând
sunt reprezentate sacramentul și spălarea picioarelor, iar în al treilea, heruvimii. În naos
(detașamentul bărbaților sfinţi, de asemenea în imagini încă bine păstrate.) La intrarea dinspre
vest, vedem imaginea ctitorului, Ștefan cel Mare, cu familia, care ține imaginea bisericii în
mâinile sale, înmânând-o Sfântului Procopiu, răstignirea, Hristos înaintea marelui preot,
coborârea de pe cruce, în seria despre moartea Mariei, despre transfigurarea lui Hristos; unele
reprezentări nu mai sunt determinabile (la sud), decât vag imaginile sfintilor mucenici, a
Maicii Domnului cu Pruncul, purtarea în mormânt etc. În diviziunea femeilor, picturile de
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perete sunt, de asemenea, foarte bine păstrate, existând acelaşi aranjament în trei rânduri. Cele
mai multe imagini se referă la Sfântul Procopius. La exterior, imaginile sunt distruse
iremediabil de calcar―.
1889. Vol. 15. Nota 239, pagina 277 (Mănăstirea Suceviţa) „Între mănăstirile din
Bucovina, după cum relatează Conservatorul Klauser, aceasta, din Suceviţa, este, fără
îndoială, cea mai frumoasă. Se află la poalele Carpaților, într-o vale laterală a văii Suceviţei
(Suczawathal, în text – n. n.). Imediat în spatele mănăstirii, se înalţă culmea Furcoi, de pe care
puteți vedea, spre nord-est, o priveliște magnifică și să treceți, apoi, cu vederea întreaga vale a
Suceviţei, până dincolo de Rădăuţi, în timp ce spre sud, se desfăşoară Carpații ascendenți,
minunat împăduriti, ca o mare vegetală încântătoare.
În acest loc magnific, membrii familiei voievodale Mogilă au întemeiat mănăstirea, în
1578, au construit bisericile principale și clădirile de mănăstire și le-au înconjurat cu ziduri
închizătoare asemănătoare unei fortărețe.
Clădirile mănăstirii sunt nesemnificative, din punct de vedere arhitectural, și nu fac
decât prin aspectul lor curat și atrăgător, căruia îi datorează grija actualei mănăstiri în primul
rând domnului Arhimandrit Philippowicz, o impresie foarte prietenoasă.
Dar mai interesantă este biserica principală. Este construită în stilul unei case lungi,
care este destul de specific pentru bisericile vechi din Bucovina, și este derivată din stilul
bizantin. Planul desenat de prof. E. Maximowicz îl simbolizează clar (fig. 9). Tinda cu intrare
dublă, situate la capetele nordic și sudic al bisericii, datează aparent din vremurile ulterioare.
Deasupra naosului bisericii se ridică turnul, care este format din tambur și felinare, în care
sunt atașate ferestrele necesare pentru iluminarea interiorului.
În exterior, întreaga biserică este acoperită cu fresce, care, cu excepția unei mici părți,
sunt încă foarte bine păstrate, dar despre natura lor vrem să aducem mai multe detalii mai
târziu.
În interiorul bisericii se află, printre altele, mormintele ctitorului mănăstirii și ale
surorii sale. Din fostele comori bisericești, doar câteva au supraviețuit, menționând în special
cărțile evanghelice, scrise manual în limba rusă, decorate cu miniaturi, care au o valoare
artistică semnificativă, sacrificii și coșuri din metal prețios, veșminte brodate și picturi în ulei,
lucrări în filigran de aur și argint―.
1889. Raportul anual, pagina 38 (Landesmuseum). „Conservatorul Romstorfer
raportează despre starea de nădejde a unui muzeu național istoric în Cernăuţi. El consideră că
circumstanțele favorabile înființării unei astfel de instituții sunt demne de sprijin din partea
Comisiei Centrale―.
1889. Raportul anual, pagina 43 (Harta arheologică pentru Bucovina). „Cu ocazia
unui raport al conservatorului Romstorfer, cu privire la descoperirile din Bucovina, s-a ivit
ocazia să vorbească şi despre necesitatea realizării unei hărți arheologice pentru acest pământ
al Coroanei. Părerea lui este că includerea descoperirilor arheologice de tot felul și de fiecare
dată pe o hartă, în mica Bucovină, ar putea fi un cadru de abordare şi explorare și, prin
urmare, ar însemna un început meritoriu; altfel, o astfel de acumulare de informaţii nu ar fi
recomandabilă, deoarece știința s-a exprimat, în mod repetat, pentru crearea hărților de
căutare, în funcție de tipurile individuale de obiecte găsite și cu referire la anumite perioade
de timp, pe care le reprezintă―.
1889. Raportul anual, pagina 110 (Suceviţa, Bădeuţ, Vama și Suceava).
„Conservatorul Klauser relatează despre biserica din Suceviţa, despre biserica din Bădeuţ și
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despre așa-numitul Monument al Tătarilor, de lângă Vama, în Bucovina. Corespondentul
Schmidt a făcut un raport despre Suceava și monumentele sale―.
1890. Volumul 16, pagina 47 (Tipul bisericilor mănăstirești din Bucovina), de
conservatorul C. A. Romstorfer (Cu o hartă).
1890. Volumul 16, pagina 51 (Sihăstria de lângă Putna și Volovăţ). „În minunatul
Putnathale, cu numele preluat de la abația cu același nume, situată mai sus, la o distanță de
aproximativ trei sferturi de oră, se află ruina singuratică a unei biserici mici, pe o pajiște
înclinată ușor. Fără îndoială, a aparținut unei foste mănăstiri, care a existat aici chiar înainte
de a fi fondată Putna (1481). De la distanţă se observă strălucirea ruinelor de piatră, printre
tufișuri înalte; în jurul ruinelor și pe pereți, tufişurile au prins rădăcini, cu mult timp în urmă.
Nici o legendă, nici un raport înregistrat despre trecutul acestui mic monument, care, cu toate
acestea, ne întoarce încă în secolul al XIII-lea. În figura din stânga (fig. 10) este desenat
planul de bază (la scara 1/200). Biserica are dispunerea tipică a bisericilor moldovenești, cu
cele trei abside de nișă, iar clopotniţa lipsește, incinta mică, cu fante la ferestre. Tinda nu este
decât un mic vestibul, în care dă intrarea, în timp ce o a doua cameră, dublă faţă de incintă,
poate o fi servit în scopuri rezidențiale. Zidăria este realizată în piatră de carieră, iar la
exterior se pot vedea încă rămășițe de ziduri și de arcade, dispuse așa cum este tipic și în stilul
vremii. Rămăşiţa jumătății de cupolă este formată dintr-o grămadă de cărămizi în cochilie,
zidite în diagonală, conform schiței (fig. 11), motiv care se găsește și pe clădirile bisericii mai
vechi. Deasupra bisericii, se observă bolta unei alte încăperi.
Wolovăţ. La poalele crestei, care formează bazinul hidrografic dintre Suceviţa și
târgul Solca, și la aproximativ o oră de mers, cu mașina, de la Rădăuţi, se află satul Volovăţ,
care are peste 2.200 de locuitori. Legenda spune că, întâlnind-o pe Iţa, Voievodul Dragoş,
fondatorul principatului moldovenesc, a ridicat aici biserica mănăstirii din lemn, transferată
ulterior la Putna, la începutul secolului al XIV-lea. În Schematismus-ul gr. or. al Bucovinei,
scos de Dioceza Arhiepiscopală, se menționează această biserică, realizată din materiale moi
și pictată, din parohia Putnei, construită în 1346, în Volovăţ, de Dragoş, şi transferată, în
1468, de Voievodul Ștefan cel Mare la Putna și reparată minuțios în 1871. Potrivit lui Ureche,
se spune că, prin mutare, s-a modificat forma inițială. Astfel, biserica menționată ar fi cel mai
vechi monument al Bucovinei. În locul acestei biserici de lemn, Ştefan cel Mare, a terminat,
în anii 1500-1502, biserica de zidărie actuală, care a fost făcută, după cum se atestă pe partea
exterioară a bisericii, în stânga, alături de placa de piatră a ușii din față, în inscripţia inscripția
slavonă, tradusă de Wickenhauser astfel:
„Iubitorul creștin, temător de Dumnezeu, Io Ştefan Voievod, prin harul lui Dumnezeu
Hospodar al Țării Moldovei, fiul Voievodului Bogdan, împreună cu soția sa Maria, fiica lui
Radul Voievod, și cu fiul său iubit, Bogdan, a zidit această biserică, în numele Înălțării Crucii
venerate și dătătoare de viață. A început-o în anul 7008 (1500) și a terminat-o în 7010 (1502)
în anul 40 și 6 al domniei sale, în luna lui septembrie 4―.
Conform legendei, Voievodul Dragoş a fost înmormântat în Volovăţ. Cu toate acestea,
după cum mă informează Wickenhauser, în biserica care există acum, după cum afirmă
parohul ei, Protopresviterul Constantin Tarangul, cercetările dintr-un mormânt nu au găsit nici
o urmă.
În planul desenat (fig. 11), biserica diferă, în esență, de celelalte biserici din acea
vreme, prin lipsa absidelor laterale segmentare sau semicirculare și tipul de construcţie. Chiar
dacă aceasta din urmă ar putea să nu fie cea originală, forma de astăzi este mai mult sau mai
puțin condiționată de forma planului și se pare că biserica, chiar și în cruce, nu deținea o boltă
cu cupole. Vestibulul sau tinda este egală cu încăperea pentru bărbați, boltită ca un butoi
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semicircular şi susținută de stâlpi puternici, iar absidele sunt acoperite de o jumătate din
cupolă. În turnul sudic sunt două scări, care coboară, înainte de iconostas, la două trepte, care
conduc în sus, astfel încât încăperea bărbaților, față de cea a femeilor este delimitată printr-un
șanț adâncit cu aproximativ 30 cm. În aceasta din urmă, pe peretele de sud, se află mica
încăpere tipică, așa-numitul Diaconarium, pentru depozitarea vaselor sfinte, cu vatră pentru
sfeşnice și, în sfârșit, o mică fereastră.
Doar patru ferestre mici luminează interiorul, care este acum alb și se zăreşte doar în
împrejurimea ușii care dă spre tindă, fragmente dintr-o frescă mai veche. La fel, pereții
exteriori, care, spre deosebire de contraforturile puternice, nu au o altă protecție, ci doar o
friză formată din nișe mici, albe (fig. 12). Acoperișul înalt de șindrilă este remarcabil, mai ales
spre peretele vestic al bisericii, deoarece spre partea de est, deasupra absidei, are formă
semicirculară. Ca aproape toate bisericile, cimitirul înconjoară și acest loc, din care figura din
dreapta arată un monument caracteristic al unei pietre funerare, care conține inscripțiile de pe
suprafața asemănătoare mesei (fig. 13).
Conform unei traduceri a articolului despre Dragoșu Vodă, publicat în „Liberalul‖ (lui
Titus B. Costinean, nr. 4-6 Jassy 1886), de domnul Olinski-Olinescu, cică povestesc oamenii
bătrâni că, pe vremea bunicilor lor, un păstor a găsit, în pădure, zidurile bisericii uitate. Din
cauza vremii, biserica suferise rău, nu mai avea acoperiș, nici iconostas sau imagini interioare,
fiind apoi complet renovată―.
1890. Volumul 16, nota 6. Pagina 69 (Descoperiri în Bucovina). „În urma notiţei cu
același nume, inclusă Mittheilungen, anul 1889, nota 36, fie-ne permisă raportarea asupra
altor descoperiri interesante, nepublicate încă.
1). O mare parte dintr-o cămașă de zale, împletită din inele de aproximativ 12 mm
lungime şi de 2 mm grosime, a fost găsită, în 1883, pe malurile pârâului Cibou, lângă
Cârlibaba. Parţial încă bine conservată, unele părți ale acestei zale au fost degradate de solul
argilos, în care s-a format o puternică rugină. Consilierul guvernamental J. Kochanowski
(partenerul contelui de Bellgarde în conducerea Câmpulungului – n. n.) a dăruit aceste zale
pentru colecția arheologică națională din Cernăuți.
2). Patru bucăți mici de cămăși de zale, realizate în același mod, dar care constau din
inele de 8 până la 12 mm, în diametru, cu grosimea de 1 până la 2 mm, au fost găsite, acum
câțiva ani, în Capu Câmpului, districtul Gura Humorului, şi la Fundu Moldovei, în districtul
Câmpulung; Proprietar: Asociația Arheologică Română din Cernăuți.
3). O sabie (Fig. 14) a fost găsită, în 1852, lângă Cernăuți, în râul Prut. Este cu mâner
pentru două mâini, de 129 cm lungime, cu lama lată de peste 5 cm lățime şi are o lungime de
103 cm. Garda dreaptă, parțial lucrată în jur, este de 17 cm lungime şi are o montură, în care
s-a aflat o piatră preţioasă, de 5 cm în diametru. Mânerul, format dintr-un material de fier gros
de 1/2 inci, 1,8 mm înălțime și 2 cm lățime, în partea inferioară arată o inflexiune, probabil
cauzată de o lovitură. Lama este împodobită, pe de o parte, cu un fir mic de alamă, introdus cu
spiralele în jos, prin triunghiuri mici, în primul rând al traversei de întăritură și puțin mai
adânc, care se desfășoară paralel cu canalul de scurgere a sângelui, aşa cum se arată în desen,
care poate fi interpretat ca un Wappenthier 755 (unicorn săritor? – n. Romstorfer).
4). O sabie similară, cu două tăișuri, dar fără decorațiuni detectabile, și de numai 108
cm lungime, mai ușoară, lucrată și prevăzută cu plăcuţe octogonale, a fost găsită, în 1886, în
pădure, aproape de Poiana Miculi, de lângă Gura Humorului; Proprietar: Asociația
arheologică românească din Cernăuți.
755 Domnul corespondent F. A. Wickenhauser, fostul proprietar al sabiei, ne-a trimis o schiță istorică detaliată.
Când, cum și de la cine a ajuns această sabie în albia râului nu o spune nici o legendă și nici un document: totuși,
prin coincidența circumstanțelor, se poate spune, cu mare probabilitate, că sabia de luptă în cauză a aparţinut
unui Cavaler al Ordinului German, răpus în anul 1497.
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5). Barda de fier (fig. 15), cu tăiş larg şi, proporțional, foarte mare, de 36 cm lungime,
pe axul de 5 cm, în muchia de tăiere 29 cm lățime, cu 28 cm lungime, 4 cm lățime, deja foarte
ruginită, a fost găsită, acum câțiva ani, în Rogojeşti, județul Siret; Proprietar: Asociația
arheologică românească din Cernăuți.
6). Bijuterii din argint, de aceeaşi formă și mărime cu cea descrisă și ilustrată în anul
1889, găsită prin săpare, în 1887, la Vilauce, districtul Vijniţa; Proprietar: Asociația
arheologică românească din Cernăuți; vezi şi pagina 53.
7). Două vârfuri de săgeată, realizate din bronz, cu trei tăișuri, lungime de 3 ½ și 4 cm,
săpate, în 1886, în Satulmare, districtul Rădăuţi, pe un deal, încă 2 bucăți vârfuri de săgeată,
de aceeași dimensiune, dar numai cu două tăișuri, și 2 bucăți de vârfuri de săgeată cu trei
muchii, complet topite (fig 16, proprietatea aceluiași).
8). Vârf de lance din bronz, cu două tăișuri, foarte frumos patinat în verde, de 14,5 cm
lungime, prezentând trei perforații, dintre care cea de-a treia a fost probabil cauzată doar de
ruginire; cea mai mare lățime este de 3 cm; a fost găsită, acum câțiva ani, în Securiceni,
districtul Suceava, ocazional, în timpul construirii unei case (proprietarul aceleiași).
9). Trei axe, un topor fără deschidere, un topor din piatră dură întunecată, cu
perforație, și unul din piatră foarte ușoară, lungă de 8 cm, tot cu o gaură, toate găsite în
pădure, înainte de Poiana Miculi, districtul Gurahumora, în anul 1886 (proprietate a
aceluiași).
10). Un inel celtic special din bronz mare (fig. 17) și un inel de bronz foarte drăguț au
fost găsite, în urmă cu aproximativ 10 ani, în Bucovina. Primul prezintă un desen elaborat
foarte frumos, pe baza unei schițe, şi are o lungime de 13,3, o lățime superioară de 3,8, o
lățime inferioară de 4,6 cm şi o grosime, în burtă, de aproximativ 3 cm. Inelul de bronz este
foarte bine conservat, precum și pălăria ornamentală, care are un diametru exterior de 8,4
până la 9 cm, grosimea de 4 până la 15 mm și are gravat un model gravat curat (Proprietar:
Profesor universitar Dr. Johann Wrobel).
11). În anul precedent, au fost necesare lucrări considerabile de stabilizare a
pământului pe așa-numitul deal Dominik sau Muntele Episcopului din Cernăuți, care a închis
imediat reședința Arhiepiscopului, în special, cupola, şi s-au făcut săpături de până la aproape
2 m adâncime, pentru realizarea unui platou. Acest deal domină o mare parte din Câmpia
Prutului, din înălțimile nordice și din valea îngustă a pârâului Clocucica, cu afluenții săi mici,
și pare, deci, important din punct de vedere strategic. În urmă cu mulți ani, au fost găsite
bijuterii din aur în ruinele de cărămidă de la poalele sale. Subsemnatul conservator a luat
legătura cu inginerul urban, executant de lucrări L. West, și cu grădinarul urban A. Piotrowski
și a vizitat deseori şantierele. În afară de un mormânt, care conținea un schelet descompus,
probabil dintr-o perioadă recentă, la o adâncime de aproape 2 metri, nu s-au descoperit
obiecte de fond și nu s-au arătat nici urmele unei ştiute foste pepiniere de arbori
(Romstorfer)―.
1890. Volumul 16, nota 18, pagina 77 (Placă de aramă) „Conservatorul Carl A.
Romstorfer a raportat că, cu ocazia reparației unei căi forestiere din localitatea Ostra, au fost
găsite mai multe vârfuri de lance și două similare celor din figura alăturată (fig. 18), precum şi
un sfert de placă de aramă. Placa de aramă are grosimea de 3,5 mm, este tăiată ca un puzzle și
apoi întărită. Pe partea din spate este o abordare în formă de pană pentru fixarea acesteia la un
alt obiect. Înfățișarea este o reproducere a scutului şi a stemei moldovenești―.
1890. Volumul 16, nota 57, pagina 133 (Sabia și toporul de piatră) „Conservatorul
Klauser spune că, lângă Suceava, cu prilejul aratului, s-a găsit sabia descrisă în Fig. 19, iar pe
câmpurile de lângă Jaslovăţ (Rădăuţi) un topor de piatră, lung de 11 cm, şi mai multe monede
de argint (Filip al IV-lea). În ceea ce privește sabia, aceasta a fost expertizată de custodele
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împărătesc Custus Boeheim, care completează că sabia aceasta aminteşte de așa-numita formă
gotică a săbiilor călăreților germani din secolele 14-15. Rămășițele vaselor, descoperite în
acelaşi loc, indică o vechime mult mai îndepărtată. Lama pare să provină dintr-un atelier
italian―.
1890, volumul 16, nota 178. Pagina 258 (Descoperiri de bronz în Prelipce și
Presecăreni). „Pe lângă rapoartele fostului conservator von Gutter, care formează baza notei
71 din anul 1882 și a notei 121 din anul 1885, domnul R. F. Kaindl (Cernăuți) raportează
următoarele: Dintre piesele de bronz din Prelipce (nota 71), care fuseseră deținute în mod
privat, a venit, recent, un topor de luptă în cabinetul de antichități al Universității Cernăuți.
Acest topor, la fel ca primul din nota citată, se remarcă prin faptul că gâtul său se ridică din
tubul arborelui cu ajutorul unui gât special și formează un disc asemănător cu frânghia. Acest
disc este circular și merge într-un vârf. Lungimea sa este de 34 cm. Marginea tăietoare are
6,76 cm lățime. După cum se dovedește prin marginile de turnare, toporul a fost turnat într-o
matriță formată din două piese simetrice, care s-au împărțit pe direcția tăierii. Conform notei
121 de mai sus, dintre cele 12 piese celtice de bronz, găsite la Presecăreni, în primăvara anului
1885, două au fost duse la Muzeul din Cernăuți sau, mai corect, la Universitatea de acolo.
Totuși, aici este acum doar o piesă celtică, faţă de care dimensiunea și descrierea menționate
în notă nu se încadrează. Piesa celtică are o lungime de 10,2 cm, iar muchia sa de lățime este
de 4,5 cm, în timp ce în notă lungimea este de 11 cm, iar lățimea de 5,5 cm. De asemenea,
afirmația generală, conform căreia piesele celtice sunt „decorate cu dungi în formă circulară și
în formă de pană ridicată‖, nu se încadrează pe celticul existent, iar striaţiile (Fig. 5) din
Mittheilungen nu corespund, de asemenea, acelei epoci. Prin urmare, în mod evident,
descrierea și ilustrația din Nota 71 se aplică doar celticului pierdut între timp; și așa, cel puțin,
acest lucru este păstrat în cuvinte și imagini―.
Raportul anual 1890, pagina 39 (Colecţia de antichităţi și Muzeul Ţării). „R. F.
Kaindl a făcut un raport despre colecția de antichități, aranjată de el și de Conservatorul
Romstorfer la Universitatea din Cernăuți, cu privire la înființarea Muzeului de Stat din
Cernăuţi―.
Raportul anual 1890. Pagina 52 (Tumul la Dănila). „Corespondentul prof. Schmidt
a indicat că explorarea tumulului de la Dănila (Bucovina) va avea loc în curând―.
Raportul anual 1890, pagina 97 (Manuscris). „Conservatorul Isopescul, din
Cernăuți, a atras atenția asupra unui manuscris de cântări liturgice, în scrierea slavonă a
bisericii‖.
1890. Volumul 17, pagina 80 (Siret ca sit de obiecte arheologice), de conservatorul C.
A. Romstorfer (cu ilustrație).
1891. Volumul 17, nota 103, pagina 123 (Suceava). „Corespondentul W. Schmidt a
făcut comunicări foarte valoroase Comisiei Centrale despre semnificația arheologică a
orașului Suceava, care, la mijlocul secolului al XVI-lea, conform unor surse diferite, a pierdut
din importanța considerabilă, pe care o avea pe la mijlocul secolului al XVI-lea. Clădirile
mândre ale boierilor de rang, care fuseseră anterior angajați de curte și ale căror case erau
împodobite cu picturi ale unor evenimente istorice autohtone, au dispărut fără urmă. Din cele
40 de biserici, ale căror cupole decorate cu dubla cruce orientală au făcut ca fosta capitală a
Moldovei să devină o mică aşezare bizantină, doar unsprezece au reușit să reziste vremurilor.
Unele dintre ele au încă fresce bine conservate pe pereții interiori, probând o discretă influență
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italiană. Din punct de vedere tehnic, dintre toate aceste biserici, așa-numita biserică Mirăuţi
merită cea mai mare atenție. Se află la capătul estic al orașului, pe latura de nord a unei creste,
pe al cărui promontoriu, spre nord-vest, se află resturile rare ale castelului voievodal. Biserica
Mirăuţi este o biserică bizantină de o perfect eleganţă, care merită o soartă mai bună, decât să
fie lipsită de acoperișul de protecție şi să servească vandalismului mâinilor producătorilor de
fructe, care au făcut din pământul ei o întinsă livadă. Castelul ascundea, între ruinele sale, o
comoară de monede medievale, descoperite în locul unde a fost amplasată capela interioară a
cetăţii și unde peste înălțimea unui om rămân ziduri cu resturi de frescă, care au depășit
distrugerea violentă a fortificaţiei, prin aruncare în aer―.
1891. Volumul 17. Nota 104, pagina 123 (Măriţei) ,,Corespondentul W. Schmidt
raportează asupra satului Măriţei din Bucovina. Cătunul Măriţei formează un loc ciudat, lângă
prima stație, Hatna, a căii ferate Lemberg-Cernăuți-Suceava, înfipt între dealuri și mărginit de
un torent cu același nume cu Hatna. Descoperirile bogate în aur au atras atenția generală cu
atât mai mult asupra acestei așezări, întrucât se știa că mulți țărani au vândut bucată cu bucată
bogăţiile aruncate în poala lor prin voia coincidenței capricioase, unor pânditori ai profitului,
care aşa au ajuns la prosperitate. Chiar și anchetele oficiale s-au dovedit a fi lipsite de
rezultate, în confruntarea cu istețimea vicleană a căutătorului, vânzătorului și a
cumpărătorului, până în 1878, când, în cele din urmă, anumite piste, care au fost urmărite, au
condus la faptul că, după o puternică rupere de nori, din iulie, torentele care s-au năpustit în
Măreţia au scos, din nou, la iveală diverse obiecte de aur, pe care le-au cules ţăranii şi le-au
păstrat în secret, până ce le-au vândut, pentru o sumă derizorie, unui comerciant rătăcitor.
După finalizarea anchetei, căutătorii și cumpărătorul au fost aduși, împreună cu obiectele
găsite, la Căpitănia districtului, pentru cercetare.
Au fost înregistrate o brățară masivă din aur, de formă primitivă, în formă de șarpe, și
câteva fibule similare. Toate piesele au arătat urme regretabile de frecare cu rocile torentului,
deasupra cărora amețitorul curent de apă le-a determinat să se rostogolească. De asemenea, cu
această ocazie, a ieșit la iveală un molar al unui Ursus primogenius. Căpitanul de atunci
districtului, Anton Heschmann, s-a simțit obligat să meargă cu o comisie la fața locului, în
Măreţei, pentru a putea determina proveniența descoperirilor, cercetând cu atenție terenul.
Corespondentul Schmidt a fost chemat în această comisie și a urmat cursul torentului,
în amonte, pentru a descoperi semne de orientare. Deși a pătruns până la sursă, nu a văzut
nimic semnificativ și se poate presupune, cu toată certitudinea, că astfel de aur găsește doar în
cursul abundenţei de apă, torentele formându-se, la o distanță considerabilă, de partea dreaptă
sau de partea stângă, și probabil că puhoiul realizează spălarea obiectelor și îndepărtarea
pământului, de îndată ce valul sălbatic a atins o înălțime suficientă pentru a lăsa curentul să se
învolbureze și să sape şi peste locul în care se află obiecte de valoare. Sătenii care au găsit
aceste obiecte l-au asigurat că nu au habar de unde provin toate aceste comori.
Pe de altă parte, a fost fericit că a făcut o altă descoperire. În timp ce cobora, se uită în
jurul zonei, văzând o înălțare spre vest, precipitată, dar ușor înclinată spre vest, de
aproximativ douăzeci de metri, al cărei vârf era încununat de un fag bătrân. Când a ajuns în
vârf, a observat, de departe, ceea ce doar ochii pricepuți pot vedea, niște denivelări discrete,
care pot dezvălui, în orice moment, vremuri pline de viață. Tumulul era aproape în mijlocul
platoului, în timp ce în jurul lui se aflau morminte scufundate. În ciuda înserării tot mai
pronunţate, căpitanul de district și ceilalţi au urcat pe deal, iar Schmidt le-a arătat spre
descoperirea sa; ascultându-l cu neîncredere, ei au răscolit în locurile arătate de el şi au scos la
iveală, deocamdată, o secțiune transversală, care l-a încredinţat pe Schmidt despre
corectitudinea presupunerii sale, apoi au aflat alte trei astfel de locuri de odihnă, în care se
aflau resturi calcinate de coloană vertebrală. Unii au propus adunarea rămăşiţelor, astfel încât
să se poată face o înmormântarea creştină a acestor rămășițe umane descoperite din
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întâmplare. Câțiva medici, prezenţi acolo, au explicat că, pentru a intra în această stare de
calcifiere, scheletele umane trebuie să fi stat în pământ cel puțin două mii de ani, ceea ce a
dus la decizia ca, în viitorul apropiat, după obținerea permisiunii, de la proprietarul moşiei,
baronul Johann Kapri, să se caute cu atenție şi să se săpe pentru a descoperi tumulul.
Problemele referitoare la costuri au amânat executarea acestei decizii.
De atunci, nu s-au mai făcut raportări ale altor descoperiri de aur în zona Măriţei, dar
acest lucru nu înseamnă că astfel de descoperiri ar fi fost făcute și până acum, comorile
rămânând ascunse, pentru presupusul avantaj al căutătorului―.
1891. Volumul 17, nota 160, pagina 178 (Conservarea monumentelor din
Bucovina). „Profesorul conservator Romstorfer a înaintat deja Comisiei Centrale un raport
foarte important, privind necesitatea conservării multor monumente importante din Bucovina.
În același timp, el a atras atenția asupra bisericilor mănăstirești din Putna, Suceviţa,
Dragomirna, asupra bisericilor mai vechi ale parohiilor și ale filialelor din Horecea,
Toporăuţi, Siret (2), Mănăstirişte, Suceava (4) Ilişeşti, Pătrăuţi, Sf. Ilie, Rădăuţi, Suceviţa,
Solca, Comareşti, Arbore, Volovăţ, Milişăuţii de Sus, Satulmare, Mănăstirea Humorului,
Voroneţ, Vatra Moldoviţa etc., în afară de numeroasele biserici din lemn. La biserica din
Mănăstirea Humor, mortarul piedestalului, care are o înălțime de aproximativ un metru, a
căzut parțial, cu excepția peretelui inferior, care poartă încă picturi splendide. Pe cei
aproximativ 30 cm lățime, pietre de profil pietonal sunt desfăcute sau chiar aruncate,
îmbinările fiind mai ales fără mortar. Trotuarul din jurul bisericii s-a scufundat atât de adânc,
încât nu numai că nu mai servește scopului, dar a devenit de-a dreptul dăunător construcției.
Când s-au desființat mănăstirile, această biserică a devenit biserică parohială, iar iconostasul
de acolo este de remarcat―.
1891. Volumul 17, nota 175, pagina 183 (Mari descoperiri, legături, monede).
„Profesorul conservator Romstorfer a raportat Comisiei Centrale că, în suburbia Roşa, din
Cernăuți, a fost găsită, în 1887, când s-a săpat un iaz, la o adâncime medie de 3 metri, o
greutate elipsoidă, de 4 cm lungime, 3,5 cm grosime, din lut ars roșu. Acolo ar putea fi
descoperite şi resturi de copaci, și ceramică arsă.
Pe înălțimile de la Gura Humorului există mai multe puncte fortificate, numite
metereze, iar unul, la Piciorul, este aplatizat și îngrădit. Se poate vedea o încăpere subterană
boltită, care este făcută din pietre cioplite.
În Şipotul Succevei s-au găsit monede poloneze din secolele XVI și XVII, apoi opt
monede de proveniență moldovenească și turcă―.
1891. Volumul 17, nota 196, pagina 188 (Bile de piatră din Suceava).
„Conservatorul Romstorfer a anunțat Comisiei Centrale că, în grădina ornamentală de lângă
vechea reședință a arhimandritului din Suceava, la aproximativ 6 metri distanță și la
adâncimea de aproximativ 0,5 metri, s-au găsit opt bucăți bile de piatră, folosite pentru tunuri,
de circa 30 cm în diametru; una dintre ele a fost depusă în Muzeul Ţării―.
1891. Volumul 17, nota 245, pagina 251 (Biserica veche din Revna). Pe Prutul de
sus, la o distanță de aproximativ zece kilometri de Cernăuți, aproape de munții împăduriţi şi
de râul care se apropie, se află satul Revna, înființat în urmă cu un secol, în vecinătatea unei
mănăstiri care aparţinea Schitului Mare, din Galiţia, pentru care a fost construită biserica de
lemn în cauză. O inscripție pe stâlpii ușii principale și inscripția în slavonă a bisericii pictate
spun, conform traducerii preotului local: „În 1744, această biserică a fost construită şi
închinată Sfântului Nicolae, prin grija și şi îngrijirea venerabilului ieromonah Isaia,
proegumen la Schitul Mare, ctitorul acestui lăcaş, pentru iertarea păcatelor sale. Amin. Mai
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târziu, această biserică a fost renovată în 1764―. Sub clădirea menționată, zidirea cu chiliile
mănăstirii, deja dispărută, poate fi identificată. De la desființarea mănăstirii, în 1784, biserica
a servit ca biserică parohială, până în 1889, an în care a fost construită o biserică parohială
nouă, ceva mai mare, lângă biserica veche, care a devenit mănăstire. Fosta biserică este unul
dintre cele mai vechi monumente din lemn din Bucovina și, probabil datorită formei și
designului, cea mai interesantă construcție de acest fel. Fără adăugirile ulterioare și pridvorul
complet interconectat, biserica are doar 13 m lungime, în timp ce lățimea cea mai mare se
ridică la 8 m.
Planșa, complet tipică după formatul vechii biserici gr.-or., arată o navă uşor aplecată
pe partea de vest, așa-numita clopotniţă, mai departe nava principală, cu două mici apside și
cu spațiul altarului (Sanctuarium), care se termină poligonal și lângă care se află o cămară
pentru sacramente. Fruntea, acum prea deschisă la nava principală, era, anterior, așa cum se
vede clar, despărțită de naosul principal printr-un zid, conținând probabil o ușă închisă. Cele
două găuri încă vizibile în podeaua de piatră ar fi putut fi utilizate pentru stâlpii ușii acestui
perete. Pe deasupra uşoarei aplecări, galeria trebuie să fi fost deschisă înspre naosul principal,
în care există o ușă, în partea de vest, care condue spre un balcon deshis. Nava principală
susţinea cupola cu opt fețe, care urcă precum un felinar. Tranziția spre întinerire este realizată,
acolo, printr-o cornișă din lemn. Acoperișul este abrupt şi iese în afară doar puțin peste pereți
și susţine două turnuri zvelte, şi cupola cu opt feţe; la nivelul inferior, există zone de acoperiș
plate, foarte largi, în jur. Pereții, care se sprijină pe fundațiile din piatră de dărâmătură, sunt
confecționaţi din bârne cioplite şi nu sunt protejaţi de streşini, dar au acoperişuri de șindrilă.
Acoperișul este realizat cu șindrilă, iar turnurile zvelte sunt acoperite cu tablă. Pardoseala este
din lespezi fixate cu moloz. Altarul și absida sudică au fost ridicate la un pas ușa principală,
care are lățimea de numai 90 cm și înălțimea de 170 cm şi este situată pe partea de vest, în
timp ce, pe partea de nord, apare o ușă laterală. Între camera altarului și cea principală se află
iconostasul cu trei uși, executat în arhitectura Roccoco, cu sculpturi și auriri bogate, ale căror
icoane sunt în general foarte bine pictate. Întrucât partea superioară a altarului are un caracter
foarte diferit și nu se potrivește cu partea inferioară, în raport cu dimensiunile, este posibil să
fi fost preluat dintr-un vechi altar. În parapet, se găsesc datele 1791 și 1792. În fața peretelui
zugrăvit se află patru sfeșnice din lemn, pentru câte trei lumânări fiecare. Altarul conține masa
altarului, deasupra căreia, pe tavan, se vede o imagine, sub care este amplasată o altă pictură,
cel puțin mai veche, iar în plus, la un colț, se află o vatră de lut. Absida laterală sudică este
prevăzută cu cinci strane. Cu excepția contururilor deschiderilor absidelor, care apar tivite cu
linii și a unei picturi de suprafață, asemănătoare unui cartuș, în absida principală, pereții sunt
lăsați în planuri simple pe interior. La exterior, partea inferioară a faţadei vestice, care a fost
bine planificată și protejată de pasajul menționat anterior, este pictată figurat o frescă. Aripa
ușii, în frumoasa concepție, conține imaginea unui înger, care conduce un copil, cu stânga, în
timp ce cu mâna dreaptă arată spre „ochiul lui Dumnezeu―. Restul tablourilor s-au degradat în
cea mai mare parte. Sculpturile din lemn apar într-o manieră foarte corectă, cu multă
pricepere și grijă; din păcate, este compromisă întreaga clădire, pentru care s-a folosit, destul
de ciudat lemn de tei, iar în iconostas carii au făcut distrugeri însemnate. Ca urmare a
consolidării insuficiente și a pământului alunecos, partea de est a bisericii s-a lăsat şi, drept
urmare, a devenit în principal dărăpănată și nu mai poate fi folosită (fig. 19, 20 și 21)―.
1891 Raportul anual, pagina 37 (Privind înființarea Muzeului Ţării).
„Conservatorii din Bucovina, consilierul şcolar Isopescul, consilierul şcolar Klauser și
profesorul Romstorfer, au informat Comisia Centrală despre rezoluția pronunțată în ședința de
studiu, organizată cu privire la înființarea unui muzeu de stat la Cernăuți și au solicitat
instituirea unui mandat, prin care să fie împuterniciți să ia măsurile suplimentare în această
chestiune. Directorul Comisiei Ilg a dat următorul răspuns: „Comisia Centrală a primit, cu viu
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interes, scrisoarea nr. 120, din 24 iunie 1891, aşa că acum există speranță pentru crearea unei
Asociații Naționale a Muzeelor din Bucovina. Solidarizarea actuală a unor personalități
eminente ale țării pare să conțină acele forțe care sunt necesare să conducă la realizarea
proiectului, de atât de mult timp aprobat de către Comisia Centrală în acest scop și spre
satisfacerea acestei situații. Măsurile luate pentru înființarea unui muzeu al ţării în Bucovina
apar, în totalitate, în spiritul Comisiei Centrale, deși nu au adus, până acum, la lumină ceva
îmbucurător, deci și Comitetul Central, ca şi comunicarea celor trei domnii conservatori,
declară acordul lui complet în acest sens―. Această solicitare a fost făcută pentru aprobarea
finală. Ulterior, profesorul Romstorfer a raportat, din nou, despre dezvoltarea favorabilă a
problemei înființării acestui Muzeul Național (Raportul anual 1890, pagina 39).
1891. Raport anual, pagina 111 (Lucrări de restaurare în biserici gr.or.).
„Conservatorul Romstorfer a făcut un raport detaliat asupra fostei biserici mănăstirești din
Revna, în Bucovina. De asemenea, a dat un raport despre fosta biserică mănăstirească din
Solca și despre cea pe care a studiat-o în Arbore și s-a decis să atragă atenția Ministerului
cezaro-crăiesc de culte și instruire asupra acestor monumente. Ulterior, el a făcut şi alte
comunicări cu privire la restaurarea bisericii din Solca, distrusă de trăsnet, ulterior. Același
conservator a raportat și despre lucrările de restaurare necesare în biserica mănăstirii de la
Humor și a fost numit profesorul Luntz să se ocupe de restaurarea menționată în decizia
Ministerului cezaro-crăiesc al Cultelor și Instruirii. Mai mult, el a subliniat că, de-a lungul
vremii, clădirilor bisericii din Bucovina nu li s-a acordat deloc îngrijirea necesară. Comisia
Centrală a recunoscut importanța deosebită a acestui raport, dar și-a menținut punctul de
vedere, afirmând că, din păcate, nu primește rapoarte despre puținele renovări din Bucovina,
care au loc, deoarece nu se încearcă aproape nimic, în atâtea locuri, pentru a elimina răul
structural existent―.
1891, Raportul anual, pagina 111 (Lucrări de pământ) „Conservatorul consilier
şcolar Klauser a raportat asupra unor lucrări de terasamente de la Gura Humorului, care
datează din 1854 și au servit ca fortificații de frontieră―.
1892. Volumul 18. Pagina 44 (Bisericile parohiale greco-orientale din Solca și
Arbore). De conservatorul Carl A. Romstorfer. Cu o ilustraţie.
1892. Volumul 18, nota 50, pagina 116 (Găsirea monedelor și a aurului) „Profesorul
corespondent W. Schmidt din Suceava a raportat Comisiei Centrale că, spre sfârșitul lunii mai
1892, s-au găsit, din întâmplare, nişte monedă interesante acolo. Acestea au fost descoperite la
capătul de nord-est al orașului, la gura apeductului. Au fost 101 bucăți monede, cu o patină
foarte puternică. Examinarea mai atentă a arătat că au de-a face cu monede turcești, poloneze
și lituaniene. Monede de bronz, obișnuite. Doar două dintre ele erau demne de remarcat: o
monedă piastriană de argint moldovenească, a lui Petru (Aron – n. n.), predecesorul Ștefan cel
Mare (înainte de 1456), care a condus ţara o foarte scurtă perioadă de timp, și o a doua, un
ban de aramă al orașului Viena, din 1683, o monedă standard. În primele zile ale lunii iunie, la
Măreţia au fost găsite câteva obiecte de aur, de două feluri, una evaluată ca aur brut la 9,75
ducați, iar celelalte două, la 2 ducați. Trebuie să fi fost un fel de fibulă, cu un apendice rupt―.
1892. Volumul 18, nota 141, pagina 240 (Inscripţii în piatră) „Fosta biserică
mănăstirească din Humor conține inscripţii în piatră, unele dintre ele fiind prezentate aici în
figura (fig. 22). Semnele de la „a―, la „d― apar, după cum a raportat conservatorul Romstorfer,
în bolta arcuită a portalului principal şi, în repetate rânduri, pe piedestale. Fiecare inscripţie
are 3 cm înălțime―.
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1892. Raportul anual, pagina 39 (Muzeul Ţării). „Curatorul Muzeului Ţării
Bucovina din Cernăuți are un nou aviz. La cerere Comisiei Centrale, Ministerul cezarocrăiesc al Culturii și Învățământului din Viena a dat un aviz cu privire la eficacitatea acestui
muzeu provincial, exprimându-se în favoarea acestei instituţii de cultură―.
1892. Raport anual, pagina 62 (Săpături și descoperiri de monede).
„Conservatorul Klauser a raportat despre succesul mai mic al săpăturilor din Horodnicu de
Jos, Bucovina, și pe o descoperire de monede la Siret. comentatorul Dr. Kenner a remarcat:
Monedele de interes din localitate au ajuns, aparent, la locul descoperirii, pe ruta comercială
care leagă Marea Neagră și Dunărea cu Marea Baltică. Ele aparțin unui grup de monede
găsite, care indică existența și direcția drumului, și, prin urmare, fiecare sit nou în care se fac
astfel de descoperiri este important―.
1892. Raport anual, pagina 117 (Biserica gr-catolică din Cernăuți) „Profesorul
conservator Romstorfer a raportat despre demolarea bisericii greco-catolice din Cernăuți și
despre semnificația arheologică a existenţei sale şi despre raportul consilierului ministerial
Lind împotriva demolării. Din mobilierul bisericii, cu excepția altarului și a iconostasului,
nimic nu este semnificativ. Acestea ar putea fi folosite, din nou, în biserica nouă. Dintre
veșminte sunt două, din secolul precedent, care au o valoare artistică mai mare. Pentru
păstrarea acestora, precum și pentru păstrarea altor obiecte mai vechi, care, de exemplu, ar
trebui să capete importanță, cu ocazia reconstrucției, ar trebui să se prevadă în scris―.
1892. Raport anual, pagina 117 (Biserica Mănăstirii Humor). „Ca răspuns la o
solicitare a Ministerului, în ceea ce privește restaurarea fostei biserici mănăstireşti grecoorientale de la Humor, Comisia Centrală a declarat că trebuie să se ia în considerare obiectivul
interesant în sine, cu structura sa tipic bizantină, şi conservare şi consolidarea necesare ale
acestui monument arhitectural, care trebuie luate în considerare de guvernul provinciei
Bucovina şi pot fi recomandate pentru executare. În ceea ce privește fresca exterioară, din
care se găsesc urme greu de observat deasupra temeliei, dar restul indică semnele unei
decorațiuni colorate, care ar fi fost, odată, depozitară de frescă, s-ar putea lua în considerare
contururile ușoară și costurile relativ ridicate ale refacerii. Pe de altă parte, Comisia Centrală
consideră că prioritar este să se recomande cea mai etică în restaurarea iconostasului―.
1892. Raport anual, pagina 118 (Biserica Romano-Catolică din Gura
Humorului). „Comisia Centrală a recomandat proiectul pentru o extindere la Biserica
Romano-Catolică din Gura Humorului―.
Raportul anual 1892, pagina 118 (Biserica veche de lemn din Revna).
„Conservatorul Romstorfer a raportat despre vechea biserică de la Revna, care urmează să fie
demolată, din cauza dărăpănării. S-a decis să se facă, mai întâi, fotografii atente ale acestei
biserici; dacă se dovedește că o parte din material ar fi reutilizabil, ar fi de dorit ca biserica să
fie reamplasată într-un loc mai potrivit, în forma sa actuală―.
1892. Raport anual, pagina 118 (Biserica parohială gr. or. din Siret). „La cererea
Comisiei Centrale, Ministerul cezaro-crăiesc al Cultelor și Educației și-a dat avizul asupra
proiectului prezentat de guvernul provincial pentru restaurarea bisericii parohiale grecoorientale Sf. Ioan din Siret, renovare cauzată de faptul că că acoperișul nou ar trebui ridicat în
jurul turnului central. În consecință, proiectul propus a fost clasificat drept admisibil, dar

242

243

Comisia Centrală va trebui să conceapă un acoperiș de cupolă mult mai mare, care să
cuprindă ascuţitul turn central―.
1892 al Raportului anual, pagina 118 (Biserica parohială gr. or. din Solca). „Cu
referire la proiectul de restaurare a bisericii greco-orientale din Solca, Ministerul cezarocrăiesc al Cultelor și Educaţiei a aprobat şi recomantat Comisiei Centrale, pentru execuţie,
proiectul întocmit―.
1892. Raport anual, pagina 118 (Sabia de la Şipot) „Consilierul dr. Kenner s-a
referit la găsirea unei monede şi a unei vechi săbii în Şipot-Cameral. Conservatorul Boeheim
și-a exprimat opinia, cu privire la acesta din urmă, spunând că această armă provine, cu
siguranţă, din perioada Renașterii―.
1892. Raport anual, pagina 118 (Teracotă) „Conservatorul Klauser a raportat despre
descoperirea unei teracote în relief la Drăgoieşti, care a fost dată Muzeului Ţării din Cernăuţ―.
1892. Raportul anual, pagina 119 (Voroneţ). „Conservatorul Romstorfer a raportat
despre restaurarea mănăstirii greco-orientale, acum biserică parohială, din Voroneţ, și despre
ruinele din apropiere, destinate demolării, probabil rămășițe ale fostelor chilii ale mănăstirii―.
1893. Volumul 10, nota 61, pagina 138 (Monedă). „Dr. Kaindl din Cernăuți a adus
la cunoștință Comisiei Centrale că, în cabinetul cu monede al Universității, există o monedă
de la Lucius Verus (101-72 înainte de Hristos), care se află aici de aproximativ doi ani şi
jumătate, când a fost găsită, la adâncime de un metru, odată cu construcţia drumului care
leagă Şoseaua Nouă și Cimitirul Catolic. A fost achiziționată de la locație pentru cabinetul
numit―.
Lista conservatorilor și corespondenților Comisiei Centrale cezaro-crăieşti:
a). Conservatori:
Mikulitsch Andreas, inginer la Districtul Camerral de Construcţii din Cernăuți, citat
deja în 1872.
Isopescul Demeter, consilier şcolar cezaro-crăiesc și director al Institutului de
formare a cadrelor didactice din Cernăuți; pentru secțiunea a III-a, prin Ordinul Ministerial nr.
9613 din 14 septembrie 1875.
Petrino Otto, Baron von, președintele Asociației Culturale de Stat din Cernăuți;
pentru secțiunea I; 1872-1879.
Schwerdtner Victor, arhitect și Profesor al Şcolii cezaro-crăieşti de afaceri din
Cernăuți; pentru secțiunea II; din 1877 până în 1878.
Gutter Josef, Cavaler von, Căpitan în Siret; pentru secțiunea I; din 1880, până în
1885.
Laizner Josef, directorul Școlii cezaro-crăieşti de afaceri din Cernăuți; pentru
secțiunea II; din 1880, până în 1887.
Klauser Heinrich, consilier şcolar și directorul Gimnaziului cezaro-crăiesc din
Radautz; pentru secțiunea I; conform ordinului Ministerului nr. 25429 din 31 ianuarie 1887,
până în 1886.
Romstorfer, Carl A., arhitect și Profesor al Şcolii cezaro-crăieşti de afaceri din
Cernăuți; pentru secțiunea II; conform ordinului Ministerului nr. 2686 din 8 mai 1888.
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b). Corespondenţi:
Getzlinger Leopold, Dr. cezaro-crăiesc, Medic de district în Vijniţa, fost în
Câmpulung, din 1881.
Kasprzycki Carl, Dr. cezaro-crăiesc, Medic de district în Vijniţă; din 1881, până în
1884.
Loserth Johann, Dr. cezaro-crăiesc, profesor universitar; din 1881; Mutat la Graz, în
1893.
Mikulitsch Andreas, inginer la Districtul Cameral de Construcţii din Cernăuți; din
1881, până în 1884.
Neubauer Ernst Rudolf, directorul Liceului din Rădăuţi; din 1881, până în 1890.
Neumann Ferdinand, inginer la Districtul Cameral de Construcţii din Cernăuți, fost
șef al districtului de construcții din Suceava; din 1871.
Wickenhauser Franz Adolf, funcţionar la Consiliul cezaro-crăiesc de Finanțe din
Cernăuți; din 1881. până în 1891.
Vasile Kluczenko. Dr. cezaro-crăiesc, Medic în Cernăuți, fost medic de district în
Suceava; din 1883.
Stefanelli Theodor, Judecător cezaro-crăiesc de district din Câmpulung, fost ajunct cl
Curţii de District din Suceava; din 1886.
Lainzer Josef, Directorul Şcolii cezaro-crăieşti de afaceri din Cernăuți; din 1888.
Schmidt Wilhelm, profesor emerit la Gimnaziul cezaro-crăiesc emerit în Suceava; din
1889.
Olinski-Olinescu Dionys, Concepist cezaro-crăiesc financiar la Cernăuți; din 1891.
Polek Johann, Dr., Custodele Bibliotecii Universitare cezaro-crăieşti din Cernăuți;
din 1893―756.

1866: Carol I, prima vizită în Moldova
„Cetim în „Gazeta de Focşani din 13/25 august 1866: „Mercuri, 10 august 1866, pe la
amiază, Măria Sa Carol I Principele României a trecut prin oraşul nostru Focşani, venind de la
Bucureşti. La barieră, M. Sa a fost întâmpinat de autorităţile administrative, militare şi
comunale. Domnul primar a prezentat Domnitorului, după vechiul obicei românesc, pâine şi
sare şi a salutat buna venire a M. Sale în oraşul nostru; descălecând, primi felicitările clerului,
membrilor Curţii de Apel si a unui număr mare de cetăţeni. Cercetă aresturile şi spitalele. La 4
ore d. m., plecă‖.
„Legalitatea‖ aduce următoarele telegrame: „Neamţ, 15 august 1866: / Înălţimea Sa a
sosit, la orele 5 după amiază, la monastirea Văratic. M. S. petrece seara aici. A. S. a fost
primit de populaţiune cu cel mai mare entuziasm; mâine, dimineaţă, vizitează monastirile
Agapia, Neamţ, cetatea din T. Neamţ şi, la 5 ore, va fi la Fălticeni. / Sănătatea M. S. este
perfectă!
Neamţ, 15 august. / Astă dimineaţă, M. Sa, plecând, la 8, din Văratic, a sosit la Agapia
şi Neamţ, pe care le-a vizitat cu de-amăruntul, s-a suit la Cetate, a trecut la Târgu Neamţ,
756 Romstorfer, Carl A., Aus „Mittheilungen der k. k. Central-Commission, în Maximovici, E.; Mikulicz, A.;
Polek, Dr. J; Romstorfer, C. A.; Jahrbuch des Bucowiner Landes-Museum / 1893,Czernowitz 1893, pp. 45-71
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vizitând spitalul; a dejunat la 3 ore şi jumătate, şi a plecat la Fălticeni; la marginea districtului,
s-a primit de prefectul Sucevei. În călătoria M. S. prin judeţ a fost întâmpinat de mase de
locuitori, cari l-au primit cu mare entuziasm. I. S. a însărcinat pe domnul prefect a mulţămi,
din partea M. S., întregului judeţ de buna primire.
Sănătatea Măriei Sale este perfectă.
Fălticeni, 16 august. / M. Sa Domnitorul, plecând, ieri, la 7 dimineaţa, din Roman şi
trecând prin Dulceşti, unde a dejunat, la Domnul Hurmuzachi (Constantin, prim-preşedintelui
Înaltei Curţi de Casaţiune din Bucureşti - n. n.), a sosit la Piatra, la ora 1; plecând din Piatra,
la 3, a sosit la monastirea Văratic, la orele 6 seara, unde a şi rămas spre a petrece noaptea.
Astăzi, în 15, plecând din Văratic, la 7 ore dimineaţa, a vizitat monastirea Agapia şi Neamţ,
Cetatea, Târgu Neamţ şi a ajuns la Fălticeni, la orele 6 seara, unde va petrece noaptea. În toată
călătoria M. Sale, entuziasmul cel mai mare, manifestări de simpatie din partea populaţiunilor
au fost necurmate. Primirea de către oraşele Petra, Neamţ ţi Fălticeni a fost din cele mai
strălucite. A. S. a fost acoperit de flori. Fălticenii şi monastirea Văratec au fost iluminate;
precum în celelalte oraşe, aşa şi într-acestea, M. S. a vizitat catedrele, spitale şi închisori.
Mâine, I. S. pleacă spre a urma călătoria sa înainte, la orele 7 dimineaţa; timpul lipsind, nu va
mai merge la reşedinţa districtului Dorohoi, ci va primi autorităţile din acea localitate în
Botoşani‖757.

1867: Şcoala normală şi cea de fete din Siret
Sub consistoriul din Cernăuţi stă şi şcoala normală din Siret. Starea şcolii acesteia s-a
mai îmbunătăţit, de când au intrat într-însa învăţători: Lucescul, Palievici, Botezatu şi Petraş.
Aici este şi şcoala de fetiţe şi damele instruitoare sunt Proticichievici şi Pischi. Pe când cea
dintâi e o învăţătoare cât se poate de bravă, de asta din urmă nu putem zice nimic de bine. Pe
lângă aceea că-i lipseşte rutina învăţătorească, ea e încă şi o femeie preocupată, crede adică să
se fi încredinţat, de când e învăţătoare, cum că copilele de origine română n-ar fi talentate şi
n-ar merita locurile cele dintâi în şcoală, chiar într-acest an... din nişte case nemţeşti şi polone,
pe care le cercetează ea mai mult şi mai regulat decât şcoala. Zic mai mult decât şcoala, dară,
nu numai cât aşa, ca să fie zis, ci serios, căci învăţătoarea aceea umblă la şcoală foarte
neregulat; fiind ea măritată, sunt unele răstimpuri când copilele nu o văd în şcoală, nu zile,
nici săptămâni, ci luni întregi. Ce o caracterizează însă mai mult e ura cea neîmpăcată, ce o
nutreşte către tot ce e român.
Aşa, nu e mult timp de când nu s-a sfiit ea a se declara, în public, înaintea unor
persoane destul de respectabile, în privinţa limbii noastre, în limba ei de predilecţiune, cu
cuvintele: „ver-… romanische Sprache, wer T… soll sich mit ihr noch den Kopf brechen‖ (în
traducere aproximativă: „Vor limba română… cineva ar trebui să fie totuşi îngrijorat‖ – n. n.).
Cu toate acestea, ea figurează ca învăţătoare română, pentru că e aşezată la o şcoală susţinută
cu spesele românilor, adică ale urzitorilor fondului religionar. Scăderile ei, dacă le cunoaşte
toată lumea, cu atâta mai vârtos căutase să le cunoască inspectorul de district şi cel de şcoli,
adică părintele Seleschi şi domnul Bozdech. Noi nu suntem chemaţi a-i trage la răspundere pe
domnii aceştia, ce au întreprins ei spre a repara răul cauzat în şcoală, prin purtarea învăţătoarei
amintite, dară ştim că plânsori şi arătări asupra ei au ajuns până la consistoriu, şi încă foarte
multe, fără însă ca să fi avut ele vreun răsunet. De aici deduce publicul, cu drept cuvânt, cum
757 Albina, Anul I, nr. 58, Viena, miercuri 7/19 martie 1866, p. 4
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că consistoriul o ocroteşte, adică susţine răul în permanenţă în şcoala aceea. Astă greşeală a
consistoriului am număra-o între greşelile cele mici ale lui, dacă ţara ar avea abundenţă în
şcolile de fetiţe stătătoare sub povăţuirea lui; căci atunci răul din şcoala de fetiţe din Siret s-ar
recompensa, în câtva, prin bunătatea şcolilor de fetiţe de aiurea. Dară fiindcă sub consistoriul
din Cernăuţi stă numai şcoala de fetiţe din Siret, de aceea cu atâta mai mare-i este îndatorirea
de a face din şcoala asta o şcoală de model. Şi astă îndatorire cuprinde în sine şi osânda
consistoriului pentru purtarea lui cu Pischi‖758.

1868: Cum petreceau sucevenii odinioară
„Suceava, în iunie 1868. Reuniunea cantorală. Ziua din 20 mai / 1 iunie a. c.. a fost,
pentru Suceava, una din cele mai sărbătoreşti. Timpul fu frumos şi plăcut. Prin sărbătoarea
Sfânta Treime, se sfinţi ziua, dară ea îşi rezerva a fi înălţată încă şi prin o faptă ne-ndătinată.
Către amiază, se văzură o căruţă curând după alta, într-un număr însemnat, către podul cel
vechi şi acoperit al râului Suceava. Costumarea cea elegantă a damelor şi a bărbaţilor anunţa
fiecăruia că este o călătorie sărbătorească de petrecere. Ţinta călătoriei a fost vechea
monastire Dragomirna, întemeiată de prea fericitul mitropolit al Moldovei Anastasiu Crimca.
Curgerea trăsurilor fu impozantă; de la 12, până la 2 ore după-amiază, gemeau podul şi
drumul de greutatea trăsurilor. Cauza acestui fenomen rar este următoarea: Reuniunea
cantorală suceveană serba întâia producţiune publică, şi ca arenă şi-alese pădurea de brazi din
jurul Dragomirnei, care este martora multor întâmplări belice din evurile trecute.
Reuniunea aceasta s-a ivit către finea anului trecut. Statutele ei sunt aprobate de regim
şi ea însăşi se constitui şi-şi începu activitatea sa nobilă în primele zile ale lui decemvrie.
Scopul ei, amăsurat statutelor, este cultivarea cântării bisericeşti şi lumeşti de către dame şi
bărbaţi. Membrii ei sunt parte actuali, parte sprijinitori, iar o parte onorari. Drept recunoştinţă
şi mulţămire pentru înfiinţarea acestui institut nobil datorăm profesorului gimnazial de aici, dl
Ştefan Nosievici, şi proprietarului mare de la Buneşti, dl Adalbert de Berzorad; cu deosebire
însă celui dintâi, care, alegându-se cu unanimitate de conductor al muzicii corale şi de vicepreşedinte al reuniunii, se făcu şi sufletul acesteia. Domnia sa înţelese adică de a înăduşi
îndoielile care în regulă se nasc faţă cu o atare întreprindere şi la noi, în Suceava, până acuma
încă necunoscută. Domnia sa ştiu, prin metoda sa cea bună şi prin tactul său, de a încuraja pe
auditori şi de a sădi amoarea sa către acest obiect într-atâta în inimile acestora, că, de curând,
se născu o emulaţiune nobilă între dânşii.
Timpul între înfiinţarea reuniunii şi între producţiunea publică este, de bună seamă,
prea scurt; dar dacă este adevărat că conducătorul Nosievici a compus o şcoală specială pentru
membrii reuniunii, dacă persoane, între cele multe chiar şi dame, cu toate că erau cu două ore
depărtate de locul cântării, nu se reţinură, nici prin frig şi ploaie, de a cerceta reuniunea, de
două ori în săptămână, în urmă, dacă membrii actuali de ambele sexe nu pierdură nici atuncea
voia, când cercetarea în cântarea, ce începu cu rudimentele, dura, de multe ori, peste două ore,
apoi numai şi numai cu privire la aceste împrejurări este esplicabil că, în decurs numai de şase
luni, s-a prelucrat atât material, care de altmintrelea ar fi recerut un an întreg.
Considerând această stare a lucrului, este lesne de conchis că reuniunea nu putea să nu
înrâurească, cultivând şi nobilitând asupra vieţii sociale. O cugetăm aceasta sub împrejurările
noastre într-atâta, încât membrii respectivi, pentru ca să ţină concursul cu cei progresaţi, fură
nevoiţi a se exercita în privat.
758 Albina, Nr. 84-191, Anul II, Viena, duminică 30 iulie / 11 august 1867, p. 2

246

247

Dară reuniunea aceasta este de însemnătate specială şi din punctul de vedere al
naţionalităţii. Se ştie cum că gimnaziul sucevean este al românilor din Bucovina, dotându-se
profesorii din fondul religionar, care este semnul celei mai părinteşti îngrijiri a străbunilor
noştri pentru fiii lor. Conducătorul prezent al cântării, dl Şt. Nosievici, după ce-şi absolvă
studiile la Universitatea din Viena, luă asupra-şi, la gimnaziu, pe lângă obiectele sale cele
ordinare, încă si cântarea, ca obiect extraordinar, şi, în decemvrie 1864, aranjă, cu ajutorul
mai multor binevoitori, un concert în folosul studinţilor celor săraci de la gimnaziu,
împărţindu-se din venitul curat de 700 fl. v. a. o parte între aceia, iar cu o parte însemnată se
puse fundamentul la înfiinţarea unei biblioteci pentru învăţăcei. La concertul acela produse
compoziţiunea ariei la „Drum bun‖, de dl Nosievici, atât efect, încât, în scurt timp, se făcu
cântecul acesta unul din cele mai poporale, auzindu-se răsunând, în serile de repaus, de către
junimea lucrătoare orăşeană. Un concert, aranjat în anul trecut, în favoarea unor lipsiţi, ne
dete ocaziune a ne desfăta de auzirea altor două compoziţiuni prea frumoase, şi adică
„Tătarul‖ şi „Cântecul Mărgăritei‖, unice în felul lor şi de un efect pătrunzător.
Însă reuniunea cantorală de acuma seamănă a fi acel pământ roditor, pe care cântarea
naţională va prinde rădăcină şi va înflori. Să ne cugetăm numai, reuniunea aceasta,
constatatoare din 70 de dame şi 50 de bărbaţi, dintre care mulţi sunt de naţionalitate străină şi
n-avură ocaziune de a cunoaşte melodia cântecelor noastre şi a se îndemna la studiul limbii
româneşti. De aceea, cântecele româneşti învăţate până acuma trebuiră, faţă cu cei străini, să
fie pertratate după încheieturi, cuvinte şi şire în mod limbistic, şi tocmai apoi se putură ele
cânta cu conştiinţă.
Însă să ne întoarcem îndărăpt, la Dragomirna, locul petrecerii din sus numita zi.
Nobilimea, preoţimea, amploiaţii, breslaşul şi ţăranul au fost reprezentaţi. O poieniţă prea
frumoasă şi destul de spaţioasă, în mijlocul părţii de miazăzi a pădurii de brazi, a fost locul
adunării, ţi reuniunea îşi începu producţiunile sale înainte de 4 ore, înconjuraţi fiind membrii
ei de mulţimea ascultătorilor. Intonarea primului cântec născu atâta curiozitate în publicul de
faţă, că mulţi din cei de clasa de jos, neavând loc de a căuta de aproape, se urcară sus, pe
rămuroşii brazi, privind din înălţime şi făcând şi publicului plăcere prin dexteritatea în urcare.
Programul însuşi a fost mulţămitor, cuprinzând el nu mai puţin decât 15 numere, în
trei despărţituri, producându-se toate, spre deplina mulţămire a tuturora, ba unele trebuiră să
se repete, la cererea cea zgomotoasă a oaspeţilor. Dintre cele româneşti, plăcură cu deosebire
„Sub o culme de cetate‖ şi „În zadar vuieşte‖, de V. Alecsandri, ambele în muzica regulată
corală, compusă de dl Şt. Nosievici. Din cvartetele bărbaţilor sunt mai ales de amintit Dl
Ulrich de Reissman, „Cântecul piraţilor‖, de F. Otto, cor şi solo din opera „Freischütz‖, de C.
M. Weber, cu orchestră, pentru că şi fiii cei liberi ai naturii, muzica naţională din Suceava, în
frunte-şi cu dirigintele său, badea Gregori Vindereu, trebui să aducă tributul său progresului
timpului prezent.
După finitul cântării, se deschise jocul cu o horă impozantă. După cină, se ridică un
toast, în limba românească, în onoarea membrilor reuniunii şi a conducătorilor nemijlociţi, a
preşedintelui, dl Dr. Marek, şi a vicepreşedintelui, dl Şt. Nosievici; ambii răspunseră cu
căldura, unindu-se întru dorinţa ca reuniunea să progreseze şi să înflorească.
După o scurtă şi plăcută petrecere, în decursul căreia eram nedependenţi de cele 5 linii
şi de cele 4 spaţii, îngânându-se ziua cu noaptea, se fini festivitatea, şi luna, cu argintiile-şi
raze îi petrecu pe călători acasă, mângâindu-se fiecare cu dulcea-şi conştiinţă de a fi petrecut
bine şi cu plăcere. Dorim ca memoria acestei petreceri sărbătoreşti şi prea plăcute să fie un
îndemn puternic pentru toţi membrii reuniunii, ca să propăşească cu zelul cel de până acuma
ăn ramul nobilitor de inimă al cântării. spre folosul lor propriu, al familiilor, al omenimii
întregi, şi spre folosul ţării şi al poporului‖ 759.
759 Albina, Anul III, nr. 60, vineri 7/19 iunie 1868 – materialul, deşi nesemnat, aparţine lui I. G. Sbiera, care l-a
folosit şi în cartea „Amintiri din viaţa autorului‖
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1868: Iubire imposibilă, la Dorna: un român şi o ovreicuţă
Cele 6-7 variante ale horei bucovinene „Ovreicuţa‖ (basarabenii aveau „Armencuţa‖),
pe care mi le-au cântat Răzvan Mitoceanu (vioară) şi Petru Oloieru (ţambal), la o fonotecare
audio, îmi păreau a fi, dincolo de frumuseţea deplină a melodiilor, oarecum influenţate de
şlaierele evreieşti, doar nişte fudulii ţărăneşti, prin care flăcăul condiţiona tânjirea:
„Ovreicuţă, draga mea, / Lasă-te de legea ta, / Să te fac nevasta mea!‖. Niciodată n-aş fi
crezut că o domnişoară evreică s-ar fi putut îndrăgosti de un ţăran român, fie acesta şi
muntean din Vatra Dornei, deci dintr-un ţinut în care gospodăria ţărănească producea
adevărate averi. Şi iată că dau peste o astfel de poveste, în care ovreicuţa îl iubeşte atât de
mult pe feciorul de român, încât e gata să treacă la creştinism, iar atunci când parohul
Constantinovici din Vatra Dornei încearcă să tragă de timp, fata pleacă, împreună cu iubitul
ei, în Moldova, sperând la rezultate mai grabnice, iar în cele din urmă îşi apără dragostea în
faţa Căpitanului Ţării, deci a guvernatorului Bucovinei, care, în 1868, era contele Franz Ritter
Myrbach von Rheinfeld (30 octombrie 1865 – 4 octombrie 1870) şi care a ordonat respectarea
legilor ţării, Constituţia austriacă reglementând şi libertatea credinţei, şi instituţia căsătoriei.
Ştiind povestea de dragoste a lui Ciprian Porumbescu şi a Berthei Gorgon, nu mă
aşteptam la un final fericit nici în cazul celor doi tineri din Dorna, care aveau împotrivă
comunităţi religioase şi puhoaie de mentalităţi şi mai vechi, în parte încă fiinţând şi astăzi. Iar
dacă eroismul, pe aceste meleaguri, nu poate fi trăit până la capăt, măcar în dragoste, pe ce
alte temelii am putea să ne durăm epopeile?
1868: „O evreică mai că e botezată. Din Dorna, în Bucovina, ni se scrie o întâmplare
despre o fiică a lui Israil, care, rezolvându-se a primi religiunea creştinească şi fiind, din
această cauză, persecutată de coreligionarii săi, a cerut ajutorul dregătoriei politice; diregătorii
au luat-o sub scutul lor, împlinind formalităţile recerute în astfel de cazuri şi au trimis-o, cu
doi jandarmi, la preotul local, spre a o încreştina fără preget. Preotul local, din întâmplare, nu
era acasă, ci la la o petrecere, de unde, deşi fu îndată chemat, totuşi n-a venit destul de
timpuriu; coreligionarii amintitei fiice a lui Israil, folosindu-se de această împrejurare
favorabilă, i-au slăbit convingerea, prin diferite promisiuni şi daruri, până ce au câştigat-o
deplin, aşa încât, venind preotul acasă, a ajuns numai bine spre a primi, din partea evreicei,
declararea că nu mai voieşte să se încreştineze. I se impută preotului, în mod caustic, că, să fi
venit mai timpuriu, câştiga un suflet pentru creştinătate; de ar fi fost, la numita evreică, dorul
de a se încreştina atât de arzând, ar fi putut aştepta şi ceva mai multişor, până ce va veni
preotul, pe care nu-l scuzăm, însă se vede că nu-i era convingerea destul de tare, de n-a putut
întâmpina smomiturile‖760.
1868: „Dorna, în 27/9 septemvrie 1868. Domnule Redactor! În nr. 99 al foi „Albina‖
sunt imprejurările în privința unei jidane, care a voit să se boteze, mai vârtos încât ating pe
subsemnatul paroh, fals propuse; deci mă rog să binevoiești a publica următoarea rectificare
în nr. viitor al numitei foi.
Mai multe săptămâni înainte de timpul în care s-a întâmplat scena descrisă în nr. 99, sa înfățoșat un locuitor de aice, de legea gr. or., anunțându-mi că o jidană tânără voiește să
primească legea creştină și, prezentându-se și neofita, am examinat-o dacă ea din convingere
voiește să primească taina botezului. Încredințându-mă, însă, că n-are nici o știință despre
religiunea creştină, am ordinat ca să învețe partea fundamentală a sfintei religiuni și
rugăciunile, și să locuiască, prin timpul învățăturii, la un sătean de legea gr. or. Nu după scurt
760 Albina, Nr. 99, Anul III, Viena, duminică 22 septembrie / 4 octombrie 1868, p. 3
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timp, m-am încredințat că motivul încreștinării nu e convingerea, ci un amor către un
tânăr român, care i-a fost promis că o va lua de soție. Înseamnă însă că i s-a părut neofitei
timpul învățăturii prea lung, căci a trecut în Moldova, sperând că acolo mai curând se va
boteza. Dară, după decurgerea de câteva săptămâni, iarăși s-a prezentat subsemnatului preot,
rugându-l ca numaidecât să o boteze. Fiind iarăși despre motivul trecerii întrebată, negă de
nou adevărul, zicând cum că numai convingerea pură ar fi motivul acestui pas. Drept aceea fu
ea primită în locuința subsemnatului, spre scopul învățăturii. Întâmplându-se aceste tocmai în
timpul denumirilor de oficiali, sosi și căpitanul districtului cercual în Dorna; neofita se
prezentă acestuia, spre a corespunde legii sancționate privitoare la atari cazuri. După
împlinirea formalităților recerute și după ce se plânse neofita și înaintea căpitanului, că
voiește să primească creștinismul, se trimise iarăși la locuința subsemnatului. Subsemnatul
rămase într-aceste cu căpitanul și judele districtual, mai mult de o oră, afară de locuința sa.
Acest timp fu întrebuințat de maica și de alte rude ale neofitei spre o convorbire cu dânsa, al
cărei rezultat a fost că s-a declarat neofita, la venirea mea acasă, cum că s-a recugetat și nu
mai voiește a-și schimba religiunea. Drept aceea și, mai cu seamă, încredințându-se
subscrisul, de la părinţii tânărului, că jidana numai de aceea voiește să primească creștinismul,
ca să se poată mărita cu fiul lor, și cum că ei nu doresc această împreunare, au aflat de
cuviință să dea pe neofita părinților îndărăt.
În corespondența din chestiune, în nr. 99, este exprimat că mi s-ar imputa „nevenirea
mea mai timpuriu acasă‖ si că, pentru aceea, nu ne scuză corespondintele. Eu însă sunt de
opiniune cum că propăşirea mea nu numai că e scuzabilă, ci chiar și probabilă. Înainte de
toate, nu mi se poate imputa că n-am fost acasă, fiindcă nu cred că ar pretinde corespondintele
să fi fost eu neofitei custodie neîntreruptă; pe de altă parte, a fost tocmai de nevoie ca neofita
să se expună anume încercărilor familianților săi, mai vârtos presupunând eu că motivul
trecerii n-ar fi destul de curat și, deci, dară numai cât așa se poate dobândi încredințare
deplină despre motiv. În urmă, dacă nu aș fi lăsat-o în voie liberă, ci aș fi înduplecat-o să
rămână la propusu-și de mai înainte, s-ar fi putut, în urmă, prea ușor întâmpla ca ea, după
primirea sfintei taine a botezului, văzându-și nerealizată dorința de a se căsători cu tânărul
român, să lepede iarăși creștinismul și să treacă la Iudaism; prin urmare, s-ar fi cășunat un
scandal mare religiunii creştine. Astfel, precumpănind eu toate circumstanțele, am devenit la
rezultatul că o încreștinare fără convingere și cu astfel de motiv anevoie poate fi
creştinismului de folos, ci, din contra, foarte stricăcios, pentru că astfel s-ar privi religiunea
ortodoxă numai ca un mijloc de a-și dobândi pofte și aplecări personale. Deci, dl
corespondent ar fi făcut mai bine de s-ar fi informat mai acurat despre toate aceste
împrejurări, înainte de a slobozi în public suspiciuni atât de vătămătoare. Pe de altă parte, mi
se pare că acela poate să cunoască mai bine o faptă care a fost împărtășit la ea; cine poate să
știe mai bine toate circunstanțele decât preotul local, căruia fu încredințată jidana. / Michail
Constantinoviciu / parochu în Dorna”761.

1868: Viscolul absolutismului ierarhic asupra părintelui Renei
Cunoscând, datorită unei cărţi lucrate în urmă cu mai bine de un deceniu, „Rădăuţi, în
mărturiile vremurilor‖ (2006), câte ceva despre rolul pe care l-au avut nobilii români Renei de
Herşeni în cauza românismului din ţinutul Rădăuţilor (prefectul Orest Reni de Herşeni, de
pildă, „a obţinut uricul împărătesc din 15 august 1871, prin care se hotăra să se facă în
761 Albina, Nr. 103, Anul III, Viena, miercuri 2/14 octombrie 1868, p. 3
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Rădăuţi un gimnaziu inferior de stat şi împărăţia să plătească lefile profesorilor‖ 762, gimnaziu
fiind deschis în 1872), nu am putut trece cu vederea peste prigoana ierarhiei bisericeşti
împotriva fratelui prefectului Orest Renei de Herşeni, Toma, care conducea, de aproape două
decenii, protopopiatul din Rădăuţi. Ştiu bine povestea zvârcolită şi adesea dezgustătoare a
ierarhiei bisericeşti bucovinene, care, încercând să îl blocheze pe Silvestru Morariu, îl călca în
picioare şi pe preotul boier Toma Renei de Herşeni, aşa că o încredinţez celor care vor să o
cunoască, aşa cum a fost mărturisită în anul 1868:
„Valea Sucevei, faur 1868. Afaceri bisericeşti. Cu finea anului 1865, murind
protopresbiterul Rădăuţilor Nicolae Dracinschi, rămaseră actele diregătoriei protopresbiteiale
în o dezordine nemaipomenită. Nou denumitul administrator, prot. George Constantinovici,
trecând, după cinci luni, în statutul monahic, rămaseră agendele protopresbiteriei mai că în
starea de înainte, căci, spre a readuce ordine în afacerile bisericeşti şi şcolare, se cerea nu luni,
ci ani întregi. Cu toate acestea, devenind, în luna lui iunie 1866, parohul de la Burla, Toma
Renei de Herşeni, administrator prot. Rădăuţilor şi punând mâna pe aratrul (plugul – n. n.)
protopresbiteral, fără de a mai căuta îndărăt şi a cruţa osteneala, într-un an de zile aduse în
curs regulat toate afacerile interne şi externe ale scaunului protopresbiteriei.
Toate erau bune, toate erau demne de recunoştinţă şi de laudă; una, însă, numai una
era, prin care căzu în dizgraţia Excelenţei Sale, părintele episcop, şi asta încă se puse în
competenţa parohiei Rădăuţi, împreună cu un nepot al Excelenţei Sale. Cutezarea aceasta a
părintelui Renei nu rămase nesesizată, deoarece tocmai actului respectiv dădu părintele
episcop ansa de a întreba, cam în luna lui iulie 1868, din Viena, despre destituirea părintelui
Renei din diregătoria protopopiei şi reviziunea unui act disciplinar, asupra căruia s-a decis
înainte de două decenii. Auzind despre aceasta, preoţimea ţinutului se uimi şi dete o petiţiune
către părintele episcop şi venerabilul consistoriu, pe care o aducem la cunoştinţa publică.
„Excelenţa Voastră! Cu bucurie vie şi mulţămire deosebită am salutat concluzia prea
vrednicului Consistoriu, binecuvântat de Excelenţa Voastră, de a da în seamă protopresbiteria
Rădăuţilor mult meritatului şi vrednicului paroh din Burla, dl Toma Renei de Herşeni, unui
bărbat care, prin duioşia inimii sale, prin purtarea sa cea de tot lăudabilă ca preot şi învăţător
al poporului, prin caracterul său cel nobil şi ferm, prin stricteţea sa în purtarea trebilor
parohiale şi-a câştigat – trăind în ţinutul acesta acu 18 ani – stima generală şi respectul
fiecăruia, într-un grad ca acela încât ne-a fost şi ne este totdeauna un model viu al unui păstor
de suflete desăvârşit. Şi foarte fericiţi suntem acu, de a avea aşa unu conducător, care, prin
tactul şi zelul său mai presus de toată lauda, prin energia şi acurateţea sa cea exemplară întru
purtarea trebilor protopresbitereşti, prin devotamentul său pentru şcolile ţinutale şi dezvoltarea
culturii poporului, a adus protoprebiteria Rădăuţilor şi şcolile la aşa o înflorire, încât pot servi
de oglindă tuturor protopresbiteriilor din dieceză.
Mult, deci, dară, ba foarte mult ne-am întristat, auzind, în timpul cel mai nou, cum că
se voieşte a lua protopresbiteria Rădăuţilor din mâinile prea cucerniciei sale, prea demnului
administrator prot. Toma Renei de Herşeni, şi a o încredinţa altuia. Cu cea mai mare supunere
şi umilinţă cutezăm, aşadar, a ne ruga ca să binevoiţi, Excelenţa Voastră, nu numai a lăsa şi
mai departe protopresbiteria Rădăuţilor în mâinile numitului preot Toma Renei, ci şi a-l întări
definitiv în acel post, pe care îl ocupa cu vrednicia şi lauda de comună. / Rădăuţi, în august
1867. // Parohii: Vasilie Ciupercovici, Ion Gribovschi, Ştefan Isopescul, Grigore Popescul,
Mihail Nedelco, Dimitrie Dann, Teodoru Usatiuc, Vasile Zurcan, Nicolae Zibacinschi,
George Bilaşevschi, Titu Turtureanu, Ananie Iacubovici, Samuil Piotrovschi‖.
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Astă petiţiune, care este şi atestatul cel mai frumos şi mai adevărat despre
lucrativitatea şi demnitatea părintelui Ronei, mai muind inima Excelenţei Sale, se repuse
demisiunea puţin calculată sau, mai bine zicând, neîntemeiată; însă acuma auzim că se ridică
iarăşi viscolul absolutismului ierarhic asupra părintelui Renei, care-i ameninţă destituirea din
diregătoria protpresbiteriei. Se zice că rezultatele neaşteptate ale conferinţelor pastorale, în
cauza protopresbiteriilor, precum şi ale unor ucazuri în contra adreselor de încredere pentru
părinţii consilieri Zurcanovici şi Andrievici, care aprinse din nou vezuviul bucovinean, să fie
ansa cea mai urgentă pentru destituirea părintelui Renei din protopopie. Noi nu am crede
aceasta, dacă nu am şti, desigur, despre unele intruziuni în contra unor preoţi şi învăţători, tot
în cauza aceasta; cu atâta mai inexplicabile însă ne vin procedurile acestea ale scaunului
episcopal, când cugetăm că tocmai provocarea părintelui Renei la legile fundamentale de stat
să fie momentul prin care a întărâtat urgia ierarhică. De este aşa, atunci venerabilul
consistoriu nu are de a face cu persoane, ci cu legile de stat, prin urmare să nu bată şeaua, ca
să se priceapă calul, ci, de află de consult, să pornească lupta de-a dreptul în contra legilor
sancţionate. Personal, despre părintele Renei ni se par a fi numai două momente esenţiale, şi
anume: de a fost şi este sfinţia sa demn de protopopie şi de împlineşte sfinţia sa datorinţele
sale în folosul bisericilor şi şcolilor din ţinut?
Despre demnitatea sa au fost convinşi şi consistoriul, şi părintele episcop de mai
înainte, căci altminteri nu l-ar fi denumit de administrator protopresbiteriei; iar despre
conducerea afacerilor protopresbiterale, atestatul cel mai eclatant e adresa păstorilor ţinutali
de suflete. Aşa judecăm noi, după logica faptelor, de mai are venerabilul consistoriu alte
momente interne, altminteri zicându-se secrete, nu ştim. Asta însă o ştim, desigur, şi o
mărturisim, că părintele Renei, care se bucură de stima generală şi conduce afacerile
protopresbiterala spre îndestularea deplină a preoţimii şi poporului, nu a meritat o tratare ca
aceasta şi, în orice caz, cauza lui personală se priveşte drept o cauză ecleziastico-naţională şi
că aceasta se va apăra‖763.

1869: Constantin Hurmuzachi, de la Viena, la Dulceşti
Seara, în 1/13 martie 1869, sosind la Suceava resturile prim-preşedintelui Înaltei Curţi
de Casaţiune din Bucureşti, Constantin de Hurmuzachi, care a răposat în Viena, la 15/27 faur
a. c., se depuseră în biserica Sfântului Gheorghe, în care, a doua zi, după serviciul divin şi
Liturghie, se celebră, pentru răposatul, panachida, de către opt preoţi, fiind racla încunjurată
de flamurile comunei (Suceava – n. n.) şi de toate flamurile breslaşilor din oraş, asistând şi
toţi poliţiştii oraşului, în costumarea lor cea sărbătorească. La acest act funerar luară parte cu
prezenţa sa, în semn de sinceră condoleanţă către rudeniile răposatului, domnul antiste
(primar – n. n.) al oraşului, de Pruncul, cu întreaga reprezentaţiune orăşeană, mai mulţi dintre
profesorii gimnaziali, junimea studioasă, cu corul său, multe alte persoane distinse şi un
număr însemnat de popor.
Către 11 ore înainte de amiază, se porni conductul funerar, de la numita biserică, pe
drumul Bosancilor, spre Folticeni, durând până la hotarul Sucevei, iar de aci, înainte, luă
conducerea simplă numai unu preot, până la frontiera Nimericeni.
În Dulceşti (Moldova), moşie a răposatului, se va săvârşi înmormântarea-i, sub
dirigenţia Episcopului din Roman. Din partea comunităţii Sucevei, i se esprimă răposatului
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„Fie-i ţărâna uşoară!‖; rudeniilor lui, „Consolare întru Domnul!‖; iar naţiunii române, ca pe
răposatul să-l păstreze întru eternă amintire‖764.

1869: Organizarea politică şi administrativă a Bucovinei
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în țările
reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul Bucovinei:
„Ducatul Bucovinei /
Guvernul de stat și instanța de stat / (Curtea regională superioară din Lemberg) /
Căpitanii de district și instanțele de district.
1). Administrarea districtului Cernăuţi
Curtea regională din Cernăuți: Cernăuţi, Ceahor, Hliboka, Camena cu Spaski,
Corovia, Cotul Bainski, Cuciurmare, Ludi Horecea Camerale cu Mănăstioara, Lucaviţa,
Mihalcea, Mihuceni cu Kicera, Molodia cu Franzthal și Derelui, Ostriţa, Preworokie, Stăneştii
de Sus pe Siret, Stăneştiii de Jos pe Siret, Poienile, Tărăşeni, Trestiana sau Dimka, Voloca
Camerale pe Siret, Zurin.
Sadagura (târg, cu tribunalul raional): Bila sau Bilka, Boian, Buda, Cernauca,
Dobronăuţi, Gogolina sau Stroieştii de Sus, Cotul Ostriţa, Lehucenii Teutului, Lenţeşti
Camerale, Lenţeşti Privat, Mahala Biała, Novoseliţa sau Stroieştii de Jos, Rarancea, Slobozia
Rarancei, Rohozna, Şerăuţii de Sus, Şerăuţii de Jos sau Slobudka, Şubraneţ, Toporăuţ,
Vaslăuţ, Zadobriuwka, Jucica Veche, Jucica Nouă.
2). Administrarea raionului Coţman
Coţman (judecătorie de district), Berhomet pe Prut, Bordei sau Burdigeu, Davideşti,
Dubăuţi, Havrileşti, Iujeniţa, Ivancăuţi, Clivodin, Laszkowka, Lujeni, Malatineţ, Mămăieştii
Vechi, Mămăieştii Noi cu Cutul Strileţchi, Nepolocăuţi, Orăşeni, Oşehlib, Piedecăuţi cu
Ţopeni, Revacăuţi, Revna, Şipeniţ, Şişcăuţi, Stăuceni, Suhoverca, Valeva, Viteleuca.
Zastavna (judecătorie de district), Babin cu Ştefanovca, Boianciuc, Borăuţi, Brodok,
Czarnypotok, Cincău, Doroşăuţi, Horoşăuţi, Iurcăuţi, Cadobeşti, Kiseleu, Krisciatek, Cuciurmic, Culeuţi, Mitcău, Mosoriuca, Ocna, Onut, Pohorlăuţi, Prilipce cu Luca, Repujineţ,
Samuşin, Teutri, Vasileu, Verbăuţi, Verenceanca, Zwiniec cu Koetriszöwka.
3). Administrarea districtului Vijniţa
Vijniţa (târg, cu tribunal) cu Bahna, Ciornohuz, Revna și Wiszenka, Berhomet pe
Siret cu Lăpuşna, Mihodra, Cireşenca, Mazuri, Şipot cu Bursekeu, Ispas, Lucavăţ pe Siret cu
Maidan, Meschibrod cu Podzaharie, Mihova cu Mega, Milie.
Putila cu Stroroneţ (district), Chiseliţeni, Toraki și Sergi, Plosca, Dihteniţa,
Dolhopole sau Câmpulung rusesc, Jabloniţa, Koniatyn, Petrasza sau Petriceni, Rostoki,
Stebny cu Stepki, Uscie-Putilla cu Mariniceni.
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4). Administrarea districtului Storojineţ.
Storojineţ (Curte districtuală), Banila Moldovenească pe Siret, Broscăuţi, Budeniţ,
Cireş cu Opaiţ, Ciudin cu Neuhütte (coliba nouă), Davideni, Igeşti, Iordănești, Camenca cu
Petriceanca, Carapciu pe Siret cu Hatna, Comareşti, Comareşti Camerale cu Althütte (coliba
veche), Crasna-Ilschi cu Glashütte (fabrica de sticlă), Cupca, Panca, Pătrăuţi pe Siret,
Prisăcăreni, Ropcea, Suceveni sau Pomeşti, Zadova.
Vaşcăuţi (Târg) pe Ceremuş, Banila rusească pe Ceremuş, Slobozia Banilei, Berbeşti
cu Ostra pe Prut, Bobeşti, Ciartoria, Dracineţ, Hliniţa, Căbeşti, Călineşti pe Ceremuş,
Carapciu pe Ceremuş, Costeşti, Stăneştii de Sus pe Ceremuş, Stăneştii de Jos (tribunal
districtual), Vilaucea, Voloca pe Ceremuş, Zamostie, Zeleneu cu Samsonowka, Pleşniţa.
5). Administrarea districtului Rădăuţi
Rădăuţi (Târg cu tribunal districtual) cu Vadu Vlădichii, Andreasfalva cu Mitoca,
Bădeuţi, Bilca, Burla, Frătăuţii Vechi, Frătăuţii Noi, Fűrstenthal, Horodnicul de Sus,
Horodnicul de Jos, Karlsberg, Marginea, Milişăuţii de Sus, Putna (cu mănăstirea), Satulmare,
Straja, Suceviţa, Vicovu de Sus cu Bivolăria, Vicovu de Jos, Voitinel, Volovăţ, Seletin cu
Frasin, Tomnatic, Rusca, Paltin, Plosca Camerale, Ulma, Ropoţel, Nisipitu, Bistriţa cu
Cârlibaba, Izvor cu Iaroviţa, Sărata, Moldova, Şipot Camerale.
Solca (judecătorie raională), Arbore cu Bodnăreni, Bălăceana, Botoşana, Clit cu
Lichtenberg, Iaslovăţ, Cajvana, Comăneşti, Ludihumora, Pârteştii de Sus cu Soloneţul Nou
sau Slovac, Cacica, Pârteştii de Jos, Poieni.
6). Administrarea districtului Suceava
Suceava (Oraş cu tribunal districtual) cu Cutul Zamca, Iţcanii Vechi şi Şeptilici,
Bosance cu Nemericeni, Podeni, Hriaţca şi Lisaura, Buneşti, Buninţi, Chilişeni, Danila,
Găureni, Hatna cu Dărmăneşti, Iacobeşti sau Fogodisten cu Gura Solcii, Slobozia sau
Milişăuţii de Jos, St. Ilie, Ipoteşti, Iţacanii Noi, Călineşti Enache cu Vasilache, Călineştii lui
Kuparenko, Costâna cu Berindeşti, Liteni, Mereţei, Mihoveni, Mitocul Dragomirnei cu
Lipoveni, Părhăuţi, Pătrăuţi pe Suceava, Reuseni, Romaneşti, Rus Mănăstioara, Rus Plavalar
cu Rus Poienile, Securiceni, Şcheia, Soloneţ, Stroieşti pe Suceava, Tişăuţi, Todireşti cu
Pietroasa, Uideşti, Zahareşti.
Gura Humorului (tribunal districtual), Băişeşti cu Stănileşti sau Cornu Luncii,
Berchişeşti, Braşca, Drăgoieşti cu Lucăceşti şi Folowanik, Gemenea cu Slătioara şi Ostra pe
Graniţă, Ilişeşti, Joszeffalva, Capu Câmpului, Capu Codrului cu Păltinoasa, Mănăstirea
Humorului cu Bori, Pleşca şi Buchenhain sau Poiana Mikuli, Corlata, Măzănăieşti cu
Stejăroaia, Stulpicani cu Plutoniţa, Doroteea, Voroneţ cu Bucşoaia şi Frasin.
7). Administrarea districtului Câmpulung
Câmpulung (Târg cu judecătorie) cu Breaza, Gropana, Frumoasa, Fundu Moldovei şi
Luisenthal, Pojorâta, Rus pe Boul cu Freudenthal şi Vatra Moldoviţei, Rus Moldoviţa cu
Ciumârna şi Argel, Sadova (Ulma), Valea Putnei, Vama cu Eisenau.
Dornawatra cu Dornakilie (judecătorie), Dorna pe Giumalău, Dorna Candreni cu
Coşna, Iacobeni, Cârlibaba Partea câmpulungeană, Poiana Stanpii cu Pilugani, Ciocăneşti.
8). Administrarea districtului Siret
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Siret (Oraş cu tribunal districtual), Bahrineşti, Raince, Bălcăuţi sau Laudonfalva,
Bănceşti, Botoşăniţa, Cerepcăuţi cu Bereşti, Ţibeni sau Istensegits, Fântâna Albă sau
Białakiernica, Şerbăuţi, Grăniceşti, Hadikfalva sau Dorneşti, Calafindeşti, Cândeşti, Climăuţi,
Muşeniţa, Negostina, St. Onufri sau Drăguşanca, Oprişeni sau Panţiri, Rogojeşti cu Gura
Molniţei, Rudeşti sau Gropana, Şerbăuţi, Sinăuţii de Sus, Sinăuţii de Jos, Stârce sau Berlinţi
cu Slobozia lui Dumka, Terebleşti, Vaşcăuţi pe Siret cu Parcelowka, Volcineţ‖ 765.

1871: O excursiune la Suceava
„Poziţiunea topografică. De stă careva pe peronul de contra miazăzi al gării IţcaniSuceava, vede, foarte aproape şi puţin la stânga, podul acoperit de peste râul Suceava, pe sub
care trece şoseaua ce duce, suind pe deasupra suburbiei Iţcani, drept în oraş. Ieşind din acest
pod acoperit, dai de un podeţ ordinar, pe sub care curge un pârâu, ce se varsă, mai încolo, în
râul Suceava.
Între cotitura dinspre apus a pârâului, între cursul acestuia, până la revărsarea sa în
Suceava şi, de acolo, înainte, urmărind cursul Sucevei, se înalţă un podiş lungăreţ şi îngust, ce
se întinde departe, spre răsărit, dar care caută a se lăţi spre miazăzi, luând forma unor coaste
de dealuri trăgănate, îmbrăcate cu ierburi şi despărţite prin sinuozităţi ne-abrupte.
Podişul, în partea dinspre apus a sa, este mărginit de o muchie semicirculară, cu
coborâş repede, dar plin de vegetaţie, până în şesul pârâului, pe care se află sătul Şcheia;
deasupra podişului, în cornul cel mai dinspre nord al muchiei, se văd urmele unei întăriri de
pământ; de aicea, muchia podişului începe a se îndrepta spre răsărit, dar în apropriere ne arată
un colţ, deasupra căruia se văd urmele unei întăriri de piatră. Muchia, apropriindu-se de şosea,
începe cu încetul a se pierde şi versantul nordic al podişului se face din ce în ce mai trăgănat,
astfel că, trecând şoseaua, el prezintă o coastă trăgănată cu totul, pe care, din vechi, stau două
suburbii ale Sucevei: Iţcanii, spre apus, şi Mirăuţii, la răsărit.
Ajuns la capătul oriental al Mirăuţilor, podişul suferă o înfundătură şi se desparte în
două, prin cursul altui pârâu, Cacaina, ce curge dinspre suburbia de miazăzi a Sucevei, numită
Tătăraşii, făcând o cotitură, de la apus, spre răsărit, pârâu care, îndată după trecerea prin
vâlcica din înfundătura podişului, se varsă în Suceava.
În unghiul format de înfundătura sa şi de malul râpos al Cacainei, se află, pe podiş,
Cetatea, despărţită de restul podişului prin un şanţ semicircular, peste care podişul se întinde
mai departe, spre răsărit.
La mijlocul semicercului dinspre Şcheia, pe lunga muchie a podişului, este Zamca sau
cetatea dinspre apus. Din vale, de la Şcheia, făcând o cotitură spre miazăzi şi apoi suind spre
răsărit, cineva poate ajunge curând şi cu înlesnire deasupra podişului, în dreptul Zamcei, şi, de
acolo, a se coborî în oraş.
Şoseaua ce din Iţcani duce în oraş merge, încovoindu-se spre răsărit-miazăzi, pe
deasupra suburbiei Iţcani; fiind drept deasupra acesteia, se face o mică cotitură spre dreapta,
după care se poate da în strada principală, în stânga căreia este Hotelul de Moldavia, iar în
faţă cu acesta, Diregătoria Comunală; lăsând, de la acest ultim punct, la dreapta, această
stradă, treci printr-o piaţă, printre două biserici (cea mai de la dreapta – armeană, şi cea mai
de la stânga, rusească actualmente, dar din vechi românească), şi, puţin mai spre răsărit, dai de
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Mănăstirea Sf. Ion Cel Nou, cu hramul Sf. Glieorghe, biserică începută de Bogdan Vodă şi
sfârşită de Ştefăniţă Vodă.
Din poarta turnului Monastirii Sf. Ion se vede: spre răsărit-miazănoapte, Sf. Ion
Botezătoul, capela din vechea grădină a palatului domnesc; mai în depărtare, mai la vale şi
mai spre răsărit, se vede biserica numită Mirăuţii sau Sf. Gheorghe, cea mai veche mitropolie
a ţării; era în stânga, mai în centrul oraşului, se vede biserica Sf. Dimitrie, făcută de Ştefan cel
Mare (1475-1478).
De te uiţi, din cetate, la oraş, vezi: biserica Mirăuţii aproape, spre stânga, drept în faţă,
mai în fund, dar tot pe aceeaşi linie, Sf. Dimitrie, şi tocmai la stânga (mai departe decât întâia
şi mai aproape decât a doua) se vede Sf. Ion cel Nou.
Mergând, cu calea ferată din Iaşi, la Iţcani, se vede: întâi Cetatea; apoi Mirăuţii şi
Iţcanii, cu bisericile de aceleaşi numiri, şi, ridicându-se, deasupra acestora, se vede, în
depărtare, acoperământul înalt şi ascuţit de la turnul Sf. Ion cel Nou; iar ca mai aproape se văd
o parte din turnul Sf. Dimitrie şi creştetele altor biserici; şi numai cu totul aproape de gară se
vede Zamca, cu cele trei biserici ale sale.
Podul Acoperit. Aspectul lui de vechime şi originalitatea sa surprind pe călător de la
cea dintâi privire, şi pe oricine vei întreba de când este, îţi va răspunde: „Picioarele lui sunt de
la Ştefan; acoperământul mai de curându‖.
Podul, ale cărui picioare în patru muchi sunt aşezate în distanţe egale unul de altul,
poate să aibă o lungime de la 3-3 şi jumătate decametri, şi o lărgime suficientă ca, întâlninduse în el două trăsuri, să poată trece una lângă alta.
Deasupra picioarelor de piatră stau talpe manine, legate pe dedesubt cu picioarele
podului, prin unu sistem de stinghii, a căror mulţime şi grosime nu lasă nimica de dorit, în
privinţa solidităţii. Pe aceste talpe sunt aşezate orizontal podelele, iar în sus, cam oblic în
partea interioară, căpriori deşi, legaţi între ei prin un alt sistem bogat de stinghii; pe laturile
oblice ale acestor căpriori sunt bătute şindrilele care fac cei doi pereţi laterali ai podului; iar
pe legăturile superioare ale căpriorilor este aşezată lemnăria cuvenită pentru a face învelişul
său superior, tot de şindrilă, de formă rotund, şi ale cărui margini alunecă în formă de
streaşină suprapusă părţilor superioare ale pereţilor oblici. Intrarea şi ieşirea din pod se fac
prin două arcade înalte şi largi.
Tradiţiunea, care atribuie construcţiunea primitivă a acestui pod lui Ştefan cel Mare, se
pare cu totul nefundată. Părintele Grigorovici (parohul din Bosanci, tatăl procurorului-şef
Vienei, care se va retrage, ulterior, la Cernăuţi şi, apoi, la Suceava, ca să-şi ajute tatăl la
bătrâneţe – n. n.) m-a asigurat că, consultându-se, în aceasta, cu mai mulţi arhitecţi de merit,
austrieci – se înţelege, unul din aceştia a fixat anul 1792 ca anul construcţiunii sale, şi, din
contra, un inginer neamţ, care tot atuncea a construit două asemenea poduri, unul la Gratz, în
Stiria, şi altul la Pschemisł, în Galiţia, poduri care astăzi nu mai subzistă, fiind dărâmate în
adins, spre a da loc altora cu mult mai elegante.
Părintele Grigorovici mai are şi alt temei spre a crede că construcţiunea acestui pod nu
trebuie atribuită epocei ştefaniene: Sfinţia Sa crede, după tradiţiune, că trecerea peste râul
Suceava, pe timpul lui Ştefan şi chiar şi mult după aceea, nu se făcea pe unde este astăzi
podulu acoperit, ci ceva mai în jos; şi apoi drumul către oraş mergea tocmai prin suburbia
Iţcani, pe dinaintea bisericii cu aceeaşi numire, care există şi astăzi, şi de acolo mergea, tot pe
coastă, prin suburbia Mirăuţi, de ieşea drept pe dinaintea pridvorului bisericii Mirăuţi, unde,
suind iute la deal, dădea în calea domnească oraşului.
Sfântul Ioan Cel Nou. Se numeşte astfel numai pentru că în această biserică sunt
depuse moaştele sfântului cu asemenea numire. Hramul adevărat al ei este Sfântul Gheorghe,
patronul Moldovei, şi a fost Mitropolia Nouă a Sucevei.
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Intrarea în mănăstire se face pe sub turnul-clopotniţă, ce vine spre răsărit-miazănoapte.
Turnul este pătrat, cu un acoperământ înalt foarte ascuţit. În partea din afară a turnului,
deasupra arcadei porticului, se vede o piatră-marcă, purtând săpat în ea, capul de zimbru cu
steaua între coarne. Sub această piatră se vede locul unei alteia, care a putut cuprinde o
inscripţiune.
Intrând în curtea Mănăstirii, vezi îndată, la stânga, un rând de chilii, ce se întind până
în fund; la dreapta, cam de pe la jumătatea zidului, încep alte chilii; şi în fundul, între aceste
două rânduri de chilii, se vede un al treilea rând de chilii, în care, în capătul mai de la dreapta,
sunt şi chiliile egumenului. În mijlocul acestor trei rânduri de chilii se află biserica, cu altarul
cam înspre dreapta şi în linie cu capătul dinspre poartă al chiliilor din dreapta.
Intrarea în biserică se face prin trei uşi, două faţă în faţă, pentru bărbaţi, în capătul din
dreapta (cea din fund răspunde drept la uşa de intrare în casele egumeneşti); şi o a treia (în
partea din fund) dă în pridvor, pe unde este intrarea pentru femei.
În capătul dinspre turn al chiliilor din stânga, se află o clădire veche ca şi biserica,
compusă din trei compartimente, ce comunică între ele una din alta, clădire în care se intră din
curte, prin o singură intrare, lucrată în stâncă cioplită, cu două rânduri paralele de bete
decorative, care, împleticindu-se deasupra, determină o încununare în trei compartimente: cel
din mijloc, un dreptunghi; celelalte două, deasupra usciorilor, în formă de trapeze. Această
piatră îşi are importanţa sa, prin identitatea ei cu o alta, ce se găseşte în biserica Sf. Acsenti
(Sf. Paraschiva, după tradiţiunea românească) din Zamca, despre care vom vorbi la locul său.
Clădirea aceasta de la Sf. Ioan cel Nou, descrisă mai sus, a fost, din vechi,
vestmântaria bisericii şi locul de păstrare a odoarelor ei. Astăzi ea are, pe o scară din
nenorocire necomparabilă, o destinaţiune cam analogă.
Biserica se compune din altar, după care urmează imediat compartimentul pentru
bărbaţi, apoi compartimentul pentru femei (ce stă în comunicaţiune cu compartimentul pentru
bărbaţi prin o arcadă), şi, în fine, pridvorul.
În alcovul din dreapta (privind spre altar) se află aşezat sicriulu cu moaştele Sf. Ioan
cel Nou, sub unu baldachin, care ascunde, în dosul său, trei sau patru portrete al ctitorilor,
restaurate mai din vechi, portrete care abia se zăresc şi care se cred a fi: al Doamnei lui
Bogdan Vodă, al lui Bogdan Vodă şi al lui Ştefăniţă Vodă.
În partea opusă, pe zidul arcadei despărţitoare compartimentelor pentru bărbaţi şi
femei, se găseşte portretul mitropolitului Dositei, cu o inscripţiune în jos, arătând pe scurt
biografia sfântului, muncile sale, locurile pe unde au nemernicit moaştele sale şi anul aducerii
lor în Suceava.
Din zugrăveala de dinafară a bisericii a mai rămas numai pe partea de jos, dinspre
chiliile egumeneşti; iar pe dinăuntru, zugrăveala este conservată mai cu totul. Guvernul
austriacu ar fi dat ordin pentru conservarea restului din zugrăviturele din afară.
În curte, între intrarea dinspre altar şi între intrarea în chiliile egumeneşti, se află o
cruce, dinaintea căreia stă aşezată o piatră de marmură, ca piatră mormântală, dar care, în
realitate, trebuie să fie piatră monumentală, căci în jurulu ei şi în mijlocul ei am văzut o
inscripţiune slavonă, în care, între altele, am cetit cuvintele Io ... Voevod. Îmi promisesem a
imita scriptura puţin ştearsă a acestei pietre mai pe urmă, dar îmi lipsi timpul.
De această biserică se leagă cele mai plăcute şi edificatoare suvenire istorice şi
religioase ale românilor. Ea a fost anume zidită pentru a conţine moaşele Sf. Ioan cel Nou,
(care, aduse de Alexandru cel Bun, până la terminarea acesteia, stătură în biserica Mirăuţi) şi
fu înzestrată domneşte de către iluştrii săi fundatori şi ctitori, cu moşii, odoare şi vestminte
bogate. După mutarea capitalei în Iaşi, moaştele Sf. Ioan se aşezară în vechea Mitropolie a
Iaşilor (Sf. Neculai cel Bogat, biserică zidită de Ştefan cel Mare).
În timpul domniei a doua a lui Dimitrie Cantacuzin şi a domniei lui Constantin
Cantemir ţara era necontenit bântuită de leşi, căci ne-amiciţiile între ei şi turci nu încetaseră
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de la asediul Vienei (1683), şi Sobieski era supărat pe moldoveni, că nu-l ajutaseră în contra
turcilor. Ţara de Sus mai că se golise de omeni, din cauza acestor prădători. Bravul hatman al
oştirilor româneşti, Velicico, fratele lui Miron Costin, în zadar căută să pună capăt acestei
invaziuni, care acuma începuse a ameninţa chiar şi Iaşul scaunelor Domniei. El avea prea
puţine oştiri, spre a putea ţine piept armatei permanente polone. A trebuit să vină în ajutorul
românilor Soliman Paşa, Seraschieriul, care, împreună cu domnii români (Şerban Cantacuzin
şi Costantin Cantemir), alungă pe poloni. Războiul frumos, cum îi zice Neculce, avu loc la
satul Boian, în care Cantemir făcu minuni de vitejie şi unde gloria armelor rămase pe partea
românilor.
Dar în anul următor, 1687, polonii căutară a-şi răzbuna învingerea suferită şi Sobieski
intră în ţară cu toată puterea sa. El ajunse, prădând în toate părţile, până la Iaşi, de acolo se
îndreptă spre Prut până la satul Pagul, dar în vedere cu mulţimea oştilor turceşti, ce se
îndreptau în contra-i, se retrase spre Iaşi, de unde, după ce prădă Mitropolia de odoarele şi
documentele ţării, ridică pe mitropolitul Dositei, care luă cu sine, de la Mitropolie, moaştele
Sf. Ioan, „fiind vremile turburate şi temându-se nu cumva să se pricinuiască pieirea
desăvârşită a Moldovei, şi să se risipească acele lucruri la nemuri străine‖ (Jalba părţii
bisericeşti şi politiceşti din 5 decembrie 1769, către Ecaterina Alexievici, Arhiva
Românească, Iaşi 1860, p. 159 şi următoarele).
Sobieski, ducându-se în Polonia, moaştele, odoarele şi toate documentele le aşeză în o
mănăstire din oraşul său Jalkfa (Joltva), cum spune Neculce. Aicea, la Jalkfa, regele Sobieski
puse pe mitropolitul Dositei să se îmbrace în vestmintele şi odoarele Mitropoliei, de făcu
serviciul divin în zilele mari, după ceremonialul ţării noastre, în admiraţiunea tuturor
polonilor.
Moaştele ni se reînturnară mai pe urmă, în puterea unui tratat survenit între turci şi
poloni, după jalba boierilor moldoveni, citată mai sus, dar polonii, cu toate provocările
românilor la împlinirea fidelă a tratatului, care-i obliga şi la înapoierea în totul a odoarelor şi
hrisoavelor răpite în 1687, odată cu ridicarea moaşelor, nu le înapoiară, pretextând că sau s-au
pierdut, sau că le-au încredinţat, spre aducere, unora sau altora.
Cu mutarea capitalei Moldovei, de către Lăpuşneanu Vodă, din Suceava, în Iaşi, şi
Mitropolia ţării din „Mitropolia Sucevei si Moldovei şi Exarhat al Plaiurilor‖, trecu în
Mitropolia Moldovei şi Sucevei şi Exarhat al Plaiurilor. Tot atunci, biserica Sf. Ioan cel Nou,
Mitropolia Sucevei, se declară mitoc al Mitropoliei din Iaşi, iar proprietăţile ei se declarară
averi ale Mitropoliei de Iaşi.
Trecerea Bucovinei la nemţi nu putu să surpe Mitropoliei de Iaşi acest drept de
proprietate, şi tocmai pentru aceea mănăstirea Sf. Ioan cel Nou este singura biserică a
Bucovinei care a mai rămas sub patronatul direct al Mitropoliei din Iaşi, iar după secularizarea
averilor chinovieşti, sub patronatul guvernului român.
Cu toate împotrivirile ce, câteodată, guvernul austriac le-a făcut pentru recunoaşterea
de egumeni ai Sf. Ioan cel Nou pe cei numiţi de Mitropolia de Iaşi, se poate totuşi zice că, de
la 1777 şi până astăzi, această biserică a fost mai tot timpul sub îngrijirea egumenilor numiţi
de Mitropolia ţării; chiar actualul egumen, prea cuviosul şi prea venerabilul Arhimandrit
Darie, care de 30 ani este îngrijitorul mănăstirii, are numirea sa de la Mitropolia Iaşilor.
Însă, în perioada deşteptării noastre naţionale, atât mitropoliţii, cât şi guvernul ţării,
neglijaseră cu desăvârşire îngrijirea acestei biserici, aşa încât ea ajunse mai a ameninţa
complecta ruinare.
Guvernele din 1869 şi 1870, sub pretextul unor promisiuni de modestă reparaţiune,
prin comisiunile lor la faţa locului şi prin corespondenţele lor, făcură atâta vuiet, încât
deşteptară în cel mai înalt grad susceptibilitatea guvernului local şi acesta caută, acum, mai
mult decât oricând, înlesnind o păcătoasă reparaţiune, să ridice guvernului român cu
desăvârşire acest drept de patronat.
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Spiritul de birocraţie şi zgârcenie în chestiunile cele mari se vede că e ursit a ne fi în
toate fatal.
Cetatea (Orientală). Făcându-se ocolul părţii dinspre apus a mănăstirii se ajunge iute
la podul de pe Cacaina (în partea dinspre miazăzi), unde se termină oraşul. Voind a merge cu
trăsura la Cetate, trebuie să apuci, de la acest pod, şoseaua ce pleacă, suind drept, în partea
orientală a podişului pe care se află Cetatea. Chiar îndată după ieşirea de pe bariera oraşului
eşti în cea mai mare apropiere de Cetate, dar trebuie s-o laşi, deocamdată la stânga şi să te
ridici până la vităria ţarinei ce vine pe acest podiş şi, de acolo, înturnând în loc, poţi coborî,
încet şi cu oarecare dificultate, până la şanţul semicircular al Cetăţii.
Acest ocol e necesar, căci tot locul dintre zarea dinspre râul Suceava al podişului,
dintre ţarină şi stânga şoselei, prezintă mai multe ne-egalităţi de teren, urme ale unui castru
vechi, care, în partea dinspre şosea este încunjurat încă cu şănţurele mai mult sau mai puţin
mari. Pe locul acestui castru, cum şi în ţarină, actualmente nu se văd, la faţa pământului, urme
de clădiri. Totuşi, o tradiţiune veche pretinde, şi poate cu drept cuvânt, că pe această parte a
fost din început opidul Suceava. Scormoniturile întâmplătore în ţărână, făcute în anii trecuţi,
şi care ar fi dezvelit urme de zidiri, cum şi bucăţile de lavă ce se găsesc în murii Cetăţii sunt
de natură a veni în sprijinul acestei ipoteze, după care aşezarea romană a Sucevei (Vechea
Sucidavă) ar fi venit, cum ziserăm, pe ţărmul drept al Cacainei, şi nu unde este astăzi, pe
ţărmul stâng.
De altă parte, Dimitrie Cantemir, în Scrisoarea Moldovei (vol. I, Iaşi, 1868, p. 76)
afirmă că la fiecare înnoire de cetate şi oraş nu se mai puneau semnele comemorative ale
zidirii primitive, ci numai semnele Domnului sub care se făcea reînnoirea. Şi, oarecum în
sprijinul acestei afirmaţiuni, el citează existenţa, pe timpul său, în zidurile Cetăţii, a unei pietre
foarte mari, în care erau săpate şapte turnuri (erau ele emblema a şapte turnuri, care făceau
tăria Cetăţii, sau emblema a şapte cetăţi tari ale ţării, precum Akerman, Chilia, Cetatea
Neamţul, Cetatea Sucevei, Baia, Hotinul), acoperite cu o coroană împărătească (a lui
Alexandru cel Bun?), ce o ţin doi lei; iar pe o altă piatră, continua Dimitrie Cantemir, în
temelia turnurilor, se aflau doi peşti solzoşi, cu capetele în jos şi cu cozile în sus (delfinii), şi
sub dânşii, capul unui zimbru şi, în coarnele lui, se arăta o stea cu şase raze.
Cetatea, cum arătarăm, ocupă colţul podişului format de înfundătura abruptă a
acestuia, cu care se leagă şanţul semicircular, ce-l desparte de restul podişului. Acest şanţ, în
partea dinspre oraş, determină un limb al podişului, între sine şi ruptura malului Cacainei,
limb care, în partea dinspre înfundătură, este de asemenea abrupt, dar al cărui rest poate pune
Cetatea în comunicaţiune directă atât cu podişul oriental, cât şi cu oraşul, şi care chiar şi
acuma, deşi foarte îngustat prin mâncăturile de apă, tot ar putea înlesni o defilare a Cavaleriei
către ambele aceste direcţiuni.
Cetatea, cât se poate judeca după resturile din zidurile sale mai de dinafară, a trebuit să
fie încunjurată cu zid de jur-împrejur; după forma a două blocuri din el, înalte şi largi, ce stau
încă în piciare, în partea dinspre oraş, dar a căror creştet lipseşte (şi ne împiedică a şti dacă ele
erau prevăzute sau nu cu metereze), forma de pe dinăuntru a zidului încunjurător a fost
rotundă, iar cea de dinafară a trebuit să fie un poligon cam de vreo 60 feţe sau şi mai bine.
Anume blocul dinspre înfundătură începe cu un turn rotund şi larg, ieşit în afară de
zid, după care urmează trei pereţi drepţi pe dinafară, legaţi prin două picioare înalte, doi câte
doi. Peretele ultim, bine conservat, se sfârşeşte în forma de uscior înalt al unei porţi mari.
Blocul al doilea începe prin a forma al doilea uscior al porţii; şi, între aceşti doi
usciori, se vede zidăria, care formează capra unui pod ridicător (pont-levis), care se arunca pe
limbul menţionat. Blocul al doilea prezintă un picior sprijinitor, după care vin ruine, dar după
aceste, îndată se vede baza unui al doilea turn, tot în aceleaşi condiţiuni construit ca şi întâiul.
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Mergând, de la acest turn, înainte, spre răsărit, tot în direcţiunea zidului încunjurător,
se dă de o a doua capră de pod, mai bine conservată, care duce la partea meridională a
podişului. Trecând înainte, până la partea cea mai răsăriteană, se vede, pe malul opus al
şanţului, o a treia capră de pod, ceea ce ne lasă a presupune că şi în zidul încunjurător al
Cetăţii era o capră corespunzătoare. Afară de aceste, în jurul Cetăţii nu găsim actualmente
nimica, decât unde şi unde câte o adunătură de pietre.
Podurile ridicătoare dinspre miazăzi şi răsărit desigur erau destinate pentru ieşirile fără
veste ale pedestrimii din Cetate, în contra asediatorilor ei; iar podul dinspre apus, după cum
observarăm, poate facilita reconfortarea Cetăţii cu puteri din oraş. Zidiul estic, cu turnurile
sale, forma ceea ce am putea numi Cetatea de din afară, care avea pe întâiul plan ca apărare,
pe de o parte, şanţul semicircular, iar pe partea opusă, abruptura podişului. Fosta acest şanţ
gol sau cu apă?
Părintele Grigorovici este pentru ipoteza ultimă. Sfinţia sa zice că atât pe coasta
meridională, cât şi pe cea mai apuseană a podişului încunjurător Cetăţii, întâmplarea a adus
descoperirea mai multor cisterne cu ţevi conductoare, şi anume: cele de pe coasta meridională,
îndreptate spre şanţul Cetăţii, şi cele din urmă, îndreptate spre limb. De unde conchide Sfinţia
sa că cisternele cele dintâi alimentau şanţul cu apă, iar cele din urmă alimentau Cetatea cu
apă.
Dar pare-mi-se că această ipoteză nu e de ajuns de sprijinită; apa din şanţ, ca să se
conţină în el, trebuia ca la ambele capete ale semicercului să fi fost sprijinita de iazuri în
piatră, puternice şi largi; altfel, apa din şanţ s-ar fi scurs imediat pe abruptură. Ce e drept, din
punctul de vedere strategic tot ar fi admisibilă presupunerea existenţei unei asemenea iezături,
la capătul apusean al şanţului, căci din acesta parte Cetatea a putut fi cel mult bombardată, dar
niciodată asaltată, atâta de tare e poziţiunea acestui loc. Însă, în capătul răsăritean, înspre care
Cetatea poate fi mai ales asaltată, o asemenea iezătura ar fi fost pentru ea un adevărat pericol,
căci poate servi asaltatorilor de pod gata şi solid, mai sigur decât toate podurile ce ei ar fi
încercat să le arunce. Ca unu asemenea pericol să fi fost măcar în ceva parat, iezătura trebuia
să fi fost protejată ea însăşi prin un sistem de întăriri, dincolo şi dincoace de şanţ, şi urme de
aceste nu se văd.
Cea ce se vede este un zid drept şi înalt, ce pleacă îndată de la a treia capră de pod
(capra de pe şanţ) şi ia direcţiunea abrupturii, pe care oarecum o include în partea superioară.
Acest zid poate că nu e decât o parte din zidul total, cu care a fost îmbrăcat şanţul pe
dinăuntru, pentru ca astfel şanţul să nu se dărâme, ci să păstreze totdeauna profunditatea lui,
ceea ce făcea din şanţ adevărata tărie a Cetăţii.
Înăuntrul Cetăţii, de dinafară, se afla ceea ce am putea numi Cetatea dinăuntru. Figura
acesteia nu e tocmai uşor de determinat. Din blocurile de piatră şi temeliile mai conservate, în
partea dinspre abruptură, după o cercetare minuţioasă, mi s-a părut că ea avea forma unui
pătrat, cu ziduri încunjurătoare tot aşa de groase ca şi la zidul exterior: o latură a pătratului
caută spre apus (spre oraş); celelalte trei laturi, către celelalte puncte cardinale.
La colţul oriental al laturii dinspre abruptură, stau ruinele unui turn, la cel din capătul
opus se văd urmele altui turn, de aceeaşi formă cu turnurile de la zidul exterior. Fostu-au
turnuri şi pe la mijlocurile laturilor? Nici o urmă nu se vede în tot lungul lor.
Înăuntrul pătratului şi lipite de zidurile sale se văd urmele, temeliile şi despărţămintele
diferitelor încăperi pentru locuinţa apărătorilor, formând toate aceste încăperi, între ele, o
curte interioară, care a trebuit să comunice direct cu cele trei ieşiri exterioare ale Cetăţii.
În colţul oriental al acestei curţi interioare, se află capela Cetăţii, ale cărei ziduri de la
altar stau şi astăzi, de se văd pe dinăuntru până şi zugrăvelile (mutilate de sabie, şi alte unelte
ascuţite), jertfelnicul şi alte compartimente ale altarului. Până în anii din urmă, zidurile
altarului erau mai complete, dar, de trăsnete şi ploi, blocuri întregi s-au dărâmat din ele şi au
căzut alăturea.
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Între Cetatea dinăuntru şi cea de dinafară se află un loc liber, care desigur era locul de
întrunire şi punere în ordine a luptătorilor, înainte de a face vreo ieşire. În acest cuprins, şi
anume lipite de partea mai conservată din cele două blocuri menţionate ale zidului
încunjurător, au fost poate grajdurile, căci în unul din aceste blocuri, pe partea dinafară, la o
înălţime suficientă, se vede o piatră cu duct de scurgere în şanţ.
Modul de zidire a Cetăţii încă merită o deosebită atenţiune. După toate aparenţele,
zidul a trebuit se fi fost turnat, adică se făcea, mai întâi, cămeşa lui, până la o înălţime,
înăuntrul căreia se aşeza un rând de piatră şi un rând de nisip şi de var, şi aşa mai departe;
după împlerea cămeşii, se turna apă, care provoca fierberea şi cimentarea varului; după care
venea o nouă cămeşă. Peretii ce făceau unghi între ei, numai la capetele cămeşilor erau legaţi
între sine, prin legături de piatră, încolo erau lipiţi unul de altul şi, pentru întărirea lipiturii, se
făcea pe dinafară un picior gros de piatră. Aceste particularităţi ale zidăriei se văd mai cu
seamă la altar şi în zidurile de prinprejurul său. Semnele de fierbere a varului în însuşi zidul
format se văd în toate blocurile de piatră ale Cetăţii şi în scursurile capricioase ce înfăţişează
bruftuiala dintr-însele.
Pitra întrebuinţată la zidirea Cetăţii este piatră de stâncă ordinară, piatră vânătă din fire
groase de nisip, şi bucăţi mari de cărămidă. Pe dinafara peretelui care face rotundul altarului
se găsesc şi pietre de gresie, cu cioplitură greacă sau romană: aşa, un lacrimatoriu, un capitel,
un postament de columnă şi alte elemente arhitectonice, în ciopliturile cărora se zăresc urme
de zugrăveală a fresco.
Pietre de natura acestora, dar nezugrăvite şi necioplite, se văd o mulţime, mai cu
seamă la altar şi la zidurile încunjurătoare altarului. Ele sunt cele mai expuse vandalismului,
mai cu seamă din partea olarilor, care, cu toate ordinele ce ar fi dat guvernul austriac, le fură
şi le întrebuinţează la smălţuitul vaselor de pământ. Aceste pietre sunt o probă mai mult că
Cetatea, la ale cărei ruine privim acuma, nu e decât o reconstrucţiune, la care s-a întrebuinţat
materialul unei construcţiuni cu mult mai vechi. Ca o probă la aceasta, după cum ziserăm la
început, sunt pietrele din lavă, ce se găsesc în partea răsăriteană a zidurilor Cetăţii dinăuntru.
Bucata de lavă din Cetate, depusă de mine la Biblioteca din Iaşi, este de o mare
varietate de culori, în scursurile sale. Un specimen ce l-ar poseda Părintele Arhidiacon al
Mitropoliei din Iaşi (care vizita Cetatea tot în acea zi), rumpându-l, ar fi găsit înăuntrul său o
frunză pulberizată, a cărei formă, strânsă de foc, ar fi pe deplin reprodusă în cele două bucăţi
ale specimenului. Lava din zidurile Cetăţii se crede că vine din rămăşiţele unei cetăţi romane
din vecinătate, la decoraţiunile căreia (după exemplul artei decorative din patria mumă) s-au
adus înadins bucăţi de lavă.
Tot cu această observaţiune se leagă şi bucata de monetă Trajan, găsită de Părintele
Grigorovici în Cetate, pe care am depus-o, de asemenea, la Biblioteca din Iaşi, cu alte monede
vechi, ce mi le-a încredinţat Sfinţia sa tot în acest scop, cum şi două ghiulele de tun, găsite în
castrul Cetăţii, şi care, la gara din Iţcani, au fost cântărite cu 31 kilograme. O ghiulea este
întreagă, dar turtită la o parte; cealaltă, sfărâmată de la două treimi, lasă a se vedea un interior
concav. Ghiuleaua întâia, prin turtitura sa, ne lasă a crede că ea a fost aruncată şi, lovind într-o
rezistenţă puternică, s-a turtit. Fost-a ea aruncată din Cetate sau contra Cetăţii, de unde prin
ricoşeu, a căzut în castru? Ipoteza ultimă, după cele ce vom arăta mai jos, s-ar părea cea mai
fundată. Aceleaşi ipoteze se pot face şi cu ghiuleaua a doua.
Cu mult mai importantă decât dezlegarea întrebării de mai sus este întrebarea: Când
românii şi neamicii lor preschimbau între ei nişte prezenţe atât de formidabile?
Domnul căpitan Horezanu, din Regimentulu al II-lea de Artilerie din Iaşi, care are
studii speciale în arta militară şi care a vizitat, cu deosebire, muzeele militare ale Austriei şi
Germaniei, cercetând aceste ghiulele, a declarat că sunt ghiulele turceşti seci, de tunuri grele
(de asediu sau de cetate), din epoca amânduror asediilor Vienei; zice domnia sa că a văzut de
aceste ghiulele o mulţime, tot aşa de mari, şi încă şi mai mari decât acestea, în toate muzeele
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Austriei, iar mai cu seamă la Segedin şi la Viena, cărora li se atribuie aceeaşi epocă şi aceeaşi
sorginte.
Câştigat acest punct de plecare, pentru a ne fixa data ghiulelelor, depuse de mine la
Biblioteca din Iaşi, n-avem decât să ne aruncăm ochii pe următoarea schiţă istorică asupra
celor trei asedii mari ale Cetăţii şi asupra dărâmării ei, schiţă ce o datoresc amicului meu,
domnul A. Lambrior.
Asediul I avu loc la 1487, când Albert, regele Poloniei, a încunjurat Cetatea cu 80.000
oaste, fără altă adunătură, şi a început a o bombarda, în 26 septembrie, marţi, către seară, şi a
ţinut bombardarea trei săptămâni, ziua şi noaptea, fără să poată folosi ceva, deşi mare parte
din oastea lui Ştefan ieşise din Cetate, cu Domnul ei (Ştefan), şi se dusese la Roman, unde
făcu pregătiri de răzbel.
Aceasta e relaţiunea lui Ureche. Iar Neculai Costinu vorbeşte şi mai desluşit despre
acest asediu: „Regele Albert a intrat cu vrăjmăşie în ţară şi a încunjurat Cetatea Sucevei, pe
care a început a o bate din patru părţi; şi măcar că avea 80.000 de oaste, fără altă adunătură, ce
se trage după oaste, şi se socotea 40.000, şi altă pihota, şi cu treizeci de mii de cărucioare
)căruţe – n. n.) în tabără, dar cetăţenii tare se apărau, că unde glonţurile (obuzele – n. n.)
spărgeau, ziua, ei, noaptea, tocmeau cu pământ, cu scânduri şi cu piatră, că grijise bine
Cetatea Suceava Ştefan Vodă. În fine, după trei săptămâni de bătaie cu puştile (astfel se
numesc tunurile de către cronicarii noştri din veacul 17), şi zi, şi noapte, s-a plecat regele la
pace, mai ales în urma nemulţumirilor armatei asediatore, care vedea imposibilitatea de a lua
Cetatea‖. Regii poloni ajunseseră a nu mai putea conduce oştile lor asupra moldovenilor,
decât amăgindu-le că merg să se unească cu ei în contra turcilor, atâta groază insufla în ei
numai numele lui Ştefan.
Asediul II. La 1653, Suceava susţinu un asediu de trei luni, în contra oştilor lui Ştefan
Gheorghiţă, compuse din români din ambele principate, din unguri, din secui, din poloni şi
din nemţi. Înlăuntrul Cetăţii erau Doamna şi averile lui Vasile Lupu. După descrierea ce o
face Miron Costin, înăuntrul Cetăţii era oaste apărătore, compusă sau din moldoveni, sau din
o parte din cei 8.000 de cazaci, conduşi de Timuş, ginerele lui Vasile Vodă, deoarece tabăra
cazacilor era întărită cu şanţuri, sub Cetate (în castru). Aşadar, oştile lui Ştefan Gheorghiţă
avuseră a lupta contra cazacilor, din care o parte, dimpreună cu Timuş, tăbărâseră sub Cetate,
sprijiniţi, de ziduri şi de întăriri cu şanţuri (şanţurile castrului, menţionate de noi, anume cele
dinspre şosea şi dinspre vitărie); contra Cetăţii, care le trimitea ghiulelele, pe deasupra castrului cazacilor. Un fapt probează că Cetatea era apărată mai cu seamă de cazacii lui Timuş:
Cetatea s-a supus, îndată după răpunerea cazacilor şi moartea lui Timuş.
Asediul III. Anul 1674. După răzbelul dintre turci şi poloni, urmat la Hotin, haininduse Domnul Petriceico, a trecut în partea leşilor; iară turcii au pus Domn în ţară pe Dimitrie
Cantacuzin. Petriceico Vodă, cu oaste leşească, a căutat să întâmpine cu răzbel pe Dumitraşcu
(Cantacuzin), ce venea cu turcii. Răzbelul s-a făcut la Movila Răbâei, după care polonii,
împreună cu Petriceico, s-au retras în Polonia, lăsând oaste nemţească în cetăţile Suceava şi
Neamţ. Dumitraşcu, văzând cetăţile ocupate de neamici şi temându-se să nu vină Petriceico
Vodă cu oaste leşească, a stăruit pe lângă vizir să poruncească tătarilor să ierneze în ţară, şi
cum să-i pese, când era Domn străin, grec ţarigrădean! Aşa că, pe de o parte, ţara era prădată
de tătari, şi, pe de alta, de nemţii asediaţi în cetăţi.
În al doilea an (1675) al Domniei lui Dumitraşcu, au intrat turcii, cu oaste multă, în
Polonia, prădând toată Podolia, şi au ajuns până la Jerovna. De aicea a trimis Vizirul pe
Caplan-Pasia, cu oaste turcească şi moldovenească, ca să cuprindă, de la nemţi, Cetatea
Suceava şi Cetatea Neamţ. Mai înainte de a ajunge oastea aceasta la Suceava, nemţii din
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Cetatea Neamţ, constrânşi de foame, au ieşit din Cetate, cu tabăra legată, şi au purces să se
unească cu nemţii din Suceava, dar, pe cale, i-a decimat hatmanul moldovean Buhuş, cu
eroicul căpitan Decuseară. Nemţii s-au ţinut în Cetatea Suceava, până s-a făcut pace între turci
şi leşi, şi le-a venit porunca, de la leşi, să părăsească Cetatea.
Dărâmarea Cetăţii. După ce au ieşit nemţii din Cetate, a poruncit Vizirul să se strice
cetăţile. Neculce presupune că această idee nenorocită ar fi fost dată Vizirului de fricosul
Domn străin, grec, Dumitraşcu. „Trimis-a deci Domnul străin pe alt străin, grec, pe Panaitachi
Moronu, de a stricat Cetatea Suceava, şi a prădat toate odoarele ce se aflau într-însa, şi s-a
umplut grecul de avere‖.
Tot Neculce mai zice: „În zilele domniei lui Duca Voda (adică înainte de asediul
Vienei, din 1683) a căzut turnul cel mare de la Cetatea Suceava, ce se numea turnul
Neboisăi‖, şi aceasta o pune el între semnele rele ale timpului.
Zamca. Din centrul oraşului, suindu-te drept spre apus, trecând prin suburbia
armenească, dai întâi de biserica Sf. Cruce (acum armenească), apoi de biserica Sf. Simeon
(acum armenească), şi, de acolo, înainte, până la poarta din sus a oraşului, apoi prin drumul
din ţărână, ce începe de aci, şi ajungi la Zamca.
Zamca, în slavonă, după cum spun cunoscătorii acestei limbi, înseamnă, tot aşa de
bine, cetate, intrare sau cheia unei poziţiuni. Zamca apăra oraşul mai cu seamă dinspre leşi şi
tătari; Cetatea apăra dinspre turci.
Faţă de poloni, românii ridicau pretenţii asupra Pocuţiei şi bântuiau necontenit
provinciile lor orientale, fiind mai deseori ei acasă la poloni, decât polonii la români; de Turci,
însă, numai se apărau, ba încă, pentru a căpăta un mic ajutor, spre a respinge năvălirile
acestora, Ştefan cel Mare merge până la a se umili la poloni!
Tătarii sunt hoţi de-a călare; pentru pradă, ei fug ca fulgerului peste ţări întregi, dar nu
stau la luptă decât alăturea cu turcii. Armată grea, tunuri, ei nu au: călărime, atâta tot, şi
călărimea cea mai bună nu urcă un munte drept.
Un pătrat, încunjurat cu ziduri mult mai groase decât la zidurile vechi ale mănăstirilor,
ziduri cu metereze pentru flinte, apărate din toate părţile cu şanţuri adânci, înaintea cărora se
aflau valuri de pământ largi şi înalte ca şi zidurile, în fiecare colţ al valurilor, câte unu turn de
pământ, în forma turnurilor din Cetate, cu periferia mult mai largă, dar puţin mai înalte decât
valurile, iaca Zamca, cum o vedem astăzi.
Ca compliment al întăririlor ei, mai găsim, în zidul apusean (cel cu privirea la Şcheia),
drept la mijloc, un turn lungăreţ, oblu, în formă de biserică ordinară; pe dedesubt, poarta; pe
de laturile porţii, odăi de locuit; iar in catul de deasupra, biserica, în trei compartimente (unul,
spre miazănoapte – altar, cel din mijloc – intrare, al treilea, fără destinaţiune), cu metereze de
flintă şi de tunuri, şi cu ochiuri de observaţiune; în zidul dinspre răsărit, şi anume în colţul cel
mai dinspre răsărit, un alt turn, pătrat: dedesubt – poarta (acum, partea dinspre oraş este
astupată); deasupra – altar; şi mai deasupra – loc de unde se vede, peste câmpie şi oraş, în
toate părţile, în mare depărtare; în curtea Zamcei, în mijloc, pe o linie perpendiculară pe
lungimile turnurilor – o biserică, numită acuma Sf. Acsenti; lipite de zidurile încunjurătoare
curţii, găsim urmele zidurilor şi temeliile care formau încăperile cetăţii.
Turnul dinspre oraş (cel pătrat) punea deci în comunicaţiune oraşul cu Zamca; turnul
dinspre Şcheia lăsa trecere iute ostaşilor din Zamca, atunci când voiau să facă ieşiri în contra
duşmanului.
Zidurile, turnurile, biserica, valurile sunt mai mult sau mai puţin depline şi bine
conservate. Numai că în zidul dinspre miazăzi, care dă în faţa potecii ce aduce din valea din
Şcheia, în faţa Cetăţii, se văd multe cârpituri, ceea ce presupune că el a suferit mai multe
bătăi.
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Zamca de demult este biserică armenească. Însă, de când? Trei tradiţiuni îşi fac război
în această privinţă; tradiţiunea armenească, tradiţiunea despre Sobieski şi tradiţiunea
românească.
Tradiţiunea armenească pretinde că trei fraţi armeni, Iacob, Acsenti şi Grigori, au
cumpărat locul cetăţii şi au zidit cel dintâi frate, biserica dinspre Şcheia, numind-o Sf. Iocab;
cel de-al doilea, biserica mare din curte, numind-o Sf. Acsenti; şi cel de-al treilea, bisericaturn, dinspre oraş, numind-o Sf. Grigori Luminătorul; şi aceasta, la 1606!
Totul ar fi fost de minune potrivit, fără această recentă dată. Dar, după tradiţiunea
românească, Sf. Iacob e vechea Adormire a Maicii Domnului; Sf. Acsenti e vechea Sf.
Paraschiva; şi Sf. Grigori Luminătorul e poarta şi turnul cel mare al Cetăţii. Dar Sf. Iacob, ca
şi Sf Acsenti, au un stil arhitectonic vechi, mai vechi decât în cel al bisericilor Ştefaniene:
ornamentul cu cărămizi smălţuite, care chiar la biserica Sf. Ioan din Piatra, a lui Ştefan cel
Mare este rudimentar şi ornamentul cu colaci de piatră împleticiţi este tot ceea ce avem mai
rudimentar în acest gen. Sf. Acsenti este în compartimente pentru bărbaţi şi femei, ca în toate
bisericile Ştefaniene; ba, încă, compartimentul femeilor e despărţit de al bărbaţilor prin o uşă
în stânca cioplită, identică cu aceea de la veşmântaria Sf. Ioan cel Nou. Ba, şi mai mult, în
ornamentaţiunea acestei uşi, anume în dreptunghi, vedem două flori de lis, iar în cele două
trapeze de pe de laturi, câte o roză, însemne Ştefaniene, pe care nu le vedem la uşa
veşmântariei!
Să fi fost amintirea lui Ştefan cel Mare mai scumpă în inima armenilor, în 1606, decât
feciorului şi nepotului său, îndată după moartea sa? Apoi, icoanele, cele zugrăvite pe pereţi,
ca şi cele zugrăvite pe lemn, atât din Sf. Iacob, cât şi din Sf. Acsenti, sunt icoane şi sfinţi
româneşti, şi numai restaurarea şi inscripţiunea lor sunt armeneşti: ba încă şi acestea lipsesc
catapitesmei Sf. Paraschiva, care se conservă în biserica St. Grigori!
De altminteri, dacă cei trei fraţi aveau atâta zel religios şi atâta avuţie, pentru ce le-ar fi
irosit ei în aceste ziduri, şanţuri, valuri, străine sentimentului lor principal ? Oare, atraşi de
acest sentiment, nu le-ar fi întrebuinţat mai bine spre facerea unora biserici nu aşa prea din
cale-afară buccii? Nici stil, nici pictura, nici zidăria, nici întăriri, nimica nu ne spune că aci,
din capul locului a fost numai biserica, şi încă biserica din 1606.
Tradiţiunea despre Sobieski pretinde că Sobieski a găsit, la Zamca, numai biserica
armenească, încunjurată cu ziduri, şi că, şezând în ea, câtva timp, a pus de i-a făcut şanţurile şi
valurile de pământ, cu turnurile lor. Oştile lui Sobieski de trei ori au făcut incursiuni în
Moldova: în 1687, în 1689 şi în 1691. În descrierea Sf. Ioan cel Nou, arătarăm în ce
condiţiune a urmat trecerea lui Sobieski prin Suceava, în 1687. În retragerea sa precipitată, el
avu timp să ridice nişte odoare şi avuţie; dar era departe să-i îngăduie timpul să facă nişte
întărituri, care, în oricare caz, ar fi fost în contra lui. Să vedem în ce condiţiuni s-au petrecut
invaziunile lui în Moldova din 1639 şi 1691. Iată o schiţă istorică, datorată tot domnului
Lambrior, care va putea să faciliteze desluşirea adevărului:
Şerban Cantacuzin, Domnul Munteniei, se înţelesese cu creştinătatea în contra turcilor.
Cantemir (Constantin Cantemir – n. n.), care se făcuse Domn prin stăruinţele lui Şerban, în
faţă cu îndemnările secrete ale acestuia de a intra şi el în această înţelegere, la început
promisese, dar, când veni momentul, nu se mişcă; căci el avea ostatec la turci pe însuşi fiul
său Antioh. Aşa, când Sobieski trecu în Moldova, crezând că va avea pe Cantemir aliat, acesta
fugi, din Iaşi, în tabăra turcilor. Aceasta înlesni pe Cantemir să scape ţara numai cu oştile
române din Moldova de bandele de hoţi poloni, pe care Sobieski le revărsa asupra Moldovei.
Drept răzbunare, Şerban căută, prin intrigi la turci, să răstoarne pe Cantemir din Domnie, dar
nu izbuti, căci îl cuprinse moartea (1688).
În locul lui Şerban, veni Domn Constantin Brâncoveanu, cu care nu se stinse neamiciţiile dintre domni, care necontenit erau alimentate de fraţii Cupăreşti. Întâii ani ai
domniei lui Brâncoveanu se înseamnă prin invaziunea nemţilor in Muntenia; boierii sfătuiră
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să le închine ţara, dar Brâncoveanu n-a primit, ci a trăgănat lucrurile, până ce veniră oştile
turceşti, dinaintea cărora fugiră nemţii.
În anul al doilea al domniei lui Brâncoveanu (1689), ambii domni români, din ordinul
Sultanului, trecură cu oştile lor în Ungaria, ca să aşeze la Domnie pe Tekely, dar nu izbutiră.
În acest timp, în Moldova, leşii şi-au aşezat oaste la Zvancea (nu trebuie confundată cu
Zamca), făcând ocop (şanţ) din sus de Zvancea, şi în cetatea Soroca, şi au ocupat tot ţinutul
Cernăuţilor, făcând, în câteva locuri, parcane, unde au aşezat oaste de joimiri moldoveni şi
leşi.
Alungat din nou, Sobieski intră pentru a treia oară în Moldova, la 1691, şi, după ce a
prădat mai multe locuri, către tomnă s-a întors, lăsând oaste cu proviziuni în Cetatea Neamţ,
în Suceava, în Mănăstirea Armenească, Câmpulung, Hangul şi Secul, zice Neculce, pe care
localităţi Cantemir a încercat să le scoată din mâinile oştirilor leşeşti, dar nu a putut.
Leşii, aşezându-se în Mănăstirea Armenească, pe iarnă, desigur căutară a se întări cât
mai bine în această poziţiune, şi poate acestei epoci trebuie să atribuim cârpiturile zidului
dinspre miazăti, pe care le amenintirăm mai la început. Cronicarul însă nu ne vorbeşte nici de
şanţuri, nici de valuri construite sau reparate de ei.
Iată cum Părintele Grigorovici armonizează toate aceste trei tradiţiuni: Zamca, din
vechi, a fost a doua cetate tare a Sucevei, dar, după vremuri, slăbind stăpânirea ţării, Zamca,
la fel ca şi Sf. Simeon, ca şi Sf. Cruce, ca şi alte multe locaşe sfinte româneşti (menţionarăm
chiar la început biserica armeană şi cea rusească din centrul oraşului), căzând în părăsire, s-au
dat, din lăcomie bănească, de domnii venetici, cu învoirea mitropoliţilor, în stăpânirea
armenilor bogaţi, care le prefăcură în biserici armene. Sfinţia sa mi-a promis chiar că îmi va
da, îndată ce-i va fi la îndemână, notiţe sau copia de pe un hrisov a mitropolitului Teofil, prin
care se trecură în stăpânirea unor armeni trei biserici părăsite, drept 600 galbeni! Şi poate că,
între aceşti armeni, să fi fost şi cei trei fraţi, Iacob, Grigori şi Acsenti, care, din cele trei
biserici, luară Zamca şi, restaurând bisericile şi turnul ei, le prefăcură în biserici armeneşti, cu
hramurile sfinţilor de aceleaşi numiri cu ei, de la care epocă Zamca se cunoaşte sub numirea
de Biserica Armenească, şi Sobieski, apreciind însemnătatea ei strategică, o repară şi-şi aşeză
în ea trupele sale, ca să ierneze în ea iarna din 1691.
Dar Zamca a trebuit să fie una din cetăţile tari ale Sucevei cu mult înainte de epoca
Ştefaniană; sub Ştefan cel Mare, ea capătă o restaurare şi o întărire mai mult, după cum se
vede din uşa în piatră cioplită, din turnul Sf. Acsenti, În afara bisericii acesteia, deasupra uşii
de la pridvor, a fost o piatră monumentală, care, la o restaurare de mai curând (sub stăpânirea
armenească), s-a înlocuit cu o lespede mormântală, de nu mă înşel.
Sf. Ioan Botezătorul. Se află într-o ogrăjoară, ce vine nu departe de râpa şipotelor.
Această capelă se află sub îngrijirea parohului de la Sf. Dimitrie. În dosul capelei şi lipită de
pridvor, este mica sa clopotniţă, sub care se află o gropniţă ce merge până sub biserică. Totul
într-însa e restaurat. În fundul pridvorului, într-o ocniţă, se vede o zugrăveala foarte rău
restaurată, care reprezintă capul de zimbru cu steaua între coarne, având deasupra, dedesubt şi
pe de laturi câte o roză. Lângă catepeteasmă, spre strana mare, este un sfeşnic mare de alamă,
masiv, de un stil foarte vechi, şi care s-a găsit în ţintirimul bisericii Mirăuţi. În partea opusă,
servind de picior pentru aprinzător, se află, nu se ştie de când, un postament mic de piatră,
cioplit în şase feţe, având pe una din ele o inscripţiune în slavoneşte.
Biserica Mirăuţii. Numita astfel de la suburbia în care vine (eroare: numele vine de la
destinaţia ei iniţială, de biserică de mir a Moldovei; cartierul se numea „al Muntenimii de jos‖
sau „La Bursuci‖ – n. n.), şi care poate că ea singură şi-a luat numirea de la o familia mai
însemnată sau mai numeroasă, care popula acesta suburbie din început.
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Familia Mirăuţi este comună între locuitorii noştri săteni, mai cu seamă în partea
muntoasă a Moldovei. Mi s-a întâmplat la Seminarul din Socola să am chiar un elev cu
această familie.
Biserica Mirăuţii are hramul Sf. Gheorghi, patronul ţării a cărei Mitropolie a fost din
timpurile cele mai îndepărtate. Nu se ştie de când e fondată (a fost durată, odată cu Cetatea,
între anii 1374-1391, de către Petru Muşat, şi reclădită de Ştefan cel Mare, între anii 14821491 – n. n.). După o credinţă foarte contestată de alţii, zidirea ei nu s-ar ridica mai departe de
Alexandru cel Bun. Biserica este mare şi impunătoare. Încă de demult stătea în ruine şi descoperită, când, la 1854, nemţii, pregătindu-se a intra în Principate (din partea puterilor
garante, odată cu retragerea trupelor ruseşti şi turceşti – n. n.), au concentrat trupe în Suceava,
unde, neavând magaziile necesare pentru hrana cailor, au acoperit, între altele, şi biserica
Mirăuţii, făcându-i pe dinăuntru trei rânduri de racle, şi au întrebuinţat-o astfel, mai mulţi ani,
ca hambar (anterior, fusese folosită drept cocină a porcilor localnicilor – n. n.). În urmă ne
mai făcându-le trebuinţă, au dat-o în chirie, tot cu această destinaţiune! (consilierii orăşeneşti
au închiriat-o, spre a fi folosită ca depozit de piei dubite şi nedubite; dacă nu ar fi fost
Romstorfer, care să o reconstruiască, am fi pierdut-o pentru totdeauna – n. n.). Era închisă şi
n-am putut-o vedea pe dinăuntru.
Pe dinafară, a fost peste tot zugrăvită şi se văd, chiar şi acum, în unele părţi urmele
picturii. Ferestrele ei, mari din vechi, parte au fost strâmtate mai pe urmă, parte astupate cu
totul. Pe dinăuntru, după spusa vizitatorilor competenţi, această biserică este, în adevăr, o
capodoperă arhitectonică. Bolţile sale ar fi tot ceea ce are arhitectura română mai îndeplinit în
acest gen. După opiniunea arhitecţilor nemţi chiar, biserica Mirăuţii este cea mai norocită
dintre toate imitaţiunile Sfintei Sofii!
Biserica Sf. Dimitrie. Biserică spre apus; turnul, spre răsărit. Turnul acesta (adăugat
de Lăpuşneanu, în 1561 – n. n.) e mai înalt decât toate turnurile bisericilor Ştefaniene (a fost
reconstruită, în anii 1534-1535, în locul celei de lemn a lui Ştefan, din 1497, de Petru Rareş,
câte am văzut: e cu mult mai înalt (40 m – n. n.) decât însuşi turnul Sf. Ioan Botezătorul din
Piatra. Se vede că a fost construit înadins într-un scop strategic.
Forma lui, de la pământ, este: un turn în patru muchii, de două ori mai înalt decât
turnul Sf. Ioan cel Nou, peste care se ridică un al doilea turn, hexagonal, pe jumătate de înalt
cât partea de dedesubt. În partea superioară a părţii patrunghiulare, pe faţa de către răsărit, se
află o piatră mare, în care este cioplită, cu o acurateţe rară, o marcă.
Din dreapta (cum te uiţi la dânsa) a acestei mărci se ridică grumazul bine desemnat şi
încomat al zimbrului, care suportă capul zimbrului, într-o atitudine profilactică, cu coarnele
ascuţite, mărişoare, înfurcate înăuntru; între coarne, steaua; deasupra grumazului, în linie cu
capul, luna, cu figură de om înăuntru; pe partea opusă, soarele; sub cap, la stânga, în deşertul
lăsat de grumaz, un ecuson în linii simple şi elegante, cu două compartimente: în cel din
stânga, o floare de lis cu trei frunze, sus, şi trei frunze jos, dispuse astfel ca să dea iluziunea
unei cruci duble; în partea dreaptă, culorile heraldice (aşa cred), exprese prin trei linii drepte
orizontale, ce ocupă numai jumătatea superioară a compartimentului, fără însă de a se
prelungi până la extremitatea sa; dedesubtul ecusonului se află rozele. Sub această piatrămarcă stă o piatră mare, cu o inscripţiune în slavoneşte.
Deasupra uşii care face intrarea în pridvorul bisericii, se află o altă marcă şi,
dedesubtul ei, o altă piatră cu inscripţiune. Marca aceasta este unică în felul său: într-o
cunună, formată de două crengi, susţinută de doi copii înaripaţi, se află capul de zimbru,
având steaua între coarnele sale. Restaurarea ultimă a bisericii, respectând inscripţiunile şi
marca de pe turn, s-a complăcut a înfrumuseţa marca ultimă, zugrăvindu-i capul, cununa, ect.,
cu culori vii, rău potrivite.
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Biserica Sf. Dimitrie, ca şi a Mirăuţilor, a stat, mult timp, descoperită şi în părăsire (îi
crescuseră arbuşti pe ziduri – n. n.), şi, odată mai cu prefacerea acesteia din urmă în hambar,
ea s-a restaurat şi s-a redat destinaţiunii sale. La restaurare, partea cea mai superioară a
turnului s-a încunjurat cu un grilaj de fier, pentru observaţiune în contra focului; şi zugrăveala
de pe dinafară a bisericii, atacată de timp şi vandalism, a dispărut cu totul sub tencuiala şi
zugrăveala ce i s-a suprapus.
De intri în pridvor, dai, pe dată, de o pardoseală cu pietre mormântale, aduse din
ţintirimul Sf. Dimitrie sau şi a altor biserici. Mai toate aceste pietre poartă decoraţiuni
înflorite, poate urmele mărcilor diferitelor familii, pe a căror morminte ele au statut;
inscripţiunile lor (la cele mai multe, pe margini) sunt în slavoneşte. Inscripţiunile, ca şi
decoraţiunile săpate, sunt roase de picioarele închinătorilor. Dar cred că, cu stăruinţă, un
cunoscător al limbii slavice tot ar putea să le descifreze, şi aşa poate s-ar restabili genealogia
multor familii boiereşti vechi sau a înrudirilor domneşti, sau s-ar fixa diferite date istorice.
Peste un an sau doi, această lucrare va fi imposibilă.
De la pridvor, purced două compartimente: întâi al femeilor, al doilea al bărbaţilor. Nam observat intrare specială pentru acest din urmă compartiment.
Cu ocaziunea restauraţiei mai sus amintită, intrarea strâmtă, care despărţea aceste două
compartimente s-au lărgit, în forma unei arcade deschise, care nu mai lasă din vechiul perete
despărţitor decât părţile strict necesare pentru susţinerea arcadei. Pe acest perete despărţitor,
pe faţa dinspre altar, au fost, din vechi, portretele fundatorilor şi ctitorilor. Dintr-aceste
portrete n-au mai rămas decât patru figuri, fără nici o indicaţiune de nume, aşezate toate pe
piciorul din dreapta al arcadei; mai la dreapta este o Doamnă, cu coroana pe cap, după dânsa
vin două domniţe tinere, cu coroane pe cap, şi tocmai în marginea arcadei, un Domn, cu
coroana pe cap. Marginea din stânga a coroanei, a feţei şi a trupului Domnului sunt oarecum
restabilite prin trăsături grosolane, în culori nepotrivite.
Zugrăveala pe dinăuntrul bisericii subzistă, deşi deteriorată în multe locuri. Bolţile
bisericii sunt majestoase.
Inscripţiunile slavone de pe turn şi de la pridvor, după cum mi s-a spus, fixează data
începerii acestei biserici, la 1475, şi data terminării ei, la 1478. Ele mai spun că biserica
aceasta a fost construită în preajma palatului domnesc, lângă Calea domnească. Biserica se
află clădită într-o mică piaţă neîngrădită şi încunjurată, din trei părţi, de căsuţe mici, dese şi
murdare.
Biserica se aşteptă, curând, la o restauraţie mai îngrijită. Se fac multe promisiuni că, cu
acea ocaziune, se vor dărâma clădirile care încunjură şi profanează această biserică. Peste
patru ani, se împlinesc 400 ani de la întemeierea acestei biserici. Se speră că, cu acea
ocaziune, se va face un serviciu mai extraordinar pentru comemorarea fundatorului şi
ctitorilor acestei biserici. Ar fi ocaziunea cea mai nimerită pentru istoric, pentru heraldic,
arhitect, pictor, arheolog şi pentru strategicul român a-şi da o întâlnire pentru acea ocaziune în
vechea capitală a Moldovei, spre a studia în ruinele lor mai în detaliu monumentele de glorie
naţională din epoca Dragoşizilor.
Palatul Domnesc. De la Sf. Dimitrie pleacă o stradelă spre miazăzi, care dă în strada
în care se află Otelul „Moldavia‖ şi, faţă cu aceasta, Diregătoria Comunală. La zidirea acestui
hotel, s-ar fi aflat pivniţe imense, unele cu două rânduri. Tot în aceeaşi stradă, pe aceeaşi
parte, dar cam în capătul dinspre nord al străzii, se afla al doilea otel mare al Sucevei, la zidirea căruia s-ar fi găsit iarăşi pivniţe de asemenea natură, şi diferite temelii de zidiri vechi,
din a căror piatră s-ar fi construit în totul acest al doilea otel. Pivniţele şi zidirile, descoperite
la zidirea celor două oteluri, prin munificenţa şi soliditatea lor, se cred a fi din încăperile
Palatului Domnesc.
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Calea Domnească (acum Strada Domnească), trecând prin centrul oraşului şi coborând
spre biserica Mirăuţii, lasă, în stânga, biserica Sf. Dimitrie, pe urmă înainte de ajunge la
biserica Mirăuţilor, lasă în dreapta şi cam departe Capela Sf. Ioan Botezătorul, după care trece
pe la dreapta bisericii Mirăuţilor, de unde coboară spre înfundătura Cetăţii. Dacă toate
ipotezele de mai deasupra sunt adevărate, atunci Palatul Domnesc, cu încăperile şi curţile sale,
ar fi ocupat spaţiul mărginit, la apus – cu strada în care este Diregătoria Comunală; la miazăzi
– cu linia ce merge, de la Diregătoria Comunală, drept spre răsărit, pe deasupra râpei
Şipotelor; la miazănoapte – cu Calea Domnească; şi la răsărit – prin linia ce, cu puţin mai la
vale de capela Sf. Ioan Botezătorul, împreună cele din urmă două linii.
Populaţiunea Sucevei. Dimitrie Cantemir, în locul citat în descrierea noastră despre
ruinele Cetăţii, zice că Suceava ar fi avut 16.000 case şi 40 biserici. Numărul caselor nu-l cred
mult exagerat, căci, pe de o parte, podişul pe care stă oraşul este de ajuns de întins, spre a-l fi
putut conţine; iar pe de altă parte, oraşul se pare a fi fost peste măsură des: nu se face
actualmente nici o clădire nouă, chiar şi pe locurile din timp imemoriabil virane, fără de a nu
se da de urme de clădiri vechi.
Pentru biserici, care şi astăzi sunt numeroase, tradiţiunea populară merge nemăsurabil
mai departe decât afirmaţiunea lui Dimitrie Cantemir: n-apucasem a mă instala la otel, când
un român sucevean, pe care-l întrebam despre principalele edificii şi ruine, mă asigură că, în
Suceava, din vechi au fost pe atâtea biserici, pe câte şi zile în an!
Nimic nu poate să încânte imaginaţiunea populară, să măgulească amorul propriu al
unui oraş decăzut, şi să ne dea, într-un mod mai palpabil, ideea despre mărimea şi strălucirea
vechii Suceve, ca această credinţă că ea era un oraş în care nu trecea zi lăsată de la
Dumnezeu, fără ca românul, creştinul din ea, să nu fie chemat la o prăznuire!
Ce e drept, Părintele Grigorovici, cu tot entuziasmul său pentru gloria şi strălucirea
trecută a Sucevei, este departe de a admite existenţa, vreodată, în Suceava a unui număr măcar
pe jumătate atât de colosal de biserici, deşi Sfinţia sa crede că numărul indicat de Dimitrie
Cantemir ar fi cu mult mai jos decât adevărul. Faptul este că clădirile mai noi, din ultimii ani
chiar, au descoperit temeliile multor biserici, a căror existenţă nici s-a presupus. Apoi mai
sunt şi bisericile care, aflându-se părăsite din amintire de nemuri, au fost, în ultimele decenii,
rase cu desăvârşire. Tote, deci, ne fac a crede că numărul bisericilor Sucevei, indicat de
Principele Dimitrie Cantemir, este asemenea departe de a se putea considera exagerat.
Astăzi, se socotesc, în Suceava, 2.000 de case, cuprinzătoare între 8-10 mii suflete.
După naţionalităţi, distribuirea lor ar fi; 2 cincimi – români; câte 1 cincime – evrei şi armeni;
restul – ruteni, lipoveni şi nemţi.
Marca actuală a Diregătoriei Oraşului este: deasupra, pajura nemţească, iar de
dedesubt, Sântul Gheorghe călare, ucigând scorpia.
Obiectele depuse la Bibliotecă.
a). Din partea Părintelui Grigorovici:
Două ghiulele seci, găsite în castramentul Cetăţii.
Un Traian de argint (monedă), găsită în Cetate.
Un sold de aramă, pe o parte ecuson înflorit, în care se văd două chei încrucişate, şi,
dedesubt, o cruce; în jur, din inscripţiune, se mai citeşte: SOLIDVS, şi, la urmă, s-ar vedea: 5.
2. Pe revers: o harpă răsturnată într-un C, deasupra căruia stă coroana regală; din inscripţiune
se citeşte cu greutate: CHRITIANA (sau Chritina) D. G. R. S.
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Un sold de aramă, mai bine conservat. Ecusonul, mai înflorit, ar cuprinde alte însemne
decât întâiul; împrejurul său se citeşte: SOLIDVS LI. ... 1671 (?). I. Marca, pe revers, ca şi la
întâiul, cu inscripţiunea foarte citeaţă: CHRITINA. D. G. R. S.
Un sold şi mai bine conservat, dar cu tăietura neregulată. Acelaşi ecuson şi marcă, ca
la întâiul. Din inscripţiunea în jurul ecusonului se vede: SOLIDVS. ... 5. 8.; din inscripţiunea
de pe revers, tăietura monedei nu ne lasă a vedea decât: ... NA. D. G. R. S.
O monedă de tăietură cu totul neregulată: Ecusonul, format de aripile (unui vultur?),
închide ancora şi funia, care spânzură de încheietura aripilor printr-o agrafă în forma unui Ϯ.
Inscripţiunea din jur lasă a se vedea numai: … BLI, apoi două sau trei litere capitalice-depetit, după care o literă mare, ca şi cele trei precedente, necitibile, dar care s-ar lega cu
următoarele RI, după care urmează iarăşi o literă necitibilă; în fine, WI. Pe revers, segmentele
a două monede, lăsând între ele un spaţiu punctat. Pe un segment se citeşte CARO; pe al
doilea segment, se vede anul 1660; sub acest an, se vede M (jumătatea unui M sau jumătatea
unor litere ce, împreună, ne-ar da, în partea superioară, această formă).
Aceste ultime patru monete sunt găsite în Târgul Siret.
O monedă de aramă, găsită în Bosancea (la răsăritul Sucevei). Pe o parte are, în loc de
ecuson, un A într-un G (Gustav Adolf?); împrejur, inscripţiune necitibilă. Reversul ne-ar
înfăţişa forma întunecată a unui cap şi o inscripţiune greu de citit.
O monedă de argint ungară (găsita în grădina Părintelui G. L. Grigorovici, în
Suceava) mâncată deasupra. Ecusonul, împărţit în patru compartimente, prin două drepte
perpendiculare, cuprinde în mijloc un ecusonaş. Compartimentul superior din stânga arată
linii orizontale, cel superior din dreapta prezintă o cruce; cele două compartimente inferioare
şi ecusonaşul cuprind înflorituri (?). În jurul ecusonului se mai citeşte: FERDINAND. D. G.
R. Pe revers se văd: în mijloc, Născătoarea Domnului cu Pruncul în braţe, la stânga căreia, în
jos, un H., şi, la dreapta, tot jos, un R. În jur se citeşte: PATRONA VNGAR.
Un solid de aramă, mai gros decât precedentele. Pe o parte are vulturul, cu crucea în
piept, şi, în jur, inscripţiunea SOLIDVS ... POLO … 166. Pe revers, capul, cu inscripţiunea
CAS. (Casimirus) R. mai înăutru SOLIDAR.
Un solid de aramă, mai mic ceva decât precedentul. Pe partea cu vulturul se vede
SOLID. REG. Pe revers se zăreşte un cap şi din inscripţiune se mai văd trei litere ultime:
(PO) LON.
O monedă de argint subţire şi ştearsă. S-ar părea că prezintă urme de scriptură
turcească.
O monedă de aramă ştearsă. Inscripţiunea se vede a fi latină şi, pe o parte, s-ar părea
că se vede figura unui om călare.
Ultimele patru monede s-ar crede găsite în Suceava.
Toate monedele donate de Părintele Grigorovici, afară de Trajan, au meritul de a ne
prezenta, după toată probabilitatea, etaloanele monedelor mărunte de aramă şi argint care
aveau curs la noi, în jumătatea ultimă a secolului 17.
b). Din partea autorului:
O monedă de argint subţire, mai mare decât precedenta monedă de aramă, găsită de un
nepot al meu, în Iaşi, în curtea fratelui meu, ce vine lângă şcoala din Sărăria. Pe o parte a ei se
citeşte: SIGIS. AVG. REX. POMM (ERANIAE), în jurul unei steme mitropolitane (?). Pe
revers se vede figura unui sutaş călare, cu suliţa ridicată, în jurul căreia se citeşte: DVCAT.
LITVA. MCR.
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O bucată piatră de lavă, impregnată cu var şi cărămidă, din zidul Cetăţii Sucevei, şi
alte două bucăţele mai mici de lavă‖766.

1876: Bazele geologiei Bucovinei
1876: Un fragment din amplul studiu „Bazele geologiei Bucovinei, de K. M. Paul, k.
k. montanolog la Institutul Geologic Imperial (Cu o hartă geologică, valea XVII).
Introducere. Ducatul Bucovinei se află sub coordonatele geografice 47° 14' şi 48° 44'
NE și 42° 38' şi 44° 22' VS; se învecinează cu Galiţia, la nord, cu Rusia (Basarabia) și cu
Principatul Moldovei la est, cu Moldova și Transilvania la sud, cu Transilvania, cu Ungaria și
cu Galiţia la vest.
Fără a merge mai departe în descrierea aspectului general şi a condițiilor geografice
ale țării, în prezentul, care este scpul exclusiv al reprezentării compacte a structurii geologice
a acestei țări, vreau să spun doar că Bucovina reprezintă, în general, o zonă înaltă, care este
terasată ascendent, de la câmpia podoleană, la sud. Acest lucru este demonstrat în special de
nivelurile albiilor celor 6 râuri principale din țară (Nistru, Prut, Siret, Suceava, Moldova,
Bistriţa), care, în general, au un curs continuu dinspre vest-est, spre sud-est. Cea mai nordică
dintre ele (valea Nistrului), al cărei mal sudic aparține Bucovinei, are o altitudine absolută de
373 de picioare, la intrare, și 277 de picioare, la plecarea din Bucovina; văile paralele sudice
sunt întotdeauna cu 150-500 de picioare mai înalte, astfel încât cea mai sudică (valea
Bistriţei), este de aproximativ 2.860 de picioare, la intrare, și 2.260 de picioare, la plecare,
fiind cea mai înaltă.
La fel ca nivelele principalelor văi, înălțimile vârfurilor se ridică de la nord, la sud.
Cele mai semnificative dealuri dintre dealurile dintre Nistru și Prut și dintre Prut și
Siret ajung rareori la 1.600 de picioare; bazinul hidrografic dintre Siret și Suceava are o
înălțime medie de aproximativ 1.900 de picioare, dar se ridică la 3.600 de picioare la vârful
cel mai înalt (Pietruschka); partea de sud a țării conține, în sfârșit, cele mai mari înălțimi,
inclusiv Giumalău, cel mai înalt vârf al Bucovinei, de 5.862 picioare (5.880 picioare pentru
Cotta).
Acestă obişnuinţă orografică generală a țării este un rezultat al compoziţiei sale
geologice.
Partea de sud a țării face parte dintr-una dintre numeroasele insule cristaline de munte,
care reprezintă scheletul Carpaților, ca să zic așa, cu o zonă de margine unilaterală a
calcarului mezozoic; alăturată este o secțiune a zonei de gresie, care înconjoară întreaga
margine nordică a Carpaților într-un arc continuu; în sfârșit, există o zonă extinsă neogenă și
diluvială, care se învecinează cu câmpia podoliană, la nord, și cu câmpia galiţiană, la vest.
Am avut de cercetat această țară din partea k. k. Institutul geologic Imperial, care mi-a
fost încredințat sondajul geologic detaliat al ţinutului, pe care l-am cercetat, călătorind în toate
direcțiile, în lunile de vară ale anilor 1872-1875. Rezultatele cartografice ale observațiilor
mele sunt înregistrate în fișele originale de înregistrare, la scara de 1:28800 (400° = 1"),
păstrate în arhiva Institutului geologic. Următoarea hartă de ansamblu (1:288000) reprezintă o
reducere a acestora, prin contracția stratigrafiei – subdiviziuni simplificate.
Înainte de a intra în discuția condițiilor geologice din țară, mă simt obligat să le
mulţumesc tuturor acelor prieteni dragi, care m-au sprijinit în activitatea mea, dar mai ales
colegilor noștri merituoși, domnul Otto Frhr. von Petrino, k. k. consilier de domeniu și
766 Palade, V. I., O excursiune la Suceava / 17 şi 18 august 1871, Iaşi 1871
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proprietarul moşiei Onut, și Bruno Walter, k. k. montanolog, specialist în plante montane, și
director al domeniului Fondului religios greco-oriental din Pojorâta, căruia îi exprim cele mai
recunoscătoare mulțumiri; nu numai pentru că oamenii numiți mi-au sprijinit eforturile cu cea
mai amabilă amabilitate, ci şi pentru că mi-au împărtășit bogatele comori ale cunoștințelor și
experienței lor, în cel mai liberal mod posibil și au dobândit, astfel, merite importante în
colectarea rezultatelor, analizate în cele ce urmează.
Trebuie să spun că nu cunosc, din experiența mea, extremitatea sudică a țării (de la
linia Dorna Candreni – Dorna Vatra, spre sud), precum și marginea de nord-vest a acesteia
(malul Nistrului, lângă Zaleszcik); informaţiile despre prima zonă le-am primit de la prof. J.
Niedzwiedzki, iar cele despre partea Nistrului, de la Baronul von Petrino.
Mi-au fost puse la dispozişie reprezentări cartografice mai vechi ale condițiilor
geologice ale țării, o carte a Baronului vov Cotta (Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt, VI. B.) și
harta de ansamblu a Institului geologic imperial, lucrată de F. von Andrian, precum şi lucratea
„Harta economică de ansamblu a Bucovinei‖, a lui A. Mikulics (Czernowitz 1873), care
include și o tentativă de geognostică, care, așa cum am încercat deja să dovedesc în altă parte,
nu indică nici un progres demn de remarcat.
În lucrarea marelui F. von Hauer, „Hartă de ansamblu a monarhiei austro-ungare‖
(Viena 1867-74), sunt câteva rezultate noi, în măsura în care este prima care foloseşte
imaginile detaliate.
Printre studiile montan luate în calcul mai mult se numără şi „Harta geologică a
Austro-Ungariei‖ (Geologischen Karte von Oesterreich-Ungarn) a lui Hauer (Viena 1875),
dar o privire asupra hărții, aflată la îndemână, va releva diferențe foarte semnificative, în
comparație cu studiile mai vechi citate. Justificarea „aceasta‖ ar trebui să reiasă din contextul
acestei comunicări.
Alte studii referitoare la geologia Bucovinei (cu excluderea celor pur geografice), de
care m-am folosit, au fost:
A. von Alt, „Izvoarele minerale din Bucovina― (Die Mineralquellen der Bukowina),
Leonhard & Bronn's, 1848.
F. Herbich, Descrierea speciilor minerale din Bucovina (Beschreibung der
Mineralspecies der Bukowina), Cernăuţi, 1834.
V. von Zepharovich, „Informații despre districtul minier Bucovina― (Mittheilungen
über den Bergwerksdistrict der Bukowina), Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt, volumul V.
1854. p. 219.
B. v. Cotta, „Depozitele de minereu din sudul Bucovinei― (Die Erzlagerstätten der
südlichen Bukowina) Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt, volumul VI, 1855, p. 103.
A. von Alt, „O excursie în Carpații Maramureşului― (Ein Ausflug in die Marinaroscher
Karpathen). M Mittheil. d. k. k. geograph. Ges., 1858.
F. von Hauer și F. von Richthofen, „Raport despre geologia supraterană în nord-estul
Ungariei― (Bericht über die geol. Uebersichtsaufnahme im nordöstlichen Ungarn). Jahrb. d. k.
k. geol. Reichsanstalt, volumul 10, 1859.
F. von Andrian. „Înregistrări în partea de vest a Bucovinei și în cercul Kolomeei―
(Aufnahmen im westlichen Theile der Bukowina und im Kolomeer Kreise). Jahrb. d. k. k.
geol. Reichsanstalt, volumul X, 1859, 129,
„Despre zăcămintele de minereu din Bucovina― (Ueber die Erzlagerstätten der
Bukowina). Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt, volumul XL, 1800, p.
D. Stur, Straturi de cerită la Siret, în Bucovina― (Cerithienschichten bei Seret in der
Bukowina), Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 1860, p 79.
F. von Hauer și G. Stächen, „Geologia Transilvaniei― (eologie Siebenbürgens), Viena
1863.
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O. von Petrino, „Roci din nisipurile de cretă verde ale Nistrului― (Petrefakte aus dem
grünen Kreidesande vom Dniester-Ufer), Verh. d. k. k. geolog. Reichsanstalt. 1868. Nr. 9.
U. Schloenbach, „Polipticodon de la malul Nistrului, lângă Onut―, (Polyptychodon
vom Dniester-Ufer bei Onuth), Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt, volumul XVIII, 1869, p.
462.
J. Barber, „Analiza chimică a izvoarelor minerale ale Dornei Watra și
Pojana Negri din Bucovina― (Chem. Analyse der Mineralquellen von Dorna watra und
Pojana negri in der Bukowina). Sitzb. d. k. Akad. d. Wissensch, 1869.
O. von Petrino, „Despre apariția fosforitului pe Nistrul inferior― (Ueber das
Vorkommen des Phosphorits am untern Dniester), Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 1869, Nr.
6.
„Roci noi de pe malurile Nistrului din Galiția și Bucovina― (Neue Petrefakteniunde
von den Ufern des Dniesters in Galizien und Bukowina), Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt,
1869, Nr. 8.
„Despre depozitele post-pliocene etc.― (Ueber die nachpliociinen Ablagerungen etc.),
Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 1870. Nr. 5.
F. Foetterle, „Răspândirea etapei sarmatice în Bucovina și Moldova de nord― (Die
Verbreitung der sarmatischen Stufe in der Bukowina und der nördlichen Moldau), Verh. der
k. k. geol. Reichsanstalt, 1870, Nr. 16.
F. Schwackhöfer, „Despre depozitele de fosforit de pe malurile Nistrului din Podolia și
Bukowina― (Ueber die Phosphorit-Einlagerungen an den Ufern des Dniester in Podolien und
der Bukowina), Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanstalt, volumul XXI, secţiunea 2.
D. Stur, „Rapoarte de călătorie pe Nistru― (Reiseberichte vom Dniester), Verh. d. k. k.
geol. Reichsanstalt, 1872, Nr. 13 şi 14.
J. Niedzwiedzki, „Raport de călătorie în sud-estul Bucovinei― (Reisebericht aus der
südöstlichen Bukowina), Verh. d. k. k. geol. Beichsanstalt, 1872, Nr. 14.
L. A. Simiginowicz-Staufe, „Structura de podiş a Bucovinei― (Die Bodenplastik der
Bukowina), Kronstadt, 1873.
C. v. Beust, „Lucrările miniere ale fondului religios greco-oriental din Bucovina― (Die
Montanwerke des griechisch-orientalischen Religionsfondes in der Bukowina), Mittheil. d. k.
k. Ackerbauministeriums, nr. 11.
F. Herbich, „Noi observații în Carpații Transilvaniei de Est― (Neue Beobachtungen in
den ostsiebenbürgischen Karpathen), Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 1873. Nr. 15.
J. v. Schröckinger, O nouă rășină fosilă din Bucovina― (Ein neues fossiles Harz aus
der Bukowina), Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 1875. Nr. 8.
O. v. Petrino, „Despre poziția gipsului în Galicia de Est și Bucovina― (Ueber die
Stellung des Gypses in Ostgalizien und der Bukowina), Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt,
1875, Nr. 12.
C. Pilide, Analiza melafirului de pe Pârâul Cailor― (Analyse des Melaphyrs von Pareu
Kailor), Verh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 1876. Nr. 9.
C. John, „Apa minerală de la Dorna― (Das Mineralwasser von Dorna), Verh. d. k. k.
geol. Reichsanstalt, 1876, Nr. 9.
În plus, vezi explicațiile lui Hauer pentru harta de ansamblu a monarhiei austroungare, citată mai sus, precum și lucrarea sa mai recentă, „Geologia și aplicarea acesteia la
cunoașterea naturii solului în monarhia Austro-Ungară― (Die Geologie und ihre Anwendung
auf die Kenntniss der Bodenbeschaffenheit der österr.-ungar. Monarchie, Viena 1874), în care
veţi găsi informații multiple referitoare la subiectul nostru.
Eu însumi, în „Geol. Reichsanstalt―, din 1872-75, am publicat o serie de rapoarte
preliminare mai restrânse despre experiențele mele de cercetare în Bucovina.
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Există puține zone funciare a căror structură, în principalele grupuri geologice și
orografice, este mai ușoară decât cea a Bucovinei. Așa cum s-a indicat mai sus, partea de sudvest a țării face parte din Carpații Orientali. Jumătatea de nord-est a țării formează un ţinut
deluros terțiar, sub care, la marginea nordică exterioară, dar fără să apară ca o creastă
montană, depozitele mai vechi sunt din nou expuse vederii, în valea adâncă a Nistrului, care
arată foarte puțin acord geologic cu lanțurile muntoase din Carpați și, de obicei, cu
„depozitele de dezvoltare podoliană―.
Avem, astfel, divizarea principală a țării în 1). partea Carpaților, 2). ținutul deluros
neogen dintre Carpați și Nistru, 3). partea podoliană, de pe malul Nistrului.
Prima parte (carpatică) se descompune, din nou, în patru subdiviziuni, și anume A).
masivul cristalin; B). cea mai veche zonă de graniță mezozoică de nord-est a acelorași
Carpaţi; C). zona de gresie carpatică, din nord-estul zonei precedente; D). formațiunile tinere,
din sud-vestul masivului cristalin.
În cadrul acestor grupuri principale, vreau să ofer o imagine de ansamblu compactă a
compoziției geologice a țării și, în acest sens, încerc să suplimentez ceea ce, din cauza scării
mici, nu poate fi reprodus pe harta de ansamblu.
I). Partea carpatică. A. Masivul cristalin. Stâncile cristaline de ardezie, care, cu
unele depuneri în formă de flăcări ale formațiunilor paleozoice și mezozoice recente, compun
exclusiv această zonă, intră în țară, spre vest, cu masivul muntos Stara Wipczina, şi ca o
continuare directă a masivului cristalin al Maramureşului, care, la fel ca înaltul vârf Rodna,
din sudul Alpilor Transilvaniei, este despărțit de principalele zone ale masivului cristalin
bucovinean printr-o bandă îngustă de formațiuni cretacice și eocene.
Acesta din urmă intră în Bucovina, după întreruperea mai sus menționată, între
Ciboberge, în apropiere de Cârlibaba și valea Coşniţei, și de acolo continuă să vălurească prin
țară, în direcția sud-est. De-a lungul unui promontoriu îngust, aparținând Principatului
Moldovei, acesta continuă să se afle într-o legătură directă, către sud-est, și sud cu munții
Transilvaniei de est.
Lățimea acestui tren de șisturi cristaline este de 3 – 3 mile şi jumătate (măsurate
perpendicular la rădăcina munților). Răspândirea straturilor din această zonă este, în general
(în afară de variațiile locale), paralelă cu șirul principal, un nord-vest-sud (h. 20-22),
scufundarea alternând, acum spre nord-est, acum spre sud-vest, prin multiple anticlinale și
linii de pliere a zonei.
În nord-est, după cum s-a menționat în introducere, masivul este însoțit și delimitat de
un tren de formațiuni predominant mezozoice (triadice), care formează un perete de graniță
continuă stâncoasă (întreruptă doar în zona de nord-vest a fermei Lucina), între zona rocilor
de ardezie cristalină și zona de gresie ulterioară); în sud-vest, formațiuni mai tinere
(predominant eocenice) se mărginesc direct pe ardezia cristalină, fără o zonă intermediară
mezozoică mai veche, prin care acest masiv are caracterul unui lanț muntos cu o singură parte.
Cel mai sudic râu principal al țării, Bistriţa de Aur, aparține regiunii de șist în întregul
curs situat în Bucovina, de la intrare, la Cârlibaba, până la ieșire, la Colbu, când Neagra (la est
de Dorna Watra) este în general considerată ca longitudine, în jos de aici. Al doilea râu
principal, Moldova, curge prin zona de șisturi, parcurgând doar lungimea de aproximativ două
mile, spre sud, intrând la Botuş (între Breaza și Fundul Moldovei), apoi întorcând spre sudvest, spre Fundul Moldovei, printr-o vale longitudinală, iar la Pojorâta, în viraj ascuțit spre
nord-est, se îndoaie spre marginea mezozoicului. În ultimul loc, coborând de pe versantul
nordic al Mestecăneştilor, întâlneşte frumoasa vale a pârâului Putna, care se varsă în
Moldova. Toate celelalte cursuri de apă din zonă (precum Cibou, Cârlibaba și o serie de alți
afluenți mai mici ai Bistriței) sunt, de departe, nesemnificativi, căci au zone aluviale foarte
mici și exercită doar o influență minoră asupra reliefului principal al zonei.
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În ceea ce-l privește pe acesta din urmă, zona este un platou înalt, a cărei altitudine
medie variază de la 3.500-4.000 de picioare, în care principalele văi sunt tăiate la aproximativ
1.000-2.000 de picioare adâncime și peste care domină doar câteva creste (cum ar fi Suhardul,
de 5.100 picioare, iar Giuumalău, de 5.862 picioare).
Alt, Cotta și Simiginovicz-Staufe au dat deja descrieri bune ale caracterului peisagistic
al acestei zone, în menţionatele lor studii. Ţinutul se deosebește puțin de ştiutele terenuri de
ardezie cristalină și, prin urmare, pot ignora acest subiect cu referire la publicațiile
menționate.
Compoziția geologică a terenului în cauză va rezulta din următoarele exemple.
Să luăm în considerare, mai întâi, valea Moldovei, în măsura în care aparține zonei
ardezie cristaline.
Dacă urmați această vale, din Pojorâta (fostul sediu al Centralei de minereu din
Buovina) în sus, spre vest, puteți vedea malurile văii de pe ambele părți ale structurilor
cristaline de ardezie, care sunt compuse din mică și cuarț. Această din urmă componentă
apare predominant aici, astfel încât roca poate fi menționată ca schistul mic de tip cuarţ,
ardezie de cuarțit sau cuarțit, în funcție de gradul diferit al acestei predominanțe.
Deoarece valea urmează parcursul acestui complex de straturi destul de uniform ca
lungimi, valea trebuie să se întoarcă lateral pentru a întâlni alte formațiuni.
Părăsind valea Moldovei, cam pe la mijlocul dintre ultimele case (vestice) din Pojorâta
și colonia minieră Louisenthal, urcați, pe versantul nordic al văii, pe creasta stâncoasă a
Dealului Cailor, care se întinde, într-un unghi ascuţit, spre vale, precum se vede în imaginea
de mai jos.
Sub desen este arătat, în partea de jos, schistul mic, bogat în cuarț, care scade sub
aproximativ 40-50° față de NV. Deasupra se află o rezervă de ardezie şi mică, cu grosimea de
aproximativ 12-15 metri, care este destul de bogată în roci și conține și urme de hornblende,
în sus. Este acoperit de un strat gros, de 40-45 de picioare de gnei roșcat, cu straturi groase,
peste care, din nou şi aproximativ în aceeași grosime, urmează o ardezie de granat, de culoare
închisă, exact ca cea care apare sub malul gneisului.
Deasupra acestuia se află un strat de conglomerat de cuarț și de gresie de cuarțit, nu
mai mare de 12 metri, deasupra căruia, în stânci abrupte, se ridică varul care compune Dealu
Cailor; acestea din urmă sunt roșiatice și bulboase, imediat deasupra conglomeratului de
cuarț, dar masa lor principală este dolomitică și se contopește în dolomita breccia.
Exact aceeași secvență: ardezie, mică de cuarț dedesubt, ardezie, mică cu granat și
gneie deasupra, despărțite de un strat subțire de conglomerat de cuarț, var dolomitic, este
prezentat și de valea Pârâului Cailor, care se varsă în Moldova, la primele case din
Louisenthal, și, de asemenea, mai spre nord-vest de de Neagra sau Parotimithal. În acestea din
urmă, se deschid straturi oarecum culcate ale schistului mic de cuarț, mai mult decât în
mediile atinse anterior; contin ardezie cu pietricele negre.
De la Louisenthal, în sus, valea Moldovei se extinde, într-o direcție de aproximativ o
jumătate de milă, şi spre vest, şi spre est, și taie straturile schistului mic, bogate în cuarț, la un
unghi de aproximativ 40°; prin urmare, cunoaștem și mai multe straturi aici, decât în
Pareutimithale.
Mai întâi, vedem în satul propriu-zis, pe versantul drept (sudic), imediat deasupra
podului de peste Moldova, o rocă deosebită, alb-gălbuie, moale, foarte ușoară, de structură
celular-poroasă, care, la o privire superficială, ar putea aminti de unele structuri asemănătoare
cu piceul. Cu toate acestea, la o inspecție mai atentă, se dovedește că avem de-a face cu trenul
de șist clorit, bogat în sulf. Se pare că, datorită influenței sulfului atmosferic, pietrișul s-a
descompus și s-a scurs un oxid de fier cu acid sulfuric, în timp ce liantul siliceu a rămas ca un
schelet celular, reprezentând astfel structura asemănătoare cu pomița. Numeroasele tranziții ce
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pot fi observate la această structură, care este atât de izbitoare, la prima vedere, cu ardezia
neclasată bogată în pietriș, dovedind conexiunea menționată―767.

1876: Bucovina, între Mesia din Sadagura
şi Universitatea germană
„Mesia din Sadagura. Mai multe vapoare cu aburi conectează Odessa la
Constantinopol. Din Odessa, o cursă rapidă, jumătate pe calea ferată, jumătate cu trăsuri de
poştă, ne-a adus la Balta, în provincia Bucovinei (în realitate, la Bălţi, în Basarabia – n. n.),
care a fost separată de Moldova în 1775, pentru a fi anexată Austriei. Orașul principal al
Bucovinei este Cernăuţi, căruia i s-a adăugat, de mult timp, o cale ferată către Leopol
(Lemberg) și Cracovia. Cernăuţi este un oraş plăcut, situat pe un deal, deasupra Prutului. În
unele cartiere, mari zone nedezvoltate sunt înconjurate de scânduri, așezate orizontal, una,
deasupra celeilalte. Evreii sunt acolo în număr mare; de obicei stau în pieţe, urmărind
oportunitatea amestecării într-o aventură: quoe-rens quem devoret. În costumul lor negru,
arată ca niște ciori.
La Sadagura, un târg de lângă Cernăuţi, aflat pe un pământ al boierului Moustaza,
locuiește una dintre acele familii mesianice atât de venerate de evrei și care cred că își au
originea în David. Isrofka (reb Isrulche din Risan – n. n.) este numele familiei stabilite în
Sadagura768, care provine din Podolia. Bunicul actualului șef locuia în Rusia; acolo, îmbogățit
de darurile voluntare ale compatrioților săi, s-a lăsat inflamat de acea vanitate, care a pierdut
atât de des pe evreii prosperi; a etalat un lux princiar şi întreţinea, după obiceiul nobililor
polonezi, o gardă de douăzeci de cazaci, care-i escortau trăsura. În această frumoasă afișare,
într-o zi cu ghinion, în calea lui Isrofka a apărut împăratul Nicolae, care nu a găsit lucrul
acesta pe gustul său și a poruncit să fie închis mesia sau profetul în închisoarea din Kiew...
Suveranul nu mizase pe puterea aurului și pe intervenția și mai puternică a acelui tip de
francmasonerie care protejează, pretutindeni, izraeliții.
Aşa că Isrofka a scăpat de Kiew și s-a refugiat în Bucovina. O cerere de extrădare a
fost ineficientă, din aceleași motive care au deschis închisorile ruse în captivitate: doisprezece
țărani din Bucovina au afirmat, sub jurământ, că Isrofka era originar din Sadagura și, prin
urmare, un cetăţean austriac, şi, de aceea, nu e permisă extrădare. Familia Isrofka a trăit
pașnic în Sadagura, şi continuă să primească omagiul și darurile unei mulţimi de evrei, în
special a celor care trăiesc în țările slave. Această liniște, însă, a fost tulburată, o clipă, în
timpul domniei sau pontificat (nu știu ce să spun) predecesorului actualului Isrofka. Monede
contrafăcute fuseseră introduse în casa lui, iar el a fost acuzat că le-a fabricat și aruncat în
închisoare. Emoție mare în lumea evreiască! Era să-l livreze pe acuzat, dar s-a recunoscut,
curând, că era imposibil să recurgă la mijloacele care i-au deschis bunicului porțile închisorii
de la Kiew: magistratul care era însărcinat să dea efect instrucțiunii nu era nici coruptibil, nici
767 Paul, K. M., Grundzüge der Geologie der Bukowina, în Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt,
volumul XXVI, Viena 1876, pp. 263-270
768 „Sadagura a devenit mai remarcabilă de când cunoscutul ţadic (rabin taumatorg) din Risan, reb Isrulche, şi-a
fixat acolo credinţa, în urma izgonirii sale din Rusia. Traiul său particular pompos, mai mult princiar decât
rabinic, curtea sa chasidică şi suita numeroasă, care-l asculta orbeşte, i-au prilejuit lui şi la ai săi din Rusia cele
mai nenorocite urmări, pe care nu le expun aici, din cauza mulţii lor‖ – scria evreul vienez Iulius Barasch, după
ce a vizitat Sadagura, în 1842, notele lui de călătorie fiind publicate, pentru prima dată, în Allgemeine Zeitung
des Iudenthum‟s, între anii 1843-1846. Eu le-am aflat, traduse în română, în Gazeta Bucovinei, Anul IV, nr. 45,
joi 9/21 iunie 1894, pp. 1, 2.
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intimidat. Aventura urma să-și urmeze cursul: cine ar putea anticipa rezultatul? Influențe
foarte puternice au acționat apoi la Viena, iar judecătorul incoruptibil a fost promovat la un
rang superior, care l-a privat de instrucțiuni suplimentare. Sub succesorul său, Isrofka a fost
respinsă din urmărire penală pentru lipsa probelor. Conform opiniei unor persoane imparțiale,
opinie confirmată de afirmațiile mai multor persoane, pe care le-am consultat ancheta, se pare
că Isrofka nu a fost personal vinovat. El fusese victima unor uneltiri secrete ale cunoștințelor
sale sau ale prejudecăților publice, dacă nu cumva a unuia dintre acele înscenări odioase, la
care evreii erau prea des expuși în mai toate țările.
*
Ortodoxia în Bucovina. Această mică ţărişoară a Bucovinei, uitată sau abia cunoscută
între Galiţia și Moldova, este țara binecuvântată și refugiul sectanților, atât a creștinilor, cât și
a evreilor. Cam la aceeași distanță de Cernăuţi și Suceava se află Fântâna-Albă, unde
locuiește Mitropolitul Arhiepiscop Staro-vera sau Vechiul Credincios. El este cel care
consacră popii pentru toată Rusia, acolo unde prezența sa nu ar fi tolerată. Mă limitez la
această precizare, pentru a mă întoarce la Vechii Credincioși atunci când cursul călătoriilor
mele mă va aduce să vorbesc special despre lumea slavă. Să notăm, pur și simplu, că guvernul
rus a intrat pe o cale de toleranță față de Bătrânii Credincioși, iar sediul de la Fântâna-Albă
este expus pierderii din importanța sa, care a fost foarte mare, până acum, deşi estimează la
aproximativ zece milioane numărul credincioşilor răspândiţi prin Rusia. Dar trebuie să
vorbesc aici despre Biserica românească sau moldovenească din Austria, ale cărei destine au
fost legate, până în ultimii ani, de scaunul patriarhal sârb de la Carlovitz.
Se pare că ultimul episcop ortodox-român de la Cernăuți, Hakman, a prevăzut marele
viitor al reşedinţei sale, deoarece a construit un frumos ansamblu arhitectonic din cărămidă, în
stil bizantin, care conține catedrala, seminarul, reședința episcopală și o catedrală ca un palat
pentru un împărat. Era ușor pentru el să întrevadă un nou viitor, la care a trudit din greu. Un
motiv care ar fi putut provoca revocarea lui Hakman, în afară de aceste cheltuieli enorme, ar fi
putut fi caracterul precar al fondului religionar, asupra căruia liberalii centralizatori s-ar putea
năpusti într-o bună zi, urmându-și obiceiurile din toate celelalte țări; căci trăsătura care poate
fi recunoscută peste tot este concupiscența proprietăţii Bisericii. Episcopul nu mai are
conducerea completă a acestui fond religionar, dar vom înțelege resursele imense pe care le-a
putut trage pentru construcțiile sale, când se va ști că aproape o treime din țară aparține
mănăstirilor și bisericilor. În timpul lungului episcopat al lui Hakman, a avut loc o mare
revoluție în lumea ortodoxă sau greco-schismatică a Austriei.
Până în anul 1864, toți ortodocșii Imperiului Austro-Ungar au format o singură
Biserică, al cărei șef a fost Patriarhul Sârb, mitropolit de Carlovitz. Acum, românii din
Austria, adică valahii Transilvaniei și moldovenii Bucovinei, erau nerăbdători să scape de
jugul sârbilor, căci atât timp le-a fost un jug, dorind să ia parte românii la administrarea
spirituală și pământească a Bisericii comune. Singura supremație a sârbilor consta în faptul că
demnitatea patriarhală era atașată de sediul lor din Carlovitz. Printr-un decret imperial, din 24
decembrie 1864, episcopia Sibiului (Hermanstadt) a fost înființată ca o metropolă autonomă și
autocefală pentru toți românii din Austria, atât vlahi ai Transilvaniei, cât și moldoveni ai
Bucovinei. Împărțirea fondului comun a fost decontată doar în 1871.
Este bine, având în vedere punctul de vedere al naționalităților: sârbii Voevodinei, ai
Confiniului Militar, ai Dalmației și ai gurilor Cattaro erau uniți sub patriarhul sârb al
Carlovitz-ului, în timp ce toţi românii treceau sub ascultarea mitropolitului român din Sibiu,
care era, atunci, baronul Şaguna (Schagouna).
Nu am luat în calcul dualismul care rupe Austria de azi în două părți, mai mult sau mai
puțin independente. Dar împărțirea în Cis și Trans-Leithania nu coincide cu împărțirea
populațiilor pe naționalități. S-a întâmplat că patriarhul sârb care locuia la Carlovitz, adică în
partea maghiară, avea doi sufragani, de asemenea sârbi, dar cu reşedinţa în Zara, în Dalmația,
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și la Cattaro, adică în Cisleilhanie. La fel, mitropolitul român, care şedea în partea maghiară,
avea un sufragan român ca el, domnul Hakman, care locuia în Bucovina, adică în Cisleithanie.
Pentru a fi logic cu cele două principii generatoare ale organizației sau, dacă se
dorește, a dezorganizării austriece, ar fi fost necesar ca fiecare jumătate a monarhiei să aibă
două biserici ortodoxe independente, una sârbă și cealaltă română; dar, din moment ce sediul
lui Zara nu are prea multă greutate, nici scaunul lui Cattaro, care este de creație recentă, dar sa făcut o înţelegere ciudată: sediul de la Cernăuţi a fost desprins de Sibiu și ridicat la rangul
de mitropolie cisleithană; episcopiile sârbe din Zara și Cattaro au devenit, astfel, ale sale.
Acesta nu este totul: mitropolitul moldovean din Suceava-Iaşi a protestat împotriva
ridicării în la rangul de mitropolie a fostului său sufragan din Rădăuţi-Cernnăuţi.
Hakman nu s-a bucurat mult timp de noul său titlu și de frumosul său palat de la
Cernăuţi; a murit la 15 aprilie 1873. Să nu credeți, judecând după numele său, că era german;
Hakman era fiul unui țăran român (boiernaş – n. n.). Succesorul său, Bendella, a decedat în
apele tămăduitoare de la Franzensbad, în august 1875.
Vă prezic o continuare: liderul religios, cu reşedinţa în Cernăuţi, nefiind din aceeași
rasă ca și dalmații, va impune o ierarhie specifică neamului său. De ce ar fi refuzat, din
moment ce vlahii Sfântului Ştefan au fost separați de sârbii Sfântului Ştefan? Sistemul va
înflori apoi în toată splendoarea logicii sale: vor exista tot atâtea biserici ca guverne și
neamuri.
În toate acestea, văd clar că interesul guvernamental și interesul național au apărători
puternici: unul are comisarii imperiali sau regali, celălalt îi are pe jurnaliști; dar apărătorul
interesului religios nu-l văd nicăieri. De fapt, acești slavi și români, cisleithanieni sau
transleitani, s-au eliberat de autoritatea succesorului Sfântului Petru. Liberat este cuvântul
consacrat. Dacă am merge la lucrul real, am recunoaște că comisarii regali și jurnaliștii au
mâini mai grele decât legatele. Orașul Novisad știe ceva despre asta, iar regretatul patriarh
Machirievich nu a avut nimic de-a face cu liberalii. Credeţi-mă, ortodoxia în Cis și TransLeithany, este mai puțin supărătoare decât, pentru Pius IX, Molinari și chiar Miletich‖.
„O aniversare. În octombrie 1875, la Cernăuţi se sărbătorește a 100-a aniversare a
anexării lui Bucovinei de către Austria. În același timp, în acest oraș a fost inaugurată o
universitate germană. Această dublă sărbătoare a produs, în toată România și în special în
Moldova, o emoție care a fost departe de a fi favorabilă amintirii anexării din 1775 și a
perspectivei unei fundații a culturii străine în această parte a Europei de Est.
Tocmai în același timp, a murit un boier moldovean al Bucovinei, pe nume
Hormousaki, lăsând guvernului român o numeroasă colecție de documente istorice, pe care lea adunat pe parcursul întregii sale vieţi. Printre aceste documente, se găsesc o serie de piese
referitoare la un fapt rămas destul de obscur în istoria diplomatică, și anume dezmembrarea
din 1775. Timpul nu va reuși să coincidă cu actualizarea seriei complete prin festivalul
anexării, deoarece doar câteva părți din acesta au fost publicate într-un pamflet în limba
franceză.
Nu va fi posibilă formarea unei idei definitive a valorii pieselor donate de
Hormousaki, până când întregul nu a fost reprodus şi cu textul original, cu dovezi care să-i
stabilească autenticitatea. În așteptarea îndeplinirii acestor condiții indispensabile, ne
rezervăm judecata. Ne vom limita, în mod discret, la o analiză a pamfletului, adăugând, pentru
a-l înțelege, câteva explicații istorice și implorând îngăduința cititorului pentru rândurile care
vor urma‖.
„O anexare din secolul al XVIII-lea. Într-un colț retras al Europei, în 1875 s-a auzit
zarvă. Vorbim despre Bucovina, țara fagilor. A sărbătorit aniversarea anexării acestei
provincii de către Austria. În același timp, a fost celebrată inaugurarea unei noi universități.
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Ce memorie amintește de anexare? Ce perspectivă deschide fundația inaugurată cu atât de
mult zgomot?
I). Librăria Guillaumin tocmai a publicat o broșură de 72 de pagini, al cărei titlu este
puțin plin de viață: Raptul Bucovinei. Ceea ce face cartea atât de interesantă este prima
apariție a corespondenței schimbate, despre această achiziție, între cancelarul Kaunitz și
ambasadorul curții vieneze la Constantinopol, Thugut. Deoarece autenticitatea acestor
documente nu a fost contrazisă, le considerăm adevărate; dacă arătăm că nu, vom modifica
evaluările în consecință.
Potrivit documentelor publicate de Guillaumin, argumentele invocate de Cabinetul de
la Viena, pentru a decide Turcia să ratifice dezmembrarea Moldovei, sunt de două feluri: unul
de comoditate, unul de drept.
Primul argument ar putea fi formulat astfel: „Austria a făcut răpirea Galiției, în
detrimentul regelui Poloniei, şi are nevoie, pentru a comunica mai convenabil cu noua sa
cucerire şi cu celelalte state, să efectueze răpirea Bucovinei, în dauna Moldovei‖. Orice
comentariu nu putea decât să slăbească această afirmație simplă.
Argumentul legii este mai complicat, dar de același fel; iată în câteva cuvinte: „L-am
dezbrăcat pe regele Poloniei, care avea drepturi asupra Bucovinei. Spoliatorul este înlocuit
pentru drepturile celui pe care l-a dezbrăcat. Deci, am drepturi asupra Bucovinei‖. Este un
silogism. Unele minți prost făcute ar spune ceva împotriva acestui raționament. Să examinăm,
însă, și sub rezerva tuturor rezervelor, ce drepturi ar putea exercita regele Poloniei, în numele
Galiției, asupra unei părți a teritoriului Moldovei.
Corespondența publicată de Guillaumin nu o explică în detaliu; dar conține o indicație
cu care va trebui să ne mulțumim și cu insuficiența căreia vom încerca să o facem pentru a
consulta istoria.
„Decizia imperială, a scris Kaunitz, stabilea că, la 20 septembrie 1774, urmează să
pună stăpânire pe „districtul în cauză (Bucovina) ca aparținând Pocuţiei, uzurpat de turci și
asupra căruia avem drepturi sub predarea unei părți din republica poloneză la curtea
imperială‖. La 6 ianuarie 1775, cancelarul a scris din nou: „Suntem hotărâți să ne menținem în
posesia acestor teritorii, care, atât pentru Ardeal, cât și pentru Pocuţia, după ce au fost
uzurpate de vlahi și moldoveni, sunt revendicate de noi‖. În sfârșit, pe 5 februarie, Domnul de
Thugut a răspuns: „Nu am permis Porții să ignore drepturile pretenției pe care Înalta Curte lea avut asupra diferitelor raioane moldovenești de atunci şi recuperarea Pocuţiei de la Polonia‖.
Am făcut un pas: știm că pretențiile Austriei se bazează pe posesia Pocuţiei. Problema
se reduce la examinarea drepturilor pe care posesiunea Pocuţiei le-ar fi putut acorda mai întâi
regelui Poloniei, apoi succesorului său.
În acest sens, corespondența publicată de Guillaumin rămâne absolut tăcută; ea ne-a
lăsat, după cum se spune uneori, într-un fund de sac. Am vrut să ieșim din el și, în acest scop,
am căutat să aflăm ceea ce fuseseră, înainte de 1772, rapoartele dintre Moldova, în general, și
Bucovina, în special, cu Pocuţia.
II). Nu vom insulta inteligenţa cititorului, presupunând că nu a auzit niciodată de
Pocuţia. Este ultimul district estic al Galiției, care formează un unghi între Bucovina și
Carpați, Prut și Siret, precizează sursa. Kolomea și Sniatyn, stații de cale ferată Lemberg-Iaşi,
sunt principalele localități, locuite de o puzderie de armeni; dar populația rurală este pur
ruteană, adică deloc moldovenească, ca să nu mai vorbim de cea germană. Muntenii, care
mănâncă pâine de ovăz, părăseau, de obicei, casele părinteşti, în jurul vârstei de cincisprezece
ani, pentru a se angaja în jafuri, atât în Ungaria, cât și în Polonia. Este o tradiție a țării: este
necesar, au spus pocuţienii (ca şi burghezii din Paris), ca tinerețea să fie plină de întâmplări.
De fapt, la vârsta de douăzeci și patru de ani, acei bravi munteni, care încă nu fuseseră
spânzurați, se întorceau în satele lor, se căsătoreau cu câte o fată cinstită și deveneau cei mai
pașnici oameni din lume, sau cel puțin din Pocuţia.
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*
Toate acestea sunt destul de interesante, dar nu ne explică deloc cum Pocuţia avea
drepturi asupra Bucovinei. Vom ajunge şi acolo.
A fost odată un rege al Poloniei pe nume Ladislas Jagellon, care avea ca vecin pe un
prinț al Moldovei, pe nume Alexandru (de fapt, povestea îl vizează pe Petru Muşat – n. n.).
Acum, acest rege, considerându-se, într-o zi, foarte destituitor, a plecat, din pricina foametei,
la vecinul său, moldoveanul. „Dă-mi, a spus el, o sumă bună, pe care o voi rambursa, cu
dobânzile aferente capitalului!‖. „Foarte bine‖, a răspuns moldoveanul. Nu existau evrei în
Polonia, cu care să vă fac afacerea, garantând rambursarea, dar, cum, proverbul, „Fără gaj, nu
există nici evrei‖. „Nu te deranjează dacă îţi dau Pocuţia drept gaj, a răspuns regele Poloniei.
Întrucât este învecinată cu ţărişoara dumneavoastră, prin Bucovina, vă va fi foarte ușor să o
ocupați; o veţi păstra până la rambursarea completă a creditului‖.
Afacerea a fost încheiată în acești termeni: Prințul Moldovei a dat banii și i-a fost
oferită Pocuţia drept gaj. Apoi s-a întâmplat ca, după domnia lui Alexandru, să se înregistreze
adesea probleme în Moldova. Polonezii au văzut că prințul acestei țări nu este suficient de
stabil, ca să fie nevoie să ramburseze creditul. De asemenea, trebuie spus că balanţa de conturi
dintre cele două țări a fost foarte complicată, ca urmare a unei pretenții de suzeranitate a
Poloniei asupra Moldovei. Cu toate acestea, polonezii au sfârșit prin a se întoarce, într-o zi, în
Pocuţia, fără a face zarvă sau a trâmbița, dar și fără a returna banii împrumutați de la
Alexandru (Petru Muşat – n. n.), pe baza acestui gaj. La urcarea pe tron, fiecare prinț
moldovean a făcut un punct de onoare din revendicarea Pocuţiei, dar rezultatul a fost un şir de
războaie, în care Polonia a pierdut, uneori, mulți oameni, dar, în cele din urmă, ea a păstrat
Pocuţia și nu şi-a plătit datoria vreodată. Asta am reușit să aflăm despre raportul dintre
Pocuţia cu Moldova. Dacă există şi alte fapte, vom fi încântați să le însuşim.
Așa cum tocmai s-a afirmat, Moldova avea dreptul să ocupe Pocuţia și să o păstreze
până la plata sumei împrumutate în baza acestui gaj al lui Ladislau Jagellon; dar norocosul
Kaunitz a avut alte idei, şi aici este substanța: predecesorul a împrumutat bani şi nu i-a întors;
dar a preluat gajul. Deci, am dreptul să continui să nu vă plătesc și, în compensație, să vă iau
şi districtul vecin, adică Bucovina. Quia nominor leo. Acestea nu sunt cuvintele lui Kaunitz,
ci o sinteză figurativă a istoriei respective.
III). Să spunem ceva, la fel de edificator, despre istorie povestea aceasta. „Opinia
înaltă a Înălțimii voastre‖, i-a scris Thugut lui Kaunitz, în 3 februarie 1773, „pare perfect
rezonabilă. Într-adevăr, este mult mai ușor să aperi o posesie imediată, decât să obții o
misiune de la Poartă. Acesta este motivul pentru care ar fi mai bine dacă, la prima ocazie
bună, fără cea mai mică rezervă, puteți profita cel puțin de partea indicată pe conturul planului
pe care mi l-ați trimis‖.
Discuția este, acum, pentru cancelarul însuși, care va rezuma programul. „Acesta
vizeză, a scris Kaunitz, la 6 ianuarie 1775, mijloacele pe care le propuneți, ca să ne atingem
scopul, şi care constau în intimidare, corupție și în alte mijloace coercitive... Să arătăm, în
plus, Ministerului Turciei că lucrul este grav si serios. Acest lucru va fi înțeles prin ocupația
districtului Bucovina, prin declarația ce o veți face că, atât timp cât nu aranjăm cu Poarta,
printr-o tranzacție prietenoasă, suntem puternic și irevocabil hotărâţi să menținem posesia
acestor teritorii... În ceea ce privește corupția, opinia dvs. este pe deplin întemeiată: printre
turci, avariția și dragostea de bani sunt aproape sigure pentru a ne atinge scopul. Sunteți deja
autorizat să promiteți bani și aștept doar părerea dvs. despre cantitate și modalitate‖.
„Fundarea unei Universităţi. La prima vedere, pare a fi o binecuvântare pentru țară
şi trebuie să fim de acord. Bucovina face parte din Cisleithania, care este guvernată de
centralizatorii și liber cugetătorii din Viena. Această universitate, care va fi germană, este o
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mașină de deznaționalizare, plantată în rândul românilor și rutenilor. Va fi ultimul avanpost al
expansiunii Culturii Germane spre est. Se încearcă repararea a două eșecuri sensibile ale
germanizării, unul la nord-est, cealaltă la sud-est, adică rusificarea proiectată a Universității
Dorpat din Rusia și crearea unei universităţi croate la Agram.
Înființarea unui centru de propagandă germanică în Bucovina a excitat, în mod natural,
un entuziasm delirant în toată Germania. O invitație specială a fost trimisă studenților de la
Berlin, de către Comitetul de sărbătoare, în termeni care fac, desigur, ca şi caracterul
instituției să fie clar: „Deschiderea Universității din Cernăuți este un triumf al științei germane
și al spiritului german. Este o datorie de onoare, pentru întregul corp de studenți, să participe.
Este necesar să remarcăm că această nouă universitate, deși este inferioară surorilor sale, este
binevenită în seria celor mai eminamente pepiniere ale civilizației; este vorba de a da, de la
început, tinerei universități amprenta unei tendințe esențial patriotice; este, în sfârșit, o
problemă de inițiere a acestei universități către farmecul dulce al existenței magnifice a
studenților germani. Și, pentru toate acestea, sunteți voi, studenții Berlinului, trebuie să fiți
nașii‖.
Dubla ceremonie, a zilei de naștere a anexionistului și a fundării universității, a avut
loc la 4 octombrie 1875, cu un mare grad de animație, specific festivalurilor oficiale.
Dimineața, orașul Cernăuți era împachetat și împodobit cu flori. Țăranii, fiind
duminică, au îmbrăcat cele mai bune costumele naționale. După masă, sărbătorită în toate
bisericile, în baza pomenitului act din 1775, primarul Ambros a prezentat o imagine neplăcută
a ceea ce a fost Bucovina, în urmă cu o sută de ani: „O țară sălbatică, acoperită cu mlaștini și
păduri virgine – fără industrie, fără școli, țăranul fiind atașat de pământ și ignorând utilizarea
batistei de buzunar; în sfârșit, preoții, considerați regi (sic!); o realitate care poate să te
cutremure; dar de când Austria a impus civilizarea (Cultur) țării, ce fertilitate, ce bogăție și,
mai ales, ce lumină!‖.
Sub impresia acestei imagini în mișcare, am mers la prânz. La ora două, stând în
clădirea Universității, unde ministrul Educației Publice a citit actul fundator și a ţinut un mic
discurs, relativ modest. Universitățile austriece din Viena, Praga, Cracow, Lemberg, Gratz și
Insbrűck, precum şi Universitatea Maghiară din Klausenburg (Cluj – n. n.) au trimis
reprezentanți. Din străinătate, Gottingen și Strasbourg au avut delegați; alții trimiseseră
telegrame. Nimeni nu venise de la Berlin.
Invitații străini au ținut câteva discursuri; cel mai înălțător şi fără contradicții a fost cel
al rectorului de la Strasbourg. El a vorbit, în numele Alsaciei și al științei germane, care este
prima din lume și care este indispensabilă tuturor națiunilor: „Germania nu este geloasă; nu
ascunde lumina sub boscheţi, ci, la fel ca soarele, revarsă torente de lumină peste țările
întunecate‖. Un alt profesor a spus: „Ce prejudecată ridicolă a fricii de germanizare! O teamă
de lumină, știință, cultură‖. După care, a rugat cu amabilitate, toate celelalte naționalități să
accepte asigurările despre respectul profund cu care are onoarea de a fi etc. etc.
În timp ce aceste lucruri grozave au stârnit primele ecouri ale clădirii universității,
sătenii, inclusiv femeile, bătrânii și copiii mici, și-au slobozit frâiele veseliei în grădina
publică, în detrimentul municipalității, ceea ce trebuie să fi fost mult mai distractiv. . Vite și oi
întregi au fost prăjite. Ulcioarele cu bere circulau, pentru a uda carnea de la grătar și pâinea
brună. Nici o urmă a acelui puternic motor de civilizație, pe care germanii îl numesc gabel și
căruia francezii (mai ușori) i-au dat numele de furculiță; dar această zi frumoasă s-a încheiat
cu o plimbare imaginară prin țară: moldovenii au dansat hora, rutenii, kolomyika, ungurii
tcherdache și germanii, vals în trei timpi...
În același timp, românii Moldovei și ai Țării Românești comemorează, la Iaşi și la
București, o înmormântare, cea a domnitorului Moldovei Grigorie Ghika, decapitat de turci
pentru că s-au opus raptului: răpirea Bucovinei‖.
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„Părăsind Bucovina. Este timpul să ne întoarcem la călătoria noastră din 1869. În
momentul în care am ajuns la Cernăuți, calea ferată nu a mers mai departe. Un valet evreu s-a
angajat, la un preț cinstit, să mă ducă la Roman, în două zile, într-o trăsură descoperită cu
două locuri, trasă de patru cai buni. Întâlnisem acolo un nefericit preot francez, care nu vorbea
altă limbă decât vulgara și materna, și care a eșuat în Bucovina după o mie de necazuri.
Părăsise munții Lozère pentru a strânge bani pentru orfanii fratelui său. L-am luat cu mine.
Am ajuns, pentru noapte, la Suceava, care se află la frontiera Bucovinei. A fost, odată,
capitala religioasă a Moldovei, a cărei mitropolie poartă încă titlul de Suceava, împreună cu
cel de Iași. Astăzi, episcopul ortodox al Bucovinei locuiește la Cernăuți, unde fostul scaun al
Rădăuţilor a fost transferat. Suceava a pierdut toată strălucirea; dar poziţia ei este foarte
pitorească, într-o regiune foarte accidentată. Ca o particularitate, am observat că un bărbat,
urcat într-o clopotniţă, anunță orele cu sunetul trompetei.
La părăsirea acestei frumoase țări a Bucovinei, pentru a mă întoarce în România, nu
m-am putut abține să cred că moldovenii nu au avut cu adevărat noroc cu cei trei vecini, a
căror natură vitregă îi înconjura. Austria le-a luat Bucovina, în 1775; Rusia le-a răpit
Basarabia, în 1812. Suzeranul, care ar fi trebuit să apere integritatea ţării, nu numai că a
consimțit asupra acestor două dezmembrări, dar a dorit să aibă şi partea sa din tort. Prin
tratatul de la Paris, Europa îi atribuise Moldovei gurile Dunării, pe care Sublima Poartă a
putut să le obțină curând, nu se știa niciodată de ce sau cum.
În ciuda acestei deformări, Moldova a obținut în Basarabia o restituire parțială. Aici ea
este în contact cu un al patrulea vecin, care poate, încetul cu încetul, deşi are un mic teritoriu,
va înghiți o întreagă provincie, dintr-o singură mușcătură. Acest nou vecin este Marea Neagră,
ai cărui pești, în ciuda voracității lor cunoscute, sunt mult mai puțin temători decât bărbații.
Fiind vecini cu Neptun, moldovenii speră că măcar acest zeu păgân le va fi mult mai favorabil
decât catolica Austrie, ortodoxa Rusie şi musulmana Turcie‖ 769.

1878-1947: „Siminicea este locuită numai de ruşi‖
„Aflăm de la persoane demne de încredere, că comuna Siminicea, din judeţul
Botoşani, este locuită numai de ruşi, care, din neam în neam, vorbesc numai ruseşte, din cauză
că n-au nici şcoală, nici biserică cu popă românesc. Recomandăm acest mod de românizare
tuturor patrioţilor noştri‖770. Dincolo de ironia eşecurilor românizării (cum să o faci, când
Eroii României libere primeau, în loc de pământul promis, gloanţele jandarmilor regali?), stă
misterul, inclusiv cel al unui surprinzător „ecumenism‖ al tradiţiilor (trompetistul Alexandru
Havriliuc şi compozitorul Emil Havriliuc din Siminicea se trag), care merită narat de
cunoscătorii din comună sau descoperit şi aşezat în rafturile bibliotecilor de către cineva
născut pentru a iubi oamenii, cu excepţia proştilor.
O altă sursă de documentare o reprezintă jurnalele periodice bisericeşti, în care sunt
consemnate transferuri de parohi, ba chiar şi nefericitele momente, inclusiv pentru obşti, ale
morţii lor. Nu caut mult, pentru că doar exemplificarea mă interesează, şi vă ofer doar două
informaţii, aflate cu repeziciune:

769 D’Avril, Adolphe, De Paris a l‟Ille des Serpents, Chapitre VIII / La Boukovine, Paris 1876, pp. 117-145
770 România liberă, Anul II, No. 465, vineri 8 decembrie 1878, p. 1.
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„Preotul Vasiliu Vasile, parohul parohiei Călugăreni, din jud. Botoșani, se transferă la
parohia Siminicea Balș, același județ, pe ziua de 1 octombrie 1908‖ 771. Numele preotului din
Siminicea Miclescul, parohie mult mai bine văzută de BOR, se află „Lista de persoane cari au
dreptul de vot la alegerea Consistoriului Superior Bisericesc în cursul anului 1916‖, în care
este nominalizat elector din partea parohiilor judeţului Botoşani, din „Siminicea Miclescul,
preot M. Troteanu‖ (din Plopeni, preotul Dimitrie Neagu, tatăl minunatului învăţător şi erouaviator de război), nu și preotul din Siminicea Balș 772.
Dar cea mai importantă sursă de documentare asupra comunităţilor din România o
reprezintă „Monitorul Oficial‖, care, lecturat cu răbdare şi cu inspiraţie, scoate la iveală o
puzderie de informaţii despre oamenii fiecărei localităţi. Iată câteva exemple, cu trimitere
doar la Siminicea:
În 19 decembrie 1914, Prefectura Botoşani publica, în Monitorul Oficial, „Lista de
numele şi pronumele tinerilor din judeţul Botoşani, născuţi în anul 1894 şi dispăruţi, fără a se
şti unde, care urmează a forma contingentul clasei anului 1916‖, printre aceştia aflându-se şi:
Gheorgiu Ioan, fiul Petru şi al Catincăi, născut la 1894, iulie 31, cu actul No. 90, în
comuna Siminicea.
Gheţun Gheorghe, fiul lui Dumitru şi al Zoiţei, născut la 1894, aprilie 20, cu actul
No. 34, în comuna Siminicea.
Mitichiuc Petre, fiul lui Ioan şi al Profirei, născut la 1894, iunie 19, cu actul No. 89,
în comuna Siminicea.
Nichifor Ilie, fiul lui Ioan şi al Măriucăi, născut la 1894, iulie 19, cu actul No. 73, în
comuna Siminicea.
Pricopi Florea, fiul Mărgăritei, născut la 1894, cu actul No. 41, aprilie 20, în comuna
Siminicea.
Saltău Ioan, fiul lui Petrea şi al Paraschivei, născut la 1894, ianuarie 18, cu actul No.
8, în comuna Siminicea.
Tucaliuc Petru, fiul lui Ioan şi al Catrinei, născut la 1894, iunie 27, cu actul No. 57,
în comuna Siminicea.
Alte nume apar, în acelaşi Monitor Oficial, sub titlul „Tablou de numele şi pronumele
tinerilor din judeţul Botoşani, născuţi la 1895 şi dispăruţi fără a se şti unde, care urmează a
forma contingentul clasei 1917‖, acestea fiind:
Amurăriţei Theodor, fiul lui Ilie şi al Irinei, născut la 1895, fevruarie 8, cu actul No.
14, în comuna Siminicea.
Chifuriuc Ioan, fiul lui Constantin şi al Paraschivei, născut la 1895, mai 26, cu actul
No. 51, în comuna Siminicea.
Chifuriuc Petrea, fiul lui Nicolae şi Paraschivei, născut la 1895, iunie 8, cu actul No.
55, în comuna Siminicea.
Catz Zalman, fiul lui Haim şi al Surei Leia, născut la 1895, decemvrie 18, cu actul
No. 134, în comuna Siminicea.
Mazuru Theodor, fiul lui Constantin şi al Elenei, născut la 1895, fevruarie 27, cu
actul No. 21, în comuna Siminicea.
Olan Ilie, fiul lui Gheorghe şi al Catincăi, născut la 1985, iulie 12, cu actul No. 105, în
comuna Siminicea.
771 Biserica Ortodoxă Română: Jurnal Periodic Ecleziastic, Anul XXXII, nr. 9, decembrie 1908, p. 1071.
772 Biserica Ortodoxă Română: Jurnal Periodic Ecleziastic, nr. 40, 1916 - Supliment, p. 14.
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Olăraşu Grigore, fiul lui Ioan şi al Evdochiei, născut la 1985, ianuarie 26, cu actul
No.11, în comuna Siminicea.
Pavel Ioan, fiul lui Filip şi al Elenei, născut la 1895, ianuarie 26, cu actul No. 61, în
comuna Siminicea.
Pavliuc Sotir, fiul lui Dumitru şi al Acsinei, născut la 1895, iunie 23, cu actul No. 77,
în comuna Siminicea.
Stefiuc Petrea, fiul lui Constantin şi al Mariei, născut la 1895, iunie 23, cu actul No.
67, în comuna Siminicea.
Vorniciuc Ioan, fiul lui Thoader al Irinei, născut la 1895, septemvrie 14, cu actul No.
132, în comuna Siminicea.
Voina Ioan, lui Vasile şi al Catrinei, născut la 1895, fevruarie 5, cu actul No. 20, în
comuna Siminicea.
Vulpe Petru, fiul lui Alecu şi al Ravecăi, născut la 1895, iunie 24, cu actul No. 94, în
comuna Siminicea‖773.
1941, septembrie 30: „Se publică mai jos lista Nr. 16, de gradele inferioare (trupă),
morţi pentru patrie în actualul război, începând de la 22 iunie 1941, ora 24:
Scorţariu D. Nicolae, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Siminicea,
judeţul Botoşani, mort la 5.VIII.1941.
Tucaliuc Vasile, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Siminicea, judeţul
Botoşani, mort la 12.VIII.1941‖774.
1942, ianuarie 29: „Noi, general Victor Iliescu, subsecretar de Stat al Educaţiei
Extraşcolare; / Având în vedere jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 21 din 14 Ianuarie 1942…
/ Decidem: Art. unic. Se angajează, pe data prezentării la serviciu, ca diurnişti la formaţiunile
tineretului extraşcolar, următorul personal, plătibil cu îndemnizaţia de şedinţă respectivă:
Judeţul Botoşani:
Daneş Haralamb, învăţător, şeful Subcentrului Siminicea.
Tun EIisabeta, învăţătoare, şefa Subcentrului Siminicea‖ 775.
1947, august 28: „În baza cererii, înregistrată la Nr. 389 din 11 august 1947, / În
conformitate cu dispoziţiunile legii asupra energiei, / Se autorizează dl Avram A. Lazăr, din
satul Călineşti, com. Bucecea, jud. Botoşani, să instaleze şi să exploateze un motor marca „S.
Gross‖, de 16 H. P., la moara proprietatea domnişoarei Maria Miclescu, din satul Grigoreşti,
com. Siminicea, jud. Botoşani, motorul, fiind utilizat ca forţă pentru conducerea acestei mori,
combustibilul fiind petrolul lampant. Această autorizaţie se acordă pe termen de 10 ani,
socotit de la data publicării prezentei în Monitorul Oficial. / Şeful secţiei energiei reg. III Iaşi,
/ Ing. Gh. Gălăţeanu / Nr. 310/947‖776.
Folosirea unor astfel de mărturii, în documentări, le vor aduce satisfacţii aparte
monografilor, pentru că în spatele unor nume aparent obişnuite stau dramatice întâmplări de
război, iluminări comunitare, în care „popa sătesc‖ este, cu adevărat, un fel de sfânt al
omenescului, şi, desigur, informaţii preţioase despre viaţa economică a pământului natal al
acelei comunităţi.
773 Monitorul Oficial, nr. 213 din 19 decembrie 1914 / 1 ianuarie 1915, pp. 9632, 9637.
774 Monitorul Oficial, Anul CIX, Nr. 231, marţi 30 septembrie 1941, p. 5805.
775 Monitorul Oficial, Anul CX, Nr. 24, joi 29 ianuarie 1942, pp. 561, 565.
776 Monitorul Oficial, Anul CXV, Nr. 179, joi 28 august 1947, p. 6275.
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1878-1899: Pricini fălticenene
1878, mai, Prefectura judeţului Suceava: „Toate autorităţile sunt rugate a lua măsuri
ca să pună mâna pa tinerii: Ciota Ioan, din comuna Lămăşeni, Grădinariu Costache, din
comuna Valea Glodului şi Jitariu Costache, din comuna Preuteştii Uniţi, înscrişi pe
tablourile de recensământ a recrutaţiei clasei anului curent, la No. 4, 14 şi 4, care sunt
dispăruţi din comune, unde nu se ştie, signalmentele lor sunt: 1). Ciota Ioan, nu se cunosc
signalmentele; 2). Grădinariu Costache, de ani 21, părul, sprâncenele castanii, ochii căprui,
nasul, gura potrivite, barba rotundă, faţa smeadă, fruntea potrivită, fără alte semne. 3). Jitariu
Costache, de ani 21, părul castaniu, fruntea mică, gura potrivită, statură de mijloc, fără alte
semne, îmbrăcat cu iţari, sucman negru şi căciulă neagră pe cap, şi încălţat cu opinci. / No.
3.0b9. / 1878, Mai 9‖.
„Toate autorităţile sunt rugate a lua măsuri ca să pună mâna pa tinerii Macovei
Neculai şi Rusu Constantin, din comuna Mălinii, înscrişi pe tabloul de recensământ al
recrutaţiei clasei anului curent, cel întâi la No. 30, şi cel al doilea la No. 49, care au dispărut
din comună, unde nu se ştie, signalmentele lor sunt: 1). părul castaniu creţ, ochii negri, nasul
potrivit, barba mică, faţa roşcovană, semne particulare n-are, fruntea, gura potrivite: 2). părul
galben, ochii verzi tulburi, nasul mare, bărbia ascuţită, faţa bălană, semne particulare n-are,
sprâncenele castanii, fruntea mare, gura potrivita. / No. 3.274. / 1878 Mai 16‖.
„Toate autorităţile sunt rugate a lua măsuri ca să pună mâna pe Mazil Ion, din comuna
Hârtop, înscris pe tabloul de recensământ a recrutaţiei clasei anului curent, la menţionata
comună, care a dispărut, unde nu se ştie, mai înainte de a fi supus reviziunii consiliul de
recrutaţie, signalmentele lui sunt: la păr castaniu creţ, ochii căprui, nasul, gura potrivite, barba
lungăreaţă, faţa smeadă, sprâncenele castanii, fruntea mică şi cu semne de bube pe picioare,
de la genunchi, în jos. / No. 3.153. / 1878 Mai 1‖.
„Toate autorităţile sunt rugate a lua măsuri ca să pună mână pe tânărul Marcu Alecu,
din comuna Bogdăneşti, plasa Moldova, acest judeţ, înscris pe tabloul de recensământ a
recrutaţiei clasei anului curent, la menţionata comună , a dispărut unde nu se ştie, mai înainte
de a fi supus reviziunii consiliului de recrutaţie; signalmentele lui sunt: părul negru, ochii
căprui, nasul potrivit, barba ovală, faţa brună, un semn de arsură la cotul mâinii drepte,
sprâncenele negre, fruntea mică şi gura potrivită. / No. 3.156. / 1878 Mai 12‖.
„Toate autorităţile sunt rugate a lua măsuri ca să pună mâna pe tinerii Damian Ion,
din comuna Fântâna Mare, şi Florea Ion, din comuna Drăgăneşti, înscrişi pe tabloul de
recensământ al recrutaţiei clasei anului curent, au dispăruţi de la domiciliile lor, unde nu se
ştie: signalmentele lor sunt: 1). părul castaniu, fruntea, sprâncenele castanii, ochi verzi, nasul
şi gura potrivite, barba rotundă, faţa smeadă, osebite semne nu are; 2). părul negru, fruntea
potrivită, sprâncenele negre, ochi negri, nasul şi gura potrivite, barba rotundă, faţa smeadă,
osebite semne nu are. / No. 3.191. / 1878 Mai 13‖.
„Sunt rugate toate autorităţile competente a lua cuvenitele măsuri pentru prinderea şi
trimiterea la aceasta prefectură a soldatului călăraş Cărăbuş Ştefan, cu talia 1 m 67 cent., faţa
bălană, fruntea mare, ochii căprui, nasul ascuţit, gura potrivită, barba mică, părul galben,
sprâncenele castanii, care a dispărut din comuna Hârtop, plasa Şomuz, acest judeţ spre a se
putea înainta la corpul din care face parte. / No. 3,863. / 1878, iunie‖.
„Toate autorităţile sunt rugate a lua cuvenitele măsuri pentru prinderea şi trimiterea la
această prefectură a soldatului dorobanţ Moroşan Gheorghe, cu talia 1 m 64 centimetri, faţă
smeadă, fruntea potrivită, barba rotundă, părul, sprâncenele castanii, fiul lui Pavel şi a
Catrinei, recrutat din clasa anului 1876, care a dispărut din comuna Hârtop, plasa Şomuz,
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acest judeţ, spre a se putea înainta corpului din care face parte. / No. 4.079. / 1878 iunie
18‖777.
1882, aprilie: „Soldații mai jos notați, dezertând, sunt rugate toate autoritățile din țară
a-i prinde și înainta la corp:
Regimentul 5 artilerie: Suca Teodor, din comuua Horodniceni, plasa Șomuz, județul
Suceava, părul negru, fața smeadă, fruntea potrivită, sprâncenele negre, ochii verzi, nasul,
gura potrivite, bărbia rotund. Lupu Vasile, din comuna Pleșești (Plășești – în text), plasa
Șomuz, județul Suceava, părul castaniu, sprâncenele ochii căprii, nasul ascuțit, fruntea, gura,
barba potrivite. Ilie Gheorghe, din comuna Liteni, plasa Șomuz, județul Suceava, părul
închis, fața smeadă, sprâncenele castanii, ochii verzi, nasul mic, fruntea și gura potrivite,
barba rotundă‖778.
1884: „Prin deciziunea dlui ministru de finanţe cu No. 11.419, din 13 Septembrie
1884, s-au numit ţi confirmat ca debitanţi pentru vinderea tutunurilor, următoarele persoane,
în judeţul Suceava:
Dl G. Gavrilă Dochiţei, în comuna Mălini, plasa Muntele.
Dl Ion a Aritoanei în comuna Valea Glodului, plasa Şomuz.
Dl Ion N. Negură, în comuna Sasca, plasa Moldova‖779.
1886, martie: „În noaptea de 12/13 februarie curent, femeia Marghioala, soția lui
Nicolae Dămian, din comuna Dolhești, plasa Șomuz-Moldova, județul Suceava, a născut două
fete și un băiat. Mama, precum și noii născuți, se află sănătoși‖780.
1886, mai: „O vacă a locuitorului Gheorghe Ioan Miron, din comuna Dolhasca, plasa
Siret, județul Suceava, a făcut un vițel cu două capete îngemănate, două guri, patru ochi și trei
urechi; corpul avea patru picioare și părul galben. Acest monstru nu a trait.
În ziua de 14 Mai curent, a plouat bine prin plăși și în special la plasa ȘomuzMoldova, judetul Suceava; ploaia ce a căzut în acea zi, în comuna Pleșești, a fost însoțită de
grindină deasă și mare, care a durat ca trei ore, cauzând următoarele stricăciuni:
A distrus 60 fălci grâu de toamnă al dlui Gheorghe Măcărescu, din care 30 fălci se
speră a se îndrepta; 30 fălci grâu de toamnă, 12 fălci de orz și 26 fălci ovăz a dnei Calipso
Condrea, din care parte se speră a se îndrepta; 6 fălci de ovăz al dlui Burah Harodniceanu, ca
la 180 fălci semănături de pâine albă a locuitorilor și toate semănăturile de cânepă, a stricat
mai multe ferestre pe la casele locuitorilor, le-au mâlit arături și semănături.
Asemenea, a plouat cu grindină și la comuna Liteni; din cauza ploii mari și a furtunii
ce a urmat, s-au rupt podețe, îngrădiri, s-au întrerupt linia căii ferate, în mersul de la Liteni,
spre Dolhasca, s-au mâlit și distrus arături și semănături, care se speră a se îndrepta; de
asemenea, în comuna Rotopănești, tot în arătata zi, a căzut fulgerul pe casa locuitoruluit
Vasile Dumitru Andrei, stricând un căprior de la acoperământ, apoi intrând în casă, a atins pe
soția și o copilă a numitului locuitor, cărora le-a ars pielea la picioare, parte de corp și față,
din care cauză, devenind greu bolnave, s-au transportat în cura spitalulul judeșean.
Pe teritoriul comunei Horodniceni, tot în ziua de 14 curent, a căzut o ploaie
furtunoasă, cu puțină grindină, dar n-a făcut alte stricăciuni, decât foarte puțin la arborii
fructiferi; asemenea, ploaia cu grindină ce a căzut pe teritoriul comunei Sasca a distrus mai
777 Monitorul Oficial, No. 152, miercuri 12/24 iulie 1878, p. 4098
778 Monitorul Oficial, No. 9, sâmbătă 10/22 aprilie 1882, pp. 207, 208
779 Monitorul Oficial, No. 138, miercuri 26 sept. / 8 oct. 1884, pp, 3107, 3108
780 România Liberă, Anul X, Nr. 2572, joi 27 februarie / 11 martie 1886, p. 3
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toate țarinele cu semănături ale locuitorilor, precum și parte de pe proprietatea dnei Elena Gh.
Sutzo, și fulgerul a lovit 6 oi, de la stâna dlut Iorgu Vasiliu, care au și pierit; nu mai puțin, pe
teritoriul comunei Giurgești, ploaia cu grindină a făcut stricăciune la semănăturile locuitorilor,
posesorilor și proprietarului Ciulei, a mâlit arături și fânețe‖ 781.
1886, iulie: „În ziua de 27 iunie trecut, a căzut o ploaie cu piatră în comuna Rădășeni,
plasa Șomuzu-Moldova, județul Suceava. Cu această ocazie, la locul numit „peste Șomuz‖,
teritoriul comunei Rădășeni, ploaia, fiind cu mare repeziciune, a luat pe femeia Maria Ioan
Th. Buhlea, care se afla acolo, cu alți oameni, la prășit, și a dus-o spre iaz, așa că numai cu
ajutorul oamenilor a putut fi scăpată de moarte. Numita femeie, însă, rămânând oareșicum
zăpăcită din cauza acestei întâmplări, s-a trimis în cura spitalului (Fălticeni – n. n.)‖782.
1887, iulie: „Sunt numiți și transferați: Dl Gavril Dimitriu, actual ajutor la
subprefectura plășilor întrunite Șomuz-Moldova, din județul Suceava, în aceeași calitate la
plasa Muntele din acel județ, în locul dlui C Stahu, care va trece la plășile întrunite ȘomuzMoldova, în locul ocupat de dl Gavril Dimitriu‖ 783.
1888, ianuarie: „Sunt numiți și transferați: Dl N. A. Donici, actual subprefect al plășei
Șomuz-Madova, din județul Suceava, în aceeași calitate la plasa Siret, în locul dlui V.
Vrânceanu, demisionat, și dl Ioan Cernătescu, actual subprefect al plășii Muntele, în aceeași
calitate la plasa Șomuz-Moldova, în locul dlui N. A. Donici, permutat‖784.
1888, decembrie 8: „București, 8 decembrie / Ministerul de Interne // CAROL I, /
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională Rege al Românie, / La toți de față sănătate:
Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la departamentul de interne, sub
No. 18.703; / În virtutea art. 30, 31 și 34 din legea județeană, / Am decretat și decretăm:
Art. I. Consiliul județului Suceava este convocat în sesiune extraordinară, pentru ziua
de 3 ianuarie 1889, spre a se ocupa cu cestiunile următoare:
a). Să voteze bugetul administrativ acela și al drumurilor, pe exercițiul 1889-90;
b). Să ia cunoștintă de expunerea făcută de comitetul permanent asupra situațiunii
județului; c). Să verifice și să aprobe sumele pe exercițiul 1887-88;
d). Să fixeze prețul muncilor agricole, conform art. 23 din legea pentru tocmelile de
lucrări agricole;
e). Să se pronunțe asupra încheierii din 26 februarie a comitetului permanent, în
privința contractulul cu dl farmacist Vorel, pentru medicamentele ce se dau gratuit;
f). Idem, asupra regulamentului pentru trecerea călătorilor pe podurile de pe râul
Moldova;
g). Să se pronunțe asupra drumurilor vicino-comunale din plasa Șomuz-Moldova;
h). Idem, asupra despăgubirii fraților Veissengrün de costul terenului luat pentru
construirea liniei ferate Dolhasca-Fălticeni;
i). Să voteze facerea necesarelor viramente de fonduri în bugetul județulul, pe
exercițiul 1888-89;
j). Să se pronunțe asupra adresei ministerului de interne No. 13.581, în privința
reorganizării poște rurale;
781 România Liberă, Anul X, Nr. 2640, duminică 25 mai / 6 iunie 1886, p. 3
782 România Liberă, Anul X, Nr. 2674, duminică 6/18 iulie 1886, p. 1
783 România Liberă, Anul XI, Nr. 2968, miercuri 15/27 iulie 1887, p. 1
784 România Liberă, Anul XII, Nr. 3104, marți 5/17 ianuarie 1888, p. 1
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k). Să formuleze dorințele exprimate de județ.
Art. II. Ministrul Nostru secretar de Stat la departamentul de interne este însărcinat cu
executarea acestui decret.
Dat în București, la 30 noiembrie 1888. // CAROL // Ministru de interne ad interim, /
Th. Rosetti. / No. 3.521‖785.
1888, decembrie: „Sunt numiți: În administrația judetulul Suceava. Dl Leon
Nicolescu, fost subprefect, în aceeasi calitate la plasa Șomuz-Moldova, în locul rămas vacant
prin demisionarea dlui Ion Cernătescu. Dl Vasile Softa, fost controlor, în funcțiunea de
subprefect la plasa Muntele, în locul dlui Dimitrie Sinescu, permutat. Dl Dimitrie Sinescu,
actual subprefect al plasei Muntele, în aceeași calitate la plasa Siretul, în locul vacant‖ 786.
1892: „Soldaţii mai jos notaţi, dezertând, sunt rugate toate autorităţile civile li militare
a-i urmări, prinde a-i înainta corpului respectiv:
Regimentul 8 Călăraşi: Iţic Herşcu, din comuna Fălticeni, plasa Şomuz, judeţul
Suceava, având talia 1 m 540 mm, părul, sprâncenele, ochii negri, fata smeadă, bărbia
rotundă, fruntea, nasul, gura potrivite. Cupersimţ Şloim, din comuna Fălticeni, plasa Şomuz,
judeţul Suceava, având talia 1 m 720 mm, părul şi sprâncenele castanii, faţa bălană, ochii
căprii, bărbia ascuţită, fruntea, nasul, gura potrivite‖787.
1899: „Batalionul 4 vânători / Listă de nesupuşii Batalionului 4 vânători, din
contingentele anilor 1897, 1898 si 1899 / Judeţul Suceava: Cojocariu Ioan, din comuna
Pleşeşti, plasa Şomuz; Berman Idel Leib, din comuna Fălticeni, plasa Şomuz‖788.

1883: Pe urmele lui F. X. Knapp
„În familiile înstărite din Bucovina de acum şaptezeci de ani, pictorul Franz Xaver
Knapp era bine cunoscut şi foarte apreciat. Astăzi puţini amatori de artă şi cei doi colecţionari
localnici abia dacă ştiu că, demult, pe vremea bunicilor, trăia în Cernăuţi un pictor Knapp, de
la care au rămas cunoscutele litografii şi puţine tablouri în ulei, reprezentând vederi ale
oraşelor, mănăstirilor, bisericilor şi localităţilor de vilegiatură ale veselei grădini Bucovina.
Sunt documente în imagini luminoase şi senine ale unei epoci care, prin traiul patriarhal, prin
felul de a fi, cu obiceiurile, cu portul vechi moldovenesc, cu liniştea şi seninătatea vieţii ce
emană, cu atâta căldură convingătoare din aceste vederi, ne pare atât de îndepărtată de
vremurile de azi, cu toate că, de atunci, nu au trecut decât şapte decenii.
Pictorul Franz Xaver Knapp, german venit la Cernăuţi din celălalt hotar al bătrânei şi
de viaţă obositei monarhii austro-ungare, a ajuns să fie cronicarul obiectiv şi fidel al
Bucovinei dintre anii 1860-1880, care, încă un veac întreg, după răpirea ei, mai păstrase
aspectul şi caracterul iniţial moldovenesc.
Acum cincisprezece ani, printr-o întâmplare, am aflat că în Bucovina trăiesc nepoţi de
ai lui Knapp, intelectuali români. Invitat fiind la o cină vânătorească, în casa prietenului meu,
785 Monitorul Oficial, No. 199, vineri 9/21 decembrie 1888, p. 1
786 România Liberă, Anul XII, Nr. 3379, duminică 18/30 decembrie 1888, p. 1
787 Monitorul Oficial, No. 222, sâmbătă 11/23 ianuarie 1892, p. 5966
788 Monitorul Oficial, No. 173, miercuri 3/15 noiembrie 1899, pp. 5987, 5988
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consilierul de Curte de Apel, în retragere, Oton Tomovici, atenţia mi-a fost atrasă de o serie
de tablouri în ulei, atârnate pe pereţi, de factură mai veche, însă bine lucrate şi conservate.
erau vreo nouă sau zece lucrări ale pictorului F. X. Knapp, despre care prietenul meu îmi
spunea că era bunicul său după mamă, pentru mine o descoperire interesantă, care m-a
determinat să cercetez originea, viaţa şi operele acestui artist de valoare, îndeosebi pentru
Bucovina.
Spre uimirea mea, însă, nepotul lui Knapp putu să-mi spună numai prea puţin despre
bunicul său, şi anume că era de religie romano-catolică, născut undeva, în Boemia, de unde
venise la Cernăuţi, prin anii l860, că cea mai mare din cele trei fiice ale pictorului era mama
prietenului meu, O. Tomovici, şi că bunicul său a murit, după o rodnică activitate de pictor, în
sărăcie, probabil tot la Cernăuţi, în vârstă de vreo şaptezeci de ani. Al doilea nepot al lui F. X.
Knapp şi frate al consilierului O. Tomovici, avocatul şi fostul senator de Storojineţ, Dr. Ştefan
Tomovici, nu ştia nici el mult mai mult despre bunicul său, de la care i-au rămas şi lui vreo
douăsprezece tablouri în ulei foarte interesante.
Germanul Kranz Xaver Knapp a iubit atât de mult noua sa patrie şi s-a identificat cu ea
într-atâta, încât urmaşii lui, în a treia şi a patra generaţie, sunt români cu trup şi suflet, născuţi
şi crescuţi în credinţa ortodoxă română.
Artistul F. X. Knapp poate fi considerat, cu drept cuvânt, ca pictor al Bucovinei
româneşti, pe care variatele sale tablouri o descriu şi o cercetează cu adevărată dragoste.
După invazia bolşevică şi întoarcerea mea din refugiu, aflând că mulţi cernăuţeni, cu
ocazia procurării actelor necesare pentru repatrierea în Germania, găsiseră, în condicile
diferitelor oficii parohiale din localitate datele personale exacte ale bunicilor şi chiar
străbunicilor lor, m-am hotărât, în vara anului 1942, să caut, la oficiul parohial romano-catolic
de aici, urmele privitoare la starea civilă a pictorului Knapp. Într-o dimineaţă de mai, cu soare
şi cu pomii proaspăt înverziţi, am intrat în camera scundă a oficiului din strada Tudor Flondor,
ale cărei ferestruici erau pline de oale cu flori, şi mi s-a părut că sunt transpus chiar în lumea
în care trăise pictorul. În odăiţa cu mobilier vechi, în stilul anilor 1850, un dulap cu revista
îngălbenite de bătrâneţe, o masă mică, cu picioarele încovoiate, iar în spatele altei mese
părintele administrator parohial, mărunt, cu faţa prietenoasă şi părul albit de ani, cam mirat de
scopul venirii mele, a găsit imediat o condică veche, învelită în două scoarţe groase, înnegrite
şi roase de vechime la colţuri, şi, din câteva foi volante, îngălbenite şi cu marginile zdrenţuite,
în care totuşi se puteau bine ceti inscripţiile în limba latină ale registrului morţilor din anul
1883. În acest registru se află menţionat că „pictorul Francisc Knapp, domiciliat în Cernăuţi,
la numărul casei 24, născut în Tachau, văduv, romano-catolic, a murit, în etate de şaptezeci şi
patru de ani, la Cernăuţi, în ziua de 17 Februarie 1883, de comoţie cerebrală, în urma unui
accident‖.
În posesia acestei mici, dar preţioase informaţii asupra locului de origine, cât şi,
îndeosebi, a locului şi datei morţii pictorului, eram convins că el, fiind bine cunoscut în oraş,
desigur gazelele locale vor fi înregistrat moartea artistului, care a trăit şi lucrat în Cernăuţi
aproape treizeci de ani. Am răsfoit deci colecţiile de ziare ale acelei epoci, păstrate în ordine,
cu toată ocupaţia sovietică, la biblioteca Universităţii noastre, şi am izbutit să aflu ceea ce
căutam, în ziarul german „Bukowinaer Rundschau‖, cu data: Cernăuţi, duminică 18 Februarie
1883, pagina a patra, sub rubrica cronicii mărunte, se poate citi următoarea notiţă laconică:
„Accident. Pictorul din localitate Kapp (evident, eroare, în loc de Knapp – n. a.) a căzut, ieri,
de pe treptele locuinţei sale, fracturându-şi piciorul, astfel că n-a mai fost în stare să se
întoarcă în camera sa. Vecinii sosiţi în grabă l-au aşezat pe cel grav rănit în pat, unde a murit,
după şase ore, din cauza puternicii comoţii şi a hemoragiei suferite. Kapp era în vârstă
înaintată, din care cauză salvarea lui a fost direct exclusă‖. Atât şi nimic mai mult.
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Tragică şi tipică soartă de artist: venit din meleaguri îndepărtate, tânăr, străin, a muncit
şi creat, o viaţă întreagă, lăsând pe cerul artei din patria adoptivă o dâra luminoasă, pentru ca,
la bătrâneţe, să moara părăsit, sărac şi străin, cum a venit.
Răsplata activităţii şi meritelor sale rezidă însă în faptul că scânteia sufletului său de
artist, aşezată cu dragoste şi căldură în fiecare din operele sale, precum şi faima numelui său,
nu s-a stins, ci a rămas vie şi luceşte tot atât de luminoas şi azi, la şaizeci de ani după moartea
trupului său, şi noi, cei de acum, îl apreciem cu atât mai mult, cu cât, ca străin de neamul
nostru, a ştiut să descopere frumuseţile şi caracteristica locurilor şi oamenilor Bucovinei
româneşti din epoca anilor 1860-1880, să le fixeze în tablourile sale şi să le transmită şi
posterităţii ca valoroase şi rare documente ale vremurilor de atunci.
Rămânând să stabilesc data exactă a naşterii artistului, m-am adresat, în acest scop,
Consulatului Reichului german din localitate, prin bunăvoinţa căruia am primit, în scurt timp,
certificatul de naştere al pictorului F. X. Knapp, eliberat de oficiul arhidecanatului Tachau,
din provincia Sudeţilor. Din acest certificat rezultă că, în tomul X, pagina 130, a registrului
născuţilor din oraşul Tachau, este înregistrat că: „Franz (Xav.) Knab s-a născut la 3
Septembrie 1809, în Tachau, Nr. 115, tatăl său fiind Iosif Knab, controlor de saline cezarocrăiesc, romano-catolic, iar mama, Anna, fiica lui Iosif Adalbert Ritter, romano-catolică: a
fost botezat la 3 Septembrie 1809‖.
Certificatul mai conţine o notiţă importantă, şi anume că, „la data de 4 Iunie 1845, s-a
trimis la Praga un certificat de botez‖ (poate în vederea căsătoriei pictorului).
În acest mod, am stabilit, autentic, datele naşterii şi morţii pictorului F. X. Knab, cum
este trecut în certificatul de naştere, respectiv F. X. Knapp, cum semna el, în Bucovina,
tablourile sale şi cum este trecut în registrul de deces: născut în oraşul Tachau, provincia
Sudeţilor, la 3 Septembrie 1800, şi mort la Cernăuţi, în 17 Februarie 1883‖789.

1883-1907: Viaţa românească în Bucovina. Teatrul
În anul 1882, s-a format în Cernăuţi o trupă de diletanţi români; prezidentul acestui
comitet teatral român de diletanţi a fost părintele exarh al catedralei Ioan Procopovici, ca
director de scenă funcţiona Vasile Morariu, iar capelmaistru era Tudor cav. de Flondor, pe
atunci în etate de 19 ani. Se da, în fiecare a doua joi, o reprezentaţie teatrală, iar în joia
premergătoare reprezentaţiei şi în cea următoare câte un concert. Reprezentaţiile se dau în sala
„Otel deMoldavie‖, sală în care şi-au dat, până la 1877, toate trupele reprezentaţiile lor,
regulat.
La 21 Decembrie, s-a dat prima reprezentaţie, cu:
Millo director sau mania posturilor, de Alecsandri;
Nu te juca cu focul, de I. Negruzzi.
A doua reprezentaţie, cu:
Piatra din casă, comedie cu cântece, într-un act, de V. Alecsandri, şi
Cinel-Cinel, de Vasile Alecsandri.

789 Luţa, Petre, Pe urmele lui F. X. Knapp, în Revista Bucovinei, Nr. 12, Anul I, Cernăuţi, decembrie 1942, pp.
449-452
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Acesta-i începutul teatrului diletant român în Bucovina şi primirea bună ce i s-a făcut
dă raportorului Olinescu speranţa, că „prin acest teatru diletant se va inaugura timpul unui
teatru naţional român pentru Bucovina‖ (Familia XIX; 23).
În Aprilie 1883, se dizolvă comitetul teatral diletant şi mobilierul şi garderoba trec în
proprietatea „Armoniei‖, care înfiinţează o secţie pentru reprezentări teatrale. Reprezentările
teatrale aduc viaţă în Cernăuţi şi interes pentru literatura dramatică română, după cum
constată raportorul.
Am strâns, în tabela statistică ce urmează, toate datele privitoare la reprezentările
teatrale ale „Armoniei‖790:
01). 13 Mai 1883. Rămăşagul, comedie cu cântece, în un act, de V. Alecsandri,
muzica de T. Flondor, şi, în aceiaşi zi:
02). Nunta ţărănească, operetă în un act, de V. Alecsandri, muzica de T. Flondor.
03). 1883. Cucoana Nastasia Hodoronc, comedie în 3 acte, de G. Bengescu.
04). 1883. Arvinte şi Pepelea, comedie în 1 act de V. Alecsandri.
05). 1883. După teatru, comedie în 1 act de T. V. Ştefanelli.
06). 1883. Creditorii, comedie în 1 act de V. Alecsandri.
07. 1883. Cinel-cinel, vodevil în 1 act de V. Alecsandri, muzica de T. Flondor.
08). 22 Oct. 1883. Un trandafir in livrée, comedie într-un act, localizată de T. V.
Stefanelli.
09). Liţa Pescărită, operetă naţională de N. A. Bogdan, muzica de T. Flondor.
10). 1883. Un tutore, comedie în 3 acte de M. Poni.
11). 1883. Ordinul de a sforăi, comedie în 1 act de C. Dimitrescu.
12). 1883. Florin şi Florica, vodevil în 1 act de V. Alecsandri, muzica de T. Flondor.
13). 10 Ianuar 1884. Contesta Margot, comedie într-un act, din franţuzeşte de M.
14). 25 Ianuar 1884. Ciobanul, canţonetă de E. Carada.
15). 1884. Rusaliile, operetă în 2 acte de V. Alecsandri, muzica de T. Flondor.
16). 25 Ianuar 1884. A sosit unchiul, comedie în 1 act de Koziebrodzki-Meşeder.
17). 25 Ianuar 1884. Pentru o pălărie, comedie în 1 act de St. Popescu.
18). 25 Ianuar 1884. Fata Cojocarului, comedie în 1 act de D. Miclescu.
19). 25 Ianuar 1884. Baba Hîrca, operetă în 2 acte de Millo, muzica de A.
Flechtenmacher.
20). 1884. Agachi Flutur, comedie în 3 acte de V. Alecsandri.
21). 1884. Pamfilie Mestecăilă, comedie în 3 acte de St. Popescu.
22). 1884. Doi sfioşi, comedie în 1 act de Labouchère, trad. C. Bălănescu.
23). 1884. Băcalul Tulungea, comedie în 2 acte după o piesă franceză, de V. Morariu.
24). 4 Februar 1885. Găina cântă, comedie în 1 act de Bayard, Dumanoir Dennery,
trad. Bălănescu.
25). Nunta Ţărănească, operetă în 1 act de V. Alecsandri, muzica de T. Flondor.
26). 26 Mart 1885. Noaptea sf. George, operetă în 3 acte de T. Alexi, muzica de T.
Flondor.
27). 4 Mai 1885. Baba Hîrca, operetă în 2 acte de M. Millo, muzica de A.
Flechtenmacher.
28). 27 Mai 1885. Doi sfioşi, comedie în 1 act de Labouchére, trad. C. Bălănescu.
29). 27 Mai 1885. Casa vechie, comedie în 1 act, trad. din franţuzeşte de dr. M. P.
30). 15 Oct. 1885. Romantic, comedie în 1 act de St. Popescu. S-a dat şi un concert.
790 Raportul „Armoniei‖ nu spune care piese s-au jucat în 1883 şi care în 1884, ci le înşiră pe toate, la un lor,
amintind numai că au fost 19 reprezentaţiuni. Din cronicile teatrele, trimise de dl D. Olinescu „Familiei‖, se pot
stabili unele date.
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31). 20 Dec. 1885. Socrul unui ginere, comedie originală în 1 act, de Myller. S-a dat şi
un concert.
32). 5 Faur 1886. Cartea III, capitolul I, comedie în 1 act de E Pierron şi A.
Lafferiére, trad. Manoliu.
33). 5 Faur 1886. Doi sfioşi, comedie în 1 act de Labouchére-Bălănescu.
34). 20 Sept. 1886. Sulimunul, comedie în 1 act de F. A. Sauer, trad. de E. Sevescu. Sa dat şi un concert.
35). 15 Ianuar 1887. Furiile tinereţii, comedie în 1 act de D. Malla.
36). 16 Faur 1887. Bacalul Tulungea, comedie în 2 acte, după o piesă franceză, de V.
Morariu.
37). 17 Mart 1887. Doi morţi vii, comedie în 2 acte de V. Alecsandri.
38). 3 Aprilie 1887, aceeaşi piesă.
39). 5 Mart 1888. Cărăbuşul, vodevil în 2 acte de C. Stamati.
40). 16 Mart 1888, aceeaşi piesă.
41). 2 Ian. 1889. Ginerele lui Hagi Petcu, de V. Alecsandri.
42). 6 Mai 1889791. Crai nou, operetă naţională în 3 acte de V. Alecsandri, muzica de
C. Porumbescu. Doi surzi, comedie de Labiche, trad. din franţuzeşte.
43). 10 Mai 1889, aceleaşi piese.
44). 10 Faur 1899. Un om buclucaş, prelucrare din franceză de Maria Baiulescu.
45). 10 Faur 1899. Omorul din strada Cărbunarilor, farsă.
46). 2 Mart 1889. Candidatul Linte, operetă comică de C. Porumbescu.
47). 8 Mai 1889. Crai nou, operetă naţională de V. Alecsandri, muzica de C.
Porumbescu.
48). 12 Mai 1889, aceeaşi piesă.
49). 2 Septembrie 1889. Candidatul Linte792, operetă comică de C. Porumbescu.
50). 4 Mai 1901. Moş Ciocârlan, operă de C. Berariu şi T. Bocancea, muzica de F.
Flondor.
51). 6 Mai 1901, repriza aceleaşi piese.
52). 12 Mai 1902. Moş Ciocârlan, operă de Tem. Bocancea şi C. Berariu, muzica de
T. Flondor.
53). 15 Mai 1902, aceeaşi piesă.
54). 16 Mai 1902, aceeaşi piesă.
55). 1 Mai 1903. Crai nou, operetă naţională de V. Alecsandri, muzica de C.
Porumbescu.
56). 2 Mai 1903. Norocul, feerie în 7 tablouri de Gr. Pantazi şi C. Berariu.
57). 3 Mai 1903, repriza Norocul.
58). 4 Mai 1903, aceeaşi piesă.
59). 10 Mai 1903. Crai nou, operetă naţională de V. Alecsandri, muzica de
Porumbescu.
60). 18 Mai 1905. Trei doctori, comedie în 1 act de Vlaicu.
61). 18 Mai 1905. Conul Leonida faţă cu reacţiunea, farsă în 1 act
de I. L. Caragiale.
62). 18 Mai 1905., Leac pentru soacre, comedie în 1 act de Trocaru.
63). 18 April 1907. Ovidiu, actul V, dramă în 5 acte de V. Alecsandri.
61). 18 April 1907. Năpasta, dramă în 2 acte de I. L. Caragiale.
65). 22 April 1907, repetarea aceloraşi piese.
791 Timpul de 10 ani, de la 1888-1893, este numit, cu drept cuvânt, de autorul istoricului societăţii, dr. E.
Sluşanschi, „sezon mort‖.
792 Reprezentarea aceasta s-a dat în Suceava.
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Titlul de glorie al „Armoniei‖, pe acest teren, este activitatea ei teatrală de la început,
din anii 1883-1888, şi reprezentarea pieselor Crai nou, Moş Ciocârlan, a feeriei Norocul, la
care sperăm să se înşire şi reprezentarea piesei Noaptea sf. George, care se prepară acuma.
Într-un articol, intitulat Societatea „Armonia” (Revista politică I; 18), se apreciază
astfel activitatea de 5 ani a societăţii, pe terenul teatral: „Armonia nu se mărgineşte numai la
atâta (la concerte, serate), ci ea merge mai departe, ea, împreună cu cântarea, şi teatrul. Se
aleg bucăţi teatrale, se împart roluri, membrii „Armoniei‖ le studiază şi deodată ne trezim cu
un teatru român diletant.
Partea teatrală a adus societăţii laudele cele mai mari nu numai din partea românilor, ci
şi din partea străinilor. Acel teatru diletant a avut influenţa cea mai mare asupra simţului
naţional, căci el l-a deşteptat la mulţi români din capitală şi la cei la care era simţul naţional
deşteptat l-a întărit şi mai puternic.
Teatrul a introdus, într-un mod foarte uşor, şi lectura clasicilor români, deoarece
fiecare căuta să afle lucruri potrivite pentru teatrul lor şi mai mulţi tineri, fiind inspiraţi de
Melpomene, s-au încercat să lucreze bucăţi originale, acomodate teatrului local‖.
Opera „Moş Ciocârlan‖ a trecut graniţele ţărişoarei noastre şi a fost reprezentată, ca o
solie a unor zile mai bune, ce vor să vie, în două centre ale românismului, în momente
deosebit de solemne: în Sibiu, cu ocazia inaugurării „Muzeului naţional‖, şi în Bucureşti,
unde s-a reprezentat, de 5 ori, cu ocazia Expoziţiei jubilare. Ea a devenit, astfel, un bun
comun al românilor de pretutindeni şi, astfel, a contribuit şi mica şi cultural neînsemnata
fracţiune a românilor bucovineni cu un modest obol la ridicarea artei naţionale.
Şi „Crai nou‖ a trecut graniţele ţărişoarei noastre şi a fost reprezentat în Lugoj şi în
Biserica Albă. Abia după ce a fost piesa reprezentată în alte părţi s-a dat şi în Bucovina.
Recenzentul Patriei introduce darea sa de seamă despre prima reprezentare a operetei „Crai
nou‖ cu următoarele şire: „Armonia a împatriat, cu reprezentaţiunea de ieri seară, moaştele
spiritului profetului, care, ca toţi profeţii, a fost profet pentru toţi românii, numai pentru cei
din patria sa mai strâmtă nu. Aceste moaşte: Crai nou, operetă de prea timpuriu decedatul C.
P., s-au reîntors pe pământul Bucovinei, din care s-au zămislit şi reîntoarcerea a fost un act de
triumf naţional‖ (Patria III, 267).
Un lucru reiese din cercetarea de până acuma, că dacă se mai poate înjgheba o
modestă, dar trainică activitate teatrală la noi, în ţară, apoi ea poate purcede cel mai bine de la
Armonia‖.
Despre celelalte reprezentări teatrale, date de diletanţi, se poate spune atâta, că ele sunt
o probă mai mult pentru afirmaţia noastră că nicăieri nu s-a manifestat, în decursul timpului, o
idee conducătoare, nicăieri nu s-a lucrat după un plan bine deosebit, ci cu totul şi
pretutindenea a fost improvizat. Aceasta-i impresia ce am avut-o, răsfoind ziarele noastre, ca
să culeg informaţiuni, această impresie am avut-o şi în anii din urmă, când am urmărit cu
interes activitatea ce s-a desfăşurat pe acest teren. Se întâmplă că o societate de binefacere nu
dispune de fonduri, iute se improvizează o reprezentare teatrală, cu piese alese în grabă, de
cele mai multe ori studiate slab şi astfel se uită că arta are altă menire decât să servească
numai ca mijloc pentru ajungerea altor scopuri.
Se impune numaidecât o schimbare în direcţia aceasta; cum mi-o închipui eu voi arăta,
pe larg, la altă ocaziune. Aici voi induce numai câteva date statistice, care, deşi sunt
incomplete – este imposibil de a da tabele statistice complete, căci multe reprezentaţii n-au
fost înregistrate în ziare – vor arăta totuşi cititorilor marginile în care s-a mişcat activitatea
teatrală a diletanţilor noştri.
În Cernăuţi s-au mai dat următoarele reprezentaţii:
01). 18 Ianuar 1894. Nino, dramolet de Cerchez, aranjată de „Junimea‖.
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02). 18 Ianuar 1894. Mademoiselle Mephistofeles, comedie de Stamati-Ciurea,
aranjată de „Junimea‖.
03). 9 Fevruar 1894. Un trandafir în livrée, comedie din franţuzeşte, de T. V.
Stefanelli, aranjată de „Junimea‖.
04). 9 Fevruar 1894. Post festum, comedie în 1 act de Wichert, trad. de M. Stefanelli,
aranjată de „Junimea‖.
05). 6 Iulie 1894. Drumul de fier, comedie cu cântece în 1 act şi 2 tablouri de V.
Alecsandri.
06). 8 Iunie 1905. O scrisoare pierdută, comedie în 4 acte de Caragiale, aranjată de
„Junimea‖.
În Suceava s-au dat următoarele reprezentări:
01). 6 Iulie 1892. Rusaliile, vodevil în 1 act şi 2 tablouri de V. Alecsandri.
02). 1 Fevruar 1893. Rămăşagul, proverb în 1 act de V. Alecsandri.
03). 1 Fevruar 1893. Cinel-cinel, comedie cu cântece de V. Alecsandri.
04). 6 Iulie 1893. Nunta ţărănească, vodevil naţional de V. Alecsandri.
05). 6 Iulie 1893. Cinel-Cinel, comedie cu cântece de V. Alecsandri.
06). 5 Iulie 1899. Mademoisselle Mephistopheles, vodevil în 1 act de C. StamatiCiurea.
07). 5 Iulie 1899. Cărăbuşul, vodevil în 4 acte de C. Stamati-Ciurea
08). 16 Dechemvrie 1900. Tânăra femeie arţăgoasă, de Etienne, traducere din
franţuzeşte de M. Stefanelli.
09). 16 Dechemvrie 1900. Conul Leonida faţă cu reacţiunea, piesă în 2 acte de I. L.
Caragiale.
10). 25 Decemvrie 1900. Mama Angheluşa, canţonetă de V. Alecsandri.
11). 25 Decemvrie 1900. Leac pentru soacre, comedie în 1 act de Trocaru.
12). Decemvrie 1900. Cărăbuşul, vodevil în 2 acte de C. Stamati-Ciurea.
13). 2 Fevruar 1905. O căsnicie, comedie în 3 acte de G. C. Ursachi.
14). 2 Iunie 1905. O scrisoare pierdută, comedie în 4 arte de I. L. Caragiale.
15). 7 Iulie 1905. Baccilul amorului, farsă în 1 act de C. Stamati-Ciurea.
16). 2 Fevruar 1906. O noapte furtunoasă, comedie în 2 acte de I. L. Caragiale.
17). 7 Iulie 1906. O căsnicie, comedie în 3 acte de G. C. Ursachi.
În Radăuţi s-au dat următoarele reprezentaţii:
01). 22 Ianuarie 1892. După teatru, comedie într-un act de T. V. Stefanelli.
02). 22 Ianuarie 1892. Creditorii, comedie în 1 act de V. Alecsandri.
03). 25 Noemvrie 1892. Nu te juca cu dracul, comedie în 1 act de I. Negruzzi.
04). 25 Noemvrie 1892. Cinel-Cinel, comedie cu cântece de V. Alecsandri.
05). 14 Iulie 1899. Madame Mefistofeles, vodevil în 1 act de C. Stamati-Ciurea.
06). 14 Iulie 1899. Cărăbuşul, vodevil în 2 acte de C Stamati-Ciurea.
07). 25 Fevruarie 1900. Biletul de tramway.
08). 25 Fevruarie 1900. Omorul de pe Strada Cărbunarilor.
09). 1 Noemvrie 1901. Soare cu ploaie, comedie în 1 act de Iosif Vulcan.
10). 1 Noemvrie 1901. Înainte de pauză, comedie în l act de Trocaru.
11). 9 Noemvrie 1902. Cinel-Cinel, comedie cu cântece de Alecsandri.
12). 18 Fevruar 1905. O căsnicie, comedie în 3 acte de G. C. Ursachi.
13). 25 Iunie 1905. O scrisoare pierdută, comedie în 4 acte de I. L. Caragiale.
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Singuratice reprezentări s-au dat şi în Câmpulung şi Siret; piesele ce s-au reprezentat
au fost comediile şi vodevilurile lui Alecsandri.
Din tabelele de mai sus se vede că şi în celelalte oraşe diletanţii şi-au format
repertoriul lor tot din piesele lui Alecsandri, abia în timpul mai nou s-a încercat a sc juca şi
din Caragiale.
În cadrul acestor expuneri, trebuie să mă opresc puţin şi la teatrul nemţesc din
Cernăuţi, şi anume din următoarele motive. Pe scena acestui teatru s-au produs şi două artiste
românce: domnişoara Agata Bîrsescu şi domnişoara Adrienne de Kolá, născută Costin, în
Bucovina, şi s-a jucat, în traducere, şi o piesă românească, Năpasta lui Caragiale.
Piesa a fost tradusă de Adolf Last, un evreu din România, care publicase şi nişte
cercetări critice asupra lui Caragiale, sub titlul „Unheil― (mai întâi îi dase titlul de Lűge).
Piesa s-a dat pe scena teatrului cernăuţean în Ianuarie 1897, cu domnişoara
Prandstetter (Anca), domnii Popp (Ion) şi Metzl (Dragomir). Jocul a fost satisfăcător,
constatare ce o face şi presa străină, şi cea română, piesa însă „a indignat‖ pe criticii de la
ziarele nemţeşti. Voi cita, din recenziile ce s-au făcut, numai câteva pasaje. În Czernovitzer
Zeitung din 15 Ianuarie, aflăm următoarele: „Drama de tot realistă „Năpasta‖, de Caragiale,
tradusă de A. Last, a fost interpretată foarte bine de domnişoara Prandstetter (Anca) şi domnii
Popp (Ion) şi Metzl (Dragomir). Actorii nu găsesc în rolurile lor nimic mulţimilor, că
personajele sunt – puţin spus – nesimpatice; ceea ce a putut interesa a fost interpretarea, care
merită toată recunoştinţa, cu atât mai mult că aproape totul a fost creaţiune proprie‖.
În Bukovinaer Rundschau din 13 Ianuarie, sfârtecă un oarecare Iosef Czeikel drama
fără milă. După ce critică tehnica dramei, constată că defectul principal al dramei este
caracterul absolut imposibil al Ancăi, care e numită „o monstruozitate psihoiogică‖. Cel mai
aspru e însă recenzentul ziarului Bukovinaer Nachrichten (14 Ianuarie), Th. M., care numeşte
piesa „Colportageromangeschichte‖ şi încheie: „nimeni să nu se încumete şi să dea piesa
bucătăresei sale, chiar numai să o citească, dacă vrea să aibă linişte în casă‖. E o critică foarte
pătimaşă şi părtinitoare. În fine, traducătorul A. Last vorbeşte, în două foiletoane consecutive
din Buk. Post (12 şi 14 Ianuarie) despre piesă; în primul, vorbeşte despre Caragiale, comediile
sale şi apoi, pe larg, despre „Năpasta‖; în al doilea, despre reprezentarea ei pe scena teatrului
din Cernăuţi.
*
Aceasta este activitatea teatrală în Bucovina: puţină şi dezordonată; ce s-ar putea face,
de acum, înainte, voi arăta cu altă ocaziune. Cernăuţi în Aprilie 1907. / George Tofan‖ (Viaţa
Românească, Volumul V, Anul II, Iaşi 1907, pp. 114-120).

1886: O călătorie, de la Botoşani, la Vatra Dornei
Trenul cu abur ne duce, în două ore, de la Botoșani, la Verești, un nod de cale ferată
care în sine este complet inutil. De aici, trecem printre câmpuri mediocre până în satul
Dumbrăveni, unde obținem tot felul de informații despre țară și oamenii ei, din partea unei
frumoase familii, venită din Polonia. Domnul este directorul administrator al bunurilor
celebrei familii moldovenești Balş. Moşiile sunt nu mai puțin de treisprezece, arendate la trei
armeni, unui evreu și unui român.
În jurul prânzului, suntem conduși în Bucovina. Trecem prin pădure, peste pajiști și
câmpuri. În dreapta, se află Suceava, fosta reședință a domnitorilor moldoveni, situată pe o
creastă blândă. Turnurile sale ies în evidență, înconjurate de verdele copacilor, casele sale
albe strălucesc în lumina soarelui și peste întreaga imagine se înalţă un surâzător cer albastru.
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În această parte a crestei, treci prin Burdujeni, un oraș evreiesc precum Unghenii, la fel de
original și de mizerabil, doar că mult mai mare, deoarece locul nu constă dintr-o singură
stradă, ci din patru sau cinci. Astăzi verandele sunt neînsuflețite și obloanele trase, astăzi e o
sărbătoare pe care izraeliților le place să o petreacă închişi în case, cu ușile încuiate.
Drumul coboară spre graniță. Soldații români, în uniforme albastre cu vipuşti albe şi
cu arme pe umeri, ne întâmpină aici, iar vameşii austrieci, dincolo. Se distrează formal,
verificând pașapoartele și lipind nasurile de geamurile mașini. O jumătate de oră mai târziu,
vehiculul nostru rulează pe străzile din Sucevei. Cu 10.000 de locuitori, orașul poate fi numit
ca fiind unul dintre cele mai populate din Bucovina, dar, din păcate, și unul dintre cele mai
urâte și murdare. Străzile sunt absolut neinteresante, înţesate cu sute de izraeliți. Ca și în
Galiția, femeile se împodobesc cu mantii tivite cu blană și, dacă mijloacele le permit, cu
ciorapi de mătase și rochii. Singurele de menționat, în privinţa orașului, sunt ruinele fostei
case domnești și ruinele unei vechi biserici.
De îndată ce am ajuns, am devenit prada interesului a câtorva zeci de evrei. Unul este
de acord să ne transporte mai ieftin decât celălalt. Birjarul principal cere cincisprezece
creiţari, dar atunci când vrem să batem palma, el plusează rapid: „Douăzeci‖. O coincidență
favorabilă ne protejează și ne permite să fim de acord cu un localnic. După o așteptare
chinuitoare, şi creștinul, şi evreul se îndepărtează, acesta din urmă promiţând să ne ducă la
Vatra Dornei, dar nu înainte de apusul soarelui, întrucât nu are voie să lucreze până atunci, dar
nici nu poate ignora câștigul din mână!
Călătoria care urmează este plăcută. Avem în faţa ochilor o parte din cultura austriacă
și putem face comparații extrem de convingătoare între aşezările Bucovinei și cele ale
Moldovei. O privire asupra Hărții Statului Major Austriac ne-a lămurit, deja, că urmează
călătorim prin zone dens populate, ca înainte. În Moldova puteți parcurge kilometri, pe o
singură direcție, fără să întâlniți un sat, iar dealurile și valea Siretului sunt la fel de subțire
populate. Pe harta Bucovinei, un nume de localitate îl urmează pe celălalt, înălțimile sunt
mijlocii, iar văile foarte populate. Totul este construit în această țară, nu întâlnești pustietăţi
întinse ca în Moldova. Aici un câmp cultivat este conectat la celălalt; acolo se vede grâu,
dincolo ovăz, acolo orz, dincolo trifoi, aici cânepă.
Existenţa a șase cabine de taxare pe drumul de la Suceava, la Vatra Dornei, este
oarecum neliniștitoare, pentru că 20, până la 30 de creiţari trebuie plătiţi la fiecare. Întregul
traseu este închiriat mai multor evrei, de către guvern, cu 80.000 de coroane. Gândul că acest
drum este singurul care generează un profit net pentru guvernul austriac nu ne impresionează
foarte reconfortant, în opinia noastră ar fi fost cel mai corect dacă statul însuși administra
calea și ar fi folosit slujbaşii proprii. S-ar fi rezolvat, în acest fel, două lucruri: în primul rând,
ar oferi statului venituri mai mari, iar în al doilea rând, cine ar trebui să controleze
corectitudinea funcționarilor? Numai un bun guvern trebuie să cunoască modalități și mijloace
de educare a funcționarilor cinstiți și ar putea foarte bine să conteste veniturile pentru profitul
net al arendașilor evrei; cel puțin atunci cineva ar face lumea să creadă că evreii nu erau încă
stăpânii țării. De fapt, toată Bucovina este îndatorată evreilor.
Unele sate românești, cu case împrăștiate, sunt curate; la căderea serii, ajungem la
Ilișești, o comunitate mare, cu case impunătoare. Trebuie să fie un oraș german! Fiecare
fereastră ne spune acest lucru, perdelele îl decorează și ghivecele cu flori aruncă o privire.
Grija pentru florile din Carpați nu poate fi găsită decât la fermierii germani, iar conaționalii
slovaci, ruteni și români nu au un sentiment de frumusețe, ci se ocupă pe deplin doar de
nevoile comune ale vieții de zi cu zi.
Între timp, seara cedează în faţa nopţii. Soarele a stat, mult timp, ca o sferă de aur pe
munții Carpați, cerul părea transparent și parcă compus din nenumărate diamante, învăluite în
tot felul de cerneluri. Strălucirea violetă și albastră deschisă a dispărut, acum, când
firmamentul capătă o culoare neguroasă.
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Viața este plină de viață în jurul nostru. O mare sărbătoare greco-ortodoxă are loc
astăzi. Drept urmare, băieții și fetele de români se împodobesc cu ținuta lor de duminică.
Cămașa strălucește de curăţenie, iar mânecile albe au cusături mari roșii, care conferă
costumului local o caracteristică moldovenească. Gâtul fetelor este împodobit cu şiraguri de
perle fără valoare; predomină albastrul, galbenul sau albul, adesea în amestec cu monede.
Catrinţe și fuste roșii sau roșcate, maro și negre completează costumul.
După ce caii noştri au fost adăpaţi, trecem, printre oamenii fericiți şi glumeţi, pentru a
intra într-o zonă împădurită. Frumoşii brazi se ridică întunecați și amenințători pe ambele
părți ale drumului. Uneori zărim, la câte un kilometru depărtare, acoperişul alb al unei case
ţărăneşti, alteori vedem doar o lumină strălucind în pădure. Zona este sigură, jandarmii și
vameşii o veghează de ani buni. Multe bande de tâlhari, care s-au aciuat în sudul Bucovinei,
timp de un deceniu, au fost eliminate de multă vreme, iar incursiunile pe teritoriul vecin, care
sunt comune la fiecare graniță din Europa de Est, sunt în continuă scădere. Apar şi luminile
mici ale licuricilor, care se lipesc unul de altul sau de un tufiş. Luna pare supărată şi nu răsfaţă
cu lumina ei blândă. Parcă simțim toamna la primul colț al drumului. Pădurile par că nu se vor
mai termina vreodată şi doar târziu vom ajunge la Gura Humorului, un oraș mic, ai cărui
locuitori sunt români, germani și evrei. Aceştia din urmă au, desigur, afacerile în mâinile lor.
A doua zi, dimineață, călătoria continuă. Respirăm pe valea Moldava, în mijlocul
pădurii Carpaților. Dar și aici există o diferență mare între Bucovina și România. Iarba
pajiștilor este mult mai fină decât cea a Moldovei, deoarece este cosită mai mult decât o dată
pe an, câmpurile se dovedesc a fi mai bine cultivate, totul, câmpul, pajiștile, casa și curtea au
fost împânzite cu garduri din scânduri, ceea ce face o impresie foarte favorabilă și
mărturisește simțul ordinii. Desigur, aici crește mai mult lemn, decât pe dealurile Moldovei,
unde lemnul este considerat un material rar şi valoros. La început, valea Moldovei pare destul
de largă, şi începe de la un oraș românesc, amestecat cu germani, apoi ajungem la Eisenau,
prin Vama românească. Coborârea în micul târg este minunată. Munți împăduriți și întunecați
se ridică pe trei laturi, râul aleargă în fața noastră. Clopotul sună pentru închinare, iar drăguții
credincioşi se pregătesc de slujbă. Și avem un preot german în fața noastră, care predică cu
glas puternic, cu rostiri energice, vorbind despre curățenia casei și a curții, care dezvăluie
gospodarul! Nu puteți vedea o rochie națională în Eisenau. Fetele se înfășoară în haine de sun
roșu pal, albastre sau gri, frumusețea lor fiind cu mult inferioară porturilor din România.
Ţipterii din Eisenau nu sunt singurii care întrerup temelia românească a populației
locale, întâlnim şi în alte locuri câteva așezări cu locuitori ţipteri, în Balta Poienii, în
Schwarzthal, în Luisenthal, Freudenthal, Pojorâta, Iacobeni și Cârlibaba. Majoritatea acestor
coloniști germani au fost aduși de un anume Manz, pe moşiile Fondului religiei grecoorientale, care a luat moşii întinse în arendă și a hrănit mii de meseriaşi,dar care, datorită
investiţiilor uriaşe, avea să dea faliment şi, complet sărăcit, s-a împușcat. Se spune că situația
materială a coloniștilor este destul de bună, deși depinde, în mod ciudat, de Fondul religios
greco-oriental. Cu toate acestea, casa de locuit este proprietatea oamenilor, dar terenul le este
acordat numai cu plata impozitelor. În vremurile anterioare, au funcționat cuptoare de cupru la
Pojorâta, Iacobeni și Eisenau şi s-a extras fierul pe scară largă. Astăzi mai funcţionează doar
cel din Pojorâta, iar populaţia din Schwarzthal îşi asigură traiul din exploatarea forestieră,
făcând plute și lucrând la construcții de drumuri; ţipterii din Iacobeni își continuă activitatea
tradițională, dar într-o manieră modestă.
Eisenau oferă o imagine minunată, cu râul plin de viață, care curge prin ea. Fiecare
dintre case are o grădină, în care, pe lângă legume, sunt cultivate plante ornamentale, semn
sigur al existenței germanismului. Treptat, strada devine din ce în ce mai aglomerată, iar când
mergem în târguşorul Câmpulung, vedem un număr mare de oameni în costume de duminică.
Din păcate, hainele sunt mult mai urâte decât în Ilișești. Femeile de aici și de acolo au cămăși
albe cu garnituri roșii, galbene sau negre, pe care nu le veți găsi în Transilvania sau în
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Maramureş, iar gâtul lor apare împodobit cu o mulţime de mărgele de sticlă colorată, dar merg
pe jos, desculțe sau cu opinci urâte, cu catrinţa deschisă până la genunchi. Catrinţa lor este
extrem de strânsă şi interzice orice mișcare rapidă, iar partea de sus a corpului este acoperită
cu un ilic scurt sau lung; de departe, femeia poate fi confundată cu un bărbat. Bărbații se
îmbracă puţin mai plăcut. Veșmântul lor principal este ilicul lung, negru sau alb, căptuşit şi
tivit cu piele de oaie, capul fiind acoperit cu o pălărie rotundă de pâslă artificială, împodobită
cu flori roșii. Părul negru cade în șuvițe lungi, este, la cei mai mulţi, creţ şi cade până pe
umeri; unii dintre cei mai tineri pot considera acest lucru ca o podoabă, deoarece părul lor
strălucește frumos, dar pentru alții obiceiul este un factor de descurajare.
Strada principală din Câmpulung are case prietenoase. Este urâţit doar de o întreagă
legiune de magazine evreiești. Acestea constau, de fapt, dintr-o ladă, care a fost răsturnată, și
conține câte o bucată din fiecare articol de lux, câte o căpăţână de zahăr, câte o legăturică de
lumânări, câte o pâine sau câte o bucată de carne. Evreii se plimbă în număr mare şi cred că
reprezintă jumătate din populația târgului; ei domină și aici, ca şi în toate satele din jur.
Oricine a văzut Bucovina poate aprecia cât de avantajoase sunt legile românești, pentru că
interzic evreilor să rămână în țară. Din fericire, oficialii Bucovinei sunt mai respectabili decât
cei din Maramureş și din Galicia. De obicei, nu este nimic lăudabil să ne raportăm la ele, fiind
considerate instrumente ale evreilor. Dintre cele ce se petrec în Bucovina, condiţia juridică
trebuie să fie numită de onoare, chiar şi în situaţiile politice mai puțin favorabile.
Câmpulung, cu casele sale albe prietenoase, cu frumoasa sa biserică catolică, cu
bisericile sale rutene și românești, cu trei turnuri, și cu evreii săi rămâne în urma noastră. În
fața noastră, cele mai frumoase păduri de pin se ridică pe ambele părți. Copacii lor se ridică
drept în sus, sunt atât de frumoși și de luxoși încât unul crede că au fost îngrijiți în mod
special de un grădinar și au fost în mod deliberat așezate una lângă alta în amfiteatrul naturii.
Zona nu mai este atât de dens populată, iar câmpurile dispar complet. Puternicul râu Moldova,
care se grăbește spre vărsare, a fost înlocuit de micul râuleţ Putna, care se strecoară inofensiv
printre maluri. Pojorâta este ultimul sat, apoi drumul trece, odată cu râuleţul, pe lângă o uriaşă
clădire goală, o fostă cazarmă austriacă, și, după ce traversăm râuleţul Putna, drumul urcă
muntele. Nenumărate serpentine trebuie urcate, de îndată ce părăsim pădurea întunecată de
foioase, din dreapta noastră, cu care ne vom reîntâlni, urcând, puțin mai sus. De multe ori
zărim, în josul muntelui, câte trei sau patru serpentine, iar până pe vârful muntelui
(Mestecăniş) încă mai sunt opt, în afară de cele de la picioarele noastre. Până acum,
priveliştea a fost variată, în schimbare rapidă, şi ne-am bucurat de asta și de acel defileu
împădurit, care împodobeşte admirabil această culme de munte; de sus, cuprindem acum zona
largă din faţă cu o singură privire. O întreagă lume muntoasă dă ecou saluturilor noastre de
rămas bun, o mulțime de păduri, câteva sate și numeroase turme de oi sunt vizibile pe pajiștile
munților. Un nou paradis se desfăşoară în fața noastră. Noi munți răsar în cale, cu suprafeţe
întinse defrișate, cu case mici și pășuni sărace, dar și cu pajiști care strălucesc în soarele
captivant.
Se coboară. Praful ne înconjoară în nori enormi, deşi am fost deja acoperiți, pe
parcursul călătoriei, cu un strat de praf gros cât un deget. Există o imagine deja tradiţională a
Carpaților. Un băiat subțire, cu ochii întunecați, cu părul negru creţ, se arată, în costumul lui
Adam, și cerşeşte în sunete care înnebunesc urechea. El ne urmărește până ce primeşte un
creiţar, apoi, în loc să plece cu banul, cheamă pe cineva din şatra lui şi cere mai mult. O
prostituată îl susține în acest sens. O frumusețe de primă clasă. Trăsăturile feței ovale ni se par
a fi de mare puritate, ochii ei sunt dovezi de inteligență și vioiciune, iar formele corpului sunt
subțiri și uniforme. Culoarea pielii îi este maro deschis, dar dacă ar putea să apară într-o
toaletă de salon, această culoare nu va face decât să-i sporească frumusețea.
Cele două căruţe ţigăneşti, care au trecut curând, de asemenea transportau încărcături
pline de frumuseţe. Femeile bătrâne sunt inestetice, dar majoritatea copiilor sunt cu adevărat
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fermecători şi au fețele proaspete, maronii, și cel mai frumos păr creţ negru. Nu mult timp,
întâlnim o şatră întreagă. Nu mai puțin de zece trăsuri, fiecare cu câte doi cai, opresc lateral pe
drum; niciunul dintre şătrari nu face vreun gest milog, ci ne trimit câteva salutări, cu trăsături
faciale obișnuite, astfel încât credem că am întâlnit o aristocrație țigănească.
La urma urmei, nu este niciodată recomandabil să te afli în condiții prietenoase cu
copiii negricioşi din pădure. Un ţăran bucovinean a aflat de curând acest lucru. Un grup de
țigani au apărut la casa lui, cerând să le fie vândut nişte lapte. Mai mulți ţigani au însoţit-o pe
gospodină la muls vaca, iar restul au rămas în urmă, apoi au plătit laptele, strecurându-i în ie o
bancnotă de o sută de creiţari. Când ţăranul s-a întors acasă și a aflat care a fost prețul pe care
țiganii l-au dat pentru lapte, el a devenit imediat circumspect, s-a repezit la ie, dar nu a găsit
banii. Jandarmii i-au căutat pe ţigani la cârciumă, iar şatra a fost oprită de a intra în Vatra
Dornei săptămâni întregi. Cum ţiganii negau fapta cu încăpățânare, ei au fost aduși la
judecătorie, unde vor avea parte de un proces. Bancnota este probabil să dispară pentru
totdeauna, dacă nu cumva şatra a trimis imediat pe unul dintre tovarășii lor în munte, unde e
probabil să aibă o peșteră secretă, bine închisă, în care este ascunsă bancnota.
Povestea umorului țiganilor este proverbială, la fel și cântecele minunate, care răsună
peste tot în Bucovina și în Moldova. În această ultimă țară, de exemplu, am aflat despre un
rătăcitor maroniu, care a plâns cu amărăciune, atunci când preotul a predicat despre moartea
Mântuitorului, în ziua de Paște. În anul următor, popa a prezentat povestea suferinței la fel de
emoționant, dar țiganul a rămas neclintit. Întrebat despre motivul acestei lipse vizibile de
simpatie, el a răspuns calm: „Aşa-i trebuia, dacă s-a întors la Pilat!‖.
Peisajele, de la înălțimea străzii, până în micul oraș balnear Vatra Dornei, sunt
minunate. Seara se apropie, aerul de munte este pur și răcoritor, apa care ţâşneşte înspumată
din stâncă, peste tot. Un cer albastru, sever, privește în jos, spre valea Bistriței de Aur: oh,
Bistriţa de Aur este o veche cunoștință pentru noi! Cu ani în urmă, vehiculul nostru a urcat pe
abruptul Prislop, un puternic masiv muntos, ursit de natură să fie o barieră între Maramureş,
Transilvania și Bucovina. Pe atunci era o seară ca azi, liniștită, înălțătoare, fermecătoare.
Brazii şedeau nemișcați, nici o ființă umană nu putea fi văzută, doar din mijlocul pădurii se
auzea un păstor, cântând fluier armonii simple și mișcătoare. Astăzi același râu limpede se
năpustește la picioarele noastre, același aer răcoritor ne încântă, doar peisajele sunt diferite.
Întreaga vale largă este plină de casele drăguțe ale coloniștilor germani din Iacobeni, care se
ridică pe ambele maluri ale râului și, împreună cu frumoasele biserici ale orășelului și cu
munții împăduriţi, trezesc în noi dorința de a face un pelerinaj din casă în casă. Tinerii s-au
strâns în fața tavernei, discutând cu prostituatele îmbrăcate simplu, fără bijuterii.
Dar în curând va rămâne în urmă şi aşezarea aceasta întinsă, cu locuitorii săi harnici, și
ne vom revedea singuri pe valea Bistriței. Umbra munților se încadrează fermecător, puținele
case albe contrastează cu pădurile verzi, râul completează tabloul colorat. După o oră,
întâlnim un pod, o biserică mare, vopsită în alb, cu trei turnuri roșii, apoi apare, brusc, în
spatele unui munte proeminent, Vatra Dornei. Chiar în spatele bisericii se află un stabiliment
prietenos, încadrat de două străzi mari. Băile publice, încadrate de un parc, în care cântă
mereu o trupă, sunt asaltate de evreice, românce și nemţoaice, dar în principal de familii din
Bucovina și din Moldova vecină. Vedem mai multor femei și fete frumos construite, în
veşmintele lor tradiționale, care diferă de portul local. Ele poartă un fel de șorțuri strâmte, în
față şi în spate, ca o catrinţă neagră, cu dungi, sau ca o splendidă catrinţă de un roșu
cărămiziu, apoi o cămașă simplă, a cărei puritate este captivantă. Postura lor este liberă,
leagănul lor este dincolo de munți. Ele aparțin Transilvaniei, de unde au adus fructe pentru
vânzare.
Șederea la Băile din Vatra Dornei se întărește cel mai mult la sfârșitul lunii august.
Zilele sunt încă destul de calde în acest sezon, dimineața și seara revigorante, iar nopțile sunt
foarte răcoroase. Vremea este constantă, se recomandă utilizarea unor izvoare și băi de fier.
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Se spune că apa Dornei este una dintre cele mai pure de pe continent, dar, din păcate, Băile au
fost vizitate doar de cel mult 500 de persoane, în 1886. Acest lucru s-a datorat performanțelor
slabe ale afacerilor și sezonului ploios, de șase săptămâni.
În dimineața celei de-a doua zile, după, când trebuia să plecăm, cerul apăru într-o
haină întunecată, gri. Ne așezăm tremurând pe un mănunchi de fân, care ușurează doar ușor
denivelările oribile ale căruţei ţăranului. La început este ca și cum formațiunile de ceață ar da
loc soarelui învingător, dar puterile întunericului triumfă, petele albastre dispar și, după câteva
minute, o monotonie tristă și cenușie ne înconjoară din nou. Am ajuns în țară. Sute de plute
sunt gata să călătorească pe mal, în așteptarea echipajului. Una dintre ele ne-a fost pregătită.
Aceasta cuprinde 15 trunchiuri, toate de aproximativ 40 de metri lungime, și de un picior
lățime. Întrucât apa învolburată ne-ar putea înmuia, împreună cu bagajele noastre, o duzină
din cele mai frumoase și albe trunchiuri au fost așezate, aproape împreună, în mijlocul plutei,
astfel încât să putem călători, acum, pe uscat zile întregi, ca pe un ring de dans. Dar managerii
amabili ai Companiei Goetz & Co nu s-au oprit aici. Partea noastră „de dans‖ a fost
înconjurată, pe trei părți, cu scânduri stivuite, iar în a treia parte a fost făcută o bancă
confortabilă, pe fiecare parte fiind puşi câte șase pini, ca podoabă și ca umbră. Alţi opt au fost
tăiaţi pentru a fi fixaţi în fața și în spatele plutei.
Călăuzitorii noştri devin, îndată, un israelit energic, slăbănog, și un român cu aspect
sumbru, dar extrem de bun, înfășurat în costumul național al poporului său. Căciula albă din
piele de oaie, gulerul roşu al cămășii, fața inedită, ochii mici și părul lung, curgând pe umeri,
îi oferă un aspect foarte curios. Bagajele vor fi încărcate și am putea începe călătoria pe râu,
dacă nu ar trebui să așteptăm vameșul. Cu o seară înainte, el a promis că va fi acolo la 7
dimineața, dar nu vine. În zadar trimitem doi mesageri, la stația vamală, situată la zece
minute, în lateral, că omul cu funcţie înaltă rămâne invizibil. Ceața este acum în creștere și
devine teribil de fierbinte. După două ore și jumătate, vameșul se plimbă pe îndelete şi ne
spune că avem voie să trecem în Moldova fără căutarea bagajelor. Se spune că va face un
sejur neplăcut pentru toți călătorii, dar se pare că lui îi place să doarmă în timpul zilei, precum
doamnelor din țara sa.
Pluta iese din port, alunecă calm pe Bistrița de Aur, astfel încât suntem tentați să
închidem ochii și să lăsăm visele noastre cele mai dulci să devină realitate. Imaginile sunt din
ce în ce mai minunate, din ce în ce mai magnifice. Mica biserică, din vecinătate colibelor
plutaşilor, rămâne în urmă, pădurile munților se apropie de noi, într-o pustietate
impresionantă, unde până și toporul defrişărilor până acum a funcționat aproape ineficient, ne
înconjoară. Un aer curat, pur, și niște stânci aglomerate pe stânci dădeau umbră. Petrecerile
magnifice, de neuitat trec; oh, cine le-ar putea picta pe toate, în frumusețea lor sfâșietoare, așa
cum sunt cu adevărat?793.

1888: Un dar de amintire principelui de coroană Rudolf
„Cernăuţi, 12 februarie 1888. Încă din toamnă, s-a constituit, între nobilii români din
Bucovina, un comitet, care să facă un dar de amintire principelui de coroană, Alteţei Sale
imperiale, arhiducele Rudolf, pentru vizitarea Bucovinei, în luna iulie 1887. Principele de
coroană era, în timpul petrecerii sale în Bucovina, mai ales încântat de costumele naţionale
române, ce le văzu expuse în Cernăuţi, la Şcoala de meserie. Comitetul nu putu să afle un dar
mai potrivit, din partea ţării, decum oferindu-i un mobilier întreg al unui salon, îmbrăcat şi
793 Bergner, Rudolf, Rumänien / Eina Darstellung des Landes und der Leute, Breslau 1887, pp. 81-93
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decorat cu costumele naţionale. Scaunele şi fotoliile sunt îmbrăcate cu brâie ţărăneşti tricolore
şi culorile uzitate la poporul român bucovinean, iar perinele fotoliilor şi divanurilor, cu un
desen luat de pe cămeşile ţărancelor. Mai multe covoare s-au făcut după desenele cele mai
frumoase, cunoscute în ţară, şi cu greu s-ar afla, în toată ţara, covoare mai frumoase. La
alegerea culorilor s-au omis anume culorile, introduse modern, aniline, ci s-a ţinut strâns de
culorile întrebuinţate de ţărani, din vechime. Lucrarea acestor mobile s-a încredinţat doamnei
de Grigorcea. Mobilele vor fi, în curând, transportate la Viena, spre a fi predate arhiducelui.
Prezidentul comitetului e dl Alesandru baron de Vasilco.
Între balurile aranjate, în carnavalul acesta, sunt, fără îndoială, cele mai interesante
balul Societăţii academice române „Junimea‖, pentru eleganţa şi nobleţea sa, care cu drept
cuvânt se poate numi „bal de elilă‖, şi serata de dans a subofiţerilor Regimentului bucovinean
român nr. 41, pentru originalitatea sa.
Balul subofiţerilor de la Regimentul român bucovinean era forte bine cercetat
(adică frecventat – n. n.). Au fost de faţă preşedintele ţării, Excelenţa Sa baron Pino,
comandantul Bucovinei, generalul Khrolt, colonelul Saracin şi toţi ofiţerii regimentului, cum
şi o mulţime de civili, cu soţiele lor. La intrarea în sală, au fost aninate, deasupra uşii, două
steaguri mari, cum şi piramide colosale de puşti şi scuturi din baionete. Mai departe, au fost
postate două tunuri, cu gurile lor spre sală, lângă care se aflau glonţuri şi granate. Lojele au
fost decorate cu arme, trofee de flamuri, scuturi. Şi când mai observăm că majoritatea
oaspeţilor au fost soldaţi, ne putem închipui cu ce sentiment se mişca un civil în frac prin sală.
Totul avea un aspect cu totul militar şi războinic. Şi când intonă muzica militară, atunci
începură luptele fiilor lui Mars. Grea luptă s-a luptat şi cine a repurtat victoria? Qui li sa.
Învinsele au fost poate mai mulţămite ca învingătorii.
Balul român de elită al „Junimei” s-a aranjat în sala Societăţii filarmonice germane.
Din cauza viscolului, care dură ca trei zile, înaintea balului, a fost mai totă comunicaţia
întreruptă, trenurile căilor ferate întârziară sau nu sosiră deloc. Nu-i de mirare, dacă, de la
ţară, foarte puţini au fost. Sala a fost aranjată cu mult gust. Podul sălii era prefăcut într-o
grădină, în care cântă muzica militară a Regimentului nr 41, din grădinuţă luceau iniţialele
„SAJ‖ (Societatea academică „Junimea‖). în vestibulul foarte frumos aranjat, primeau
membrii comitetului pe oaspeţi. Damele căpătară, anul acesta, un frumos dar: un papagal,
care, legănându-se pe o sulă, ascundea sub aripele sale ordinea jocurilor.
Dintre domni, au fost de faţă: Excelenţa Sa prezidentul ţării baron Pino, Prea Sfinţia
Sa mitropolitul dr. Morariu, Nicolau baron Hurmuzachi, Nicolau baron Musteaţa, George
cavaler de Flondor, baronii Eugeniu şi Emanuil Stircea, baron Petru Petrino, Modest cavaler
de Grigorcea, fraţii cavaleri Miculi, colonelul Săracin, căpitanul Constantinovici de Grecul,
ofişerii Dimitrievici, Popovici, dr. Zurcan, Onisim Zurcan, secretar, advocat dr. Tabora,
Tabora, comisar din Coţmani, Artemiu Berariu din Ceahor, Ilarie Onciul, adjunct judecătoria
din Rădăuţi, dr. Topala, rector seminarial, prof. universitar de Repta, Isidor cavaler de Onciul,
dr. Diaconovici, dr. Selechi, Cocinschi, adjunct judecătoria din Stăneşti, cavaler de Stamati
din Basarabia, Vasile Morariu, adjunct judecătorie, E. Cozub, judecătoria din Solca,
Alesandru Isăcescu, inginer de la Direcţia bunurilor fondurilor rel. gr. or., căpitan Hrisica.
Dintre doamne şi domnişoare, au fost, în costum naţional, doamna de Volcinscki,
doamna Lomicovschi, domnişoarele de Vasilco şi domnişoara Magior din Bilca; în toaletă de
bal: domna baron Pino, soţia prezidentului ţării, doamna Flondor cu domnişoara, doamnele
baron Stircea, de Grigorcea, baron Petrino, doamna de Ianoş cu domnişoarele, domnişoara
Victoria Renei de Herşeni, domnişoara de Stamati din Basarabia, doamna Morariu, doamna
de Onciul cu domnişoara Aspasia, doamna şi domnişoarele de Bejan, doamna şi domnişoara
de Reus, domnişoara Stefanelli, domnişoarele Zurcan, doamna şi domnişoara Costaş din
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Broscăuţi, doamna Sofia Volan, doamna Tabacar, doamna de Tabora din Coţmani, doamna şi
domnişoara Homiuca, doamna şi domnişoara Parnavscki, domnişoara Mandicevscki,
domnişoara Magior din Rus-Moldoviţa, doamna şi domnişoara Aglaia Gribovici, domnişoara
Aglaia Abager, domnişoara Zurcan din Cajvana, domna Percec, doamna şi domnişoara
Griborscki din Jabloniţa, domnişoara Renei de Herşeni din Marginea, domnişoara Selescki
din Călineni, domnişoara Isăcescu ş. a.
Balul s-a deschis, cu hora, de către Excelenţa Sa prezidentul ţării, baron Pino, cu
doamna Petrino. Valsul, compus de tânărul componist Teodor cavalet de Flondor, „Florile
Bucovinei‖, se primi cu aplauze. „Romana‖ (un fel de „Căluşarii‖, compus la Braşov, de
Iacob Mureşeanu – n. n.) a fost jucată de 80 de perechi. Petrecerea a fost foarte animată şi
tocmai după orele 5, dimineţa, se despărţi societatea, ducându-se oaspeţii cu reminisciţele şi
suvenirile cele mai plăcute acasă.
*
Astăzi, a fost, pe la 5 ore, după-amiază, în Sala sinodală din reşedinţa mitropolitană,
conferinţa solemnă anuală a societăţii „Academia ortodocsă pentru literatură, retorică şi
musică bisericescă‖. Un public distins de dame, domnişoare şi domni, împreună cu alumnii
seminariali, membrii ai acestei societăţi, au fost în sala aceasta frumos adunaţi. Prezidentul
ei, dl George Moroşan Mihăescu, deschise conferinţa. Corul execută „Mulţi ani‖, „Aria‖, de
Isidor Vorobchevici şi „Tatăl nostru‖, în E-dur, de Iancu cavaler de Bejan. Dl Doroftei ceti
discursul său, „Epoca lui Vasile Lupu şi Matei Basarab, domnii Moldovei şi Ţării
Româneşti‖, dizertaţiune istorică. Corul intonă iar: „Sfânt, sfânt‖ şi „Pe Tine te lăudăm‖, în Edur, de Iancu cavaler de Bejan, „Întru mulţi ani, stăpâne‖, arie de Isidor Vorobchevici, cum şi
„Iarna‖, în C-dur, de Ciprian Porumbescu. Iară G. Moroşan Mihăescu ceti tratatul său istoric
„Înfiinţarea mitropoliei Moldovei‖ / Dionisie O. Olinescu‖794.

1888: De-a curmezişul Bucovinei
Cernăuţi – Siret – Rădăuţi – Suceava. Pe când iarna începea a-şi trimite solii ei
vâjâitori şi neînduraţi, ca să ne anunţe cu câtă furie ne va izbi, în stagiunea sa din 1887-88, eu
eram într-o birjă cu patru cai şi plecam, de la Dorohoi, pe la Mihăileni, spre Cernăuţi. Săturat
de colindarea mai tuturor oraşelor şi orăşelelor din România, ardeam de o dorinţă prea vie să
păşesc graniţa şi să mai cercetez cum trăiesc şi cei din fraţii de sânge, ce, fiind sub o
dominaţiune străină, vor fi având negreşit, de voie sau de nevoie, alte moravuri, alte principii
de viaţă, alte idei realiste ca şi idealiste. Curiozitatea-mi negreşit era un ce natural, căci care
individ, mai mult sau mai puţin tocit în judecata sa, nu doreşte să afle ceva nou, ceva
necunoscut, ori ceva ce ar putea să-l intereseze prin formă sau prin fond?
Mai călătorisem, acum câţiva ani, la Cernăuţi, însă scurtul timp, cât am stat acolo, nu
mi-a îngăduit să-mi fac o idee justă şi fondată de tot ceea ce am văzut în 2-3 zile. Ca cronicar
conştiincios şi pentru ca materia cronicii să fie mai voluminoasă, ar trebui să vă dau o
descripţie a locurilor pe unde am trecut, a persanelor cu care am fost în contact... Mă
mărginesc a vă spune că, de la Dorohoi, orăşelul mai de importanţă ce-am întâlnit în drum, a
fost Mihăilenii, un târg cu vreo 2-3.000 locuitori, cu câteva clădiri frumoase, dar nu de
speriat, apoi graniţa, cu funcţionarii vamali foarte de treabă, atât cei români, cât şi cei
austrieci, apoi, în depărtare, zărirăm un târguşor numit Siret, de care se vorbea mult bine, apoi
un sat mai mărişor, numit Tătărăşenii (sau, pe nemţeşte, Tarascheny), în care se vorbea mult
794 Familia, Nr. 6, Anul XXIV, 7 /19 februarie 1888, pp. 69, 70
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jidoveşte, şi, după un drum mai fără popas, de vreo zece ceasuri, intrarăm, pe la grădina
publica, în Cernăuţi.
În general, impresiunea ce face acest oraş unui vizitator din România nu e prea
curioasă. E un fel de Botoşani ori Craiova, cu deosebire că are trei-patru clădiri mai
impozante prin stilul or mărimea lor. Centrul oraşului e forte europenesc, laturile însă sunt tot
de măsura şi eleganţa mahalalelor Calicimii din Iaşi ori a Broscăriei din Folticeni. Ca şi în mai
toate oraşele României, firmele ce-ţi sar întâi în ochi sunt cele jidoveşti, apoi, ca de leac,
două-trei nemţeşti, două-trei leşeşti, una ori două româneşti... Mai pe fiecare uliţă sau la fiece
capăt de drum, icoane şi sfinţi răstigniţi în mare număr... dar împrejurul fiecărui sfânt sau
icoană, câte 5-6 perciunaţi, ce se scarpină de lemnul crucii sau îşi aşează coşarca cu beighele
ori usturoi „cuşer‖ pe piedestalul „trif‖ al icoanei Maicii-Domnului.
Din uniformele noi, ce le zării în drumul meu, una singură mă impresionă mai mult:
aceea anume care consista numai... dintr-o şepcuţă, în formă de chitie de noapte, roşii unele,
albastre alte, şi cu câte un mic cozoroc rotund... Şi cei ce le purtau erau toţi tineri flăcăi...
Întrebai şi mi se răspunse că flăcăii ce purtau asemenea acoperişuri erau toţi studenţi
universitari şi că aceasta e uniforma lor... La noi, în necivilizata Românie, asemenea uniformă
se portă, câte-odată, într-adevăr, dar numai de studenţii... din clasele I-a sau a II-a primară, şi
atunci numai când ei, preparându-şi viitorul lor curaj războinic, organizează batalioane
potrivnice şi ies pe locuri deşerte, să facă asalturi vitejeşti... cu turci sau muscali închipuiţi...
Dar este ceva acolo, în Cernăuţi, care poate impresiona pe un străin, fie chiar din
apusul Europei, mai mult decât şepcuţele în chestiune. E vorba de admirabilul Palat
mitropolitan, aşa numit „Rezidenţa‖. Într-adevăr, înaintea acestei clădiri, vrând-nevrând,
trebuie să rămâi, un bun sfert de oră, cu gura căscată, ca să admiri măiestria arhitectonică, cu
care e zidit acest monument creştinesc şi românesc!... (conceput de un arhitect ceh!795). Stilul
mauresc-spaniol, în care e desenat acest măreţ edificiu, ce cuprinde în sine, pe lângă casele
mitropolitane, seminarul, o capelă impozantă, atelierele tipografiei arhidiecezane şi toate
cancelariile relative ale cultului ortodox, îţi impune cel mai mare respect, unit, pentru unii ca
mine mai ales, cu bucuria sufletească de a vedea cum, acolo unde mă aşteptam mai puţin la
aşa-ceva, văd dimpotrivă ceva mai mult decât în propria-mi ţară. Cele două biserici româneşti
ce le-am vizitat, catedrala şi cea de lângă Hotel Moldavie (i-am uitat patronul), sunt încă nişte
locaşuri sfinte prea demne de cultul nostru şi de meritoşii lor fondatori şi susţinători.
Autorităţile austriece, mai toate instalate în clădiri măreţe, îţi dau respectul cuvenit
unor astfel de instituţii; şi puzderia de funcţionari din ele încă îţi insuflă un asemenea respect,
numai – cer de la Domnul sfânt să nu am afacere niciodată prin aşa locuri – formele lungi şi
nenumărate, uşile multe şi nedumerite, ce trebuie să înduri sau să deschizi, te fac să verşi trei
rânduri de sudori, până să zici c-ai ajuns acolo... unde, la autorităţile noastre din România, nici
n-apuci bine să-ţi descoperi tigva şi ai şi sfârşit afacerea. Întrebând pe un mic funcţionar (leah
de origine), care mi se arătase foarte obligator, de ce atâtea hârtii şi para-hârtii, rezoluţii şi
para-rezoluţii?, acesta îmi răspunse: „Aşa iest la noi, nemţili, vrem forma mult; la nevostr
rumun faci tot, fara nici un form‖.
Mă păcălise leahul, dar şi eu, cuminte, am tăcut şi înghiţit. Cât despre orăşenii
cernăuţeni, n-aş putea să vă spun de ce naţie, de ce credinţă, de ce culoare sunt; căci ei sunt de
toate şi de niciuna. Vrei nemţi?, găseşti nemţi; vrei unguri?, găseşti unguri; vrei români?,
leşi?, ruteni?, jidani?... şi mai ales jidani?, găseşti de tot soiul şi nici de un soi, în majoritate.
Jidanii s-ar părea totuşi că prevalează asupra tuturora; un cetăţean austriac m-a asigurat că nu
795 Josef Hlavka (15.02.1831, Plzen – 11.03.1908 Praga), specializat la Universitatea Tehnică din Praga şi la
Academia Artelor Frumoase din Viena, care are în palmaresul de constructor şi clădirea Operei şi a Catedralei
Votive din Viena, şi Spitalul Maternal Regional din Praga, precum şi o puzderie de construcţii civile în Praga,
Viena şi Cernăuţi, a înfrumuseţat şi contemporaneizat european Bucovina, ca arhitect şi constructor, cu Palatul
Metropolitan şi cu Catedrala din Cernăuţi – n. n..
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e aşa; pe răspunderea lui! Destul e să spun că lupta de elemente eterogene e mare acolo, atât
în politică, cât şi în comerţ, industrie, litere (?), totul. Balanţa cumpăneşte când într-o parte,
când în alta; şi nemţii, care de drept ar trebui să fie cei dominanţi, sunt totdeauna mai puţin
colţoşi decât celelalte elemente ce au inundat, în ultimele timpuri, în Bucovina.
Despre români voi spune atât, că ei se despart în două clase... compuse una, deie-mi
voie s-o numesc din... cei cărora le e ruşine să mai ateste originea lor, alta din omeni ce, din
contra, se fălesc cu neamul lor, cu opinca din care se trag, şi aceştia chiar sunt şi mai stimaţi
de străini, căci sunt cel puţin recunoscuţi ca sinceri. Am avut ocaziunea, în scurta mea şedere
acolo, să constat, în multe persoane, frumoase simţăminte de îmbrăţişare fraternă şi de
propagarea luminii pe calea ştiinţelor şi a frumoaselor arte; unul din cei mai viguroşi
promotori ai luminii şi primul, negreşit, e I. P. S. Sa mitropolitul Silvestru796, care, cu toată
vârsta-i înaintată, e neobosit la postul său şi neîntrecut în misiunea sa sfântă; nu mai puţin
interesaţi în progresul şi dezvoltarea culturii am văzut pe domnii Eudoxiu Hurmuzachi797,
Vasile Morariu798, Eugeniu Meşederiu799, părintele Procopovici şi o întreagă pleiadă de tineri
cu sentimente din cele mai frumoase.
Dar misiunea mea nu eră să fac mult colb prin Cernăuţi; trebuia să plec şi să cutreier şi
alte oraşe – nu în vreo misiune diplomatică ori cel puţin . . . arheologică – ci într-un fel de...
artistică-mercenară.
***
Şi de la Cernăuţi, cu o brişcă jidovească, de astă dată numai cu trei cai, ajunsei la...
Siret, pe lângă care, v-am spus că am trecut. Siretul e compus din... o piaţă, o biserică
românească şi una catolică, 3-4 case mari, restul tupilături. Râul Siretul trece pe lângă o
margine şi dă numele său târgului. Români au mai rămas vreo 5 familii în totul. Un club
nemţesc, dar ocupat cu leşi, jidani şi alte amestecături, şi…
***
Trecui la Rădăuţi. Aci, cel dintâi lucru ce-mi atrase privirile fu piaţa colosală din
centrul târgului, cum nu avusem încă ocazia de a vedea o altă asemenea prin toate oraşele în
care mă oprisem; apoi, frumoasa clădire a gimnaziului cezaro-regesc, o havră cu două turnuri
înalte, vite de tot soiul multe şi hotelieri puţini, dar jupuitori la culme. Mai important lucru, în
acest târg, e iarmarocul, ce se face în fiecare vineri şi la care se adună nenumăraţi negustori şi
producători, atât de vite, cât şi de producte câmpeneşti ori casnice. Poporaţiunea ţărănească e
în majoritate română; puţini ruteni şi ungureni; cea târgoveaţă e jidovească. Printre cei mai de
796 Silvestru Morariu-Andrievici (14.11.1818, Mitocu Dragomirnei – 03.04.1895, Cernăuţi), tulburătoare
personalitate culturală şi religioasă bucovineană; a lăsat după sine 28 lucrări teologice, cele mai multe dintre ele
publicate, începând cu „Cuvântare spre mângâierea şi îmbărbătarea norodului celui certat prin secetă, lăcustă,
răsboi şi choleră în vara anului 1848― şi terminând cu „Apologie der orthodoxen griechisch-orientalischen
Kirche der Bucovina― (1890). A publicat, în primele calendare bucovinene, numeroase fabule, cea mai frumoasă
fiind „Cucoşu curcănit‖ (1864) – n. n.
797 Renumit prin colecţia de documente care îi poartă numele, „cea dintâi de felul acesta― (Loghin) şi prin
„Istoria Românilor―, scrisă în limba germană ca mai toate scrierile lui, Eudoxiu Hurmuzachi (29.09.1812,
Cernauca – 29.01.1874, Cernăuţi), „omul providenţial, care a salvat Bucovina― (Balan), obţinându-i autonomia,
a publicat şi „Nothund Hilferuf des Câmpulunger Ocols‖ (Viena, 1861), dar şi o suită de povestiri istorice,
„Fragmente zur Gheschichte der Rumanen von Eudoxius Freihern von Hurmuzachi. Dritter Band.‖ (Bucureşti,
1884) – n. n.
798 Fiul Mitropolitului Silvestru şi, prin urmare, un fel de „beizadea‖, cum îl caracterizau Ciprian Porumbescu şi
Epaminonda Bucevschi; l-a ajutat, totuşi, cu nişte certificate false, pe Eminescu. Vasile Morariu nu a prea lăsat
urme prin deceniile în care şi-a trăit răsfăţul – n. n.
799 Probabil că e vorba de Eugen Neşciuc, născut în 9 noiembrie 186i, autorul calendarelor bucovinene ale
vremii. „Călindariul poporului Bucovinean―, „redigeat de Eugeniu Neşciuc―, cuprinde, de-a lungul timpului, şi
încercări literare ale editorului, precum „Archiepiscopului / ARCADIE / la serbarea iubileului de 50 ani de
preuţie‖, dar şi pagini antologice, semnate de Nicu Gane, V. A. Urechia, Ioan Pop-Reteganul, Barbu ŞtefănescuDelavrancea, George Coşbuc etc., dar şi o mulţime de sfaturi pentru gospodari, toate scrise de Eugen Neşciuc.
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frunte din Rădăuţi, am avut ocazia a face cunoştinţă cu domnii Elie Cărăuş800, şi părintele
Kelariu, ambii profesori, bărbaţi foarte merituoşi şi instruiţi, care reprezintă acolo elementul
românesc.
***
A te pune, sâmbăta, spre înserat, în trăsură, pe un ger de... (nu ştiu la câte grade se fac
ţurţuri pe mustăţi, chiar şi la cei ce n-au mustăţi), a trece, prin vad, Suceava, şi a răzbate
drumul până la oraşul Suceava, în timp de 6 ceasuri, iată ceva ce nu cred să fie tocmai poetic.
Şi cu toate acestea, aşa fu! Dar mai trecură alte 6 ceasuri, după ce ajunserăm în Suceava, după
ce intrarăm chiar într-o cameră (cu foc în sobă) de la hotelul Langer, şi tot ţurţurii de pe buze
nu ni se mai topiră. Noroc numai de-un camarad, a cărui înnemurire cu Bachus îl făcu să
descopere îndată şi să ne prezinte o butelie cu o licoare roşietică, ce ne vărsă în vine mai mult
foc decât un ţentner de lemne, ce ardea, cu pălălaie mare, în sobă.
Multe-ţi reaminteşte acest târg, ce astăzi pare aşa de morocănos, aşa de sărăcăcios şi
aşa de puţin poetic: Ici, urmele unei cetăţi, ce se zice a fi fost reşedinţa lui Ştefan cel Mare,
colea o biserică, zidită de acelaşi, dincolo nişte ruine legendare... Şi-n faţa tuturor, un
jandarm, ce-ţi zice cu multă politeţe: „Was wolst du hier, mein bub?‖ („Ce cauţi aici, băiatul
meu?‖ – n. n.).
Românii aici abundă în număr mai mult decât în toate celelalte oraşe ale Bucovinei.
Gimnaziul e mai mult românesc, în profesori şi elevi; tribunalul e, în cea mai mare parte,
compus din judecători români; avocaţi, consilieri comunali, agenţi poliţieneşti încă sunt în
mare parte români; un însemnat număr de cler, foarte inteligent, în capul căruia pot cita pe
distinsul literat-academician S. Fl. Marian801. Literatura şi ştiinţele încă sunt bine reprezentate
aici, prin persoane de mare merit, ca domnii dr. Lupu802, Th. V. Stefanelli803, Procopovici,
Daşchevici (profesori la gimnaziu şi autori de manuale şcolare – n. n.) şi alţi bărbaţi distinşi.
Un Club Român forte bine organizat, sub inteligenta conducere a domnului Casovici;
Societatea „Şcoalei române‖, administrată de domnul Stefurea804; în fine, un buchet întreg de
dame, soţii, rude sau fiice ale fruntaşilor români suceveni, care, oriunde se adună, contribuiesc
a înveseli şi frunţile cele mai obosite, cele mai pesimiste.
***
800 Ginerele lui Simion Florea Marian – n. n.
801 Simion Florea Marian (01.10.1847, Ilişeşti – 24.04.1907, Suceava) a publicat „Poezii poporale din
Bucovina― (vol. I-III , 1869, 1873, 1875), „Tradiţiuni poporale române― (1878), „Chromatica poporului român―
(1882), „Ornitologia poporană română― (vol. I-II, 1883), „Descântece poporane române― (1886), „Nunta la
Români― (1890), „Naşterea la Români― (1892), „Vrăji, farmece şi desfaceri― (1893), „Răsplata, poveşti din
Bucovina‖ (1897), „Poezii poporale despre Avram Iancu― (1900), „Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile
Românilor― (1903), „Botanica populară română― (manuscris) etc. – n. n.
802 Medicul sucevean Teofil Lupu (06.06.1869, Tărăşeni – 07.07.1935, Suceava), susţinătorul tuturor gazetelor
bucovinene care au apărut, iniţial, la Suceava („Junimea Literară‖, în 1904, „Făt-Frumos‖, în 1926) şi ctitorul
Băncii Sucevene, a reluat, în 1910, „Revista Politică‖, întemeiată, în 1885, de medicul Matei Lupu, activitatea lui
publicistică desfăşurându-se, mai ales cu subiecte care vizau cultura, într-o arie mult mai largă. În 1935, a
publicat broşura „Soluţii la câteva probleme bucovinene‖ – n. n.
803 T. V. Stefanelli (18.10.1849, Siret – 23.07.1920, Fălticeni), magistrat de vază al Bucovinei şi politician
adeseori neinspirat, a publicat „Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc― (1915) şi statutul
de prieten mărturisitor al lui Eminescu constituie principalele glorii ale lui Stefanelli, dar magistratul bucovinean
a publicat şi schiţe umoristice, şi câteva „novele―, „Comoara lui Pintea―, „Hasan Călugărul―, „Moara Dracului―,
„Uitutul― sau „George Fulgerul―, şi „adaptări― în proză, precum „Un omor―, dar şi multe traduceri, inclusiv din
Carmen Sylva („Pietrele Doamnei―, „Cum culegea Alecsandri balade―) – n. n.
804 Ştefan Ştefureac (24.02.1845, Pridie-Ceahor – 15.11.1893, Suceava), prietenul nedezminţit al lui Eminescu,
a cărui operă a introdus-o în manualele şcolare. Debutând cu o elegie în „Lăcrimioarele învăţăceilor gimnazişti
din Cernăuţi la mormântul preaiubitului lor profesor Arune Pumnul‖ (1866), remarcabil autor de manuale şcolare
pentru primele patru clase gimnaziale, Ştefan Ştefureac a publicat studiile „Einige Suffixe zur Bildung des
Substantivs und Adjectivs im Romanischen― (1880, 1881), „Eine Recension der neuen. Auflage der Gammatik
von Pumnul― (1883) – n. n.
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Ce să vă mai spun de impresiunea generală, produsă asupră-mi, în cele 40-50 de zile,
cât am zăbovit prin întreaga Bucovină? Când ieşeam, însă, pe peronul gării Iţcani, ca să mă
urc în tren, am simţit că-mi umblă pe buze, fără de voie, nişte vechi versuri, ale unui poet
dispărut: „Dulce Bucovină, / Veselă gradină‖ / Iassiensis‖805.

1888: D’ale Folticenilor, prin ţara franţujilor
În vremea în care presa românească, inclusiv cea fălticeneană, „păstra tăcerea‖ asupra
măcelăririi Eroilor Independenţei, în 1888, după încălcarea revoltătoare a promisiunilor regale
de împroprietărire, ţărănimea fiind înfăţoşată bucolic doar în petreceri şi şezători, prin Franţa
mijeau detalii discrete din evenimentele moldoveneşti ale primăverii:
„Tulburările pricinuite de țăranii români au luat proporții îngrijorătoare. Trupele au
fost trimise în districtele în care ţăranii s-au revoltat. Domnul Rosetti a promis în Senat că va
acţiona cu multă rigoare, dacă situaţia se va agrava. Cauzele politice ale acestei mişcări sunt
încă foarte obscure. Publicaţia oficială păstrează tăcerea; dar l‟Indépendance roumaine, care a
început o anchetă, pretinde că, în împrejurimile Fălticenilor, prefectul ignoră țăranii care au
cerut arendarea unor noi terenuri și care au maltratat primarii pe care ei i-au acuzat de
abuzuri‖806.

1888: Răscoala din Dumbrăveni,
Siminicea, Brehuieşti şi Corni
„Vocea Botoşanilor dă următoarea relaţie interesantă, privitoare la revolta din
Dumbrăveni:
Vom da o relaţiune amănunţită, dar exactă, asupra acestei răscoale, spre a curma odată
orice inexactităţi, exagerări, ca şi toate informaţiunile greşite, cu care s-au indus în eroare
ziarele Capitalei.
În plasa Siretului, s-a observat, de mult, o mişcare printre săteni, după cum nu se
bănuia pe-alocurea. Ni s-a spus, îndată după aplanarea mişcărilor din Valahia, că agenţi
anume veniţi s-ar fi coborât la cutare staţiune de drum de fer, ar fi întâlnit săteni lucrând la
câmp şi le-ar fi vorbit; apoi au intrat prin sate şi aşa mai departe. Subprefectul a fost imediat
încunoştinţat a fi cu atenţiune şi prea vigilent, spre a descoperi cele ce se petrec, a raporta
imediat prefecturii, trimiţând pe orice agenţi provocatori înaintea justiţiei. Răspunsurile sale
au fost stereotipe, că nimic nu se petrece, că totul e în linişte.
Deodată, un număr de 30 locuitori, sunt acuma două luni, din cătunul Siminicea,
comuna Dumbrăveni, s-au prezentat la redacţia noastră şi s-au plâns că ei, ca rezervişti, sunt
urmăriţi pentru prestaţiune, în timp ce, după lege, făcând parte din războiul de la 1877 -78,
sunt scutiţi. Mergând, împreună cu câţiva din ei, la prefectură, a fost uşor a-i convinge că
pentru plata dărilor de care erau scutiţi pria lege ei nu sunt urmăriţi. Atunci plângerea lor a
805 Familia, Nr. 26, Anul XXIV, Oradea-Mare 26 iunie / 8 iulie 1888, pp. 296, 297
806 L‟agitation en Roumanie, in La Justice, în Neuviéme année, Paris, Samedi 14 avril 1888, p. 2
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luat o alta fază; ei începură a cere pământuri (după cum le promisese Carol I, înainte de
Războiul de Independenţă – n. n.). S-a cunoscut îndată că există o agitaţie şi, dându-li-se
consilii (sfaturi – n. n.) prudente, locuitorii s-au retras.
Nu mult după aceasta, izbucneşte o altă mişcare, mai obiectivă; se semnalează, tot în
această plasă, în comuna Brehuieştii. Prefectul, făcând dreptate locuitorilor, liniştea s-a
restabilit. Erau vexaţiunile primarilor colectivişti, care exasperaseră pe săteni.
Vine, apoi, în o formă mai acută, mişcarea de la Corni, tot din această plasă. Mergând
prefectul la faţa locului, cu o mai mare greutate decât la Siminicea şi la Brehuieşti a putut
restabili liniştea. Sătenii, amestecând plângerea lor contra primarului cu acea de cerere pentru
pământuri, au trebuit a se mărgini la cea dintâi, pentru ca dreptate să li se facă şi liniştea să se
restabilească. Aci se semnalase ca instigator învăţătorul sătesc.
Despre toate aceste mişcări, subprefectul n-a ştiut nimic, n-a putut a le preîntâmpina şi
nici a raporta ceva în privinţa agitărilor locuitorilor. Pe neaşteptate, când totul părea intrat în
cea mai mare linişte, prefectura e încunoştinţată că locuitorii din Dumbrăveni s-au răsculat;
au intrat în ograda arendaşului, i-au luat plugurile şi s-au dus pe câmp, să tragă brazde şi să-şi
împartă pământul. Ordine severe au fost transmise şi de la centru, ca să se desfăşoare forţe
suficiente, pentru ca mişcarea să se înăbuşe în germeni fiind.
Prefectul, păşind la faţa locului, în unire cu colonelul comandant al regimentului de
dorobanţi, şi intrând în mijlocul sătenilor, ce erau adunaţi în număr ca la 600-700 locuitori din
diferite cătune şi chiar comune, până şi din judeţul limitrof, Dorohoi, au început a se explica
eu ei, spre a cunoaşte cauza acestei aglomerări. Din vorbele lor reieşea că vor pământuri, că la
urmă se mulţumeau ca prefectul să le dea o declaraţiune, scrisă şi subscrisă de el, cum că li se
vor da pământuri şi că arendaşul nu va pune plugurile sale să are, înainte de a li se împărţi lor
pământuri.
În zadar au fost toate consiliile date, toate declaraţiunile că guvernul e pe cale de a-i
împroprietări pe moşiile Statului, dar că trebuieşte o lege şi după forme.
– Destul, de zece ani, ne purtaţi tot cu vorbe!, striga mulţimea. Nu mai putem aştepta.
Într-aceste, prefectul e chemat la staţiunea Vereşti, spre a convorbi telegrafic cu
primul ministru; sătenii nu-l lăsau să iasă din mijlocul lor. În fine, după multă greutate, deşi
forţa armatei era la distanţă, prefectul a putut a se strecura printre ei, fără a face uz de ea.
Reîntors, ziua venea spre declinul său, liniştea trebuia restabilită înainte de sosirea
nopţii. Se semnalase chiar că sosesc şi alţi locuitori, retardatarii ce-şi dăduseră întâlnire.
Colonelul Maca, în urma consiliilor şi a parlamentărilor date şi avute cu locuitorii,
văzând că aceştia se obstinează şi nu vor a se împrăştia, se pune în fruntea regimentului său şi
face somaţiuni repetate, faţă fiind procurorul şi judele instructor. După somaţiunile orale,
urmează cele cu batere de tobă şi sunete de trompete; totuşi, rezerviştii mai cu deosebire
încurajau pe ceilalţi la rezistenţă, spunându-le că n-au voie să dea focuri. Se dau salve de
puşti, dar nici o mişcare.
Atunci, colonelul Maca, având deja experienţa acestor răscoale din Valahia, unde
operase spre calmarea lor, dă ordine artileriei călăreţe ca, în rând câte trei, să înainteze în
mulţime, spre a se împrăştia. Întâia şarjă rămâne fără efect. La a doua şarjă, căpitanul
Zamfirescu, care avea comanda artileriei, se pune în fruntea soldaţilor şi, prin o evoluţiune
dibace, reuşeşte a împrăştia pe revoltanţi şi a-i dispersa în grupuri mai mari ori mai mici, după
care, intervenind infanteria, îi asedie între puşti şi îi arestă.
Atunci se produse o panică între locuitori, încep cu toţii a fugi, sar gardurile, se ascund
pria ogrăzi, case şi atenanse, şi din totalul număr se arestează vreo 120 locuitori (Eroi ai
Independenţei, dar ce contează – n. n.).
Imediat, liniştea a fost restabilită, fără ca o picătură de sânge să se fi vărsat, fără ca o
zgârietură să se fi produs. Trebuie să recunoaştem că acest rezultat fericit nu-l datorăm decât
tactului şi prudenţei prefectului, decât experienţei şi energiei colonelului Maca, decât
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curajului şi abilităţii căpitanului Zamfirescu. Cea mai mică imprudenţă comisă, cât de puţină
impacienţă de s-ar fi arătat, ar fi avut de rezultat sute de cadavre, lăsate pe străzile satului
Dumbrăveni. Mulţumită acestora, nici un exces s-a produs, nici o iritaţiune nu s-a manifestat.
Păstrând cu toţii un sânge rece, o pacienţă şi o prudenţă demne de toată lauda, am putea vedea
că cea mai impunătoare răscoală s-a putut potoli în un mod atât de fericit, precum pe aiurea nu
s-a întâmplat.
De acum, începe rolul justiţiei. Între cei arestaţi au figurat şi doi cetăţeni din Botoşani:
arhitectul comunei, dl C. Argenti, şi un fost comisar al colectiviştilor (mişcare aparent
reformistă, încropită de boierii Ion Câmpineanu, Prinţul Dimitrie Ghica etc. - . n.), dl G.
Petrescu. Nu intrăm în a discuta culpabilitatea ori inocenţa a nici-unuia; afacerea fiind
pendinte la justiţie, presa trebuie să păzească o strictă rezervă, spre a nu se influenţa cursul
justiţiei în nici un mod. Atâta ştim, că în timp ce redactorii Sentinelei reclamau pe aceşti doi
preveniţi ca reporterii ziarului lor, declaraţiunile inculpaţilor erau că se duseseră la vânat, în
satul Dumbrăveni.
Instrucţiunea fiind absolut secretă, nimic n-a putut transpira, dar în urma
interogatoriului judele instructor i-a depus pe ambii în arestul preventiv al judeţului. Rolul
însă de arhitect al comune şi acel de reporter de ziare ni se par cu totul incompatibile, atât
zicem şi trecem înainte.
Mulţi din cei arestaţi au fost eliberaţi. Ceea ce reiese din declaraţiunile sătenilor, făcute
chiar la arestarea lor, e că primarii, perceptorii şi unii învăţători chiar i-au trimis la
Dumbrăveni pe oameni, ca să ceară pământuri. Mai mult, sosind prefectul în Dumbrăveni, se
spune că chiar vătăjeii i-au strâns, zicându-le că a venit prefectul să le împartă pământuri; că,
odată acolo adunaţi, s-au găsit alţii care, punându-se în frunte, i-au reţinut şi au vorbit în
numele lor, fără ca ei să fi ştiut ceva şi fără să fi venit cu un scop de revolte. Despre toate s-a
raportat ministerului.
Astăzi, liniştea e complet stabilită şi ne mirăm că unele ziare din Capitală dau ştirea
că, din surse oficiale, sătenii s-au răsculat a doua oară la Dumbrăveni. Acesta fiind purul
adevăr în răscoala sătenilor de la Dumbrăveni, îl aşternem aci, spre a împrăştia orice alte
relaţiuni inexacte, exagerate ori de rea credinţă făcute. Ne abţinem de la orice comentarii;
dorim însă ca autorii revoltei să fie descoperiţi. Justiţia are suficiente elemente de a putea
pune mâna pe firul conspiraţiunii surde ce agită ţara şi să ne dea liniştea la care avem dreptul
de a pretinde. Trecută şi această ocaziune, fără a se reprima răul în chiar sorgintea lui, ne
putem aştepta la mari calamităţi. Atâta zicem şi încheiem pentru astă-dată‖807.

807 Epoca, Anul III, No. 841, miercuri 14/26 septembrie 1888, p. 2
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1890, Carl A. Romstorfer: Bucovina
„În fața tuturor popoarelor din atât de diversul nostru stat imperial, popoarele
autohtone ale Bucovinei sunt cele care, în acest sens, depășesc locuitorii montani în cele mai
multe aspecte – își duc viața neobișnuită, mai mereu cu multiple privațiuni. Timp de secole,
strămoșii țăranului bucovinean au trebuit să tremure în fața despotilor, în cea mai mare parte
nepopulari, au trebuit să îndure nedreptățile și cruzimea; nu este de mirare că, astăzi, după ce
a cunoscut condițiile reglementate de mai bine de un secol, sub stăpânirea Austriei, și s-a
bucurat de școlarizare, țăranul acesta încă mai practică acea economie de subzistență, și ca
reacție față de „superior‖, față de care manifestă și o anumită neîncredere, în ciuda
excelentului nivelului de ospitalitate, păstrată față de străini. El este evlavios, dar totuși aduce
un omagiu superstiției și atârnă de cea mai apropiată casă cu fiecare fibră a vieții sale. Chiar și
căsătoriile în în alt loc, chiar și atunci când „străinătatea‖ ar însemna doar un sat vecin, sunt,
prin urmare, rare. Toate aceste condiții se schimbă lent, ca urmare a extinderii învățământului,
a serviciului militar obligatoriu și drept consecință a faptului că rețeaua de transport a devenit
mai densă, iar industriile au câștigat, treptat, credibilitate în țară, chiar și în cele mai
îndepărtate văi ale munților.
Particularitățile pe care locuitorul Bucovinei le-a păstrat destul de pure țin de condițiile
sale de locuit, de îmbrăcăminte și mâncare, și din modul cultivării câmpului, care au rămas, în
mare parte, aceleași. În cercul mic al familiei sau doar în limitele înguste ale satului, el are
grijă să-și satisfacă el însuși toate nevoile sale de viață. Când construiește casa, bărbatul face,
de obicei, munca de tâmplar, de drănișar al acoperișului și altele asemenea. Între timp, femeia
unge și văruiește pereții, împletiți din nuiele, acoperă cu lut golurile de la articulațiile
pereșilor, înfundându-le mai întâi cu mușchi, unge și netezește podelaua și multe alte lucrări
mai face. De la cultivarea inului sau creșterea oilor, până la completarea așternutului și a
îmbrăcăminții din pânză, lână sau blană, piele, pâslă sau împletitură de paie, fericiții oameni
din mediul rural bucovinean produc tot, chiar și coloranții, pe care îi obțin din plante special
cultivate, precum și cele adunate de prin păduri, iar toate acestea le face cu instrumente de
mână extrem de primitive. Și la fel se întâmplă cu mâncarea, în general. Agricultorul are grijă
de câmpul de porumb, cu un efort considerabil, produce făina din cucuruz cu râșnița, și
folosește făina aceasta pentru a coace mâncarea principală (mămăliga, similară cu polenta). El
știe, de asemenea, să-și facă instrumentele sale simple de câmp, vasele și inventarul
gospodăresc, dovedindu-se un priceput autodidact; numai prelucrarea fierului, material care
pe care îl consumă populația indigenă în cantități extrem de mici, este lăsată țiganilor
împrăștiați prin toată țara.
Ca urmare a răspândirii comerțului cu cherestea, care s-a dezvoltat, în Bucovina, în
special pe durata ultimelor două decenii, mulți țărani au părăsit viața idilică, pentru a lucra în
industria lemnului; munca lui este plătită și, odată cu rularea banilor, a ajuns să cunoască și
noi nevoi.
Este vorba, în principal, despre rutenii și românii populației țărănești din Bucovina,
primii, aproximativ 240.000 la număr, răspândiți mai ales în regiunile nordice ale țării, iar
românii, aproximativ 190.000 de oameni, locuind în sudul Bucovinei, și unii, și ceilalți mențin
și industria casnică tradițională într-un grad deosebit; cei aproape 50.000 de coloniști germani,
care sunt în țară de aproximativ un secol, și cei aproximativ 10.000 de maghiari nu au nicio
industrie casnică demn de remarcat, în timp ce produsele industriei casnice poloneze și a celei
a lipovenilor – la fel de interesanți și ca cel din urmă trib – sunt mai puține, datorită numărului
mic al acestor comunități.
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În ceea ce privește țara, cu 10.452 de kilometri pătrați, ea înseamnă 3,484 la sută din
suprafața totală a țărilor împărăției austriece; procentul corespunzător al populației este și mai
mic, de doar 2,6 la sută.
Țara este destul de fertilă; are peste 50 la sută câmpuri, pajiști, grădini și pășuni și 45
la sută păduri de conifere și foioase. Creșterea anuală a lemnului la hectar este de peste 3
metri cub, deci mai mare decât media de creștere a tuturor pădurilor din Austria, care pot
ajune la maximum 3 metri cub la hectar. Trei cincimi din lemnul produs poate fi folosit ca
lemn de construcție și de lucru; în unele păduri ale Coroanei austriece, cantitatea de lemn
scade chiar și la o zecime din produs.
Dintre terenurile cultivabile, care sunt utilizate într-o măsură considerabilă pentru
cultivarea porumbului (astfel că 18% din producția totală a acestui frupct în Austria este
atribuită numai Bucovinei), aproximativ 3.800 de hectare sau 1,34 % sunt utilizate pentru
cultivarea cânepei, cu un randament anual pe suprafață de aproximativ 13.000 de metri, iar
1.250 de hectare sunt dedicate producției de in, cu 3.000 de metri anual. Bucovina produce o
cantitate relativ mare de lână de oaie, și anume aproximativ 2.600 de metri, ceea ce reprezintă
5 % din totalul lânii de oaie obținut în Austria. Aceste puține date reflectă, în legătură cu cele
spuse, și faptul că aproape toată fibra și lâna produsă în Bucovina sunt prelucrate în țară și
aproape exclusiv în industria casnică.
Aproape numai femeia trebuie să aibă grijă de îmbrăcămintea tuturor membrilor
familiei, care, în termeni orientali, este „inferioară‖ bărbatului și care, în mod caracteristic,
chiar și în biserică ocupă numai locurile din spate. Femeia toarce și țese, vopsește fire de in și
lână, coase și brodează. Ea are o sârguință înnăscută și chiar atunci când merge pe drum,
înspre terenul de prașilă, ea folosește timpul pentru a lucra. În acest fel, familia țărănească nu
doar că își acoperă nevoile, ci poate lucra și pe stoc, mai ales cu ajutorul fiicelor, care, de
asemenea, își împodobesc veșmintele cu broderii bogate. Mândria, bogăția miresei se
manifestă în delicatețea și frumusețea cusăturilor și în cantitatea de prosoape, covoare și
haine, îngrămădite în carul cu zestre. Dispariția broderiei, dă o măsură destul de sigură a
sărăciei crescânde a populației.
Dacă avem în vedere, acum, această ramură interesantă a industriei casnice din
Bucovina, adică produsele textile, descoperim că țesăturile de cânepă și in sunt folosite pentru
a lucra și cele mai grosiere pânze, dar și cele mai fine, asemănătoare cu damascul, adesea cu
margini magnific colorate. Cu toate acestea, țăranul folosește și bumbacul, care este ieftin și
se cumpără în culorile dorite. De asemenea, produce lăicere, pături de lână și pânze de tot
felul, albe, gri și colorate, din lână de oaie, unele dintre ele fiind folosite pentru acoperirea
băncilor și paturilor care încadrează încăperile, iar alte, cele mai late, sunt folosite pentru
acoperirea paturilor și împodobirea pereților; alte țesături sunt folosite ca material pentru
pantaloni, paltoane (Sukman, Serdak, Manta) și alte piese asemănătoare. Fusta (Katrinza,
Horbotka) este deosebită, iar țăranca o înfășură în jurul corpului și al picioarelor, fixând-o la
mijloc cu centurile despre care voi vorbi mai încolo.
La fel cum este folosită mătasea, uneori, la țesutul lenjeriei, și firele de aur și argint
sunt uneori țesute în pânză, în special în Horbotka huțulelor, care este adesea foarte colorată.
Trebuie menționat, de asemenea, că părul de capră este folosit și la fabricarea de pânze și
pâslă.
De un interes deosebit sunt covoarele, adesea strălucitoare (în mare parte în formă
îngustă), realizate din cânepă vopsită și lână de oaie, care pot fi utilizate în mai multe moduri
diferite, chiar și în locuințele urbane, drept pentru care ar fi deosebit de meritat dacă s-ar
produce spre vânzare și, astfel, pentru sprijinirea țăranilor.

308

309

Sunt lucrate după modele clasice, moștenite din familie, și, cu ornamentația lor
geometrică, care se dezvoltă, în principal, în dungi orizontale, din culori calme, care amintesc
viu de țesăturile orientale antice. Mai nou, țăranca a început să folosească doar coloranți
strălucitori, captivanți, pe care comerciantul îi furnizează ieftin, din fabricile de produse
chimice, iar, din când în când, soția unui preot are și covoare confecționate de țărănci,
dar comandate după modele moderne, cu flori mari, luate dintr-un jurnal de modă.
Din fericire, această lipsă de gust va oferi, în curând, o perspectivă mai bună, datorită
eforturilor mai multor personalități influente, în special a unor femei, care manifestă un
interes bun, datorită și colecției de exemplare din țară, creată de profesorul E. Kolbenheyer,
care vor fi publicate în curând, pentru a fi răspândite în școlile din Bucovina.
Panglicile menționate mai sus sunt (bârnețele femeilor – n. n.), de asemenea, țesute
foarte atent, într-un mod asemănător și colorat. S-a încercat, în mod repetat, să se aducă aceste
panglici, cu lățimea de 2 până la 12 centimetri, la frumusețea lor, pentru o utilizare practică
mai generală și, în special, prin coaserea lor, pe lungime, cu fire de aur, și s-a obținut, astfel, o
țesătură care poate fi folosită ca față de masă sau pentru acoperire de mobilier. Un astfel de
mobilier, tapițat cu o astfel de țesătură, arată fermecător; cu toate acestea, această utilizare
inerent contradictorie nu poate fi recomandată în general. În acest sens, merită preferat un alt
tip de decorare, care constă în coaserea panglicilor țesute, la distanțe adecvate, pe piesele de
mobilier acoperite cu o culoare netedă, ceea ce înseamnă că un efect destul de bun poate fi
obținut ieftin.
În ceea ce privește țesutul decorativ, trebuie menționat și faptul că, mai ales în
vremurile anterioare, când boierii și lăutarii țării aveau încă propriul costum național,
adesea acestea s-au produs în mănăstiri, în special pentru țesături de îmbrăcăminte, covoare și
altele asemenea. De multe ori mătasea era folosită. Același lucru este valabil și pentru
broderii, în care ornamentele de aur și argint, mătase și perle erau utilizate pentru a crea un
efect deosebit de bogat. Îl aveau, în principal, broderiile, cu modelele lor perfect clasice pe
piept și umăr și garnituri de cămăși pentru femei, în unele zone, și pe cămăși pentru bărbați,
apoi pe eșarfe și năfrămi de cap, prosoape de nuntă, ștergare de altar și altele asemenea. Ca o
înlocuire ieftină a broderiei pentru cămăși s-a născocit recent, cea a benzilor țesute din
mașină. Populația feminină țărănească prezintă un excelent simț al decorului frumos, atunci
când face panglici și șiruri din mărgele mici de sticlă; același simț al decorului frumos se
manifestă și în pictarea ouălor de Paște, care sunt decorate cu sute de modele, adesea
superbe și bogate.
Alte produse de casă sunt frânghiile din cânepă și bastoanele, plasele pentru pescuit,
împletiturile din răchită și paie (în special pălării de paie), apoi blănurile (pieptar, bondița), a
căror parte netedă, exterioară, este adesea brodată cu lână sau cu curele subțiri, colorate;
încălțămintea, alt articol din piele (curele și genți), învelitori etc., de cele mai multe ori, totul
cusut bogat. Acum, însă, cea mai mare parte din blănărie și articolele din piele sunt deja
fabricate și costă mult mai puțin.
Să ne întoarcem, însă, la produsele industriei casnice din lemn, care au fost, inițial,
obiecte de uz agrar și casnic: instrumentele agricole, sănii, căruțe, șei, juguri, mori, prese de
ulei, jgheaburi, cofe, butoaie și găleți de lemn (Tschutra); obiecte mai mici; mobilier simplu,
pe care se găsesc adesea ornamente sculptate (realizate aproape exclusiv într-o tăietură),
adesea pictate. Odată cu producerea carelor și căruțelor, a uneltelor agricole, a șindrilelor
pentru acoperișuri, a siteloră și a altor plase de sârmă sau obiecte similare, unele zone și-au
depășit nevoile casnice în sine și au lucrat pentru târgul local și chiar pentru piețele externe. În
acest din urmă scop, unele meserii, s-au dezvoltat, iar în ceea ce privește meșteșugurile,
germanii și-au dedicat serviciile lor în multe cazuri. Condițiile schimbate de tranzacționare și,
în special, acordurile vamale nefavorabile cu România au determinat anularea multor
tranzacții, mai ales în fabricarea și valorificarea obiectelor din piele.
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De menționat este și cioplirea lemnului, care este parțial realizată de țigani, dar se
limitează la obiecte de uz casnic, apoi la rame și crucifixe. Ritul Bisericii Greco-Orientale
interzice reprezentările figurate; în consecință, sculptura în lemn nu a împodobit niciodată
podeaua în Bucovina. În schimb, sunt produse rural instrumentele muzicale primitive
(cimbale, chiar viori, cavale și flauturi); de asemenea, ciobanii au făcut buciul (Trembiza) din
lemn moale, acoperit cu scoarță de mesteacăn, cu o lungime de până la trei metri, și coarnele
de vânătoare, realizate în mod similar. De asemenea, există interesante lucrările din lemn
încrustate și împletite cu metal (sârmă și plăci mici), inclusiv bastoane de mers și de tăiat
(Toporez), mânere de bici și altele asemenea. În principal, acestea sunt produse ale huțulilor,
un popor de munte, aparținând rutenilor (presupuși români slavizați), care au o anumită
pricepere în prelucrarea coarnelor (cornul de pulbere), metalului (încrustat cu lemn sau corn)
și altele asemenea.
În prelucrarea lemnului la domiciliu, precum și în olărit, țăranii au apelat doar la cele
mai necesare producții. Cu toate acestea, produsele sunt remarcabile, în ceea ce privește
configurarea, care arată încă formele antice din Orient și din Grecia.
Din cele spuse, este clar că industria casnică a Bucovinei este particulară și
cuprinzătoare și se află la un nivel relativ ridicat. Nu există nici o îndoială că industria
aceasta, care acum funcționează doar exclusiv pentru propriile nevoi ale familiei, este atât de
capabilă de dezvoltare, încât ar putea să obțină o vânzare rentabilă a produselor sale. Cu o altă
ocazie, am evidențiat acțiunile care ar trebui întreprinse pentru atingerea acestui scop, în
special pentru aducerea lemnului din țară într-o mai bună utilizare‖808.

1890: Spitalul din Burdujeni
„Acest stabiliment de binefacere funcţionează, după cum cunoaşteţi, cu 10 crivate şi
administraţia lui este încredinţată unui medic, secondat de un intendent si sub privegherea a
doi epitropi, numiţi din localitate, după votul consiliului anterior.
Din datele ce mi se prezintă de domnul medic al spitalului, rezultă că, de la 1 ianuarie
şi până la jumătatea lunii septembrie 1890, acest mic stabiliment a fost vizitat de 138
suferinzi, şi anume, 8 s-au aflat în căutare, la 1 ianuarie, 130 au intrat în cursul anului; din
aceştia, 102 au ieşit vindecaţi, 11 amelioraţi, 12 nevindecaţi, 4 morţi şi 9 rămaşi în spital,
bolnavi; cei ce au ieşit amelioraţi şi nevindecaţi au fost atinşi de boli cronice, iar morţii – de
tuberculoză şi scrofuloză.
Comparând numărul bolnavilor căutaţi în spital, anul acesta, cu acel din anul trecut,
găsim un plus de 31 peste acel din an. Consideraţi după sex şi religiune, găsim că bolnavii
căutaţi se împart astfel: 71 bărbaţi, 49 femei şi 14 copii, aparţinând toţi religiunii ortodoxe,
afară de un catolic, iar după profesiune toţi aparţin clasei agricole şi un număr mic clasei
meseriaşilor.
Bolile dominante, de care au suferit au fost sifilisul, pelagra şi boli aparţinând
operaţiunilor chirurgicale. Medicul, apoi, aplicând dispoziţiunile generale, a dat consultaţiuni
zilnice şi ordonanţe gratuite, în afară de spital, la 659 bolnavi‖ 809.
808 Romstorfer, Carl A., Bukowina, în Exner, Wilhelm Franz, Die Hausindustrie Oesterreichs ein Commentar
zur hausindustriellen Abtheilung auf der allgemeinen Land und Forstwirthschaftl. Austellung, Wien 1890, pp.
158-166
809 Monitorul Oficial, No. 209, Marţi 18/30 decembrie 1890, p. 4956
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1890: Nicu Gane: Călătoria la Dorna-Vatra
„Într-una din primele zile ale lunii iulie, primii o telegramă din Fălticeni, prin care
fratele meu, Matei, mă chema să-l întovărăşesc la Dorna-Vatra din Bucovina, unde medicii îl
rânduiseră să facă băi feruginoase.
Fiindcă intrasem în vacanţele de vară, plecai imediat la Fălticeni şi, acolo, din
întâmplare, găsii un evreu, birjar din Bucovina, care se oferi, pentru suma de zece galbeni, să
ne ducă, într-o singură zi, la Dorna-Vatra.
Am plecat într-o vineri, foarte dimineaţă, pe când abia se lumina de ziuă. Am mers,
patru ore, până la Gura-Homorului, pe o splendidă şosea, având în toate părţile o privelişte
încântătoare, despre care voi vorbi mai pe urmă. Acolo, birjarul a odihnit caii şi am plecat
înainte. Mai aveam încă de două ori pe atâta drum. Am observat însă că, de ce înaintam, de ce
caii îşi micşorau trapul, aşa încât, mergând astfel, era cu neputinţă să ajungem seara în DornaVatra.
– Hai mai iute, jupâne, c-o s-înnoptăm, îl spusei eu.
– Eu nu sunt jupân, răspunse supărat birjarul. La noi, în Austria, se zice „domnule‖.
– Ei bine, domnule. Dacă mergem aşa. N-ajungem diseară în Vatra-Dornei.
– Vom vedea.
Tăcui, în speranţa că mai încolo va iuţi el caii. Dar parcă făcea într-adins: caii, lăsaţi în
voie, din ce în ce slăbeau mersul, înaintând ca culbecul, iar el deloc nu-i îndemna nici cu gura,
nici cu biciul.
– Da ce-i asta, domnule, vrei s-ajungem mâine, dimineaţa, la Dorna-Vatra?
– Bine, bine…
El pronunţa acest „bine, bine‖ cu o flegmă şi o nepăsare revoltătoare.
– Ascultă, jupâne, îi zise frate-meu, apăsând asupra acestui din urmă cuvânt. Dacă nu
te ţii de tocmeală, nu-ţi dăm nici o para.
– Asta nu-i pe voia dumitale.
Cu cât caii îşi domoleau mersul, cu atât el devenea mai obraznic. Ne trebuia o răbdare
de înger, ca să nu facem explozie. Eu unul, drept să spun, îmi muşcam limba, de frică să nu
scap un cuvânt neparlamentar, care m-ar fi obligat, apoi, să trec, de la vorbe, la fapte. Când,
deodată, auzii tbrrr... Ce era? Ajunsesem dinaintea unui han singuratic, în mijlocul drumului,
unde jidanul opri trăsura. Era pe la 5 ore după amiază.
– Ce, vrei să faci alt popas aici?, îl întrebai eu.
– Nu, răspunse birjarul scurt.
– Atunci, de ce te-ai oprit.
– De ce m-am opriiit? Ca să dormim, la noapte, aici, pentru că acuşi intrăm în sabaş.
– Ce sabaş, jupâne? Aşa ne-a fost vorba? Pleacă îndată, că, de nu, păţeşti ruşinea cu
noi!
– Ha... a...! ce spui?... Uiţi că aici nu suntem la Moldova?
– Pleacă, că te cârpesc, adăugă frate-meu, care, din cauza bolii lui, era mai nervos.
– Ha-a-a-a! Ia să văd, mă rog, cum ai să mă cârpeşti!
În aceiaşi clipă, auzii o zdravănă palmă răsunând pe obrazul birjarului, aşa de zdravănă
că ia căzut pălăria şi chitia de pe cap. Atâta mi-a trebuit şi mie!
Imediat îl lovii şi eu, cu aceiaşi furie, pe celălalt obraz, încât faţa jidanului căpătă o
coloare stacojie, parc-ar fi fost sulemenită. Eu, de altfel, nu sunt un om pornit, supus la accese
de iuţeală. Mărturisesc însă că, în acel moment, nu mai ştiam ce fac, molipsit fiind de furia
fratelui meu.
– Ha-a-a-a! Dumneavoastră mă bateţi, mă ucideţi ca-n codru!, urlă jidanul exasperat.
Las’ că vă voi învăţa eu!... Îţi vedea dumneavoastră cum se bat oamenii la noi. Hi!, strigă el,
biciuind caii, care porniră în trap mare.
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Şi astăzi, când mă gândesc la această întâmplare din viaţa mea, îmi vine să râd, însă,
totodată, recunosc marea noastră imprudenţă, de a fi comis asemenea acte de violenţă într-o
ţară străină mai ales. Dar parcă poţi să le faci toate cu socoteală şi cu mintea limpede! Atunci
n-ar mal fi greşeli pe oameni şi n-ar mai fi judecători.
De-acuma, ce-o fi să fie, gândii în mine. Lucrul e făcut şi nu se mai poate întoarce.
Mâna jidanul, mâna de olac, parcă nu erau caii şi trăsura a lui. Era învederat că el voia
să ajungă cât mat curând undeva, unde să găsească un post de poliţie, pentru a se jelui. Am
mers aşa vreo două ore bune, pe şoseaua cea frumoasă care străbătea munţii ca un şarpe, când,
în sfârşit, înspre seară, în plin sabaş, ajunserăm la Pojorâta, un mic sătulean, unde jidanul se
opri dinaintea unui han. Repede el se coborî de pe capra trăsurii şi prinse, cu multă grabă, să
deshame caii.
Atunci eu, înţeles fiind cu frate-meu, sării din trăsură şi plecai să găsesc localul de
poliţie; iar el rămase cu birjarul, ca să-l facă să piardă cât mai mult timp cu căratul bagajului
în odaie şi aşezatul cailor în grajd.
Pe atunci, aveam picioarele iuţi şi vorbeam bine limba germană. În câteva minute, mă
aflai dinaintea unei feţe poliţieneşti bună de fotografiat. Închipuiţi-vă un om încreţit,
posomorât, cu nişte sprâncene mari, zburlite de-i acopereau ochii pe jumătate, cu un nas cât o
pătlăgică plin de negei, cu nişte mustăţi ţepoase, roase de halbele de bere, şi care ţinea, într-un
colţ de gură, o lulea voluminoasă cât şi nasul lui, iar prin celălalt colţ de gură scuipa printre
dinţi, la un metru depărtare.
El sta pe un scaun de lemn, picior peste picior, cu un aer neprietenos şi pufăia şi
scuipa, şi scuipa şi pufăia.
– Ce vroieşti?, îmi zise el cu un glas răstit şi răguşit ca dintr-o pivniţă.
– Am venit să mă jeluiesc.
– Contra cui?
– Contra mea.
– No, ce-i asta?
– Am făcut o greşeală, domnule, şi vin să mă denunţ eu singur, spre a-mi primi
pedeapsa ce vei socoti că o merit.
I-am istorisit, deci, toată daravera cu evreul, cum ne-am tocmit cu dânsul, cum nu s-a
ţinut de tocmeală, cum s-a obrăznicit cu noi şi, în fine, cum, scoşi din fire, i-am dat două
palme. În măsura în care eu îi istoriseam, faţa lui se descreţea.
– Şi câţi bani îi plătiţi până la Dorna Vatră?
– Zece galbeni, domnule.
– Donner, Wetter! Asta este colosal!
În acel moment, iată şi evreul, care venea, cu perciunii fâlfâind în vânt.
– Domnule poliţai, gewalt! gewalt! M-a necinstit, m-a bătut, m-a omorât!, striga el cât
îl lua gura, arătând spre mine.
– No.. No.. Langzam! Fără vuiet! Spune, mă rog, ce a fost.
Însă jidanul, de pornit ce era, se-ncurcă în vorbă, repeta aceleaşi cuvinte de zece ori, se
văicărea ca şi când ar fi fost pe moarte, în fine – făcea un scandal de începuse neamţul iarăşi a
se încreţi.
– No?... Schon recht!... Răspunde, mă rog, dacă te-ai tocmit cu zece galbeni şi cu
condiţia să ajungi, în astă-seară la Dorna-Vatra.
– Da.
– Pentru ce, dar, ai vroit să petreci noaptea în drum?
– Pentru că dam de sabaş şi dumnealor tot una le era să ajungă în astă seară sau mâine,
dimineaţă, la Dorna-Vatra.
– A! zo!...
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Atunci el luă o filă de hârtie, o umplu cu un proces verbal, scris nemţeşte, pe care mi-l
dădu să-l citesc şi să-l subscriu, ceea ce am şi făcut, apoi îmi zise:
– Domnule, eşti condamnat sa plăteşti straf doi florini domnului harabagiu.
– Doi florini!, strigă jidanul desperat. Cum, numai doi florini face cinstea mea? Asta-i
judecata, mă rog?
– Ah, acum te obrăzniceşti cu mine!, observă neamţul. Acum înţeleg eu ce-a trebuit să
fie cu dumnealor. Ia, umflaţi-l, mă rog, şi duceţi-l la Obacht!
În acelaşi moment, doi guleraţi îl înşfăcară de subsuori şi, fără a-i mai da răgaz de
vorbă, îl brânciră afară şi-l puseră la închisoare. Toată noaptea, a stat jidanul la răcoare,
nebăut, nemâncat şi nedormit până la răsăritul soarelui şi, a doua zi, a trebuit să vin eu să mă
rog de neamţ ca să-i dea drumul.
Iar Neamţul, când l-a văzut în ochi, i-a făcut o straşnica lecţie, dându-i cu degetul pe la
nas şi ameninţându-l că, în caz de a se mai obrăznici cu noi, va fi şi mai aspru pedepsit!
Ei, Doamne! Bine a zis cine a zis că frica e din rai. Să-l fi văzut, a doua zi, pe jidan
cum umbla de spăşit, cum era de dulceag cu noi, l-ai fi legat la rană. Ne-a dus până-n VatraDornei ca pe palme. Am scăpat ieftin din această încurcătura, în care intrasem fără voie, dar
pe care în viaţa mea n-am mai repetat-o‖810.
„A doua călătorie la munte cu doamna Pia Brătianu şi familia sa. Persoanele ce
întovărăşeau pe doamna Brătianu erau fiicele dumisale, doamna Sabina Cantacuzin şi
domnişoarele Maria, Taţiana şi Pia, ginerele dumisale, dl doctor C. Cantacuzin, fiul dumisale,
dl Ionel Brătianu, dl Iorgu Radu, prefectul de Bacău, fiul meu Alexandru şi eu, care, în urma
dorinţei doamnei Brătianu, luasem însărcinarea destul de complicată de a călăuzi întreaga
societate într-o regiune a munţilor foarte întinsă şi pe care nimeni, afară de mine, nu o
cunoştea. Nu bine însă am ajuns la Cerdac, jumătatea drumului între Slănic şi Târgul-Ocna,
că nourii se risipiră şi un soare cald, lucitor înveseli pământul şi inimile noastre, iar când,
înspre seară, am atins frontiera Bucovinei, la Iţcani, timpul luase un aspect de tot frumos şi
nici un strop de nour nu se mai vedea pe cer.
Funcţionarii austrieci, preveniţi de sosirea noastră, au fost de o politeţă extremă, au
ridicat barierele, fără să ne cerceteze paşpoartele sau să ne facă cea mai mică revizie, şi, a
doua zi, în zori de ziuă, după o noapte petrecută în vagoanele trenului cu care veniserăm, am
plecat, în patru trăsuri, spre Dorna, pe frumoasa şosea care şerpuieşte printre munţi.
Ce încântător e drumul acesta! Ce viu şi răcoros e aerul! Ce impunător e lanţul
munţilor, care, de ce înaintăm, ni se înfăţoşau tot mai mari, tot mai păduratici, tot mai
capricioşi!
Am mers, aşa, o zi întreagă, trecând prin târgurile Gura-Homorul, Pojorâta,
Câmpulung; am trecut vestita Valea Putnei, care, odată văzută, nu se mai uită, şi, în sfârşit, pe
la asfinţitul soarelui, am ajuns la Dorna-Vatra, staţiune balneară foarte frecventată în
Bucovina, situată sub muntele Ouşorul, nu departe de punctul unde se împreună trei râuri
plutitoare, Dorna, Neagra şi Bistriţa.
Am uitat să spun că, între Câmpulung şi Dorna, am urcat un munte mare, numit
Mestecănişul, ce separă valea Moldovei de valea Bistriţei. Pe vârful lui, se vede, roatăîmprejur, pană la nesfârşire, o pădure de alte vârfuri de munţi, şi mai mari, şi mai mici, cu
felurite forme bizare, fantastice, înecaţi în lumini verzii, albăstrii, roşietice, după depărtări,
privire feerică de care ochiul nu se mai satură. Stăm cu toţii uimiţi în faţa acestei panorame
grandioase, când, deodată, apărură năprasnic, pe piscul unde eram noi, două caricaturi
omeneşti, doi jidani perciunaţi, cum numai în Bucovina se mai văd încă, cu anteree lungi,
gujiumană blănită pe cap, papuci şi colţuni în picioare, sluţi, puchinoşi, pocituri antedeluviene
810 Gane, N., Zile trăite, Iaşi 1902, p. 75-84
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ieşite parcă anume din vreo vizunie ca să rănească simţul nostru estetic în acest cadru
maiestuos.
Îşi poate cineva închipui ce impresiune a făcut asupra noastră vederea acestor fiinţe de
tarabă ce încarnau camăta, specula gologanului şi ni se înfăţoşau pe primul plan ca o pată în
tabloul sublim al naturii. Dar se vede că, judecând după expresiunea figurilor noastre, înşişi ei
an înţeles că prezenţa lor pângăreşte locul şi iute, iute, au dispărut ca năpasta din raza vederii
noastre.
Însă, o, ironie a soartei! La Dorna-Vatra am fost cu toţii găzduiţi în casa unui evreu
bogat, cea mai mare şi mai bine mobilată casă din oraş; ni s-a servit o masă îmbelşugată, cu
mâncări bune şi alese, şi, a doua zi, când i-am cerut socoteala, evreul a refuzat plata, zicând că
a fost o onoare pentru el de a găzdui pe soţia primului ministru al României. Aşa se întorc
lucrurile în lume. Medalia are totdeauna două feţe.
A doua zi, în revărsatul zorilor, am plecat din Dorna-Vatra şi, după o oră de drum cu
trăsura, am ajuns la Dorna Gura-Negrei, în România, unde, la malul Bistriţei, ne aştepta o
frumoasă plută, împodobită cu crengi de brad, anume pregătită pentru noi. Acolo se adunaseră
toţi locuitorii satului, precum şi cei din satele învecinate, Şarul-Dornei, Neagra-Şarului,
Negrişoara, bărbaţi, femei, copii, cu preoţii şi primarii în frunte, pentru a saluta pe soţia şi pe
copiii celui mai mare român din ţară, a cărui faimă străbătuse până în adâncul munţilor‖811.

1893: Jupiter, pictat drept Hristos, la Suceviţa!
„Tipologia chipului lui Hristos în arta bizantină, având în vedere deosebirile din
pictura bisericească domestică / Prelegere susținută în adunarea generală a membrilor
Muzeului de Stat din Bucovina, de E. Maximowicz.
Nu mi-a fost dat să studiez din pictura bizantină, din punctul meu de vedere, așa cum
apare în monumentele ecleziastice din țările balcanice sau din Muntele Athos. Din fericire,
avem în țara noastră mai multe biserici monahale vechi, în care picturile bisericești sunt încă
în mare parte păstrate. Într-adevăr, la biserica din Suceviţa, aceste picturi, care umplu complet
pereții din interior și din exterior, sunt încă păstrate pe deplin, cu excepția unor pagube în
partea de nord a clădirii. Astfel, aici, așa cum nu s-ar întâmpla cu o a doua biserică, putem
studia întregul sistem de decorare a tabloului și amenajarea lui. Eu însumi m-am ocupat cu
decorațiunea unor biserici gr. or. locale sau, dar abia acum pot să fac studii speciale aici, la
Suceviţa, şi să acord și mai multă atenție acestor picturi bisericești. Dar nu am recunoscut
asemănări ale acestor reprezentări cu arta bizantină, până nu am studiat cea mai interesantă
lucrare, cea a lui H. Brockhaus, „Arta în mănăstirile din Athos―. Pentru a înțelege, în
continuare, imaginile, am cercetat şi lucrarea lui Dionisie, „Manualul picturilor muntelui
Athos―, care înseamnă un ghid bun.
Chipul Răscumpărătorului ocupă, desigur, poziția cea mai proeminentă în aceste
picturi bisericești și, de asemenea, pare a fi cel mai important chip. Vreau să prezint aici, pe
scurt, apariția acestui tip de Hristos. Este caracteristic creștinismului ca religie, care apare
relativ târziu, imaginea lui Hristos ca atare. În primele începuturi ale așa-numitei ere creștine
timpurii, Hristos este indicat doar prin alegorii, cum ar fi Mielul etc. sau chiar prin
monograme. În picturile pictate în catacombe, Hristos este subiectul multor astfel de aluzii
alegorice. Iubirea creştină, preocupată de Mântuitor, a găsit relaționări ușoare peste tot. Ca
811 Gane, N., Zile trăite, Iaşi 1902, p. 230-237
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figură istorică, însă, Hristos nu este aproape reprezentat. Dacă se întâmplă acest lucru, chiar și
în imaginile individuale, nu există urmă din efortul de a crea o figură tipică. S-a vrut doar
exprimarea unei semnificației spirituale a Mântuitorului. Se pare chiar că s-a făcut în mod
deliberat, pentru a scăpa de o pretenție de idolatrie, întrucât trebuia să se deosebească de orice
fel de neamuri, de care creștinii erau înconjurați.
Odată cu adoptarea creștinismului de către împăratul Constantin, creștinismul, care,
până atunci, fusese tolerat doar, a primit o semnificație specială pentru lume. Abia acum
creștinismul s-a putut dezvolta și s-au putut crea noi obiceiuri și condiții.
Recunoașterea creștinismului ca religie conducătoare a avut o influență mare şi asupra
artelor vizuale. Iar ceea ce obișnuia să fie înfățișat într-un mod simbolic a câștigat anumite
forme. Era firesc acum ca creștinii să tânjească după o imagine a Mântuitorului, în
întruchiparea sa istorică pământească. La fel cum primii creștini au căutat doar să creeze idei
supranaturale, prin reprezentarea lui Hristos, creștinii veniți la putere au dorit să aibă o
imagine de încredere a Mântuitorului. Este interesant ce scrie scriitorul de artă Schnaase
despre geneza acestui tip.
Într-adevăr, această dorință de a avea o imagine de încredere a Mântuitorului, foarte
devreme, a fost, de asemenea, foarte dinamică. Chiar și Constanţia, sora împăratului
Constantin, s-a pronunțat împotriva lui Eusebiu, cel mai cunoscut episcop al Cezareii. Într-o
discuţie particulară cu acest cleric, care o acuza că ea mai degrabă cedează dorințelor unor
oameni de rang înalt, el o întreabă ce înțelege ea despre chipul lui Hristos. Figura umilă a
Mântuitorului, spunea el, ar putea însemna că, atunci când gloria divină a strălucit prin el, în
Schimbarea la Față, nici măcar discipolii săi nu ar fi putut să înțeleagă vederea. El se referea
la cuvintele Scripturii, care trebuiau să se regăsească în portret. Constanţia îi ceruse un portret
adevărat episcopului, deşi nu exista decât unul presupus, dar care nu este sigur că era şi un
portret real. Eusebiu însuși nu vorbește despre asta. El spune, într-o altă scriptură, că a văzut
imagini străvechi ale lui Hristos, precum și ale lui Petru și Pavel, printre creștinii convertiți
din păgânism și că portretele acestea au fost făcute și pictate pe tăblițe. El menționează în
special o statuie a lui Hristos, care, conform zvonului, conformă asemănării personale cu
Domnului, era făcută de femeia însetată de evanghelii din orașul Caesarea-Filipi sau Paneas
din Palestina (inamicul creștinilor, Iulian Apostatul, ar fi dărâmatat această statuie). Eusebiu
dezaproba statuia, această expresie păgână de recunoștință, și, prin urmare, probabil nu va fi
acceptat autenticitatea portretului. Dar cel puțin opinia generală trebuie să fi fost că nu există
o imagine fiabilă a Mântuitorului, pentru că, în caz contrar, Episcopul s-ar fi exprimat, în
părerile sale nefavorabile asupra imaginilor și, pe fondul diversităţii de opinii, despre figura
lui Hristos, iar dilema ar fi fost, apoi, ușor de rezolvat.
Opinia mai veche, pe care Iustin Martirul (c. 130) și alții o pronunțaseră după el, și, în
cele din urmă, a apărat-o cu mare vehemență Tertulian (mort în anul 220), cel care a apelat în
continuare la Eusebiu, insistând că Mântuitorul a apărut într-o formă de umilinţă. În curând,
această opinie avea să reziste sentimental. Mântuitorul a trebuit să trăiască și în moștenirea sa
pământească. Mântuitorul, în aparența sa pământească, trebuie să fi fost demn de natura sa
divină. Ulterior, unii dintre Părinții Bisericii, Hrisostom (mort în 407), Ieronim (mort în 420),
se referă deja la descrierea frumuseții Domnului, din Psalmul 45, iar această părere a devenit
din ce în ce mai răspândită; ideea a fost împărtășită, de asemenea, de faimosii învăţători ai
bisericii, Ambrosie și Augustin. Dar acești părinți ai bisericii nu aveau în minte o imagine
clară. Augustin remarca în mod expres că fațetele lui Hristos ne sunt complet necunoscute și,
prin urmare, el este reprezentat foarte diferit, în funcție de multitudinea gândurilor. De
asemenea, s-a ezitat, probabil, încă mult timp între reprezentarea istorică și cea simbolică.
Noua viziune asupra frumuseții Domnului, însă, a dat o sugestie periculoasă a
sentimentelor păgâne. O legendă bizantină spune, despre un pictor, care a îndrăznit să
înfățișeze imaginea Mântuitorului cu trăsăturile unui Jupiter, că mâna lui paralizase și că abia
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după ce a ispăşit în pocăință, mâna şi-ar fi revenit, printr-o minune săvârşită de arhiepiscopul
Ghenadiu. Într-o cupolă a bisericii din Suceviţa, se află un Hristos care seamănă foarte mult
cu Jupiter. Părul cenușiu și barba, din acest portret, sugerează formal o statuie.
Pentru a evita astfel de rele, a trebuit, prin urmare, să se dorească o imagine certificată
de Biserică, iar din secolul al V-lea sau al VI-lea au apărut legende care vorbeau despre
originea acesteia, nu prin revelaţiile artei, ci prin mijloace supranaturale.
Prima legendă a fost cea a regelui Abgarus din Edessa, în Mesopotania. Eusebiu spune
doar despre vindecarea săvârşită de o icoană, dar mesajul minunilor lui Hristos i-a inspirat pe
contemporanii Domnului, astfel încât acest mesaj este mereu mediat de către un apostol trimis
de Hristos.
Istoricul armean Moise de Chorene, în al cincilea veac, și grecul Euagrius, în secolul
al VI-lea, adaugă, totuși, că Hristos i-ar fi dat mesagerului Abgarus darul minunat într-o
imagine pe pânză. Alți scriitori greci repetă legenda și scriu despre minuni care au fost făcute
de această icoană, care a fost adusă, în sfârșit, cu mare solemnitate, de la Edessa, la
Constantinopol, în anul 944, și se spune că a fost depusă, mai târziu, în bazilica Sf. Silvester
din Roma. Legenda înrudită a Veronicăi apare mai târziu, și anume în Europa Occidentală.
Legenda este următoarea: Sfânta Veronica a şters, cu o cârpă, transpirația de pe chipul lui
Hristos, atunci când Hristos ducea crucea grea pe Pragul Patimilor, și că pe această pânză ar fi
rămas întipărit chipul lui Hristos. Deși o scriere greacă, din vremea lui Iustinian, menționează
pe femeia sângeroasă, căreia i se atribuie statuia lui Hristos din Panea, legenda detaliată
despre chipul Domnului, imprimat pe pânza Veronicăi sau pe o piesă a rochiei sale, care
icoană, apoi, ar fi înlăturat nenorocirile provocate de împăratul roman, prin distrugerea
Ierusalimului, ca pedeapsă pentru moartea lui Hristos, apare, mai întâi, într-un manuscris
anglo-saxon din secolul al XI-lea și, curând, cu multe schimbări, la scriitorii ocazionali de mai
târziu. În secolul al VI-lea, pe pământ bizantin, de exemplu, existau icoane cu chipul
Domnului și, într-adevăr, cu rănile Sale, ca ilustraţii la mormântul Domnului și așezate acolo,
dar apărute, cică, în mod miraculos, iar uni oameni, pictând ca un memento, au adus adăugiri
la suferința Domnului, prin ceea ce desemna sensul pânzelor.
Chiar și în al șaselea sau al optulea an al secolului respectiv, au fost expuse icoane cu
Fecioara, atribuite evanghelistului Luca, care fusese și pictor. În sfârșit, spre finele secolului
al VI-lea, apar mai multe imagini, care, fără a da amănunte despre istoria lor, au fost descrise
drept „nu făcute de mâinile oamenilor‖ și au dus la dovada autenticității lor nu prin
documente scrise, ci prin miracole realizate de acestea. În acest moment, toată rezistența
învăţătorilor bisericii la imagini a dispărut, iar la sfârșitul secolului al VII-lea chiar un Sinod a
declarat că reprezentarea trăsăturilor umane ale Mântuitorului era preferabilă imaginii
tradiționale a idolilor. Evident, trăsăturile feței lui Hristos au fost deja stabilite, iar arta nu
avea voie să se abată de la ele. De aici scrierea postulativă a unui anumit Lentulus, pe care un
neistoric l-a făcut predecesorul lui Pilat, în guvernarea Palestinei, pentru prima dată prin
secolul al XI-lea, când a apărut, probabil. În această scrisoare, pretinsă ca fiind adresată
Senatului Roman, Hristos este descris ca un bărbat cu o creștere frumoasă, cu părul închis la
culoare, fruntea luminoasă, fața fără pată, nasul și gura fără vină, barba foarte roșiatică, nu
lungă, dar tăiată, şi cu ochii strălucitori. Portretul acesta oral corespunde cu portretele timpurii
ale lui Hristos și din ea putem să înțelegem cel puțin cum s-a ajuns, treptat, la chipul ideal.
Pe un sarcofag din cripta Sf. Petru, care pare să aparțină secolului al IV-lea, Petru
apare, probabil pentru prima dată, alături de reprezentările lui Hristos tânăr. De la începutul
secolului al V-lea, găsim acest tip de reprezentare din ce în ce mai pronunțat, într-o serie de
mozaicuri ecleziastice, printre care cele mai vechi sunt cel din bazilica Sf. Giovanni din
Ravenna și cel de pe arcul triumfal al Sfântului Pavel, din Roma. În toate vedem caracteristici
conexe, precum părul pieptănat despicat, iar de cele mai multe ori, o barbă scurtă pe bărbie.
Cel mai vechi desen cu acest tip de imaginare apare mai ales în catacombe, în schiţări
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rudimentare, pe care nu avem voie să le plasăm în rândul icoanelor, dar au fost făcute, cu
siguranță, nu mai târziu decât în secolul al șaptelea. Multă vreme, acest tip de reprezentare a
Mântuitorului tânăr, fără barbă, care a fost înzestrat, unde era preferată o concepție simbolică
sau o transfigurare supremă, a fost păstrat, în timp ce tipul de înfăţişări cu barbă apărea în mai
multe scene istorice sau de închinare. Icoanele au predominat.
Astfel, în Sf. Nazaro e Celso, la Ravenna este icoana cu păstorul cel bun, în deplină
frumusețe tinerească, dar vizavi de Mântuitor, arde niște cărți eretice sau păgâne Sf.
Apollinare, iar într-un ciclu cronologic al vieții lui Hristos, în scenele Patimilor, apare chipul
lui cu barbă, nu ca în minunile și în discursurile sale din tinereţe. Dar o regulă de durată nu se
formează imediat și, chiar în momentul răstignirii, după ce scena a fost aprobată, găsim
deseori imaginea tinerească a lui Hristos.
După tradiție, aproape numai tipul de chip al Hristos din epoca de doliu a venit asupra
noastră și descoperim că aceleași caracteristici au rămas şi în reprezentările de astăzi. O
poziție exactă a feței, părul lung, căzând în jos, de sub coroană, de culoarea alunei, o barbă
scurtă, dar nu roșiatică, fața plină de seriozitate, dar fără amărăciune caracterizează tipul de
înfăţişări ale lui Hristos. În orice caz, fiecare artist dă ceva deosebit acestui tip de portret, în
funcție de viziunea sa. În această privință, ne interesează părerea a doi pictori moderni,
pictorul Jobst, care este ocupat, în prezent, cu decorarea catedralei, pe de o parte, și regretatul
nostru pictor diecezan, Bucewski, pe de altă parte. De la Jobst sunt de menționat, aici,
decorația pitorească a bisericii din seminar și capela arhiepiscopală din reședință. De la
Bucewski, de exemplu, deoarece biserica este situată aproape de Cernăuți, ar trebui menționat
iconostasul bisericii din Revna. Dacă se compară aceste lucrări semnificative din punct de
vedere artistic, se va observa că, cu aceeași intenție de a crea tablouri bisericești decente,
apare, totuși, o mare diferență de concepție. Jobst, care astăzi este unul dintre cei mai
importanți pictori bisericești, prezintă un tip mai auster și arhaic, în timp ce Bucewski a
armonizat picturile bizantine vechi cu aure renascentiste și personale.
Figura lui Hristos în arta bizantină, așa cum o găsim mai ales în reprezentarea mitică
sublimă a mozaicurilor din bisericile bizantine, este cea mai importantă figură din pictura
bisericească și a primit, astfel, o tipologie specială, care cu siguranță, prin seriozitatea și
solemnitatea devotamentului se face.
Din păcate, trebuie spus că, în timpul Renașterii, cei mai cunoscuți artiști ai
Occidentului s-au angajat în pictura bisericească, pe când în bisericile orientale mai mult prin
imitație, uneori jalnică și neînțeleasă, a tradiționalului s-a lucrat şi, astfel, în loc de rafinarea
formelor, în limitele tradiționale, simplitatea continuă să se manifesteze şi, în ultimele
veacuri, s-a confiscat o solidificare a tipurilor. Motivul constă în faptul că artiștii majori au
fost mai puțin folosiţi la aceste lucrări și picturile au fost făcute mai mult de diletanţi.
Întrucât necesitatea cultivării artei în Orient a fost abia recent recunoscută, acum au
apărut condiții mai bune. În țara noastră, predecesorul meu în pictura diecezană, Bucewski, a
avut sarcina de a iniția o renaștere a picturii bisericești bizantine, prin utilizarea elementelor
adecvate din arta bisericească a Occidentului, manifestată, în special, prin operele lui Fűhrich
și Schnorr, care au atras şi pictura bizantină, prin formele lor baroce și prin creare de tipuri
care, la fel ca ultimele opere ale pictorilor bisericeşti slavoni, au o formă serioasă și bine
conturată și, în același timp, manifestă seriozitatea care nu s-a mai păstrat în pictura bizantină.
Astfel, imaginile lui Bucewski din bisericile care se află în această țară apar nobile și solemne.
Dar, în capodopera sa, iconostasul din Catedrala de la Agram, a oferit lucrări de ultimă oră
pentru pictura bizantină.
Materialul de sens ales de mine, despre așa cum este tipul înfăţişării lui Hristos în arta
bizantină, nu poate fi suficient de epuizat într-o prelegere. Dar, întrucât sunt mai aproape de
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această substanță prin activitatea mea, sper că am exprimat un argument convingător în
această scurtă examinare―812.

1894: Barbarie la Băneşti
„La moşia din Băneşti, aproape de gara Vereşti, o crimă teribilă tocmai s-a comis, din
ordinele baronului Kapri, proprietarul acestei moşii. Un copilaş, fiul unui biet ţăran, a
îndrăznit să intre în livada învecinată curţii susnumitului baron. Doar pentru aceasta, doamna
a încuiat copilaşul în hambar şi a poruncit slugilor să-i verse o găleată cu gudron în cap.
Nefericitul copilaş a fost orbit de lichidul care i-a intrat în ochi. Aceasta nu a fost suficient
pentru ignobila stăpână, care le-a cerut, apoi, slugilor să înmoaie copilul în smoală dizolvată,
din cap, până în picioare, şi să-i dea foc. Această ultimă poruncă, după ce au fost executate
cele anterioare, au fost refuzate de slugi, care nu au avut putere să-l supună pe bietul copilaş şi
acestui ultim supliciu‖813.
Ştirea despre barbaria de la Băneşti, comunicată de la Bucureşti în 15 octombrie 1894,
a fost vehiculată, cu stupefacţie, în toată Europa, iar în Franţa, de gazetele Le Radical, Le
Pays, Le Signal, La Lanterne etc., dar în nici o publicaţie românească a vremii. C-aşa-i
românul…

1898: Gospodăria țărănească românească din Bucovina
„În satul de munte Watramoldawitza, din partea de vest a Bucovinei, care aparține
districtului Kimpolung, puteți face studii interesante despre gospodăria românească. În partea
de sus, cea mai veche a satului, se întind, pe aproape o milă, în munți, în jurul vechii mănăstiri
greco-orientale, care datează de la mijlocul secolului al XVI-lea, vechile case mici, care au
fost primele ale așezării. Cabanele minuscule au acoperișuri foarte înalte, abrupte, și cele două
ferestre, iar uneori doar una, sunt inimaginabil de mici, poziționate asimetric în apropiere de
ușa joasă, din lemn. Cadrul este de obicei pătrat. Anexele nu sunt prea multe; dintre aceste
câteva colibe vechi, majoritatea au fost deja lăsate să se descompună. Se spune că țiganii
obișnuiau să trăiască în această parte cea mai veche a satului (este vorba de robii mănăstirești,
trecuți cu nume în recensământul lui Rumeanțev – n. n.).
Cu cât mergi mai departe, cu atât sunt casele mai mari și mai frumoase. Dacă pereții
nu sunt văruiți în alb, totul are o culoare maro-roșcată profundă, deoarece casele sunt făcute
din lemn de molid, tăiat în bârne, și doar ferestrele sunt încadrate de un chenar alb. Un stâlp
sculptat este adesea atașat, la ambele capete, de streașina acoperișului și se sprijină pe stâlpi
sculptați.
Construcția acestor case este extrem de simplă; bârnele sunt tăiate cu câte o
adâncitură, care le ansamblează, iar acoperișurile sunt din șindrilă, deci tot din lemn, șindrilele
superioare, de pe creste, fiind tăiate într-un model geometric, așa cum se întâmplă de multe
812 Maximovicz, E., Tipologia chipului lui Hristos în arta bizantină, având în vedere deosebirile din pictura
bisericească domestică, în Maximovici, E.; Mikulicz, A.; Polek, Dr. J; Romstorfer, C. A.; Jahrbuch des
Bucowiner Landes-Museum / 1893,Czernowitz 1893, pp. 21-26
813 Les civilisés sauvages, in La Fraternité, Cinquieme année, No. 2, Paris, le 24 octobre 1894, p. 2
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ori. Descriu o astfel de locuință. Casa are o vechime de aproximativ 100 de ani, este locuită de
gospodarul Leonti, unul dintre cei mai bogați și mai respectați din sat. Este gospodar, cum se
spune aici (din zonele joase) și lucrează, vara, în „Zarina‖, în țară – buna lui soție se ocupă
singură de marea gospodărie și de copii. Totul strălucește de curățenie. Casa este unsă și
văruită în alb. Aici, ca în toate gospodăriile, se află în jurul casei, un fel de bancă joasă,
construită din lemn, „Prispa‖. O cameră cu acoperiș, în lateralul casei, un mic grajd, în spate.
Lângă acesta, se află un hambar deschis, unde stă căruța, vara; mâncarea este gătită și cu foc
deschis, pe pirosteie, în ceaun. Știuleți de porumb atârnă în hambar pentru a se usca. Roata,
pusă pe acoperiș, se spune că aduce noroc. Prăjini lungi, sprijiniă crengile grele ale unui
copac, dar vor fi folosite pentru a face fânul. Un gard din bârne de molid înconjoară curtea
verde și grădina largă, care este cultivată cu porumb și cartofi, iar o mică bucată din ea este
folosită pentru legume, cum ar fi pătrunjelul, pusturoiul, ceapa etc. Câțiva pomi fructiferi, mai
ales sălbatici, se află în spatele casei, coroanele lor întregind frumusețea peisajului. Partea din
față a casei este orientată, de obicei, spre răsărit.
Interiorul majorității caselor, precum și al acesteia, este format dintr-o anticameră mică
(tinda – n. n.) și o încăpere mare, care este destul de joasă și are grinzile afumate, care sprijină
tavanul. Aproape de ușa joasă se află soba voluminoasă, prevăzută cu „Cupta‖ (cuptor – n.
n.), o extensie largă, în spate, care se întinde, adesea, până la peretele următor și formează,
astfel, o nișă care servește ca pat și este utilizată mai ales de copii. Un pat larg, înalt, din lemn,
acoperit cu covoare, o masă îngustă, cu picioarele înfipte în podeaua de lut, veselă din
ceramică pictată în culori puternice și linguri de lemn, de asemenea lucrări țărănești,
completează mobilierul primitiv cu o bancă mică sau un scaun și o cutie din lemn pictată. În
jurul camerei, se desfășoară de-a lungul peretelui, la fel ca banca exterioară, numită „Prispa‖,
banca interioară de lemn (lavița – n. n.), care este acoperită cu covoare simple, lucrate
manual, alte covoare fiind puse pe perete, deasupra laviței. Pereții albi sunt decorați cu scoarțe
și covoare, iar întreaga cameră impresionează straniu prin abundența de culoare. Icoane cu
chipurile sfinților greco-orientali, în culori foarte strălucitoare și cu chenar din imprimeu
auriu, atârnă pe pereți, împodobite cu prosoape albe brodate și cu buchete uscate din flori de
grădină galben-portocalii, iar mănunchiuri puternic parfumate, care sunt cele mai populare la
români, numite „bosiok‖, atârnă pe perete și de tavan. La fel și știuleții de porumb, niște
panglici de perle, pânze brodate, hamuri mici colorate, țevi sculptate în alamă, coarne de
pulbere, toate lucrările gospodăriei. Cămășile brodate, blănurile, catrințele atârnă de o bară,
atârnată de grindă.
Iată, în casa menționată, cum țese soția gospodarului, în timpul liber. Războiul de țesut
poate fi utilizat numai pentru pânza grosieră și pentru covoarele înguste, acestea din urmă
fiind confecționate din lână sau bumbac, vopsit în casă, celelalte doar într-un model simplu de
dungi. Inul, cânepa sunt obținute prin muncă proprie și prelucrate laborios în timpul verii,
când cânepa este uscată, înmuiată, melițată și apoi toarsă.
Acest ţesut este cât se poate de simplu: țăranca lucrează așezată, cu picioarele pe tabla
lungă de trepte, numită „Someika‖ („Statioi‖ sunt stativele, iar „Someika‖ este suveica – n.
n.), care este aruncată înainte și înapoi. O femeie poate țese aproximativ patru coți de pânză
pe zi. Tot în stative se face țesătura dreaptă a sătencei „catriwna‖ (catrința –n. n.), care este
țesută în culorile roșu-negru și are doar o dungă colorată la bază. Ea este înfășurată strâns în
jurul corpului și fixată cu o centură (bârneața – n. n.), completând costumul simplu al femeii,
care poartă, în timpul verii, doar cămașa foarte bogat ornamentată. Cojocul, sumanul, opincile
și ciuboțelele aparțin sezonului mai rece. Dar nu este în intenția noastră de a vorbi, în
continuare, despre costumele pitorești ale acestor țărani, deoarece acest capitol necesită un
studiu special.
Casa din districtul Kimpolung, dintr-o vale laterală a statului Walesaka, a orașului
Kimpolung, ilustrând stilul delicat al gospodăriilor din această frumoasă vale, care pot fi
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întâlnite peste tot în Bucovina, doar cu mici schimbări. Poarta aparține fermierului Georgi
Merkisz (George Mercheș – n. n.). În spatele ei se află una dintre casele mai vechi, dar foarte
bine păstrată și cu pereții văruiți în alb, care arată foarte prietenoasă în fundalul verde al curții.
Din păcate, poarta era încuiată, iar dincolo de ea se aflau doi copii, pe care părinții îi lasă
singuri în timpul zilei, lucru foarte frecvent în rândul acestor oameni, care trebuie să-și facă
treaba; copii se jucau în curte și au fugit în grădină, în timp ce câinele șchiop, înlănțuit lângă
coliba lui de la poartă, m-a lătrat violent, privindu-mă cu ochii întunecați și vigilenți și
urmându-mi toate mișcările, în timp ce schițam casa.
Poarta largă, frumos lucrată, sculptată, acoperită este caracteristică acestei zone și
completează tipul gospodăriei noastre românești‖ 814.

1898: Suceava
„Voi să mai vorbesc românilor
despre un colţ al Patriei lor, care la
tot pasul înfăţişează suvenire de
glorie sau de calamităţi. Bucovina
este o ţară clasică pentru istoria noastră‖.
(George SION, Bucovina, Revista Română, An II, p. 162.)
Suceava este oraşul sfânt al Moldovenilor. Din ea au luat naştere întâile lor porniri de
mărire şi împuternicire ca naţiune. Din Suceava întâii şi fruntaşii lor Voievozi pornit-au, în
dese rânduri, cu sabia în mână, în capul pedestrimii înglotite, „cu multe steaguri şi buciume‖,
să-şi apere Moşia de încălcări duşmane şi să-i întindă hotarele până-n Nistru şi Mare. Din
Suceava, în vreme de restrişte, se înălţau cele mai fierbinţi rugi de biruinţă, pe când binecredinciosul ostaş moldovean îşi jertfea viaţa, ca prinos pe altarul Patriei.
Cetatea Sucevei, cu o aleasă poziţie strategică, a strălucit aproape trei sute de ani, ca
falnică Capitală815, de ale cărei puternice întărituri mulţi duşmani avură să se lovească. Şi
814 Kochanowska, Auguste, Vom rumänische Bauernhaus in der Bukowina, în Zeitschrift für östereichische
Volkskunde, IV. Jahrgang 1898, Wien 1898, pp. 203
815
Suceava a fost capitala Moldovei până în 1564, în a doua domnie a lui Lăpuşneanu, când, printre alte
condiţiuni, turcii îi impun să dărâme toate cetăţile Moldovei, în afară de Hotin. E probabil că atunci Cetatea
Sucevei a fost dărâmată de către Lăpuşneanu, nu însă în întregime. Castelul, care, după cum se poate vedea, este
depărtat de oraş, a rămas neatins; căci în el Doamna lui Vasile Lupu are curajul să se adăpostească, cu toate
bogăţiile, în timpul luptelor cu Ştefan Gheorghe. Domnii ţării îşi aveau, cum arată tradiţia, Palatul în Cetate (nu
în Cetate, ci în Curtea Domnească din Suceava – n. n.), lângă biserica Sfântul Dumitru; iar în timp de nevoie,
familia domnească se retrăgea, probabil, din Cetate (din Curtea Domnească – n. n.) în Castul (Cetatea – n. n.),
care era cu mult mai bine întărit, şi care servea ca cea mai de căpetenie fortăreaţă a cetăţii. Dimitrie Cantemir, în
„Descrierea Moldovei‖ (p. 17), ne întăreşte această afirmare: „Suceava e situată lângă apa Suceava, de la care şi
oraşul s-a numita aşa, pe un deal neted, împresurat cu muri înnoiţi şi şanţuri‖. Aşadar, întreg oraşul era o cetate,
iar Castelul era cu totul deosebit. E probabil că Ştefan cel Mare a fost, dintre Voievozi, acela care a terminat
întăriturile Sucevei, dar în care întăriri nu a pus nici chiar el prea mult reazem, la început, căci a lăsat ţara
(poporul) să apere cetatea în contra polonilor, iar el s-a retras, cu oastea, spre Roman. Desigur, cum afirmă şi C.
Stamati, Suceava a avut foarte multe întărituri şi chiar cetăţui în juru-i, cum se poate vedea la Iaşi, Braşov,
Făgăraş, etc. / În susţinerea acestei afirmaţiuni ne vine în ajutor lucrarea cea mai nouă asupra săpăturilor ce se
urmează, în prezent, la Castelul domnesc al Sucevei, de către dl C. Romstorfer: „Die Forschungsarbeiten am
alten Wojewodeaschlosse in Suczawa (1895-1897). Vorläufiger Bericht vom K. K. Conservator Carl A.
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astăzi, cu toată starea în care a ajuns, Suceava e un oraş în care, o dată pe an, îşi dau întâlnire
cu fraţii lor românii bucovineni, basarabeni, moldoveni şi chiar transilvăneni.
Credinţa nestrămutată a românului în mult binefăcătoarea putere a Sfântului Ioan cel
Nou816, ocrotitorul Moldovei, cum şi obiceiul, păstrat din vechi vremuri, fac ca românul
mărginaş să vină, cale lungă, spre a-şi mai îmbălsăma sufletul, adeseori amărât, cu amintiri
din gloria trecută, în această sfântă cetate a românismului.
*
Aşezat pe coasta trăgănată a dealului, oraşul Suceava înfăţişează ochiului una din cele
mai pitoreşti poziţiuni; cu casele sale mici şi văruite, pierdute printre grădini cu pomi roditori,
cu bisericile sale bătrâne şi măreţe, al căror întunecat veşmânt îţi umple sufletul de respect şi
linişte; cu ruinele din juru-i, care îţi renasc viaţa trecutului şi o întreagă lume, cu totul diferită,
ce s-a perindat, odinioară, pe dinainte-le, cu bătăi de inimă mai repezi, pentru neam şi moşie.
Priveliştea deschisă şi scăldată în soare a Sucevei te ademeneşte, te înfiorează, îţi
deschide parcă orizonturi noi de simţire şi cugetare. Ceva numai visat, un palat fermecat din
basme, o lume vizionară, în care totul s-ar mişca mânat numai de neţărmurite iluzii, nu ţi-ar
produce efecte cu mult mai mari ca acest oraş ruinat, dar cu mândria zugrăvită pe frunte-i,
sărăcăcios şi necăjit, dar poleit de razele purpurii ale unui trecut încântător, tăcut şi liniştit, dar
care îţi cântă o dulce simfonie, pe care, numai înecat în lacrimi, tu, române, trebuie să i-o
asculţi.
*
De pe culmea cea mai înaltă a dealului, de la Zamka, ochiul îţi înoată, ori pe unde l-ai
plimba, printre câmpii şi dealuri, acoperite cu îmbelşugate roade, pe când lângă tine, colea,
sub muchea ponorită a colinei, pe şesul lung şi subţirel, liniştita apă a Sucevei îşi mână
neîntrerupt undele-i albăstrii la vale, printre râzătoare sate şi târguşoare.
Măreaţă privelişte desfăşoară vederii această culme încântătoare, în vârful căreia
Zamka817, posomorita mănăstire armenească, îşi înalţă cele două turle îmbătrânite. Aici, în

Romstorfer― (Czernowitz, 1897. În această Dare de seamă asupra săpăturilor făcute, citim, la p. 5: „După cum
se vede din toate acestea, Castelul Voievozilor forma numai o parte, negreşit cea mai importantă, a întăririlor
vechiului oraş moldovenesc de reşedinţă, Suceava, şi o apărare sigură pentru comerţul ce se făcea. Era un centru
întărit al comerţului ce se făcea aici, prin schimbarea mărfurilor peste Neamţ şi Baia, apoi, de la Akerman, peste
Bender şi Iaşi, peste Siret şi Cernăuţi, la Lemberg, peste Hotin şi Dorohoi, la Kameniţa şi peste vamă, la Bistriţa
şi Sibiu etc.‖.
816
Sărbătorirea Sfântului Ioan Noul se face, şi astăzi, cu multă cinste. Nu numai românii, ci chiar şi străinii, mai
ales rutenii, iau parte cu multă evlavie. Două zile pe an sunt consacrate întru cinstirea Sfântului: 2 Iunie şi, mai
ales, 24 Iunie (Sânzienele). Înainte de ducerea moaştelor Sfântului la poloni, moldovenii ţineau ziua de 2 Iunie.
Această zi s-a sărbătorit până la 1686, când cu ducerea moaştelor la Zolkiew. De la 1783, însă, de când moaştele
Sfântului au fost redate Sucevei, pe lângă ziua de 2 Iunie s-a mai consacrat şi ziua de 24 Iunie. „Cu trei sau patru
zile înainte de Sânziene, se văd venind, neîncetat, zi şi noapte, zeci şi sute de inşi, parte cu trenul, parte cu
trăsurile şi parte pe jos, astfel că, în ajunul Sânzienilor, e plină Suceava de peregrini, adunaţi de prin toate părţile
şi unghiurile‖ (Dl S. Fl. Marian, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava). / „În anii din urmă, se fac pelerinagii
sistematice la Sfânt. Nu vine fiecare cum poate şi când poate, ci fac un fel de cortegii, conduse de preoţi, cu
multe cântări şi ceremonii‖.
817
Zamka are, în faţă, turnul principal, prin care se intră în curtea bisericii, împrejmuită de un zid gros, dar năruit
în parte. Zidul înconjoară un pătrat de pământ, în mijlocul căruia se află biserica. Un al doilea turn, opus celui
dintâi, e legat cu zidul înconjurător. El servea, pe vremuri, ca observator, pe când celălalt slujea drept locuinţă.
Aci se zice că „se adăpostea, în vreme de război Mitropolitul, cu odoarele bisericeşti‖. În afară de ziduri, Zamka
este înconjurată cu un şanţ, care ne arată că ea, cu poziţiunea strategică pe care o are, a slujit şi ca cetăţuie.
Biserica din curte se crede a fi foarte veche. Pe o piatră, din lăuntrul bisericii, se poate citi data de 1666.
„Tradiţia locală spune că, după ce Suceava a fost părăsită, prin strămutarea Capitalei, la Zamka rămăsese numai
biserica şi un Mitropolit a vândut-o armenilor. Aceştia se servesc de ea numai o dată pe an, la hram‖. „Zicerea
Zamka e slavonă, de la Zàmok. Lexiconul academic ruso-slav defineşte aşa zicerea Zàmok: „Cetăţuie,
înconjurată ca şanţuri şi cu muri cu turnuri‖ (Ep. Melchisedek: O vizită la câteva mănăstiri şi biserici antice din
Bucovina). Cea mai veche biserică armenească este, însă, cea numită Hajghedà (mitoc), zidită la 1512 şi situată
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Zamka, s-au păstrat în vremuri grele odoarele sfinte ale Bisericii. De aci se vestea obştea că
duşmanul se apropie şi nevoile ţării îi cer jertfă şi bărbăţie. Dar Zamka a ştiut să pună şi piept
vitejesc împotriva neîmpăcaţilor păgâni, care s-au încercat să-i turbure liniştea...818
De aci, departe, în negura zărit, spre soare-apune, se conturează nedesluşit fermecătorii
munţi ai Câmpulungului, ce despart „vesela grădină a Moldovei‖ de „mândra ţară a
Ardealului‖, pe când între ei şi dealul Sucevei se desfăşoară privirii, din ce în ce mai ridicate,
podişuri întinse şi mănoase, în care miriştile şi porumbiştile se ţin lanţ. Dincolo de apa
Sucevei, ocolită de coline şi sate, vechea mănăstire a Dragomirnei îşi iţeşte turlele-i, pe când
drept în faţa oraşului, în capătul cel mai alungit al dealului, acolo, unde colina se taie în loc, se
zăresc ruinele vechiului castel domnesc, de unde vulturescul ochi al voievodului moldovean
se rotea în cele patru părţi ale lumii, să vadă de unde pericolul îi ameninţă moşia.
Acest Castel se crede a fi fost zidit parte cu parte819, că mai întâi Alexandru cel Bun, în
lunga sa Domnie, l-ar fi întărit mai bine (fiind ctitorit de Petru Muşat – n. n.) şi că apoi Ştefan
cel Mare l-a desăvârşit. Întăririle cu care a fost înconjurat, poziţiunea lui aleasă, cum şi
trăinicia zidăriei, au ocrotit, în dese rânduri, în zile de mare cumpănă, familia domnească a
Moldovei. Grosimea zidurilor820 şi mulţimea lor arată pe un uriaş fără temere, de care putea să
se lovească toată şleahta polonă, toată ordia ungară, turcă ori tătara!
De la Zamka, la vale, pe costişă, se întinde oraşul. Iată, în josul târgului, drept în faţa
Castelului, biserica Mirăuţilor821, un odor nepreţuit, cei mai vechi şi mai sfânt altar al Sucevei.
la vreo 3 kilometri departe de Suceava, pe vârful unul deluşor, pe care armenii îl suie în genunchi, în fiecare an,
la Sfânta Măria, de hramul bisericii.
818
Se crede că marele crai leşesc Sobiesky ar fi şănţuit-o, „ca să se întărească într-însa cu opt mii de oşteni, ce-i
adusese spre ajutor aliaţilor săi moldoveni, când năvăliseră asupra lor vizirul numit Chiorul, cu două sute de mii
de turci şi tătari‖ (Cav. C. Stamati, Muza Românească, p. 39). Nu departe de cetăţuie, şi tot pe culme, se mai
aflau, până acum câtva timp, şi resturile unei alte întărituri, care, după cum se zice, slujea ca punct de observare
înspre poloni şi înspre unguri (Cetatea Şcheia – n. n.).
819
Forma Castelului a fost poligonală, după cum arată zidul înconjurător şi şanţul adâncit din juru-i, care se
umplea cu apă, în timp de nevoie. Se crede că apa pentru acest şanţ, cum şi cea necesară îndestulării oraşului, se
aducea pe olane tocmai de la mitocul armenesc. Dl Romstorfer, în opul citat, spune că era un rezervor
„Tartaraş‖, în care se lua apă din „Cacaina‖ (pârâu de sub dealul Castelului, dinspre oraş) şi se trăgea în oraş şi în
Castel. La adâncime de 1-2 metri se găsesc încă, în oraş, olane de la acel canal.
820
O poartă mare arată intrarea Castelului, în fata căreia, probabil, se arunca un pod peste şanţ. Atâta vreme cât
Suceava fu capitala Moldovei, Castelul domnesc s-a bucurat de bună îngrijire. De la strămutarea Capitalei, însă,
el a fost lăsat mai mult în părăsire, până la căderea Bucovinei sub austrieci, când a fost nimicit în cea mai mare
parte, căci numai la câţiva ani de la răpirea Bucovinei, guvernul austriac încuviinţează o colonie armenească din
Gherla (Transilvania), care dorea să se strămute în Suceava, să-şi zidească locuinţele cu material luat din Castel.
Hotelul „Langer‖ este clădit din piatra Castelului. Tocmai mai târziu, împăratul Iosif al II-lea, văzând
vandalismul, se zice că ar fi oprit o desăvârşita distrugere. Resturile rămase în pământ şi dezgropate, în parte, în
timpii din urmă, ne pot da oarecare cunoştinţe despre întocmirea lăuntrică a Castelului. Întreaga clădire n-a fost
lipsită degust arhitectonic. O scară în spirală, din care au mai rămas vreo cinci trepte de piatră bine cioplită,
zugrăveala unui părete în culori roşii şi negre, nişte ferestruie înguste, care desigur slujeau pentru strajă, ne dau
oarecare idee de interiorul Castelului. Se mai poate constata că această clădire – mai ales în partea dinspre apa
Sucevei – a fost împodobită cu turnuleţe. În mijloc, la o adâncime destul de mare, se află câteva tainiţe foarte
spaţioase, în formă rotundă ori pătrată, care, între altele, ne arată temeinicia clădirii. / Până acum vreo trei ani în
urmă, abia se cunoşteau ruinele acestui Castel, de când profesorul austriac, Dl C. Romstorfer, din Viena, a
început să facă săpături. Domnia sa a publicat, anul trecut, o dare de seamă asupra lucrărilor făcute şi din care
extragem următoarele date interesante asupra Castelului: El e înconjurat, la nord şi nord-est, de râul Suceava, iar
la vest, de pârâul Cacaina, Are 40-50 metri lăţime şi 60 metri lungime, de formă aproape pătrată. Zidul e lat de
2,5-3 metri. Poarta e largă de 5 m şi înaltă de 15 m. Lăţimea întregului Castel, cu şanţ, cu tot, e de 80 m; iar de la
nord, la sud, de 120 m. / Cu ocazia săpăturilor s-ar fi găsit multe odoare, monete româneşti, aşa numiţii şalăi,
care se tăiau în ţară, probabil la Suceava, pe timpul lui Dabija Vodă şi Iliaş Vodă (Ep. Melchisedek, Cronica
Huşilor, p. 84). Patru şalăi făceau un ban. S-au mai găsit foarte mulţi bani de argint suedezi, a căror prezenţă se
explică prin însemnătatea comercială de care se bucura Suceava, etc.
821
Biserica Mirăuţilor, vechea Mitropolie, e cea mai veche şi se crede să fie zidită înainte de Domnia lui
Alexandru cel Bun, poate odată cu vechiul Castel (corect, de către Petru Muşat, al cărui frate, Iosif, a fost primul
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O, unde sunt vremurile acelea, când, în zile de sărbătoare, se deschidea poarta Castelului, de
pe malul celălalt, şi aleşii neamului, într-un roi de curteni şi alai de slujitorime, se îndreptau,
pe punte, la vale, către sfântul lăcaş 822, în sunetul clopotelor de la o sută de biserici şi în faţa
norodului adunat.
Oricând (în 1402 – n. n.), din ţinuturi depărtate, bunul Alexandru, aducând în acest
lăcaş moaştele Sfântului Ioan, ca să fie de pază Statului şi Scaunului, de fericire Domniei şi
întărire legii, „se îmbracă în hlamidă domnească, îşi pune coroana pe cap şi apoi, dimpreună
cu Doamna sa Ana, cu Mitropolitul Iosif, cu arhierei şi tot clerul bisericesc, cu întreg divanul
Domnesc, precum şi cu mulţi alţi boieri aleşi şi o mulţime de popor îi ieşi întru întâmpinare,
cu făclii aprinse cu tămâie şi cu miruri binemirositoare‖823. Din vechime încă, sucevenii au
purtat Sfântului824 o dragoste neţărmurită.
Ziua de 2 Iunie a fost aleasă de el ca serbătoare naţională; căci, în această zi, la anul
1622, Sfântul scăpă Capitala de jefuirea tătarilor. Zărindu-se, din oraş, că vin păgânii pe şes,
locuitorii, mic şi mare, cum era obiceiul, se îndreptau în grabă, plini de groază, înspre cetatea
din deal, unde ştiau că găsesc întotdeauna un adăpost netulburat. Atunci Mitropolitul ţării,
urmat de tot clerul, au intrat în biserica Mirăuţilor, să ia şi moaştele Sfântului, ca să le ducă în
cetate. Dar nimeni n-a fost în stare să le ridice. Ei înţeleseră că cetatea se va putea mântui
Mitropolit al Moldovei sau „Vlădică‖, aşa cum se numea funcţia ierarhică pe atunci – n. n.), piatra din ambele
zidiri având mare asemănare. „Tradiţiunea populară locală ne spune că a fost, din cauza văii ce o desparte de
Cetate, legată cu aceasta din urmă prin un pod de piele de bivol, pe care mergeau Domnii şi Doamnele la
Biserică‖ (S. Fl. Marian, loc. cit., p. 32). De un elegant stil bizantino-moldovenesc, Mirăuţii e unul din cele mai
însemnate monumente istorice naţionale. Numele de Mirăuţi e posibil să vină de la verbul a mirui, pentru că în
acest lăcaş se miruiau Domnii, la suirea pe tron.
822
Suceava fu aleasă de scaun metropolitan probabil de către Alexandru cel Bun, căci „el împărţi
administraţiunea bisericească pe trei Eparhii: a Mitropoliei de Suceava, a Eparhiei de Roman şi a celei de
Rădăuţi. Partea de mijloc a ţării, până în Nistru şi Dunăre, compunea Eparhia Mitropoliei‖ (Melchisedek:
Apendice la Cronica Huşilor, p. 106).
823
Dl S. Fl. Marian, loc. cit.
824
Sfântul Ioan era de origine din Trapezunt, oraş în Asia Mică. El se numeşte Noul „pentru că din Sfinţii lui
Dumnezeu, cu numele de Ioan, el este cel mai nou‖. Se mal zice şi „de la Suceava‖, pentru că în acest oraş
moaştele sale stau aproape de 500 ani. Biografia Sfântului se poale citi în cărticica „Viaţa Sfântului Marele
Mucenic Ioan Noul din Suceava‖, iar mai detailat, la Dl S. Fl. Marian: „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava‖ (pp.
5 şi următoarele). Vezi şi Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filozofie, Martiriul Sfântului etc. (An. II, vol. III,
pp.165-166). Ioan se născu, pe la începutul secolului al 14-lea, din părinţi creştini drept măritori. De tânăr el
începu să călătorească pe mare şi pe uscat, făcându-se neguţător. Odată, pe când era pe corabia unui „Frânc‖, ce
mergea înspre Cetatea Albă, căpitanul se luă la ceartă cu Ioan, voind să-i arate că numai biserica Apusului ţine
dreapta credinţă. Sfântul probă contrariul celor de faţă. Corăbierul, ajungând la Cetatea Albă, îl pârî pe Ioan
Eparhului (prefectul oraşului), care era persan. El spuse cum că Sfântul e bogat şi ar vrea să treacă în legea
păgână. Eparhul chemă pe Ioan şi, văzând că de voie nu trece la păgânism, îl supuse la torturi groaznice,
bătându-l cu vergi şi apoi legându-i picioarele de coada unul cal neînvăţat, îl purtă prin tot oraşul. În mahalaua
evreiască, fu bătut cu pietre şi apoi i se tăie capul, de un ovreu. Corpul Sfântului rămase în stradă până în noapte,
când un ovreu, văzând trei bărbaţi îmbrăcaţi în vestminte albe, care tămâiau în jurul mortului şi crezând că sunt
preoţi creştini, luă arcul şi voi să-i săgeteze. Mâinile ovreiului rămase însă lipite de arc şi el stătu nemişcat până a
doua zi, când spuse întregului norod cele întâmplate. Creştinii înmormântară pe Sfânt cu multă cinste; însă,
pentru că, într-o noapte, frâncul vroi să-l fure pe Sfânt, acesta se arătă în vis preotului bisericii, care, împreună cu
poporul, dezgropară moaştele şi le aşezară în altarul bisericii ortodoxe din Cetatea Albă, unde stătură 70 de ani.
Alexandru cel Bun aduse moaştele Sfintului în Suceava, la 1402, şi le aşeză în biserica de la Mirăuţi, unde au stat
până la 1589, în timpul domniei lui Petru Vodă Şchiopul, care le mută în biserica Sfântului Gheorghe. / Tot
Alexandru cel Bun făcu Sfântului sicriu din lemn de chiparos, în care aşeză apoi racla cu moaştele. Atât racla,
cât şi sicriul învechindu-se, cu timpul, fură mai pe urmă înlocuite cu altele noi. În ferecătura sicriului însă, care e
de argint curat şi care a fost dintr-un început aurită, există şi azi. Pe faţa acestei ferecături se află 12 icoane, cu
mai multe chipuri în relief, care sunt înşirate în două rânduri şi despărţite unele de altele prin fire de argint,
lucrate în filigran. / Aceste icoane, după cum se poate vedea din inscripţiunile în limba slavonă, care se află
deasupra fiecărei dintr-însele, reprezintă torturile Sfântului Ioan, şi anume: de cum a fost acesta dus înaintea
Eparhului şi până la încercarea frâncului şi a celorlalţi apuseni, care erau cu dânsul, ca să-l dezgroape şi să-l
fure‖ (Dl S. Fl. Marian, loc citat, p. 33).
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numai prin rugăciuni. „În adevăr, Sfântul Ioan Noul îi scăpă de urgia tătărească, făcând ca apa
Sucevei, cu valuri spumoase, să se reverse peste câmpie şi să oprească trecerea păgânilor‖.
Dar Sfântul, nevrând să stea întotdeauna în mândra biserică a Mirăuţilor, Bogdan, feciorul lui
Ştefan, a început să-i clădească frumoasa biserică „Sfântul Gheorghe‖ 825. Această biserică, cu
mult mai încăpătoare ca Mirăuţii, ajunse Mitropolia ţării. În partea ei din urmă, în nartică,
pereţii au frumoase coloane de piatră cioplită, care se întrunesc din toate părţile în boltă,
formând nişte arcade ascuţite, măreţe‖ 826.
Tot în mijlocul oraşului se află biserica lui Petru Rareş, Sfântul Dumitru827. In faţa
acestei biserici se alia odinioară Palatul Domnesc din Suceava 828. În apropiere, se află şi mica
bisericuţă rusească Voscrisenia (Învierea), zidită de pioasa Doamnă Ileana, soţia lui Petru829.
Sfântul Nicolae, Ioan Botezătorul, Adormirea 830 sunt, de asemenea, biserici vechi româneşti.
Suceava şi-a luat mare avânt, chiar de la descălecare, ca apoi să strălucească măreţ, în
cursul vremii, ca leagăn al moldovenilor. Înfloritor şi întins oraş! „Suceava avea, pe valea
dealului, o suburbie foarte mare. Afară de Curtea domnească şi casele boierilor, se numărau
aici patruzeci de biserici de piatră, mai multe de lemn, şi ca la 14.000 de case. „Se mai
825

După tradiţie, „la vreo câteva zeci de ani de petrecere într-însa, nemaiplăcându-i, ca mai înainte, a fugit dintrînsa, cu racla în care se afla, cu tot, şi s-a ascuns în nişte boji din apropierea unei bisericuţe de lemn, care era
clădită pe locul unde se află acum biserica cu hramul Sfântului m. m. Gheorghe, care biserică s-a făcut mai târziu
Mitropolie, în locul celei de la Mirăuţi. Fuga aceasta s-a repetat până pe timpul lui Bogdan Vodă, fiul lui Ştefan
cel Mare. Bogdan-Vodă, auzind despre fuga Sfântului Ioan, prinse a zidi biserica aceasta, dar cruda şi neîndurata
moarte îi curmă firul vieţii mai înainte de a-şi vedea dorinţa împlinită. Biserica rămase începută şi zidită de
dânsul numai până sub ferestre. Iar de sfârşit a sfârşit-o abia fiul său, Ştefăniţă Vodă, în 1522‖ (Dl S. Fl. Marian,
loc. citat, pp. 41-42). / La 1686, când cu retragerea lui Sobiesky din tară, „a luat Craiul – cum ne spune Ioan
Neculce – şi pe Dositei, Mitropolitul din Iaşi, cu toate veşmintele şi odoarele Sfintei Mitropolii, şi au luat şi
moaştele Sfântului Ioan Novi, ce au fost la Suceava..., şi le-a dus acele sfinte moaşte, împreună cu Dositei,
Mitropolitul, în ţara leşească, la un târg al Craiului Sobiesky, anume Jolkia (Zolkiew, lângă Lemberg, Galiţia).
Moaştele Sfântului au fost aduse îndărăt la Suceava, cu multă ceremonie, la 1783, din ordinul împăratului
austriac Iosif II – cel cu ideea răpirii Bucovinei – după cererea Episcopului Rădăuţului, Dosoftei Herăscul.
826
„Această biserica are o arhitectură moldovenească din secolul al 16-lea, pe care o putem numi clasică‖. În
curtea bisericii, s-a zidit, de puţină vreme, o frumuşică locuinţă pentru arhimandritul ortodox din Suceava.
827
Zidită la 1535, are un turn înalt, care servă acum ca observator de foc (zidit de Lăpuşneanu – n. n.). În
vecinătatea bisericii se găsesc nişte tainiţe, care nu se ştie unde răspund, dar care probabil că serveau, în cazuri
de asediere, să se poată ieşi din cetate, ori că puneau în comunicaţie Cetatea cu Castelul.
828
Dl. S. Fl. Marian, loc. cit. p. 31
829
Această bisericuţă a fost ortodoxă, până în timpul alipirii Bucovinei la Austria, când fu dată catolicilor, până
la clădirea bisericii lor, situată în mijlocul oraşului, în principala stradă a Sucevei (1832 – n. n.). Acum această
biserică e cedată ruşilor. / Nu cred nefolositor, cu această ocazie, să vorbesc câte ceva despre preponderenţa
celorlalte naţionalităţi asupra românilor. În Suceava, ca şi în întreaga Bucovină, elementul românesc, cel mai
numeros de altfel, este şi cel mai urgisit de soartă. Acei care, la venirea lor, erau atât de săraci, încât soseau în
cărucioare trase de câini, astăzi „scriu în proză şi în versuri asupra scumpei lor patrii, Bucovina‖, lăfăindu-se în
averi şi ranguri. Pe lângă venetici, se găsesc, ce e mai trist, şi mulţi români care, în scriere, ca şi în vorbire, nu
întrebuinţează decât limba germană, căci, cum mi se observa de un bucovinean, „cu limba românească mori de
foame la noi!‖. Ţăranul numai şi-a păstrat limba şi şi-a mărit sărăcia în această ţară, căzută pe mâinile străinilor.
Românii, cu sentimente adevărate româneşti, au căutat, în anii din urmă, să pună pieptul pentru ridicarea
poporului; dar ei sunt puţini şi adeseori se văd nevoiţi să-şi înece amarul în suflet şi să tacă! Doritorilor de a
cunoaşte mai de aproape starea românilor din Bucovina li se recomandă studiile enumerate mai la vale şi asupra
cărora nu putem insista aici: 1). Bucovina, descriere economică, de Dl P. S. Aurelian, Bucureşti, 1876 ; 2).
Câteva date statistice şi istorice din Bucovina, în „Convorbiri literare‖, anul XIV, (1886, p. 467; 3). Notiţe
despre Bucovina, de G. Sion; 4). Bucovina sub Austria. Una sută cincisprezece ani de nenorocire şi durere, de
„un Bucovinean‖ (Iaşi, 1891); Bucovina, notiţe asupra situaţiei, de Dl G. Bogan-Duică (Sibiu, 1895. Institutul tipografic Albini). Fostul Mitropolit Silvestru Moraru căutase, cu cuvântul şi fapta, să ridice prestigiul românilor.
Astăzi, câteva societăţi româneşti lucrează, de asemenea, pentru cauza română, deşi cu multe greutăţi.
830
Din vechime, aici era o mănăstire de călugăriţe. Iţcanii erau deosebiţi de oraş, cu care se mărginea numai pe
platoul dealului. Locul dimprejurul acestei biserici aparţinea mănăstirii... Existenţa acestei mănăstiri se constată
prin hrisoave şi cărţi domneşti. Ea se numea Mănăstirea de lângă Suceava a lui Iaţco (Ep. Melchisedek, Analele
Academiei Române, sería II, vol. VII, p. 278).

324

325

socoteşte că, pe atunci, locuiau în Suceava la o sută de mii locuitori şi mulţi oşteni de strajă;
iar împrejurul acestui mare oraş domnesc erau boiniţe, tării, şanţuri şi pălănci puternice,
deosebit de cetăţuile zidite din laturile lui, ce ocroteau oraşul ca nişte scuturi nevătămate de
nici o armă, dacă boierii sau oştenii, nemulţumiţi sau nemulţumitorii Domnului nu vicleneau
şi nu vindeau cetatea duşmanilor sau dacă duşmanii nu o găbuiau cu jitniţele deşarte de
pâine‖.
*
Toate pagínele ilustre ale istoriei Moldovei, de la întemeierea ei, până la Ioan Vodă cel
Cumplit, sunt legate de ruinele Sucevei. Dacă am căuta să răscolim cât de uşor cenuşa
trecutului, am găsi că Suceava a fost martoră la întâmplări, vesele ori triste, atât de deosebite
unele de altele, cum rar se întâmplă, într-un timp aşa de scurt, în viaţa popoarelor. În Suceava
se opreşte, mai întâi, Dragoş, înfocatul vânător, să facă ţară nouă în mijlocul sălbăticiei.
„Căci, în vremuri depărtate, pe locurile acestea nu trăia decât „un moşneguţ cocoşat de ani,
care îşi îngrijea în linişte de prisacă‖. „Luând seama la toate, fără de nici o grijă, el acoperă
stupii, priveghează cum matca îşi scoate albiniţele, dezlipeşte strătuşoarele de chihlimbar ale
cerii, drege, îndreaptă, înnoieşte‖.
– Ei, bătrâne, vremea ţi-a slăbit vederea şi auzul! Tu n-ai zărit nimic în susul apei?
Cornul de vânătoare nu ţi-a ajuns până la urechi? Priveşte, bătrâne, la feţii frumoşi, neobosiţii
vânători, care de zile întregi aleargă peste dealuri şi văi, ca să ajungă aci, la tine, unde s-au
oprit uimiţi ca în faţa unei guri de rai. Ce te cutremuri şi te faci că nu le înţelegi vorba, bătrâne
încăpăţânat? Sunt neaoşi români, feciori de domni şi de neam mare; iar graiul lor e mai dulce
ca fagurii ce cu atâta zgârcenie le dai să guste. Aci au să rămână aceşti aleşi; şi, făcând ţară
nouă, au să arate lumii întregi cu câtă jertfire ştiu să-şi ocrotească bunurile lor...
Şi a văzut bătrânul cât de voinici şi generoşi sunt aceşti copii de viţă şi s-a mirat cum
au alungat ei sumedenie de tătari, oploşiţi în părţile acestea, şi a rămas uimit de dragostea cu
care ei priveau mănoasele câmpii, trâmbiţând să-şi adune norod în juru-le. Au dat ei, atunci, şi
bătrânului loc îndestulător pe vale, să-i fie vecinic lui şi urmaşilor săi.
Nu trecu însă mult, şi iacă că veniră soli cu daruri mari, rugând pe Dragoş să ajute pe
bieţii creştini împotriva leşilor, că prăpădeau ţara. Ca leii se porniră voinicii, cu toţii, şi ca
într-un buc curăţiră ţara de duşmani şi se aşezară din jos de Câmpulung. Şi, născându-se iarăşi
război, din partea tătarilor şi leşilor, Dragoş sări iar la luptă, căci n-avea astâmpăr, văzând ţara
în primejdii. Şi acest rău îl răsfrânge, cu ajutorul lui Dumnezeu, alungând liftele rele până
departe, peste hotar.
Atunci se strânseră bătrânii şi căpitanii oştilor la Suceava şi aleseră pe Dragoş de cap
şi Domn peste întreaga Moldovă. Au început, apoi, voinicii lui Dragoş şi urmaşii lor să
mărească şi să înfrumuseţeze cu clădiri alese vechiul scaun de Domnie, şi, înconjurându-l cu
tării multe împotriva duşmanilor, îi aşezară temelie nepieritoare pentru neam. Şi au înălţat
sute de biserici, unele mai mândre ca altele, şi le-au înzestrat cu avuţii întinse, ca să le fie de
pomenire şi de întărire credinţei şi neamului‖ 831.
831

Originea numelui de Suceava este îndoielnică. Desigur însă că acest oraş datează de înainte de descălecare.
Miron Costin ne dă, în poema sa în versuri (Opisanie ziemi Moldawskiej i Multanskiej = Despre poporul
moldovenesc şi muntenesc, tradusă în româneşte de M.Cogălniceanu, Letopiseţi, III, 513), următoarea legendă
despre întemeierea Sucevei, vorbind de Descălecarea lui Dragoş... „Alergând prin rediu, iată că unii din vânători
găsesc, într-o prisacă, un moşneguţ cocoşat de ani, care acopere stupii, ia seamă la toate, priveghează cum matca
îşi scoate albiniţele, dezlipeşte strătuşoarele de chihlimbar ale cerii, drege, îndreaptă, reînnoieşte!... Deodată
răsună vorba: bune ome! Bătrânul se cutremură şi răspunde „neznaju bihme‖ (nu înţeleg, zău = ruteneşte).
Vânitorii îi mai adresează întrebări, îl chestionează prin semne, dar, speriat prin nişte oaspeţi nevăzuţi niciodată
în jurul locuinţei sale, el nu ştie ce şi cum să răspundă. Adus, în fine, înaintea lui Dragoş şi cercetat prin tălmaci,
bătrânul răspunde în ruteneşte: „Sum Laţco de la Snetin, de vreo câţiva ani mi-am aşezat aci prisăcioara; dar
afară de voi, acuma, n-am mai văzut pe nimeni‖. / Atunci Dragoş îi descrie planul noii colonizări, îi povesteşte
alungarea urdiilor tătărăşti, îl îndeamnă să-şi strămute, în aceste părţi, tot neamul şi îl dăruieşte şi întăreşte, ca
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În Suceava îşi pun coroana pe semeţele lor capete întâii voievozi moldoveni. „Aci
Roman Muşat, fiul lui Costea, ia în căsătorie pe Anastasia, fiica lui Laţcu 832, şi astfel, pentru
întâiaşi dată, glorioasele familii domnitoare ale moldovenilor şi muntenilor, Basarabii,
Muşătenii şi Bogdăneştii, îşi fac înrudirea, al căror întâi vlăstar la Domnie fu Alexandru cel
Bun. / Sub câţiva urmaşi Muşateni, Suceava are tristul prilej de a vedea în sânu-i multe şi
ruşinoase turburări pentru ocuparea scaunului, din cauza unor urmaşi nevârstnici, ori
neînţelegerilor dintre rude, până când domnia paşnică şi statornică a lui Alexandru pune capăt
acestei rele stări. El e nevoit, din causa neînţelegerilor de mai înainte, să jure, la Suceava, în
1402, credinţă regelui Vladislav al Poloniei, ştiind, „cu o politică înţeleaptă şi sănătoasă‖ şi cu
„o adevărată înălţare de idei şi simţăminte‖, să înlăture laşa viclenie a lui Vladislav de a
împărţi cu Sigismund al Ungariei tânăra lui ţară.
Din Suceava pleacă, în 1422, cei patru sute de voinici, sub comanda spătarului Coman,
şi, mânaţi de dorul de a-şi vedea înălţat numele Patriei şi pe acel al bunului lor Voievod, cu
vrednicie şi isteţime lovesc pe Cruciari, în depărtatele ţinuturi ale Marienburgului.
Sub acest Domnitor, Suceava merge, cu paşi repezi, spre mărire şi înfrumuseţare, prin
o temeinică întocmire a dregătoriilor ţării. Capitala vede întâia şcoală înaltă; iar moldovenii,
„care nu ştiau altă lege decât sabia şi altă faptă bună decât bărbăţia‖, primesc primele lor legi.
Dar abia îşi sfârşeşte zilele bunul Domn, şi Suceava vede mai întâi noi frământări pentru
Domnie, şi mai apoi curioase întâmplări, de a adăposti câte doi şi chiar trei Domni stăpânitori
ai aceleiaşi ţări.
Dar iată că soarele Moldovei, pe care „somnul nu-l ţinea, odihna nu-l încâlcea‖, cu
sabia în mână îşi pune pe cap, în Suceava, în 1457, coroana tatălui său, după ce, mai întâi, cu
voia tuturora fu ales de Domn, la locul numit Dreptate833.
„Pe voi, locuri roşite de sângele vrăjmaşilor, vă chem martori! Voi spuneţi mărirea
sufletului său! Voi ale lui biruinţe, voi a lui vrednicie arătaţi!‖834, şi Suceava vede pe acest
măreţ erou „alergând, cu mâinile întinse la altarul lui Dumnezeu, îngenunchind şi zicând: „Tu
moşie eternă şi ereditară, tot teritoriul în jurul râuleţului. / Moşneagul cu bucurie primeşte darul şi, aducând
oameni din Pocuţia, de la Snetin, înfiinţează, de pe numele său, Iaţcanii, cel mai vechi sat moldovenesc după
Boureni. / Colonia moşului Iaţco deveni, mai în urmă, oraşul Suceava, căci soarta n-a permis să rămână numele
primului fondator. Nişte cojocari ungureşti, venind să se stabilească acolo – Sociu (Szots) se zice cojocar în
limba maghiară – de pe numele lor se numi râuleţul şi oraşul Suceava, numele Iaţcanilor conservându-se totuşi
uneia din suburbii‖. (Iţcanii se întind pe coasta din vale a dealului şi în jurul gării cu acelaşi nume, la câţiva
kilometri de gara noastră Burdujeni). Tot asemănător narează întemeierea Sucevei Nicolae Costin (Letop. I,
379). / Dimitrie Cantemir, în „Descrierea Moldovei‖ (trad. de A. Papiu Ilarian, p. 17), o crede „după poziţiunea
locului şi oarecare asemănare a numelui, drept Sandava vechii Dacii‖. / Dionisiu Fotino, în „Istoria generală a
Daciei‖ (trad. de G. Sion, III, 5), citând tot pe Cantemir, ne spune: „Acesta (Cantemir) mai zice despre Suceava
că acolo mai întâi locuiau saksoni şi unguri; şi fiindcă ungurii se numeau cojocari (după cojocul, haina de piele
de oaie ce o poartă locuitorii şi până astăzi), care în ungureşte se zice Suciu, a luat numirea de Suceava şi râul, şi
judeţul. / Dar noi, lăsând la o parte ipotezele acestea, ca lucruri neprobabile, venim să facem numai biografia
Domnilor‖. / E posibil ca Suceava să-şi fi luat numele de la cojocarii care trăiau în vreo mahala a ei; vechimea
acestui oraş trece însă de Descălecare, dacă ne întemeiem pe tradiţia populară, care ne zice („Emigrarea lui
Bogdan Dragoş în Moldova, tradiţie populară după povestirea mai multor bătrâni din Volovăţ şi Arbore‖, Albina
Pindului, 15 Ianuarie 1869): „Tocmai era timpul seceratului, când sosi ştirea că leşii au intrat în ţară şi pradă
satele de pe lângă Prut. Oamenii erau tare îngrijoraţi şi se temeau că i-ar face robi şi, de aceea, îşi părăsiră casele
şi fugiră spre munţi. / Oaste mare se ridică de la Suceava, că acolo şedea Domnul atuncea, şi se porni să bată pe
duşmani. Aşa stau trebile, când a sosit Dragoş în părţile noastre. / Spuneau bătrânii că a venit din sus, din ţara
ungurească, unde fusese Domn mare, stăpânitor peste o ţară întreagă. Dar avea acolo nevoi mari cu limbile
străine, care voiau să-i ia legea şi moştenirea, şi de aceea îşi părăsi ţara şi trecu la noi, peste munţi‖ (Urmează
legenda cu Uţa, vrăjitoarea).
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A. D. Xenopol, Istoria Românilor, Vol. III, p. 107.
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Se crede că Dreptate ori Direptate ar fi o câmpie în sau lângă Suceava, deşi Papadopol Calimach, în
cercetările sale, publicate în Analele Academiei (Seria II, Tom. XVII), crede că Dreptate ar fi fost o moşie a unul
Lucin ori Luca Direptate, unde Ştefan a fost numai pomăzuit de Domn al Moldovei.
834
Radu Ionescu, Necrologul lui Ştefan cel Mare

326

327

ai biruit, Doamne, a ta este izbânda; eu sunt o nimica Înaintea ta!‖. Căci ştia el că în zadar se
osteneşte cel ce priveghează, dacă nu păzeşte Domnul cetatea. Veniţi acum, o, voi, care vă
lăudaţi în puterea braţului vostru, şi vedeţi cum viteazul acesta este mai groaznic cu
rugăciunea în gură decât cu sabia în mână‖ 835.
Suceava uimită, tresare de bucurie, când legătură nouă se face între:
… „Basarabi şi voi Muşatini,
Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini,
Ce cu plugul şi cu spada aţi întins moşia noastră
De la munte până la Mare şi la Dunărea albastră‖836.
şi
„La Suceava-i bucurie
Ca născut Doamna Marie,
A născut un băietan!
Crească mândru cât e bradul,
Că-i nepot lui Vodă-Radul,
Şi-i feciorul lui Ştefan‖ 837.
Pe curând, însă, sucevenii se văd nevoiţi să ia calea bejănăriei, când potopul turcesc se
năpădeşte, de-a doua oară, în contra lui Ştefan.
Cu 80.000 de poloni, în 1497, Ion Albert, Craiul, se opinteşte în zadar, vreme de două
luni, să dărapene cuibul moldovenesc. „Cetăţenii ei se apără bărbăteşti şi ceea ce stricau
tunurile polonilor, ziua, ei astupau, noaptea, cu pământ, scânduri şi pietre‖838.
Dar vremea trece şi Sucevenii se adună cu toţii, mic şi mare, să asculte, în adâncă
tăcere, ultimele cuvinte ale iubitului lor Voievod, ca apoi, în şiroaie de lacrimi, să tânguiască
trecerea lui din viaţă.
Sucevenii se înfioară de cruzimile lui Ştefăniţă Vodă cel tânăr, feciorul lui Bogdan, ca
apoi, cu adâncă durere, să fie martori, în 1538, după fuga lui Petru Rareş, cum boierii ţării cad
în genunchi înaintea Sultanului, pe când acesta le pune, pentru întâiaşi dată, Domn cu de-a
sila, pe Ştefan Lăcustă, care e ucis, apoi, în foişorul din Cetate.
În timpuri rele, cruzimile lui Ştefan al V-lea, încercările de stricare a obiceiurilor ţării
şi a legii de către Iacob Eraclide, uciderea lui de buzduganul lui Ştefan Tomşa, faptele lui
Alexandru Lăpuşneanu, a cărui domnie „în sânge zămislită, în sânge trebuia să înoate până la
capătul ei‖, ridică până la cer strigăte de deznădăjduire.
„Şi câte alte scene grozave şi uimitoare, câte alte întâmplări de cel mai mare interes,
chiar pentru indiferenţi‖, nu s-au prilejit în această cetate de descălecare. Cea din urmă
bucurie simte acest oraş, când viteazul Mihai îşi vede aci încununată de izbândă înflăcărata-i
dorinţă de a închega neamul într-o singură ţară839.
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Cuvânt de îngropare.
M. Eminescu: Satira III.
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B. P. Hasdeu: Ştefan şi Radu.
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N. Bălcescu: Arta militară la Moldoveni, Magazinul istoric, Vol. II, p. 60
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Încă de pe timpul Domnului Cantemir, Suceava îşi pierde mult din însemnătatea şi fastul ei de mai înainte; iar
apoi, în cursul vremii, de atunci, încoace, ea a decăzut din ce în ce mai mult. Iată starea Sucevei în 1839,
zugrăvită de C. Stamati (loc. citat, p. 39 şi următoarele): „În provincia Bucovinei a Împărăţiei Austriei se află un
orăşel, a cărui trei, patru uliţe sărace, triste şi întunecoase se întind azi pe podişul unui deal mare, ce se înalţă cu
repejune din dreapta râului Sucevei, „se găsesc însă într-însul trei, patru mii de locuitori, ce trăiesc într-o
urâciune nespusă, din care prea puţini moldoveni adevăraţi locuiesc prin mahalale, iar ceilalţi, evrei şi armeni
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Zadarnică bucurie!
Între Suceava de azi840 şi cea de odinioară e o atât de mare deosebire, încât ţi se ia
orice speranţă de reînviere a acestui oraş841, care, acum patru sute de ani, era temut şi
respectat de cei mai aprigi şi iscusiţi generali.
Amărâtă şi prigonită peste seamă, Suceava, ca şi întreaga Bucovină, are tot dreptul săşi zică jalnicu-i cântec, alături cu poetul său popular:
„Plină-s, plină de străini,
arieni au stăpânit vatra oraşului vechi şi au sfărâmat multe zidiri monumentale, ce erau în târg, afară numai de un
turn foarte gros şi înalt ca de 14 stânjeni, ce stă în mijlocul oraşului, din dosul unei cârciumi, care, după tăria
construcţiei lui şi a boiniţei de pe dânsul, se socoteşte să fi fost turn militar de priveghere, unde se suiau Domnii
de privească mişcările duşmanilor..., iar din sute de mănăstiri şi biserici se mai văd încă rămase vreo 7-8, care,
afară de Mitropolia veche, unde se păstrează moaştele Sf. Ioan cel Nou, şi acele ce sunt stăpânite de armeni,
celelalte biserici creştineşti se năruiesc, fiind sărace de venituri şi de poporeni, ca să se poată ţine în bună stare.
Aşa se năruieşte şi mănăstirea numită a Doamnei (Mirăuţi?), ai cărei păreţi stau ca şi când în pizma veacurilor;
dar eu am găsit vitele mahalagiilor creştini adăpostindu-se într-însa de străpăţul soarelui‖. / G. Sion, în „Suveniri
Contemporane‖ (p. 344, art. „Din anul 1848‖), afirmă că „fosta Capitală a Moldovei nu mai este un oraş român;
locuitorii săi în genere sunt izraeliţi, şvabi şi alte seminţii austriece; abia într-o mahala au mai rămas câţiva
lăutari bătrâni, care, prin cântecele lor, întreţin suvenirurile naţionale!‖. / Populaţia actuală a Sucevei se ridică
cam la 8.000 locuitori, din care majoritatea o formează ovreii.
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Astăzi Suceava este un oraş lipsit de viaţă. Fără comerţ, fără o industrie oarecare, oraşul lâncezeşte cu totul.
Şi dacă viaţa străină mai dăinuieşte, cea română aproape nu se simte. Puţinii români ai el sunt cu totul uitaţi prin
mahalale. / În Suceava, pe lângă diferite autorităţi şi aşezăminte publice, ca: un tribunal, un comandament
militar, o primărie, un oficiu poştal şi un liceu, sunt şi patru şcoli primare mixte, în care învăţământul se predă în
limba germană şi română; nici una însă nu e curat românească. Românii mai au aci un club al lor: „Clubul
Român‖ şi Societatea „Şcoala Română‖, cu cel mal nobil scop, de a ajuta pe copiii români, ca să poată urma la
şcoală. Această societate îngrijeşte nu numai şcolarii din liceul Sucevei, ci şi din alte şcoli din Bucovina. Fără ea,
desigur s-ar fi închis multe cururi, care se ţin în limba română. / Neexistând nici o geografie sau cel puţin vreun
plan al oraşului, e foarte anevoios a-şi da cineva bine seama de amănunţimile oraşului. / Liceul din Suceava are
opt clase, având, până la clasa V, două diviziuni: germană şi română; iar de la clasa V, cursurile se predau numai
în limba germană. / Diviziunea română aduce însă puţin folos, căci elevii români, înscrişi aici, nu pot termina
liceul, decât urmând diviziunea germană. De altfel, tot ce se lucrează în Bucovina are ca ţintă „exterminarea
elementului românesc din partea Austriei, pentru ca provincia să fie deplin germanizată; din partea Rusiei, ca să
fie rusificată‖. / În adevăr, şi unii, şi alţii au reuşit în parte. Ce e mai trist e că chiar ţăranii trăitori la nord, în
mijlocul rutenilor, şi-au pierdut limba. „Acolo pe unde, ca emigrat – zice G. Sion, în 1882 – la 1848 vorbeam şi
mă răsfăţam româneşte, ca între fraţi de acelaşi sânge, astăzi nu mă mai pot înţelege cu nimeni. E curios însă că
ei tot moldoveni îşi zic. Dar ce întristare nu ne strânge inima, când vedem în familiile acelea istorice, ale căror
strămoşi războinici au ilustrat numele patriei noastre... tineri care refuză sau evită de a mai vorbi româneşte‖. /
Aşa că, în Bucovina, pe lângă atâta amar de străini, ca: nemţi, poloni, ovrei şi ruteni, mai vorbind şi românii
limbi străine, fac pe vizitatorii din România să li se strângă inima de deznădejde şi să li se întipărească bine
exclamaţia Dlui P. S. Aurelian: „limbi străine, servitori străini, stăpâni străini. Români nicăieri. Îmi ziceam în
gând: dacă aş fi căzut cu un balon în acest oraş, negreşit că niciodată n-ar fi putut să-mi treacă prin minte că mă
aflu în Capitala Bucovinei, adică a unei ţări româneşti‖ (Bucovina, p. VIII). Se mai poate complecta: Palatul
metropolitan român din acest oraş nu se poate vizita, dacă nu cunoşti limba ruteană! / În privinţa culturală,
Bucovina se poate considera ca una din cele mai înapoiate provincii ale Austriei. În 1893, erau în Bucovina 314
şcoli primare, cu 498 clase, dintre care 220 şcoli au numai câte o clasă şi numai 6 şcoli sunt complete, cu câte 6
clase. Românii au numai 25 şcoli, cu câte două clase, şi trei, cu câte trei clase; deci, în toată Bucovina nu exista,
în 1893, nici o şcoală primară completă, care să fie curat românească. Şcolile superioare, deşi în cea mai mare
parte susţinute din „fondul religionar‖, care provine din averile lăsate de către voievozii moldoveni mânăstirilor
şi bisericilor, sunt date mai toate pe mâna străinilor: profesori străini, elevi străini, în cea mai mare parte!
Singurul, gimnaziul românesc din Suceava face excepţie, după cum ne relatează Dl Bogdan-Duică, în cartea sa. /
„Fondul religionar‖, provenit din luarea, pe seama Statului austriac, a averilor mănăstireşti, are în stăpânire o
treime din cuprinsul Bucovinei; cele mai frumoase şi alese ale ei păduri şi moşii. Acest fond se întrebuinţează
după voia Statului austriac, cu consimţământul de formă al Mitropolitului din Cernăuţi.
841
De altfel, mai toate oraşele Bucovinei sunt pierdute pentru români. La sate numai au mai rămas români, trăind
şi aceştia în sărăcie şi neştiinţă.
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Ca şesul de mărăcini.
Plină-s, plină de duşmani
Ca Putna de bolovani!‖.
„Un poem întreg de durere şi de regretarea independenţei pierdute!‖ 842 / G. D.
SCRABA‖843.

1898: Regele Carol I, la Cernăuţi, 25 iulie 1898
„În vara anului 1898, Regele României Carol I hotărâse să facă o vizită oficială la
curtea imperială rusească. În drum spre St. Petersburg, Suveranul României trecu prin
Bucovina şi se opri, pentru câteva minute, în gara din Cernăuţi. Vestea despre trecerea
Regelui României prin capitala Bucovinei găsi un puternic răsunet în sufletele românilor
cernăuţeni, dornici să vadă şi să aclame pe făuritorul României Moderne, Piemontul
nădejdilor şi revendicărilor noastre. De aceea, cu multă vreme înainte de sosirea trenului
regal, o mulţime mare de intelectuali români, preoţi, învăţători, studenţi, meseriaşi şi ţărani
români, din satele vecine, umpluseră peronul gării cernăuţene, aşteptând cu înfrigurare
intrarea trenului. Salonul de recepţie şi partea de peron din faţă, înconjurat şi păzit de agenţi şi
jandarmi austrieci, era rezervat pentru reprezentanţii autorităţilor locale, în frunte cu baronul
Bourguignon, guvernatorul Bucovinei, care se grăbi să vestească, prin oficiosul său
Czernowitzer Zeitung, că, întrucât trecerea prin Cernăuţi a Regelui României nu fusese
„notificată‖ la timp, nu s-a putut face o recepţie oficială. Din însăşi nota aceasta a organului
oficial, se putea vedea că guvernul din Viena nu vedea cu ochi buni vizita Regelui României
la St. Petersburg, precum, de altfel, chiar în vremea aceea raporturile dintre guvernatorul
Bourguignon şi românii bucovineni erau din cele mai încordate. Şi aceasta pentru motivul că
guvernatorul Bourguignon inaugurase, în Bucovina, un nemaipomenit regim de persecuţie şi
teroare faţă de tot ce mai rămăsese românesc în această parte a vechii Moldove. Persecuţia
contra Românilor merse aşa de departe, încât agenţii lui Bourguignon nu se sfiau să pătrundă
până şi în biserica catedrală şi să rupă, chiar în timpul serviciului divin, cocardele tricolore, pe
care le purtau româncele.
În condiţiunile acestea, ne putem lesne imagina ce balsam binefăcător putea strecura în
sufletele chinuite ale românilor bucovineni oprirea la Cernăuţi, fie chiar şi numai pentru
câteva minute, a Regelui României, Domn şi purtător de grijă al tuturor românilor! Aceasta
guvernatorul Bourguignon o ştia foarte bine şi, de aceea, el luă toate măsurile de rigoare,
pentru a împiedica orice fel de manifestaţie. De aceea, grupul celor admişi în salonul de
recepţie era foarte redus. În salonul de aşteptare nu fură admişi decât baronul Nicolai
Mustatza, care reprezenta pe mareşalul Bucovinei Iancu Lupul, Anton Kochanowski, primarul
oraşului Cernăuţi, profesorul Ion G. Sbiera, Membru al Academiei Române, baronul Dr.
Alexandru Hurmuzaki şi preotul Dimitrie Brăilean, pe care Regele Carol I îl cunoştea de la
Broşteni. Onorurile recepţiei „neoficiale‖ le făcea Constantin M. Cogălniceanu, consulul
României la Cernăuţi, însoţit de George Gallin, secretarul consulatului. Restul peronului era
ticsit de lume românească. Între numeroşii studenţi români, care veniseră să aclame pe
Domnul românilor, se găsea, înghesuit într-un colţ al peronului, şi autorul acestei modeste
contribuţiuni la proslăvirea primului Rege al României.
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V. Alecsandri, Din albumul unui bibliofil, în Convorbiri literare, Anul X, p. 188.
Literatură şi Artă Română, Anul III, 1898, pp. 101-114.
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Era o zi frumoasă de vară, cu multă lumină şi verdeaţă. Căldura se mai domolise şi
soarele cobora spre asfinţit, când, la orele 18 şi 5 minute, trenul regal intră majestos în gară,
întâmpinat cu ovaţiuni puternice de „trăiască‖, ce izbucneau din mii de glasuri. Silueta severă
şi majestoasă a Regelui Carol, în ţinută albă de vară, apăru la fereastra vagonului-salon,
pentru a mulţumi mulţimii. Cum însă uralele continuau mereu, fără să înceteze, Regele, însoţit
de Principele Ferdinand, Moştenitorul Tronului, se dădu jos din vagonul-salon, salutat de
consulul Cogălniceanu, care făcu raportul. În suita Regelui se găsea Dimitrie A. Sturdza,
preşedintele consiliului, generalul M. Vlădescu, mareşalul palatului, generalul Dr. Teodoru şi
colonelul Manu, adjutant regal. Guvernatorul Bourguignon salută pe înaltul oaspe, în numele
guvernului austriac, şi-i ură bun sosit pe pământul Bucovinei. Regele se întreţinu, câteva
minute, cu baronul Bourguignon, pe care-l cunoscu numai atunci. În vreme ce guvernatorul fu
prezentat primului ministru Sturdza, Regele cinsti, cu convorbirea sa, pe Anton Kochanowski,
primarul oraşului Cernăuţi, faţă de care Regele avu cuvinte de laudă, pentru progresul vizibil
pe care capitala Bucovinei îl făcuse, de când suveranul trecuse pentru prima dată prin
Cernăuţi. Regele Carol se adresă, apoi, profesorului Ion G. Sbiera, pe care-l cunoştea de la
Academia Română, apreciindu-i lucrarea: Mişcări culturale şi literare la Romanii din stânga
Dunării, în răstimpul de la 1504-1714. Toate acestea se petreceau în faţa ochilor noştri,
înduioşaţi până la lacrimi de priveliştea măreaţă ce ni-o impregna în suflete figura majestoasă
şi gesturile Regelui Carol şi ale Principelui Ferdinand, pe care mulţi dintre noi îi vedeam
pentru prima oară. Nici cea mai îndrăzneaţă fantazie nu şi-ar fi putut imagina atunci că tânărul
şi sfiosul Principe Ferdinand era predestinat de soartă ca, după două decenii, să se încoroneze,
la Alba-Iulia, Rege al tuturor Românilor! Astfel s-a adeverit zicala bătrânească: Când norocul
îşi schimbă pasul, nu aduc anii ce aduce ceasul.
În clipa când Regele Carol strânge călduros mâna profesorului Sbiera, generalul
Vlădescu se apropie de Suveran, zicând în auzul tuturor: „Daţi-mi voie, Majestate, să Vă
prezint pe baronul Mustaţă, un bun român din Bucovina!‖.
Atunci Regele Carol, plăcut impresionat de recomandaţia mareşalului său, se întoarse
către baronul Mustatza, pentru a-i spune, în româneşte, că se bucură de a-l cunoaşte. Dar, la
cuvintele măgulitoare ale Regelui, baronul Mustatza avu nefericita inspiraţie de a răspunde
nemţeşte, zicând:
– Entschuldigen, Majestät, ich spreche nicht rumänisch, wir sind hier deutsch erzogen,
adică „Scuzaţi, Majestate, eu nu vorbesc româneşte, noi aci suntem educaţi nemţeşte!‖.
Răspunsul acesta, auzit de toată lumea, a produs o adâncă indignare în public, care
numai cu greu a putut fi stăpânită. Regele Carol, neplăcut impresionat, dar plin de tact şi
demnitate, a întors spatele baronului Mustatza, şi, adresându-se zâmbind baronului Alexandru
Hurmuzachi, l-a întrebat, nemţeşte, dacă ştie româneşte. Baronul Alexandru Hurmuzachi,
înţelegând fina ironie a Regelui, a răspuns politicos că ştie şi, continuând convorbirea în
româneşte, a cerut scuze Suveranului pentru inadvertenţa baronului Mustatza, care nu era nici
român şi cu atât mai puţin bun român. De penibilul incident de la gara din Cernăuţi, face
menţiune şi dl Iorga, în a sa Geschichte des Rumänischen Volkes, apărută la Gotha, 1905, vol.
II, p. 455. După ce se mai întreţinu o clipă cu preotul Dimitrie Brăilean, Regele, însoţit de
Principele Moştenitor, se urcă în vagonul-salon. Trenul se puse în mişcare, iar Regele apăru la
fereastră, salutând cu degetul la chipiu. Urale nesfârşite însoţeau privirile noastre aţintite
asupra Regelui, pe care noi îl consideram ca fiind şi al nostru.
Incidentul penibil de la gară a fost viu comentat în toate cercurile româneşti. Prima
consecinţă firească a incidentului a fost excluderea baronului Nicolai Mustatza din „dirigenţa‖
Partidului Naţional Român în Bucovina. Baronul Mustatza intrase în acel comitet de direcţie
ca reprezentant al marilor proprietari armeano-poloni, care aderau la politica conservatoare a
marilor proprietari români. Familia Mustatza era originară din Epir, de unde Constantin
Mustatza emigra în Moldova, negustorie făcând. Fiul său Toader mijloci vânzarea bunurilor
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fondului bisericesc din Bucovina, ce rămăseseră dincolo de cordon, în Moldova, acumulând
din misitia aceasta o avere foarte mare, învestită în largile sale proprietăţi rurale din Bucovina
şi mai ales în părţile ucrainizate. Pentru serviciile aduse guvernului austriac, el fu ridicat, la
1822, la rangul de baron, titlu care îi înlesni intrarea în rândurile boierimii române băştinaşe.
Nepotul lui Toader Mustatza a fost Nicolai Mustatza, tristul personaj al incidentului din Gara
Cernăuţilor. Educat în şcoli germane şi angajat în afaceri cu evreii, Nicolai Mustatza era
aderentul cel mai reprezentativ al doctrinei bucoviniste, care propovăduia desfacerea
individului de legăturile sale organice cu neamul din care făcea parte, neglijarea limbii
materne, înăbuşirea simţului naţional şi contopirea tuturor acestor renegaţi într-o specie
exotică de homo bucovinensis, fără nici o convingere naţională, dar cu limba de conversaţie
germană. Nicolai Mustatza era tipul cel mai autentic al acestei ideologii politice, care nu era
însă deloc împărtăşită de românii bucovineni.
Patria, organul de publicitate al românilor bucovineni din acea vreme, dădu cea mai
categorică dezminţire încercărilor de mistificare ale baronului Mustatza, declarând, în Nr. 154
din 17/29 Iulie 1898:
„Românii buni din Bucovina nu sunt de tagma dlui baron Mustatza.
Nu! Altceva sunt românii „buni‖ din Bucovina; ei în alte idei au crescut, alte
sentimente păstrează şi lor nu li-e ruşine de vorba românească!
Baronul Mustatza stă singur în cercurile româneşti, cu doctrinele sale, atât de singur,
încât de demult i se contestă până şi dreptul de a se gira român, fie bun sau rău.
În sofistica sa, baronul Mustatza combate principiul naţional, pe motivul că singur
„bukovinertum-ul‖ ne leagă de monarhia Habsburgică şi ne asigură dezvoltarea în cadrele
autonomiei ţării.
Fals! Noi suntem bucovineni, dar ţinem să păstrăm caracterul şi autonomia ţării, dar ca
români şi nu ca internaţionali.
După origine, Bucovina este o ţară românească, şi caracterul acesta ea trebuie să-l
păstreze...
Dacă păcatele din trecut au spoliat, în parte, ţara de adevăratul ei caracter, este
regretabil; dar faptul acesta ne impune cu atâta mai mult o sfântă datorie, să reconstituim
caracterul adevărat al ţării, fie chiar şi cu cele mai mari jertfe.
Suntem români şi voim să rămânem români buni, în Bucovina românească; aşa fiind,
vom combate, până la ultima consecinţă, pe toţi aceia care umblă să ne facă de batjocura
lumii: un popor fără limbă şi fără conştiinţă naţională!
Ţinem la autonomia provinciei şi reclamăm lărgirea acestei autonomii, nu pentru a ne
preface ţara într-un mozaic de străini, traşi-împinşi din toată lumea, ci ca să-i păstrăm
neschimbat caracterul istoric, dezvoltându-l în conformitate cu spiritul timpului şi cu
imperativele conştiinţei noastre naţionale.
Având înaintea ochilor acest măreţ scop, o singură lozincă ne va călăuzi în lupta
noastră pentru neam şi ţară:
Jos bucovinertum-ul păcătos!‖.
Incidentul regretabil de la gară a produs, în opinia publică din Bucovina, un efect
contrar celor intenţionate de baronul Mustatza; el a contribuit la trezirea conştiinţei şi
demnităţii româneşti şi a determinat pe guvernatorul Bourguignon să ia vaste măsuri de pază,
la întoarcerea Regelui Carol I din călătoria sa din Rusia. Duminică, la 7 August, orele 8
dimineaţa, trenul regal intră în gara din Cernăuţi. Din motive de siguranţă, accesul pe peronul
gării a fost rezervat exclusiv persoanelor oficiale, în frunte cu guvernatorul Bourguignon. În
salonul de aşteptare nu se mai găseau decât primarul oraşului, Kochanowski, preşedintele
tribunalului Wessely, profesorul I. G. Sbiera, arhimandritul Juvenal Stefanelli, consilierul
Vasile Morariu. Regele Carol a descins, şi de astă dată, din vagonul regal şi s-a întreţinut,
timp de 15 minute, cu cei prezenţi, pentru a-şi continua drumul spre frontiera de la Burdujeni,
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unde era aşteptat de membrii guvernului român şi de o mare mulţime de popor. Publicul
românesc din Cernăuţi, şi îndeosebi noi, studenţii români, am regretat foarte mult că
autorităţile austriece ne-au privat de fericirea de a vedea, şi la întoarcere, pe Regele României
libere, simbolul unităţii naţionale şi nădejdea izbăvirii ce era să vină. / Ion I. NISTOR‖844.

1899: Vicovanul Nicolae Chifan,
în garda Împăratului Franz Josef
„Acum, până ce se deschide anul şcolar, e bine să prospectăm folosul ce ni-l aduce
şcoala, apoi sârguinţa şi purtarea cea bună.
Vremile sunt grele şi amarnic traiul, dar dacă eşti om mare şi pe lângă aceea eşti şi
sârguincios şi cu purtări alese, apoi Dumnezeu îţi ajută să reuşeşti mai bine şi mai cu folos.
Iată, bunăoară, unde-l vedem ajuns cu învăţătura, cu voinţa şi cu purtarea cea bună pe
dl Nicolai Chifan, al cărui chip l-am pus, cu dragă inimă, în fruntea gazetei noastre.
Dl Chifan îi român şi se trage din Chifănenii din Vicovul de Jos. Ca copil de gospodar,
a îmblat la şcoala din sat, ca şi alţi băieţi; dar în anul 1858 a fost luat la cătane şi a slujit, mai
întâi, la Regimentul de Infanterie 41 şi, apoi, la Regimentul de Infanterie 63.
Fecior isteţ şi voinic, cum era, nu şi-a pierdut timpul degeaba la oaste, ca alţii, ci a
învăţat, mai departe, cât ce a putut. Timpurile erau grele, pe atunci. În Talia se aprinsese
bătălie crâncenă şi, Doamne, mult sânge de român s-a mai vărsat în bătălia aceea. Şi dl
Chifan, ca ostaş curajos, a luat parte la bătăliile din Italia, înfrângând, cu ceilalţi fraţi de luptă,
puterea duşmanului, şi anume în bătăliile de la Castelnedolo şi de la Como. Şi, în bătăliile
acesta crâncene, şi el s-a ales cu o rană la piciorul cel drept, dară şi cu medalia de vitejie pe
vitejescu-i piept.
Împlinind, în anul 1864, şapte ani de cătănie, dl Chifan a trecut la garda Curţii
împărăteşti din Viena. Se ştie că în garda Curţii împărăteşti întră numai ostaşii cei mai
frumoşi şi cei mai voinici şi ei sunt puşi se stea pururea de pază la curtea preaînălţatului
Împărat, de aceea îi şi aleg dintre ostaşii cei mai cu credinţă.
Şapte ani de zile, după olaltă, a fost dl Chifan gardist împărătesc, dovadă, că era om
foarte cu credinţă prea luminatului nostru Împărat. În anul 1871, a ieşit dl Chifan, de bună
voie, din garda împărătească şi s-a făcut portar la Grădina împărătească din Viena, cu numele
„Augarten‖. Cei ce nu cunosc rândul prin Viena, vor socoti că portăria aceea nu-i nici de o
seamă; dară nu-i aşa, căci ea e slujbă de mare onoare şi încredere.
După aceea, a întrat dl Chifan portar la Ministerul de Externe, adică într-un serviciu
mai greu, dară şi mai bine plătit, şi în care a rămas, apoi, până în ziua de astăzi. Pentru
purtarea cea vrednică, ca portar împărătesc şi ca ostaş voinic, dl Chifan a căpătat, până acum,
şapte medalii de laudă, de la Împăratul nostru; dară tot pe atâtea a căpătat şi de la împăraţi şi
regi străini, bunăoară de la Împăratul rusesc şi de la Împăratul german, apoi de la regele
României şi de la regele Serbiei, şi de la alţii. Pieptul cel lat al dlui Chifan e parcă anumea
făcut pentru atâta decorare.
Dl Chifan s-a născut în Vicovul de Jos, în anul 1837, şi acuma îi în vârstă de 62 de ani.
Putem zice, dară, că şi-a petrecut mai toată viaţa între străini. Dară, cu toate că dl Chifan şi-a
petrecut viaţa departe de vatra părintească, dumnealui tot a rămas, şi până în ziua de azi,
român adevărat, pentru că dumisale îi e scumpă limba cea mămească ca ochii din cap şi o
844 Nistor, Ion I., Regele Carol I, la Cernăuţi, 25 iulie 1898, în Revista Fundaţiilor Regale, Nr. 5, Anul VI,
Bucureşti 1 mai 1939, pp. 268-273
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vorbeşte tare cu drag, cu câţi români numai se poate întâlni. Aşa a venit, odată, la Viena,
marele român Ioan Brăteanu, ministru al României şi, necunoscându-l pe dl Chifan, a început
a vorbi, la dânsul, franţuzeşte; iară dl Chifan, ştiindu-l că-i român, nu i-a mai răspuns
franţuzeşte, ci curat româneşte. Ce nu s-a mai bucurat ministrul că a dat de român tocmai în
Viena şi încă într-aşa un serviciu!
Aşa ar trebui să facă fiecare român bucovinean, să-şi iubească limba şi să o vorbească
cu drag, ori şi cu cine, iară nu să se apuce îndată la încurcat pe rusie ori în altă limbă, îndată
ce dă faţă cu un om necunoscut.
Foarte mulţi şcolari români, de pe la şcolile cele mari din Viena, se întâlnesc cu dl
Chifan şi dumnealui se bucură tare de întâlnirea lor, pentru că ştie că sunt români ca şi dânsul.
Multor din aceşti şcolari li-i dl Chifan ca şi un tată şi-i ajută şi cu bani la învăţătura lor, căci
dumnealui e şi om cu avere, tare bun de inimă şi nu cruţă unde vede că-i de dat.
Dlui Chifan tot aşa îi e de dragă şi de scumpă şi legea ce şi-a moştenit-o din moşi
strămoşi. Măcar că trăieşte acolo, în Viena, între fel de fel de oameni, de altă lege, dumnealui
tot a rămas statornic şi neclintit în legea noastră cea dreaptă şi, de intri în casă la dumnealui,
afli şi cărţi sfinte pe masa lui, cum sunt în bisericile noastre. Apoi mai ţine şi gazetele noastre
cele romaneşti din Bucovina, căci nu-şi poate uita neamul şi ţara, şi totdeauna e îngrijit de
ursita ei. Şi numai Dumnezeu ştie câte lacrămi a vărsat, de câte ori i s-a întâmplat să capete
veşti rele din ţara unde s-a născut, din leagănul scump al copilăriei sale, din frumoasa
Bucovina.
Dl Chifan, cu purtarea lui cea bună şi cu sârguinţa lui a ajuns să fie om avut, cinstit şi
tare băgat în seamă de toţi câţi îl cunosc, nu numai de români, ci şi de străini.
Iată, iubiţi cetitori, ce poate purtarea cea bună, sârguinţa şi învăţătura! Mai zică acum
cineva,că nu e bine să-ţi trimiţi copiii la şcoală! Priviţi la portretul din fruntea „Deşteptării‖ şi
vedeţi la cât bine şi la câtă laudă a ajuns un fiu al poporului nostru românesc din
Bucovina‖845.

1899: Mare bal, în gara din Burdujeni
Faptul divers înseamnă, de cele mai multe ori, informaţie istorică, necesară celor care
scriu istoriile unor aşezări, dar şi interesului comunitar, manifestat mai ales prin tentaţii
genealogice (căutarea străbunilor). Dar mai există, în relatările unor întâmplări mondene, şi un
parfum de epocă, care stârneşte nostalgii care ne înfrumuseţează viaţa. Din toate aceste
constatări şi ca finalitate a acestora, vă sugerez să citiţi relatarea din „Albina‖ lui Spiru Haret,
anul al doilea, 1889:
„În seara zilei de 20 februarie 1899, în gara Burdujeni, s-a dat un concert, cu bal, în
folosul cantinelor şcolare, cu ajutorul domnilor Zira şi Saul, absolvenţi ai Conservatorului din
Iaşi, ajutaţi de 24 elevi şi eleve ai şcolii din Burdujeni, dirijaţi de către doamna Olimpia
Călinescu, învăţătoare. Concertul s-a început prin o cuvântare de ocazie, vorbită de către
dirigintele şcolii, C. Călinescu scoţând în relief importanţa şi foloasele cantinelor şcolare.
Foloasele obţinute au fost de 400 lei, plus de vreo 200 colectaţi cu o listă de către domnii C.
Călinescu şi C. Zambra, şeful gării. Balul s-a urmat până la ora 6, cu o animaţie de nedescris.
Cu această ocazie, ca întotdeauna, s-a remarcat o îmbrăţişare adevărat colegială a
funcţionarilor gării, datorită, în parte, şi domnilor Zambra, Frăsinescu şi Iordăchescu. Pentru
care frumoasă îmbrăţişare s-au adus mulţumirile cuvenite, în numele elevilor şcolii, de către
845 Deşteptarea, Nr. 14, Anul VII, Cernăuţi 15/27 iulie 1899, pp. 1, 2
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dirigintele Călinescu. Mai mult, domnul Zambra, şeful gării, a luat hotărârea ca, la orice
petrecere care se va da în gară, 1/2 să fie în folosul cantinelor şcolare‖846.

1899: Tablou cu tinerii tabelelor de recensământ
Prefectura judeţului Botoşani publică, în Monitorul Oficial, un „Tablou de tinerii din
judeţul Botoşani care urmează a fi înscrişi pe tabelele de recensământ ale clasei anului 1901 şi
care sunt dispăruţi de prin comunele unde s-au născut‖. Din aşezările judeţului Suceava de
astăzi, lipseau de la domicilii: Sapsa sin Iosub, fiul lui Iosub si al Periţei, Herşcu Henic, fiul
lui Iosub si al Reizei, Froim Herlet Cheni, fiul lui Herluţ şi al Rozei, Aurelian Bendu, fiul Ion
şi al Soltanel, Morlha sin Zanvel, fiul lui Zanvel al Haiei, Ion Dascălu, fiul lui Gheorghe şi al
Domnicăi, Haim Perit sin Moisă şi al Seniei, Moidel sin Strul, fiul lui Strul şi al Golidei, Iţic
sin Strul, fiul lui Strul şi al Leiei, Avram sin Altar, fiul lui Altar şi al Hindei, Zisu Aninu, fiul
lui Marcu şi al Şeinei, Şaia Iser, fiul lui Benditu şi al Estrei, Avram Herş Meidel, fiul lui
Mehal al Tobei (toţi „din comuna Târgu-Burdujeni‖), Ciornei Ion, fiul lui Costache şi al
Catrinei, Curcă Vasile, fiul lui Gheorghe şi al Anei, Sandu Gheorghe, fiul lui Neculai şi al
Catrinei, Ciobanu Gheorghe, fiul lui Neculai şi al Galofiei, Palaghian Manole, fiul lui Ion şi al
Galofiei, Paiu Costache, fiul lui Neculai şi al Marandei, Popa Mihaiu, fiul lui Costache şi al
Catrinei, Popa Gavril, fiul lui Costache şi al Catrinei, Anuşca Dumitru, fiul lui Neculai şi al
Paraschivei, Bidu Ioan, fiul lui Vasile şi al Domnicăi, Bobu Vasile, fiul Mariei, Paroh
Neculai, fiul lui Ioan şi al Zamfirei, Manchiţă loan, fiul lui Gheorghe şi al Elenei, Pricop Ioan,
fiul lui Gheorghe şi al Elenei, Bobu Iordache, fiul lui Tudor şi al Aniţăi, Ciobanu Vasile, fiul
lui Lupu şi al Saftei, Spătariu Dumitru, fiul lui Alexe şi al Catincăi, Ionescu Victor, fiul lui
Vasile şi al Mariei, Gavriliu Vasile, fiul lui Emanoil şi al Mariei, Spacu Vasile, fiul lui Ion şi
al Zoiţei (din satul Burdujeni) Zeilic Iulian, fiul lui Carol şi al Terezei, Herşcu Rivin, fiul lui
Sin Herşcu şi al Itei, Lazarovici Gheorghe, fiul lui Vindil şi al Anei, Ionescu Toader, fiul lui
Dumitru şi al Elenei, Condriuc Dumitru, fiul lui Dumitru şi al Mariei (din Corni), Pădure
Petru, fiul lui Vasile şi al Ilincăi, Popişteanu Gheorghe, fiul lui Vasile şi al Catincăi (din
Poiana-Lungă), Popescu Costache, fiul lui Vasile şi al Mariei, Baraş Nahman, fiul lui
Zalman şi al Şenibeilei, Sturza Ion, fiul lui Spiridon şi al Ecaterinei, Lumaicu Costache, fiul
Anei, Irimia Mihai, fiul lui Costache şi al Savetei, Andrieşi Neculai, fiul lui Ion şi al Mariei
(din Salcea), Timofti Costache, fiul lui Alexandru şi al Domnicăi, Horopciuc Ion, fiul lui
Dumitru şi al Aniţei, Gheţim Neculai, fiul lui Constantin şi al Irinei, Havriliuc Costache, fiul
lui Toader şi al Ioanei, Neamţu Costache, fiul lui Niculae şi al Bălaşei, Barbă-Lată Costache,
fiul lui Petrea ţi al Mariei, Rusu Petrea, fiul lui Georghe şi al Mariei, Neamţu Ion, fiul lui
Gheorghe şi al Elenei, Andrei Ion, fiul lui Ilie şi al Paraschivei, Hriţcu Gheorghe, fiul lui
Gheorghe şi al Elisabetei, Daniliuc Dumitru, fiul lui Ion şi al Elenei, Amărinţei Petrea, fiul lui
Niculae şi al Domnicăi, Macsim Dumitru, fiul lui Niculae şi al Anei, Boicu Mihai, fiul lui
Toader şi al Mariei, Amoaşei Ion, fiul lui Mateiu şi al Paraschivei, Simonovici Moisă, fiul lui
Periţi şi al Rifcei, Luchinăsei Dumitru, fiul lui Niculae şi al Ecaterinei, Andrei Dumitru, fiul
lui Mihai şi al Dochiţei, Scripcariu Niculae, fiul lui Matache şi al Catrinei, Graur Leizer, fiul
lui Şloim şi al Haiei (din Călineşti), Rusu Toader, fiul lui Petrea şi al Irinei, Ioseb Mein, fiul
lui Iosub şi al Reizei, Rusu Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, Dolea Costache, fiul lui
Gheorghe şi al Aniţei, A Basenei Costache, fiul lui Ion şi al Mariei, Hânţescu Costache, fiul
lui lordache şi al Catincăi, Balan Niculae, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, Turtureanu
846 Albina, Anul II, nr. 27, Duminică 4 aprilie 1899, pp. 857, 858
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Mandache, fiul lui Vasile şi al Saftei, A Solomei Ion, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, Suman
Ion, fiul lui Vasile şi al Magdalinei, David Copel, fiul lui David şi al Tobei, A Ciubotăriţei
Gheorghe, fiul lui Dumitru şi al Zamfirei, Radiu Vasile, fiul lui Ion şi al Mariei, Cotruţă Ion,
fiul lui Iordache şi al Zoiţei, Pădurariu Vasile, fiul lui Dumitru şi al Mariei, Angheluşi Vasile,
fiul lui Petre şi al Elenei, Răileanu Dumitru, fiul lui Niculae şi al Dochiţei, Dobrea Dumitru,
fiul Elenei, Roscănianu Vasile, fiul lui Gheorghe şi al Sultanei, Morga Constantin, fiul lui
Vasile şi al Mariei, A Ivănesei Dumitru, fiul lui Vasile şi al Mariei, Seniţu Costache, fiul lui
Gheorghe şi al Lisavetei, Ivănuţă Vasile, fiul lui Petrea şi al Mariei, Tudorică Gheorghe, fiul
lui Iordache şi al Paraschivei, Iacob Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi al Mariei (din Fântânele),
Huludeţ Gheorghe, fiul lui Costache şi al Mariei, Brodnor Petru, fiul lui Iohan şi al
Magdalenei, A Orbu Gheorghe, fiul lui Toader şi al Rariţei, Ruganovici Alexe, fiul lui Mihail
şi al Sofiei, Meir Iancu, fiul lui Pitic şi al Minţei, Stan Costache, fiul lui Ioan şi al Casandrei,
Leibovici Aktăr, fiul lui Strul şi al Malcăi, Aizic Şloim, fiul lui Strul şi al Dvarei, Aizic Altăr,
fiul lui Strul şi al Dvarei, Iancovici Calman, fiul lui Calman şi al Ruhlăi, Clain Iosef, fiul lui
Rudolf şi al Mariei, Carpinschi Mihaiu, fiul lui Mihaiu şi al Iuliei, Dumitru Gheorghe, fiul lui
Gheorghe şi al Mariei, Moldovanu Petru, fiul Elenei, A Popei Neculai, fiul lui Dumitru şi al
Casandrei (din Dumbrăveni), Gavriline Grigore, fiul lui Manoli şi al Mariei, Ungureanu
Ioan, fiul lui Gheorghe şi al Victoriei, Ştefănescu Titus, fiul lui Alexandru şi al Eugeniei,
Ferariu Gheorghe, fiul lui Anton şi al Ecaterinei, Munteanu Costache, fiul lui Enache şi al
Raveicăi, Burăh Calman, fiul lui Avram şi al Ghitlei, Romaşcanu Grigore, fiul lui Sava şi al
Elisabetei, Teodor Costache, fiul lui Dumitru şi al Savetei, Fruct Iţic, fiul lui Avram şi al
Haiei, Ferariu Andrei, fiul lui Ioan şi al Elenei, Garici Vasile, fiul lui Costache şi al Profirei
(din Brehueşti)847.

1899: Vatra Dornei, în întâmplări mărunte
1899: „Permutări: Avocații Dr. Ludwig Eichhorn, în Teplitz, după Bilin; Dr.
Emanuel Podubecky, în Königl; Weinberge, la Praga; Dr. Josef Hurtig în Dorna Watra, de la
Suceava; Dr. Moriz Kornblüh, în Freistadt (Silezia), de la Mährisch-Ostrau; Dr. Isidor
Diamant, în Stryj, de la Bóbrka; Dr. Heinrich Horn, în Viena, de la Gars. Ger. Bez. Horn― 848.
1899: „Numiri, în ceea ce privește judecătorii regionali: Ernst Mandyczewski, din
Dorna Watra, pentru Suceava... Cornel Kisselitza din Suceava, acolo... Dr. Emanuel Dresdner,
din Cernăuţi, acolo... judecătorul de district Emil Orobko, din Sadagura, pentru Cernăuţi...
Emil Prokopovici, din Suceava, în Suceava... judecătorul de district Elias Dan, din Coţman, în
Suceava.
Cu privire la judecătorii regionali în calitate de judecător de district: Julian Curkowski,
din Sadagura, în Zastavna, Simeon Wydyniwski, din Sorojineţ, în Dorna Watra, Elias
Semaca, în Cernăuţi, din Solca... Hippolyt Calindescu, din Rădăuţi, în Dorna Vatra, Johann
Stefanovicz, în Cernăuţi, din Vijniţa, Emil Tomorug, în Dorna Watra, din Sadagura şi Georg
Tarnawski, în Suceava, din Coţman―849.

847 Monitorul Oficial, No. 165, Sâmbătă 23 octombrie / 4 noiembrie 1899, pp. 5649, 5650
848 Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums, XV. Jahrgang 1899, Wien 1899, p. 141
849 Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums, XV. Jahrgang 1899, Wien 1899, pp. 255, 256
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1899: „Pe lista avocaților au fost înscrişi următorii: Dr. Nikolaus Wassilowski, cu
domiciliul în Dorna Watra―850. „Permutări: Avocatul Dr. Ernst Anastasius Fein, în Dorna
Watra, de la Cernăuţi―851.
1900: „Casă naţională în Dorna. În Dorna (Bucovina), s-a proiectat, de Cabinetul de
lectură ,Sentinela‖ de acolo, zidirea unei case naţionale. Lucrările se vor începe la 15 aprilie
1900 şi, astfel, Dorna va avea, încă în acest an, în hotarele sale, o prea frumoasă casă
naţională‖852.
1903: „Liga țăranilor români din Bucovina împotriva alcoolului. Din pricina
numărului enorm de birturi, ţinute, peste tot, de evrei, alcoolismul face în Bucovina ravagii
înfricoşătoare. Dar, de câtva timp, datorită eforturilor inteligente ale excelentului cler ortodox
din această provincie, există o mișcare semnificativă împotriva alcoolului. Această mișcare
este peste tot considerabilă printre românii din districtele Rădăuți, Suceava, Gura Humorului
și Câmpulung.
Țăranii s-au formal, în fața preoților, să nu mai bea băuturi spirtoase și n-au mai băut.
În unele locuri, îngroapă solemn țuica, împreună cu preoții. În Vatra Dornei, alcoolul are chiar
un mormânt foarte drăguț, pe care toți vizitatorii băilor din această localitate au putut să-l
vadă (A Dorna Watra l'alcool possède même un très-joli tombeau que tous les visiteurs de
bains de cette localité ont pu voir)‖853.
1906: „Din incidentul permutării domnului consilier la tribunal c. r. Ipolit Calinescu,
de la Dorna, la tribunalul din Cernăuţ, au aranjat funcţionarii tribunalului din Dorna, la 28
Octoinvre st. n. 1906, un banchet festiv, la care a participat un public numeros, compus din
persoanele marcante ale întregului district. Şirul toastelor l-a deschis dl secretar la tribunal c.
r. Alecu Popovici, căror le-au urmat discursurile domnilor comisar c. r. Lindes, ca
reprezentant a prefecturii c. r. din Cîmpulung, adv. Dr. Vasilovschi, consilier la trib. c. r.
Meixner, exarh gr. or. Sbiera, director la şcoala poporală Grigorovici, primar G. Deac,
gospodar Ştefan Forfotă etc. Toţi oratorii au accentuat, cu cuvinte elocvente, însuşiile
eminente ale jubilantului ca preposit judecător, coleg, amic, fiu demn al naţiunii, persoană
deosebit de activă spre binele comun, amic al şcolii, bărbat gentil etc. Participanţii la
banchetul acesta s-au petrecut în dispoziţiunea cea mai animată până în zori de zi.
Marţi, în 30 Octomvre s. n. 1906, a aranjat, tot în onoarea numitului domn şi a prea
stimatei sale doamne, casinul din Dorna o serată cu dans, la care a participat întreaga
inteligenţă din Dorna. Petrecerea aceasta a reuşit aşişderea deosebit de bine, părăsind
participanţii sala de dans chiar în zorile dimineţii.
Miercuri în 31 Octomvre st. n. a. c., a plecat dl consilier Calinescu, cu familia sa, din
Dorna, părăsind locul activităţii sale deosebit de rodnice, de 7 ani. La staţie, s-a întrunit toată
inteligenţa din loc, spre a-şi lua rămas bun de la numitul domn şi de la prea stimata sa
doamnă.
Districtul tribunalului din Dorna are cauză să-i păstreze domnului consilier Calinescu,
care a fost unul din cei mai activi funcţionari ai tribunalului şi care s-a întrepus pentru binele
comun, o memorie bună. Mai ales însă pentru naţiunea romînă, al cărei fiu deosebit de demn
este dl consilier Calinescu, învolvează strămutarea Domnie Sale din Dorna o pierdere
mare‖854.
850 Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums, XV. Jahrgang 1899, Wien 1899, p. 311
851 Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums, XV. Jahrgang 1899, Wien 1899, p. 341
852 Tribuna Poporului, Nr. 57, Anul IV, Arad, joi 23 martie / 5 aprilie 1900, p. 3
853 Verax, La Roumanie et les juifs, Bucarest 1903, p. 350
854 Apărarea Națională, Nr. 11, Anul I, Cernăuți, duminică 11 noiembrie stil nou 1906, p. 3
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1900: Trecutul Dornei, în mitul dicţionarului lui Lahovari
„Din trecutul Dornei. Mai înainte de răpirea Bucovinei, toate satele ce ţin de comuna
Dorna (Arini –n. n.) formau o singură comună cu Dorna Bucovineană, târguşor în care se afla
şi reşedinţa comunei. Tot teritoriul era o singură răzăşie, dată de Ştefan Vodă cel Mare, în
împrejurările următoare, zice tradiţia : Vodă pornise spre Ardeal, pe valea Moldovei, dar la
Vama (cel mai vechi sat din câte sunt în împrejurimi, unde se crede că se vămuiau toate
mărfurile venite din Ardeal şi Ungaria), se opri cu oştirea, neputând înainta, deoarece drumul,
înainte, nu era decât o cărare îngustă şi foarte nepracticabilă. Aci, la Vama, Ştefan Vodă puse
un stâlp, ce se vede şi astăzi (Stâlpul lui Mihai Racoviţă, în realitate – n. n.). Pe atunci, în
Câmpulung nu erau decât câteva case şi, de acolo, spre Dorna, cale de o zi, nu mai întâlneai
locuinţă omenească, ci numai codri posomorâţi, păduri fecioare. Unde e acum Târgul Dorna,
între ape, la gura Dornei în Bistriţa, se afla o singură gospodărie, casă bună, grajd etc.,
proprietăţi ale unui oarecare Gheorghiţă, hoţ vestit şi rafinat, şi vânător neaoş. Acesta croi şi
lărgi cărarea ce lega locuinţa lui cu târguşoarele de primprejur. El prăda la depărtări mari şi,
astfel, niciodată nu fu prins. Drumul, trecând pe dinaintea casei lui, orice călător, boier sau
ţăran, de la vlădică, până la opincă, trăgea la dânsul, unde era foarte bine primit şi în deplină
siguranţă că nu i se va întâmpla nimic. Celor mai distinşi dintre mosafirii săi le dădea călăuze
devotate, care să-i călăuzească şi să-i apere de orice primejdii.
Astfel reuşi el să se facă foarte cunoscut. Neavând copii cu prima-i soţie, Gheorghiţă,
cu învoirea ei, îşi mai luă o femeie, cu care avuse trei băieţi: pe Gheorghe, Ioniţă şi Grigore.
Pentru această faptă, cum şi pentru o prădăciune, întâmplată pe drum, dar nedovedită,
Gheorghiţă fu ridicat şi dus, spre a fi judecat de divan şi Mitropolit, la Suceava. Încărcat de fel
de fel de blănuri, intră în Suceava, unde cei cărora le acordase ospitalitate reuşesc nu numai
să-l îndreptăţească către Vodă, ci îl prezentară ca pe un mare binefăcător. Vodă, drept
recompensă, îi dărui tot locul şi pădurile cunoscute numai lui şi astfel se înfiinţa răzăşia
Dornei.
Hrisovul lui Ştefan Vodă se păstră până la răpirea Bucovinei, de când nu se ştie ce s-a
făcut. Cei trei fii ai lui Gheorghiţă întemeiară: Gheorghe, satul Gheorghiţeni de peste Bistriţa,
Ioniţă, poreclit Tărâţă şi Ciocârlan, înfiinţă satul Gura Negrii; iar Grigore râmase în locul
tătâne-său şi se dedă cu tâlhăria, fiind foarte cutezător. Acesta de mic era ruşinos, nu
îndrăznea să se ducă pe la pomeni, dar pândea pe cei de seama lui şi le fura colacii, numiţi
cozani. Oamenii îl porecliră atunci Grigore Cozan. Cozan, urmărit pentru tâlhăriile lui, fuge,
pe cea dintâi plută, pe Bistriţa, cu familia sa şi scoboară la Cruce, sat descălicat de el; iar
urmaşii săi, după un timp oarecare, vin şi pun începutul satului Cozăneşti.
La 1776, din vechea Dornă se înfiinţează două comune : Dorna-Vatra, dincolo, şi
Dorna Gura-Negrii, dincoace. Mai tîrziu, înmulţindu-se locuitorii, prin dezlipire, se formează
comuna Şaru-Dornii, din care nu sunt decât câteva zeci de ani de când se desfăcu comuna
Neagra-Şarului. Astfel, din vechea răzeşie sunt acum patru comune mari. Dorna-Vătra şi ale
noastre: Dorna, Şarul şi Neagra, a căror populaţie a sporit mult prin refugierea aci a multor
români din Ardeal şi Bucovina.
Nesupăraţi de nimeni, stăpâniră răzeşii moşia până pe la 1800, când dornenii, revoltaţi
contra unor evrei, ucid, în cârciuma satului de la Gura-Negrei, pe 9 dintre ei. Daţi în judecată,
Vodă Alex. Ipsilante ceru uricele moşiilor lor, pe care învinovăţiţii neavându-le, Vodă le
confiscă moşia şi, prin hrisovul din August 1800, o făcu danie fiului său (Hrisovul e în stăpâni
rea preotului Gh. Ortoan din Dorna, împreună cu toate actele răzeşiei).

337

338

După Ipsilante, moşia trecu prin vreo trei mâini, până ce încăpu în acelea ale familiei
Balş―855.
1846: „Dorna, Valea, Transilvania, un pârâu care izvorăşte în județul Doboka, în
bazinele de Bistriţei Aurii din munții Sztrunyoru, Vurvu-Illye-Popi (vârful lui Ilie Popii),
Piétrille-Illyjiji (Pietrele lui Ilie), din ramura înaltă estică, iar izvoarele sale trec peste granița
transilvăneană în ţinutul Bucovina, din Cercul Galiţiei, străbat localităţile Dorna-Kandreny și
Dorna, care se află în districtul din munții Piátra-Dorni, Piétrille-Rossi, Tajetura, Muntsél cu
malul drept Välye-Lukätsu şi, după un parcurs de 5 ore şi jumătate, primeşte, în DornaKandreny, pe malul drept, pârâul Văii, care curge din munții Mogura-Kaluluj, Sandroja și
Buba, care izvorăşte din Transilvania şi, după o oră de curs, ajunge în cercul bucovinean
galic, la Dornişoraa, apoi Dorna mai primeşte apele pâraielor Tesna-impuzita, Tesna-rétse,
Kosnitza și Bankuluj, care toate se unesc în pârâul Kosna, atât pe malul stâng, dar și în ţinutul
Bucovina din Galicia, iar după trei sferuri de oră Dorna ajunge în satul Vátra-Dorna, iar după
o alergare totală de 11 ore, se varsă în râul Bistriţa Aurie, pe malul drept―856.
1846: „Dorna, Watra, Cercul Galiţia, Ţinutul Bukow. Moşia aparține satului, cu o
parohie și un oficiu poștal; situat între Waleputni (Valea Putnei) și Bojanastampi (Poiana
Stampii) pe Czernow (Neagra). În apropiere, Bistriţa Aurie; are oficiu poștal― 857.

1901: Vatra Dornei, o identitate distinctă
Mineritul de arsenic din Arşiţa, domeniu al Fondului religios oriental-grec din
Bucovina, s-a făcut încă de la începutul secolului trecut. Aspectul minereului este unul foarte
neregulat, motiv pentru care proprietarul anterior s-a limitat la urmărirea filoanelor
individuale de minereu și la îndepărtarea minereului doar în lățimea liniei, astfel încât în mod
curios s-au creat mine în formă de scară în spirală; părți individuale ale depozitului au fost
extinse în lunile de vară. În locul operațiunii anterioare necontrolate, un câmp planificat cu
tuneluri va răzbate în câmpul neprotejat, care, măsurat la intervale de 10 până la 15 m și la
distanțe de 30 până la 40 m, a fost lovit şi împins la suprafața depozitului. După finalizarea
centrului electric din Iacobeni, în operațiunile minei vor fi utilizate exerciții de impact
electric.
Mina de piatră brună cu nuanţe verzi din Dornawatra, de pe domeniul aceluiași fond, a
fost deschisă, simultan cu precedenta, dar activitatea a fost curând întreruptă, din cauza
costurilor mari de transport. Exploatarea a fost reluată abia acum doi ani, dar deocamdată
operațiunea se limitează la prospecţiuni. Ocazional, inspecția a fost dispusă să îndepărteze
supraîncărcările în groapa deschisă.
Până în prezent, dezvoltarea prosperă a ambelor mine a fost în principal opusă
condițiilor mizerabile de lucru, despre care se va discuta în altă parte858, pe lângă locația
ridicată, prețurile scăzute pentru minereurile produse și ratele ridicate de produse exploatate.
855 Lahovari, George Ioan, Marele dicţionar geografic al României, Volumul III, Bucureşti 1900, pp. 195, 196
856 Raffelsperger, Franz, Allgemeines geographisch-statistisches Lexikon aller Österreichischen Staaten : nach
ämtlichen Quellen, den besten vaterländischen Hilfswerken und Original-manuscripten, von einer Gesellschaft
Geographen, Postmännern und Staats- beamten, Dritter Band, Wien 1846, p. 161
857 Raffelsperger, Franz, Allgemeines geographisch-statistisches Lexikon aller Österreichischen Staaten : nach
ämtlichen Quellen, den besten vaterländischen Hilfswerken und Original-manuscripten, von einer Gesellschaft
Geographen, Postmännern und Staats- beamten, Dritter Band, Wien 1846, p. 162
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O a treia mină, deținută de Fondul religios greco-oriental Bucovina, este mina de
minereuri de cupru din Louisental (Fundul Moldovei), care se află pe un depozit de minereu
de sulf, purtător de cupru, care a fost dezvăluit de mai multe fisuri de crăpătură. Materialele
miniere care erau în linie, peste tunelul lung de 1 km, perforat cu un puț adânc de 150 de m,
au fost deja ridicate complet de proprietarul anterior. Operațiunea curentă a fost sub tunelul
moștenit. Odată cu folosirea capacităţii hidroenergetice a râului Moldova, un centru electric a
fost pus în funcţiune și energia electrică de înaltă tensiune este introdusă, prin reţele, în mină,
unde este utilizată pentru a acționa o linie cu vagoneţi de transport, o pompă subterană, o
mașină meteo și forajele de impact Siemens, și, desigur, pentru a ilumina locațiile șinei și
răscrucile.
În salina din Cacica, care este încă în proces de dezvoltare, construcția exploatării este
parțial realizată pentru extragerea sării de masă, iar unitățile de levigare sunt parțial instalate.
Saramura este pompată, prin arborele de producție, spre pământ și îmbibată în rocă, putânduse tăia conuri cu un diametru superior de 8 cm, 10 cm şi chiar 13 cm înălțime și de 1 kg
greutate, folosită pentru animale și pentru producerea sării industriale 859…
În Bucovina există muncitori complet calificați în mineritul sării, dar condițiile din
minereul din această țară sunt destul de triste. Companiile se bazează exclusiv pe populația
locală (germani și români), atunci când angajează lucrători; germanii sunt coloniști care au
fost chemați din Zips (Ungaria Superioară) și stabiliți, de către fostul proprietar al fabricii, la
începutul secolului trecut. Toți lucrătorii locuiesc în propriile case, care sunt construite pe
terenuri ale Fondului religios greco-oriental și plătesc o chirie de folosinţă foarte mică.
Aceștia consideră munca în minerit doar ca un venit suplimentar și preferă să lucreze în
pădure, la gatere și pentru transportul plutelor, vara.
Construcția căii ferate locale Valea Putnei – Dorna Watra a eliminat un număr mare de
lucrători din exploatare minieră; în ciuda orelor de lucru mai lungi din construcția căilor
ferate, minerii au aderat la această ocupație, deoarece primesc salarii mai mari, care
compensează drumul către exploatarea înaltă, de 1.300 m, și șederea în munți. În 1902,
câștigurile medii în exploatarea de piatră brună, în Bucovina, au fost de 2 K pentru vânătorul
înainte, 1 K(oroane) 80 h(eleri) pentru pădurar, gospodar și tâmplar, 1 K 28 h la 1 K 60 h
pentru ucenic și 88 h până la 1 K 20 pentru băieții, care lucrau 60-80 ore, și, în timpul
pregătirii, pentru maistru, 1 K 70 h, pentru lucrătorul la schimb, 1 K 40 h, iar pentru
preparatorul de minereu, 68 heleri. Mai puțini lucrători se angajează decât ar fi nevoie în
minerit; un aflux de muncitori străini lipsește. Rotaţia lucrătorilor este foarte mare, deoarece
cei care au plecat, vara, se întorc la muncă iarna și sunt angajați din nou.
Pe lângă salariile reduse, procesul extrem de neregulat al straturilor afectează în mod
negativ situația economică a lucrătorilor; doar câțiva muncitori ar trebui să călătorească mai
mult de 15 ture pe lună, deoarece enoriaşi a trei credințe, care trăiesc cot la cot, lipsesc din
schimburi chiar şi în zilele de sărbătoare ale celorlalte culte. Nivelul scăzut de educație și
tendința lucrătorilor de a bea țuică excesiv contribuie, de asemenea, la condițiile de muncă
nefavorabile.
Muncitorii se recrutează, la munte, în fiecare luni dimineață şi stau în cabane până
sâmbătă, la prânz, hrănindu-se cu mâncarea adusă cu ei. Condiții similare există şi la
exploatarea minereului de cupru din Louisental.
Gestionarea proastă a cărţilor de muncă, emise o singură dată, în trei companii din
districtul R. B. A. din Cacica, s-a soldat cu faptul că nu toți lucrătorii le-au primit, iar într-un
caz lucrătorilor nu li s-a confirmat depunerea cărților de muncă‖860.
*
858 Seite 239
859 Die Bergwerks-inspektion in Österreich, Elfter Jahrgand 1902, Wien 1905, pp. 211, 212
860 Die Bergwerks-inspektion in Österreich, Elfter Jahrgand 1902, Wien 1905, pp. 239, 240
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O reclamă a Băilor din Vatra Dornei, publicată în Wiener Almanach pe anul 1908, la
Viena, reclamă pe care m-am străduit să o traduc cu adaptări cât de cât acceptabile
(pricepătorii adevăraţi au la dispoziţie şi reclama originală), sugerează atmosfera austriacă a
renumitei Case de Cură din Bucovina, administrată, în 1907, când s-a tipărit almanahul, de
medicul imperial Arthur Loeblin, care scosese pe piaţă, şi pentru cură, dar şi pentru şpriţ, o
apă minerală carbogazoasă, probabil prima de acest tip şi care se numea „Dornaer
Ludwigsquelle‖. Almanahul, cu un interesant colaj al membrilor casei imperiale pe copertă,
dominat de statura de bunic cumsecade a „drăguţului de Împărat‖ Franz Iosif, încă mai sugera
şi promova ideea unei unităţi prin diversitate a Europei Centrale şi, tocmai de aceea, cred că
ar merita pe deplin atenţia istoricilor care ştiu cu adevărat limba germană. Pentru că o lucrare
relaxată, sărbătorească şi aproape deloc politizată, cu excepţia unui „Kaiserlied‖, compus de
Wilhelm von Waldstein, pe versuri de Karl Werwart, şi a câtorva poezii omagiale – aşa cum
se întâmplă întotdeauna şi în toate împărăţiile. Iată reclama Băilor din Vatra Dornei:
„Ape carbogazoase, cea mai puternică baie de nămol. Cură cu apă rece.

Bucovina „DORNA” Bucovina
Sezon: 1 iunie - 30 septembrie.
Trenul de munte Hatna-Dornawatra.
În două pavilioane de baie, băile sunt administrate conform celor mai moderne
sisteme.
Băile de minerale bogate în acid cobaltic sunt deosebit de eficiente pentru bolile de
inimă și băile cu nămol, pentru calcifierea gelurilor.
Cure de lapte, zer și dietă.
Casa de cură conține săli de mese elegante, cafenea și concerte. Sală de biliard, de
lectură, de jocuri și muzică.
Restaurantul Casei de Cură este administrat de un profesionist dovedit.
Pe lângă numeroase apartamente și hoteluri private, două elegante hoteluri de cură,
mobilate confortabil, sunt disponibile, la prețuri moderate.
Linie cu sursă înaltă. Canalizare, iluminat electric.
Concerte cu muzică de fanfară a Regimentului din Bistriţa, tenis pe iarbă, joc de
crochet, pistă de biciclete, excursii în zonă cu mașina, cu calul și cu pluta.
Rezervări Administraţia cezaro-crăiască a Băilor din Dorna și camere rezervate la
cerere.
Baia cezaro-crăiască și curele sunt administrate de medicul consiliului imperial Dr.
Arthur Loeblin, în Dorna.
Prețurile curei și a apartamentelor sunt reduse semnificativ în iunie și septembrie.
Acidul alcalin natural „Dornaer Ludwigsquelle‖ s-a dovedit excelent ca băutură
dietetică de masă în o mare varietate de afecțiuni catariene și este, de asemenea, deosebit de
potrivit pentru amestecarea cu vinul.
Comenzile pentru „Dornaer Ludwigsquelle‖ pot fit trimise la Administraţia cezarocrăiască de Cură, în Dorna‖861.
*
„Informații și reglementări pentru stațiunea de sănătate Dorna-Watra. Odată cu
ordonanța guvernului Ţării Bucovina din data de 26 mai, anul I al L. G. bl. nr. 32, datele și
termenele care trebuie respectate pentru stațiunea balneară Dorna-Watra, în acord cu Curtea
Regională Superioară din Lvov, au fost date exact în modul următor:

861 Wiener Almanach fűr das Jahr 1908, Wien 1907, p. 374
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§ 1). Dacă un apartament este închiriat, pe termen nelimitat, de către un străin din
Dorna-Watra, pentru uz sau altfel pentru o ședere temporară, contravtul poate fi reziliat în
orice moment, atât de către chiriaș, cât și de proprietar, sub rezerva unei perioade de preaviz
săptămânal.
§ 2). Dacă apartamentele sunt închiriate, în mod explicit, săptămânal sau zilnic, în
primul caz trebuie să existe întotdeauna o perioadă de preaviz săptămânal, în al doilea caz, o
perioadă de preaviz de 24 de ore.
§ 3). În primul caz al § 2)., săptămâna de încetare trebuie să urmeze exact săptămâna
trecută de închiriere. Săptămâna de închiriere este calculată din ziua în care începe
răspunderea de plată pentru apartamentul închiriat Dacă anularea are loc pe parcursul
săptămânii de închiriere, aceasta este considerată ca și cum ar fi fost anulată doar la sfârșitul
acestei săptămâni. Săptămâna este calculată a șapte zile.
§ 4). Evacuarea se va efectua cel târziu la amiaza zilei următoare încheierii.
§ 5). În măsura în care instrucțiunile de mai sus nu conțin dispoziții mai detaliate,
trebuie să se aplice dispozițiile legale generale. Instrucțiunile de mai sus se aplică numai în
această măsură, întrucât nimic altceva nu a fost convenit contractual între părți.
§ 6). Ordonanța actuală devine efectivă în ziua publicării în monitorul de stat și în fișa
ordonanțelor. În același timp, Anunțul din 24 iulie 1898, Nr. 14802 (L. G. u, V. Bl. Nr. 23) a
emis regulamentul de închiriere și de mutare a stațiunii de sănătate Dorna-Watra862‖863.
*
„În acest context, este de remarcat și traficul tranzitului de lemn, din Austro-Ungaria,
prin România, spre Rusia, Balcani și Egipt, care a fost calculat, după cum urmează, în
perioada 1911-1913: 1913 – 43.288 t, 1912 – 67.113 t, 1911 – 88.580 t.
Sistemul de tranzit al lemnului din România necesită doar un permis de tranzit, cu taxe
foarte mici. Acest tranzit de lemn din România nu este prea mare, ceea ce înseamnă că scapă
de estimarea procentului din valoarea introdusă pentru exporturile de cherestea prin porturile
românești. Cherestea tranzitorie este adusă de la Dorna și Prișcani, în Moldova, la Galaţi, cu
plute pe Bistriţa și Siret, pentru care nu există nici o taxă în România. Râurile Bistriţa și Siret
sunt o cale ieftină de transport; în acest fel, aproximativ 200.000 mc buşteni moi și tari din
Bucovina și Transilvania și la fel de mult – adică alţi 200.000 mc – sunt aduşi din pădurile de
pe Bistrița, spre Galaţi. Costurile salariale pentru un buştean rotund, de la Dorna. la Galaţi, o
distanță de peste 400 km, sunt, de obicei, între 3 și 3,50 lei; numai în cazul inundațiilor, care
sunt de așteptat, în unele perioade, salariul plutaşilor este dublu, ba și mai mare‖864.

1901: Măcelărirea românilor în Basarabia!
„Apelurile deznădăjduite ale tinerimii culte şi lumii savante din Rusia, adresate
Europei, pentru a ridica glasul contra ororilor cărora le-au căzut victime cei mai generoşi
dintre martirii pentru libertatea constituţională în Rusia, n-au găsit în România decât o
prudentă, prea prudentă şi rezervată aprobare.

862 Mitgeteilt im J. M. V. Bl. 1898, S. 236
863 Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums, XX Jahrgang 1904, Wien 19 August 1904, Stuck XV, p. 247
864 Direktion des k. k. Österr. Handelsmuseum, Rumänien. Landes und Wirtschaftsstatische sowiw
Topographische űbersichten, Wien 1917, p. 191
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România, ţară liberală, dar mică şi dornica de bune relaţiuni cu toate statele, a ascultat
mai presus de toate raţiunea politică şi s-a mărginit a arăta, fără manifestaţiuni publice,
simpatia sa pentru victimele ideilor liberale din Rusia,
Azi însă nu mai putem păstra aceeaşi rezervă. Azi, rezerva ar fi crimă!
Sute de ţărani români din Basarabia – sânge din sângele nostru, trup din trupul sfâşiat
al României – au fost groaznic schingiuiţi, mutilaţi, după ce au ajuns muritori de foame.
Umanitatea, orice simţ de dreptate, mila chiar pentru nişte muritori de foame, totul a fost
călcat în picioare, în satele Trifoneşti, Frumishki (Frumuşica) şi Sevirevo din Basarabia.
Caii cazacilor s-au întors stropiţi de sângele ţăranilor români. 14 din aceştia au fost
despărţiţi de femei şi copii, aruncaţi în temniţe şi, ca mâine, vor porni: Pohod na Sibir!
Ţăranii români, exploataţi câineşte, rămaşi fără petec de pământ în frumoasa lor
Basarabie, au cerut un singur drept: acela de a emigra; au cerut paşapoarte spre a lua calea
pribegiei, doar vor găsi un codru de pâine, să aline foamea lor, a nevestelor şi copiilor!
În locul paşapoartelor, au venit cazacii şi s-au aruncat asupra a 600 de ţărani români
dezarmaţi, măcelărindu-i, fugărindu-i şi aducându-i la aşa disperare că mulţi şi-au găsit
odihnii morţii în pâraiele din jurul satelor.
Care suflet de român nu va simţi trebuinţa de a face drum liber indignării împotriva
unor asemenea orori?
Dacă am ridicat glasul în contra nesocotirii drepturilor naţionale şi culturale ale
românilor din alte ţări subjugate, cu cât mai mult se cade să ridicăm azi glasul în contra
cumplitelor suferinţe ale românilor din Basarabia şi să denunţăm Europei civilizate ororile ale
cărora victime sunt fraţii noştri de acolo?
Voim să avem nădejde că întreaga presă românească, tinerimea, instituţiunile naţionale
pentru apărarea românilor subjugaţi, precum şi întreaga noastră opinie publică se vor trezi la
strigătul de durere al ţăranilor români din Basarabia şi vor face să se audă în Europa protestul
României libere contra ororilor ce se desfăşoară dincolo de Prut / Adevărul‖865.

1901: Gustav Weigand, prin Bucovina şi prin împrejurimi
„Raport de călătorie. În nordul Moldovei. În 26 iulie 1901, am pornit în a șaptea
călătorie pentru a studia dialectele românești. De data aceasta, nu a fost drumul meu obișnuit,
prin zonele joase maghiare, ci prin Cracovia și Lemberg, spre Bucovina, direct spre Ițcani,
lângă granița cu România. Domnul Gorovei (Artur – n. n.), din Fălticeni, mă aștepta la gară,
unde îmi lăsasem trăsura şi caii, în toamna trecută. După o ședere de câteva ore în Suceava,
unde am fost primiți cu căldură de cunoscutul folclorist şi protopop Marian (Simion Florea –
n. n.), am plecat, seara, prin Bunești, peste granița românească, de care am trecut fără
probleme, la Fălticeni. Cum mi-am dorit să vizitez partea cea mai nordică a Moldovei încă din
anul trecut, lucru pe care nu l-am putut face atunci, din cauza vremii ploioase, am pornit, a
doua zi, pentru a compensa ceea ce fusese ratat. Din cauza deplasării anevoioase pe drumurile
jalnice de pe terenul deluros din judeţele Dorohoi și Botoșani, mi-am lăsat trăsura şi bagajele
în Fălticeni și am luat, mai întâi, trenul, prin Dolhasca, spre Verești, de unde un birjar evreu,
pentru 2 franci, m-a dus la Dumbrăveni, locul naşterii lui Eminescu. Primarul m-a trimis la
preot, pe care nu l-am găsit acasă, așa că nu am avut de ales şi a trebuit să-mi petrec noaptea
într-un han mizerabil din sat, unde a trebuit să mă mulţumesc cu niște ouă și cu o cameră

865 Adevărul, XVI, No. 4253, Sâmbătă 2 iunie 1901
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murdară, ca nu îngăduie nici măcar gândul la odihnă. Dar, cu siguranță, am fost compensat de
materialul lingvistic abundent 866, pe care puteam să-l adun acolo, în restul timpului.
A doua zi, birjarul meu m-a dus la Bucecea, o aşezare locuită în mare parte de evrei,
așa cum se întâmplă de obicei în prin Moldova. Înregistrările statistice mi s-au părut
interesante prin diferenţele de mortalitate în cele două comunităţi: 1.500 de evrei au 19 nașteri
și 10 decese, în vreme ce 300 de creștini au 11 nașteri și 11 decese. Astfel de cifre,
nefavorabile pentru creștini, nu sunt numai la Bucecea 867, ci, oriunde am întrebat, am găsit
numai statistici în dezavantajul creștinilor.
Pe o căldură zăpuşitoare, am luat trenul spre pitorescul Dorohoi, târg care se înalţă
semeţ pe mai multe dealuri și din care iese în evidenţă palatul administrației. Prefectul,
domnul Văsescu, m-a primit foarte binevoitor și mi-a oferit tot sprijinul, pentru a putea
examina mai multe dialecte la fața locului, fără a fi nevoie să merg în satele dimprejur. Am
petrecut noaptea, nedormită din nou, într-un hotel evreiesc, dar, de data aceasta, nu au fost
ploşniţele cele care nu m-au lăsat să dorm, ci zgomotul unei nunți evreiești, care avea loc
acolo și care a durat până în zorii dimineții, când se făcuse vremea să plec.
Mersul cu trenul durează 45 de minute, ca să acopere traseul de 11 km, până la
Vorniceni, iar biletul costă 1,60 franci, dar nu ajungi chiar în Vorniceni, ci la 8 km distanță,
într-un cătun mizerabil, unde ești fericit să găseşti o teleguţă. Ei bine, am ajuns, în sfârșit, în
satul Vorniceni868, mi-am făcut cercetările și apoi am plecat, plătind 5 lei birjarului, în
îndepărtatul sat Coţușca869.
În Drăguşeni, într-o casă simplă, am mâncat 6 ouă, pâine, castraveți și am băut un
pahar cu vin, la prânz, iar transportul cu teleguţa costat 1 franc. Drumurile au fost proaste, am
urcat și am coborât constant, soarele era nemilos de fierbinte, în acea zi de 31 iulie 1901.
Zona este complet lipsită de vegetaţie, ca să nu mai vorbim de păduri, iar ţăranii îşi acoperă
casele cu stuf şi trăiesc într-o asemenea sărăcie, încât am fost cu adevărat fericit, când am
ajuns la Coţuşca, pe la 5:00, după-amiază, și am putut coborî întreg din căruţă. Prin bunătatea
prefectului Văsescu, am găsit tot ce îmi trebuia, inclusiv o noapte cu bună cazare, dar care,
după atâtea nopţi chinuite, mi s-a părut deosebit de supărătoare. În dimineața următoare, am
mânat caii înflăcărați spre târgul Săveni870, într-o căruță cu coș ușor, apoi, cu diligenţa de
poștă, spre Ungureni, în satul Plopenii Mari871; de acolo, am vrut să iau trenul spre halta
Todoreni, dar am ajuns la Hlipiceni872, sat cu aproape întreaga populație rusă, în timp ce
Todorenii sunt încă la 8 kilometri depărtare. Așa cum se întâmplă adesea în România, halta nu
a fost numită după locul în care este amplasată, ci după o localitate mai mare, dar şi mai
îndepărtată. Mă împrietenesc cu preotul Vasile, care îmi povesteşte despre comunitatea din
Hlipiceni, despre care se spune că au venit, acum 100 de ani, ca oameni foarte harnici,
temători de Dumnezeu, care postesc în zilele de luni, miercuri și vineri, şi nu aprind,
duminica, nici un foc, ci mănâncă rece; dar au un singur păcat, că se cam întrec cu băutura. A
doua zi, m-am dus înapoi la Fălticeni, prin Iaşi, şi am găsit Fălticenii în agitația zilelor de târg.
În dimineața următoare, mi-am petrecut pregătirea și cumpărăturile pentru călătoria în propria
mea mașină.

866 Lui Gustav Weigand i-au cântat, la Dumbrăveni: Rucsanda a Gafiţi (Foaie verde trii pelini), Gheorghi a
Gafiţi (Foaie verdi arţăraş)
867 Din Bucecea, a cântat Iordachi Satcău (41 de ani))
868 Din Vorniceni, a cântat Haralamb Fasol (21 de ani)
869 În Coţuşca, a cântat Ion Rotar (24 de ani)
870 În Săveni a cântat Toadir Ilaş
871 În Plopenii Mari, a cântat Costachi Pintilei (10 ani)
872 În Hlipiceni, a cântat Gheorghe Căuneag (44 ani)
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În Bucovina. Sâmbătă, 3 august 1901, după-amiază, însoțit de prietenul meu Gorovei,
am condus trăsura spre moșia Bunești, de la graniță, unde am folosit fonograful pentru prima
dată. Înregistrările sunt excelente, mai ales în ceea ce privește cântecele populare.
La Buneşti am întâlnit, prin intermediul domnului Gorovei, un vizitiu, un fecior de
ţăran român873, care nu ştia prea multe despre cai, dar era inteligent şi vorbăreţ, așa că nu a
trebuit să regret alegerea mea. După ce am terminat formalitățile din birourile vamale
românești și austriece, am condus, prin țara deluroasă, spre marea comunitate rurală din
Bosance874, un sat cu peste 5.000 de locuitori, inclusiv 300 de evrei. Aici, în Bucovina, încă se
poartă vechiul costum românesc: cămașă brodată bogat, catrinţă pătrată și părul împodobit cu
flori, în timp ce în Moldova acest costum a supraviețuit doar pe înălţimile Ceahlăului
(Tschango?) și în văile munților. Rasul capului a fost încă păstrat aici, la persoanele în vârstă.
Apoi am plecat spre Udeşti875, în colțul extrem de sud-est al Bucovinei, unde am fost amabil
primit de preotul Popovici, în vârstă de 82 de ani. Pe 5 august 1901, m-am dus la Suceava
(populație: evrei, români, germani, armeni), pentru a adăuga ceva la culegerile și obiectele
mele, de unde am fost însoțit, apoi, la Şcheia 876 de protopopul Marian, care mă invitase la
prânzului , unde am stat, câteva ore, pentru a discuta despre dialectul interesant, iar seara am
mers la Ilişești877, sat cu populația germană și română. Germanii vorbesc un dialect foarte
franconian, nu dialectul șvab, chiar dacă poporul se numește șvab. A durat mult timp, până ce
am găsit, în sfârșit, cazare în gospodăria profesorului de limba română. Am preferat să dorm
în trăsură şi nu în camera plictisitoare, cu un pat. La 4 dimineața, m-am ridicat să-i arăt
vizitiului meu, a doua oară, cum se curăță caii; de asemenea, eram încă implicat în studiile
mele, astfel încât nu am putut pleca decât la 8 dimineaţa. Drumul bun şerpuia, în jos, prin
magnifica pădure de fag, prin Păltinoasa, până la Capu Codrului, unde am lucrat, cu două
persoane878, una după alta, și apoi mi-am pregătit singur prânzul. După-amiază, am mers, pe
valea Moldovei, spre Gura Humorului, târguşor cu populație românească 879, germană și
evreiască. Aceasta din urmă nu lipsește nicăieri în Bucovina, nici măcar în cele mai mici
comunități. Preotul Brăileanu mi-a făcut o întâmpinare foarte călduroasă și m-a călăuzit, a
doua zi, dimineaţa, în trăsura lui, la Mănăstirea Humorului 880, la 6 km distanță, iar dupăamiază, la Voroneţ, sat situat idilic într-o vale laterală a Moldovei, locul de origine al
celebrului Codex Voroneţian, descoperit la Putna, de domnul Creţu, atunci când mănăstirea a
fost secularizată, dar publicat de domnul Sbiera, împotriva voinței domnului Creţu. Fostele
biserici mănăstirești din Mănăstirea Humorului și Voroneţ servesc, acum, ca biserici
parohiale. Am petrecut noaptea în casa preotului din Bucşoaia 881, la vărsarea râului din Suha
în Moldova. Bulgari nu locuiesc pe această vale, după cum s-ar putea presupune, în baza
hărții etnografice Kieperts, dar huţuli, în Ostra, germani în Negrileasa (Schwarztal), iar
celelalte comunități de pe valea Suhăi sunt românești sau amestecate cu huţuli, în Gemenea și
Frasin.

873 La Buneşti, au cântat Gheorghe Rus, vizitiul de 21 de ani (La crâşmă la Dorohoi) şi Dumitru lui Nicolai
Rusu (Hai, copchilă, după mine).
874 În Bosanci, a cântat Gheorghe Mirăuţ (39 ani)
875 În Udeşti au cântat: D. Popovici (Hai, Ileană, la poiană), Iustin Griga (12 ani)
876 În Şcheia, a cântat Catrina Balinta
877 În Ilişeşti, a cântat Vasile a Nichitii
878 În Capu Codrului au cântat: Dumitru Catargiu (Ci stai, leli, suparată), Ştefan şi Dumitru Catargiu (49 de
ani)
879 În Gura Humorului, Weigand a cules cântece de la: Gheorghe Şuhan (Frunză verde mărăciune)
880 La Mănăstirea Humorului, au cântat, ca şi pentru Alexandru Voievidca, Simion Buburuzan (Copchiliţo de
pe coastă), şi Gheorghe Boca.
881 La Bucşoaia, au cântat Domnica Grigoraş, de 55 ani (Frunză verde de-alunică), şi Nicolai a lui Petrea
Flocea (41 ani).
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Pe 8 august 1901, într-o zi ploioasă, am condus, pe valea Moldovei, până la Vama,
localitate care și-a luat numele de pe vremea când Câmpulungul era încă independent și taxa a
fost ridicată aici (eroare: aici se afla vama mănăstirii Moldoviţa – n. n.). În Vama882, împreună
cu pastorul Lomicovschi, am avut ocazia să studiez dialectul locului și cel al Vetrei
Moldoviţei883. După-amiază, am trecut de frumoasa așezare a ţipterilor din Eisenau (Prisaca
Dornei) și am ajuns în orașul alungit Câmpulung, în jurul orei 6, unde domnul Stefanelli,
coleg de gimnaziu și de universitate cu Eminescu, m-a întâmpinat cu căldură. Pe 9 august
1901, dimineața, am mers la Pojorâta884, aflată la confluenţa văilor Moldovei și Putnei. După
cum îmi spune preotul Constantinovici, satul numără aproximativ 1.500 de români, care
trăiesc foarte risipiți prin zonă și au sporit cu greu în ultimii 20 de ani, precum și 1.000 de
ţipteri germani și 100 de evrei. Am rugat o ţiptereasă, care era cunoscută ca o bună cântăreață,
să cânte o melodie germană pentru mine și m-am pregătit pentru o melodie populară veche, pe
care să o preia fonograful; dar ţiptereasa a început, foarte modern, cu liedul „Inima mea este o
stupină‖. Biata femeie nu a putut înțelege de ce am izbucnit brusc în râs. În valea Moldovei nu
au mai rămas decât Fundul Moldovei şi Breaza, primul parohie, iar celălalt arondat acestei
parohii. După o masă opulentă la preot, acasă, am urmat fermecătoarea vale a Putnei, până am
ajuns în satul Valea Putnei885 sau, așa cum se spune în pronunția locală, Valea Pucni
(comparați Zlacna, Zlagna în loc de Zlatna, în Transilvania sau vracniţă, în loc de vratniţă
etc.); am coborât din trăsură și am urcat, odată cu ea, încet, în sus, la aproximativ la 1.000 de
metri faţă de nivelul apei, pe muntele dintre Moldova și Bistrița (Mestecăniş – n. n.). La hanul
de deasupra, în fața căruia erau șiruri lungi de vehicule, am făcut o scurtă pauză și apoi trăsura
a rulat repede, pe drumul bun, care oferă o priveliște splendidă a înălțimilor și a văilor, până
aproape că era să se întâmple un accident grav. Frânghia de pe ham s-a rupt și un cal a căzut,
o bucată de drum târât, înainte ca trăsura să fie oprită de frână; din fericire, calul nu a suferit
răni grave, astfel că, seara, am ajuns la fabrica germană din Iacobeni și, ulterior, la Eisenthal,
de lângă Ciotina886, unde locuiesc predominant românii. Din nou, m-am bucurat de o primire
călduroasă. În dimineața zilei de 19 august 1901, am vizitat binecunoscuta stațiune balneară
Dorna-Vatra887, cu hoteluri elegante, cu o instalație de băi și facilități, dar în restul sezonului,
locația nu este nicăieri atât de drăguță, pe cât ar trebui să vă așteptați. După câteva ore de
ședere, am mers pe valea largă, în creștere lentă pe lângă apa Dornei, iar până în seară, am
ajuns la hanul din Poiana Stampi, care era foarte singur, lângă biserică. Alături, se află
primăria, școala și casa unui țigan. În jur este pajiște și pădure. Casele ţăranilor sunt
împrăștiate, unele dintre ele la câteva ore depărtare. În această singurătate cu un climat aspru,
cum este de așteptat, la 1.000 m altitudine, oamenii trebuie să petreacă ierni lungi și severe.
Preotul, a cărui casă se umpluse cu copiii rudelor sale, care și-au petrecut vacanța acolo, a fost
foarte mulțumit de vizita mea și a regretat că voi pleca mai departe, în dimineața
următoare,într-o zi de duminică. Înainte de asta, am avut ocazia să fac poze și să studiez
limba. La prânz, am ajuns la înălțimea trecătorii Bârgău, de peste 1.200 m înălțime, și ne-am
odihnit, la prânz, în cabana patetică a unui supraveghetor al şoselei, unde am avut ocazia să
cunosc dialectul din Tihuţa, sat din apropiere‖ 888.
„În Bucovina. Am plecat devreme, la ora 6 (din Borşa – n. n.) și foarte repede am
coborât, pe drumul abrupt, în valea Bistriței, unde am ajuns pe drumul care duce, peste pasul
882 În Vama, a cântat Catrina a lui Costa Faraon (60 ani)883 La Vatra Moldoviţei, a cântat Parasca Leţche (13 ani).
884 La Pojorâta, a cântat Ioana a lui Costan Flocea, de 14 ani (Puiculiţă, treci zaplazu).
885 La Valea Putnei, a cântat Ioana Papuc (50 ani).
886 La Ciotina, în Iacobenii românilor, a cântat Vasile Ursan (59 ani).
887 În Vatra Dornei, a cântat Sava Pizdeali (56 ani).
888 Weigand, Gustav, Prof. Dr., Die Dialekte der Bukowina und Bessarabiens, Leipzig 1904, pp. 1-7
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Ştiol (Prislop – n. n.), către Maramureş. Curând eram deja în extrem de prietenoasa
Cârlibaba889, o aşezare de huţuli și evrei, în timp ce în Ludwigsdorf, din apropiere, este
aşezarea maghiarilor de pe Bistriţa (numită după proprietarul minei, Ludwig Mann) şi a
ţipterilor germani, dar trăiesc aici și români. De la plecarea din Fălticeni, caii mei nu au avut o
zi întreagă de odihnă, așa că am primit cu bucurie invitația prietenoasă a preotului Iliuţ de a
petrece a doua zi cu el. Dimineață, am făcut, în compania preotului Lomicovschi, de la Vama,
și a fiilor și nepoţilor săi, pentru a cunoaște păstrătorii locali, o drumeție în valea Cârlibaba,
ceea ce înseamnă Gârla Babei, la Klause, un baraj pentru oprirea apei, care, atunci când este
eliberată, duce plute și trunchiuri de copaci în vale. Am făcut o baie răcoritoare, în apa
cristalină, dar rece. După-amiază, am urcat, pe valea Bistritei de Aur, până la o stâncă (Piatra
Albă – n. n.) care are forma unui cap de femeie cu o coafură înaltă.
Vineri, 16 august 1901, am părăsit Cârlibaba și am luat-o spre nord, pe fostul Drum al
Tătarilor, până la Pasul Lucina (Lutschina). Drumul a fost extrem de dificil, încât vizitiul și cu
mine a trebuit să împinge, de mai multe ori, în spițele roţilor pentru a putea urca, iar atunci
când eram fericiți că am răzbătut, eram împiedicați să mergem mai departe de vegetaţia
bogată. În sfârşit, sleiţi de oboseală am ajuns în Lucina, tabăra de vară a cailor faimoasei
ferme de remontă din Bădeuţi (Badautz)890. Locotenentul superior Gellinek, directorul
hergheliei, m-a invitat la prânz și la o plimbare prin păşunele hergheliei. Nu am putut rezista
invitației prietenoase, mai ales că mi-a promis, de asemenea, că pot să-mi fac şi studiile
dialectale care mă interesează. Imediat, după masă, ne-am urcat pe cai și, când am ajuns la pe
platoul înalt, am intrat într-un galop vântuit, pe un teren foarte neuniform, copleșit de tufe și
tufișuri, în lungime de 1.300-1400 m, printre caii care pasc în diferite locuri, în funcție de
vârstă. Am fost în șea până seara, apoi am lucrat cu un soldat din Mahala, sat de lângă
Cernăuţi, și acum am auzit, pentru prima oară, cum se pronunță în Marea Valahie, și, când am
crezut că limbajul lui este o influență școlară, deși locotenentul meu a susținut că soldatul nu a
fost la școală, am decis să șterg toate notiţele pe care le-am făcut, dar mai târziu, când am
mers la Mahala891, am realizat că am greșit, pentru că băiatul s-a exprimat într-un „mod‖
minunat pentru că, într-adevăr, aşa se vorbeşte în satele cele mai nordice românești din
Bucovina. Marea pronunție valahă nu schimbă „ce‖ şi „ge‖, ceea ce desigur nu puteam bănui.
Am folosit fonograful pentru a înregistra un cântec românesc și unul rutean de la soldați.
A doua zi am plecat exclusiv pentru huţuli, prin sate minunate, dar dominate de evrei.
Elementul românesc din văile izvoarelor Moldovei și Sucevei a fost absorbit complet de slavi;
dar atât din tipul unor oameni, cât și din numeroase nume de munteni şi de munţi, se poate
vedea că trebuie să fi fost destui români în trecut. În orice caz, huţulii dau impresia că sunt o
rasă mixtă de ruteni, români și de ciangăi; indiferent dacă Uzii (pecenegi), așa cum indică
numele Huţul sau Huţan, în română, constituie baza, așa cum cred Kaluzniacki și alții, nu pot
spune nimic despre asta. Cu toate acestea, nu am altă dovadă decât modificarea pronunţată,
găsită adesea la huţuli, şi trebuie, deci, să las pe seama altora să privească mai atent acest
popor, despre care există multe opinii și prejudecăți false, atât în Bucovina, cât și în larga
lume științifică.
În Şipotul evreiesc, unde există o cascadă frumoasă892, m-am oprit în drum, pentru ami pregăti prânzul. Seara am ajuns la Huţul-Sadowo, unde am stat la preotul Iliuţ, fratele celui
din Cârlibaba. Duminică, 18 august 1901, în jurul orei 11,00, am mers în primul sat românesc,
cu peste 3.000 de locuitori, la Straja 893. M-am dus direct la biserica mare, asaltată de
credincioşi, unde se sărbătorea „Ziua de naștere a Împăratului‖ (Franz Josef – n. n.). Preotul a
889 În Cârlibaba, a cântat Anasia Moroşan (20 ani).
890 În Bădăuţi, a cântat Mariuţa Cazac (Pasări privighetori).
891 În Mahala, au cântat Dumitru Bodnar (Di când te-ai dus, băieţele) şi Dumitru a lui Ştefan Cosmiuc (18 ani).
892 Pictată de Franz Xaver Knapp.
893 La Straja, au cântat Parasca Tarnoveţchi (De-ar fi mândra sus, la cruce) şi Costan Ştirban (16 ani).
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rostit un discurs patriotic, apoi şi-a omagiat împăratul, cântând imnul național, şi-abia după
aceea a avut loc sacramentul, la care au luat parte toți cei prezenți. Preotul Dan, parohul de
acolo, căruia îi datorăm mai multe lucrări frumoase despre populația Bucovinei, și Dr. Onciul
(Isidor Onciul, arheologul biblic – n. n.), din Cernăuţi, m-au însoțit, după-amiază, până la
faimoasa Mănăstire Putna, mormântul lui Ștefan cel Mare, unde am poposit 894. Apoi am trecut
printr-o zonă bine cultivată, dens populată, până la Voitinel. În casa parohială, am lucrat
zadarnic, timp de două ore, cu doi bărbați, apoi am ajuns, în sfârșit, să cunosc dialectul local,
în timp scurt, discutând cu o femeie de 60 de ani895. În timp ce mergeam pe drum, am întâlnit
mulți țărani sfioși, care mergeau pe jos, călare și în căruţe, venind de la o sărbătorire în
mănăstirea Suceviţa896, spre care m-am grăbit și în care am găsit cea mai ospitalieră
întâmpinare dintre toate mănăstirile Bucovinei.
A doua zi, am mers la Marginea 897, unde am petrecut câteva ore cu preotul Magior, iar
la prânz, am trecut prin frumoasele sate germane Lichtenberg și Clit, mergând la Arburea 898, o
comunitate mare, frumoasă de români și germani, cu o biserică veche, în care se află
interesante şi bine conservate picturi în frescă. Tatăl preotului m-a întâmpinat cu ospitalitatea
caldă a acestei familii. Am plecat, apoi, din nou, spre partea deluroasă a Bucovinei, cu
dialectele sale în continuă schimbare, care au necesitat o atenție deosebită. După Cajvana 899,
Botoșana și Poieni Ungureni (Poieni Solca – n. n.), am mers spre sud-est, până la Costâna900,
unde mi-am reînnoit cunoștința cu preotul satului, pe care îl cunoscusem în Vama, când ploaia
s-a revărsat din ceruri şi abia am trecut, pe pod, râul Suceava, mergând la Hatna (Dărmăneşti
– n. n.), sat care, la fel ca Ipoteştii, care se află și mai la sud, lângă Suceava, are o populație
slavă; apoi, am urmat drumul spre nord-vest, spre Grăniceşti (mai corect Crainiceşti) 901, unde
m-a găzduit preotul Becec. A doua zi, pentru a cunoaște așa-numiţii ceangăi din Bucovina, mam dus la Ištenšegitš (Ţibeni – n. n.), o comunitate mare, frumoasă. Datorez câteva informații
despre acest sat pastorului László. Imediat ce am intrat în sat, am observat că locuitorii nu
arătau ca tipul de ceangău ușor de recunoscut, așa cum mă așteptam, ci pur și simplu cu tipul
de meseriaş, care includea şi constructorul de case, și, așa cum am văzut mai târziu,
amenajarea interioară a caselor este corectă. Când am auzit oamenii vorbind, nu mai exista
nici o îndoială că nu am avut de-a face cu ceangăi, ci cu secui. În Transilvania, denumirea
„Csango‖ este folosită și pentru oamenii, de exemplu în Hosszufalu-Sacele, care sunt complet
diferiți, ca limbă și tip, de ceangăii adevăraţi din Moldova, care abia în 1764 au emigrat din
Transilvania. Se presupune că ar fi fost forțați de autoritățile austriece să lupte cu prusienii,
deşi, ca grăniceri secui, nu erau obligați să o facă, aşa că au trecut în Moldova, sub
conducerea pastorului lor, Mauritius Martonfi, şi s-au aşezat, pentru prima dată, pe valea
Trotuşului, unde se spune că existau așezările mai vechi de coloniști secui încă din vremea lui
Ștefan cel Mare. După zece ani de la ocuparea Bucovinei, o parte dintre ei au acceptat
invitația contelui Hadik András și au venit în Bucovina, unde au întemeiat satele
Hadikfalva902 și Andrásfalva903, în Valea Siretului, lângă Rădăuţi, în plus Ištenšegitš
894 La Putna, a cântat Artemi Zubaş (49 ani)
895 La Voitinel, „femeia de 60 de ani‖ poate fi Natalie Morăraş (Foaie verde ci cicoari) sau Trifelia Coroamă.
896 La Suceviţa, a cântat Ion Şlahtinschi (22 ani).
897 La Marginea, a cântat Garafina Pomohaci, de 18 ani (Mătrăguno-n trii girezi).
898 La Arbore, au cântat Casandra lui Ion Cotleţ (Jos, la ţara muntenească) şi Domnica Aruşte (17 ani).
899 La Cajvana, a cântat Gavril Ştirbu (12 ani).
900 La Costâna, a cântat Iliana Dohotar.
901 La Grăniceşti, au cântat, ca şi pentru Voievidca, Valeria Gherasim (Frunză verde, iarbă neagră) şi
Margarita Buliga (13 ani).
902 Colonie în satul Dorneşti, care în 1775 avea 26 de familii de ţărani români, sat care se va numi Hadicfalva
(de la numele guvernatorului Galiţiei, Hadik), harta cadastrală a satului, din 1785, cuprinzând, pe lângă vechile
toponime, şi câteva toponime de hotar ungureşti, precum Boenke, Diak Hud, Felso Mesur, Hossu Gniunasch,
Hossu Niel, Koreck Hold etc. – n. n.
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(Ištenšegitš = Dumnezeu ajută!)904, unde exista deja o așezare românească mai mică, Ţibeni,
care s-a contopit complet cu cea maghiară, și Iacobești905, care se numea Fogodišten,
Iosiffalva 906, este situată în apropierea graniței cu România, la aproximativ 18 km sud-vest de
Suceava. Inițial, localitățile, la fel ca cele ale grănicerilor transilvani în general, au fost
administrate militar și îngrijirea pastorală a fost efectuată din Transilvania. Începând cu anul
1800, au fost anexate la eparhia de Lemberg și administrația a fost înființată ca și în celelalte
parohii. Comunitatea din Ţibeni a crescut, de la 80 de familii, la peste 3.000 de oameni, deși,
în 1883, peste 1.000 de rezidenți au urmat ispitelor maghiare și s-au stabilit în sudul
Banatului, lângă Panciova, unde nu se descurcă foarte bine. Oamenii sunt muncitori, ordonați,
curați și cu caracter blând, în timp ce despre cei din Hadikfalva se spune că sunt controversați
și dependenți de băutură. Mănâncă carne și legume, pe care le cultivă singuri, așa că trăiesc
mult mai bine decât ţăranii români, a căror mâncare principală este mămăliga. Prosperitatea
este de asemenea mai bună decât cea din rândul românilor din satele vecine. Cu toate acestea,
au și mai multe terenuri, ceea ce nu este singurul motiv. Din 360 de copii de vârstă școlară,
280 – un număr foarte mare pentru condițiile locale, frecventează școală în mod regulat.
Din nou am traversat râul Suceava, ocazie cu care am făcut o baie, folosindu-mi
trăsura drept vestiar, așa cum se întâmplă deseori, apoi am mers, pe şleauri îmbibate de apă,
prin Rădăuţi, unde nu am oprit, la Frătăuţii Vechi (Altfratautz)907, unde am constat că
populația germană și română a avut ocazia să cunoască dialectul Rădăuţilor. Prin Vicovu de
Sus (Ober-Wikow), am călătorit, prin împădurita țară muntoasă, spre nord-vest, până la
Krasna-Ilski908, satul românesc extrem din nord-vest, deoarece satele Banila Moldovenească,
Davideni, Comareşti vorbesc limbi slave, în ciuda românilor. De aici, am urmat Siretul,
trecând prin Ciudei (Czudyn), unde locuiesc evrei, germani, români şi ruteni, spre
Suceveni909, unde am stat, la prânz, iar duminică, 25 august 1901, seara, am plecat la
Terebleşti910, satul locuit de germani și români, dar în care sunt şi destui slavi, ca în toată
zona. Am vizitat Mihăilenii, târguşor preponderent evreiesc, de cealaltă parte a graniței cu
România, unde era zi de piață. Un birjar m-a dus la oamenii din Grămeşti911 și Zvoriştea912,
unde am şi înnoptat, la hanul evreiesc. A doua zi, am trecut, din nou, granița și am ajuns,
după-amiază, în orașul Siret, care este inundat de evrei, plecând la Sfântul Onufri913, sat cu o
interesantă biserică mănăstirească, din 1593. Am rămas la profesorul de limba română von
Geler, pe care l-am cunoscut pe stradă și care m-a invitat la el acasă. În dimineața următoare,
am plecat spre nord, fără aproape nici o ședere, pe drumul de la țară, prin zone mai slave, spre
903 Andreasfalva, „sau satul lui Andraş‖, s-a întemeiat, după 19 ianuarie 1785, când Consiliul Aulic de Război
aprobă o contribuţie pentru emigranţii ceangăi, care vor construi 56 de gospodării, pe teritoriul satului Măneuţi,
„lângă râul Sucevii, în apropiere de Frătăuţii Vechi, la nord de oraşul Rădăuţi‖ – Grămadă, Nicolai, Toponimia
minoră a Bucovinei, vol. I, p. 336 – n. n.
904 Colonia maghiară de la Ţibeni, Ištenšegitš , pe moşia Satu Mare, a fost înfiinţată între anii 1771-1773, dar
numele de Istensegits (Dumnezeu să ne ajute), propus de Mártonfi Mór, va fi menţionat, pentru prima dată, abia
în 1776 – n. n.
905 În 1775, satul Iacobeşti, din Ocolul Vicovilor, avea 20 familii de ţărani, plus 74 familii de secui şi unguri, în
bună parte componenţi ai Regimentului I Secuiesc de graniţă, aşezate pe moşia mănăstirii Ilişeşti, între anii
1752-1772. Numele acestor emigranţi au fost consemnate în recensământul lui Rumeanţev, publicat de ACAD.
ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 341 – n. n.
906 Colonia Ioseffalva, numită astăzi Vorniceni, a fost înfiinţată pe seliştea pustie Tolva a moşiei mănăstirii
Slatina, în 1783, fiind populată cu 60 de familii de secui, venite din Scaunul Csik, în 1785, în partea sudică a
seliştii – n. n.
907 La Frătăuţii Vechi, a cântat Ion Luchian (Puico, din dragostea nost‟).
908 La Crasna-Ilschi, a cântat Verona Iliuţ.
909 La Suceveni, a cântat Vasile Hrinco (17 ani).
910 La Tereblecea, a cântat Anastasia a Niţului.
911 La Grămeşti, a cântat Gheorghe Găvărloaie (60 ani).
912 La Zvoriştea a cântat Ion Damia (45 ani) din Vârvu Câmpului.
913 La Sf. Onufri, a cântat Niculai Humeniuc (18 ani)
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Privorokie914, sat cu locuitori germani și români, în timp ce satul vecin Tărăşeni, pe lângă
germani are şi ruteni. La scurt timp, pe când plecam spre Franzthal, o fată a alergat după
trăsură şi am invitat-o să urce915, iar ea nu a ezitat să o facă. Spre uimirea mea, am auzit și de
la ea graiul limbii române, pe care îl ascultase şi de la soldatul de la Lucina şi care, la început,
nu mi s-a părut credibil. Nu ştia nici să citească, nici să scrie, dar, după cum a spus cu
naivitate, a vorbit mereu patru limbi: română, germană, rusă și evreiască, limbă pe care a
învăţat-o de la evreică-germană, pe care a imitat-o cu o precizie uluitoare în pronunție și ton,
aşa cum am observat, de multe ori, că fac mulţi români din Bucovina. În Derehlui, unde
micuţa mea însoțitoare avea ceva de obținut, a părăsit trăsura, încântată de cruciuliţa pe care io oferisem drept recompensă pentru răspunsurile ei bune. În Ceahor 916, am găsit nu numai o
primire foarte caldă, la protopopul Berariu, dar atât el, cât și fiul său, erau dornici să mă ajute
în studiile mele. Așa că, în compania lor, am vizitat Molodia 917, sat mare, cu 7.000 de
locuitori (5.000 de români, 1.000 germani, 1.000 de ruteni), în dimineața zilei următoare, și
Voloca918, după-amiază. Iar Cuciurul Mare, din apropiere, este predominant rusesc. În
general, se poate observa că românii din această zonă s-au slavizat foarte ușor. În comunitățile
mixte, toți vorbesc bine ruteana, chiar și acolo unde formează, de departe, majoritatea, deşi
clerul și școala lucrează constant pentru limba română. Forța de asimilare românească, atât de
des și corect citată, eșuează aici în fața rutenilor, cel puțin în vremurile mai recente, pentru că
nu poate exista nici o îndoială despre faptul că, în trecut, o populație slavă a existat în sudul,
acum pur românesc, al Bucovinei, iar vorbitorii limbii române au fost absorbiţi, cel puțin în
districtul Cernăuţi se înregistrează o scădere a românismului, populația orientându-se spre
limba slavă. Următoarele circumstanțe mi se par responsabile pentru acest lucru:
1). Limba de piață, în Cernăuţi, este dominată de ruteni, astfel încât românii încearcă
să învețe această limbă, pentru a-și putea vinde mai bine mărfurile.
2). Funcționarii sunt adesea aduși din Galiția și din Boemia, astfel încât ei vorbesc o
limbă slavă, izbutind să învețe rapid ruteana, dar nu și limba română, mai îndepărtată. Mi s-a
întâmplat, adesea, să observ că ţăranii români, care credeau, probabil, că sunt un oficial, îmi
vorbeau în ucraineană, şi când le răspundeam în limba română erau uimiți.
3). Evreii, care joacă un rol foarte mare în Bucovina, vorbesc cu oameni mai ales în
ruteană, și îi determină, astfel, pe țărani să răspundă în această limbă, dacă pot.
4). Ţăranii ruteni nu vor să învețe limba română, pentru că nu au absolut niciun motiv
să facă acest lucru, nici în negustorie, nici în instanță și nici în administrație, iar în plus, mi se
pare că sentimentul lor național este mai bine dezvoltat decât cel al românilor.
5). În căsătoriile mixte, care apar frecvent – religia este aceeași – rutenismul triumfă,
de obicei, asupra românismului. Cu toate acestea, atunci când un rutean se căsătorește cu o
femeie româncă, se presupune că limba română devine limbă de familie, dar cazul acesta se
întâlneşte mai rar.
6). Proprietarii de terenuri și producătorii aduc, în mod constant, noi contigente de
muncitori galiţienii, care sunt foarte utili și muncesc bine, întărind astfel ruteana locală în
timp ce românii tind să livreze muncitori din rândul lor Moldovei. Situația este similară celei
din districtul Sătmar, din Ungaria, unde nu poate fi negat faptul că şi administrația lucrează
intens la deznaționalizare, dar şi aici, în Bucovina, ca și acolo, rezultatul este îndurerat pentru
români.

914 La Privorochia, a cântat Spiridon Vonorocschi (16 ani).
915 Fata de 14 ani, din Franzthal, analfabetă, dar care vorbea fluent patru limbi, se numea Lisaveta Crăsniciuc.
916 La Ceahor, au cântat Zoiţa lui Vasile Rotariu (Frunză verde de scunchie) şi Mariuca Rotariu (19 ani).
917 La Molodia, a cântat Domnica Miroslafschi, de 19 ani (Cântă cucu sus pi nuc).
918 La Voloca, a cântat Duminica Holunga, de 40 ani (Frunză verdi, borş cu peşti).
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Miercuri și joi, 28 și 29 august, am petrecut în Cernăuţi, capitala ţării, care, în ciuda
caracterului său german, face ca elementul slav să fie foarte evident, şi nu cel românesc, iar
acest lucru se datorează metropolei religioase impunătoare, care este aproape în întregime
gestionată de români și are o avere forestieră, fiind bine reprezentată de un cazinou frumos, de
numeroși oficiali și profesori și de tineretul studenţesc la Universitate. Cel mai interesant
lucru din Cernăuţi, pentru mine a fost piața centrală, care este înconjurată de clădiri vechi și
de clădiri moderne și decorată cu o fântână. Aglomerația populației urbane, întunecat
îmbrăcată, faţă de hainele colorate şi ușoare ale țărăncilor românce și slave, pe care nu le poți
distinge întotdeauna prin costumele lor, cel mult prin faptul că roșul domină în rândul
femeilor slave, și aceste tipologii de evrei negustori, toate luminate de soarele strălucitor,
conferă un farmec al pieţei unic. Nu m-am săturat niciodată să privesc și să ascult.
Vineri, dimineață, a venit noul meu vizitiu, datorat bunătăţii domnului Berariu, un
rutean din Franzthal, pe care am fost nevoit să-l accept, în locul fostului meu vizitiu român,
care nu ştia să vorbească rusa, atât de necesară în preconizata călătorie prin Basarabia. După
amiază, am coborât pe drumul abrupt, până la podul de peste Prut, și apoi am urmat drumul
care duce spre Rusia. Am petrecut noaptea, împreună cu protopopul Simiginovici din Mahala,
în, Rarancea, care se află la 8 km mai la nord şi este aproape în întregime slav, iar Boianul 919,
făcut cunoscut prin poezia lui Eminescu, se află mai la sud și are, de asemenea, o populație
mixtă. În dimineața următoare am parcurs cei 24 de km, până la Novoseliţa, fără oprire‖ 920.

1904: Iorga prin Burdujeni, Plopeni, Salcea și Dumbrăveni
„Două spinări de dealuri, pe o câmpie strălucind la soarele de iulie în verde, în aur, în
toate colorile florilor verii. O apă îngustă, șuviță mișcătoare de argint, lunecă repede între ele,
pe un pat de pietriș. În apropierea ei, se văd câteva căsuțe albe, vite albe, ce pasc supt paza
unui băiețandru. Linia trenului taie, ceva mai departe, valea, mergând alături cu vesela apă de
munte.
Pe unul din dealuri921, care se ridică, deodată, într-o singură undă moale, se urmează,
aproape drept și se mântuie prin scrijelături ciudate, sticlesc în rând turnuri, și mai vechi, și
mai noi, șapte la număr. Lânga acela care strânge asupră-i mai multă lumină se pitulează un
meterez de ceate, o movilă gălbuie de țărnă răscolită și de pietre clădite, unele dintr-însele în
înălțime, iar altele revărsate în neorânduială. Doi colți negri se ivesc deasupra.
Așa, pe coastele și culmile de dealuri, s-au clădit, totdeauna, târgurile și orașele
românilor. Recunoști semănarea capricioasă a caselor, belșugul arborilor, mândria turnurilor
sfințite. E, desigur, o așezare de-a noastră, și zidurile acelea de pe movilă arată silințele ce sau cheltuit, odată, pentru păstrarea acestui oraș.
Cele șapte biserici, între care a Sfintului Gheorghe, a Sfântului Dumitru, a Învierii, a
Sfântului Ioan, a Mirăuților, sunt biseridile Sucevei, și cetatea de lângă dânsele e aceea care a
văzut plecând, fără nădejde, pe ostașii cei mulți și bine înarmați ai lui Ioan Albert, regele
Poloniei. E unul din cele mai mândre sfinte locuri ale neamului nostru, dar apa aceea a
Sucevei, care curge devale, limpede și senină, parcă ar despărți două grădini, e hotarul vamal
și taie Suceava vechii Moldove de trupul României.

919 În Boian, a cântat Nicolai Toma (Maică, măiculiţa mea).
920 Weigand, op. cit., pp. 7-17.
921 Suceava, văzută din tren, pe ruta Verești-Burdujeni – n. n.
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A noastră e întinsa gară de jos922, cu coperămintele ei de table roșie, măreața clădire de
folos și de parade, cu pereții de cărămidă aparentă și sălile multe și largi. Și a noastră e
așezarea din fața Sucevei, unde iarăși se înalță turnuri de biserică din verdeața bogată a
livezilor. Aici sunt Burdujenii: satul și târgul.
Odată era, în aceste locuri, numai o mănăstire, a Todirenilor, pe care o întemeie, pe la
1600, un frate, după tată, al voievozilor Ieremia și Simion și al Mitropolitului Gheorghe,
Movileștii: Toader Movilă. Satul urmașilor lui Burdujea 923, ai „Burduhosului‖924, prin
unmare: Burdujenii duceau, în preajma zidurilor încunjurătoare ale mănăstirii aproape
domnești, o viață sărăcăcioasă.
Ruperea Bucovinei925, nenorocirea țării aduse fericirca acestui umil colțisor de viață
țărănească și, mai mult decât fericirea, întinderea și îmbogățirea lui. Putința câștigului cu
mărfuri strecurate supt oohii vameșului și supt baioneta jandarmului, ademeni pe evrei, care
veniră, crescură și se înmulțiră. Mai târziu, în vremea lui Mihai Sturza, se făcu un târg pentru
acești oaspeți fără iubire, al căror număr se ridică, în zilele noastre, la cinci sute de capete de
familie, românii, cu funcționari, cu tot, fiind, pe lângă ei, vreo nouăzeci de gospodari.
Apoi marele proprietar de pământ, al cărui grâu găsea tot mai multă trecere pe piețele
lumii, de la 1830, încoace, avu nevoie de brațe și el le căută aiurea. Astfel veniră și
rămăseseră țărani ruși din Bucovina apropiată. Satul păstră numele său vcchi, dar urmașii lui
Burdujea se adăugiră prin muncitorii de pământ, sosiți din nou. Limba noastră sluji drept
mijloc de înțelegere între rutenii din sat și evreii din târg.
De la gara uriașă, drumul duce, întâi, printre cochetele vile, pe care statul le-a clădit
pentru funcționarii gării și vămii. Apoi, de-a lungul șoselei se ivesc curatele căsuțe ale
fruntașilor târgului, pe lângă înjghebări țărănești, cu scheletul de lemn solid și coperământul
de șindrilă sau de draniță. O primărie de cărămidă aparentă, o școală cu geamurile sparte.
Evreii desfășoară, apoi, în mijlocul îngustului trotuar de piatră, mărfurile lor ieftine și rele: în
liniștea unei seri obișnuite, când nu se fac afaceri, negustorii în caftane se primblă alene sau
privesc, din pragul locuințelor murdare, pe când femeile își strâng copiii, care scheaună
ascuțit.
Curtea mare a bisericii e încinsă încă de zidurile, acum în ruină, ale mănăstirii de
odinioară. Un turn greoi apără intrarea. În dreapta, se înalță altul, mai mic și mai nou, lângă o
intrare astupată. Biserica, schimonosită astăzi printr-un urât pridvor jos, e croită în liniile
nobile ale arhitecturii religioase din veacul al XVI-lea, mai ales din zilele lui Petru Rareș.
Pereții se sprijină pe patru puternice contraforturi; un altul, ca o masă de piatră dintr-o singură
bucată, poartă, în litere latine, însemnarea „Kos. 1596 Bt.‖, ceea ce pare a cuprinde numele lui
Constantin Batiște (Baptista) Vevelli, cunoscut boier grec al domnilor Moldovei, poate în
însușirea de ispravnic al clădirii. Zugrăveala e mai nouă: ea a fost făcută de un Veniamin din
Troada, la 1785, când clădirea s-a reparat, supt egumenia grecului Anania, mitropolit de
Sivas.
Biserica din sat, la care mă duce preotul vechii mănăstiri, priceput și harnic pictor și
săpător de icoane, e un dar al arhiereului Filaret Scriban, cleric cărturar și sprijinitor al unirii.
Tot el a făcut și spitalul. În biserică e îngropat fratele lui Filaret, Neofit, episcop titular de
Edesa.
922 Gara Burdujeni a fost construită de o companie poloneză, condusă de contele Sapieha – n. n.
923 Doi frați din Bistrița, negustori de vite, Mihai și Petria Burduja, care au închiriat dealurile nelocuite ale
mănăstirii Teodrenilor (înercaseră, mai întâi, cu dealurile Mitropoliei Sucevei, dar li s-a cerut prea mult), au
construit saivane și bordeie pentru văcari, întemeind, astfel, prin veacul al XVIII-lea, viitorul sat. Unul dintre ei,
Petria Burduja, s-a însurat, ulterior, cu o câmpulungeancă, stabilindu-se pe „drumul vitelor‖ – n. n.
924 Nicolae Iorga s-a înșelat: în româna veche „burduhos‖ se numea „fultic‖, iar „burduja‖ defina umflătura de
pe pulpa vacilor, care se ivea după înțepături de tăun – n. n.
925 La 7 mai 1775, Bucovina a fost anexată samavolnic de către Austria, datorită slăbiciunii Turciei și corupției
unei părți a boierimii ( n. ed.).
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Satul e bine împrejmuit cu garduri de răchită. Casele sunt în mare parte acoperite cu
șindrilă; odaia de oaspeți, cu grinzile ei încrucișate deasupra, cu fereștile destul de mari, dar
care nu se deschid, cu scoarțe frumoase, care acopăr lavița ce urmează de jur-împrejur pereții,
e foarte cuviincioasă. Grădinile, în care se pun toate feturile de legume, sunt minunat lucrate.
Adăugându-se lucrul lemnelor și scoaterea pietrei, sătenii au cu ce-și petrece, câștigând,
vremea care nu li se cere la câmp. Banca populară merge binișor.
„Auzi cum cântă copila românește‖, îmi spune un țăran, la izbucnirea veselă a unui
glas argintiu. Oamenii sunt veseli, vioi, fără sfială; ei nu se apleacă, să sărute mâna
„boierului‖, ci dau „bună ziua‖, fără multă mirare. Sfaturile ce le împarți le ascultă și par a se
gândi să le urmeze. Amintirile lor din oaste cuprind ideile „politice‖ trebuitoare pentru starea
lor: unul ar dori să aibă în casă icoane românești, în locul celor polone și rutene, și chipurile
regelui și reginei, în locul acelor ale suveranilor Germaniei, dar nici unele, nici altele nu se pot
cumpăra, fiindcă nu e nimeni să le vândă.
De la Burdujeni, spre Botoșani, în trăsura bunișoară, cu cai focoși, a unui birjar evreu,
rapt în coate, care a slujit în oaste și vorbește destul de înțeles românește. De o parte, apa
Sucevei, cu vederea orașului numit de la dînsa. De alta, valuri blânde de pământ foarte
roditor, pe care grâne înalte așteaptă încă secerișul, și porumbul cu foile largi și grele își 1eagă
rodul supt spicul auriu, pe când pășunile sunt smălțate de o nemărginire de flori galbene, de
lumânărele înalte și drepte, de busuioc vânăt, de cicori ca niște picături de cer senin, de coadașoarecului albă, cu floricelele adunate strâns în mănunchi. Pe drumul uscat, vântul rece înalță
nori de praf, prin care răzbat care încete, cu boii cuminți, privind dulce cu ochii mari, negri și
umezi, căruțe cu calul înhămat supt arcul de lemn, care se obișnuiește și iîn toată Rusia, săteni
frumoși, în cămăși foarte curate, purtând pălăria de pâslă, cu margini mari, peste pletele ce
fâlfâie, țărance mai mult ofitite, îmbrăcate urât, în polcuțe și rochii de cit din oraș, cu cosițele
tuflite supt barizul negru, tot de cumpărătură. O trăsurică încărcată cu sifoane poartă numele
domnului fabricant Șmilovici, al cărui vizitiu botos duce marfa, de la un crâșmar de sat, la
altul.
Dintru întâi, satele au încă înfățișarea bună: case cu șindrilă stau lângă acelea pe care
le acoperă stuful, așezat frumos, în pături sau căzând în mițe putrede; fereștile sunt, chiar și la
acestea din urmă, mărișoare, ferești de târg, prin care poate veni lumina.
Plopenii arată o foarte frumoasă biserică, din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea,
întemeiată de marele boier Lupu Balș, a cărui soție se odihnește lângă lăcaș, supt o piatră cu
armele Cantacuzinilor, familia ei. Preotul și poporenii au repatat, deunăzi, marea cladire, care
ar împodobi și un oraș.
Salcea are o biserică mai nouă, care e încunjurată, însă, de plantații de brazi și de flori.
Gospodăria proprietarului, care e dl Alexandru Cantacuzino-Pașcanu, se poate socoti printre
cele mai bune din țară: un heleșteu se revarsă la soare cu luciul său de oțel; apele lui dau
puterea electrică, prin care se luminează curtea; în cuprinsul ei se îngrămădesc coșarele și
magaziile, și un păstor mână un cârd de viței sperioși, care zburdă nebunatici în jurul trăsurii.
Dumbrăvenii, pe care îi împart un proprietar român și un arendaș evreu, dintre evreii
care caută să se apropie și să se confunde cu noi. Curtea celui dintâi se pierde în vechea
măreție a unor uriași copaci de pădure, cealaltă râde la soarele vesel. Supuși și uneia, și alteia,
țăranii se adăpostesc în case sărăcăcioase, prizărite, prin marile livezi neîngrijite‖ 926.

926 Iorga, Nicolae, România cum era până la 1918, volumul II, Moldova și Dobrogea, București 1972, pp. 2733
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1904: De la Vatra Dornei, la Putna
Călătorind, în vara anului 1904, din Ardeal, spre Putna, pentru a participa la „Serbarea
din 3/16 iulie‖, Dr. Valentin Drăgan a lăsat după sine o interesantă mărturie despre Bucovina
acelor vremi. „Trecând pe la Năsăudul plin de amintiri de şcoală şi pe la „bogata şi tarea
cetate a Bistriţei, care se înflora de mândrie săsească supt stăpânirea moldovenilor‖, am ajuns,
peste Bârgău, la Măgura înaltă, ale cărei înălţimi nu lasă locomotiva să împreune două ţări
surori, despărţite după calapodul „Divide et impera!...‖. începem a urca pe „Via Francisca‖,
drum curat ca o panglică albă, în răcoarea munţilor, prin codrii plini de susur, de zuzăt şi de
şoapte. De-o parte şi de alta a drumului se desfăşură privelişti romantice. Păduri întinse de
brad, risipite pe văi sau pe coastele munţilor, umplu aerul de un miros binefăcător. Timpul nu
ştii cum trece, urcuşul nu ştii cum se face, drumul nu ştii cum se scurtează, că totul e aşa de
blând şi aşa de plin de farmec, că ai dori să mergi mereu pe această cale şi capăt să nu mai
aibă!
Nu peste mult suntem în ţara de vechi păduri frumoase, de culmi rotunjite, de văzduh
limpede, care se desface după trecerea Măgurii, în Bucovina, ţara mândră a fagilor. Şi am
ajuns la Vatra Dornei. Cum dăm, de pe strada Transilvaniei, pe cea Domnească, vedem scris
în ţigle, cu litere mari vorbele: „Hai să dăm mână cu mână, / Cei cu inimă română!‖.
Mai încolo, dăm de Palatul Naţional, Primăria, apoi Şcoala poporală, Otel comunal.
Nu ştii ce sentiment de adâncă, neaşteptată bucurie îţi umple inima şi te înviorează. Şi ochii
sorb literele româneşti. E ca şi cum atunci ţi s-ar lumina, deodată, că fiinţa neamului tău e
mult mai puternică şi mai intimă, decât o credeai, că limba şi dulcea doină strămoşească
răsună cu mult mai departe... Şi ţi-e drag să ştii că oamenii aceia bine făcuţi, cu plete şi
privirea blândă, sunt fraţi de ai tăi, vorbesc şi simt ca tine.
Era o zi aşa de frumoasă! Peste Vatra zâmbeau blândele raze ale soarelui. Profităm şi
noi de ocazie şi vizităm băile de un aranjament modern, dar cercetate aproape numai de
„Unsere Leut‖. Avea drept Eminescu, cu a lui „Din Boian, la Vatra-Dornii, / A umplut omida
cornii‖.
Peste câteva ore, plecăm, cu trenul, mai departe, pe drumul interesant şi din punct de
vedere al ştiinţei tehnice, deoarece locomotiva, până la un loc, tot urcă gâfâind, printre păduri
de brazi, care îşi înalţă fruntea până în nori. Munţii stau atât de fragezi şi de verzi, fereastra
cupeului e deschisă şi mirosul frunzişului năvăleşte înlăuntru; clopotele unei turme sună peste
munţi. De o parte a trenului se înalţă stânci puternice şi se pierd în văzduh vârfurile înalţilor
brazi. Pe alocuri, colţuri de stânci stau ameninţătoare, parcă ar voi să cadă pe vagoane. Jos, în
vale, străluceşte râul şi ramuri de fagi şi risipă de flori în aceasta caldă ţară a umbrelor şi a
izvoarelor.
Sorb cu lăcomie toată viaţa plină de poezie a locurilor atât de frumoase. Un ascuţit şi
lung şuierat răsună în văzduh, se cutremură şi urlă codrii treziţi din toropeala frumoasei zile
de vară şi, în câteva minute, am trecut prin întunericul tunelului de la Iacobeni, spre Valea
Putnei. Paralel cu calea ferată şi aproape de ea urcă şoseaua, care încă e foarte circulată. Şi,
astfel, prin o regiune interesantă, trecem peste Pojorâta şi ajungem la Câmpulung.
La fiecare gară urcă mulţime de omeni, şi aici suie vreo câţiva surlaşi, „chemaţi de
domnul Prezident la Suceavă‖, zic ei. Un şuierat scurt şi trenul se aşterne, peste Vama, Molid,
Frasin, Gura Humorului, Păltinoasa, Ilişeşti şi Strigoaia. De aici încep pădurile de fag. Lăsăm
la urmă Cacica, Pârteşti, trecem peste Comăneşti, Todireşti şi Părhăuţi, la Hatna. De aici, în
goana acceleratului, văile, dealurile şi satele apăreau câteva clipe, apoi rămâneau în pacea lor
netulburată. Trecem şi pe la coloniile iubiţilor noştri compatrioţi: „Isten segits‖, „Hadikfalva‖,
„Andràsfalva‖.
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Senin şi cald, câte o vilă sau vreo căsuţă simplă, aşezată între arbori, departe de lume,
mă ademeneşte la visuri de singurătate şi fericire. „Mândra mea şi-un colţ de lume‖.
Ne apropiem de Cernăuţi. Trenul o mai slăbeşte din goană, roţile scârţâie sonor şi ne
oprim. Ne îmbrăţişăm prietenul, care ne aştepta la gară, şi grăbim, cu trăsura, spre simpatica
„Villa Transilvania‖, unde, pe tot timpul petrecerii noastre în Cernăuţi, găzduiţi de bunii
posesori al vilei, am petrecut momente care nu se uită. Seara, eram tustrei în odaia prietinului
nostru drag, Nicolae. Cu dragostea veche, ce-o aveam unul pentru altul, vorbeam în de noi, de
copilăria noastră, de lume. Ne aminteam întâmplările trecute cu plăcerea înduioşătoare a celor
care răsfoiesc, pe sărite, paginile unei cărţi vechi şi de mult citită. Târziu, am închis ochii, în
seara aceea…
A doua zi, am stat în Cernăuţi, în care timp am vizitat oraşul, Catedrala, Palatul
Naţional etc. Simpatica vilă „Transilvania‖ a dat dovadă de bunătatea şi ospitalitatea ei şi
constatând frumoasele calităţi sufleteşti ale celor dintr-însa, mă bucur că mi se dă prilej spre a
putea exprima, şi prin scris, viile sentimente ce le păstrez.
Sâmbătă, în 3/16 iulie, dis de dimineaţă, cu trenul special, ticsit cu peste 2.000 de
români, o luăm spre Putna vechea martoră a gloriei străbune. De sub perdeaua de neguri, care
acoperea împrejurimile, munţi, piscuri, văi şi vâlcele, se ridică mândrul soare, la început
plăpând şi timid, apoi din ce în ce mai mândru şi strălucitor, conştient că are să facă să
strălucească o zi de sărbătoare a tuturor românilor, răspândeşte valuri da viaţă şi lumină peste
pădurile şi câmpiile scăldate de rouă. Trecem prin Codrul Cosminului, împânzit de umbră
adâncă şi răcoroasă, unde strămoşii, pe vremuri, făceau să se audă vaiete de durere şi
deznădejde, iar „copacii fremătau în noapte ca o ameninţare şi trunchiurile, prin care trecuse
limba fierăstraielor, se clătinau, un vânt de primejdie zgudui codrul şi zidul de arbori căzu la
pământ, tăind poteca şi ajutând sprintenilor luptători români să boteze dumbrava, stropită de
sângele ostaşilor unui rege, arogant, Dumbrava roşie, ca un memento pentru cel nedrepţi şi
lacomi, care vor călca pământul muncit al ţării, ca să ne stingă neamul! Adâncurile codrilor şi
râpelor să nu ajungă pentru a le cuprinde trupurile sfărâmate şi buruienile pustiului să se ridice
pe mormintele lor! Căci pământul e a celui care l-a lucrat din neam în neam!‖ (N. Iorga).
Acum tufişurile sunt în linişte şi potecile sigure, trezite, din când în când, de şuieratul
trenului. Bubuie şirul lung de vagoane de acordurile vechii, dar frumoasei cântări „Sub Ştefan
Vodă cel Bun şi Mare‖. Am auzit-o şi am cântat-o de multe ori, dar niciodată nu m-a mişcat
aşa. Pe fereastră, în depărtare, se zărea un turn mare şi vechi al unor ziduri. În închipuirea
mea, parcă vedeam castelul unde era familia voievodului şi parcă-l zăream venind repede
către castel, cum mamă-sa îl trimite din nou la luptă şi, în sfârşit, cum se întoarce, învinge şi
cum vine vesel, triumfător acasă. Despic şi pătrund cu lumina închipuirii întunericul
veacurilor şi parcă văd, pe locurile pe unde trecem acum, furnicarul de turci dând foc
tunurilor, care cutremură pământul şi fac să urle văzduhul; iar în amurgul serilor de bătălie,
văd în depărtări sate întregi şi păduri trosnind şi mistuindu-se în flăcările ce roşesc cerul şi
care încărcate, îndreptându-se, cu tot cuprinsul omului, spre fundul munţilor, pe când, pe sus,
prin văzduh, vulturii se învârtesc în roate mari, ameţitoare, atraşi de mormanele de cadavre ce
împânzesc văile...
Trenul fluieră, gândurile speriate se adună acasă. Dăm de şoseaua care serveşte şi de
terasament liniei ferate şi intrăm în Rădăuţi. Trecem prin Vicov, spre Putna. În jur, ca într-o
panoramă uriaşă, ţinutul Putnei, dezmierdat de soarele care e urcat binişor pe cerul albastru,
limpede. Pe potecile din păduri, pe drumurile din fundul văilor, curg fete, femei, copii, flăcăi,
bărbaţi în port împodobit de sărbătoare şi căruţe cu lume. „Azi e zi cu soare, / Azi e
sărbătoare‖...
Mănăstirea şi locurile din jurul el oferă un aspect grandios: Un pelerinaj nemaipomenit
în analele istoriei noastre. Miile de pelerini, înşiruiţi în curtea Mănăstirii, în grădină şi pe
dealurile din jur. Şi frumos loc de veşnică odihnă şi-a ales măritul Voievod: „O vale de râuleţ,
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limpede, coborându-se în susur blând din culmile bogat împădurite, care sunt muntele acestui
unghi bucovinean. Apa zglobie a Putnei îşi găseşte repede sfârşitul în cursul iute al Sucevei, şi
aceasta duce la capitala Moldovei din vremurile mari. În acest paşnic unghi de ţară, unde
gândul rugăciunii se desface deopotrivă din înălţarea către cer a muntelui, din adânca pace
măreaţă a codrilor şi din şoapta neobosită a apei trimisă ca o binecuvântare, puse Domnul
Învingător temeliile bisericii sale, la 4 iunie 1466‖.
Nu departe de mănăstire, pe un deluţ, se vede însemnat cu o cruce locul de unde ar fi
săgetat Ştefan cel Mare, ca să desemneze locul unde are să se înalţe acest locaş de pomenire.
„Dar în această veche povestire trăieşte un adevăr‖, zice domnul Nicolae Iorga: „Săgeata a
hotărât temeliile Putnei, săgeata învingătoare, trasă sub zidurile Chiliei‖.
Mânat de marea înălţime intru în biserică; în naos, la partea dreaptă, se află locul de
odihnă a eroului unui neam, acoperit cu o lespede de marmoră albă, deasupra căreia se ridică
un mausoleu de piatră cu păreţi de sticlă şi decorat cu arabescuri. În acest mausoleu se află
mai multe obiecte, care s-au găsit la anul 1856: o bucată de hlamidă domnească, inele de aur,
giuvaericale. Cad în genunchi, fără glas, cu ochii muiaţi în lacrimi, şi sărut marmura rece,
acoperită de cununile trimise de la toţi Românii. „Soarele din noapte iese, din mormânt
puterea vine, / Naşterea cea viitoare ne e-n lumea celor morţi‖.
Ajuns afară, mă gândesc, multă vreme, la trecutele timpuri şi parcă văd întinsele valuri
de norod, bătute de durere, cu ochii înotând în lacrimi, cum sărutau mâna „care făcuse
dreptate în lume şi crucea pentru care mâna se încordase atât amar de ani. Şi a fost o uriaşă şi
adâncă zguduire în inimi, când patul cu chingi de fer fu coborât, cu năframe de mătase, în
bolta de piatră, iar Domnul Ştefan fu zidit în lăcaşu-i de marmură‖. Şi acum întinse valuri de
norod, cu nădejdea în inimă, au venit să se întărească şi duh să ia de la mormântul celui Mare
şi Sfânt. Căci, într-o zi, sabia lui de oţel va străpunge mormântul şi va fulgera la soare. Şi
duhul vredniciei lui va trece ca un vifor prin inimile deşteptate la o nouă viaţă.
Şi, până atunci927, „toţi românii care simt în sine un suflet mai osebit, o inimă mai
nobilă, fie ei din orice sferă, fie ei din orice ţară, să lucre neobosit, fiecare în parte şi cu toţii
împreună, spre aflarea şi răspândirea mijloacelor care vor putea să înlesnească înrădăcinarea
credinţelor, năzuinţelor şi speranţelor noastre comune în unul şi acelaşi viitor şi să asigure
împlinirea acelui viitor‖928.

1904: Comemorarea de la Suceava şi Putna
„Pe la 4 p. m., am ajuns la Burdujeni, unde, la toţi câţi n-aveam paşapoarte, ni s-au dat,
imediat şi fără nici o taxă, bilete de ducere şi întoarcere; şi aşa, pe la 5 ore, m-am aflat la
Iţcani, graniţa dintre Moldova şi Bucovina. Gândul îmi era ca să mă duc de-a dreptul la Putna;
dar acum, luând cunoştinţă de programul după care aveau să se facă serbările Centenarului, în
Bucovina, m-am oprit, ca să merg, de aici, de la gara Iţcani, în Suceava, care este foarte
aproape, şi a rămânea acolo până a doua zi, 2 Iulie, de când şi de unde aveau să înceapă
Serbările. Tot aşa au făcut şi domnul Mănoiu şi multe alte persoane, care nu avusese ştiinţă de
program.

927 Xenopol, în cuvântarea sa festivă, rostita la Serbarea Naţională, la mormântul lui Ştefan cel Mare, în 15/27
August 1871.
928 Drăgan, Dr. Valentin, Serbarea de la Putna – 3/16 iulie 1904, în Gazeta Transilvaniei, Nr. 144, Anul
LXXVII, Braşov 3/16 iulie 1914, pp. 1, 2
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Îndată ce mă urcai în trăsură şi mă depărtai ceva de gară, mi se înfăţişă privirilor
oraşul şi Cetatea Suceava, spre care am mers trecând peste râul Suceava, pe un pod de lemn,
de unde se vedeau, în susul şi în josul apei, bărbaţi şi femei prinzând peşte cu crâsnicele.
Apropiindu-mă de oraş şi văzând numeroasele steaguri tricolore de pe zidurile Cetăţii, în
vederea procesiunii de a doua zi, un puternic fior trecu prin sufletul meu şi lacrimi fierbinţi
îmi umplură ochii. Ajuns în fosta şi vestita capitală a Moldovei, am tras la un hotel, mai în
centrul oraşului, unde cu greu mi-am putut găsi loc, din cauza mulţimii.
Acolo sosiră, de aici, din ţară, şi domnii P. Poni şi Dr. C. Istrati, foşti miniştri. Şi
fiindcă nu era mult până în seară, m-am grăbit a lua o trăsură şi a pleca să văd cetatea şi măcar
câte ceva din oraş. Mai întâi, m-am dus la biserica Vechii Mitropolii, unde sunt moaştele Sf.
Ioan cel Nou, care au fost aduse de la Cetatea Albă, în Suceava, de Alexandru cel Bun. Un
ieromonah, pe care l-am întâlnit când am intrat pe poartă, m-a îndreptat la părintele Egumenul
Protosinghelul Ghedeon Balmuş, care m-a primit în apartamentele Prea Cucerniciei Sale cu
multă amabilitate. În urmă, întovărăşit de P. C. S., am mers în biserica Vechii Mitropolii a
Moldovei (Biserica Sfântului Gheorghe a mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou – n. n.), căreia i se
face acum o frumoasă reparaţiune. Biserica aceasta s-a început a se zidi de Bogdan Vodă, în
1514, şi s-a isprăvit de fiul său, Ştefan Vodă cel Tânăr, în 1522, de când a devenit Catedrală
Mitropolitană, în locul bisericii Mirăuţilor 929, după cum vom vedea mai departe. Apoi am
mers la paraclisul ce este în partea dinspre poartă, unde sunt aşezate acum moaştele Sfântului
Ioan cel Nou. Până să se aducă cheile, am privit cu multă duioşie scenele de groaznice suferinţe ale sfântului, în Cetatea Albă, de la păgânii chinuitori, ce sunt zugrăvite pe dinafara
pereţilor, şi apoi am intrat şi m-am închinat sfintelor lui moaşte, nu fără a mă gândi la evlavia
Marelui Ştefan şi la rugăciunile cele fierbinţi, ce va fi înălţat aici, în nesfârşitele supărări şi
griji ce le-a avut pentru ţară. Fie ca sfântul să asculte, acum şi în veci, rugăciunile noastre, ale
românilor, şi să mijlocească la cerescul împărat, pentru a ne apăra de multe necazuri şi
încunjurări!
Mulţumind cu respect, mi-am luat rămas bun de la părintele Balmuş şi am plecat să
văd Cetatea, care vine în partea de răsărit a oraşului Suceava, peste o adâncă şi îngustă
vâlceluţă ce se deschide spre nord şi se înfundă în marginea de miazăzi a oraşului, pe unde
coteşte şi drumul ce merge la ea. Am vizitat-o prin toate ungherele, m-am închinat la locul
unde mi s-a spus că a fost bisericuţa şi am admirat alegerea unui loc atât de potrivit, cum şi
uriaşa muncă cu adunarea şi ridicarea pietrelor aici, pentru a se face un zid atât de înalt şi atât
de puternic. Zidurile cetăţii au rămas numai pe unele locuri ceva în întregime, în mare parte
însă sunt încă de mult dărâmate şi pietrele luate de locuitorii din oraş, pentru a-şi face case şi
beciuri. Abia de câteva decenii s-au oprit de guvernul austriac de a se mai lua pietre de aici;
iar acum, de curând, s-au făcut săpături şi toate lucrurile vechi ce s-au găsit s-au depus în
Muzeul din Suceava. Cetatea a fost înconjurată, după cum şi astăzi se cunoaşte, cu un şanţ
foarte adânc.
De la Cetate, m-am întors în oraş, pe la oarele 7. La barieră, birjarul, care era jidov, se
opreşte şi un alt jidov îmi ţine calea, spre a-i plăti 8 creiţari, taxa de barieră; am plătit, dar nu
fără a deplânge soarta noastră, a românilor de sub vremuri!
În faţa hotelului, unde îmi era gazda, am găsit pe domnii Poni şi Istrati, pe lângă care
se mai aflau acum: părintele Marian (Simion Florea – n. n.), profesor la gimnaziul din
Suceava şi membru Academiei Române, domnul Tanoviceanu, profesor la Universitatea din
Bucureşti, autorul pomelnicului lui Ştefan cel Mare, şi alţi domni profesori, convorbind
împreună despre Cetatea şi Palatele Domneşti din Suceava, despre locul unde a fost
„Direptatea‖ – însemnată prin adunarea poporului – şi aclamarea Marelui Ştefan de Domn, şi

929 Candela, foaie bis. liter., Cernăuţi, 1892, p. 535

356

357

altele. Domnul Istrati mi-a recomandat să nu uit a mă duce şi la Zamca, de care nu auzisem
niciodată.
În acea sară, am avut prilejul să văd pe elevii gimnaziului din Suceava, în număr de
vreo 600, cu masalale şi lampioane tricolore, venind de la şcoală şi trecând, în frumoasă
ordine, cu muzică, pe strada mare, spre locuinţele a doi profesori, Samuil Isopescu (de Istorie)
şi Dimitrie Isopescu (de Matematică şi Fizică), care ieşiseră acum la pensie, spre a le aduce
omagii de recunoştinţă.
A doua zi, 2 Iulie, dimineaţă, m-am trezit în sunetul melancolic al buciumelor, care
răsunau de pe zidurile Cetăţii, anunţând că, în acea zi, se împlinesc 400 de ani de când, aici, în
oraşul Suceava, şi-a dat obştescul sfârşit Marele Voievod Ştefan. Părea că în alte timpuri
trăiesc şi aveam închipuirea că, peste câteva clipe, voi putea vedea chipul neînsufleţit al
Eroului, intrat în liniştea de veci.
Pe la 7 ore, m-am dus la biserica Mirăuţilor, care nu de mult ajunsese o adevărată
ruină, iar astăzi, în urma restaurării, este una din cele mai frumoase biserici din Suceava (nici
la Cetate, nici la Sfântul Ioan cel Nou, nici la Mirăuţi, evlaviosul episcop Iacov nu pomeneşte
numele restauratorului Karl Adolf Romstorfer şi al principalului său colaborator, primarul
sucevean Franz Ritter Des Logers, şi pe bună dreptate, că doar erau „papistaşi‖, străini de
„adevărata credinţă‖ românească – n. n.). Se crede că această biserică a fost făcută, dacă nu
mai de mult, cel mai târziu de Iuga Vodă (ctitorul este, totuşi, Petru Muşat, care a durat
biserica de mir a Moldovei odată cu Cetatea, adică între anii 1374-1391 – n. n.), în ultimul
deceniu al secolului al 14, şi a fost destinată, de atunci de Catedrală Mitropolitană, de unde şi
poporul o numeşte Mitropolia cea veche. Catedrala Mitropolitană s-a mutat, apoi, în biserica
cea făcută, în anul 1522, de Ştefan Vodă cel Tânăr, unde se află moaştele Sf. Ioan cel Nou,
cum s-a spus mai sus; care biserică încă poartă numele de Mitropolia veche, bineînţeles, de
când Scaunul Mitropolitan a fost mutat la Iaşi, de Alexandru Vodă Lăpuşneanu, în anul 1565.
Deşi în biserica Mirăuţilor s-au miruit mulţi Domni, dar numele nu i se poate deriva,
cum ne spune părintele Isidor Onciu (universitar cernăuţean şi cel mai important arheolog
biblic al Bucovinei, tatăl nefericitului Aurel Onciu, dar care aici se înşeală – n. n.), decât de la
o familie Mirăuţă (doar familiile de robi ţigani mănăstireşti sunt consemnate, de regulă, în
documentele vechi cu acest nume, şi nici un boier – n. n.), care va fi trăit cândva pe lângă acea
biserică, pentru cuvântul mai ales că partea aceea de loc a oraşului Suceava se numeşte şi
astăzi de localnici „Mahalaua Mirăuţilor‖930.
La biserica aceasta se regulase a se face sfânta slujbă pentru pomenirea Marelui Ştefan
(firesc, doar fusese rezidită de Ştefan cel Mare, între anii 1482-1491; ca să nu mai vorbim de
faptul că aici fusese miruit Domn – n. n.), de împlinirea a 400 ani de când a murit aici în
Suceava. Nu numai biserica, dar şi curtea ei era înghesuită de lume, deşi era numai 7 ore
dimineaţa. De aici era să se iasă cu procesiunea la Cetate, unde era pregătit ca să se facă
panahida. În acest scop, erau şi aranjate, de la poartă şi până la intrarea în biserică, mai multe
prapure, care se ţineau de bărbaţi, şi ca 30 icoane, care se ţineau în mână numai de femei, pe
nişte prosoape frumoase, ce fiecare îşi adusese de acasă.
În mijlocul bisericii, cam aproape de catapeteasmă, erau puse, pe trei mese, două
rânduri de colaci (capete, în formă de S şi de 8), împodobiţi cu ramuri pline de smochine şi
lămâi, şi care ramuri erau legate cu o cordea tricoloră, şi apoi un colac mare, peste care era
aşezată o colivă frumoasă, după obiceiul nostru moldovenesc.
Fiindcă Sfânta Liturghie era să se înceapă pe la orele 8 şi jumătate, am luat o trăsură şi
m-am dus ca să văd şi eu Zamca, măcar din fugă, ştiind că, mai pe urmă, nu voi putea avea
vreme. Am trecut, prin mijlocul oraşului, la deal, mergând spre apus, pe lângă biserica Sf.
Dimitrie, cea zidită de Marele Ştefan (în 1497 şi rezidită de Petru Rareş în anii 1534-1535 – n.
930 Candela, 1893, p. 536
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n.), lângă curţile sale domneşti, din care curţi nu mai sunt, astăzi, decât urme de zid şi beciuri
pe sub nişte case negustoreşti; apoi am trecut înainte, pe lângă o biserică armeană, şi am ieşit
din oraş, pe tăpşanul sau platoul dealului, de unde se înfăţişează privirilor o panoramă
înălţătoare de frumuseţe neînchipuită, văi, dealuri şi numeroase sate, presărate în toate părţile.
Peste 10 minute, am ajuns la Zamca, numire de origină slavă, care înseamnă cetăţuie (prin
extensie, de la zăvor, încuietoare – n. n.). Aici se află o biserică veche armenească,
înconjurată de un zid înalt de piatră şi, pe dinafara acestuia, cu un şanţ adânc, având un turn
înalt, în partea de apus, deasupra porţii. Totul ne arată că Zamca este o adevărată cetate,
întocmiră pentru vremuri grele. Armeanul păzitor, care se afla cu şederea în camera de sub
turnul de deasupra porţii, m-a condus de am văzut peste tot.
Biserica de aici este zidită, la anul 1551, de un armean bogat, Agopşin Vartan, al cărui
mormânt se vede în mijlocul ei, sub o piatră cu epitaful în armeneşte. Are ca patron, pe Sf.
Axentie, şi se slujeşte în ea numai de două ori pe an: la Sf. Gheorghe şi Sf. Axentie. Şanţul
dimprejurul zidului a fost făcut de soldaţii lui Sobieski, regele Poloniei, în anul 1691, atunci
când, după prădarea Moldovei, lăsase nişte garnizoane în Neamţ, Suceava (în mănăstirea
aceasta armenească), Câmpulung, Hangul, Secul şi Agapia. Garnizoanele acestea părăsiră
Zamca şi toate celelalte locuri întărite, abia după pacea de la Carloviţ, din 26 Ianuarie 1699 931.
În turnul cel înalt de deasupra porţii, am văzut camerele, unde mi s-a spus că au stat călugări
armeni, cum şi o mică bisericuţă, pe a cărei pereţi au rămas o parte din sfinţii pictaţi în genul
picturii noastre vechi moldoveneşti.
Părăsind Zamca, m-am reîntors la biserica Mirăuţilor, unde se începuse deja Sfânta
Liturghie, oficiată de părintele Protosinghel Ghedeon Balmuş, însoţit de 12 preoţi. Cântările
erau executate de corul „Academia Ortodoxă‖ din Cernăuţi. După Sfânta Liturghie, P. C. S.
părintele Balmuş a ţinut o frumoasă cuvântare, arătând străduinţele Marelui Ştefan pentru
creştinătate şi neamul românesc. Apoi se întocmi procesiunea, în ordinea următoare: elevii
şcolilor din Suceava, un pluton de veterani, o companie de pompieri, steagurile diferitelor
bresle, icoanele purtate de femei, prapurii şi felinarele – de bărbaţi, cum s-a spus şi mai sus,
22 de preoţi, îmbrăcaţi în sfintele odăjdii, în frunte cu P. C. S. părintele Balmuş, care purta
cârja de Superior al Mănăstirii Mitropoliei Vechi, reprezentanţii tuturor autorităţilor locale şi
o mulţime de români, din localitate, de prin împrejurimi şi din România, sosiţi la această
serbare, – la urmă, iarăşi, un pluton de veterani.
După ce procesiunea s-a pus în mişcare, pe la orele 9şi 3/4, eu am plecat la gara Iţcani,
împreună cu părintele Gh. Costăchescu, de la Mănăstirea Agapia, pe care îl găsisem în
Suceava, spre a ne continua drumul mai departe. Acolo, la gară, au sosit, pe la orele 10, şi
studenţii universitari din Bucureşti, care s-au oprit, spre a merge ca să asiste la rugăciunile ce
se făceau, acum, la Cetate. Şi au putut să ia parte şi dânşii la acea măreaţă ceremonie, pentru
că procesiunea a ajuns la locul destinat (Căpitănia, adică Prefectura judeţului Suceava, aflată,
pe atunci în actualul sediu al Muzeului Bucovinei – n. n.). Acolo s-a oficiat, mai întâi, o
panahidă, după cum am luat cunoştinţă mai pe urmă, apoi s-a cântat de cor o odă compusă de
domnul Vasile Bumbac şi s-a ţinut o cuvântare de Rev. Sa părintele Eusebiu Popovici
(academician, teolog cu dreptul de a purta mitră, tatăl tragicului poet T. Robeanu, cunoscut ca
politician şi istoric drept George Popovici – n. n.), profesor universitar din Cernăuţi, prin care
a arătat faptele glorioase ale Marelui Voievod. Iar la urmă, s-a intonat Imnul lui Ştefan cel
Mare (compus de Gavriil Muzicescu, un alt cântec al lui, pentru evenimentul de atunci,
Verde-i bradul şi stejarul / N-o mai fi cum vrea duşmanul, devenind, ulterior, prin
complicitatea ignoranţei, folclor… ardelenesc – n. n.), după care procesiunea s-a întors în
oraş‖932.
931 Candela, Armenii orientali în Bucovina, an. 1891, p. 531
932 Iacov Episcopul Huşilor, O călătorie la mănăstirea Putna, în Bucovina, Ediţia a II-a, Huşi 1930, pp. 6-13
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„La Putna am ajuns pe la orele 8, seara. Acolo, aştepta la gară pe Principele
(Hohenlohe, guvernatorul Bucovinei – n. n.) nu numai persoanele oficiale, dar şi o mare
mulţime de lume, în care am văzut şi pe trei bârlădeni, domnii Colonel N. Ionescu, I. Lupu şi
Costică Armaşu. De la gară, am plecat, pe jos, spre Mănăstire şi am mers prin mijlocul
mulţimii de români, care aclamau cu multă căldură sufletească pe Principele Hohenlohe. În
aceste clipe, numeroase buciume răsunau de pe înălţimi, clopotele mănăstirii sunau şi
numeroase săcăluşuri se descărcau. Apoi, la o depărtare oarecare de la gară, am întâmpinat în
cale un frumos arc de triumf, împodobit cu crengi de brad şi având o coroană atârnată la
mijloc, ce era împodobită cu flori albe, roşii şi albastre, în loc de pietre scumpe, şi deasupra
ei, închipuit tot din verdeaţă, numele ŞTEFAN. Întreagă această privelişte plină de duioşie,
învăluită în întunericul nopţii care sosise, îmi umplu ochii de lacrămi şi, în calea de 2
kilometri, de la gară, până în sfânta Mănăstire, mă ţinu transportat întruna în timpurile de
suferinţă şi de glorie ale Eroului Ştefan, timpuri de suferinţă şi de glorie ale întreg neamului
românesc!
Principele Hohenlohe fu găzduit în frumoasele apartamente egumeneşti, unde era
găzduit şi Î. P. S. S. Mitropolitul Vladimir de Repta, care sosise deja de la ora 1, însoţit de o
mulţime de demnitari bisericeşti din Cernăuţi. Eu şi cu părintele Costăchescu am fost primiţi
în gazdă de părintele Ieromonah Nechitovici, care ne-a tratat cu multă dragoste frăţească. Nam putut apuca la slujba privegherii, pentru că, pe la orele 9, era totul sfârşit şi lumea ieşea
din biserică. Era atât de multă lume, că mulţi oameni au dormit sub cerul liber, în şi afară de
curtea Mănăstirii. De la poarta acesteia şi până departe, erau, pe ambele laturi ale drumului,
barăci unde se vindeau prescuri, lumânări, de-ale mâncării şi băuturii, cărţi poştale ilustrate şi
altele.
A doua zi, 3 Iulie, zi foarte frumoasă, cum fusese şi cele 2 zile precedente, m-am
trezit, dimineaţă, în concertul jalnic al numeroaselor buciume, care făceau să răsune cu putere
aerul şi să ne vestească la toţi cei ce eram aici, lângă rămăşiţele sfinte ale Aceluia care a
ridicat la mare cinste şi renume iubita şi scumpa lui ţară. M-am grăbit a mă duce în biserică,
încă de pe la orele 5 dimineaţă, în speranţă că voi putea vedea totul în linişte şi mai în
amănunţimi; însă biserica era tixită de lumea care se închina pe la icoane, şi chiar la
mormântul Marelui Ştefan, ca la a unui sfânt.
Fiindcă slujba nu se începuse încă, am putut vedea, rând pe rând, aproape totul ce era
prin biserică. Ceea ce mă atrăgea mai mult a fost ca să văd de aproape mormintele Domneşti,
Piatra mormântală a Marelui Ştefan, pe care şi-a pregătit-o încă de pe când era în viaţă, se
află în pronaosul sau a doua despărţitură a bisericii, lângă păretele de miază-zi. Pe ea se află
aşternut un covor de catifea cu fir de aur, pus de fiul său Bogdan Voevod, şi pe acest covor se
află aşezate, acum, o urnă de argint şi o cădelniţă de aur, ale cărei lănţurele sunt date în jurul
capacului acelei urne. În păretele de aici sunt bătute două covoraşe frumos şi bogat
împodobite. Toate acestea stau sub un baldachin şi sunt închise într-un geam de sticlă şi apoi
îngrădite cu un grilaj de fer. În fruntea baldachinului este un steag tricolor de mătase, pus
acolo cu prilejul sărbătorii naţionale din 1871.
Se ştie că mormântul Marelui Ştefan, ca şi celelalte morminte Domneşti, ce sunt în
biserica de la Mănăstirea Putna (toate prădate de către călugări, de-a lungul vremii – n. n.), au
fost deschise, în noiembrie 1856, de către o comisiune, cu învoirea guvernului austriac. În
privinţa mormântului Marelui Ştefan, iată ce aflăm din constatările acelei comisiuni: „În
mijlocul pronaosului, puţin spre răsărit, se află piatra analoghionului. Pentru că, în vechime,
sub piatra aceasta de regulă se înmormânta ctitorul, s-au făcut şi în Putna cercare aici, după
mormântul lui Ştefan, ca ctitor al Mănăstirii. După ce se scoase ţărna, până la adâncime de 18
policare, au dat lucrătorii de un mormânt, zidit de cărămizi, ca şi celelalte morminte, dar fără
boltitură, ci gura lui astupată peste tot cu trei lespezi, lucrate regulat în patru muchi. Colţul
nord-estic al lespezii ultime, dinspre picioare, s-a aflat frânt, se vede că cu puterea.
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Mormântul acesta s-au constatat cu toată siguritatea că este a Iui Ştefan Vodă cel Mare,
fiindu-i şi epitaful, în dreapta, dinspre peretele bisericii. Cadavrul, fără sicriu, era aşezat pe 13
şine de fer (înfăşurat în mantie de egumen – n. n.). Sub cap era un căpătâi zidit de 12 policare
(picioare – n. n.). Pe acesta, zăcea capul mortului (egumen, care fusese înmormântat,
călşugăreşte, pe 13 bare de fier – n. n.), din care însă era conservată încă numai partea
superioară a tigvei, dar aşa că partea în a cărei continuare ar veni faţa, adică ochii, era întoarsă
spre apus şi depărtată de grumaz cu 5 policare. După zisa medicului, numai în urma putrejunii
şi a descompunerii, niciodată n-ar fi putut lua poziţiunea aceasta nenaturală. Afară de aceasta,
nu s-au aflat nicicât de puţină urmă de un acoperemânt s-au podoabă de cap sau de grumaz,
fără care nu se poate crede că s-ar fi înmormântat Ştefan cel Mare, mai ales pentru că, în
mormântul lui Bogdan şi Ştefan cel Tânăr, s-au aflat de aceste (în mormântul lui Bogdan se
afla coroana de pâslă, dar în cel al lui Ştefăniţă Vodă fusese înmormântat un alt călugăr,
deasupra osemintelor acestuia fiind depuse doar oasele unui braţ al Voievodului – n. n.).
Toate împrejurările aceste arată, fără toată îndoiala, cum că acum, de mult, mormântul lui
Ştefan au fost cercat de oare cine‖933.
„Îmbrăcămintea lui Ştefan, aflată în mormânt, deşi putredă şi mucegăită, totuşi s-a
cunoscut că era de materie foarte preţioasă şi dimensiunile ei arătau că Ştefan era de statură
mică, îndesată, întocmai aşa după cum îl descrie istoria şi tradiţiunea. Rămăşiţele din
mormânt nu s-au atins, ci s-au lăsat întocmai cum au fost, şi mormântul s-a astupat iarăşi934.
Dacă la mormântul Marelui Ştefan s-a umblat şi s-au luat din el mai multe lucruri
preţioase (toate pietrele preţioase şi mii de mărgăritare, toate jefuite, după cum o dovedea o
scrisoare, din ordinul „Sfântului‖ Iacob Putneanul – n. n.), mai de mult, este întrebarea: când ?
În Mănăstirea Putna se păstrează o scrisoare, din 2 martie 7265 (1757), semnată de
Mitropolitul Iacob şi adresată Egumenului Putnei, Benedict. În ea, în chip misterios,
Mitropolitul spune următoarele: „îmi pare bine că domnul Ispravnic din Suceava a dezgropat
mortul, despre care era prepusul şi că nu a aflat alta, afară de aceea despre care mi-a făcut
ştire Cuviosul Dionisie. Îmi pare bine că a venit Ispravnicul, căci aşa a scăpat mănăstirea
iarăşi de prepusul în care se afla. La scrisoarea lui Dionisie, n-am răspuns, dar îi voi spune din
gură cum că am înţeles toate câte mi le-a scris. Toate pietricelele, inelele, semnele de stare,
boldurile şi alte lucruri ce s-au aflat, domnul să le sigileze la un loc şi să le dea argintarului
Rafail, şi să ia măsură de pe icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului şi de pe a
Domnului Hristos, să ni le trimită toate prin un om de credinţă. Să mai caute, cu părinţii
Mănăstirii, că se află acolo o pungă cu mărgăritare, sigilată cu sigiliul nostru. Aceasta să o
deschidă şi să ia de acolo 500 de mărgăritare de mărime asemene. Se mai află acolo, după cât
ştim, 200 sau 300 de mărgăritare de mărimea mazării, care s-au desprins de pe aer. Toate
mărgăritarele aceste, dimpreună cu lucrurile ce s-au aflat la mort, să ni le trimeată domnul,
pentru că voim a face pentru Maica Domnului şi pentru Hristos coroane noi, mai iscusite şi
mai frumoase, şi să le înfrumuseţăm cu pietre şi cu mărgăritare, care coroane, după ce vor fi
gata, se vor pune numai în zile mari de sărbători‖. Iar deasupra scrisorii este o însemnare, în
cuprinsul următor: „Răvaşul acesta este de la Preosfinţie Sa Mitropolitul Iacob, în care a scris
ca să se trimeată lucrurile care s-au aflat în mormântul pronaosului, pentru ca din ele să facă
două coroane la icoana făcătoare de minuni‖935.
Asupra conţinutului acestui răvaş m-am întrebat: de ce oare Ispravnicul de la Suceava
să fi umblat în mormântul pronaosului (Răspuns: pentru că fusese sesizat că fusese jefuit cel
mai sfânt mormânt al bietului nostru neam – n. n.), în care nu poate fi vorba decât de acel al
Marelui Ştefan, şi de ce adică Mitropolitul se bucură că a scăpat Mănăstirea iarăşi de prepusul

933 Candela, foaie biser. lit., Cernăuţi, anul 1889, pp. 685-686
934 Ibid., p. 687
935 Candela, an. 1889, pp. 685-686
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în care se afla? (presupusul jefuirii mormântului – n. n.). Mă voi încerca a da un răspuns,
luând lucrul mai de depărtişor.
Cronicarul Neculce, în O samă de cuvinte, înregistrează, din cele auzite din om în om,
că „Vasile Vodă (Lupu), aproape de mazilie (1653), a greşit lui Dumnezeu, că i s-a întunecat
mintea spre lăcomie de a stricat Mănăstirea Putna, gândind că va găsi bani şi n-a găsit. Şi s-a
apucat s-o facă din nou, iarăşi precum a fost, şi nu i-a ajutat Dumnezeu să o facă, că a zidit-o
numai din temelie, din pământ până la ferestre şi i-a luat Dumnezeu Domnia‖936. Domnul N.
Iorga, cunoscutul nostru istoriograf, cu privire la această tradiţie, zice : „Nu se poate admite
că bogatul, mândrul Vasile Lupu, un Cresus pompos al vremii sale, a dărâmat Putna ca să
scormonească bogăţii în mormintele domneşti. Tot ce spune pentru aceasta, din auzite,
Neculce n-are nici o valoare istorică. Vasile Vodă a voit numai să refacă Putna, care se
ruinase. Presupusul hoţ de biserici a înălţat minunatele mănăstiri Trei Ierarhi şi Golia în Iaşi,
şi, unde n-a clădit, a dres‖ (Studii şi Documente, Vol. VI, partea II. p. 617).
„Se ştie că, în 1757, Mitropolitul Iacob Putneanu a făcut o nouă restaurare acestei
mănăstiri (Iorga, Istoria literaturii române, I., p. 534). Cu prilejul acesta, se vede că se
scornise sau se reînnoise iarăşi calomnia cu privire la prădarea mormintelor domneşti, dacă nu
pe socoteala vrednicului Mitropolit, cel puţin pe a călugărilor din acea sfântă Mănăstire.
Autorităţile civile, adică Ispravnicul de Suceava, mergând cu cercetarea până a scormoni şi
mormântul Marelui Ştefan, s-a convins, prin urmare, de falsitatea zvonului. Cred că, prin
cuvintele iarăşi a scăpat Mănăstirea de prepus, Mitropolitul Iacob vizează, pe de-o parte,
calomnia aceasta de acum, iar pe de alta, şi pe acea din trecut asupra lui Vasile Lupu. De
aceea, mare dreptate are domnul Iorga937, când zice că cele spuse de Neculce despre acest
evlavios domnitor, cu privire la Putna, nu pot să aibă nici o valoare istorică. Că Ispravnicul de
Suceava a făcut sau nu după cum regulase Mitropolitul, prin răvaşul de mai sus, aceasta n-o
putem şti.
Tot în pronaos sunt înmormântate 2 soţii şi 2 fii ai marelui Ştefan: Maria de Mangop
(moartă în 1476) şi Maria, fiica lui Radu Vodă (moartă în l511), Bogdan şi Petru (morţi în
1479). În Nartică sau prima despărţitură a bisericii, sunt înmormântaţi: Bogdan Vodă, fiul
Marelui Ştefan (mort în 1517), domniţa Maria, fiica Marelui Ştefan (moartă în 1518), Maria,
doamna dintâi a lui Petru Vodă Rareş (moartă în 1529), Ştefan Vodă cel Tânăr (mort în 1527).
Mormântul lui Bogdan Vodă, tatăl Marelui Ştefan, se află în biserica de la Reuseni, de
lângă Suceava, după cum ne spune P. S. Melchisedec938; pe când al Oltei, după mirenie, sau
Maria, după călugărie, mama Marelui Ştefan, se află în ţară, la noi, la Mănăstirea Pobrata sau
Probota, din judeţul Suceava (cu capitala la Fălticeni – n. n.), după cum ne spune dl Iorga939.
În această mănăstire se păstrează multe lucruri vechi bisericeşti şi cărţi manuscrise, demne de
a fi văzute şi studiate.
Pe la orele 8 şi jumătate, utrenia fiind aproape de sfârşit, îşi făcu intrarea în biserică Î.
P. S. Mitropolitul Vladimir de Repta, care se îmbrăcă cu sfinţitele veştminte şi celebră, cu
mare pompă, Sf. Liturghie, fiind asistat de: P. C. Arhimandrit Mitrofor Miron Călinescu,
profesorii Universitari Eusebiu Popovici şi Constantin Popovici, Consilierii Consistoriali
Bejan, Haniţchi şi Manastirschy, Egumenul Iliuţ, profesorul universitar Voiuţschy şi
protopresviterii Hacman şi Lucescul şi doi diaconi. Cântările serviciului divin au fost
executate de corul Academiei Ortodoxe.
936 Letopis. Mold., tom II, p. 186
937 Nicolae Iorga a mai avut, din păcate, datorită naţionalismului său, care premedita o puternică mitologie
ortodoxă românească, atitudini subiective care contraziceau realitate, chiar şi în cazul falselor moaşte ale lui
Constantin Brâncoveanu, proclamate de Iorga drept adevărate, fără nici o cercetare profesionistă a vechimii lor –
n. n.
938 Rev. p. Ist. Arh. şi Filol., a d-lui Tocilescu, an. I voi. II, p. 67
939 Sămănătorul, revistă literară, No. 32, Bucureşti, 8 August 1904
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Între persoanele care se aflau în biserică, afară de A. S. Principele Hohenlohe, dl C.
Cogălniceanu, consulul României la Cernăuţi, am văzut, de aice, din România, pe domnii: Dr.
Istrati, Poni, Tocilescu, Maiorul Manolescu-Mlădianu, General Angelescu, Tanoviceanu,
Vintilă Brăteanu, Dr. Radovici, părintele Econom I. Gotcu (prof. în Iaşi), părintele G.
Costăchescu (de la Mănăstirea Agapia), Stroe Belloescu940, V. Morţun, Căpitanii Leon şi
Costache Samureanu din Bucureşti, cu soţiile lor, şi mulţi alţii.
După otpustul Sf. Liturghii, Î. P. S. Mitropolit şi cu toţi preoţii, de care era asistat, au
ieşit în pronaos, la Mormântul Marelui Ştefan, unde se depuseră acum o mulţime de coroane,
între care voi aminti pe următoarele: din partea M. S. Regelui Carol I şi a Ministerului
Cultelor şi Instrucţiunii Publice din România, coroana Societăţii Istorice Române din
Bucureşti, a Comitetului Ducatului Bucovinei, a oraşului Suceava, a Româncelor Bucovinene,
a Ligii Culturale din Iaşi şi din Bucureşti, a Românilor din Braşov, a Studenţilor universitari
din România etc., etc. Apoi părintele Dr. Tarnavschi, profesor la Facultatea de Teologie din
Cernăuţi, a rostit o frumoasă cuvântare, prin care a preamărit virtuţile Marelui Voievod
Ştefan, după care s-a început slujba Panahidei. După ce s-a cântat o dată „Vecinica
pomenire‖, Î. P. S. Mitropolit, însoţit de tot clerul, de A. S. Principele, de dl Cogălniceanu şi
toţi cei ce erau în biserica, au ieşit afară şi au făcut încunjurul bisericii, întonându-se de cor,
încă de câteva ori, „Vecinica pomenire‖, binecuvântând cu sfânta cruce mulţimea ce era în
curtea Mânăstirii, după care s-au întors în biserică. Mulţumirea cu care am ascultat slujba în
această zi şi emoţiunile prin care am trecut, în timp de aproape 3 ore, nu le voi uita niciodată
în viaţa mea. Fiind acum orele 11 şi jumătate şi toată slujba terminată, Î. P. S. Mitropolit ieşi
din Sf. Altar, îmbrăcat numai în mantie şi cu cârja şi, fiind precedat de toţi preoţii oficianţi,
care erau însă îmbrăcaţi tot în sfinţitele odăjdii, cu care slujise, se suiră cu toţii în
apartamentele egumeneşti, unde s-a făcut obicinuitul otpust şi unde Î. P. S. S. a primit şi
convorbit cu mai multe persoane din România şi de pe aiurea. Între aceştia, am avut fericirea
de a convorbi şi eu, câteva momente, şi a mă bucura de apropiata privire a acelei figuri plină
de blândeţe, de pietate şi de o angelică smerenie şi bunătate. Cu acest prilej, am făcut
cunoştinţă cu R. R. L. L. părinţii: Eusebiu Popovici, Constantin Popovici, V. Găină,
Tarnavschi, profesori Universitari, în Cernăuţi; cu Părintele Teofil Patrase (corect: Patraş – n.
n.), Egumenul Sf. Mănăstiri Putna, Dimitrie Dan, paroh la Straja, şi cu mai mulţi protopopi şi
preoţi din Bucovina.
La ora 1 p. m., dl Dimitrie Onciul, prof. la Universitatea din Bucureşti, a ţinut
Discursul festiv, de pe tribuna ridicata lângă zidul bisericii, cam în dreptul mormântului
Marelui Ştefan. Erau de faţă: Î. P. S. Mitropolit, Principele Hohenlohe, C. Cogălnicianu,
consulul României, o mulţime de preoţi, profesori şi alte persoane oficiale şi reprezentanţi ai
deosebitelor Societăţi, şi norodul, cât a putut încăpea în ograda Mănăstirii, pentru a putea auzi
pe învăţatul profesor. Aplauze entuziaste şi des repetate acoperiră acest magistral Discurs.
Pe la orele 2 p. m., urmă dejunul, pregătit într-un pavilion, construit în curtea
Mânăstirii şi foarte frumos împodobit cu verdeaţă şi cu o mulţime de steaguri, între care cele
mai multe erau tricolore româneşti. La acest dejun au luat parte Î. P. S. Mitropolit, Principele
Hohenlohe, Consulul Cogălniceanu şi o mulţime de persoane de distincţiune din România,
Bucovina şi de pe aiurea, în total ca 300 tacâmuri. Au toastat Î. P. S. Mitropolit pentru
împăratul Francisc Iosif şi pentru Guvernatorul Bucovinei. Princepele Hohenlohe mulţumeşte
tuturor românilor care au venit la Putna şi îndeosebi celor din Regat, care desigur vor duce în
940 Dl Stroe Belloescu, Senator al jud. Tutova, aflându-se acum la Putna şi văzând un afiş „Nu uitaţi Internatul
de băieţi români ortodocşi din Rădăuţi‖, cu obicinuita dumisale generozitate, imediat a donat 1.000 de coroane
(1.060 lei,) pentru acel Institut. Am aflat apoi că Domnia sa este şi membru al Societăţii pentru cultura şi
literatura poporului Român din Bucovina. Ne bucurăm şi suntem mândri de generoasele fapte ale ilustrului
nostru concetăţean. Dumnezeu să-i dea sănătate şi viaţă lungă şi să-i facă parte de mulţi imitatori – notă Iacov,
Episcopul Huşilor.
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ţara lor convingerea că fraţii lor sunt bine trataţi şi se află bine sub scutul legilor austriece. Dl
Şendrea941 mulţumeşte Principelui şi organizatorilor Serbării, zicând că românii vor fi adânc
recunoscători împăratului Francisc Iosif. În fine, N. Filipescu aduce laude guvernului austriac.
S-a expediat şi o depeşă împăratului Francisc Iosif, semnată de Mitropolit şi Baronul
Hurmuzachi. S-au primit multe telegrame din România, Transilvania şi una chiar din
America.
În afară de Mănăstire, pe iarbă verde şi într-o privelişte încântătoare, s-au întins mese
şi au ospătat vreo 3.000 de oameni. După ce aceştia au stat la masă, o mulţime dintre ei, având
în frunte pe studenţii universitari români, se îndreptară spre pavilionul din curtea Mânăstirii,
unde era masa oficială, intonând Deşteaptă-te române! Şi, la întoarcere în grădină, Tricolorul
şi Drum bun, drum bun, doba bate942. Era un entuziasm ce nu se poate descrie. Pe la oarele 4
p. m., se ţinură, în grădina Mânăstirii, conform programului, Discursurile studenţeşti. Mai
întâi, vorbi preşedintele comitetului studenţesc din Cernăuţi, George Tofan, care dădu
cuvântul, pe rând, următorilor oratori: C. Lucaci, preşedintele Academiei „Junimea‖ din
Cernăuţi; Mihai Popovici, preşedintele Societăţii „Academia Ortodoxă‖; V. Covată, în numele
studenţilor macedo-români; P. Pogonatu (bârlădean), preşedintele Societăţii studenţilor în
drept „Bosianu‖ din Bucureşti. Se intonă Imnul Festiv, de corul Societăţii „Armonia‖, şi mai
luară cuvântul: Doamna Laurenţia Gribincea din Iaşi, dl Profesor Universitar Gr. Tocilescu,
din Bucureşti, şi dl Ionescu, student în litere tot din Bucureşti.
Încă pe când vorbeau ultimii oratori, iată că sosi în grădină Î. P. S. Mitropolit, care se
sui, la timp, pe tribună şi citi răspunsul Împăratului la telegrama trimisă, izbucnind din
piepturile mulţimii un puternic „Ura!‖, iar corul Societăţii „Armonia‖ intonă, cu un entuziast
având: Deşteaptă-te Române! Apoi dl George Tofan mulţumeşte tuturor celor ce au venit la
Serbarea aceasta de la Putna; de asemeni face şi dl Baron Hurmuzachi, în numele comitetului
festiv. În fine, dl Dori Popovici a ţinut Discursul istoric pentru popor, stârnind un mare
entuziasm în mulţimea adunată, mai ales când dânsul a îngenunchiat şi a rostit următoarea
rugăciune:
Etern, atotputernic o creator sublim,
Tu care ţii la dreapta pe Ştefan Erou sfânt
Fă ca înc-odată iubita Românime
Să fie cum a fost pe vechiul ei pământ.
Acest Discurs, fiind deja tipărit, s-a împărţit îndată la mulţimea adunată, împreună cu
o broşură, scrisă în nemţeşte de dl N. Iorga, profesor la Universitatea din Bucureşti.
Astfel s-a terminat această cu adevărat măreaţă Serbare, la care trebuie să fi luat parte
peste 15.000 de oameni, domnind pretutindenea cea mai desăvârşită ordine şi înălţare
sufletească. Din Mănăstirea Putna, după ce am expediat pe la prieteni mai multe cărţi poştale
ilustrate, am plecat, împreună cu părintele Econom I. Gotcu (din Iaşi), pe la 9 ore seara, spre
Cernăuţi, călătorind cu multă greutate, din pricina oboselii în care ne aflam, cum şi a
înghesuielii şi căldurii celei mari din tren. Am ajuns în capitala Bucovinei a doua zi,
dimineaţă, Duminică, 4 Iulie, şi ne-am odihnit la un hotel numai până la orele 8 şi jumătate,
de unde ne-am dus să vizităm oraşul, biserica Catedrală şi reşedinţa Mitropolitană. În Cernăuţi
era acum o mare mişcare comercială, pentru că erau zile de iarmaroc. Acest oraş se află aşezat
pe culmea unui deal, de unde, de la locuri potrivite, se pot privi foarte bine mănoasele câmpii
de primprejur. Când am ajuns la catedrală, orele 10 şi jumătate, se oficiau rugăciunile pentru
941 Universitar bucureştean, socrul tragicului T. Robeanu şi, deci, cuscrul universitarului cernăuţean Eusebie
Popovici – n. n.
942 Compoziţia bucovineanului Ştefan Nosievici, profesor de matematici la Gimnaziu din Suceava, pe versuri
de Vasile Alecsandri – n. n.
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sufletul Marelui Ştefan, de către părintele Dr. Orest Popescul (predicatorul catedralei943)
însoţit de 2 preoţi şi un diacon, faţă fiind R. R. L. L. părinţii Eusebiu Popovici şi
Arhimandritul Iuvenal Ştefaneli, cum şi foarte mulţi români şi românce. Astfel de rugăciuni sau săvârşit, în Duminica aceasta, din 4 Iulie (stil vechi, inclusiv în celelate datări – n. n.), în
întreaga Bucovină, în urma unei anume dispoziţiuni a Î. P. S. Mitropolit. După aceasta ne-am
dus de am vizitat măreţul Palat Mitropolitan, unde am făcut cunoştinţă cu părintele Dr. Ştefan
Saghin, care, cu multă bunăvoinţă, a dispus ca să fim conduşi peste tot, rămânând încântaţi de
frumuseţea edificiului, de minunata împărţire a numeroaselor sale camere, cum şi de bogata
mobilă dinlăuntru. Î. P. S. S. nu venise acasă, de la Mănăstirea Putna, ci, după cum ni s-a
spus, se dusese în inspecţia parohiilor din acea parte.
De aice, m-am dus la gazdă, cu părintele Gotcu, şi, pe la orele 2 p. m., după ce am
expediat pe la prieteni mai multe cărţi poştale ilustrate, am plecat cu trenul, mergând
împreună până la staţia Hadicfalva (Dorneşti – n. n.), de unde S. S. s-a dus la Suceava, iar eu
m-am reîntors acasă, unde am ajuns în ziua de 5 Iulie, foarte mulţumit în suflet de frumoasele
Serbări, cum şi de scumpele amintiri istorice, ce mi-au rămas din localităţile ce am vizitat.
Mai ales că şi timpul a fost foarte frumos şi lumea cât se poate de veselă. Am rămas, de
asemenea, cu frumoasă amintire şi de nobila atenţiune pe care guvernul austriac a dat-o
acestor sfinte Serbări ale Românilor, cum şi de libertatea ce le-au lăsat pentru a-şi manifesta
sentimentele lor naţionale; aşa că am putea zice, cu drept cuvânt, că Bucovina ne-a fost
retrocedată pentru zilele de 2, 3 şi 4 Iulie 1904‖944.

1906: Mitul Bellegarde-Boncheş, în ţinutul Câmpulung-Dorna
„Cine e Bellegarde acesta, care a putut obţine un succes atât de frumos, în cel mai
conştient cerc electoral românesc?‖ 945, întreba retoric, iar un răspuns nu s-a dat nici până
astăzi, revista ieșeană Viața românească, în vara anului 1907, după ce căpitanul districtual
(prefectul) din ținutul Câmpulung – Dorna, fără să-și depună candidatura, dar fiind de acord
să o primească, dacî va fi ales, și-a zdrobit contracandidații, obținând 4.653 de voturi,
„democratul‖ Aurel Onciul primind doar 2.755, iar Teodor Ștefanelli, ca lider al celor care lau trădat pe Bellegarde, „într-un mod de tot necalificabil şi nedemn, încercând să aţâţe
spiritele pentru contele Bellegarde‖946, a primit doar 1.014 voturi.
Motivul dizidenței împotriva lui Bellegarde, „conte membru al casei împărăteşti‖
(„înrudit cu soţia moştenitorului de tron‖ 947, Sophie Maria Josephine Albina Chotek von
Chotkow und Wognin), era originea lui germană, provenită din naturalizarea francezului din
Savoia948 Heinrich Graf Bellegarde (1756-1845)949, General de Cavalerie 950 şi, apoi,
943 Component al lotului „Arboroasa‖, alături de Ciprian Porumbescu, Eugen Siretean, Constantin Morariu şi
Zaharia Voronca – n. n.
944 Iacov Episcopul Huşilor, O călătorie la mănăstirea Putna, în Bucovina, Ediţia a II-a, Huşi 1930, pp. 14-26
945 Gt., Viața Românească în Bucovina, în Viața Românească, Volumul V, anul II, Iași 1907, p. 305
946 Apărarea Naţională, Nr. 21, Anul II, Cernăuţi, joi 21 martie stil nou 1907, p. 2
947 Revista Politică, Nr. 20, Anul VII, Suceava, în 26 februarie 1911, p. 4
948 Fiul lui Moritz Graf von Bellegarde, născut 1743, în Chambery din Savoia, care, în 1763 avea gradul de
locotenent-colonel în armata austriacă, fiind numit colonel al Gărzii Imperiale la 2 octombrie 1777, apoi, în 24
februarie 1786, general maior la 24 februarie 1786 și șef al regimentului de cuirasați – cf. Winkler, Bellegarde,
Moritz Graf von, în Allgemeine Deutsche Biographie, publicată de Comisia istorică la Academia Bavareză de
Științe, volumul 2 (1875), pp. 305-306
949 Există și o lucrare monografică despre „Viaţa mareşalului de câmp Heinrich Grafel von Bellegarde‖, de
Smola, Carl Freiherr von, Das Leben des Feldmarschalls Heinrich Grafen von Bellegarde, Wien 1847
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Feldmareşal, comisar al provinciilor lombarde, în timpul războaielor napoleonene 951, încă din
1805952. Prima intersectare a acestui conte cu românii s-a produs în 9 august 1821, când „li se
comunică companiilor şi cordonaşilor ordinul Consiliului de război din Viena, semnat de
contele Bellegarde, conform căruia toți acei fugari din Moldova şi Muntenia, despre care se
va constata că au fost şi sunt conducători ai rebelilor şi părtaşi la mişcările revoluţionare,
asemenea cei ce, urmăriţi de turci, vor fi găsiţi la graniţe cu arma-n mână şi echipament de
război, vor fi respinşi. Cei ce vin, însă, fără arme şi despre care nu se poate constata să fi luat
parte la răscoală, au să fie primiţi, căci sentimentele mărinimoase, umane şi blânde ale
Maiestăţii sale nu permit ca nevinovaţii să fie expuşi, ca şi cei vinovaţi, răzbunării
persecutorilor turci‖953. Heinrich Graf Bellegarde era un apropiat al arhiducelui Karl, pe care
îl însoțea, în 1809, împreună cu Prinţul de Hohenzollern, Contele Heinrich Bellegarde
(străbunul prefectului şi deputatului câmpulungean Francisc conte Bellegarde), Prinţul Johann
de Liechtenstein, Prinţul Rosenberg-Orsini, contele Grünne şi Cavalerul von Hiller, Heinrich
fiind al doilea, lângă Hohenzollern, în tabloul făcut, atunci, de Felician von MyrbachRheinfeld954. Următorii antecesori ai căpitanului districtual de Câmpulung și Dorna, Francisc
conte de Bellegarde au fost August Graf Bellegarde (1795-1873), care îl însoțea pe Franz
Joseph I, la Cairo, în 22 noiembrie 1869 955, o altă mărturie iconografică despre acest
antecesor, rămasă într-o carte, fiind „Discursul prințului Claudius Vaszary. Împărăteasa
Elisabeta, colonelului conte Aladár Andrássy, generalul de cavalerie contele Paar, maestrul
Curții Supreme contele Bellegarde, prințul moştenitor Claudius Vaszary și împăratul Franz
Josef I‖956. Tatăl lui Francisc conte Bellegarde a fost Felix Graf Bellegarde, personaj
important la Curtea Imperială din Viena, care îl trimitea, În 1901, când deja se anunțase
divorțul arhiducesei Ștefania de contele Lonyay, „trimisul special‖ al Casei Imperiale,
„contele Bellegarde‖ a sosit la Graz, cu o scrisoare a arhiducesei pentru contele Lonyay957.
Comunicatul este suficient de echivoc și nu îngăduie o concluzie asupra identității contelui
Bellegarde, care ar putea fi și Francisc, aflat pe atunci în serviciul Casei Imperiale, sau tatăl
său, Felix, dar cum misiunea viza o eventuală împăcare a celor doi soți, este de presupus că
mesagerul trebuia să aibă și experiență de viață, și autoritate morală în cadrul Casei Imperiale,
deci înclin să cred că nu viitorul căpitan districtual de Câmpulung și Dorna a fost mesagerul,
ci tatăl său, Felix Graf Bellegarde.
Despre sosirea, în Bucovina, a contelui Francisc Bellegarde nu prea există mărturii,
prima, dintre cele puține, datând din 1902, când sculptorul Ioan Pâșlea, îndepărtat de la
catedra Școlii de Arte și Meserii din Câmpulung Moldovenesc pentru că își dotase elevii cu
brâie cu Tricolor, un Tricolor fluturând semeț deasupra casei sale, a fost readus la catedră, cu
dezdăunare, drept consecință a faptului că, „fără ca Pâșlea să-l fi rugat, fără ca să i se fi
căciulit, contele Bellegarde s-a prezentat, din proprie inițiativă, ministrului instrucțiunii, cu
propunerea ca Pâșlea să fie numit definitiv (ca profesor de sculptură – n. n.), arătând că nu e
iredentist, ci doar un bun român‖ 958. Există o puzderie de fapte care au conturat mitul
950 Hüffer, Hermann, Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französischen Revolution Bd. Der Frieden von
campoformio, Leipzig 1900 , pp. 170, 241
951 Helfert, Joseph Alexander, Freihaerr von, Ausgang der französischen Herrschaft in Ober-italien und
Brescia-mailänder Militär-verschwörung, Wien 1890
952 Angeli, Moriz, Edler von, Erzherzog Carl von Österreich als Feldherr und Heeresorganisator, Wien 1897,
pp. 45, 74, 115, 139 (decorat cu Ordinul „Maria Theresia‖).
953 Şotropa, Virgil, Zavera din 1821 şi Regimentul năsăudean, în Lapedatu, Alex.; Lupaş, Ioan, Anuarul
Institutului de Istorie Naţională, IV 1926-1927, Bucureşti 1929, p. 143
954 Heliogravură după un tablou de Felician von Myrbach-Rheinfeld, în ÖNB Bildarchiv und Grafiksammlung
955 Conform unei fotografii de Franz Schier & Otto Schoefft, aflată în colecția ÖNB Bildarchiv und
Grafiksammlung
956 Max, Viribus Unitis. Das Buch vom Kaiser, Budapesta, Viena, Leipzig, 1898, p. 101
957 Tribuna Poporului, Nr. 182, Anul V, Arad, marți 2/15 octombrie 1901, p. 3
958 Revista Bucovinei, Nr. 5, mai 1943, p. 245
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Bellegarde, pentru că omul acesta, atunci când nu izbutea să aducă fonduri guvernamentale
pentru salvarea muntenimii, nu ezita să folosească sume importante din averea sa ca să ajute
acolo unde era nevoie. Iar faptul că soții Bellegarde, stabiliți la Câmpulung, botezau și
cununau prin satele din district și, deși erau membri „ai casei împărăteşti‖ 959, adeseori intrau
în horele țărănești, a contribuit la o superbă individualizare a intimității poporului cu
neașteptatul său lider, în ciuda faptului că, prin gazetele vremii, era înfierată cu scorțoșenie
ipocrită, această apropiere, prin care „contele Bellegarde s-a făcut frate de cruce cu „ţărănoii‖
şi că nevasta dumisale, care se trage dintr-un neam foarte mare, înrudit cu curţi împărăteşti, a
jucat cu hargaţi ţărăneşti de rând‖960, iar în 1908, însuși „contele, cu ocaziunea festivalului,
petrecând în horă cu ţăranii‖ 961.
Dar pretextul „condamnării‖ candidaturii lui Bellegarde, de către partidele politice şi
de către presa aservită lor, o reprezenta faptul că, un „bărbat de un neam străin, precum
este dl conte Bellegarde‖, „străin de lege şi de neam‖ 962, nu putea fi acceptat într-o ţară în
care numai „se bat domnii după deputăţie‖963, pentru că „în Bucovina, e o veche datină că
politica se face pentru persoane‖964, profitând de faptul că, „îndopat cu minciuni, poporul
nostru se apropie de pieire‖965 şi, drept consecinţă era şi a rămas cât se poate de resemnat.
Partizanii contelui Bellegarde, toţi munteni simpli, dar care înţeleseseră, de la medicul Teofil
Lupu966 – tatăl vestitei Octaviei Lupu-Morariu, partenera de viaţă a cărturarului Leca Morariu,
şi Vasile Liţu, „bucovinean şi publicist însemnat‖967, că „Francisc Bellegarde, numit de către
popor Tata muntenilor‖ 968, înseamnă o garanţie a viitorului lor, „la îndemnul şi sub
conducerea cantorului George Hutu, alegătorii români din Câmpulung l-au rugat pe contele
Bellegarde să primească a fi ales deputat în sfatul împărătesc. Contele a spus răs-vădit că nu
candidează, dar, de-l va alege poporul, primeşte mandatul de deputat… Alegătorii români din
Dorna se hotărăsc pentru Aurel Onciul şi învăţătorimea din întregul ţinut se pune pe muncă
harnică‖ 969.
Vestea candidaturii impuse de munteni, care îşi doreau „un străin‖ drept reprezentant
al lor la Viena, a stârnit mânia tuturor, inclusiv a cantorului şi viitorului primar câmpulungean
George Hutu, care, ca şi avocatul Reuţ, a schimbat imediat tabăra „naţională‖, trecând de
partea lui Stefanelli şi catalogându-i pe muntenii fideli contelui drept „corteşii contelui
Bellegarde‖ 970, cei mai aprigi susţinători ai candidaturii fiind „Dr. Teofil Lupu, Tigran
Pruncul şi, pe ascuns, şi părintele Dr. Luţa, împreună cu alţi puţini sfetnici de pănura
aceasta‖971. „Numai doi cărturari au lucrat alăturea cu sătenii pentru alegerea contelui
Bellegarde, ceilalţi au stat deoparte şi înjurau pe „mojicii‖ de ţărani, care nu voiau să asculte
de sfaturile lor „părinteşti‖. Un cărturar, văzând, din clubul „Rarău‖, cum mergeau sătenii în

959 Apărarea Naţională, Nr. 29, Anul II, Cernăuţi, joi 18 aprilie stil nou 1907, p. 1
960 Bukowiner Nachrichten, apud Revista Politică, Nr. 21, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1911, p. 5
961 Revista Politică, Nr. 20, Anul VII, Suceava, în 26 februarie 1911, p. 4
962 Apărarea Naţională, Nr. 21, Anul II, Cernăuţi, joi 21 martie stil nou 1907, p. 2
963 Revista Politică, Nr. 1, Anul VI, Suceava, în 16 octombrie 1910, p. 5
964 Tribuna, Nr. 39, Anul XIII, Arad, vineri 20 februarie (5 martie) 1909, p. 3
965 Revista Politică, Nr. 21, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1911, pp. 3-6
966 Teofil Lupu, în 25 noiembrie 1910: „dragii mei munteni, sunteţi chemaţi, în 5 decembrie 1910, la alegere, ca
să spălaţi cinstea muntenească şi să-l alegeţi pe George Boncheş, omul vostru, deci şi al contelui Bellegarde!...
Ascultaţi-mă, cum m-aţi ascultat, odată, alegând pe contele Bellegarde deputat al vostru! Cred că nu v-am sfătuit
rău, atuncea!‖ – cf. Revista Politică, Nr. 7, Anul VI, Suceava, în 27 noiembrie 1910, p. 1
967 Revista Politică, Nr. 15, Anul VII, Suceava, în 22 ianuarie 1911, Foiţa – pp. 2
968 Apărarea Naţională, Nr. 8, Anul I, Cernăuţi, miercuri 31 octombrie stil nou 1906, p. 8
969 Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, p. 2
970 Apărarea Naţională, Nr. 25, Anul II, Cernăuţi, joi 4 aprilie stil nou 1907, p. 1
971 Ibidem
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rând şi hotărâţi să-l aleagă numai pe contele Bellegarde, a spus, plin de ură şi venin în suflet,
că ar fi mai bine, să dai cu tunul în nemernicul acesta de popor‖ 972.
Francisc Bellegarde plecase la Viena, aşa cum făcuse şi în toamna anului 1906, când,
pentru prima dată dezgustat de politica elitelor bucovinene, intenţiona să şi rămână, dovadă că
luase cu el, „ca amintire din ocolul Câmpulungului… 24 aquarele – tipuri curat româneşti, ai
acelui popor pe care l-a iubit părinteşte şi l-a scutit de multe nevoi‖ 973. De data asta, „ca să nu
cadă vreo bănuială asupra sa că influenţează alegerea, a şi părăsit Câmpulungul, a plecat, cu
trenul de duminică seara, la Viena şi nu se va întoarce până după alegeri sau şi deloc mai mult
la Câmpulung‖974, campania electorală rămânând la voia întâmplării, pe care, de-a lungul
vremilor, s-a tot numit „acel popor‖. Iar „acel popor‖, care se săturase de demagogia
partidelor-familii, a „domnilor celor mari, care-s fraţi de cruce numai înainte de alegeri şi, pe
urmă, se îmbogăţesc pe spinarea poporului, care nu-i poate controla pe deputaţi după ce au
toată puterea în mână‖ 975 şi care înţelesese că doar „doi bărbaţi vrednici au avut ca deputaţi,
pe neuitatul George Popovici şi pe contele Bellegarde‖ 976, a „inundat comunele cercului
electoral şi a agitat cu deosebită căldură pentru Bellegarde‖ 977, dând cu tifla, parcă,
propagandei aparent naţionalistă, dar profund demagogică, esenţializată în texte care se dorea
convingătoare şi pe înţelesul mulţimii: „Fie contele Bellegarde… cetăţean al universului
întreg, el nu e român şi nici nu poate deveni român şi, de aceea, combătută trebuie
candidatura lui de toată suflarea românească şi de orice partid românesc. Se înţelege că cu
mult regret trebuie şi noi să privim la această încurcătură cumplită, ce-a adus cu sine
candidatura cu totul neaşteptată a unui bărbat întreg şi stimat, cum e contele Bellegarde,
însă ca români, care nu putem sacrifica un mandat, cu una-două, ne vedem necesitaţi a
combate această candidatură‖978.
Iar Iancu Flondor, cel care spulberase un alt mit muntenesc, orchestrând înfrângerea şi
ieşirea din politică a deputatului George Popovici – cel care şi-a semnat opera poetică cu
calamburul T. Robeanu (Te robea, nu? – îşi întreba George Popovici o fostă iubită, când
publica primul poem, pe care i-l dedicase cândva), împingându-l, practic, la sinucidere, îi
pregătea un destin asemănător şi contelui Francisc de Bellegarde, pe care îl mai sabotase o
dată, când, ca să nu piardă pădurea „Laura‖, de la Vicov, dobândită în mod fraudulos, „Iancu
Flondor zădărnicise legea ce o pregătise contele, în înţelegere cu stăpânirea pentru scăparea
pădurilor şi păşunilor de servitute‖979. Flondor, care ieşea rar, dar însoţit de „muzicanți,
călăreți și steaguri‖ 980, din conacul de lângă Storojineţ, conac înconjurat de slujitori, care s-au
stabilit în preajma care, mai târziu, avea să se numească Flondoreni, folosindu-se, ca de atâtea
alte ori, „și de o înțelegere cu liderul partidului evreilor din Bucovina, Dr. Straucher‖ 981,
supărat fiind pe faptul că muntenii „s-au hotărât să treacă şi ei peste voinţa partidului şi a
căpitanului Iancu Flondor‖ 982, „trădat şi vândut pe contele Bellegarde ca luda pe Hristos‖ 983,
impunând candidatura lui Stefanelli, care, „unanim proclamat de candidat pentru senatul
imperial‖ la fiecare adunare electorală în parte, organizate la Frasin, Stulpicani, Bucşoaia,
Vama, Câmpulung, Fundu Moldovei, Pojorâta etc. „s-a hotărât a lucra din răsputeri contra
972 Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, p. 2
973 Apărarea Naţională, Nr. 8, Anul I, Cernăuţi, miercuri 31 octombrie stil nou 1906, p. 8
974 Apărarea Naţională, Nr. 17, Anul II, Cernăuţi, duminică 17 martie stil nou 1907, p. 1
975 Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, p. 3
976 Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, p. 3
977 Gt., Viața Românească în Bucovina, în Viața Românească, Volumul V, anul II, Iași 1907, p. 305
978 Apărarea Naţională, Nr. 21, Anul II, Cernăuţi, joi 21 martie stil nou 1907, pp. 1, 2
979 Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, p. 3
980 Revista Politică, nr. 5, Anul VI, Suceava, în 13 noiembrie 1910, p. 3
981 Ibidem, p. 2
982 Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, p. 3
983 Revista Politică, Nr. 26, Anul VII, Suceava, în 23 aprilie 1911, p. 4

367

368

candidaturii contelui Bellegarde‖, deşi, peste tot, câte „o ceată mică de Bellegardişti, seduşi
prin nişte agitaţiuni condamnabile, au încercat să conturbe adunarea‖ 984.
În vreme ce Francisc Belegarde şedea liniştit la Viena, „comitelui naţional, împreună
cu dl consilier T. V. Stefanelli‖ s-a deplasat „în comunele Stulpicani, Bucşoaia, Vama,
Pojorâta, Fundul-Moldovei‖, participând şi la „grandioasa şi impozanta adunare electorală,
care a aflat loc, luni în 18 martie 1907, în Câmpulung, unde muntenii spătoşi şi cu plete lungi
din vechiul ocol, ascultând mai întâi cu multă atenţiune şi plini de încredere referatele
comitetului naţional din Cernăuţi, privitor la o organizare trainică a tuturor păturilor sociale,
au proclamat cu o însufleţire rară de candidat pentru senatul imperial pe dl consilier T. V.
Stefanelli‖985. Dar „pe când se făcea atâta tărăboi straşnic şi foarte scump pentru candidaţii
puşi de cărturari, muntenii mergeau, pe jos sau în căruţele lor sprintene, din sat în sat şi
stăteau de vorbă gospodăreşte cu ai lor‖ 986, şi astfel, deşi „n-a candidat, ci a fost rugat să primească candidatura‖987, tocmai acel „curios, sincer, deși neașteptat prieten al românilor și,
mai ales, al alegătorilor săi din Ținutul Câmpulungului, contele vienez cu nume franțuzesc
Bellegarde‖ a câştigat mandatul şi, „în ziua de alegere, a fost chemat telegrafic de munteni, să
vină la Câmpulung, în mijlocul lor. De la gară şi până la locuinţa sa, a fost purtat numai pe
braţe şi cuvintele ce le-a rostit alegătorilor români nu le vor uita muntenii nicicând. Contele
nu a făcut ca ceilalţi deputaţi, să părăsească ţinutul şi să nu-şi mai arate faţa, ci el s-a aşezat în
Câmpulung‖988.
La Viena, în Reichsrath, Bellgarde i-a convocat pe deputaţii români Onciul,
Hurmuzachi, Simionovici şi Isopescul, „cu scopul de a se constitui într-un Club bucovinean,
care să se ocupe, în parlament, de afaceri eminamente economice‖989. Din „secţiunea pentru
industrii‖990, Bellegarde a sprijinit „legile lui Aurel Onciul, cu privire la alegerile comunale,
crâşmărit şi celelalte, pe care le-a scos apoi tot contele Bellegarde, spre folosul ţăranilor
noştri‖991, colaborarea lui cu toţi aleşii bucovinenilor, inclusiv pe cele iniţiate de „tovarăşul
Grigorovici‖, deputat social-democrat, care, prin mai multe interpelări, ca şi neobositul
Bellegarde, a „cerut scut pentru ţărani de la stăpânire şi zice că ar fi, în sfârşit, datorinţa
stăpânirii să oprească odată speculaţiunile acestea prădalnice, căci dieta ţării nu vrea să facă
legi ocrotitoare pentru ţărani, pe semne din pricina de a cruţa pe un „vestit‖ (Iancu Flondor,
adică – n. n.) conducător de partid al majorităţii‖992.
„În cei trei ani, cât a fost deputat‖, „el s-a dovedit, prin nenumăratele sale fapte, că
pricepe nevoile poporului, are milă de el şi-i poate ajuta mai mult decât zece deputaţi
români‖993, dar, din păcate, „toate stăruinţele contelui Bellegarde de a însănătoşi justiţia ţării
noastre şi de a o curăţa… au rămas zadarnice şi puterea creştin-democraţilor nu ne-a stat desul
în ajutor‖ . Şi-atunci, pentru că a trăit sentimentul zădărniciei luptele luptei cu morile de vânt,
într-o Bucovină în care „regretabila luptă pe care o purtăm noi între olaltă este o luptă între
fraţi‖994, contele Francisc de Bellegarde şi-a depus mandatul, refuzând să promită că îl va
reprimi, dacă va fi din nou ales, şi tot fără să candideze, pentru că trăia demn amărăciunea de
a se fi „încrezut prea mult în cinstea poporului românesc‖, despre care „nu o dată a spus lumii
984 Apărarea Naţională, Nr. 21, Anul II, Cernăuţi, joi 21 martie stil nou 1907, p. 2
985 Apărarea Națională, Nr. 22, Anul II, Cernăuți, duminică 24 martie stil nou 1907, pp. 1-3
986 Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, p. 2
987 Gt., Viața Românească în Bucovina, în Viața Românească, Volumul V, anul II, Iași 1907, p. 305
988 Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, p. 3
989 Apărarea Naţională, Nr. 47 şi 48, Anul II, Cernăuţi, duminică 30 iunie stil nou 1907, p. 1
990 Tribuna, Nr. 159, Arad, miercuri 18/31 iulie 1907, p. 6
991 Revista Politică, Nr. 21, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1911, pp. 3-6
992 Lupta, Nr. 10, Anul III, Cernăuţi 1 mai 1910, p. 2
993 Revista Politică, Nr. 21, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1911, pp. 3-6
994 Apărarea Naţională, Nr. 17, Anul II, Cernăuţi, duminică 17 martie stil nou 1907, p. 1
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că un popor aşa de bun, cinstit, muncitori şi deştept ca românii din Bucovina nu se află în
întreaga împărăţie‖995. Din păcate, poporului acestuia frumos şi naiv de copilăros încă se mai
afla sub talpa unor „politicienii ticăloşiţi, care se bucură de plecarea contelui Bellegarde, care,
dacă rămâne în tară, nu-i va lăsa să-şi facă gheşefturile pe spatele ţărănimii‖996, i se suprapune
duplicitatea, adeseori criminală, a aleşilor săi, la care Bellegarde nu poate identifica
„bunăvoinţa, înţelegerea şi sprijinul trebuitor, ca să poată isprăvi multe şi mai însemnate
pentru popor. Şi, decât să stea cu mâinile în buzunare şi să se uite la ceilalţi cum îşi bat joc de
popor, pe care îl îmbată dumnealor cu apă rece, mai bine pleacă ca om cinstit, care nu vrea să
fie părtaş la ticăloşii‖997.
Înainte de a pleca la Viena şi, deşi „în Câmpulung a venit iarăşi la ordinea zilei
candidatura contelui Bellegarde. Mai mulţi ţărani au propus contelui să accepte candidatura în
acest district. Contele Bellegarde, care şi-a strămutat domiciliul în Stiria, unde ocupă funcţia
de prefect, a refuzat mandatul ce i s-a oferit şi acum de către alegătorii români din
Câmpulung‖998. Dar, înainte de a pleca, „dl conte s-a dus în vizite de rămas bun, făcute pe la
ţărani, pe-acasă‖, vizite care sugerau speranţa „că dumnealui s-a dus ca să vină iară, când vor
fi vremile mai potrivite‖999. Avea mulţi fini şi cumetri prin satele ţinutului Câmpulung-Dorna
şi nu se putea despărţi de ei ca într-o stare de panică. Avea de îmbrăţişat o mulţime de săteni,
pe toţi cei care i-au ieşit în cale, dar şi pe cei de pe potecile viitorimii, pentru că „amintirea lui
va rămâne pururea binecuvântată‖1000, chiar dacă tradiţia locurilor prea des renunţă la
memorie, chiar şi cele mai sublime amintiri lunecând, în primăvara următoare, odată cu
topirea nămeţilor, pe şuvoaiele înspumate ale torentelor. E drept că, în 1915, când Nicolae
Iorga da de ştire că Bellegarde a sfârşit prin câmpiile Galiţiei, „mort pe câmpul de luptă sau
pierdut între mulţimile prizonierilor care nu mai pot vorbi, care nu sunt în stare să comunice
nimic nimănui‖ 1001, şi obcinile noastre s-au cutremurat de suspine şi lacrimi, dar pentru o
foarte singură clipă, cum ar zice Nichita Stănescu, pentru că, imediat după aceea a picat
ghilotină clasica întrebare retorică a destinului nostru: „Dar noi, românii, ce-am zis la vestea
tristă despre retragerea contelui Bellegarde?‖1002.
Retragerea definitivă a contelui Francisc de Bellegarde din politica bucovineană a
determinat apariţia altui mit, cel al munteanului obişnuit, pe care ceilalţi săteni obişnuiţi îl vor
trimite în parlamentul vienez în primul rând pentru a veni „a două oară, la cuvânt‖ şi a le da
cu tifla „domnilor‖, zdrobindu-i, pentru a doua oară, pe „făţarnicii lacomi de măriri şi cinste‖.
Ştiind, după mult amar şi jele, că deputaţii „domni‖ „sunt o ceată de oameni lacomi, leneşi,
clevetitori şi denunţători de rând şi, când e vorba de punga şi nevoia lor, se închină înaintea
duşmanilor noştri şi-şi vând poporul, numai să-şi ajungă ţinta lor‖, muntenii, decişi „să-i
apuce tare din scurt şi să-i răstoarne, până nu e prea târziu, de pe scaunul măririi‖ şi hotărând
să le dea „tuturor cărturarilor lacomi şi leneşi o învăţătură bună şi neuitată, în ziua de 5
decembrie 1910, când vor merge cu toţii şi vor alege numai pe gospodarul vrednic şi cuminte
George Boncheş deputat în camera împărătească‖1003.
Cantorul bisericesc „George Boncheş din Dorna, care s-a obligat să se retragă îndată
ce dl conte Bellegarde va fi aplecat să primească iară deputăţia Câmpulungului‖, iar Boncheş,
„omul vostru, deci şi al contelui Bellegarde‖1004, merită căutat pe îndelete prin filele colbuite
995 Revista Politică, Nr. 21, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1911, pp. 3-6
996 Revista Politică, Nr. 21, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1911, pp. 3-6
997 Revista Politică, Nr. 21, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1911, pp. 3-6
998 Tribuna, Nr. 108, Anul XV, Arad, marţi 17/30 mai 1911, p. 5
999 Revista Politică, Nr. 7, Anul VI, Suceava, în 27 noiembrie 1910, pp. 1, 2
1000 Revista Politică, Nr. 21, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1911, pp. 3-6
1001 Iorga, Nicolae, Războiul nostru în note zilnice / 1914-1916, Vol. I, „Ramuri‖ Craiova 1926, p. 310
1002 Revista Politică, Nr. 21, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1911, pp. 3-6
1003 Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, pp. 2-4
1004 Revista Politică, Nr. 7, Anul VI, Suceava, în 27 noiembrie 1910, pp. 1, 2
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ale mărturiilor vremilor, pentru că s-a prezentat la alegeri şi le-a câştigat, în baza unui
program în 10 puncte1005, care nu diferea, practic, de programul antecesorilor George
Popovici şi Francisc Bellegarde. Şi nu diferea pentru că şi Boncheş, şi toţi muntenii lui,
sperau la clipa reîntoarcerii contelui, chiar dacă o merituoasă lucrare monografică 1006, din care
voi folosi câteva fotografii, dar, cum contele nu s-a mai întors, inimosul George Boncheş s-a
văzut nevoit să ducă mai departe – şi a făcut-o în mod exemplar – moştenirea celor două
mituri nobiliare ale politicii bucovinene, George Popovici şi Francisc Bellegarde. Inclusiv
obligativitatea folosirii limbii române în administraţie şi funcţionarea liceului în limba
română, în locul unuia în limba germană, la Câmpulung Moldovenesc.
În vreme ce, la Suceava, căpitanul districtual (prefectul) Orest (Erast) Tarangul, nobil
român de Valea Uţei, şi directorul gimnaziului, Vasile Burduhos, interziceau folosirea limbii
române, în districtul Câmpulung-Dorna, datorită unui ucrainean, Kapuscinski, şi unui nobil
austriac, Bellegarde, legitimaseră limba română drept obligatorie în administraţie 1007, fără a
beneficia de apreciere imperială, care se cuvenea lui Tarangul, cel care, după cum povestea
Iorga despre alungarea sa din Bucovina, a coborât, dintr-o birjă, la Iţcani, „în mare uniformă
aurită… ca să-mi dea actul prin care eram, ca „lästiger Fremde‖, „fűr beständig abgeschafft‖,
deci ca „supărător străin‖, „izgonit în chip statornic‖. Dl Tarangul adăuga că, dacă totuși aș
intra în țărișoara Împăratului, voi face nu știu câte săptămâni de închisoare‖ 1008, meritele
acestea, ale interzicerii limbii române şi a izgonirii lui Iorga soldându-se pentru Bucovina, în
1910, cu îmbucurătoarea patriotică veste că „dl prefect c. r. de la Suceava, Dr. Erast Tarangul,
nobil de Valea Ușei, a primit de la Majestatea Sa împăratul crucea de cavaler al Ordinului
„Francisc Iosif‖. Felicităm cu vie satisfacție pe nou decoratul la această distincție înaltă‖ 1009.
Cât despre bietul Bellegarde, care a fost primul funcţionar imperial care a solicitat
interdicţia intrării lui Iorga în Bucovina, „decât cu permisie specială, în vagon închis‖,
„oameni ca acesta se respectă şi când ai încrucişa cu dânşii spada. Sunt două credinţe care se
înfruntă şi se înţeleg în motivul moral care le trezeşte în două suflete, pe care soarta le mână
pe alte drumuri‖, pentru că „în lumea aceasta, conte Bellegarde, una din cele mai rare fericiri,
când te-a făcut Dumnezeu cu un suflet drept, e să afli adversarul pe care-l meriţi!‖1010. Din
păcate, întrebarea retorică a Vieţii Româneşti, cu care am început acest material, rămâne la fel
de dureroasă şi de actuală, deşi mărturiile vechi, pe care le voi reproduce în anexele care
urmează, încă mai păstrează în el un Bellegarde viu şi dinamic, faţă de care „şi noi trebuie să
fim plini de recunoştinţă şi de stimă pentru multele şi marile binefaceri pe care Domnia Sa
1005 „1). O bancă pentru răscumpărarea gospodăriilor ţărăneşti încărcate cu datorii; 2). Slobozirea păşunilor şi
îmbunătăţirea prăsilei vitelor; 3). Scăderea birului; 4). Deschiderea vămii pentru păpuşoi şi alte cereale; 5).
Îndreptarea şcolii săteşti; 6). Scăparea pădurilor de servitute; 7). Organizarea consiliului cultural al ţării; 8). Dacă
ar veni să se vândă o gospodărie ţărănească la licitaţie pentru datorii, să rămână atâta gospodarului, cu cât şi-ar
putea ţine întreaga casă; 9). Românii să capete, de la toate diregătoriile, scrisori şi răspunsuri numai în limba
română; 10). La orice lucrări şi întreprinderi să nu se primească străini; 11). Biserica noastră să nu se
despărţească şi să rămână românească‖ – cf. Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, p.
3
1006 Boncheş, Ilie; Braşcanu, Paul, Gheorghe Boncheş / Un ţăran Dornean în Dieta Bucovinei, Iaşi, 2017
1007 „Dl profesor gimnazial din Suceavă Burduhos opreşte limba românească, oprindu-i pe şcolarii săi să facă
petiţii româneşti în scris, pe când dl căpitan Kapuscinski (ucrainean!) din Câmpulung primeşte orice scrisori
româneşti şi de la oricine şi, în 6 august 1908, a rostit către popor nişte cuvântări româneşti aşa de însufleţitoare,
încât şi-a câştigat inimile tuturor celor ce l-au ascultat. Domnii Kapuscinski şi Bellegarde (deci, un ucrainean ţi
un austriac) sunt trup şi suflet pentru limba românească, iar dl Tarangul (căpitanul, adică prefectul Sucevei – n.
n.) e contra limbii româneşti. Ce ziceţi de asta, domnilor deputaţi români? Oare n-ar fi bine să-i neteziţi dlui
căpitan Tarangul calea de măriri spre Viena şi, în locu-i, să puneţi căpitan în ţinutul Sucevei pe unul ca domnii
Kapuscinski sau Bellegarde? Of, inimă, of!‖ – cf. Deşteptarea, Nr. 20 şi 21, Anul I, 1 noiembrie 1908, p. 319
1008 Iorga, Nicolae, O viață de om, București 1934, pp, 171, 172
1009 Gazeta Mazililor și Răzeșilor bucovineni, Nr. 2, Anul I, 7 decembrie 1910, p. 14
1010 Iorga, Nicolae, Războiul nostru în note zilnice / 1914-1916, Vol. I, „Ramuri‖ Craiova 1926, pp. 310, 311
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le-a revărsat cu inimă adevărat nobilă şi cu mână abundentă asupra poporului nostru muntean‖
1011
.
Ironie finală a sorţii, pe care o citesc doar ca să aflu şi despre o datorie financiară a
statului român faţă de contele Bellegarde, este convocarea din Monitorul Bucovinei pe anul
1921: „Succesorii după următoarele persoane: Francisc conte de Bellegarde, Dr. Nicu
Blându, Nicolai cav. de Buchenthal, Ioan Fedorciuc, fost învățător superior în Sucevița,
Marcu Vasile, fost consilier la Banca țîrii, George Tofan și Victor Zaharovschi, fost paroh în
Mahala, sunt invitați a se prezenta la secția cooperativă a Băncii Regionale, pentru a li se
lichida, contra legitimație de părtășie, ce defuncții aveau la Centrala însoțirilor economice
române din Bucovina, în Cernăuți a. r. c. g. L., & Pentru Centrala însoșirilor economice
române din Bucovina, a. r. c. g. L., în Cernăuți, Banca Regională‖ 1012. Sfârşit.
ANEXE: Bellegarde, în mărturii ale vremurilor. „Că, din cauza atitudinii sale
românești, Ion Pâșlea a fost ținut, lung timp, pe loc, fără nici o înaintare, e ușor de înțeles.
Dreptate i s-a făcut abia cu venirea, la Câmpulung, ca prefect, a contelui Francisc Bellegarde.
În seria de prefecți, de care a avut parte Bucovina vremurilor austriece, contele Bellegarde
reprezintă o excepție atât de luminoasă, încât nu putem să-i amintim numele, fără un
sentiment de venerațiune. Cunoscând pe români, a devenit un mare prieten și protector al lor,
iar după plecarea sa din postul de prefect al Câmpulungului, a rămas în amintirea românilor
din acel județ ca o figură legendară. Fără ca Pâșlea să-l fi rugat, fără ca să i se fi căciulit,
contele Bellegarde s-a prezentat, din proprie inițiativă, ministrului instrucțiunii, cu propunerea
ca Pâșlea să fie numit definitiv (ca profesor de sculptură la Școala de arte și meserii – n. n.),
arătând că nu e iredentist, ci doar un bun român‖ 1013.
*
31 octombrie 1906: „Prefectul, dl conte Francisc Bellegarde, numit de cătră popor
„Tata muntenilor‖, a părăsit, în 20 octomvrie a. c., în cea mai mare tăcere, oraşul Câmpulung
şi, precum ne vestesc unele ziare germane bine informate, nu se va mai reîntoarce la
Câmpulung, ci va fi ataşat unei secţii în ministerul din Viena. Prin plecarea contelui
Bellegarde de la postul său de prefect districtual, pierde populaţiunea română de la munte pe
unul din acei amploiaţi care a avut vecinic înaintea ochilor numai înaintarea mult asupritului
şi părăsitului popor românesc. De când a intrat Bucovina în stăpânirea Austriei, încă n-a avut
poporul român (erau şi prefecţi români) din vechiul ocol moldovenesc un prefect mai
priincios, sincer, milos şi, înainte de toate, un scutitor aprig şi dezinteresat al drepturilor
poporului român, decât Contele Bellegarde.
Cunoscând bine limba română, a intrat cu poporul român în contact mai aproape şi nu
odată a vizitat pe munteni în colibele lor, ca să audă de la popor nemijlocit jalbele şi durerile
lor, spre a le putea asana.
Fiind, în anul 1904, o secetă mare în munţi – şi fiind poporul în mare pericol şi perind
vitele de foame – a adus contele Bellegarde multe sute de coreţe de păpuşoi şi multe vagoane
de fân, la Câmpulung, împărţindu-le, prin amploiaţii săi, între sărmanul popor. Atunci a
cheltuit filantropul conte, din banii săi proprii, multe mii de coroane.
În răstimp de trei ani, pe timpul iernii, a susţinut milosul căpitan (districtual, adică
prefect – n. n), din banii săi, o bucătărie pentru copiii sărmani de la şcolile poporale din
Câmpulung, dând astfel. la vreo sută de copii sărmani, prânz gratuit.
Câte văduve, câţi sărmani n-a sprijinit bunul căpitan băneşte şi câte gospodării n-a
scos direct din ghearele nemiloşilor cămătari evrei. De câte ori n-a călătorit până la tribunalul
din Suceava, ba chiar şi la Viena, spre a căuta dreptate pentru popor.
1011 Apărarea Naţională, Nr. 19, Anul II, Cernăuţi, joi 14 martie stil nou 1907, p. 1
1012 Monitorul Bucovinei, Fascicula 17, Anul 1921, Cernăuți, în i iunie nou, p. 225
1013 Revista Bucovinei, Nr. 5, mai 1943, p. 245
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El era şi epitrop al multor orfani, a căror avere era îndatorată.
Din răsputeri a lucrat pentru reţinerea ţărănimii de la beţie, dispunând închiderea
crâşmelor, pe timpul duminicii şi a sărbătorilor. Toate reuniunile române le-a sprijinit băneşte.
Sub patronajul său se ţineau cele mai de frunte baluri ţărăneşti în Câmpulung. Lui este
de mulţumit şi pentru înfiinţarea Prăvăliei române din Câmpulung.
Poporul a ştiut să-i mulţămească pentru aceste fapte măreţe, denumindu-l ca cive de
onoare al oraşului Câmpulung şi de membru onorar al Societăţii ţărăneşti „Deşteptarea‖.
Ca amintire din ocolul Câmpulung, şi-a luat Bellegarde 24 aquarele – tipuri curat
româneşti, ai acelui popor pe care l-a iubit părinteşte şi l-a scutit de multe nevoi.
Numele Bellegarde va fi pururea preamărit de cătră mulţămitorul popor român de la
munte, din generaţie în generaţie. Şi tocmai aceasta va fi răsplata cea mai frumoasă pentru
contele Bellegarde, care nu vâna după distincţiuni şi măriri. / I. V.1014‖.
*
20 februarie 1907: Mișcarea politică fundată de Aurel Onciul, oricât de controversat a
rămas personajul în istorie, însemna, la începuturi, o reacție la pretențiile aristocrației
bucovinene, formată din boieri și preoți, de a deține monopolul patriotismului și, deci,
reprezentativitatea deplină a românismului. Aurel Onciul, fiul marelui arheolog biblic Isidor
de Onciul, adunase, în jurul său tinerii profesori și învățători români din Bucovina, pururi
acuzați de bătrânii politicieni că ar pune în pericol „cauza națională‖ și ar și trăda menirea
ocupației lor, de inițiatori ai copiilor în cultură. Aurel Onciu era un patriot austriac incurabil,
care nu vedea în românism altceva decât o șansă de parvenire, de care s-a și folosit, fără
scrupule, ori de câte ori a fost nevoie. Dar nu trebuie uitat faptul că omul acesta ciudat a depus
în rafturile memoriei și o operă demnă de luat în considerare, care numără, printre altele,
cărțile „Dicţionar juridic-politic‖ (1895), „Reforma administraţiei‖ (1899), „Dreptul
administrativ românesc‖ (1900), „Problema austriacă‖ (1917) etc.
În februarie 1907, Aurel Onciul, omul politic „înzestrat cu calităţile unui modern DonQuisote‖, se afla „la Dorna şi, apoi, la Câmpulung, unde voia să fie proclamat de candidat în
parlament‖, iar oficiosul „independent‖ al Partidului Național din Bucovina sta cu ochii
ironici și bășcălioși pe el: „Din Dorna, primim ştirea că, la adunarea conchemată de A. Onciul
şi Lupu, în 14 februarie 1907, au participat nu multe mii de alegători, precum anunţă o
telegramă din „Buk. Nachrichten‖, ci numai vreo 300 de persoane, între care 50 % femei, iar
restul, lucrători cu feţele îmbujorate de rachiul consumat. Ca prim orator a vorbit dl Florea
Lupu, care urma constatării că creierii lui Aurel Onciul cumpănesc mai mult decât cei ai
tuturor deputaţilor din parlament, propune pe acesta de candidat. Mulţimea extaziată, prin
alcoolul consumat, întâmpină propunerea aceasta cu aclamaţiuni frenetice‖.
Mesajul electoral al lui Onciul era, parțial, asemănător cu cel al germanului rădăuțean
Michael Kipper, care câștiga toate alegerile, fără să organizeze mitinguri, dar militase pentru
o a doua împroprietărire a țăranilor, din pământurile fondului religios, dar cu interzicerea
gajării, care, anterior, a fost cauza pierderii proprietăților. Onciul promitea că va promova o
lege „prin care să se stabilească ca, în viitor, să nu mai poată fi vândute gospodăriile ţărăneşti,
fie ele cât de îndatorate‖. Iar după miting, cică, în bună tradiție românească, „au fost
consumate mai multe vedre de rachiu şi vreo câteva hectolitri de bere‖.
La Câmpulung, mitingul s-a ținut vineri, 15 februarie 1907, în organizarea Comitetului
comunal. „Prezenţi au fost peste 3.000 de alegători din toate satele. Dr. A. Onciul a venit la
adunare cu vreo 150 de lucrători din Dorna, însoţiţi şi de o bandă de ţigani (muzicanţi).
Lucrătorii aduşi de Onciul erau cu totul beţi şi voiau să zădărnicească adunarea. În decursul
adunării, care a durat, sub preşedinţia primarului Doxuţă Prodanciuc, de la orele 2, până la
orele 5, seara, a fost Onciul de repeţite ori huiduit, din partea adunării, şi apostrofat cu
1014 Apărarea Naţională, Nr. 8, Anul I, Cernăuţi, miercuri 31 octombrie stil nou 1906, p. 8
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cuvintele „Jos cu familia Onciul-Lupu!‖; trăiască contele Dr. Sternberg, trăiască Papanopulos
(în loc de Ianopulos, un escroc şi prietin al dlui Onciul, din Viena)‖.
Onciul nu a putut riposta, pentru că tribuna a fost luată cu asalt de adversarii săi, T.
Bocancea solicitându-le alegătorilor „să se dezbare de astfel de creaturi, care au adus numai
zâzanie între fraţi şi daune însemnate neamului românesc‖, iar „mulţimea mare însă răspundea
cu Jos escrocul, jos familia, trăiască Sternberg!‖. Abia după aceea „gospodarii Coca şi Hutu
propun ca, neprimind contele Bellegarde mandatul oferit, să fie proclamat de candidat
consilierul de la Curtea de apel din Lemberg, Teodor Stefanelli‖.
Iar „după terminarea adunării, pleacă mulţimea întreagă la pretură, să-i facă ovaţiuni
contelui Bellegarde. Munţii răsunau de strigătele puternice Trăiască Ballegarde, trăiască
Stefanelli, jos cu familia Onciul-Lupu! Onciul şi Lupu, împreună cu suita lor de agitatori,
încercau încontinuu să explice dornenilor că ei sunt sinceri deputaţi ţărăneşti. Încercările erau
însă zadarnice, căci, la fine, strigau şi dornenii, împreună cu câmpulungenii, Jos familia
nesăţioasă!‖1015.
3 martie 1907: „După adunarea electorală a democraţilor, din Câmpulung, adunare
care, cu „unanimitate de voturi şi însufleţire nemaipomenită‖ l-a proclamat pe răsdemocratul
Aurel (Onciul) de candidat, acesta, în absenţa contelui de Bellegarde, se înfăţişează la
prefectura de acolo şi, în prezenţa a mai mulţi funcţionari, a declarat că nu-i este frică de
rivalitatea contelui Bellegarde. El (Aurel) are un mijloc, prin care imediat îl poate delătura pe
Bellegarde şi anume: va stărui că acesta sau să fie chemat în minister sau să fie numit
prezident al Bucovinei‖1016.
14 martie 1907: „Cernăuţi, 13 martie 1907. Foile locale ne aduc ştirea surprinzătoare
că căpitanul districtual din Câmpulung, dl consilier guvernial conte Franz Belegarde, a
declarat că este aplicat a primi mandatul pentru cazul că poporul din acest district îl va alege
pe Domnia Sa de deputat în senatul imperial.
După câte le ştim şi le-am auzit despre dl conte Belegarde, şi noi trebuie să fim plini
de recunoştinţă şi de stimă pentru multele şi marile binefaceri pe care Domnia Sa le-a
revărsat cu inimă adevărat nobilă şi cu mână abundentă asupra poporului nostru muntean. Nu
este suflare românească în munţii noştri, care să nu fi auzit de numele binefăcătorului
poporului, a contelui Belegarde. Poporul nostru român, care totdeauna a iubit recunoştinţa şi
gratitudinea faţă de binefăcătorii şi binevoitorii săi, e plin de entuziasm pentru persoana
contelui. Românul din fire e atât de recunoscător încât şi cămeşa şi-ar da-o, după cum zice şi
vorba lui, drept recunoştinţă şi răsplată. Nu e, deci, de mirare dacă, la lozinca unor domni din
inteligenţă, poporul a aclamat candidatura contelui. Fineţea caracterului contelui, nobleţea
lui adevărată şi cu totul dezinteresată, precum şi, nu mai puţin, consideraţiunea justă că
acest mandat se cuvine cu dreptul unui român de neam şi de lege, aceste trebuie să fi fost
cauza de ce contele, la început, a stat pe punctul de vedere al echităţii şi dreptăţii şi a
declarat că nu poate primi mandatul oferit. Care factori au avut, mai în urmă, influenţă
asupra Domniei Sale şi de care vederi a fost Domnia Sa condus nu ştim. Atâta ştim, însă, că
Domnia Sa, în timpul ultim, s-a decis ca să primească eventuala alegere ca deputat în
parlament. În francheţa şi nobleţea sa adevărat cavalerească, Domnia Sa a adus această
hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate în cauză şi, ca să nu cadă vreo bănuială asupra sa
că influenţează alegerea, a şi părăsit Câmpulungul, a plecat, cu trenul de duminică seara, la
Viena şi nu se va întoarce până după alegeri sau şi deloc mai mult la Câmpulung. Aceasta este
o procedură care merită toată recunoştinţa noastră.
1015 Apărarea Națională, Nr. 16, Anul II, Cernăuți, miercuri 20 faur stil nou 1907, pp. 2, 3
1016 Apărarea Naţională, Nr. 15, Anul II, Cernăuţi, duminică 3 martie stil nou 1907, p. 3
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Cu toată stima şi recunoştinţa de care suntem pătrunşi pentru persoana acestui bărbat
rar, acestui amploiat administrativ de model, cu multă părere de rău trebuie să ne pronunţăm
cu toată hotărârea în contra candidaturii Domnie Sale în districtul Câmpulungului şi să-i
adresăm, şi pe această cale, cea mai cordială şi insistentă rugare ca să repăşească de la
candidatura aceasta, chiar în interesul poporului nostru român, faţă de care a manifestat şi
manifestează Domnia Sa o afecţiune atât de recunoscătoare şi un simţ atât de nobil.
Motivele care ne îndeamnă pe noi la un astfel de pas şi la o astfel de declaraţiune sunt
motive de natură cu totul obiective şi curat principiale. Este adică cunoscut că numărul
reprezentanţilor noştri români în parlamentul din Viena, prin noua reformă electorală, şi aşa sa redus la minimul de cinci. Aceşti cinci pot forma un club parlamentar, aşa ca prin el să vie la
cuvânt şi naţiunea română din Bucovina. Ne-am bucura foarte mult dacă şi în tabăra noastră
română am avea mulţi bărbaţi aşa cum este domnul conte Belegarde, dar pe Domnia Sa nu-l
putem număra la români şi dacă am cerca s-o facem aceasta, Domnia Sa însuşi ar protesta.
Noi stăm pe punctul de vedere curat naţional şi ar fi o ruşine pentru neamul nostru românesc,
pe care dl conte încă îl învredniceşte de deosebita sa consideraţiune, dacă în mijlocul nostru
nu s-ar afla bărbaţi care să fie apţi pentru reprezentarea lui în parlament. Regretabila luptă pe
care o purtăm noi între olaltă este o luptă între fraţi. Azi ne certăm, mâine însă este posibil că
ne vom împăca. Avem prea mult respect de nobleţea caracterului domnului conte Belegarde,
încât ca să presupunem că Domnia Sa, din cauza acestei lupte între fraţi, ar dori ca poporul
român să fie scurtat cu un mandat în parlament. Domnia Sa ştie urmările acestei scurtări mai
bine decât toţi aceia cari i-au îmbiat mandatul. Poporul, persistând la aceasta, ar urma fără
îndoială numai unui simţământ viu de recunoştinţă şi mulţămită, fără să fie conştient de
urmările acestui pas pentru politica noastră din ţară. Ar mai fi, apoi, cazul acesta un caz de
precedent foarte regretabil. Şi noi avem, între inteligenţa noastră, bărbaţi foarte emeritaţi, care
şi la celelalte naţionalităţi se bucură de stimă. Nicicând însă n-am aproba dacă ei ar căuta să se
amestece în afacerile interne ale altora. Mandatele, după noua reformă electorală, sunt
stipulate după naţionalităţi şi nu după curii. Noi, românii din Bucovina, am fi reprezentaţi în
Viena numai prin 4 deputaţi, pentru că domnul conte Belegarde nu-şi poate doară nega
naţionalitatea sa germina. Adresăm, deci, şi pe aceasta cale un apel călduros la nobleţea, la
simţul de echitate şi dreptate a dlui conte Belegarde şi-l rugăm ca, în vederea motivelor
induse, să nu persiste la declaraţiunea sa că va primi mandatul‖ 1017.
17 martie 1907: „Inaugurată a fost era democratică cu principiul „pâine, pâine‖ daţi
ţăranilor. Ce folos dacă-i vei încinge ţăranului mijlocul cu un brâu tricolor de 100 de metri,
dacă stomacul lui e gol, nimica nu i-ai ajutat.
Principiul naţional a fost cu totul lăsat la o parte, zicând domniile lor, mai că la orice
convorbire: ce folos ai dintr-o naţie flămândă? Aceste teorii, care mai ales asupra celor răi de
lucru, dar cu stomac bun şi pretenţios au şi exercitat, în adevăr, putere mare, gândindu-se
mereu la mură în gură.
O parte din districtul Câmpulungului a proclamat, după cum am anunţat în numărul
precedent al ziarului nostru, pe contele Belegarde de deputat al acestui district pentru
parlament. Partea aceasta a poporului muntean a urmat numai principiului fundamental al
pseudo-democratismului şi i-a îmbiat mandatul unui bărbat generos, de la care a căpătat, în
mod de tot abundent, pâine. Ea n-a luat şi nici nu ia în considerare naţionalitatea acestui
bărbat‖1018.
21 martie 1907: „Fie contele Bellegarde… cetăţean al universului întreg, el nu e
român şi nici nu poate deveni român şi, de aceea, combătută trebuie candidatura lui de toată
1017 Apărarea Naţională, Nr. 19, Anul II, Cernăuţi, joi 14 martie stil nou 1907, p. 1
1018 Apărarea Naţională, Nr. 17, Anul II, Cernăuţi, duminică 17 martie stil nou 1907, p. 1
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suflarea românească şi de orice partid românesc. Se înţelege că cu mult regret trebuie şi noi să
privim la această încurcătură cumplită, ce-a adus cu sine candidatura cu totul neaşteptată a
unui bărbat întreg şi stimat, cum e contele Bellegarde, însă ca români, care nu putem
sacrifica un mandat, cu una-două, ne vedem necesitaţi a combate această candidatură‖1019.
21 martie 1907: Contele Bellegarde beneficia de o anti-campanie electorală acerbă.
Chiar şi T. V. Stefanelli, care se va lustrui, peste trei ani, cu numele lui Bellegarde, aşa cum sa lustruit cu numele lui Eminescu, a plecat, vineri, 15 martie 1907, ora 7, din Cernăuţi, „spre a
se prezenta alegătorilor săi din districtul Câmpulungului. La gara din Cernăuţi s-au fost
adunat, spre întimpinarea scumpului oaspe, peste 50 de membri ai Partidului Naţional, în
frunte cu preşedintele partidului, dl prof. Dr. Saghin, apoi vicepreşedintele, dl prof. Grigori
Halip, dl consilier O. Ţurcan, dl prof. Dr. Ghiorghiu, dl consilier Emilian Isopescu, dl adjunct
Dori Popovici, apoi un număr mare de membrii ai Societăţii „Junimea‖, în frunte cu
preşedintele, dl Vihovici‖. La Frasin 1020, la Stulpicani1021, unde „adunarea hotărăşte cu
unanimitate de voturi să-l provoace pe contele Bellegarde, care e străin de lege şi de neam,
ca să-şi retragă candidatura‖, T. V. Stefanelli, „unanim proclamat de candidat pentru
senatul imperial‖ la Bucşoaia, mai ales după ce „dl exarh Ioan Procopovici, care a desfăşurat
poporenilor daunele cele mari şi ruşinea nemaipomenită pentru întreg neamul românesc, dacă
ar fi ales în parlament, din partea românilor câmpulungeni, un bărbat de un neam străin,
precum este dl conte Bellegarde‖, a rostit, desigur, numai „cuvinte pline de dragoste faţă de
poporul românesc‖. La fel, şi la Vama 1022, dar mai ales la Câmpulung, unde Stefanelli a fost
întâmpinat „de o delegaţiune numeroasă a inteligenţei române şi străine, precum şi de mulţi
poporeni‖, „la consfătuirea care a aflat loc, apoi, sub prezidiul primarului Eudoxie
Prodanciuc, şi la care au luat parte peste 80 de persoane de încredere, s-a hotărât ca îndeosebi
membrii inteligenţei române să explice poporenilor cât de mari daune ar urma pentru întregul
neam românesc, dacă şi-ar lăsa răpit mandatul din Câmpulung de un străin‖. La Pojorâta
şi Sadova1023, la propunerea amintitului exarh, „s-a hotărât a lucra din răsputeri contra
candidaturii contelui Bellegarde‖.
La Fundu Moldovei, „în sala spaţioasă a Casei Naţionale, erau adunaţi aproape 800 de
săteni, care l-au primit pe dl consilier Stefanelli, în frunte cu impunătorul primar Leuştean,
parohul Popovici, învăţătorul Mercheş şi m. a. cu multă dragoste. Un taraf de lăutari (din Gura
Sadovei – n. n.) întonă „Deşteaptă-te Române― , iar mulţimea izbucni în strigăte însufleţite de
„trăiască―. Bătrâni şi tineri se îmbulzeau să-l bineventeze pe binefăcătorul lor cu cuvinte pline
de căldură. Rar s-a văzut o manifestaţiune mai impunătoare ca cea din această comună bine
organizată. Strigăte însufleţite de „trăiască‖ nu mai voiau să înceteze, fiind însoţite de
împuşcături dese din săcăluşi, care răsunau puternic prin munţi, vestind tuturora sosirea a
scumpului şi mult iubitului tată al românilor munteni‖ 1024, apoi, spre finalul întâlnirii, „au
1019 Apărarea Naţională, Nr. 21, Anul II, Cernăuţi, joi 21 martie stil nou 1907, pp. 1, 2
1020 „Aici erau adunaţi, în număr impozant, poporenii din comunele Frasin, Doroteea şi Bucşoaia, în frunte cu
zelosul paroh Truţă Popescu, vrednicul primar Sahleanu şi secretarul comunal Sidorovici‖ – p. 2
1021 „Peste 300 de poporeni din satele învecinate Negrileasa, Gemenea, Slătioara şi din Ostra erau deja adunaţi
într-o sală spaţioasă, când intră dl Stefanelli, aclamat fiind de cei prezenţi cu multă însufleţire‖ – p. 2
1022 „Sâmbătă, în 16 martie, la oarele 10 dimineaţa, a sosit dl consilier Stefanelli în Vama, unde a fost primit de
peste 500 de poporeni, în frunte cu protopopul Lumicovschi, părintele Tit Iliuţ, vrednicul primar Giorgi Hutu şi
bravul secretar comunal Ionaşcu‖ – p. 2
1023 „Duminică, în 17 martie, şi-a dat dl consilier Stefanelli întâlnire cu alegătorii din Pojorâta şi Sadova,
întâmpinat fiind, pe la oarele 11 dimineaţa, cu însufleţite ovaţiuni de aproape 500 de poporeni din comunele
acestea, în frunte cu exarhul Eusebie Constantinovici, parohul C. Constantinovici, părintele Şindelar etc.‖ – p. 2
1024 „În numele comitetului naţional din Cernăuţi au mai vorbit domnii exarh Ioan Procopovici, consilier
Onesim Ţurcan, Dori Popovici şi Dr. Antonovici, iar din partea comunei Vama a vorbit dl protopop
Lumicovschi, care, scoţând în relief meritele multe ale dlui consilier Stefanelli, a salutat cu multă bucurie
candidatura unui bărbat atât de devotat cauzei naţionale‖ – p. 2
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încins tineretul, în frunte cu vrednica vorniceasă Leuştean şi dl Dr. Bocance, o horă mare, pe
când bătrânii stăteau la sfat cu iubitul şi scumpul lor binefăcător‖. Idilic, patriotic, vibrant şi
tipologic românesc, mai ales că Stefanelli a trăit satisfacţia de a constata că „chiar şi contrarii
politici ai dumisale se îmbulzeau să-i sărute mâna‖.
A urmat, ca încununare a parcursului prin caraghioasă vremelnicie, adunarea
districtuală din Câmpulung 1025, sala comunală fiind „ticsită de poporeni veniţi din cătunele
cele mai depărtate. Au participat peste 2.500 de alegători. Adunarea, prezidată de energicul
preşedinte al comitetului districtual, dl Dr. E. Criclevici, l-a proclamat, cu multă însufleţire, pe
dl consilier Stefanelli de candidat.
Vreo 30 de aderenţi plătiţi ai dlui A. Onciul, din Dorna, precum şi o ceată mică de
Bellegardişti, seduşi prin nişte agitaţiuni condamnabile, au încercat să conturbe adunarea. La
locul acesta, trebuie să constatăm că inspectorul şcolar Teleagă s-a purtat într-un mod de tot
necalificabil şi nedemn, încercând să aţâţe spiritele pentru contele Bellegarde‖1026.
24 martie 1907: Bucovina a fost, întotdeauna, interesată de reprezentativitate, adică de
o bătălie în care românii nu aveau alți adversari decât pe românii din celelalte grupări politice.
În 1907, de pildă, adversara „națională‖ nu era alta decât proaspăt înființata „clică
pseudodemocratică în frunte cu Aurel Onciul şi Florea Lupu‖, care provoca, cică, „nişte
frământări şi zbuciumări, care dovedesc, că trăim în vremi grele‖. În aceste condiții, recursul
apropierii de popor a majorității „inteligenţei noastre, în frunte cu vrednica preoţime‖ era
vitală, mai ales că intelectualitatea românească din Bucovina era mereu dispusă „la fapte și la
jertfe‖, precum cele din martie 1907, când „comitelui naţional, împreună cu dl consilier T. V.
Stefanelli‖ s-a deplasat „în comunele Stulpicani, Bucşoaia, Vama, Pojorâta, FundulMoldovei‖, participând şi la „grandioasa şi impozanta adunare electorală, care a aflat loc, luni
în 18 martie 1907, în Câmpulung, unde muntenii spătoşi şi cu plete lungi din vechiul ocol,
ascultând mai întâi cu multă atenţiune şi plini de încredere referatele comitetului naţional din
Cernăuţi, privitor la o organizare trainică a tuturor păturilor sociale, au proclamat cu o
însufleţire rară de candidat pentru senatul imperial pe dl consilier T. V. Stefanelli‖. Stefanelli,
lustruitor de sine cu prietenia lui Eminescu, dar și realizator al superbelor colecții de
documente câmpulungene, era magistrat și beneficia de credibilitatea unor lozinci electorale
pline de amoc naiv al expresiei patriotarde: „În situaţiuni grele se înalţă sufletele; crescând
primejdiile, sporesc şi luptătorii sinceri‖.
Marele miting electoral de la Câmpulung Moldovenesc a beneficiat de un reportaj
entuziast, care merită reprodus ca atare, chiar dacă știm că niciodată noi nu ne vom tămădui
de naivitățile credule, care au funcționat și atunci, la fel cum funcționează și astăzi. „Rar s-a
văzut o adunare mai impozantă şi o manifestaţiune a voinţei tuturor păturilor sociale mai
impunătoare ca cea de luni, în 18 martie, din Câmpulung. La invitarea comitetului naţional
1025 „Comitetul naţional districtual al Câmpulungului s-a constituit în următorul mod : Prezident: Dr. Emilian
Criclevici, avocat. Viceprezidenţi: Eudoxiu Prodanciuc, primar, Victor Bocca, administrator. Secretari: Dr.
Temistocle Bocancea, candidat de avocat, Ioan Voloşciuc, preot. Casar: Ioan Lăcătiş, meseriaş (primul cojocar
român – n. n.) şi George Hutu. Membri fără funcţiune: Ioan Anghel, Ioan a lui George Lehaci şi Gavril Rusu.
Mai departe, au fost delegaţi în acest comitet, din comuna: Bucşoaia: George Sidorovici, secretar, Dumitru
Săhlean, primar. Stulpicani: Emilian Vasilovici, învăţător superior, Constantin Nastase, învăţător. Negrileasa:
Petru a lui Toader Scheuleac, econom. Slătioara: Vasile Vleju, primar. Gemene: Policarp Popescu, paroh. Ostra:
George Banilevici, preot. Doroteea: Ioan a lui T. Crăciun, econom. Frasin: George Cosmaţchi şi Petrea Caraciuc,
economi. Vama: Nicolai Lomicovschi, protopresviter, George Hutu, primar, Vasile Ionaşcu, secretar comunal,
Ioan Iosif, econom. Deia: Istrati Lazor. Vatra Moldoviţei: Teofil Dimitrovici, parch, Nicolai Zins, econom. Valea
Putnei: George Hău, econom. Pojorâta: Euseb Constantinovici, paroh, Simion Sufleţel, primar. Sadova: Dionisi
Constantinovici, paroh, Ioan Şindelar, preot. Fundul Moldovei: Ioan Popovici paroh‖ – în Apărarea Naţională,
Nr. 17, Anul II, Cernăuţi, duminică 17 martie stil nou 1907, p. 3
1026 Apărarea Naţională, Nr. 21, Anul II, Cernăuţi, joi 21 martie stil nou 1907, p. 2
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districtual, al cărui preşedinte e vrednicul avocat Dr. E. Criclevici, au urmat aproape toate
comunele din districtul Câmpulung şi Dorna. Deja, pe la orele 10, dimineaţă, vedeai sosind
trăsuri cu numeroşi reprezentanţi din toate direcţiunile, iar pe la orele 12 mişuna lumea pe
stradă, că abia puteai străbate.
Din partea Comitetului central din Cernăuţi, au sosit, ca reprezentanţi, preşedintele, dl
prof. universitar Șt. Saghin, vice-preşedinţii, arhipresviterul Ioan Procopovici şi prof. Grigori
Halip, apoi Dr. C. Homiuca, Aurel Ţurcan, Dori Popovici şi Dr. Antonovici. La oarele 2 p.
m., era sala comunală, care cuprinde cel puţin 2.500 de persoane, tixită de lume. Între
reprezentanţii districtului Câmpulung, am observat, afară de mulţimea mare de ţărani, aproape
toţi preoţii din decanatul Câmpulung, în frunte cu protopopul Lumicoschi, toţi funcţionarii,
fără deosebire de naţionalitate, şi foarte mulţi învăţători.
În mijlocul unor ovaţiuni însufleţite, a intrat în sală dl consilier T. V. Stefanelli, însoţit
de toţi membrii Comitetului naţional, sosiţi din Cernăuţi. Liniştindu-se spiritele entuziasmate,
deschide preşedintele districtual, dl Dr. Criclevici, şedinţa şi, salutând mai întâi, pe
reprezentanţii sosiţi din Cernăuţi şi, în special, pe dl consilier Stefanelli, termină cu un întreit
„trăiască‖ la adresa Majestăţii Sale Împăratului, căruia au românii, între multe altele, să-i
mulţămească pentru legea nouă electorală‖.
Au cuvântat, apoi, „preşedintele Partidului Naţional, dl prof. univ. Dr. Șt. Saghin‖,
care considera că „poporul român în Bucovina... este asemenea ca o colibă modestă, în
asemănare cu curţile pompoase ale mai marilor mai progresatelor popoare din marea noastră
monarhie‖, în condițiile în care „fiecare popor e demn de soarta sa‖, apoi a vorbit Grigori
Halip, care a subliniat că, pentru a curma „din rădăcină toate nevoile amintite, prea graţiosul
nostru Împărat a dat popoarelor sale o lege pentru alegeri cu mult mai bună decât cea veche‖,
o lege în care „nu se face nici o deosebire după stări, ca: boieri, ţărani, preoţi, învăţători,
avocaţi, ingineri, notari, profesori etc., ci toţi împreună formează şi reprezintă poporul‖, care
beneficiază de „deplina libertate şi dreptul de a-şi alege ca deputaţi pe bărbaţii cei mai buni şi
cei mai apţi, despre care are el şi convingere deplină că-l vor apăra şi se vor îngriji de toate
nevoile şi trebuinţele sale‖.
Suceveanul Dori Popovici, viitorul aprig adversar al Unirii cu România, care avea să îi
amenințe pe dorobanții români că, dacă vor intra în Bucovina, gospodarii câmpulungeni le vor
sparge capetele cu bâtele – după cum consemna Nicolae Iorga, dar și viitorul mare profitor al
Unirii, care va fi numit ministru secretar de stat al primului guvern al României Mari, în
aceeași zi cu Petru Groza, care face „istoricul dezvoltării naţionale, de la anexarea Bucovinei,
până azi‖, regretând „lipsa de conducere, care ne-a cauzat pierderi atât de grele‖.
Candidatul, T. V. Stefanelli, „salută înainte de toate pe iubiţii săi munteni, vechi
cunoscuţi şi prieteni, în al căror mijloc a petrecut, ca judecător, peste 20 de ani din viaţa sa, şişi exprimă deosebita sa plăcere şi fericire că, după trei ani de zile, se află iarăşi în mijlocul lor,
zicându-le, din adâncul inimii sale, un bine v-am găsit‖, arătând, „apoi cauza ce l-a îndemnat
să primească candidatura pentru mandatul de deputat în districtul Câmpulung-Dorna şi spune
că a fost promovat şi rugat din partea unui însemnat număr de alegători din toate păturile
societăţii munteneşti ca să primească a candida în acel district electoral, ale cărui nevoi şi
dureri le cunoaşte aşa de bine, din proprie experienţă. A stat mult în cumpănă, dar, după un
timp, şi-a zis că, fiind fiu credincios al poporului românesc şi iubind pe munteni săi, pe care ia condus prin atâţi ani, dator este să-şi pună şi restul puterilor şi activităţii sale în serviciul lor
şi să urmeze chemării ce i se face‖.
Discursurile, ca discursurile, fiecare „aclamat frenetic‖, apoi, „ca ultimul orator,
vorbeşte dl Nicolai Iosub, gospodar din Vama‖, miticul sfârșind, pe la 5, după-amiaza, „cu un
puternic trăiască la adresa Maiestăţii Sale Împăratului nostru1027.
1027 Apărarea Națională, Nr. 22, Anul II, Cernăuți, duminică 24 martie stil nou 1907, pp. 1-3
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Și cum fiecare vot, în zona de munte, depindea decisiv de bunele relații cu contele
Bellegarde, austriacul cu rădăcini franceze, devenit prefect de Câmpulung și prețuit nu doar
de localnici, ci chiar și de aprigul Nicolae Iorga, „după adunarea ţinută, în 18 martie 1907, în
Câmpulung, unde a fost proclamat de candidat dl cons. Stefanelli, au expediat Miron
Ciupercovici, Leuştean şi Dr. T. Lupu contelui Bellegarde o telegramă, asigurându-l că
şansele stau foarte bine şi să nu retragă, deci, candidatura‖1028.
„Apărarea Naţională‖ din Cernăuţi scrie: „Adunările electorale, ţinute de dl S.
Stefanelli, vineri, în Stulpicani, şi, sâmbătă, dimineaţă, în Vama, au reuşit splendid. În ambele
locuri, s-a acceptat, cu entuziasm deosebit, candidatura dlui Stefanelli. Contele Bellegarde a
fost înştiinţat telegrafic de primirea candidaturii acesteia şi, invitat cu insistenţă, să renunţe la
candidatura sa. În Vama, dl Stefanelli a fost întimpinat cu săcăluşuri şi un număr de peste 500
poporeni, în frunte cu primarul George Hutu. În adunarea prezidată de G. Hutu. I s-au adus
dlui Stefanelli ovaţiuni de tot sincere. Proclamarea dlui Stefanelli a urmat cu entuziasm
deosebit. Şi despre această adunare contele Bellegarde a fost înştiinţat telegrafic. Tot pe cale
telegrafică, s-a rugat şi intervenţia mareşalului Vasilco, pentru renunţarea contelui Bellegarde
la acest mandat‖1029.
4 aprilie 1907: „Cinstea Munteanului e o foaie nouă, care apare periodic, până la
alegere, în Câmpulung. Şef redactor al acestei gazete se vede, că e, judecând după limba în
care e scrisă, dl Dr. Teofil Lupu. Din primul număr, care a apărut înainte de puţine zile, reiese
că cei puţini răzleţi, care, din considerări personale l-au îmbiat pe credulul conte Bellegarde
cu un mandat românesc, voiesc acum, pretextând salvarea cinstei muntenilor, să-şi salveze, în
ruptul capului, interesele particulare.
În vederea acestor manevre condamnabile, ţinem de datorinţa noastră a face luători de
seamă pe muntenii din cercul electoral Câmpulung – Dorna ca încercările ce le fac dl Dr.
Teofil Lupu, Tigran Pruncul şi, pe ascuns, şi părintele Dr. Luţa, împreună cu alţi puţini
sfetnici de pănura aceasta, spre a promova candidatura contelui Bellegarde, sunt în dauna
intereselor neamului românesc din Bucovina. Mandatul din Câmpulung nu este numai al
câmpulungenilor, ci al tuturor românilor.
Dacă doresc corteşii contelui Bellegarde să-i aducă acestuia oareşicare servicii, ar
trebui să se reţină de la orice agitaţie. Având românii actualmente numai cinci mandate în
sfatul imperial, n-are voie să treacă niciunul dintre aceste mandate în mâini străine.
Cinstea munteanului din vechiul ocol moldovenesc va putea fi salvată numai dacă, în
14 Mai, va reuşi ca deputat un român. Ce priveşte persoana dlui Bellegarde, credem că acesta
nu şi-a închipuit o alegere neinfluenţată, astfel precum o înţeleg corteşii săi, şi sperăm că va
protesta energic contra uneltirilor întreprinse de pretinşii săi adepţi‖ 1030.
18 aprilie 1907: „În 8 aprilie 1907, a aflat loc, în Câmpulung, o adunare electorală,
convocată de fracţiunea bellegardistă. La aceasta adunare, a vorbit, între alţii, şi dl Miron
Ciupercovici, econom din Fundul Moldovei, zicând cam următoarele: „Contele Bellegarde,
devenind deputat, a promis, că va lucra pentru deschiderea frontierei spre România, ca să
putem noi, ţăranii, aduce de acolo mai lesne pâine şi vite ieftine. Deschizându-se frontiera, va
stărui apoi dl conte ca să fie casate posturile revizorilor de vite, pentru că aceştia sunt năcazul
ţăranilor. Mai departe, va lucra dl conte ca locurile Fondului religios să se arendeze numai
ţăranilor, iar pădurile să se taie astfel ca oamenii să aibă păscători pentru vite. Mai departe, se
1028 Apărarea Națională, Nr. 22, Anul II, Cernăuți, duminică 24 martie stil nou 1907, p. 4
1029 Tribuna, Anul XI, nr. 54, joi 8-21 martie 1907, p. 4
1030 Apărarea Naţională, Nr. 25, Anul II, Cernăuţi, joi 4 aprilie stil nou 1907, p. 1
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va interpune ca legile (Onciuliste??) să fie sancţionate, cea ce se va putea realiza abia după
alegeri, căci Majestatea Sa vroieşte mai întâi să vadă ce fel de oameni vor alege românii.
Fiind dl conte membru al casei împărăteşti, numai domnia sa e în stare să realizeze
toate afacerile acestea, deci datorinţa noastră, a românilor, este să-l alegem numai pe Domnia
sa‖.
Cam astfel a glăsuit, în învălmăşagul aplauzelor celor adunaţi, dl Miron Ciupercovici.
În vederea acestui program, desfăşurat de acesta, ne luăm libertatea să-l întrebăm pe aceasta,
cât şi pe dl conte Bellegarde, ori de l-a împuternicit Domnia sa pe dl Ciupercovici ca să fie
gramofonul programului său. Din scrisoarea ce a primit-o comitetul Partidului Naţional, de la
contele Bellegarde, ştim, că Domnia sa nu s-a adresat absolut cătră nimeni, afară de vornicii
din diferite sate, cu vreo rugăminte în afacerea alegerii sale. Sperăm, deci, că până la casarea
revizorilor de vite, nu va întrelăsa dl conte să delăture mai întâi gramofonii neautorizaţi ai
programului său‖1031.
18 aprilie 1907: „La Câmpulung au fost trei candidaţi: Contele Bellegarde, prefectul
judeţului, dr. Aurel cav. de Onciul, care reprezintă acest cerc în dieta bucovineană. şi
consilierul de la Curtea de apel din Lemberg, Teodor Stefanelli, care a reprezentat odată, prin
anii 1890, acest cerc în dietă. S-a ales, cu majoritate mare, contele Bellegarde, cu 4.653
voturi; Onciul a obţinut 2.755, iar Stefanelli, 1.014. Tabela statistică ce urmează arată la
detaliu repartizarea voturilor:
Bellegarde – 4.653: Vatra Dornei – 254, Dorna Candrenilor – 121, Poiana Stampii –
28, Ciocăneşti – 13, Cârlibaba – 72, Iacobeni – 79, Valea Putnei – 29, Pojorâta – 350, Sadova
– 175, Fundul Moldovei – 217, Câmpulung – 1.081, Vama – 259, Frasin –296, Bucşoaia –
186, Stulpicani – 296, Slătioara – 94, Dea – 22, Doroteea – 211, Gemine – 184, Frumosul –
185, Ostra – 151, Vatra Moldoviţei – 252, Negrileasa –98.
Onciul – 2.755: Vatra Dornei – 622, Dorna Candrenilor – 366, Poiana Stampii – 199,
Ciocăneşti –189, Cârlibaba – 26, Iacobeni – 322, Valea Putnei –29, Pojorâta – 350, Sadova –
175, Fundul Moldovei – 249, Câmpulung – 20, Vama – 363, Frasin – 0, Bucşoaia – 0,
Stulpicani – 0, Slătioara – 0, Dea – 73, Doroteea – 3, Gemine – 0, Frumosul – 147, Ostra – 0,
Vatra Moldoviţei – 11, Negrileasa – 43.
Stefanelli – 1.014: Vatra Dornei – 147, Dorna Candrenilor – 19, Poiana Stampii – 12,
Ciocăneşti – 14, Cârlibaba – 54, Iacobeni – 18, Valea Putnei –2, Pojorâta – 31, Sadova – 70,
Fundul Moldovei – 40, Câmpulung – 241, Vama – 174, Frasin – 50, Bucşoaia – 15,
Stulpicani – 53, Slătioara – 1, Dea – 3, Doroteea – 1, Gemine –14, Frumosul – 23, Ostra – 0,
Vatra Moldoviţei – 23, Negrileasa – 9.
E interesant acest rezultat. Cine e Bellegarde acesta, care a putut obţine un succes atât
de frumos, în cel mai conştient cerc electoral românesc?, vor întreba mulţi. Bellegarde e
neamţ de origine romanică, om cu mare avere; venit, de câţiva ani, ca prefect la Câmpulung,
şi-a câştigat, prin purtarea sa blândă cu ţăranii, prin jertfele materiale ce le-a făcut (ca epitrop
a o mulţime de copii orfani, a scăpat de ruină o mulţime de gospodării ţărăneşti, plăteşte
permanent un avocat pentru ţărani, scurt a făcut minuni) încrederea ţărănimii, părăsită de
conducătorii ei şi tratată brutal de administraţie. N-a candidat, ci a fost rugat să primească
candidatura; a părăsit, îndată ce s-a decis să primească candidatura, judeţul şi a petrecut,
până câteva zile înainte de alegeri, la Viena; când s-a întors în ţară, însă, n-a trecut pe
teritoriul districtului Câmpulung, credincios cuvântului dat, până după alegeri. Contra lui n-a
putut răzbi nici unul dintre candidaţi, nici chiar Onciul, care se bucură desigur de multe
1031 Apărarea Naţională, Nr. 29, Anul II, Cernăuţi, joi 18 aprilie stil nou 1907, p. 1
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simpatii în district, căci pentru acela (pentru Bellegarde – n. n.) au agitat faptele sale şi cei
mai buni agitatori ai maselor: ţăranii înşişi. Se povesteşte că ţăranii din Câmpulung au
inundat comunele cercului electoral şi au agitat cu deosebită căldură pentru Bellegarde.
Care va fi ţinuta lui în parlament?, e întrebarea ce şi-o pun mulţi, îngrijaţi. Deocamdată se ştie
că a promis să se înscrie în Clubul Românilor şi că va sprijini reformele lui Aurel Onciul.
Mulţi aşteaptă de la activitatea lui o eră de aur pentru Câmpulung; deşi mulţi alţii consideră
mandatul ca pierdut pentru 6 ani… Viitorul va dezlega această interesantă enigmă‖ 1032.
5 iunie 1907: „Numai cercul Câmpulungului a rămas pradă unui străin, contelui
Bellegarde, care reuşeşte, în urma neînţelegerii şi certei continue, de care nu s-au dezbrăcat
încă fraţii noştri – faţă de candidatul naţional, Tudor Stefanelli, şi de cel democrat, dr. A.
Onciul, care au obţinut numai câte 1.000 voturi, faţă de cele 4.400 voturi româneşti, ce le-a
întrunit străinul. Scuzele, că alesul deputat nutreşte simpatii faţă de români şi că e bărbat cu
influenţă în cercurile mai înalte, sunt de prisos, iar românii adevăraţi niciodată nu le vor
considera. Viitorul apropiat ne va arăta roadele acestei indiscipline şi pe aceia care nu şi-au
împlinit datorinţele de fii conştiincioşi ai neamului. Căderea celor doi fruntaşi bucovineni, a
membrului corespondent al Academiei române şi veneratului consilier Tudor Stefanelli,
precum şi înflăcăratului Dori Popovici, o regretăm mult. Ne este cunoscută activitatea lor de
până acuma, e mirare deci, că am legat mari speranţe de numele lor‖ 1033.
5 iunie 1907: „Clubul român parlamentar bucovinean. Se anunţă, din Cernăuţi, că
deputaţii români bucovineni, aleşi în Reichsrath, baron Hormuzachi, Dr. Isopescul,
Simionovici şi deputatul conte Bellegarde, ales în cercul electoral român din Câmpulung, au
avut o consfătuire, în Cernăuţi, în care au decis susţinerea şi pe viitor a Clubului român, ca
întrupare vizibilă a năzuinţelor române naţionale. Probabil că Clubului român i se va alătura şi
deputatul Aurel Onciul. Se zice că clubul, fiind prea mic, vrea să se alăture la un partid mai
mare, despre care lucru se va lua hotărâre în Viena. Contele Bellegarde a declarat c-a urmat
invitaţiei deputaţilor români, pe baza unei promisiuni, ce a făcut-o, înainte de alegerea sa, de a
se alătura la clubul român.‖1034.
30 iunie 1907: „Cernăuţi, 29 Iunie 1907. S-a constituit, în fine, şi Clubul
parlamentar român. Aceasta ne anunţă cel puţin ştirile ultime, sosite, din Viena, la Cernăuţi.
Conform acestor ştiri, dl baron Dr. A. Hormuzachi a devenit preşedintele Clubului şi-i aparţin
toţi deputaţii aleşi în cercurile electorale româneşti – prin urmare şi contele Bellegarde. Că s-a
constituit Clubul român, abia în zilele ultime, deci mult după proverbiala oră unsprezece –
toate celelalte cluburi s-au constituit cu multe zile înainte – e, în orice caz, numai cât vina a
dlui Dr. Aurel Onciul, care, împreună cu cumnatul său, Florea a Lupei, au voit să frustreze, în
ruptul capului, consolidarea deputaţilor români din parlament, fireşte spre a putea prourma, în
modul acesta, mai lesne mendrele lor obscene de până acu. Dacă fixăm pro memoria acest
fapt trist, însă adevărat din viaţa politică bucovineană, încercat de menţionaţii corifei
naţionali, prin inventarea de fel şi fel de piedici machiavelice, trebuie totodată să constatăm –
iarăşi pro memoria – că constituirea Clubului român a fost înlesnită numai în urma insistenţei
dlui conte Bellegarde. Cu aceasta a voit Domnia sa să se achite de promisiunea, ce a dat-o a
doua zi după alegere alegătorilor săi, şi anume că va stărui, ca deputat, intrând în Clubul
român, să reprezinte, în prima linie, interesele româneşti.
Pe cât de măreaţă şi demnă de toată recunoştinţa e atitudinea dlui conte Bellegarde, pe
atât de mohorât şi condamnabil este rolul psihopatic al dlui Onciul, care abia după ce a
1032 Gt., Viața Românească în Bucovina, în Viața Românească, Volumul V, anul II, Iași 1907, pp. 304, 305
1033 Tribuna, Nr. 114, Anul XI, Arad, miercuri 5 iunie (23 mai) 1907, p. 4
1034 Gazeta Transilvaniei, Nr. 114, Anul LXX, Braşov, marţi-miercuri 23 mai / 5 iunie 1907, p. 1
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solicitat primirea în alte cluburi parlamentare, s-a hotărât, în fine, să intre în Clubul român. În
orice caz, n-ar fi pierdut Clubul român mult prin rămânerea la o parte a dlui Onciul, deoarece
e ştiut că, în sesiunea ultimă parlamentară, s-a excelat Domnia sa în acest fel, încât îl
consideră, azi, în Viena, toţi de un neurastenic excentric, plin de contraziceri, care nu merită
să fie luat în serios. Serviciile ce le va aduce, prin urmare, dl A. Onciul românilor, în
parlament, pot să fie numai cu rezultat negativ.
*
În ultimele zile, au fost convocaţi, de contele Bellegarde, toţi deputaţii bucovineni, cu
scopul de a se constitui într-un Club bucovinean, care să se ocupe, în parlament, de afaceri
eminamente economice. Constituirea acestui club a trebuit să rămână însă baltă, din cauza
hiper-neurasteniei dlui Caciul‖1035.
31 iulie 1907: „Românii în Reichsrath. Au fost aleşi dr. Aurel Onciul, în secţiunea
bugetară şi a căilor ferate, contele Belegarde, în secţiunea pentru industrii, dr. Alexandru
baron Hurmuzachi, în secţiunea agricolă şi în secţiunea militară, Simionovici, în secţiunea
justiţiară, dr. Isopescul, în secţiunea economică şi în secţiunea dărilor‖ 1036.
*
3 mai 1908: „La o convenire, în pre-seara Sf. Vasile, au hotărât Doamnele române din
Câmpulung înfiinţarea unei societăţi de binefacere, dorind, astfel, să se pună în serviciul
cauzei noastre româneşti. Societatea va fi o filială a societăţii Doamnelor române din
Cernăuţi. Scopul e cunoscut. Sprijinirea copiilor sărmani prin cele şcoli, a industriei casnice şi
contactul, ce e de neapărată lipsă, între ţărance şi inteligenţă. Un imbold în câtva a fost şi
lucrul destul de ruşinos că nu noi purtarăm grija, până acu, de şcolarii sărmani de la
şcoala poporală şi gimnaziu, ci contele Bellegarde, care şi aşa lucră şi spesează mult prea
mult pentru noi. Statutele sunt deja întărite de guvern. Rămâne înscrierea de membri şi
constituirea comitetului. Spre acest scop, rugăm să ia parte doamnele române şi muntencele
din Câmpulung şi district la o adunare generală constitutivă, care va afla loc duminică, în 10
mai, la 2 ore p. m., în Şcoala de fetiţe din Câmpulung. Cei ce doresc progresul nostru nu vor
lipsi. / Comitetul ad hoc.‖1037.
1 noiembrie 1908: „Dl profesor gimnazial din Suceavă Burduhos opreşte limba
românească, oprindu-i pe şcolarii săi să facă petiţii româneşti în scris, pe când dl căpitan
Kapuscinski (ucrainean!) din Câmpulung primeşte orice scrisori româneşti şi de la oricine şi,
în 6 august 1908, a rostit către popor nişte cuvântări româneşti aşa de însufleţitoare, încât şi-a
câştigat inimile tuturor celor ce l-au ascultat. Domnii Kapuscinski şi Bellegarde (deci, un
ucrainean ţi un austriac) sunt trup şi suflet pentru limba românească, iar dl Tarangul
(căpitanul, adică prefectul Sucevei – n. n.) e contra limbii româneşti. Ce ziceţi de asta,
domnilor deputaţi români? Oare n-ar fi bine să-i neteziţi dlui căpitan Tarangul calea de măriri
spre Viena şi, în locu-i, să puneţi căpitan în ţinutul Sucevei pe unul ca domnii Kapuscinski
sau Bellegarde? Of, inimă, of!‖ 1038.
*
1 mai 1910: „Unele dureri ale ţăranilor bucovineni, aduse la ştirea parlamentului. În
şedinţa de la 20 aprilie a secţiunii agrare (comisia pentru dezbaterea trebuinţelor gospodăreşti)
a parlamentului din Viena, care se ocupă tocmai acum cu sporirea creşterii vitelor, mai cu
seamă însă de propunerile în folosul ţăranilor, făcute de deputatul social-democrat tov. Dr.
Rentier, a luat şi deputatul tov. Grigorovici cuvântul, scoţând la iveală unele dureri ale
1035 Apărarea Naţională, Nr. 47 şi 48, Anul II, Cernăuţi, duminică 30 iunie stil nou 1907, p. 1
1036 Tribuna, Nr. 159, Arad, miercuri 18/31 iulie 1907, p. 6
1037 Apărarea Naţională, Nr. 33, Anul III, Cernăuţi, duminică 3 mai stil nou 1908, p. 3
1038 Deşteptarea, Nr. 20 şi 21, Anul I, 1 noiembrie 1908, p. 319
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ţărănimii din Bucovina. Tov. Grigorovici s-a ocupat de tovărăşiile ţărăneşti de pădure, precum
este acea din Vicovul de Sus, şi a arătat în ce fel pradă unii speculanţi, din care cei mai temuţi
sunt Eisenkraft, Flondor şi Maidanek, avutul ţăranilor. El a amintit interpelaţiile deputaţilor
Bellegarde şi Grigorovici, care au cerut scut pentru ţărani de la stăpânire şi zice că ar fi, în
sfârşit, datorinţa stăpânirii să oprească odată speculaţiunile acestea prădalnice, căci dieta ţării
nu vrea să facă legi ocrotitoare pentru ţărani, pe semne din pricina de a cruţa pe un „vestit"
conducător de partid al majorităţii‖1039.
16 octombrie 1910: „Un om cinstit, muncitor, cu tragere de inimă pentru ţărănimea
noastră ca contele Bellegarde, care se gândea mult la nevoile ţărănimii, trebuie să se retragă,
din pricina împrejurărilor vitrege din politica bucovineană. „Nu văd în Bucovina un loc pentru
activitatea unui om cinstit‖ zice el cu amărăciune şi multă dreptate într-o scrisoare a sa cătră
unul din puţinii săi prieteni romani‖1040.
16 octombrie 1910: „Cum judecă dl N. Iorga situaţia noastră: Ţăranii noştri şi până
acuma, de când au puterea alegerilor în voinţa lor, au ştiut ce să facă. În ţinutul
Câmpulungului, ţărănimea şi-a pus candidat şi nu a vroit să ştie de ademenirile nimănui, şi a
dovedit că se pot folosi de dreptul lor. Într-un glas au ales pe contele Bellegarde, care, prin
legături cu oameni însemnaţi, prin cinstea şi iubirea lui curată faţă de poporul român, a fost
„puterea cea adevărată‖, însă, din pricina politicienilor şi a unora dintre cărturari, s-a
îngreţoşat şi ne-a lăsat, ca să se bucure jidanii, duşmanii lui cei mai înverşunaţi, şi cei
puternici dintre ai noştri, pe care îi supăra controlul şi supravegherea contelui Bellegarde.
Muntenii sunt hotărâţi să-l aleagă din nou, în ciuda jidanilor şi a tuturor hârşiţilor ce vânează
deputăţia Câmpulungului. Că contele Bellegarde se bucură de încrederea şi dragostea
poporului român din toată Bucovina au dovedit-o rugăminţile delegaţilor români din ţinuturile
Câmpulungului, Homorului şi Sucevei să-şi retragă demisia. Ambiţioşii şi poftăreţii la cinste
şi măriri îşi vor vedea de păcatele şi nimicnicia lor‖1041.
2 noiembrie 1910: „Districtul Câmpulungului a fost reprezentat în parlament, până
mai adineauri, de contele Bellegarde, care, deşi străin, a văzut rana de care suferă ţăranul
nostru şi a crezut a fi găsit şi leacul cu care să o vindece. Drept deviză şi-a ales dezrobirea
economică a muntenilor. Năpustirea foilor evreieşti asupra persoanei sale integre ne-a arătat,
până la evidenţă, că contele a înţeles să lovească bine în rândurile cămătarilor. O singură
greşeală, dar aceasta destul de vajnică, a avut-o acest deputat: având o aversiune nu tocmai
explicabilă faţă de intelectuali, el n-a băgat defel în seamă mişcarea naţională, care a pornit de
la aceştia şi care, în rândul din urmă, se sprijinea pe ţărănime. Ocupat cu chestiuni economice,
el uită sau nu vru să conlucreze la organizarea politică a românilor bucovineni şi pierdu,
astfel, legătura cu conducătorii acestei mişcări. Văzându-se izolat şi înţelegând că drumul pe
care a apucat nu-i poate asigura o reuşită, a depus mandatul. Am fi vrut să auzim, într-o
adunare publică, motivele care l-au îndemnat la acest pas, am fi vrut să auzim sfaturile sale.
Dar domnia sa s-a mulţumit de-a anunţa, cu câteva cuvinte în scris, că nu poate să ţină mai
departe mandatul şi i-a făcut pe alegători atenţi, în o a doua scrisoare, ca să nu calculeze defel
cu persoana dumnisale la alegerile suplementare.
Cu toate acestea, sunt vreo câteva persoane în ţară care ţin morţiş la realegerea lui,
chiar cu riscul de-a aduce o sciziune în sânul singurului partid român, care abia s-a înfiripat.

1039 Lupta, Nr. 10, Anul III, Cernăuţi 1 mai 1910, p. 2
1040 Revista Politică, Nr. 1, Anul VI, Suceava, în 16 octombrie 1910, p. 2
1041 Revista Politică, Nr. 1, Anul VI, Suceava, în 16 octombrie 1910, p. 4
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Contele Bellegarde e cel dintâi care nu vrea să admită ca să i se facă silă (adică să fie obligat –
n. n.) şi declară categoric că nu primeşte mandatul la nici un caz‖1042.
16 octombrie 1910: „De ce a renunţat Dl Conte Bellegarde la mandatul de
deputat? „La noi, în ţară, se bat domnii după deputăţie. I-am văzut cutreierând satele şi
oraşele, în trăsuri şi automobile, cu alai comandat şi plătit şi cu un cârd de agenţi. I-aţi auzit,
cetitorilor, plângând şi tânguindu-se de starea tristă a poporului nostru, aţi admirat planurile
ingenioase de salvare ale candidaţilor, care promiteau marea cu sarea, munţi de aur, moşii
după placul alegătorilor, reducerea dărilor, liberarea feciorilor de la oaste şi câte şi mai câte
năzdrăvănii. S-a şi întâmplat că candidaţi de deputăţie au dat alegătorilor mai cu influenţă,
mai cu seamă însă la primari lacomi, şi bani, numai să fie aleşi, ca să poată salva poporul
român de mizeria la care a ajuns. Poporul a crezut şi i-a ales deputaţi. Câte din făgăduinţele
lor s-au realizat? Simţit-au alegătorii o uşurare a stării lor economice? Împlutu-li-s-au, de
atunci, încoace, ocoalele de vite, coşarele cu păpuşoi şi pungile cu bani? Răspundă la
întrebările acestea acei alegători ce-au crezut promisiunilor goale, fără pic de adevăr şi
sinceritate. Din deputaţii aceştia nu se retrage nici unul, ba nici prin gând nu le trece aceasta,
ci, din contră, caută cu ademeniri nouă, programe frumoase, vorbe dulci şi hatâruri, să-şi
asigure mandatele şi pe viitor.
Dl Conte Bellegarde nu s-a îndesat să fie ales deputat, el n-a ademenit pe alegători cu
promisiuni false şi lui nu i se poate reproşa că nu şi-a ţinut cuvântul. Bravii noştri munteni,
urmând simţului şi minţii lor naturale, l-au ales deputat, în contra uneltirilor altor candidaţi şi
al aderenţilor nepricepuţi. Faptele dlui conte Bellegarde pentru muntenii noştri, înainte de
alegere, nu vorbe goale, promisiuni seducătoare şi nerealizabile, au fost programul pe baza
căruia l-au ales ei spontan deputat în camera imperială a deputaţilor. Şi simţul firesc nu i-a
înşelat pe muntenii noştri. Ei au ghicit alegerea cea mai potrivită ce poate să fie, pentru că un
amic mai dezinteresat, mai sincer şi mai binevoitor n-a avut, nici nu va avea poporul român
din Bucovina. Parcă providenţa dumnezeiască, văzând neputinţa şi slăbiciunile alor noştri, cei
chemaţi a direge şi conduce destinele poporului român din Bucovina, s-a îndurat de noi şi nea trimis pe omul mântuirii noastre. Şi mare v-a fost bucuria, văzându-l deputat al districtului
administrativ Câmpulung, vatra românismului, din Bucovina, pentru că am fost convinşi că el
va fi un reprezentant demn al mandanţilor săi. Faptele sale, în calitate de deputat, au întrecut
aşteptările noastre. Zelul şi căldura cu care s-a pus în serviciul poporului nostru, pentru a-l
scăpa de pieirea ce-l ameninţă, au fost admirabile. Îmbunătăţirea stării economice a poporului
nostru, prima condiţie pentru valoarea politică şi pentru dezvoltarea sa morală şi culturală, a
fost în prima linie terenul activităţii contelui Bellegarde. Partea cea mai însemnata a averii
poporului nostru din părţile muntoase ale ţării sunt echivalentele date celor ce au avut dreptul
de păşunat şi de pădure, în păscătorile şi pădurile statului, respectiv ale fondului religionar
buc. gr. or., la regularea şi răscumpărarea servitulelor acestora. Multe mii de fălci de pământ,
păduri, fânaţe şi păscători, în valoare de milioane, au fost cedate în proprietatea muntenilor
noştri. În urma unei proceduri incorecte şi în contrazicere cu dispoziţiunea legii respective, la
facerea tabulei (cărţilor funciare), li s-a dat speculanţilor şi lipitorilor satelor posibilitate să
pună mâna, cu nedreptul, pe partea cea mai mare a pământurilor acestora. Închipuiţi-vă, mă
rog, pe muntenii noştri fără pădure şi păscătoare! Nu este aceasta egal eu curmarea existenţei
lor? Am avut români deputaţi, funcţionari administrativi şi judiciari prin ţinuturile acestea. Ei
se lăudau şi treceau de amici ai poporului, mai cu seamă când era vorba să fie aleşi deputaţi
sau chemaţi la alte posturi de încredere. Bătutu-şi-a cel puţin unul din ei capul cu
echivalentele de servitute ale muntenilor noştri, văzut-a şi înţeles-a măcar unul pericolul ce
ameninţă partea cea mai aleasă a populaţiunii noastre şi dat-a careva un strigăt de alarmă?
1042 Tribuna, Nr. 225, Anul XIV, Arad, miercuri 2 noiembrie nou (20 octombrie vechi) 1910, p. 5
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Răspundeţi voi, muntenilor! Ne vine să ne ascundem sub pământ de ruşinea neştiinţei şi
nepăsării noastre faţă de neamul nostru. E grea, grozav de grea înfruntarea aceasta, dară
adevărată şi neuitată. Numai dl conte Bellegarde, venit nu de mult în ţara noastră, a văzut şi
pătruns mormântul ce se sapă românilor din Bucovina, parcă vii încă. El şi numai el a pus
toate piedecile legale, pentru a opri înstrăinarea averii româneşti. Contele Bellegarde a
interpelat pe ministrul justiţiei, relativ la incorectitudinea tabulei, şi a cerut asanarea răului.
Discutat-au foile noastre interpelarea aceasta şi datu-i-am sprijinul necesar, ori relevat-au cel
puţin meritul contelui Bellegarde? Pentru aceasta n-au aflat loc in coloanele lor, dară pentru
lucruri de nimic, prea mult. Mai trist încă e faptul că matadori de-ai noştri s-au grăbit să
acapareze şi ei echivalenţe de servitute, cât timp nu-i regulată tabula. Contele Bellegarde a
făcut, în înţelegere cu miniştrii justiţiei şi agriculturii, un proiect de lege, ca să zădărnicească
alienarea echivalenţelor şi, căpătând şi sancţiunea prealabilă, l-a predat, nefiind el încă deputat
şi în camera provincială, celui mai căpăţânos deputat român din camera aceasta (trimitere la
Iancu Flondor – n. n.), ca să-l aducă la disensiune şi să ceară votarea lui. În urma intervenţiei
căpitanului nostru, proiectul acesta n-a fost înaintat camerei provinciale, din motiv că va
zădărnici o afacere particulară a sa. Vedeţi şi înţelegeţi că interesul privat al unuia e de mai
mare importanţă decât existenţa multor mii de români. Să aştepte ţăranii, până-şi va asigura el
afacerea. Până atuncea însă va mai trece o parte considerabilă din echivalenţele de servitute în
mâinile speculanţilor şi românii se apropie tot mai mult la sapa de lemn. Şi cine ne dă garanţie
că şi în camera provincială viitoare va fi cu putinţă să treacă proiectul de lege amintit?
Judecaţi după faptul acesta cine s-a purtat mai româneşte, cine doreşte binele poporului român
şi cine împiedică realizarea lui?
Dacă dl conte Bellegarde n-ar fi făcut nimic mai mult pentru români, fapta sa arătată
probează până la evidenţă că bine şi cuminte au făcut muntenii noştri, alegându-l deputat,
pentru că un astfel de reprezentant nu vor mai afla, dacă-l vor căuta şi cu lumina. Ne doare
amar, tăind în carnea noastră proprie, suntem siliţi însă, ca să împiedecăm cangrena.
Vechiul ocol al Câmpulungului este stors până la măduvă de cămătari nemiloşi şi fără
suflet, din starea lui înfloritoare de odinioară a decăzut de nu-l mai cunoşti. Cine a alarmat
publicitatea că ţăranul şi munteanul nostru sunt prădaţi, în ziua mare, de tot arului lor şi daţi în
drum de speculanţi fără scrupule şi a atras atenţiunea poliţiei şi a justiţiei asupra acestor
lipitori ale satelor, dacă nu contele Bellegarde, alesul muntenilor noştri? Al cui este meritul că
a succes a purifica ceva ţara de indivizi ce luau bietului român până şi bucăţica de la gură,
cămeşa din spinare şi cenuşa din vatră şi a le băga celor ce au rămas niţică frică în oase?
Astăzi mai răsuflă puţin romanii.
Cursul afacerilor la pretura din Câmpulung, aşa cum e astăzi, numai contelui
Bellegarde este de atribuit, pentru că e secret public că el a intervenit pentru denumirea
şefului actual al preturii acesteia.
Liceul din Câmpulung, în forma lui de astăzi, cui avem să-i mulţumim? De nu era
contele Bellegarde, avea să fie şcoală curat jidovească şi muntenii noştri nu s-ar fi putut folosi
de el.
Restrângerea exercitării dreptului de crâşmărit, care înghite averea, răpeşte mintea şi
sănătatea poporului la închisoare sau la spital, asta e tot opera contelui Bellegarde.
Sancţionarea legilor mai importante, votate de camera noastră provincială, a urmat abia după
intervenţiunea contelui Bellegarde la guvernul central.
Din multele şi nenumăratele sale fapte bune şi nobile, de care românii au avut parte,
nu vom vorbi de ajutoarele nenumărate, date celor nevoiaşi, de intervenţii la autorităţi pentru
apărarea dreptului românului neştiutor şi neorientat, de tutelele primite, ca să scape puţina
avere rămasă minorilor din mâinile creditorilor nesăţioşi, ci vom aminti numai uita mică,
pentru a-l caracteriza deplin şi să-l arătăm aşa cum este în adevăr. Contele Bellegarde ţine, pe
spesele sale proprii, un avocat pentru muntenii noştri sărmani, atacaţi cu nedreptul, ca să li se
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ia şi ultima viţică din ocol, sau care nu sunt în stare să-şi realizeze dreptul făgăduit de
speculanţi prefăcuţi şi versaţi în procese, care un lasă nici un chiţibuş neîntrebuinţat, ca să un
împlinească obligaţiunile contractate. Cine a mai făcut una ca aceasta în ţara noastră?
Din toate acestea rezultă că contele Bellegardc are simpatie şi dragoste multă pentru
muntenii noştri. El să fi zis, odată, că aceasta populaţiune rară şi aleasă ar putea să se dezvolte
de minune, dacă conducătorii ei fireşti ar avea ochi să vadă, urechi, să audă şi o inimă
simţitoare.
Dacă raportul dintre alegători şi alesul lor se manifestă într-o gingăşie atât de rară, ce
l-a făcut, deci, pe contele Bellegarde să renunţe la mandatul de deputat, ce i l-au încredinţat
spontan muntenii noştri? Cunoaşterea cauzei adevărate a deciziunii acesteia, care a mâhnit
adânc poporul din Bucovina, este pentru noi de o importanţă deosebită, pentru că noi nu avem
un bărbat care l-ar putea înlocui şi pentru că speranţele noastre să-l vedem în fruntea ţării sunt
nimicite. Iacă ce ne spune el singur, în manifestul adresat alegătorilor săi:
„Am primit mandatul Câmpulungului pentru camera imperială a deputaţilor, în
speranţa că-mi va da posibilitatea să prestez cel puţin atâta activitate de apărare reală pe
terenul economic, câtă este, având în vedere sistemul de spoliaţiune ce domneşte suveran mai
pe toate terenurile în ţara noastră, ca să fie piatra fundamentală, începutul activităţii fiecărui
reprezentant onest al poporului, dacă voim ca interesele cele mai înalte ale ţării şi ale
locuitorilor ei să nu se considere, ca până acuma şi în viitor, numai de o jucărie a capriciilor
speculative de toată mâna.
Orice tactică politică, de altfel, n-are sub împrejurările acestea nici o consistenţă
internă, pentru că numai un sărit din minte va cerca să reconstruiască o casă ce arde, până nu
s-a stins şi ultima flacără.
Experienţele câştigate, în timpul trecut, de trei ani, mi-au impus convingerea că m-am
înşelat în această aspiraţiune modestă şi că faţă de împrejurările nefavorabile pentru realizarea
intenţiunilor mele, trebuie să renunţ definitiv la speranţa că voi putea dezvolta o activitate,
care, după înţelesul meu, să poată mulţămi măcar întrucâtva.
Sub împrejurările acestea nici nu mă pot împăca cu cugetul meu, să ocup şi mai
departe un post pentru care-s evident prea slab, nici n-am curajul să privesc neputincios la o
administraţie de jac generală şi publică. Din cauzele acestea mă văd necesitat să depun
mandatul meu de deputat în camera imperială a deputaţilor în mâinile alegătorilor mei.
Cu prilejul acesta mulţămesc din toată inima tuturor alegătorilor mei, îndeosebi însă
muntenilor români, a căror dragoste şi devotament m-au rădicat în prima linie la postul acesta,
pentru încrederea ce mi-au acordat-o. Deie Domnul ca urmaşului meu, care probabil nu va
avea să învingă atâtea greutăţi, câte mi-au stat numai mie în cale, să-i succeadă în timp scurt a
vă da aceea ce mie o soartă vitregă mi-a făcut cu neputinţă să vă exoperez‖.
Numai un bărbat de integritatea, caracterul şi poziţiunea contelui Bellegarde poate
vorbi astfel. Limbajul său franc denota caracterul său curat ca lacrima, ne probează iubirea sa
absolută de adevăr şi curajul său de-a spune adevărul verde în ochi. Manifestul său exprimă o
sentinţă nimicitoare asupra împrejurărilor din ţara noastră. Corupţia care domneşte mai pe
toate terenurile în ţara noastră este piedica care zădărniceşte efectul oricărei activităţi ce tinde
la asanarea relelor existente. Unde este corupţia aceasta, care exercită şi tolerează un sistem
de spoliaţiune pe toate terenurile şi în ce constă ea, nu ne spune contele Bellegarde lămurit. So căutăm. deci, că poate vom afla-o şi o vom descoperi, s-o vadă lumea. / De la Cosmin‖1043.

1043 Revista Politică, Nr. 1, Anul VI, Suceava, în 16 octombrie 1910, pp. 5, 6
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23 octombrie 1910: „De ce a renunţat Dl conte Bellegarde la mandatul de
deputat? Domnul conte Bellegarde este omul dreptăţii, care nu cere ceva ce nu se cuvine sau
ar fi cu neputinţă; în calitatea sa de deputat, locul activităţii sale e, în prima linie, parlamentul,
unde se fac legile noi. Avem însă şi legi în vigoare, care se aplică sau ar trebui să se aplice.
Organele chemate la aceasta sunt autorităţile statului, de la miniştri, în jos, până la gradul cel
mai inferior; precum şi autorităţile autonome.
Dacă aste vorba de aplicarea legilor existente, deputaţii se adresează la ministrul
respectiv, atrag atenţiunea lui asupra împrejurărilor existente nesănătoase şi cer remedierea
necesară. Ştim că dl conte Bellegarde, ca deputat conştiincios, a făcut uz de dreptul acesta,a
informat ministerele despre starea adevărată şi deplorabilă a împrejurărilor din ţara noastră şi
a pretins asanarea răului. Ministrul, care nu poate şti tot ce se petrece, bunăoară, la prefectura
din Suceava sau la pretura din Dorna, cere raport în cauză, de la instanţele inferioare, şi se
informează şi de la alţi deputaţi. Avem funcţionari şi deputaţi de diferite naţionalităţi, de
vederi politice contrare, românofagi, filosemiţi, informaţi în cauză prin observare proprie
imediată sau prin comunicări din a treia mână, obiectivi sau preocupaţi în judecata lor, şi mai
diferiţi încă in caracterele lor. Sunt deputaţi care se folosesc de mandatele lor pentru scopuri
particulare, proprii sau străine. În cazurile din urmă, hotărăşte mărimea plăţii sau a
proviziunii. Cel mai viclean şi mai prefăcut dintre deputaţii bucovineni, un român renegat
(Coco Wasilko, descendent al unui boier moldovean din vremea lui Ştefan cel Mare, care, la
congresul ţărănimii de la Viena, pentru că nu-i putea pe români, care optaseră pentru George
Popovici, s-a făcut reprezentantul cauzei rutene, deşi nu ştia decât limba germană – n. n.),
care a mijlocit, pentru o sumă colosală, arendarea tuturor pădurilor fondului religionar buc.
Gr. or., la o companie de speculanţi, nu-i decât samsarul şi misitul evreilor. De coada
deputatului acestuia se ţin şi deputaţii românitor, afară de contele Bellegarde. Unii, din
comoditate, că li-i prea greu să cugete singuri, alţii din alte motive particulare. Afară de
acestea, mai sunt în joc, între deputaţii ţării noastre, şi ambiţiuni personale, care determină
faptele lor, între ei există, deci, o coliziune a intereselor (interesele lor se bat cap în cap) şi,
din cauza aceasta, o rivalitate. Informaţiunile ce le primeşte ministrul asupra aceluiaşi lucru
sunt, deci, contradictorii sau cel puţin de colorit de tot diferit.
De mulţi ori, cererea cea mai justă nu află considerare, pentru că deputatul oponent
dispune de mai multe voturi în parlament. Adesea se miră lumea că de la guvernul central vin
fapte care se credeau cu neputinţă. Este secret public, în ţară la noi, că autorul intelectual al
faptelor acestora nu este decât amintitul deputat rus. Este regretabil că organele guvernului
central, precum şi ale celui provincial, nu se emancipează de influenţa acestui om, de
caracterul cel mai dubios, şi că dau ansă la şopote diferite, care le reduc încrederea, vaza şi
autoritatea în ochii cetăţenilor. Gurile rele susţin, deci, că au dreptul să zică: de la cap se
împute peştele. Şi mai trist este că deputaţii români trag într-un ham cu acest om făţarnic şi
cel mai periculos duşman al românilor, care compromite ţara în faţa celora care au ochi să
vadă şi urechi să audă.
Deputaţilor bucovineni, pentru care mandatele sunt un mijloc de înavuţire, contele
Bellegarde este o piedecă foarte mare în ajungerea scopului acestuia. Interesul lor cere deci
imperios delăturarea contelui Bellegarde din camera imperială a deputaţilor şi zădărnicirea
intrării sale în dieta Bucovinei. Este fapt posibil că, în serviciul acestei cauze drăceşti, stau, şi
români ticăloşi şi blestemaţi, deputaţi şi aspiranţi de deputăţie, cu uneltele lor oarbe. Pentru
realizarea acestui scop infernal, clica a căutat şi caută să submineze vaza şi autoritatea
contelui Bellegarde.
Dacă n-aţi auzit încă, să ştiţi, deci, că şi intelectuali de ai noştri au afirmat că contele
Bellegarde este un corp străin în sânul neamului nostru şi că din cauza aceasta trebuie
depărtat, ca să facă loc unui parazit român, care a abuzat de bunătatea lui. Sunt şi de aceia
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între noi, care contestă românofilismul contelui Bellegarde şi reduc toate faptele sale la
filantropie sau ajutorul săracilor, pentru a micşora valoarea sa politică în ochii românilor.
Descendenţa contelui Bellegarde ne dă dreptul să facem o concluziune contrară.
Admitem că contele Bellegarde este patriot austriac convins. Aceasta nu exclude ca el să nu
poală fi filoromân. Împrejurările din Orientul Europei îi dictează lui, ca patriot austriac, să fie
ceea ce este, un adevărat şi pătruns filoromân. Şi filoromânismul se probează numai prin
fapte, şi nu prim vorbe. Dacă faptele contelui Bellegarde, în favorul şi folosul românilor,
întrec faptele românilor de naştere, se poate să ne mai îndoim de sentimentul său nobil şi
dezinteresat, fără oareşicare gândire ascunsă? Cine a avut ocaziune să discute cu contele
Bellegarde cestiuni româneşti a fost surprins de vederile sate politice mature relative la
conservarea elementului român în Bucovina. El a zis că românii din Bucovina vor pieri, dacă
n-or munci, n-or cruţa, n-or conserva ceea ce au, n-or recâştiga pământurile pierdute şi nu s-or
feri de fapte necinstite. Cine contestă adevărul acestora este sau un ignorant, sau un duşman al
românilor. Şi, cu toate aceste, este trasă la îndoială sinceritatea contelui Bellegarde, care
cântăreşte mai mult decât cei tuspatru deputaţi români, pe care îi poartă de nas deputatul
rusesc, de care am vorbit mai sus. Acesta este mai bun pentru români, decât contele
Bellegarde! Aferim, ce mai politică românească! Pentru a caracteriza deplin stupiditatea
politicienilor români, vom remarca faptul că o personalitate rusească din Bucovina a declarat
că toţi deputaţii ruşi, afară de unul, ar renunţa îndată la mandatele lor, dacă ar primi contele
Bellegarde să le ocupe locul, ca reprezentant al ruşilor.
Ca să răcească dragostea românilor pentru contele Bellegarde, politicienii de-ai noştri
au scornit minciuna tendenţioasă că el ar fi autorul intelectual al expulzării dl Nicolae Iorga
din Austria (din memoriile lui Iorga, aflăm că contele Bellegarde, pe atunci prefect în
Câmpulung, l-a invitat pe marele nostru istoric, în primăvara lui 1904, ca să-l roage să nu
exagereze cu extremismele; şi tot Iorga mărturisea că, neputându-se abţine, a exagerat cu
naţionalismul, şi-atunci, pe bună dreptate, contele l-a expulzat; Iorga preţuia în Bellegarde,
căruia i-a dedicat şi un necrolog, pe cel mai cinstit om dintre toţi adversarii săi – n. n). Din
informaţiuni sigure, ce le-am primit de la locuri competente, rezultă că dl conte Bellegarde nu
numai că n-a iniţiat expulzarea dlui N. Iorga, ci, din contra, a intervenit la forurile competente
ca să nu se facă un astfel de pas imprudent, care va produce numai sânge rău la români
(Nicolae Iorga nu comentează o astfel de întâmplare, care este posibilă, dată fiind preţuirea pe
care i-a purtat-o lui Bellegarde ulterior, dar comunicatul expulzării era semnat, după cum scria
Nicolae Iorga, de contele Francisc de Bellegarde – n. n.).
Adversarii contelui Bellegarde şi ai românilor au lăţit prin cercurile normative ştirea
falsă că el un are nici o trecere în ţară şi că nici alegătorii săi nu ţin la el. La alegerea
consiliului comunal din Câmpulung, contele Bellegarde n-a fost ales, pentru că tot românii,
care ar fi trebuit să-i fie recunoscători, în înţelegere cu duşmanii neamului nostru, au sedus pe
alegătorii români, prin diferite neadevăruri. Şi oare de ce? Ei au ştiut prea bine că contele
Bellegarde nu aspiră la leafa şi veniturile primarului şi că el va căuta ca administraţia
comunală să fie cât se poate de bună şi corectă. Cauza nu-i deci decât scopul vădit de a arăta
că contele Bellegarde nu este bărbatul situaţiunii. Imediat după aceasta, buciumau şi gazetele
semite că poziţiunea contelui Bellegarde este zdruncinată, că românii s-au lepădat de el şi –
dorinţa cea mai fierbinte a evreilor – că el va renunţa la mandatul de deputat. Aceasta se pare
că s-a făcut cu ştirea şi consimţământul conducătorilor partidului român din ţară. Doară
membri ai consiliului comunal din Câmpulung fac parte din dirigenţa partidului acestuia.
Dacă însă conducătorii partidului nostru naţional nu s-au ocupat cu alegerile comunale din
Câmpulung şi nu au luat iniţiativa ca contele Bellegarde să fie ales, au dat probă evidentă că
nu înţeleg să apere cauza română în Bucovina. Şi organele noastre de publicitate, care sunt
identice cu ale partidului român, au stat mute în afacerea aceasta. Vrând, nevrând, trebuie să
crezi că şi conducătorilor noştri le stă contele Bellegarde în cale şi li-i piedecă în afaceri
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incompatibile cu mandatul de deputăţie. Semnificativă este, în privinţa aceasta, constatarea
unui avocat evreu din Suceava, că de renunţarea contelui Bellegarde la mandatul de deputat
nu se bucură numai 99 % dintre evrei, ci şi deputaţii principali români.
Raportul dintre ruşi şi români, în ţară, la noi, este cunoscut. Se ştie că pericolul de
deznaţionalizare ne vine, în prima linie, din partea ruşilor şi că de aceştia trebuie să ne ferim şi
să ne îngrădim necontenit. Până la ultima sesiune a camerei noastre provinciale, organele
noastre de publicitate, cele române şi germane, vărsau foc şi pară contra mareşalului actual al
ţării şi în contra vărului său, care-i deputat rus conducător, prin urmare adversar înverşunat al
elementului român din Bucovina. Ţinuta organelor noastre de publicitate ne era deci
explicabilă. De-odată, foile noastre au amuţit, pentru ele personajele politice amintite nu mai
există şi deputaţi de-ai noştri au capitulat înaintea mareşalului tării şi i-au făcut complimente
vărului său, amintit, în camera provincială. Nu mai încape deci îndoială că domnii s-an lins.
După starea lucrurilor, se impune concluziunea că politicienii noştri conducători au dat mâna
cu ruşii şi au contractat aliverişuri cu ei. După zvonurile ce nu amuţesc, unii din conducătorii
noştri s-au cârpit bine. Pentru concesiuni însemnate, făcute ruşilor, unul şi-a asigurat postul de
prezident la banca ţării, altuia i s-a garantat postul de mareşal al ţării şi al treilea s-a mulţămit
cu posturile de vice-mareşal al doilea al ţării şi de director al oficiilor ţării. Acesta din urmă a
mai şi primit deja postul de consilier administrativ la căile ferate locale din Bucovina, la care
a renunţat conducătorul ruşilor. Zvonurile ce circulă mereu şi nu amuţesc mai spun că şeful
politic at ruşilor s-a obligat, totodată, să exopereze politicienilor noştri, care fac şi negoţ de
lemn, pentru o proviziune corespunzătoare, o reducere considerabilă a preţului de cumpărare
la direcţiunea fondului religionar gr. or. şi să le procure capitalurile necesare la exploatarea
întreprinderilor lor. Se zice că la intervenţia conducătorului ruşilor se va deschide, în curând,
în Cernăuţi, o sucursală a unei bănci mari din Viena, care să finanţeze întreprinderile din urmă
ale politicienilor noştri. Toate acestea, pentru sacrificarea dlui conte Bellegarde. Vedeţi că
politicienii noştri, care joacă rolul de antisemiţi, practică afaceri jidoveşti de minune.
De la pactul secret, încheiat cu ruşii, a urmat, tot mai evident, izolarea contelui
Bellegarde, ca acesta, îngreţoşându-se de purtarea românilor, să se ducă şi să deschidă calea
celor ce consideră ţara noastră de paşalâc turcesc. Că concluziunea noastră este adevărată şi
corespunzătoare stării faptice urmează şi din indiferenţa organelor noastre de publicitate, care
au ignorat renunţarea contelui Bellegarde la mandatul de deputat şi manifestul său adresat
alegătorilor, şi din bucuria jurnalelor jidoveşti, manifestată din incidentul acesta. Convingător
este, în privinţa aceasta, şi faptul că, pentru conducerea adunării delegaţilor comunali din
Câmpulung, contele Bellegarde, deputat al Câmpulungului, a fost trecut cu vederea şi în locul
lui delegat deputatul Humorului, precum şi faptul că preşedintele adunărilor delegaţilor
comunali, ţinute în Câmpulung şi în Gura Humorului, a răspuns la întrebarea unui delegat, ce
zice la renunţarea contelui Bellegarde la mandatul de deputat: „Atâta pagubă! Nici nu m-am
bucurat, când a fost ales, nici nu plâng că se duce. Îi doresc cale sprâncenată‖. Mare i-a fost
însă decepţiunea când muntenii, recunoscători, au propus şi votat încredere nemărginită
contelui Bellegarde şi l-au rugat să revin asupra demisiunii sale. Că muntenii şi ţăranii noştri
ştiu cât valorează contele Bellegarde pentru ei ne probează faptul că şi delegaţii comunali din
districtele Humorul, Suceava şi Siret i-au votat asemene încredere absolută şi l-au rugat să
revoce demisia dată.
Că administraţia comunală, în ţara noastră, este deplorabilă o ştiu şi babele. Comitetul
provincial nu numai că nu întreprinde nimica pentru asanarea răului, ci, din contră, ajutură
această administraţie turcească sau moscălească, pentru că, după cum se vorbeşte, întăreşte
acte în detrimentul comunelor şi în favorul evreilor.
Contele Bellegarde a numit, deci, cu drept Bucovina ţară de jac!
Am putea urma registrul păcatelor politicienilor noştri, care stau în deplin acord cu
ţinuta politicienilor jidoveşti şi a presei semite şi l-au necesitat pe contele Bellegarde să
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renunţe la mandatul de deputat; nu voim însă să ostenim de-odată prea mult pe onoraţii
cetitori, pentru că vom mai avea ocaziune a ne ocupa cu materia aceasta.
Suntem siguri, după ştirile primite, că bravii noştri munteni nu vor mai da ascultare
vorbelor mincinoase ale unor indivizi interesaţi şi că vor proba, din nou, că-s independenţi în
judecata tor şi că ingratitudinea nu este o calitate a lor. / De la Cosmin.‖1044.
30 octombrie 1910: „Adunarea alegătorilor români ai ţinutului electoral CâmpulungDorna-Stulpicani a hotărât următoarele:
I). Dl Conte Bellegarde a renunţat la mandatul de deputat în camera imperială, din
cauza împrejurărilor destul de îngreunătoare şi primejdioase dezvoltării sigure şi temeinice a
poporului, în privinţa economică, culturală şi politică.
Luând în vedere isprăvile mari şi folositoare, munca dezinteresată şi jertfele dlui conte
Bellegarde pentru poporul român, întreaga adunare îi exprimă, din toată inima, încredere
desăvârşită şi recunoştinţă deplină şi-l roagă să primească iarăşi mandatul.
II). Alegătorii români înfierează, cu toată tăria, atacurile neruşinate ale presei jidoveşti
la adresa dlui conte Bellegarde şi resping cu indignare amestecul netrebnic al celor nechemaţi
în trebile obşteşti ale românilor.
III). Devenind vacant mandatul de deputat în camera imperială pentru ţinutul electoral
Câmpulung-Dorna-Stulpicani, adunarea alegătorilor români din acest ţinut hotărăşte şi
proclamă candidat pe dl conte Bellegarde, chiar şi atunci, când n-ar voi să primească acest
mandat.
IV). Delegaţii români din comuna Câmpulung şi din toate celelalte comune ale
ţinutului electoral Câmpulung-Dorna-Stulpicani sunt cu toată stăruinţa rugaţi şi provocaţi să
nu treacă peste voinţa şi hotărârea poporului, de a alege iarăşi pe dl conte Bellegarde deputat
în camera imperială.
Aceasta o cere cinstea şi vrednicia muntenilor români.
V). Partidul român şi presa acestuia e rugat să ţină seamă de dorinţa şi voinţa
poporului român de a sprijini în mod sincer şi efectiv candidatura şi alegerea dlui conte
Bellegarde.
Acesta e glasul nestrămutat al poporului. Partidul român va contribui cu atât mai mult
la închegarea solidarităţii naţionale şi la împăciuirea şi întărirea legăturilor de frăţie între toate
păturile neamului nostru, sprijinind, în conformitate cu hotărârile adunării alegătorilor români,
alegerea d. conte Bellegarde.
Câmpulung, în 23 Octomvrie 1910. / Preşedintele Adunării: Ştefan Forfotă, primar
Vatra Dornei / Vicepreşedintele adunării: Vasile Alboi Şandru / Secretarul adunării: Cosma
Moroşan‖1045.
13 noiembrie 1910: Cauzele depunerii mandatului pentru Camera Deputaților din
Viena de către contele Bellegarde ar fi fost, conform „Revistei Politice‖1046, faptul că s-ar fi
„îngrețoșat de ticăloțiile multe ce le-a văzut în jurul său‖, atunci când „la politicienii noștri a
aflat neîncredere, pizmă și dușmănie‖, manifestate prin trădări („ca Iuda pe Christos, numai
să-i poată lua locul‖) din partea consilierului de tribunal, Dr. Romul Reuț, ba chiar „însuși
căpitanul partidului nostru românesc, dl Iancu Flondor, seamănă că s-a pus în fruntea
gheșeftarilor, cărora, din diferite cauze, le dă sprijin, pângărindu-și numele său bun. De altfel,
cum ne-am putea explica faptul că a binevoit să iasă și dumnealui, o dată, din curtea lui de la
Storojineț, fără muzicanți, călăreți și steaguri, pentru a se scoborî în mijlocul muntenilor
noștri, la Câmpulung, unde a vorbit plin de dușmănie neadevăruri împotriva contelui, a
1044 Revista Politică, Nr. 2, Anul VI, Suceava, în 23 octombrie 1910, pp. 2-4
1045 Revista Politică, nr. 3, Anul VI, Suceava, în 30 octombrie 1910, p. 1
1046 Revista Politică, nr. 5, Anul VI, Suceava, în 13 noiembrie 1910, p. 1
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amenințat, ca totdeauna, că, dacă nu i se vor supune toți și nu-l vor alege pe consilierul Reuț
deputat, va depune conducerea partidului?‖.
Înlăturarea brutală a contelui Francisc de Bellegarde din viața politică românească a
însemnat, deci, o imixtiune a lui Iancu Flondor în activitatea „comitetului național districtual,
din care nu face parte. El a jucat, în adunarea aceasta, ca mulți alți nechemați, bunăoară
judecătorul Zacharowski, rolul de agitator al consilierului Reuț și a smomit pe cei slabi de
înger și fără de curaj să apuce pe o cale greșită‖.
Datorită acestei rupturi, Flondor a avut de pierdut, pentru că, în fond, după alungarea
istoricului George Popovici (T. Robeanu, ca poet) – tot în districtul electoral Vatra Dornei Câmpulung, și tot de el provocată, pentru că „îi lua fața‖, l-a determinat și pe Bellegarde să se
vindece de românism. „Dacă contele Bellegarde nu este amic al poporului și nu a lucrat și
jertfit destul pentru popor, arate-ne dl Iancu cav. de Flondor, șeful Partidului Național din
Bucovina, ce a lucrat și jertfit el pentru nația sa!‖ 1047. Și cum nu existau „jertfiri‖ și din partea
marelui boier bucovinean, concluzia s-a impus cu brutalitate: „Așa un domn nu merită să fie
capul poporului român din Bucovina‖.
Conform revistei sucevene a Dr. Matei Lupu, Iancu Flondor s-ar fi folosit, în acest
complot împotriva notorietății contelui Bellegarde, și de o înțelegere cu liderul partidului
evreilor din Bucovina, Dr. Straucher, care ar fi „dat poruncă la toți evreii alegători din
districtul electoral Vatra Dornei – Câmpulung să glăsuiască, la alegere, pentru dl consilier
Reuț‖.
În timpul acesta, „într-un local de bere din Cernăuți, pe strada Cuciurul Mare, mi se
pare că în casa dlui G. Vistec, câțiva bărbați, în frunte cu domnii Florea Lupu (cumnatul lui
Aurel Onciul – n. n.) și Aurel Onciul (plus fratele lui, Titus – n. n.), și-au înjghebat societatea
politică „Unirea‖ (penibilă lozincă pentru niște antiunioniști acerbi – n. n.), care avea de scop
dezrobirea poporului țărănesc de sub robia politică a popilor și boierilor‖1048, iar Iancu
Flondor, fost „deputat în camera provincială, pe timpul nefastei ere Bourguinon‖1049, „s-a
înspăimântat... de societatea în care a intrat‖ și „s-a retras... de la conducerea partidului, ca să
strice cuibul infectat, în care a fost tras mai mult cu de-a sila‖1050.
Contele Francisc de Bellegarde, într-o scrisoare adresată lui Teofil Lupu, în 11
septembrie 1910, izbutea un tulburător portret al neamului românesc din Bucovina: „Românii
sunt, astăzi, un popor care stă încă în stadiul primei copilării și care, ca un copil, mai degrabă
joacă și face politică prin nouri, decât să lucre serios și să cugete clar... Poporul nostru, ca și
orișice copil fără scut și fără frâu, va fi amăgit pe orișice teren și va îndura pierderi enorme și
nerestituibile, atâta vreme până când politicienii noștri nu vor pricepe că, dintr-un popor de
copii, nu se pot face peste noapte bărbați maturi, nici chiar cu aplicarea de mijloace
nenaturale, și că nu rămâne alta nimică de făcut, decât –l apăra, cu toată energia, de toate
influențele neprielnice ale paraziților, a-l deprinde cu greul vieții, a nu-l dopa cu bomboane,
pe care nu și le-a agonisit el însuși cu sudoarea feței proprii‖ 1051. Apoi continuă austriacul
câmpulungean, la fel de aforistic în rostirea de dureroase și de nestârpit adevăruri: „Observă
numai modul cum este înțeleasă, din partea politicienilor noștri, chestiunea concesiilor; sau
chestiunea servitutului pădurilor, care reprezintă cea mai prețioasă parte de avere națională, pe
care o mai posedă românii; mii de fălci de pământ românesc stau la dobă (licitație – n. n.); mii
de fălci s-ar putea câştiga, în comune mixte, pentru români, ca să se formeze un teritoriu
compact românesc, cu hotare fixe, care ar trebui apoi păstrate numaidecât și-ar fi ușor de
păstrat. În schimb, însă, noi plasăm tot ce avem și ce nu avem în speculațiuni riscante, strigăm
1047 Ibidem, p. 2
1048 Ibidem, p. 2, final
1049 Ibidem, p. 4
1050 Ibidem, p. 5
1051 Ibidem, p. 6
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că ne rusificăm sau ne germanizăm și privim liniștiți cum trec, chiar în regiuni odată
românești, o gospodărie, după alta, în mâini străine‖1052.
Finalul scrisorii, adresate lui Teofil Lupu, mustește de resemnare și de dezamăgire:
„Eu n-am fost deloc zgârcit în munca și sacrificiul meu față cu poporul român și nici soția
mea („care se trage dintr-un neam foarte mare, înrudit cu curţi împărăteşti‖ 1053), care, de
dragul muncii acesteia, a trebuit, nu o dată, să sacrifice mult. Noi am mai balansa, tot anul,
între Rothkögel și Goldener Elgel etc., etc., dacă rezultatele politice ar corespunde măcar ceva
jertfelor aduse, Însă a susține lupta singur, față cu 90 % din Bucovina, este prea mult. Mi se
va spune că așteptările mele, în privința aceasta, au fost prea exagerate, că n-ar trebui să fie
omul așa sanguinic etc. Alții pot fi, în privința aceasta, dumiriți, ei sunt proprietari mari,
directori de bancă, neguțători de lemn, profesori etc. sau chiar simpli pierde-vară. Politica este
pentru dânșii plăcută ocupațiune și ei se mulțămesc pe deplin, dacă pot să se mândrească, din
când în când, cu numirea unui român ca factor poștal. Pentru mine, însă, este politica singura
ocupație, îmbunătățirea împrejurărilor – unica mea chemare, și pe mine nu mă poate mulțămi
nici conducerea unei băcănii, nici mijlocirea de posturi.
Ce voi mai începe nu știu, deocamdată, și nici nu-mi prea bat capul cu grijile aceste. În
fine, voi mai putea aplica, undeva, în serviciul statului. / Îmbrățișându-te încă o dată, din toată
inima, dragă domnule Doctor, rămân al domniei tale supus / Bellegarde, m. p.‖.
O clarifica, printr-o scrisoare deschisă, scrisă de „domnul Dr. Teofil Lupu, directorul
spitalului provincial din Suceava‖, precizează că părintele celebrului muzician și profesor
Octavia Lupu-Morariu, nu este autorul articolului, semnat „De la Cozmin‖, așa cum îl acuza
Aurel Onciul, în „Foaia Poporului‖: „Nu-i vorbă, cinstea e mare, dară și primejdioasă, dacă
ești băgat în seamă de un bărbat care a trântit și scăpat cu votul său atâția miniștri, care încă
din tinerețile sale e deprins a lua de urechi și ghionti baroni și grafi cu claia, și care a nimicit
pe cei mai neîmpăcați dușmani ai neamului românesc din Bucovina, căci pe dl George baron
Wassilko l-a gătit de zile, pe Nicolai Wassilko l-a făcut să mănânce o trântă după alta și l-a
muiat într-atâta, că-i pururi gata să facă toate cele ce le vroiește dl Dr. Aurel cav. de
Onciul‖1054.
În splendida replică a lui Teofil Lupu (Doamne, ce gazetărie măiastră se făcea
odinioară! – n. n.), „biet primar al unui spital din Suceava‖, lămurește „legăturile‖ sale „cu dl
conte‖, și o face onest și sclipitor în sinceritatea sa netrucată: „Nu mi-a impus nici titlul de
graf, nici bogătanul în persoana contelui Bellegarde, ci mi-a impus și insuflat respect și
venerațiune omul absolut onest și fără de prihană, caracterul integru, inima nobilă și dragostea
curată și dezinteresată pentru bieții noștri munteni, pe care dl Onciul îi socoate tâmpiți în
judecată, prin o robie politică de patruzeci de ani, pentru că au dat cea mai strălucită dovadă
de istețime a minții lor, alegându-l pe dl conte Bellegarde deputat al lor în sfatul împărăției‖.
O convingătoare complementaritate a întrebărilor retorice, concluzionate, vizavi de
merite, în paranteze de genul „de bună seamă, nu a dlui Dr. Aurel cav. de Onciul‖, enumeră
doar câteva dintre realizările contelui Bellegarde în favoare românilor din munții Bucovinei și
nu doar a lor; a „deschis, în Câmpulung, liceul existent, în forma lui actuală‖; „s-a interpus, cu
atâta stăruință și ispravă, pentru dezrobirea economică a poporului nostru‖; „a stăruit cu
ispravă pentru sancționarea noilor reforme introduse, a legilor electorale, a regulării salariilor
învăţătorilor etc.‖; „salvarea echivalentelor de servitute, unica avere națională românească
pentru muntenii noștri‖; implicare în „a stârpi corupțiunea din țară și-a ridica nivelul moral al
poporului‖ etc.

1052 Ibidem, p. 7
1053 Revista Politică, Nr. 4, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1910, p. 5
1054 Revista Politică, nr. 5, Anul VI, Suceava, în 13 noiembrie 1910, p. 8
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Noiembrie 1910: „O veste destul de tristă, o pierdere mare pentru noi, românii.
Contele Bellegarde a depus mandatul său de deputat în dieta imperială! Sprijinul mare, de
care se bucură Iuflele la guvernul nostru, i-a paralizat lui Bellegarde toată activitatea cea atât
de salutară pentru ţăranul român de la munte. Pe lângă aceasta, s-au mai lăcomit şi unii
„naţionalişti‖ la deputăţia din districtul Câmpulungului şi, de aceea, l-au început a săpa pe
Conte, mergând aşa de departe, încât au răspândit şi faime calomnioase cu privire la viaţa
morală a acestui bărbat curat ca o lumină. Aşa chiar unii „români‖ au dat mână de ajutor
caiafelor, ca să-l depărteze pe Bellegarde. Dar amarnic se înşală cu toţii, căci Bellegarde nu se
va duce! Nu-l vor lăsa muntenii lui! Ei au declarat, în Nr. 3 al „Revistei politice‖, care a început să apară în Suceava, că pe Conte îl vor alege iarăşi, chiar contra voinţei sale, iar dacă nu
va primi alegerea şi va depune mandatul, după alegere, iarăşi îl vor realege şi-l vor sili să
rămână în mijlocul lor! Doamne, Doamne! Un străin a putut să fure inimile unui întreg popor,
iar fii acestui popor nu ştiu cum să se poarte, ca să câştige atâta dragoste, ca acest străin! Şi el
o merită cum nimeni n-a meritat-o, căci el iubeşte poporul românesc, parcă ar fi sânge din
sângele său! El este avut şi jertfeşte sume enorme numai ca să sprijine ţăranul român şi să-l
scape din mâinile cămătarilor, care ar dori să-l vadă prăjindu-se pe jăratec. Un om scump, un
nebun pentru Christos! / Un preot ortodox român din Bucovina‖1055.
6 noiembrie 1910: „Presa noastră şi Contele Bellegarde – poveste nouă şi frumoasă
pentru ţăranii noştri. În Bucovina apar peste cincisprezece foi politice. Ele se împart în două
părţi: o parte reprezintă interesele politice ale popoarelor politice din ţară, sunt aşa-numite foi
de partid: româneşti, ruseşti, nemţeşti, polone şi jidoveşti. Partea cealaltă (aproape jumătate
din numărul întreg al foilor) sunt foi de gheşeft, care apără interesele celor ce le plătesc şi
batjocoresc şi ameţesc cu minciuni pe acei de la care n-au folos. Ele sunt toate jidoveşti.
Este interesant să urmăreşti lupta zilnică a acestor foi. Ţi se pare că te afli pe un întins
câmp de luptă. Vezi tabere şi oştiri de tot felul, generali şi ostaşi deosebiţi; iar printre aceşti
duşmani înarmaţi cu arme ucigătoare, care caută să se răpună unul pe altul, vezi târâindu-se
tupilaţi ca şopârla şi nebăgaţi în seamă nişte oameni care, fără să aibă arme ucigaşe, fără să fie
strânşi într-o oştire cu un general în frunte, totuşi iau parte la război, aţâţând flacăra ucigătoare
a războiului între celelalte oştiri, făcându-le să se răpună sau cel puţin să se rănească de
moarte, ca apoi ei să tragă folos din slăbiciunea lor, sunt evreii.
Ei ştiu bine că, unde doi se ceartă, al treilea câştigă. De aceea vecinic îşi vâră coada
între popoarele creştine din ţară, le aţâţă pe unul în contra altuia, cu laude sau batjocuri, le
îmbată de cap ca cu atâta mai uşor să-şi poată face gheşefturile, să-i poată jupi pe toţi. Mai cu
seamă pe noi, românii, ne au tare drag. Nu trece zi ca să nu ne dea sfaturi, să ne dăscălească,
să ne mustre sau dojenească şi, în sfârşit, să ne înjure. Nu cred că este un român cinstit în
Bucovina, care să un se fi săturat de acest belfer nechemat şi neruşinat: presa jidovească!
Totuşi, se află mulţi între noi, care sprijină băneşte această presă plină de otravă, ba îşi
otrăvesc şi sufletul citind şi primind sfaturile lor otrăvite. Duşmănia foilor jidoveşti din ţară
faţă de noi se poate vede mai în fiecare zi. Mai cu scamă, însă, cu prilejul întâmplărilor
politice mai însemnate din tabăra noastră. Atunci îi vezi în întreaga lor goliciune ce plătesc.
Aşa un prilej a fost, de pildă, renunţarea contelui Bellegarde la mandatul său de deputat
în parlament.
Precum un fulger puternic luminează noaptea toată bezna pe pământ, până şi
văgăunele cele mai adânci şi prăpăstioase, aşa şi această întâmplare a luminat adânc
ascunzătorile tainice şi pline de răutate din sufletul negru şi drăcos al acestor gazetari jidani.
Gazeta „Czernowitzer Tagblatt‖, acea care a vărsat foc şi pară pe capul judecătorilor
creştini de la Tribunalul din Suceava, în frunte cu vrednicul lor conducător, dl vicepreşedinte
1055 Răvaşul, Anul VIII, Cluj 1910, Novembre, pp. 353, 354
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Atanasie Pridie, pentru că începuse să curăţească satele noastre de lipitorile de cămătari, zice,
între altele, că contele Bellegarde n-a fost om de faptă, că este un copil ce n-a priceput starea
ţărănimii noastre şi că, deci, nici n-a ştiut ce mijloace să întrebuinţeze pentru a îndrepta
lucrurile. Cea mai mare greşeală a politicii sale este, după perciunatul de la „Tagblatt‖, că a
căutat să-i dezveţe pe ţărani de băutul rachiului şi să-i dezbare de legăturile cu jidanii. Vedeţi?
Tocmai ceea ce, după părerea noastră, a tuturora, este bun, după cea a jidanilor a fost rău.
Apoi gazeta numită dojeneşte faptul, că contele Bellegarde a cerut, de la judecători, săi ia
în scut pe ţărani faţă de cămătari. Ba, de-ar face toţi deputaţii noştri aşa cum a făcut
contele, ar răsufla poate mai uşor ţăranii noştri. Mai departe, spune gazeta, cu mare
neruşinare, minciuna că contele i-a adus pe ţăranii munteni la sapă de lemn (taci, moi!), prin
faptul că i-a depărtat de străini (adică de jidani, la care este fericirea). Cu o obrăznicie fără
pereche, îl aseamănă foaia numită pe acest bărbat cinstit, ce s-a luptat ca un leu pentru popor,
cu „donchişot‖, un vântură-ţară smintit din poveştile apusului, care se luptă cu morile de vânt,
fără să isprăvească ceva. După ce mai repetă, o dată, vorba obraznică şi mincinoasă că n-a
înţeles deloc politica ţării, gazeta sfârşeşte: „după contele Bellegarde nu va plânge nimeni
şi depunerea mandatului său nu se va simţi deloc în politica bucovineană‖. Da, măi
jidane, contele Bellegarde a fost duşmanul vostru neîmpăcat, de aceea îl batjocoreşti tu. Noi,
însă, românii pe care i-a iubit şi apărat ca un tată, vărsăm lacrimi pe urma lui.
Altă gazetă jidovească „Czernowitzer allgemeine Zeitung‖, care a pus toţi crâşmarii şi
cămătarii în picioare, ca să răstoarne, în Viena, legile lui Aurel Onciul, cu privire la alegerile
comunale, crâşmărit şi celelalte, pe care le-a scos apoi tot contele Bellegarde, spre folosul
ţăranilor noştri, nu se lasă mai pe jos decât „Tagblatt‖. Ea spune că contele şi-a dat din bună
vreme demisia, ca să nu-l alunge ţăranii singuri din deputăţie (ia zi zou, măi jidane!). Adică
ţăranii munteni sunt aşa de proşti şi nemulţămitori, ca să-şi alunge singuri, de dragul jidanilor,
pe marele lor binefăcător?
Dar gazeta jidovească merge mai departe, în obrăznicia ei. Ea zice: „mulţămita a fost
totdeauna un lucru necunoscut ţăranilor noştri‖. Se poate o palmă mai straşnică pentru ţăranii
noştri? Oare drept să fie ce scrie fiţuica jidovească: că ţăranii noştri sunt nemulţămitori fată de
binefăcătorii lor cei mai mari, cum este contele Bellegarde? Credem hotărât că nu! Românul
ştie, totdeauna, să mulţumească celui ce-l ajută la nevoie. Apoi gazeta mai zice că contele n-a
folosit la toţi ţăranii, ci numai la câţiva, cu bani. Arătam, la alt loc al gazetei noastre, toate
faptele contelui Bellegarde pentru ţărănime. Aici voim numai să spunem că e cu atât mai
frumos din partea lui, dacă a jertfit şi bani din averea sa. Sau vrea jidanul ca să-şi împărţească
contele toată averea sa la ţărani? Dar oare câţi cămătari şi crâşmari jidani dau înapoi norodului
măcar a suta parte din averea ce au câştigat-o de pe spatele ţăranilor? La sfârşit, se plânge
amar gazeta că contele a ucis pe jidani, fără a le ajuta prin aceasta nimic ţăranilor. Noi
credem, că ţăranii munteni sunt de altă părere şi că le pare numai rău că contele într-adevăr nu
i-a „ucis‖ pe jidani, după cum spune gazeta lor, căci numai aşa am fi scăpat pe veci de ei.
Altă gazetă jidovească, „Volkswehr‖, a vestitului deputat jidovesc Dr. Straucher, zice
că contele habar n-avea de politică, când a început să facă politică. Ce-i drept, n-a făcut şcoală
într-un „cheider‖ jidovesc! Spune, apoi, că el nu-i cunoştea defel pe ţărani şi nevoile lor şi de
aceea nici nu le-a adus nici un folos. Ea mai zice că jidanilor nu le pare rău că contele a depus
mandatul şi că, în cei trei ani, cât a fost deputat, a stricat numai ţăranilor. Apoi las’ că voi,
jidanilor, o să le ajutaţi, de acum, înainte!
Gazeta jidovească „Bukowiner Post‖, care-i vândută ruşilor şi lucrează după porunca
celui mai mare duşman al românilor, a deputatului rutean Coco Wassilko, nu se lasă mai pe
jos decât surorile ei perciunate. „Ca străin a venit el în ţară, ca străin a lucrat el aice şi ca
străin va întoarce contele Bellegardc spatele său Bucovinei‖, zice această Rifcă dupuroasă. E
drept că contele Bellegarde a venit ca „străin‖ în ţară, dar, cât a fost căpitan în Câmpulung şi
apoi deputat al Câmpulungului, el s-a dovedit, prin nenumăratele sale fapte, că pricepe
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nevoile poporului, are milă de el şi-i poate ajuta mai mult decât zece deputaţi români. De
aceea el pentru noi nu e un străin, cum bârfeşte fiţuica jidovească, ci un frate scump. Toată
lumea ştie că în împărăţia învecinată cu noi, în România, stă pe tron un rege neamţ. Dar
faptele lui pentru ţară au fost aşa de multe şi mari, încât nimeni nu cutează să-i zică „străin‖,
cu toate că nu-i de legea românească. Totuşi, o ştim cu toţii, dacă n-ar fi venit el în ţară, pe
care ciocoii flămânzi şi ticăloşi o duceau de râpă cu politica lor, azi poate n-ar mai fi ţara
mândră şi puternică România, cu a cărei prietenie se mândreşte şi un împărat puternic ca al
nostru. După părerea noastră, n-ar strica, nici la noi, în ţară, un aşa om cinstit şi luminat, care
să facă rânduială cu cei mişei, care ne îngroapă cu vorbele lor dulci, şi să ne întărească faţă de
străinii, care vor să ne înghită, aşa cum a făcut Vodă Carol în România! Despre contele
Bellegarde mai zice gazeta jidovească că a făcut numai greşeli în politică, că i-a înşelat pe
ţărani şi de aceea s-a înşelat şi pe sine. „Activitatea sa, zice ca mai departe, a fost ca un crivăţ,
care a scos din rădăcini vieţi omeneşti, iar astăzi se văd acolo, unde era odată belşug, numai
dărâmături‖. Ce frumos mai scrie! Numai că aceste vorbe nu se potrivesc la ţăranii români, ci
la cămătarii jidani, care acum se bucură că a trecut „crivăţul‖, care le mai scutura perciunii şi-i
făcea să clănţănească din dinţi, ba pe unii îi dezrădăcina şi-i trântea chiar la închisoare. Apoi,
în alt loc, adaugă: „Românii l-au primit bine pe contele Bellegarde, cât timp el le-a slujit şi i-a
ajutorat şi s-au putut folosi de vaza lui‖. Şi acum, adică, măi jidane, după socoteala ta, românii
nu mai au nevoie de contele Bellegarde şi-i dau cu piciorul? Ba nu, perciunatule! Ne lasă el,
fiind că vede, cu părere de rău, că nu află la deputaţii români bunăvoinţa, înţelegerea şi
sprijinul trebuitor, ca să poată isprăvi multe şi mai însemnate pentru popor. Şi, decât să stea cu
mâinile în buzunare şi să se uite la ceilalţi cum îşi bat joc de popor, pe care îl îmbată
dumnealor cu apă rece, mai bine pleacă ca om cinstit, care nu vrea să fie părtaş la ticăloşii.
Acesta-i adevărul! Cât priveşte pe ţărani, ei îl au drag şi l-au rugat să primească înapoi şi
credem că l-or şi alege cu toate glasurile, dând dovadă la lume că ştie ce-i mulţămita şi ca să
bage frica în politicienii ticăloşiţi, care se bucură de plecarea contelui Bellegarde, care, dacă
rămâne în tară, nu-i va lăsa să-şi facă gheşefturile pe spatele ţărănimii.
A mai scris despre depunerea mandatului contelui Bellegarde şi o fiţuică jidovească
ce-şi târăşte viaţa ticăloasă tocmai în mijlocul muntenilor noştri cinstiţi. Este gazeta „GebirgsJournal‖, care ar trebui să dispară din inima românismului, unde şi-a făcut vizunia, din care
latră şi împroaşcă cu balele sale veninoase, după ce boscorodeşte şi ea câteva vorbe, culese
din gazetele jidoveşti din Cernăuţi (căci din capul ei sec n-are ce scoate!), ea spune că contele
Bellegarde s-a încrezut prea mult în cinstea poporului românesc, iar greşelile lui multe nu le-a
băgat în seamă, între aceste greşeli, trebuie să spunem noi, este mai cu seamă aceea că lăsăm
să ne batjocorească fiecare gazetar jidănaş şi un venetic pripăşit pe la noi, fără a-l trage de
urechi şi a-i astupa gura mincinoasă, pentru ca să nu ne mai batjocorească pe viitor!
Gazeta jidovească din Câmpulung mai răspândeşte minciuna că contele Bellegarde îi
crede pe ţăranii noştri proşti, copilăroşi, lesne crezători şi fără bărbăţie. Se va găsi oare un
român muntean, care să tragă la răspundere pe gazetarii de la „Gebirgs-Journal‖ pentru
această nemaipomenită batjocură? Se vede de la o poştă scopul jidanilor de a învrăjbi şi
despărţi pe poporul ţărănesc de vrednicul lor deputat, care nu o dată a spus lumii că un popor
aşa de bun, cinstit, muncitori şi deştept ca românii din Bucovina nu se află în întreaga
împărăţie. Dacă numai n-ar sta pe spatele lor jidanii şi deputaţii jidoviţi, ei ar păşi în fruntea
popoarelor împărăţiei. Mai departe spune gazeta jidovească că contele Bellegarde nu numai că
n-a folosit nimica ţăranilor, dar le-a stricat foarte mult, mai cu scamă că i-a înduşmănit cu
jidanii, şi astfel românii nu mai capătă bani de la jidani. Vai, săracii munteni, cum au să verse
ei lacrimi de sânge că n-au cui să plătească camătă de sută la sută şi n-are cine să le vândă
pământurile şi gospodăriile la dobă! Înainte se mai îndura să facă acest lucru jidanul, dar, de
când s-au stricat cu el, nu vrea să o mai facă! Oi, vei, ci pucat!
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Mai departe, zice gazeta că Bucovina nu-i o „ţară de jac‖, după cum a spus contele
Bellegarde, în scrisoarea sa de demisie, şi-l mustră rău pentru vorba asta aspră, ce a spus-o
despre ţară. Noi întrebăm de ţărani: Nu-i ţara noastră o ţara de jac, o ţară, unde tot veneticul
calic, pripăşit de ieri, alaltăieri, se îmbogăţeşte pe spatele poporului şi-l duce la sapă de lemn,
iar dreptate nu află sărmanul ţăran, ba nici măcar ajutor la deputaţii ce i-au ales? Să răspundă
ţăranii!
Aşa glăsuiesc gazetele jidoveşti. Care de care loveşte mai tare în conte, ca măgarul din
poveste în leul căzut, de care, acum, nu se mai tem, ştiindu-l cu un picior în groapă. Dar cât
timp a fost contele Bellegarde la noi, a cutezat oare vreun perciunat să zică ceva împotriva sa?
Ce bărbătoşi mai sunt jidanii, când ştiu că duşmanul e departe şi nu le mai poate face nimica!
Să vedem, acum, ce scriu gazetele nemţeşti. Se ştie că, în ţara noastră, nemţii sunt
dezbinaţi în două partide (acum nu! N. R.) politice. Unii „liberali‖ stau în legătură cu jidanii,
sunt jidoviţi, alţii, „creştin social‖, sunt împotriva jidanilor („antisemiţi‖) şi sunt prieteni cu
toţi creştinii care sufăr sub jugul jidovesc, şi caută scăpare, deci, şi cu noi, românii.
Este lucru de sine înţeles că, la aceştia din urmă le pare rău că contele Bellegarde,
prietenul şi apărătorul neînfricoşat al creştinilor şi duşmanul de moarte al jidanilor, se duce şi
ne lasă fără sprijinul său puternic. În gazeta lor, „Bukowiner Volksblatt‖, care n-ar trebui să
lipsească din nici o casă românească, în care se află cărturari de ai noştri, ce ştiu nemţeşte (noi
am recomanda mai degrabă o foaie românească. Din mai multe cauze N. R.), se zice, între
altele: „Dar contele a fost un duşman al cămătarilor şi lipitorilor satelor, de aceea duşmănia
jidanilor împotriva lui‖. Şi apoi încheia: „Poporul creştinesc a pierdut în contele Bellegarde
un prieten cald şi nepreţuit. Amintirea lui va rămâne pururea binecuvântată!‖.
Ce deosebire între bârfelile veninoase ale gazetelor jidoveşti şi între cuvintele
adevărate ale acestei gazete cinstite creştineşti!
Se-nţelege că cealaltă gazetă a nemţilor jidoviţi, „Bukowiner Nachrichten‖, scrie cam
tot aşa ca jidanii, fraţii lor de cruce. Mai întâi, îşi bate joc că contele Bellegarde s-a făcut frate
de cruce cu „ţărănoii‖ şi că nevasta dumisale, care se trage dintr-un neam foarte mare, înrudit
cu curţi împărăteşti, a jucat cu hargaţi ţărăneşti de rând‖. Să-şi însemne bine gospodarii
fruntaşi de la munte că gazeta aceasta jidovită i-a făcut „ţărănoi‖ şi „hargaţi de rând‖! Ea se
plânge că contele Bellegarde, fiind neamţ (nu-i adevărat! Vom arăta, cu alt prilej, că se trage
dintr-un neam înrudit îndeaproape cu noi românii), şi-a vândut neamul său pentru un blid de
linte (adică mandatul în parlament!). Se mai plânge că contele le-a fost un duşman, care a
asmuţat pe români în contra nemţilor, ceea ce, iarăşi este un mare neadevăr, după cum vom
dovedi. La sfârşit, nu se lasă mai pe jos nici această fiţuică nemţească-jidovească, ci-i dă şi ea
contelui o lovitură cu copita, ca măgarul din poveste leului căzut. Ea scorneşte adică minciuna
că contele de aceea s-a lăsat ales deputat de români, pentru ca să-i facă pe toţi catolici
(papistaşi). Ce poţi răspunde la o aşa de mare mişelie! Atâta doar că duşmanii noştri sunt
neadormiţi şi scornesc toate minciunile de pe lume, doară ne-ar pute despărţi de acest mare şi
nepreţuit prieten al nostru, pe care ar voi să-l înhame la teleaga lor politică, pe care stă fudul şi
ţine hăţurile şi biciul în mână jidanul.
Foile ruseşti au avut o straşnică bucurie la auzul acestei ştiri. Şi aveau pricină să se
bucure. Este ştiut că căpitanul lor, vestitul Coco Wassilko, este frate de cruce al jidanilor şi,
deci, contele Bellegarde îi era o mare piedecă în cale: ba era şi primejdia ca contele să se facă
căpitan al ţării şi, atunci, puterea lui Coco Wassilko, a jidanilor şi tuturor duşmanilor noştri, se
ducea de râpă. Dar aşa, cu ajutorul deputaţilor noştri, contele Bellegarde nu numai că n-are să
fie căpitan al ţării, dar nici nu mai vrea să fie deputat mai departe. Deci, să nu se bucure ruşii?
Dar noi, românii, ce-am zis la vestea tristă despre retragerea contelui Bellegarde?
Foaia partidului nostru românesc sau, mai bine zis, a deputaţilor noştri (căci nu totdeauna se
spune în ea şi părerea şi voinţa poporului întreg!), a adus ştirea, în trei cuvinte, din care nu se
vede nici bucurie, nici întristare, şi a încheiat cu două cuvinte: „vom reveni‖, adică vom vorbi
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altădată mai pe larg despre această întâmplare însemnată pentru politica noastră, dar am
aşteptat zadarnic! „Patria‖, căci aşa se cheamă gazeta noastră, a învăţat şi ea un chiţibuş de la
gazetarii jidani: tace. Da, atunci, când vorbind despre un lucru sau un om, ar trebui să spui
verde ce crezi despre el, ori de eşti prietenul sau duşmanul lui, şi, când pe urma acestor
destăinuiri ţi-ai face ţie singur rău, e mai bine să taci. Aşa zice talmudul jidovesc. Dar
evanghelia dreptăţii creştineşti zice altfel: nu ascunde lumina sub oboroc şi nu orbi mulţimea
norodului! Norodul românesc, ţărănimea mai cu seamă, a câştigat credinţa că contele
Bellegarde i-a fost un mare prieten, deci singura foaie a poporului românesc din Bucovina a
avut datoria să spună verde ce pierdere mare am îndurat noi, românii, cu depunerea
mandatului contelui Bellegarde şi să-l roage să rămână la noi, ca să ajute mai departe
ţăranilor. Dar „Patria‖ nu numai că n-a arătat ce pierdere mare am îndurat, nu numai că nu i-a
părut rău că pierdem un prieten scump (cum au făcut, de altfel, şi foile jidoveşti!), ea nici nu la luat în scut, când l-au batjocorit foile jidoveşti, tocmai din pricină că a fost prieten şi
apărător al ţăranilor români. Din ce pricină oare a făcut ea această greşeală mare? E uşor de
ghicit. Dacă spunea adevărul, că Bellegarde a fost un bărbat mare şi folositor pentru noi, că ne
pare rău că se duce şi că dorinţa noastră, a tuturora, este ca să rămână: ea ar fi venit în
încurcătură cu mulţi deputaţi şi politicieni români, pentru care contele Bellegarde e de mult un
spin în ochi. Fiindcă contele Bellegarde, câtă vreme a fost deputat, a lucrat pentru popor, ei nu
pot să lenevească, căci poporul îi înhamă şi pe ei la muncă. Dar lor le trebuie deputăţia numai
pentru cinste, nu pentru muncă în folosul norodului. Apoi contele, pe lângă că e muncitor, mai
este şi cinstit, şi duşman al jidanilor şi al tuturor celor ce se îmbogăţesc pe pielea ţăranului.
Unii din politicienii şi deputaţii noştri, însă, se folosesc de puterea mandatului ce-l au, spre a
face gheşeftari personale, în tovărăşie cu jidanii, ruşii şi alţi duşmani ai poporului român. Cât
timp stă, însă, contele Bellegarde în ţară, el nu poate îngădui astfel de mişelii, ba el caută să le
dea de gol şi să le zădărnicească. Deci bucuria politicienilor gheşeftari, că au scăpat, în sfârşit,
de controlul unui om cinstit şi, deci, dau poruncă „Patriei‖ să tacă şi să nu spună un cuvinţel,
ca, Doamne fereşte, să nu-şi tragă contele pe seamă şi să se întoarcă, căci, atunci, s'-au dus
gheşefturile şi gheşeftarii de râpă!
Dacă datoria unei foi ca „Patria‖ este a lovi în duşmanii poporului nostru, atunci să nu
uite ea că mai are şi altă datorie sfântă: de-a lua în scut şi recunoaşte faptele prietenilor noştri
puţini. Un astfel de prieten ne-a fost contele Bellegarde şi faptul că „Patria‖ a tăcut, cu ocazia
retragerii sale şi a nemaipomenitelor batjocuri, pe care i le-au zvârlit în faţă duşmanii noştri,
sunt dovezi puternice că „Patria‖ se solidarizează cu duşmanii noştri, cu părerile şi faptele lor
mârşave.
Ţinuta tristă a „Patriei‖ e dictată de interesul câtorva persoane, care stăpânesc, de
prezent, această foaie, şi stă în contrazicere cu părerea întregului popor român din Bucovina!
Iar o foaie, care stă în contrazicere cu poporul, ale cărui interese nu le reprezintă cum trebuie,
pierde dreptul de-a vorbi în numele lui. Să vorbească, deci, „Patria‖ în numele acelora care, de
dragul intereselor lor private, i-au poruncit să ascundă adevărul, ca să poată triumfa minciuna!
Iar îndopat cu minciuni, poporul nostru se apropie de pieire.
Spre cinstea poporului nostru, s-a găsit şi o foaie, scrisă de un român nemţeşte, foaia
„Wahrheit‖, a învăţătorului M. Chisanovici, un apărător luminat şi cinstit al adevărului
împotriva minciunii, care să arate ce mare e pierderea ce-o îndurăm, prin plecarea contelui
Bellegarde. Cu altă ocazie, vom da, în traducere, întreg articolul numitei foi, ca să-l cunoască
şi cititorii noştri. Că s-a publicat un astfel de articol în „Wahrheit‖ este o puternică dovadă că
dl Chisanovici n-are epitropi politici, care să-i pună căluş în gură. „Meritul său (al contelui)
este, după numita foaie, şi va rămâne, că le-a arătat ţăranilor ce drepturi au‖. Şi apoi, mai
departe, zice: „Contele Bellegarde urmărea ţinta sa, adică dezrobirea ţăranilor, cu toată
bărbăţia şi curăţenia scopurilor şi faptelor sale i-au dat lui, care nu era român, tot dreptul de-a
vorbi în numele poporului român‖.
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Singura greşeală pe care o află scriitorul de la „Wahrheit‖ la contele Bellegarde este că
n-a intrat în partidul nostru românesc. Aceasta este un neadevăr, căci contele a fost, de la
început, membru al partidului prin faptul că a fost deputat român, iar toţi deputaţii sunt deja,
în calitatea aceasta, membri ai partidului. O singură dovadă că a fost membru al partidului
este: faptul că stă iscălit, sub apelul semnat de dirigenţa partidului naţional din 5 iunie 1910
(vezi No. 43 al „Patriei‖), apel care s-a lansat din incidentul sancţionării legii electorale pentru
dieta Bucovinei. Că n-a putut să meargă totdeauna cu ceilalţi membri din partid este alt lucru,
pe care-l vom lămuri pe larg cu altă ocazie. Din contră, pe timpul sciziunii celor trei deputaţi
din parlament, el n-a ieşit din partid, deşi a fost tras de ei pe partea lor.
Suntem fericiţi, că ne-a învrednicit Dumnezeu să putem scoate această foaie, în care,
cu slabele noastre puteri, să ne arătăm mulţămita faţa de marele nostru binefăcător, să-l luăm
în scut faţă de lătrăturile gazetelor jidoveşti şi să-i spunem, în numele întregului norod
ţărănesc, pe care-l lipseşte de scutul său părintesc: Dumnezeu să-ţi răsplătească cu bunătatea
sa cerească pentru tot binele ce l-ai revărsat peste noi. Şi, dacă mai ai inimă şi milă pentru noi,
dacă mai crezi în izbânda faptei celei bune, întoarce-ţi paşii şi nu ne lăsa fără sprijin!‖ 1056.
20 noiembrie 1910: „Candidatul ţăran George Boncheş pentru mandatul în
camera împărătească din ţinutul Câmpulung. Ţărănimea vine, a două oară, la cuvânt; în
1907, se băteau două partide şi şi-au pus fiecare partid candidatul său. Democraţii, mai
încrezuţi în puterea lor şi ştiind că vor izbuti, de bună seamă, cu „vestitul‖ Aurel Onciul, care,
cu trei ani înainte, fusese ales în dietă şi nu şi-a arătat cinstita faţă decât drept înaintea
alegerilor pentru camera împărătească, s-au „băgat în luptă, pe viaţă şi pe moarte‖, împotriva
candidatului Teodor Stefanelli, proclamat şi sprijinit de „apărărişti‖. Atunci, muntenii români
au prevăzut că se va dezlănţui o luptă şi destrăbălare straşnică şi, la îndemnul şi sub
conducerea cantorului George Hutu, alegătorii români din Câmpulung l-au rugat pe contele
Bellegarde să primească a fi ales deputat în sfatul împărătesc. Contele a spus răs-vădit că nu
candidează, dar, de-l va alege poporul, primeşte mandatul de deputat.
Agitaţia se începe cu dinadinsul. Alegătorii români din Dorna se hotărăsc pentru Aurel
Onciul şi învăţătorimea din întregul ţinut se pune pe muncă harnică. Nu mai puţin şi
preoţimea, şi jidanii, aliaţii politici ai „apărăriştilor‖, se silesc din răsputeri, cutrieră în
automobile şi birje satele şi ţin adunări peste adunări, în care se fericea „norodul‖ şi „naţia‖ cu
fel de fel de făgăduieli. Pe când se făcea atâta tărăboi straşnic şi foarte scump pentru
candidaţii puşi de cărturari, muntenii mergeau, pe jos sau în căruţele lor sprintene, din sat în
sat şi stăteau de vorbă „gospodăreşte‖ cu „ai lor‖. Numai doi cărturari au lucrat alăturea cu
sătenii pentru alegerea contelui Bellegarde, ceilalţi au stat deoparte şi înjurau pe „mojicii‖ de
ţărani, care nu voiau să asculte de sfaturile lor „părinteşti‖. Un cărturar, văzând, din clubul
„Rarău‖, cum mergeau sătenii în rând şi hotărâţi să-l aleagă numai pe contele Bellegarde, a
spus, plin de ură şi venin în suflet, că ar fi mai bine, să „dai cu tunul în nemernicul acesta de
popor‖.
La alegere, izbuteşte contele să fie ales cu o majoritate zdrobitoare. Aurel Onciul
căpătă, cu mare greu, 2.500 de voturi, Teodor Stefanelli, la 1.400, aproape toate jidoveşti. Cât
au durat luptele şi agitaţiile, înainte de alegeri, contele Bellegarde nu s-a arătat deloc în ţinut
şi s-a ferit să înrâurească întrucâtva alegerile în folosul său. În ziua de alegere, a fost chemat
telegrafic de munteni, să vină la Câmpulung, în mijlocul lor. De la gară şi până la locuinţa sa,
a fost purtat numai pe braţe şi cuvintele ce le-a rostit alegătorilor români nu le vor uita
muntenii nicicând. Contele nu a făcut ca ceilalţi deputaţi, să părăsească ţinutul şi să nu-şi mai
arate faţa, ci el s-a aşezat în Câmpulung, să le „dea prilej oamenilor, să-i asculte şi să-i
sprijinească‖. Fără să fi făgăduit ceva alegătorilor, s-a pus pe lucru temeinic. A început să se
1056 Revista Politică, Nr. 21, Anul VI, Suceava, în 6 noiembrie 1911, pp. 3-6
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intereseze de aproape de pădurile şi păşunile de servitute, care sunt adevărata avere moştenită
a muntenilor noştri români şi a căutat să facă rânduială la judecătoria din Câmpulung şi să
curăţe satele de lipitori, înşelători şi cămătari hrăpăreţi şi fără suflet. Nici un deputat nu a
încercat şi nu încearcă să facă, cel puţin acuma, în ţinutul său ceea ce a săvârşit Bellegarde.
Pricina? Să nu se strice cu unii „alegători cu vază şi puternici‖ de prin sate. Nici chiar aprigul
„antisemit‖ de paradă şi marele apărător (?) al ţărănimii la şampanie spumoasă şi în adunări
poporale, Aurel Onciul, nu a lucrat nimica pentru uşurarea ţărănimii din ţinutul Homorului.
De alte binefaceri şi ajutoare ale contelui nu mai vorbesc.
Când se credea că munca şi silinţa lui Bellegarde vor avea o izbândă strălucită, mai
ales în urma scrisorilor sale, adresate ministrului-prezident şi ministrului de justiţie, şi în urma
interpelaţiei aşa de temeinice şi vajnice despre judecătoriile din Bucovina, citesc oamenii
afişele sale, prin care vesteşte că se mulţămeşte de deputăţie şi lasă locul său „unui urmaş‖
care ar fi în stare să îndeplinească ceea ce nu a putut el face. Vestea aceasta a fost cât se poate
de neaşteptată. Pricinile nemulţămirii contelui sunt multe. Voi spune din cele mai însemnate.
Cărturarii noştri nu l-au înţeles şi nu l-au sprijinit. Când aveau nevoie de el, îi cereau sprijinul
şi i se gudurau în faţă. De altminteri erau tare supăraţi că nu-i bagă în samă şi nu se dă în
apele lor cu totul. Aurel Onciul a avut parte de ajutorul lui Bellegarde, ca să se poată întări
legile făgăduite şi primite de dieta ţării, că de altfel nu ar fi putut face nimica şi ar fi fost
zdrobit de aliatul şi tovarăşul său de acum, Coco Vasilco. „Căpitanul‖ nostru Iancu Flondor
zădărnicise legea ce o pregătise contele, în înţelegere cu stăpânirea pentru scăparea pădurilor
şi păşunilor de servitute. Iancu Flondor se temea că legea îl va păgubi pe dânsul, deoarece a
cumpărat şi el, ca şi Eisenkraft şi Druckmann, pădurea de servitute „Laura‖, a ţăranilor din
Vicovul de Sus. Pentru stârpirea cămătarilor şi jefuitorilor de la sate nu a avut nicidecum
ajutorul partidului şi al celorlalţi deputaţi români. Contele se silise să scoată jidanii de prin
sate şi deputaţii noştri „antisemiţi‖ îi aduc şi-i întăresc în gheşefturile ce le au cu jidanii.
Gazetele jidoveşti l-au împroşcat întruna şi ale noastre au tăcut chitic. Chiar dl George Tofan
susţinea că ar trebui să-l apărăm pe conte, însă se vede că porunca celor mai mari nu i-a
îngăduit să facă lucrul acesta.
Muntenii erau în cea mai mare nedumerire şi nu ştiau ce să înceapă. La constituirea
comitetului districtual al partidului, a făcut primarul Ştefan Forfotă propunerea să-l roage pe
conte să-şi retragă demisia. Contele a spus hotărât că, în împrejurările de azi, nu poate retrage
demisia şi o alegere din isnov nu voieşte să o primească. Cum au văzut aceasta, cei doritori şi
lacomi după deputăţie au început a cutriera satele şi a-i cuceri pe bărbaţii de încredere din
fiecare comună şi a-şi asigura o majoritate de voturi la adunarea delegaţilor comunali, din 31
Octomvrie 1910. Aceasta au făcut-o, fără să fi văzut care e dorinţa şi voinţa poporului. Ce a
fost mai mult, că la această adunare a venit şi Iancu Flondor, din Cernăuţi, şi a vorbit destul de
frumos în faţa oamenilor. Nu ştie nimeni de cuvintele ce le-a rostit, au izvorât din inimă şi ar
putea să treacă şi în fapte, sau numai le-a spus la un aşa prilej, cum a făcut şi la adunările
poporale din Suceava şi Rădăuţi, în anul trecut? La adunarea delegaţilor, din 31 octombrie, s-a
siluit voinţa poporului şi s-a dovedit pe deplin că organizaţia făgăduită şi făcută e de nimic şi
scoposeşte numai alegerile la deputăţie. Cu o aşa organizaţie ne facem de râs şi se calcă în
picioare dreptul poporului, chezăşuit prin lege, de a-şi alege deputat după placul inimii sale.
Când au văzut muntenii că conducătorii şi politicienii noştri îmblă cu „vicleana‖ şi
voiesc să îmbete lumea cu vorbe goale şi să o siluiască la o organizaţie şubredă şi fără rost, sau hotărât să treacă şi ei peste voinţa partidului şi a căpitanului Iancu Flondor şi să-şi puie un
candidat din mijlocul lor, ca să le potolească pofta de deputăţie tuturor „domnilor celor mari‖,
care-s fraţi de cruce numai înainte de alegeri şi, pe urmă, se îmbogăţesc pe spinarea poporului,
care nu-i poate controla pe deputaţi după ce au toată puterea în mână. Muntenii s-au
încredinţat că doi bărbaţi vrednici au avut ca deputaţi, pe neuitatul George Popovici şi pe
contele Bellegarde. Aceşti bărbaţi şi-au bătut capul şi au căutat să le uşureze traiul şi să-i
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călăuzească pe calea cea bună şi adevărată; pe când ceilalţi, şi-au împlut buzunarele cu banul
muncit de ţăran în sudori de sânge. Din câţi candidaţi cărturari îmblă după deputăţia
Câmpulungului, niciunul nu dă dovezi că ar fi în stare să apere cu temei nevoile muntenilor şi
să le fie un prieten adevărat. E drept că unii au urnit degetul şi au mai sprijinit pe unul şi altul
dintre munteni cu câte ceva. Pentru aceasta, însă, poporul nu-i dator să-i răsplătească înmiit.
Muntenii înţeleg foarte bine că nu dragostea de dânşii şi dorul de muncă îi mână pe cărturari
să cerşească voturile alegătorilor, ci pofta de mărire şi câştig. Candidaţii cărturari, fiind şi în
slujba împărătească, capătă îndată două lefi şi le mai cad, cu vremea, şi nişte chicuşuri grase,
iar la muncă nu-i sileşte nimeni. Nu-i mirare că la deputăţie se îndeasă, cu droaia, chemaţi şi
nechemaţi. Dacă, în adevăr, deputaţii noştri ar lucra aşa cum se cere de la ei şi cum trebuie, şi
dacă poporul ar şti să-i ţină din scurt, nu i-ai vedea pe „domni‖, cărora nu le e de slujbă,
pentru că trebuie să muncească la vreme, alergând şi jertfind atâta pentru a fi aleşi deputaţi.
Apoi „domnii‖ cei mari, vrând să fie deputaţi, aduc multă vrajbă între săteni şi-i dezbină pe
preoţi şi pe învăţători, în dauna poporului. După alegere, se împacă cei mari, iar cei mici
nutresc şi mai departe, în sufletele lor, ura şi duşmănia ucigătoare.
Mulţi cărturari se miră şi se vaită că ce va face un ţăran în camera împărătească? O
întrebare îndreptăţită. Dar ce fac cei 5 cărturari ce-i avem în parlament? De câte ori au deschis
ei gura, să aducă la cunoştinţă nevoile şi trebuinţele poporului? Ţin deputaţii noştri adunări
prin sate, îi întreabă pe săteni de traiul lor? Colindă ei comunele primejduite de ruşi şi de alte
litfe, cum fac deputaţii ruşi? Ferit-a Domnul! Jertfesc „ai noştri‖ timp şi muncă pentru
ridicarea şi întărirea poporului? Îşi bat „ai noştri‖ capul de aşezămintele culturale şi
economice? Nicidecum. Apără deputaţii noştri pe cărturarii cinstiţi şi harnici? Dimpotrivă, îi
înfrică şi-i pârăsc la cei de sus, dacă-i pune şi păcatul să nu joace după cum cântă „ai noştri‖.
Deputaţii noştri sunt o ceată de oameni lacomi, leneşi, clevetitori şi denunţători de rând şi,
când e vorba de punga şi nevoia lor, se închină înaintea duşmanilor noştri şi-şi vând poporul,
numai să-şi ajungă ţinta lor. Despre toate acestea vom da dovezi zdrobitoare.
Ţărănimii nu-i rămâne alta de făcut, decât să-i apuce tare din scurt şi să-i răstoarne,
până nu e prea târziu, de pe scaunul măririi. Un început foarte bun au făcut muntenii noştri. Ei
le vor da tuturor cărturarilor lacomi şi leneşi o învăţătură bună şi neuitată, în ziua de 5
decemvrie, când vor merge cu toţii şi vor alege numai pe gospodarul vrednic şi cuminte
George Boncheş deputat în camera împărătească. Poate veţi fi ameninţaţi şi luaţi în râs de unii
şi de alţii. Nu vă luaţi după bârfitori şi clevetitori. Preoţimea şi învăţătorimea nu se vor
înduşmăni cu poporul şi vor sprijini alegerea munteanului George Boncheş. Acuma e prilejul
cel mai bun să se facă prietenia şi frăţia aşteptată între popor şi cărturarii satelor. Aduceţi-vă
aminte că, înainte de 40 de ani, ţăranii au scos drepturile de pădure şi păşune ce le au muntenii
în ziua de azi. Mergeţi cu pildă bună şi dovediţi-le politicienilor şi conducătorilor că nu s-au
ţinut de cuvânt şi că-şi bat joc de nevoile şi năcazurile voastre.
Programul gospodarului George Boncheş este: 1). O bancă pentru răscumpărarea
gospodăriilor ţărăneşti încărcate cu datorii; 2). Slobozirea păşunilor şi îmbunătăţirea prăsilei
vitelor; 3). Scăderea birului; 4). Deschiderea vămii pentru păpuşoi şi alte cereale; 5).
Îndreptarea şcolii săteşti; 6). Scăparea pădurilor de servitute; 7). Organizarea consiliului
cultural al ţării; 8). Dacă ar veni să se vândă o gospodărie ţărănească la licitaţie pentru datorii,
să rămână atâta gospodarului, cu cât şi-ar putea ţine întreaga casă; 9). Românii să capete, de la
toate diregătoriile, scrisori şi răspunsuri numai în limba română; 10). La orice lucrări şi
întreprinderi să nu se primească străini; 11). Biserica noastră să nu se despărţească şi să
rămână românească.
Cu acest program păşeşte gospodarul George Boncheş şi, dacă voiţi dumneavoastră,
muntenilor, să vă arătaţi puterea voastră, votaţi cu toţii, în ziua de 5 decembrie, numai pe
George Boncheş. În jurul acestui steag vechi, plin de nădejdi frumoase şi dătător de izbândă
strălucită în toate vremurile, în jurul acestui steag, care este ţărănimea noastră, s-au rânduit
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cărturari tineri, cinstiţi şi hărnici şi fără pofte de îmbogăţire neomenoasă. Acum aveţi prilejul
cel mai bun să-i zdrobiţi pe făţarnicii lacomi de măriri şi cinste. / Cu Dumnezeu înainte şi
izbânda va fi a voastră. / Vasile Liţu‖1057.
27 noiembrie 1910: Apelul lui Teofil Lupu: „După retragerea dlui conte Bellegarde
din deputăţia Câmpulungului şi după escrierea de alegeri noi, am primit din districtul acesta
mai multe scrisori, în care mi se cere sfatul cu privire la alegerea ce va urma, la 5 decembrie
anul acesta. Fiindcă alegerea este înaintea uşii, ţin de calea cea mai potrivită de a mă adresa,
în modul acesta, către acei care au cerut sfatul meu.
Un domn învăţător de pe valea Suhăi mi-a scris: „Vedem noi, acuma, că politica
noastră e cam şchioapă şi că cela căruia îi ziceau străin a fost model de deputat faţă de ai
noştri‖.
Eu, care l-am cunoscut poate cel mai bine pe dl conte, o pot spune că dumnealui cu
inimă plină de durere a părăsit ţara noastră, după ce a văzut că, sub „împrejurările vitrege‖ de
azi, nu mai poate lucra cu folos, în această „ţară de jac‖, pentru binele poporului românesc, pe
care l-a iubit şi-l iubeşte din adâncul inimii. Un om cinstit ca dl conte n-a putut însă să stea cu
mâinile în sân şi să poarte răspunderea pentru totul ce se păcătuieşte tocmai de către ai noştri,
pe spatele poporului.
Dumneavoastră ştiţi doară cu toţii că dl conte a luptat ca un viteaz neadormit contra
cămătarilor de tot soiul şi contra tuturor asupritorilor ţăranilor şi n-a fost încă deputat român,
care să se fi pus cu atâta bărbăţie pentru trebile româneşti ca dl Bellegarde. Nu trebuie să vă
spun ce a lucrat contele Bellegarde, deputatul vostru ţărănesc. Faptele lui sunt adânc tipărite
în inimile voastre. Şi copii vor preamări faptele contelui. N-a fost „rob al stăpânirii‖. Din
contră. Dovezi sunt gimnaziul din Câmpulung şi oraţiunile şi scrisorile sale către miniştri,
pentru servitutele ţărăneşti şi pentru îndreptarea judecătoriilor, care păreau, pe-o vreme, parcă
făcute numai pentru cămătari. Ca un viteaz şi-a făcut datoria şi ca un viteaz s-a retras.
Dovadă, cum că retragerea dlui conte n-a fost fără multă judecată este şi retragerea dlui Dr.
Iancu Flondor de la conducerea partidului. Dacă un boier român, ales în fruntea poporului de
politicieni români, se retrage, în toiul luptei, de la conducere, cu atâta mai mult e în drept să se
retragă un „străin‖, atunci când toţi duşmanii românilor şi, cu ei, şi politicienii români sunt
contra lui. Retragerea lui Bellegarde „n-a fost o fugă‖, ci o dureroasă despărţire de cei pe care
i-a avut dragi. Dar dl conte nu s-a dus, ca să scape de ţăranii români, ci vizitele de rămas bun,
făcute pe la ţărani, pe-acasă, dovedesc că dumnealui s-a dus ca să vină iară, când vor fi
vremile mai potrivite. Dumneavoastră însă trebuie să aşteptaţi şi să pregătiţi vremile, şi să nu
vă lăsaţi amăgiţi de oameni care vânează numai folosul lor.
Dacă dl conte nu poate primi acum, din nou, deputăţia Câmpulungului, dumneavoastră
nu trebuie să aruncaţi deputăţia aceasta orişicui în sân, ci trebuie s-o daţi unui bărbat care
orişicând va fi gata s-o dea, la cererea voastră, contelui Bellegarde, când se va întoarce iară în
mijlocul nostru. Cel mai potrivit bărbat pentru treaba aceasta poate să fie însă numai un ţăran,
pe care-l aveţi totdeauna în mână şi aveţi garanta că vă ascultă. Un astfel de bărbat este
George Boncheş din Dorna, care s-a obligat să se retragă îndată ce dl conte Bellegarde va fi
aplecat să primească iară deputăţia Câmpulungului. Mergeţi, deci, dar toţi care l-aţi cunoscut
şi-aţi fost cunoscuţi de contele Bellegarde, în ziua de 5 decembrie, la alegere şi scrieţi pe
ţidulele voastre numai numele George Boncheş.
Acesta este sfatul meu! Eu cred în cinstea munteanului! Cinstea aceasta au pătat-o acei
care l-au îngreţoşat şi vândut pe contele Bellegarde, cum a făcut-o consilierul Reuţ. Dar
dumneavoastră, dragii mei munteni, sunteţi chemaţi, în 5 decembrie 1910, la alegere, ca să
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spălaţi cinstea muntenească şi să-l alegeţi pe George Boncheş, omul vostru, deci şi al contelui
Bellegarde! Să vă ajute Dumnezeu!
Ascultaţi-mă, cum m-aţi ascultat, odată, alegând pe contele Bellegarde deputat al
vostru! Cred că nu v-am sfătuit rău, atuncea! / Suceava, la 25/XI 1910 / Dr. Teofil Lupu, /
fost doctor de spital la Câmpulung‖1058.
*
5 februarie 1911: „Contele Bellegarde a stăruit din răsputeri (pe lângă ministrul
imperial al agriculturii din Viena – n. n.) să li se dea cumpărătură numai țăranilor și a
înfierat, poate prea aspru, toate neajunsurile și nedreptățile firmelor străine‖ 1059.
26 februarie 1911: „Dr. Teofil Lupu: Cuvinte adevărate despre contele
Bellegarde. Şi în chestiunea servitutelor, „cea mai vajnică problemă economică‖, încurcânduse iţele, anume dator sunt să arăt limpede ce a lucrat contele aice, să nu ne scape pe vecie
această avere naţională. Încurcătura cu servitutele acestea, că diregătorii n-au luat cont, la
facerea tabulei, de patentul din anul 1853, care spune că servitutele se ţin de numărul casei şi
nu-s de vânzare, doară cu gospodăria, ci le-au pus pe singuraticii indivizi şi comune, făcândule vânzabile. „Socotinţa juridică‖ din ţară era, cât m-am putut informa, că în zadar sunt
încercările contelui de a scăpa servitutele de înstrăinare, căci legalitatea acestor cumpărături
nu se poate tăgădui. Se vede că acum „se susţine‖, de capacităţi juridice, „că nici o cumpărare
a părtăşiilor de servitute nu este legală‖. Primul care a grijit, „pe cale judecătorească să câştige
legalitatea părtăşiilor cumpărate‖ a fost fostul şef al partidului, dl Iancu Flondnr. A şi câştigat,
cumpărând şi restul drepturilor „Laurei‖. Ca să nu se urmeze „calea arătată‖ de dl Iancu
Flondor şi de Eisenkraft, Druckmann şi Rainer şi ca să se excludă posibilitatea înstrăinării
acestei averi, contele a făurit cunoscutul proiect de lege, trecut şi prin ministere, care prevede
răscumpărarea servitutelor din partea comunelor. Acest proiect putea fi modificat după
nevoile şi trebuinţele ţăranilor, garantându-li-se, ca dezdăunare, pe lângă bani, şi dreptul de
folosinţă, astfel cum o cer azi câmpulungenii îndreptăţiţi de la comună. Atunci ţăranii
îndreptăţiţi nu vor avea cauza să fie nemulţămiţi, afara de „gheşeftari!.
Trebuia numai putină „lipsă de interes‖ şi abnegaţiune din partea noastră şi totul ar fi
fost bine. Dar nu am avut noroc! Interesul personal al câtorva inşi şi ura personală în contra
contelui apărător al ţărănimii au biruit, spre paguba poporului şi a moşiei naţionale, care va
intra, de acum, înainte, mai lesne în mâna gheşeftarilor de tot soiul, până ce oamenii noştri
sărăciţi vor trebui să ia traista şi să plece în altă parte!
Aceste înşirate şi multe altele sunt dovezi limpezi că contele cel hulit şi-a făcut datoria
şi a arătat şi prin fapte dragostea sa mare pentru poporul ţărănesc.
Să vorbim, acum, ceva şi despre „trebile sufleteşti‖ (culturale), despre care spune dl
Onciul că nu s-a interesat „graful‖ (contele, în germană – n. n.), privindu-le ca nişte
„mofturi‖. Stăruinţei contelui este de atribuit deschiderea internatului românesc de băieţi din
Câmpulung şi câştigarea, în mod gratuit, de la Fond, a unei parcele frumoase, împreună cu o
casă, în care se află adăpostit internatul. La iniţiativa sa a reînviat Societatea „Doamnele
române‖ şi s-a creat un curs de ţesut, pentru care a scos contele, de la minister, subvenţiuni de
tot considerabile (1.200 coroane), rădicând astfel industria casnică naţională!
Contele, care a văzut mizeria ţăranilor săraci, nu a stat nepăsător, : ci a sprijinit, prin ani
de-a rândul, cu ajutoare şi mâncare pe şcolarii sărmani şi sârguincioşi, ca să-şi poată urma
nestingherit şcoala. A sprijinit şi alte societăţi culturale, ca, de exemplu, „Deşteptarea‖, care la numit, drept mulţămită, „protector‖ al său.
De la venirea sa în Câmpulung, a ajuns poporul şi limba poporului nostru la cinste, iar
la petreceri contele vorbea ostentativ româneşte cu ţăranii, arătând, astfel, atât străinilor, cât şi
1058 Revista Politică, Nr. 7, Anul VI, Suceava, în 27 noiembrie 1910, pp. 1, 2
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„domnilor‖ noştri înstrăinaţi cât ţine la limba noastră. El a înlesnit crearea tipografiei
româneşti din Câmpulung, printr-un capital câştigat din vânzarea unei parcele, cumpărată,
prin intervenţia sa, destul de ieftin. Cea mai bună dovadă că a dat tot sprijinul său
întreprinderilor culturale româneşti este faptul că Societatea „Şcoala română‖ din Câmpulung,
ai cărei membri se compun din români naţionalişti, l-a numit, în urma activităţii sale rodnice
naţionale, „membru de onoare‖, iar Societatea „Doamnelor române‖ din Câmpulung a creat
chiar un stipendiu ce poartă numele contesei Bellegarde, drept mulţămită pentru interesul şi
sprijinul acesteia arătat faţă de societate. Deci, „trebile sufleteşti‖ nu au fost, pentru dl „graf‖,
„mofturi‖, domnule Onciul!
„Contele Bellegarde‖ n-a fost nicicând „nesincer‖. Dimpotrivă, era prea sincer şi
descins, spunea oricui vroia să audă părerile sale despre felul cum ar trebui să fie politica
noastră. Era dezinteresat, nu aspira la nimic, drept aceea critica, în mod just, situaţia politică
şi politicienii, dorind să ne ducă spre bine şi să îndrepte moravurile politice ticăloase din ţară!
„Elevi şi copii sărmani a sprijinit‖ şi el, nu numai câţiva, ci mulţi de tot, chiar sute. A
dat şi el ca „să scape de pieire momentană‖ pe vreunul, căruia i-a ars casa, i s-a primejduit o
vită sau s-a calicit cumva la trup. Şi cine din noi nu ar da, din sărăcia sa, văzând pe aproapele
în gura pieirii momentane? Deci şi-a întins mâna sa de ajutor „chiar prin daruri de bani în
cazuri de primejdie sau nenorocire momentană. „Dar în alte cazuri‖, contele nu a dat hani, nu
a dat ca să demoralizeze poporul. Un bărbat de o morală atât de superioară nu poate
demoraliza; el face bine! N-a căutat popularitate ieftină, prin bacşişuri bizantine, precum e
obiceiul pe la noi. El, care a voit să rădice poporul nostru, putea el să-l degradeze „prin
milostenii‖ cu rol de cerşetor? A fost milos acolo unde trebuia. Murind, de pildă, gospodarul
Crăciunescu, din Câmpulung, întreaga lui avere de zeci de mii era să se risipească,
înstrăinându-se. Aflând contele despre aceea şi văzând că este pericol să rămână o casă de
copii pe drumuri, a sărit în ajutorul celor primejduiţi, în vreme ce ai noştri nu urneau nici un
deget. Şi să se noteze că era, pe atunci, prefect, nu deputat cu datorinţe faţă de popor!
A scăpat multe moşii de la mezat şi din ghearele cămătarilor, prin împrumuturi
băneşti, ce le-a înlesnit ţăranilor strâmtoraţi, sau înrâurind asupra cămătarilor ca să-şi
micşoreze pretenţiunile. Nu-i adevărat că contele s-a lăsat strămutat, cândva, la Câmpulung,
pentru ca să devină „contracandidatul lui Aurel Onciul‖. Repet că, dintâi, „nici prin vis nu i-a
venit‖ să candideze, în urmă, văzând dorinţa poporului, a primit să fie ales, scriind: „Nu m-am
împotrivit nicicând dorinţei poporului, nu m-oi împotrivi nici acum, în ceasul hotărâtor al
alegerii‖. Contele Bellegarde era, deci, sincer, prea sincer, şi sinceritatea face duşmănie, căci
ustură.
Nu-i adevărat că contele ar fi intervenit, pe lângă conducătorii partidului creştin social
din Viena, ca să zădărnicească stăruinţele dlui Oncinl de a face legături cu numitul partid,
care, prin neuitatul Lueger, să fi fost gata „să-i primească pe deputaţii noştri‖ în el. Treaba a
fost astfel. Eram, atunci, în legături cât se poate de prieteneşti cu creştinii sociali, pe de altă
parte erau deputaţii noştri în „unio latina‖, unde le este locul ca români. „De la creştini
sociali‖, cam aşa a argumentat contele, am avut sprijin şi aşa mai ales în afacerile economice.
Ei sunt un partid german, acolo unde ne atingem de vreun interes german, în zadar am reflecta
la sprijinul lor. Dovadă, gimnaziul românesc din Câmpulung. N-am putut obţinea atunci, a zis
contele, sprijinul fostului ministru Gessman, deşi i-am dovedit, cu date statistice, că aproape
80% din elevi, la gimnaziile germane bucovinene, sunt şcolarii evrei şi numai un rest, de tot
ne-considerabil, germani, „care şi ei au lipsă de limba ţării‖. „Nu pot‖, a răspuns ministrul
creştin social, „căci totuşi e gimnaziu german‖. Asta s-a întâmplat, cam pe atunci când dl
Aurel Onciul căutase să intre „ca oaspe în partidul creştin social‖. Contele a fost contra. Nu
din cauză că s-ar fi, tăiat prin aceasta, creditul alegatorilor săi munteni, din partea jidanilor, ci
fiindcă prevedea că nu vom putea câştiga nimic mai mult din această legătură, iar, de altă
parte, credea mai demn să ne validăm în parlament ca club naţional independent, în legătură
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cu fraţii italieni şi prieteni cu creştinii sociali, decât să ne degradăm la a;zecea roată în căruţa
unui partid străin. Dar a zis contele că „ei nici nu ne vor primi‖, ,fiind germani. Se ponte că
contele, sincer cum era, să-şi fi exprimat aceste păreri ale sale, pline de demnitate faţă de noi,
ca popor, şi faţă de voievodul Lichtenstein, şeful partidului creştin social, cu care ştiu că era
contele în legături mai prieteneşti. Ce a prezis contele s-a şi întâmplat. „Noroc‖, a zis, „că
baronul Hormuzachi nu s-a grăbit să scrie răvaşul, rugând primirea în partidul creştin social,
căci acuma ar fi primit clubul parlamentar român, negru pe alb, refuzul creştinilor sociali‖. Na fost purtarea demnă a contelui şi, în chestia aceasta, o dovadă vădită de prudenţă politică
deosebită, tocmai ce ne lipseşte acuma?
„Contele Bellegarde să fi iniţiat sciziunea naţională, îndemnând pe deputaţii români să
iasă din partid‖? Contele mi-a spus, cu privire la aceasta, următoarele: „Ceea ce am spus dlui
Flondor au auzit şi colegii mei‖. Am fost personal de faţă la întâlnirea din vorbă între domnii
Flondor şi Bellegarde. „Ce spui la sciziune?‖, a întrebat dl Flondor. „Îs de părere‖, a răspuns
contele, „că o organizaţie naţională peste capul deputaţilor nu se poate face, căci tocmai
deputaţii sunt reprezentanţii legali ai poporului‖ etc. În ce mă priveşte pe mine, organizaţi cât
doriţi, nu mă ţin morţiş de mandat‖.
Înseamnă aceasta asmuţare contra organizaţiei naţionale? Sau erau ceilalţi deputaţi
nişte copii, ca să se lase asmuţaţi de contele Bellegarde contra naţiunii lor? Dimpotrivă,
adevărat este că dizidenţii au cercat să-l câştige pe contele pe partea lor, altă dovadă că n-au
fost împinşi ei la sciziune de conte, iar el le-a declarat că nu se poate amesteca în trebile
interne ale noastre, nici nu se duce acolo unde nu-s alegătorii săi. Deci a mai rămas, mai
departe, contele în partidul naţional, fără să ia parte activă, ne-voind să fie insultat de unul sau
de altul, în mod obicinuit pe la noi. Căci la noi domnii se sfădesc, gata să se încaiere, în urmă
gata să se împace. La consfătuirea dintre domnii Bellegarde şi Flondor, l-a mai rugat dl
Flondor pe conte, dându-i „plenipotenţă şi încredere deplina‖, ca să-i înduplece pe ceilalţi
deputaţi la împăcare. Contele i-a răspuns că va vorbi cu baronul Hormuzachi, fără să se fi
obligat pentru ceva.
„Contele Bellegarde a alergat, în anul 1907. la Strojmeţ‖, ca să se pună în legătură cu
noul şef al partidului naţional, pe care nu-l cunoştea. până atunci, nici personal, nici în cele
politice; nu însă ca „să zădărnicească împăcarea naţională‖. Dar când a fost contele la dl
Flondor, împăcarea era făcută. E posibil, însă, că contele Bellegarde, omul din cale-afară de
drept şi sincer, să-i fi spus, cu ocaziunea aceasta, dlui Flondor franc ce crede despre unul sau
altul din politicienii noştri, bineînţeles în interesul cauzei; nicicând din motive personale. Un
Bellegarde n-a „uneltit‖ nicicând, căci era un „cavaler‖ adevărat şi nobil întru toate. Nu aspira
la nimic. Când să-i bată pe „Wassilceni‖, dl Aurel Onciul „a croit planul‖ să-l designeze
mareşal al ţării, „graful‖ nu s-a declarat gata „să-i cumpere un ceasornic de aur‖, ci i-a trimis
o „scrisoare‖ aspră şi a mai zis „nu merge fără de Wassilceni‖, fiindcă credea duelurile
politice fără rost pentru noi. Chiar nici dl Iancu Flondor, juruind să-l facă mareşal al ţării, nu
l-a putut reţine să lucreze contra „Laurei‖, zicând contele: „de câştigă Flondor, avem şapte
moşii jidoveşti în munţi‖. S-a mai întâmplat, cândva, între noi atâta abnegaţiune? E mirare,
atunci, domnule Chisanovici, că-s un „fanatic‖ al cinstei, moralei supreme, dorind să picure
măcar niţel din acestea pe la noi?!
În privinţa economică şi, îndeosebi, a băncilor, iese la iveală părerea contelui, precum
urmează dintr-o epistolă adresată mie: „mii de fălci de pământ românesc ies la dobă şi s-ar
putea câştiga pentru români, mai ales în comune mixte, ca să se formeze un teritoriu compact
românesc cu hotare fixe, care ar trebui apoi păstrat numaidecât şi ar fi uşor de păstrat. În
schimb, însă, plasăm tot ce avem, adică banii şi influenţa politică, în speculaţiuni riscate.
Economiceşte, ne aflăm încă în faşe. În prima linie trebuie să tindem la conservarea
moşiei noastre, astfel ca nici un petec de pământ ţărănesc, gata să iasă la dobă, îndeosebi din
cauza beţiei, să grijim să nu-l lăsam în mâini străine, adesea pentru preţ de nimic‖.
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Drept aceea contele, cât era între noi, pândea să ferească ţăranul de pierderea moşiei
sale. De-abia scăpând de grijile acestea şi întărind poporul, a zis, „am putea să ne interesăm
mai de aproape de speculaţiunile cu lemnul, care au rost şi acestea. Dar încetul, să se
înjghebeze, după cât dispunem de bani şi oameni versaţi, şi deputaţii datori sunt să le
sprijinească, întrucât nu încrucişează interesele obşteşti. Nicicând însă politicienii activi n-au
voie să fie implicaţi în aceste speculaţiuni riscate, legându-se, chiar pe nevrute, faţă de
stăpânire şi deputaţi influenţi potrivnici. Prea nepregătiţi ne-am aruncat acuma în
speculaţiunile acestea, încât, chiar cu intenţiunile cele mai bune să fie posibil, fără să
stingherim bunul mers al trebilor obşteşti, să străbatem acolo unde tindeam, adică la o
industrie a noastră cu lemnul‖. Şi contele era gata, precum a băgat, de pildă, la teren mulţi de
ai noştri, să bage români la fabrici, să înveţe meşteşugul. „În urmă, putem lua încet un
fierăstrău după altul, tot înaintând, şi ajungem, cu ajutorul său, acolo unde acum nefiind
pregătiţi n-am putut ajunge‖. Contele nu a fost, deci, în principiu, contra speculaţiunilor cu
lemnul, dovadă sprijinul său, dat tovărăşiilor Floreştean Paşcovici, şi interesul său pentru
oferta românească a „Silvei‖, care, dacă a reuşit, e un merit al contelui. Şi în afacerea „Silvei‖
s-a interpus numai în interesul ţăranilor, cum dovedesc cuvintele sale către dorneni: „numai
pentru voi m-am interpus, numai voi să trageţi folos, la urma urmei şi alţii!‖.
Mai scrie „Foaia poporului‖: „Pe de altă parte îl face (Bellegarde) pe Flondor
„gheşeftar‖ politic, şi-l consideră, din această cauză, de nepotrivit pentru conducerea
naţională. Nu a recunoscut singur dl Iancu Flondor incompatibilitatea aceasta, declarând că nu
se mai bagă în politică, până nu se desface de afacerile cu lemne?‖.
„Ideea‖ lui era, deci, zidind Casa Naţională, să n-o începem de la acoperemânt, ci de
la temelie, care e ogorul nostru. Avem, deci, lipsă, după socotinţa contelui, de bănci agrare; nu
numai cu tendinţe agrare, dar şi să lucreze într-acolo. Şi nu era astfel proiectul dlui Aurel
Onciul, când a intrat în politică şi de ce s-a înţeles în fine pentru aparatul complicat şi de tot
scump: „banca ţării‖? Spre acest scop şi năzuindu-se în felul acesta, singur să se lege şi
contele de institutul Centralei, grijind de bani din Vest şi depanând chiar singur din ce avea,
împlinind măcar această dorinţă Centralei. Acestea sunt dator să le spun spre clarificare şi
spre îndrumare. Pretinsele „cârtiri‖, au fost critici juste în interesul nostru.
„Înainte de 2 ani, a fost încercată ţara de o greu catastrofă economică. Nici păşune
pentru vite, nici pâine de trai pentru norod. Şi, pe lângă toate acestea, o grea criză de bani‖.
Da, aşa era. Şi cine a sărit, atunci, mai cu spor în ajutorul poporului, de nu contele? Nu a
stăruit ca să se aducă păpuşoi, fân, paie cu preţ ieftin, ca să nu piară vitele şi să nu fie jupiţi
ţăranii de negustori lacomi? Căci mare de tot a fost atunci mizeria între sărăcime. Neputând
plăti nişte săraci lipsiţi pământului datoria pentru păpuşoi, la consiliul cultural districtual, n-a
plătit-o contele pentru nişte orfani şi vădane sărmane cu o casă plină de copii, ca să nu li se
vândă ultima văcuţă cu un preţ de nimica sau chiar lucruri din casă? A fost aceasta corupţiune,
demoralizare a poporului prin „împărţirea de milostenii‖?
În anul 1908, a dat o secetă cumplită peste ţară. Vitele nu avuseră ce paşte. A
interpelat în parlament, cerând ajutor un deputat al nostru, a mai stăruit şi altul. De-abia
contele, luând treaba în mână, a străbătut, cu alţi 2 deputaţi, de a scos de la stăpânire ordinul
telegrafic că s-au deschis pădurile Fondului spre păscătoare. „De nu era atunci contele‖, mi-au
spus oamenii, „ne alegeam fără vite‖. Atunci în zadar aşteptau bieţii oameni banii promişi de
la banca ţarii. Banca nu avuse. De-abia contele s-a îngrijit de bani pentru banca ţării, întrucât
era lipsă pentru cercul electoral Câmpulung-Vatra Dornei. Fiind banii atunci scumpi de tot,
contele a plătit o diferenţă considerabilă, de vreo 4.000 coroane, ca banca să capete bani. A
fost aceasta demoralizare?
Cine e în stare să numere meritele contelui pentru ţăranul nostru?! „Dacă rezumăm
activitatea politică a contelui, trebuie să constatam că politica sa nu a fost o politică de
hatâruri, ci o politică foarte folositoare pentru viaţa noastră naţională. „În întreaga politică a
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contelui se trage ca un fir roşu tendinţa‖ întăririi neamului nostru. Chiar domnii Onciul şi
Flondor spuneau că contele e programul partidului naţional împotriva corupţiei din ţara
noastră (spuneau acestea, pe când contele încă nu se împotrivea „Laurei‖ şi nu era făcută
legătura cu Coco Wassilko pentru gheşeftari N. R.), un lucru mărturisit de dl I. Flondor,
declarând, că, „de nu vor reuşi cu programul lor a face pe conte mareşal al ţării, să scape ţara
de corupţiune, va părăsi, cu nevasta şi copiii, ţara, ne-voind să mai fie martor la atâta
corupţiune în ţară!
Nu fac multă laudă, în ce priveşte munca cinstită, rodnică şi dezinteresată, atât pe
terenul politic, cât şi pe cel economic, contele, ca un mandatar al poporului, şi-a împlinit cu
conştiinţă datoria şi nimeni nu se poate măsura cu el în această privinţă. Goana îndreptată (din
partea celor interesaţi gheşeftari N. R.) împotriva contelui a fost „un atentat la spinarea
poporului ţărănesc‖, căci, îngreţoşarea sa a fost spre nefericirea neamului, spre folosul şi
bucuria străinilor şi a presei lor.
Ce goană contra lui Aurel Onciul? Că nu e aşa vorbească faptele:
1). De nu se interesau contele şi câmpulungenii pentru alegerea dlui Onciul la Humor,
dl Onciul era azi un om mort în politică!
2). Contele a dat cel mai puternic sprijin reformelor dlui Aurel Onciul, cu care se
mândreşte acu atât dl Onciul, fără se recunoască şi meritul deplin al contelui.
3). Contele a întărit, unde a putut, spinarea dlui Onciul, cam gârbovită în Viena. Când
cu afacerea Sternberg, contele a spus despre dl A. Onciul că „nu s-a lipit nimic de mâinile
sale‖. Şi, după interpelaţiunea Schoisswohl, a răspuns: „80% sunt adevărate‖! Însă nu este
aceasta goană. Dimpotrivă, şi ce a fost mulţămita? Hule! Că n-a putut afla bine totul ce îi vine
în cap dlui Onciul, îi altă treabă. Din faptele înşirate, constat că episodul „Bellegarde în
politica noastră bucovineană e unul din cele mai‖ folositoare. O ştie asta fiecare, chiar cei ce
fac să creadă „lumea‖ altfel!
Bieţii ţărani, lipsiţi de scutul contelui, plâng şi-l aşteaptă să mai vină; străinilor le pare
bine că au scăpat de el, căci nimeni n-a fost, până acuma, să ne fi apărat ca dânsul!
Contele, un caracter sincer, deschis, dezinteresat, n-a căutat deci popularitate ieftină,
n-a gonit pe nimeni din noi, tindea numai la propăşirea neamului nostru, era un bărbat cum nu
s-a pomenit pe la noi. O lumină, care va arde încă mult la capul celor care l-au îngreţoşat!
Pe când contele tot grijea să ni se dea cinste, să ne ridicăm, noi grijim parcă să picăm
cât de jos, de rămânem de ruşine.
Contele, cu ocaziunea festivalului, petrecând în horă cu ţăranii, a demonstrat, în faţa
lumii din Viena, a miniştrilor şi a altor factori de seamă, cât ţine la poporul nostru, care e
vrednic. Noi, în schimb, şi drept mulţămită şi recunoştinţă pentru deosebitele merite,
răsplătim acestui mare bărbat, curat ca lacrima, cu trecere prin Viena, chiar înrudit cu soţia
moştenitorului de tron, cu batjocură, aducând în mod atât de puţin cavaleresc, în public, prin
„Foaia poporului‖, nişte vorbe de „nelegiuire‖, vorbe iscodite anume de nişte ticăloşi, cu
văditul scop de a-l îngreţoşa pe conte. Spăla-va cândva neamul nostru din Bucovina pata
aceasta? Întreb fosta „tactică‖ sănătoasă, domnule Onciul‖1060.
„în Câmpulung a venit iarăşi la ordinea zilei candidatura contelui Bellegarde. Mai
mulţi ţărani au propus contelui să accepte candidatura în acest district. Contele Bellegarde,
care şi-a strămutat domiciliul în Stiria, unde ocupă funcţia de prefect, a refuzat mandatul ce i
s-a oferit acum de către alegătorii români din Câmpulung‖1061.
5 martie 1911: „Ceilalți politicieni au fost dușmănoși proiectului de lege în chestia
pădurilor țărănești, proiect făurit de Bellegarde. Acuma susțin că, după socotința lor juridică,
1060 Revista Politică, Nr. 20, Anul VII, Suceava, în 26 februarie 1911, pp. 3, 4
1061 Tribuna, Nr. 108, Anul XV, Arad, marţi 17/30 mai 1911, p. 5

405

406

nu este legală, conform legilor în vigoare, „cumpărătura părtășiilor de servitute‖. Contele
Bellegarde a avut aceeași „socotință juridică‖ înainte de 4 ani, când a interpelat pe miniștrii de
justiție, de interne și de agricultură, și a stăruit să se facă rânduială grabnică cu servitutele și a
cerut chiar și un ajutor bănesc, din partea statului, ca să se despăgubească țăranii ce au suferit
daune din pricina funcționarilor statului, care nu au îndeplinit întocmai dispozițiunile Patentei
din 1853‖1062.
23 aprilie 1911: „Doi bărbaţi de încredere. Este un lucru foarte urâcios când cineva
primeşte pe un oaspe prieteneşte în casa sa, îl pune după masă, la locul de cinste, şi-l
ospătează, iar el, în loc să-i fie mulţămitor, se poartă prost. Aşa s-au purtat cei doi luceferi noi
din Câmpulung, consilierul de tribunal dl Dr. Reuţ şi primarul Hutu, faţă de contele
Bellegarde, binefăcătorul lor. Dl Dr. Reuţ a fost, un timp, ajutor de procuror în Suceava, iar
Hutu, dascăl bisericesc, amândoi nişte bieţi oameni necunoscuţi şi nebăgaţi în seamă de
nimeni. Pe amândoi i-a scos din umbră şi i-a pus în cinste contele Bellegarde. Pe amândoi i-a
scos el de urechi în faţă lumii şi i-a purtat chiar la Majestatea Sa înălţatul împărat. Hutu a fost
în fruntea unei deputaţiuni a dascălilor noştri, pentru a cere mărirea lefurilor lor; şi dascălii au
şi căpătat această mărire, care este o faptă a contelui Bellegarde. Şi consilierul Reuţ a văzut,
prin mijlocirea contelui Bellegarde, pe împăratul, cu prilejul jubileului din anul 1908, când a
plecat gratuit, cu clasa întâia, ca reprezentant al ocolului judecătoresc Suceava, la Viena, ca
să-l felicite pe împărat, alături cu căpeteniile judecătoreşti din întreaga împărăţie. A fost
aceasta desigur o foarte mare cinste pentru el, căci consilierii superiori, vice-prezidentul şi
prezidentul acestui ocol judecătoresc au rămas acasă, fără să se poată învrednici de-o cinste
aşa de mare.
Dar contele le-a mai făcut o cinste mare acestor oameni, punându-i „bărbaţi de
încredere‖ ai săi în partidul naţional din ţară. Setea lor de mărire începe acum să n-aibă
margini. Ei începură să fugă cu limba scoasă după primărie şi chiar deputăţie. Şi, ca să-şi
sature setea de mărire, să ajungă la ţinta lor, nu s-au sfiit să întrebuinţeze cele mai mârşave
mijloace.
N-a făgăduit dl Hutu, înainte de alegerile comunale, câmpulungenilor care voiau să-l
aleagă primar pe contele Bellegarde că le va scoate scrvitutele, iar de nu, să-l alunge de la
Câmpulung la Stulpicani? N-au fost răspândite în popor telegrame falsificate, din care se
putea citi că contele nu primeşte primăria? N-a răspândit dl Reuţ ştirea că contele Bellegarde
i-a scris că nu primeşte primăria, în vreme ce contele i-a răspuns la întrebarea ori de voieşte să
fie ales primar, cu cuvintele: „Faceţi ce voiţi!‖. Adică: Eu nu mă bat după cinstea aceasta, dar,
dacă mă veţi alege, am să vă fac şi această plăcere, spre binele vostru.
Nu l-a adus oare contele pe dl Reuţ ca consilier în fruntea preturii din Câmpulung, pe
când înainte sta în umbră la Suceava? Negăsind locuinţă în Câmpulung, nu i-a pus contele la
îndemână locuinţă sa, scump mobilată, pentru întreaga familie? N-a locuit dl Reuţ în această
locuinţă un an întreg şi jumătate, pe cuvânt că nu află locuinţă în Câmpulung? (Se vede că
obrazul său subţire s-a făcut, la munte, mai gros. N. R.). Nu şi-a pus contele faţa sa pentru
dânsul în district, ca să poată lucra cu folos pentru ţărănime, căci, dacă ar fi fost singur, de
mult i-ar fi astupat străinii gura şi legat mâinile, pentru că-i plin de păcate.
Şi după ce 1-a rădicat contele la cinste şi l-a acoperit cu bunăvoinţa sa, cum s-a arătat
dl Reuţ? Ca bărbat de încredere al contelui în partid, dl Reuţ are neruşinarea de-a submina
vaza contelui şi de-a agita împotriva lui, chiar şi în partid. Este aceasta purtarea unui om de
cinste, de caracter? Un ţigan din Vuleva s-ar fi purtat altfel! Şi acum are îndrăzneala şi curajul
să candideze, după ce a săpat, trădat şi vândut pe contele Bellegarde ca luda pe Hristos.

1062 Revista Politică, Nr. 21, Anul VII, Suceava, în 5 martie 1911, p. 9
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Aceştia sunt bărbaţii chemaţi să conducă soarta poporului nostru? N-ar fi o ruşine pentru
neam să învingă un astfel de bărbat de încredere?‖1063.
„Nicolae Iorga: Contele Bellegarde. Mort pe câmpul de luptă sau pierdut între
mulţimile prizonierilor care nu mai pot vorbi, care nu sunt în stare să comunice nimic
nimănui? Cine ştie!
Contele Bellegarde, însă, ostaş credincios până la sfârşit Austriei sale, soldat al
Împăratului său, urmaşi fără greş al tradiţiilor familiei sale, a dat tot ce avea; fericirea casnică,
situaţia şi, la sfârşit, viaţa.
Desigur, un viteaz.
Şi cine l-a urmărit în viaţă putea fi sigur că, la ceasul celei mai mari primejdii pentru
steagul în care credea, el va fi la locul său, ca să biruiască ori să moară.
S-a coborât în munţii Câmpulungului românesc, sunt vreo zece ani de atuncea. A
văzut pe acei simpli ţărani, care sunt batjocura evreimii părăsite şi veşnicul obiect de dispreţ
al tuturor surtucarilor străini. El era mai nobil decât rasa tuturor laolaltă şi cu situaţia lui
administrativă îi domina pe toţi. Avea dreptul să batjocorească şi să dispreţuiască mult pe
oricine. Şi, nu. Curios om!, el s-a coborât până la aceşti oameni daţi în seama lui – aşa credea,
în calitatea lui de creştin şi de curtean – de Dumnezeu şi de Împăratul. L-a interesat vederea
lor, s-a aplecat să le audă graiul şi, când l-a deprins, el nu s-a oprit până n-a smuls taina
sufletelor. Şi aceste suflete i s-au părut din cele mai frumoase, pe care le-a cunoscut în viaţa
lui.
De aceea, pornind de la datorie, el a ajuns la iubire. Contele Bellegarde va fi simţit, din
fundul fiinţei sale, un răsunet al sângelui său latin? Latura omenească are ciudate taine.
Oricum să fie, între puţinii străini în stare să iubească simplitatea curată a ţăranului, a fost el.
Şi a arătat-o prin fapte.
Că n-a părăsit, pentru aceasta, pe domnul şi Împăratul său, că nu a înţeles iredentismul
nostru decât ca o fantomă ispititoare, rea şi făcătoare de rău, cine s-ar putea mira? Că a vrut să
ne împiedice, prin orice mijloace, de a pătrunde până la ai săi, pe care voia să-i ferească de
„primejdia‖ libertăţii româneşti, gata însă a le da toată libertatea umană, se înţelege aşa de
bine!
Din cauza contelui Bellegarde, eu n-am mai putut intra în Bucovina, decât cu permisie
specială, în vagon închis. Mi-a spus de ce se crede dator a lucra aşa; mi-a spus-o cavalereşte şi
româneşte. I-am răspuns cum eram dator eu la cealaltă soluţie a problemei. Dar oameni ca
acesta se respectă şi când ai încrucişa cu dânşii spada. Sunt două credinţe care se înfruntă şi se
înţeleg în motivul moral care le trezeşte în două suflete, pe care soarta le mână pe alte
drumuri.
Şi de aceea, când am aflat despre moartea contelui Bellegarde – undeva, în stepa
Poloniei, poate lângă unul din acei ostaşi bucovineni, pe care, ca ţărani, i-a iubit aşa de mult –,
am avut o strânsoare de inimă. Păcat de dânsul!
Căci, în lumea aceasta, conte Bellegarde, una din cele mai rare fericiri, când te-a făcut
Dumnezeu cu un suflet drept, e să afli adversarul pe care-l meriţi! / 6 Decembre, 1915‖1064.
„Când a fost, mai târziu, să întorc vizita bucovinenilor, cu Liga Culturală, adunată în
congres la Iași, administrația austriacă era gata să ne întâmpine potrivit cu interesele ei,
amenințate. Ea fusese înștiințată din două părți din aceea a evreimii, așa de influentă, care se
temea de pătrunderea antisemiților, și din aceea a unui curios, sincer, deși neașteptat prieten
al românilor și, mai ales, al alegătorilor săi din Ținutul Câmpulungului, contele vienez cu
nume franțuzesc Bellegarde, care, excelent prefect, „căpitan de cerc” al județului în care se
1063 Revista Politică, Nr. 26, Anul VII, Suceava, în 23 aprilie 1911, p. 4
1064 Iorga, Nicolae, Războiul nostru în note zilnice / 1914-1916, Vol. I, „Ramuri‖ Craiova 1926, pp. 310, 311
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și așezase după ieșirea din serviciu, nu înțelegea să i se smomească fidelii; glasul de
înștiințare mersese așa de sus încât Franz-Joseph însuși spunea unui deputat român „să
păzească de Iorga pe credincioșii bucovineni
Așa încât, când ne-am prezentat la Ițcani, mi s-a pus în vedere mie singur, îndemnând
pe ceilalți, așa împodobiți cu tricolorul cum erau, să treacă granița, că aș fi în Bucovina un
„străin indezirabil‖. Am telegrafiat la Viena, lui Lueger, șeful antisemit așa de popular atunci,
încât impunea și Împăratului, care, în ciuda adevăratelor sale sentimente, a trebuit să-i pună la
gât lanțul de aur al primăriei vieneze, dar a trebuit să aştept în gară comunicarea oficială a
expulzării, în timp ce Mochi Fișer, prezent și foarte satisfăcut, îmi transmitea înștiințarea că
totul atârnă de la dânsul. Dintr-o birjă s-a coborât în mare uniformă aurită dl Orest Tarangul,
funcționar superior, ca să-mi dea actul prin care eram, ca „lästiger Fremde‖, „fűr beständig
abgeschafft‖, deci ca „supărător străin‖, „izgonit în chip statornic‖. Dl Tarangul adăuga că,
dacă totuși aș intra în țărișoara Împăratului, voi face nu știu câte săptămâni de închisoare‖ 1065.

1906, Ion Grămadă: Amintiri de la serata „Junimii― din Siret
„Numai încet se mişcă trenul... O staţie şi încă una... Când vom ajunge la Siret?
Deznădăjduiţi, punem capul în piept şi aşteptăm. E prea mult! Ca să nu ne plictisim, spunem
palavre şi istorisim aventuri din viaţa de gimnazişti; dar toate au un capăt, numai plictiseala
nu. Măcar de n-ar fi huruitul monoton al vagoanelor, care te pune pe gânduri, te adoarme. Şi
iată-ne că visăm treji: vedem sala în care vom juca, auzim râsul zgomotos al fetelor şi ne
vedem făcând complimente în dreapta şi în stânga... Din starea aceasta dormitândă ne trezeşte
şuierul prelungit al maşinii, care ne vesteşte o staţie nouă.
A!, e Siretul, doritul Siret, cel mai vechi oraş al ţării, odinioară rezidenţa lui Sas Vodă,
acuma renumita „Piaţă de cepărie‖, după cum e şi scris pe gară: „Cepet‖ (Siret, cu litere
slavone – n. n.). Tragem la Palatul de bere, unde are să fie serata noastră. Dame în rochii
luxoase de bal urcă scările spre garderobă, junimeni veseli şi zgomotoşi ne ies înainte; în fine,
suntem între ai noştri. Parcă nu ne-am văzut de-un veac, atâta gălăgie facem la întâlnire.
Intrăm şi noi, cei ce-am venit mai târziu, în sala decorată frumos şi luminată a giorno.
Perechi, perechi, care de care mai drăgălaşe, fac promenadă în jurul sălii ticsite de oaspeţi din
ţară şi din România. În fruntea tuturora, văd pe vrednicul şi impunătorul protopop al
districtului Siret, pe dl Ion Hostiuc din Bălcăuţi, apoi păr. Şandru cu familia, păr. Hacman cu
familia, păr. Gramatovici cu doamna, păr. Turturean cu domnişoară, păr. Macovei cu fiica şi
domnişoara Aglaia Zavadoschi, dr. Lazar Gherman cu doamna, păr. Horga cu familia,
inspectorul Kodakowski cu familia, primarul Beil cu familia, directorul Paul, prof. Tofan, Dr.
Hoffman, comisar Popenberger, şeful de vamă Malichevici, asistent Orsa, adjunctul de
perceptorie Popovici, Manoliu din Mihăileni (România), familia Stavrat din Mihăileni, fam.
Iacubovici, dl Sihon cu familia, dl adjunct Patraş, superiorul Klein din Stăneşti, învăţător
Bileţchi, înv. Popovici, dl Partenie Damian şi mulţi alţii.
Drăguţ şi frumos se prezentau gentilele domnişoare Patraş, Macovei şi Popovici, care
erau îmbrăcate în frumoase costume naţionale, arătând şi prin aceasta că nu se ruşinează de
frumosul port românesc, cu care se mândreşte şi o regină. Lumea e veselă, fericită, numai
fucşii nu. Asta e prima dată când ies şi ei la lume ca tineri academici, însă nu se pot petrece
nesiliţi ca alţi junimeni, căci prezidentul Junimii, îngrijat fiind de apucăturile neîndemânatice
ale fucşilor, le-a prescris, încă din Cernăuţi, o marşrută aparte, după care trebuie să se ţie
1065 Iorga, Nicolae, O viață de om, București 1934, pp, 171, 172
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oricare fucs. Se-nvârt şi ei cum pot în jurul aleselor lor, dar cu oarecare rezervă, căci ochiul
scrutător al prezidentului îi urmăreşte în tot locul. Li s-a dat instrucţie, încă de pe drum, să se
prezinte damelor celor tinere ca fucşi, căci aşa vor fi mult mai bine văzuţi. Cauza e ascunsă în
firea fucşilor.
Dar iată că vin unii teologi, care îi smomesc să se prezinte ca tineri teologi, căci atunci
le surâde un viitor trandafiriu etc. etc., deoarece e cunoscut că sexul cel frumos are zâmbet
mai dulce pentru teologi tineri. Cei vechi sunt, de regulă, deja logodiţi. Urmarea? Fucşilor leau venit idei la cap: să spună că-s fucşi, e bine; că-s teologi tineri, încă-i bine; dar mult mai
practic e să se recomande ca fux-teologi, căci succesul va fi de bună seamă dublu. Veseli de
dezlegarea problemei, păşesc ţanţoşi, însă tot pe lângă oglindă, ca să poată arunca câte o
privire hoţişă, îndreptându-şi cravata sau mângâindu-şi musteaţa retezată după moda engleză,
introdusă nu de mult în „Junimea‖. Acuma privesc mai provocător la mişcarea ce se
desfăşoară în jurul lor.
Perechile se primblă în jurul sălii, râzând şi petrecându-se foarte animat. Bieţii fucşi
însă au fost obiectul celei mai vii discuţii, atât între mamele veritabile, precum şi între
gardemame. O damă zice către alta, arătând cu evantaliul spre un fux, ce trece cu o
domnişoară la braţ: „Ira, ăsta nu-mi place deloc! Ce se mai învârte pe lângă copila mea? Mai
bine ar lăsa-o în pace, nu vezi cât e de jigărit?!‖. Se apropie altă pereche de arbitru: „Ăsta-i
scurt şi gros. Nu-mi convine deloc!‖ şi doamna în chestie făcu o faţă acră, în semn de
nemulţămire. Dar muzica începe să cânte, începând dansul, în frunte cu preşedintele de
onoare, dl protopop Ion Hostiuc, şi doamna Hacman, şi preşedintele Societăţii Academice
„Junimea‖, dl Iacubovici, cu doamna Gramatovici. Tineretul a uitat de toate grijile lumeşti,
până şi fucşii uitaseră de perceptele asprului prezident.
Petrecerea a durat până în zori şi numai cu greu le venia tinerilor să se despartă; mai
ales s-a observat aceasta la o tânără pereche, constând dintr-un fux şi o drăgălaşă domnişoară.
Stăteau bieţii ca plouaţi, într-un colţ, nerostind nici o vorbă, numai ochii vorbeau o limbă de ei
înţeleasă. Petrecerea a reuşit splendid. Meritul e fireşte numai al comitetului aranjator, în
fruntea căruia a stat mult meritatul protopresviter al districtului Siret, dl Ioan Hostiuc. / Nicu
Nalbă‖ – pseudonim al viitorului Erou al Bucovinei, Ion Grămadă 1066.

1906: Serbările de la Iaşi
„Iaşul, vechea capitală a Moldovei, leagănul culturii române, de unde au pornit ideile
mari şi generoase, în curând îşi va îmbrăca iarăşi haina de sărbătoare, pentru a preamări pe
redeşteptăptorul neamului, pe ilustrul fiu al Moldovei, pe nemuritorul maestru al lirei, pe
cântăreţul naţiunii, regele poeţilor români, pe Vasile Alecsandri. Zilele de 14 şi 15 Octomvre
stil vechi 1906 vor fi zile de serbătoare pentru tot neamul românesc, căci în aceste
memorabile zile se serbează, în bătrânul Iaşi, „serbarea naţiunii româneşti, dezvelirea statuii
bardului Vasile Alecsandri―.
La aceste măreţe serbări, Augusta Suverană Regina-poetă Carmen Silva va asista în
persoană, împreună cu A. S. R. Principesa Maria. Se fac mari pregătiri ca aceste serbări să
capete un caracter naţional mai impozant. Ministeriul Cultelor, împreună cu comitetul ridicării
statuii, au autorizat pe publiciştii Ştefan Goraş şi Botez Gordon să editeze un superb „album
naţional―, sub auspiciile comitetului executiv. La acest album au colaborat cei mai de frunte
scriitori şi scriitoare din Regat şi de peste hotare. Însuşi M. S. Regina României a onorat
1066 Apărarea Naţională, Nr. 8, Anul I, Cernăuţi, miercuri 31 octombrie stil nou 1906, p. 3
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Albumul marelui Alecsandri cu o preţioasă cugetare la adresa poetului sărbătorit. Albumul se
pune în vânzare, în ziua dezvelirii statuii.
După Te Deum, care va ave loc la orele 10 dimineaţă, se va face serbarea dezvelirii, la
care vor asista miniştri, literaţi, oameni de stat şi o sumă mare de invitaţi, care vor depune
coroane pe bronzul nepieritor, care întrupează pe bardul naţiunii. Toate şcolile din Iaşi şi din
Moldova întreagă vor asista in corpore, depunând coroane. Asemenea, corpul profesoral
secundar va asista, iar unul din ei va ţine un discurs. Şi domul ministru al instrucţiunii publice
va vorbi, din partea guvernului, iar istoricul A. D. Xenopol va ţine discursul festiv. Vor mai
vorbi, din partea universităţii şi a tuturor instituţiunilor culturale, câte un delegat. Asemenea,
vor vorbi toţi delegaţii societăţilor de peste hotare, care vor depune coroane, în numele
fiecărei instituţiuni.
Onorata primărie din Iaşi a intervenit la minister pentru liber parcurs pentru 300
persoane bucovinene, pe linia Burdujeni-Iaşi. La caz de aprobare şi dacă societatea „Junimea‖
va veni in corpore, comitetul a delegat pe istoricul A. D. Xenopol ca să facă oaspeţilor o
impozantă primire la gară, iar cunoscutul publicist, dl Şt. Goraş, profesor în Iaşi, va îngriji de
a plasa pe oaspeţi pe la case particulare şi oteluri. Onorata primărie din Iaşi va oferi o masă
vizitatorilor din Bucovina.
Tot în aceste 2 zile, au loc, după-amiazăzi, mari alergări de cai, pe şesul Abatorului, la
care va asista şi familia regală, iar seara se vor da, la teatru, reprezentări de gală. Se va juca
„Fântâna Blanduziei―, de Alecsandri, şi se vor recita diferite ode ocazionale. În decursul
serbării dezvelirii bustului, vor lua loc toţi invitaţii în tribune, aşezate în faţa teatrului. În ziua
de 15 Octomvre stil vechi, seara, va avea loc un mare banchet oficial, cu 500 tacâmuri.
Vizitatorii din Bucovina sunt rugaţi a se adresa, pentru orice detalii la serbarea de la
Iaşi, dlui Ştefan Goraş, în Iaşi, care le va servi cu cea mai mare plăcere şi va face ca să poată
veni cât mai mulţi admiratori ai marelui bard, care a cântat atât de frumos pe „acel colţ de
ţară‖, unde a petrecut şi pe care cu drept cuvânt l-a numit „Grădina Moldovei‖. Ar fi de dorit
ca, pe lângă inteligenţa din Bucovina, să meargă la Iaşi şi poporeni, asigurându-li-se dinainte
o primire grandioasă.
Societatea Academică „Junimea‖ a trimis următorul apel:
Mult stimate Domnule! Duminică, în 15 Octomvre st. v. (28 Oct. st. n.), se va dezveli,
în Iaşi, în mod solemn, statuia poetului laureat Vasile Alecsandri, a autorului „latinei ginte‖ şi
bardului care, petrecând, în anii 1848 şi 1849, pe moşiile neuitatului Hormuzachi, în
Cernauca, a cântat şi Bucovina noastră, numind-o „veselă grădină cu mândri feciori şi pomi
roditori‖.
Serbările care se vor aranja, din incidentul acesta, vor avea un caracter naţional
cultural şi vor fi onorate şi cu prezenţa Augustei Regine Carmen Sylva şi a A. S. R. Principesa
Maria.
Din partea comitetului aranjator, a primit şi Societatea academică „Junimea‖ o invitare
călduroasă, împreună cu somarea ca să îndemne pe toţi românii din Bucovina să participe, în
număr cât se poate de mare, la serbările din Iaşi. Comitetul aranjator, în fruntea căruia stau
istoricul A. D. Xenopol şi cunoscutul publicist Ştefan Goraş, a grijit ca bucovinenilor să li se
acorde parcurs liber, de la Burdujeni, la Iaşi, şi înapoi, precum şi întreţinerea, în decursul
serbărilor.
Români bucovineni! Având în vedere serbările cu caracter curat naţional cultural,
precum şi rolul însemnat ce l-a jucat, în viaţa noastră, poetul laureat al „gintei latine‖ şi bardul
„veselei grădini‖ de odinioară, ne adresăm cătră Dumneavoastră toţi, îndemnându-vă să nu
întrelăsaţi, plecând împreună cu noi, junimenii, la Iaşi, pentru a depune omagiile
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Dumneavoastră la statuia lui Vasile Alecsandri, care se va dezveli în 15 Octomvrie stil vechi.
Serbările din Iaşi sunt serbările întregului neam românesc.
Plecarea din Cernăuţi, cu trenul accelerat, sâmbătă, la orele 7 şi 30 minute, dimineaţa.
Întâlnirea participanţilor, în Burdujeni, la orele 10, dimineaţa. Toţi cei ce voiesc să participe
binevoiască a se adresa direct „Junimii‖. / Vicepreşedintele Societăţii Academice „Junimea‖ /
George Iacubovici de Boldişor‖ (Apărarea Naţională, Nr. 6, Anul I, Cernăuţi, joi 25
octombrie stil nou 1906, p. 2).

1906: 1.648 bucovineni cuceresc Bucureştii
Începând cu ziua de 25 august vechi (7 septembrie nou) 1906, la Bucureşti s.a
desfăşurat, cu ocazia Expoziţiei Naţionale, Marele Festival al Cântăreţilor – cum numea
Valeriu Branişte concursul celor 12 coruri româneşti, cele bănăţene fiind „fruncea‖, concurs
care a adunat interpreţi „din toate părţile locuite de Români‖, inclusiv din Bucovina (corul
Societăţii studenţeşti „Dacia‖, şi în care „au unit în cântare dorul sfânt al inimii româneşti‖.
Senzaţia evenimentului de „unitate culturală naţională‖ a fost portul ţăranilor bucovineni
(„Uite plăieşii lui Ştefan!‖, a strigat un licean, pe Calea Victoriei, văzându-i), majoritatea
celor 1.648 excursionişti din Bucovina purtând straiele neamului lor. Întâmplarea de atunci
este, în general, pierdută în uitare, aşa că o voi aduce lângă sufletele contemporanilor,
mărturie cu mărturie, folosindu-mă şi de ilustraţii din cartea lui Valeriu Branişte1067, până va
fi să găsesc şi altele.
„Duminică 27 august (9 septembrie 1906… Pauza de amiază a fost foarte scurtă, căci
programul zilei se reîncepea deja la orele 3.
Prima privelişte mişcătoare ne-a oferit-o intrarea în Arene a celor o mie trei sute de
Români din Bucovina, care veneau, înşiraţi după districte şi comune, purtând tăblii care
indicau aparţinerea lor. Toţi purtau cocarde tricolor, combinate cu negru-galben – culoarea
Casei Domnitoare austriene. Pe port şi statură, diferite după regiuni, se putea vedea situaţia
etnică a poporului român din grădina ruptă de la corpul mamei şi alăturată imperiului
habsburgic. Era mare contrastul între figurile amărâte de pe valea Siretului şi pletoşii voinici
din munţii Câmpulungului, între cei din districtul Cernăuţilor şi Storojineţului, unde
avansează rusificarea cu paşi gigantici, şi între cei din districtele Rădăuţilor şi Sucevei, pe
care îi susţine încă mândria conştiinţei naţionale moldoveneşti. Ţi se rupe inima de durere,
privind la aceşti urmaşi ai leilor lui Ştefan cel Mare şi gândindu-te la amarnica soartă ce i-a
ajuns‖1068.
„Sosirea Bucovinenilor în Capitală. Ieri, la amiază (26 august – n. n.), au sosit în
Capitală cei aproape 1.700 de ţărani şi orăşeni bucovineni, veniţi să viziteze expoziţia şi ţara.
Încă de dimineaţă, oraşul avea o înfăţişare de sărbătoare; principalele străzi din centru erau
frumos pavoazate cu drapele tricolore.
La gara de nord sunt reprezentanţii diferitelor societăţi culturale din Capitală, mulţi
studenţi, societatea macedo-română şi numeroase persoane oficiale şi neoficiale.
Trenul intră în gară la orele 12 şi 50, în aclamaţiunile publicului de pe peron.
Bucovinenii sunt obiectul unei entuziaste manifestaţii de iubire frăţească.
1067 Cântăreţii noştri la Bucureşti, Lugoj 1907
1068 Ioţa lu Toboc – pseudonim al lui Branişte, Valeriu, Cântăreţii noştri la Bucureşti, Lugoj 1907, p. 41
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Cel dintâi le urează bun sosit dl Ciurcu, locţiitor de primar al Capitalei. Vorbeşte, apoi,
din partea ministerului instrucţiunii dl Em. Grogoroviţa, profesor. Apoi, dl Alexandru D.
Florescu, secretarul general al „Ligii pentru Unitatea Culturală a tuturor Românilor‖, rosteşte
următoarele cuvinte:
„Iubiţi fraţi bucovineni,
Ne simţim cuprinşi de o adâncă emoţiune, venind înaintea voastră să vă urăm bunvenit… Fiţi bineveniţi între noi! Ţara noastră e şi a voastră, precum azi voi sunteţi ai noştri!‖.
Din partea Bucovinenilor vorbeşte cel dintâi dl Filaret Doboş, preşedintele Societăţii
„Dacia‖, care a organizat excursiunea… A vorbit apoi preotul bucovinean Bucevski, ale cărui
cuvinte au provocat un entuziasm de nedescris:
„Dacă, acum un secol, am fost depărtaţi de patria mumă, n-am uitat, însă, că suntem
români şi aci, pe pământul României libere strigăm: Sângele apă nu se face!‖…
Ţăranul Alecu Burlă a vorbit din partea ţărănimii bucovinene. Au mai vorbit domnii
Taşcu Purcerea, din partea macedo-românilor, şi Donar Munteanu, din partea studenţilor
universitari.
S-a format, apoi, un impunător cortegiu, care a străbătut calea riviţei şi Victoriei, până
la biserica Doamna Bălaşa. Un public numeros şi însufleţit de cel mai curat şi entuziast
sentiment patriotic salută, pretutindeni, cu dragoste pe preoţii venerabili, pe voinicii şi
cuminţii ţărani, îmbrăcaţi în frumoase haine naţionale, pe ţărăncile harnice şi curate. De prin
balcoane, lumea arunca flori şi agita batistele, cu ochii umezi de emoţiune. În faţa Palatului
Regal, ţăranii s-au descoperit cu respect.
La orele 2 şi 10, a sosit al doilea tren special, cu restul de bucovineni, cărora li s-a
făcut aceeaşi entuziastă şi frăţească primire. Au vorbit domnii Donar Munteanu, Grigoroviţă
şi Covată, din partea studenţilor macedoneni. A răspuns profesorul Tofan din Cernăuţi,
spunând că cei din patria lui Ştefan cel Mare vor continua să se gândească totdeauna cu drag
la ţara românească.
S-a format un al doilea cortegiu, care a străbătut străzile, în mijlocul aceleiaşi
patriotice însufleţiri. Bucovinenii au fost găzduiţi pe la cazărmi şi diferite institute particulare.
Fiind obosiţi de călătorie, ei au preferat să se odihnească şi numai o mică parte dintr-înşii au
vizitat, ieri, după-amiază, oraşul şi expoziţia.
*
Ieri, vineri, la orele 1 şi 41 p. m., a plecat de la gara principală din Cernăuţi Societatea
muzicală „Armonia‖, cu vreo 120 membri, spre Bucureşti, unde va lua parte la Festivalul
coral al societăţilor române de cântare.
Societatea a sosit, ieri, la orele 4 şi 35, la Burdujeni, unde a fost întâmpinată de un
delegat al Societăţii corale „Carmen‖ din Bucureşti. „Armonia‖ va sosi în Capitală sâmbătă
dimineaţa şi va petrece aici patru zile‖ 1069.
„Zile de sărbătoare. Inimile parcă bat mai tare, sufletele se simt mai libere şi mai
înălţate, orizonturi mari se deschid ochilor noştri şi speranţe tainice şi scumpe frământă firea
tuturor românilor. Fraţii noştri din Bucovina şi Ardeal sunt în mijlocul nostru şi dânşii sunt cei
care ne deşteaptă aceste sfinte emoţiuni.
Când s-au pornit, ieri, din gara de Nord, bucovinenii, cu tricolorul românesc în frunte,
purtat de românii din Macedonia, a fost un singur fior în mulţimea de mii şi mii de români, ce
ieşiseră să ureze bună-venire acestor fraţi din „frumoasa Bucovină, veselă grădină‖!...
1069 Voinţa naţională, Anul XXIII, nr. 6386, 27 august / 9 septembrie 1906, p. 2
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Sunt momente de fericire naţională acelea prin care trecem şi parcă şi soarele şi cerul
şi-au spus că trebuie să fie senine şi zâmbitoare deasupra Capitalei Patriei-Mume! Cuvinte
înfocate au fost rostite, ieri, în gara de Nord, de reprezentanţii oraşului, ai Ligii pentru
Unitatea culturală a tuturor românilor, ai ministerului instrucţiunii, dar poate că cele mai
elocvente au fost cele câteva vorbe simple ale ţăranului Alecu Burlă din Bucovina – dacă nu
greşim, un frate al răposatului filolog Vasile Burlă din Iaşi:
„Am venit aici ca să dăm mâna celor cu inima română şi să învârtim hora cu ţăranii de
aci, pe care îi socotim ca fraţi ai noştri‖.
Fie ca aceste zile de sărbătoare să înfrăţească inimile şi cugetele româneşti în aşa fel
ca, pe urma lor, conştiinţa naţională să se întărească şi mai mult şi românii de pretutindeni,
privind opera de muncă şi cultură a geniului românesc, întrupată în Expoziţia naţională, să-şi
spună cu toţii: „In hoc signo vinces‖!‖ 1070.
„Sosirea bucovinenilor. Bucovinenii, fiindcă erau neodihniţi, în urma lungului drum
şi a plăcutelor, dar totuşi obositoarelor ovaţii, ce li s-au făcut pe la gări, atât în timpul zilei, cât
şi al nopţii, au preferat să se odihnească. După ce au luat masa în comun, la Regimentul II,
unii au făcut baie, la duşurile cazărmii, alţii s-au culcat şi numai o mică parte a vizitat oraşul
şi Expoziţia.
Ţăranii şi ţărăncile din Bucovina sunt, mai toţi, înalţi şi bine făcuţi, făcând o excelentă
impresie. Un grup dintre dânşii, cu pieptarele şi bondiţele lor îmblănite, trecând pe calea
Victoriei, un şcolar a exclamat: „Uite plăieşii lui Ştefan!‖. Era cel mai mişcător omagiu ce li
se putea face.
Convorbire cu dl Doboş. Am putut avea, ieri, o scurtă convorbire cu dl Filaret Doboş,
student în litere de la facultatea din Cernăuţi, preşedintele societăţii „Dacia‖, care a organizat
această excursie.
– Suntem foarte mişcaţi de primirea grandioasă ce ni s-a făcut. Nu ne aşteptam la
atât… şi nu vom uita niciodată aceste clipe, pe care le socotim ca pe cele mai fericite din viaţa
noastră…
– Care este scopul societăţii „Dacia‖?, am întrebat pe dl Doboş.
– Societatea „Dacia‖ e o societate studenţească. Dintr-însa nu fac parte relativ decât
puţini studenţi. Aici suntem numai douăzeci şi cinci. Dar, pe lângă apărarea intereselor
noastre studenţeşti, urmărim şi răspândirea culturii în popor. Suntem un fel de societate
poporanistă. Această excursie mostră am organizat-o cu scop de a instrui poporul român din
Bucovina, de a-l face să cunoască ţara românească, să vadă progresele pe care le-a realizat
regatul liber, în curs de aproape jumătate de veac.
Ştiind că dl Filaret Doboş e şi conducătorul excursiei, l-am rugat să-mi dea câteva
amănunte în această privinţă. Domnia sa a avut amabilitatea de a mă informa că, în urma unei
înţelegeri avute cu Regimentul VI, excursioniştii vor mânca acolo, plătind câte 60 de bani de
om. Astăzi şi mâine, bucovinenii vor rămâne în Capitală. Luni vor pleca probabil la
Constanţa, dacă li se vor face înlesniri de drum, iar marţi vor părăsi ţara. Numărul exact al
excursioniştilor e de 1.648‖1071.
„Ziua de 28 August 1906 a fost rezervată pentru o vizită la Sinaia. Aci, o delegaţie de
60 de persoane a fost primită de Majestăţile Lor, iar corurile au defilat, în faţa Suveranilor, pe
terasa Castelului Peleş. La sfârşit, un cor imens, de peste 2.000 de glasuri, a intonat Imnul
Regal. Pe feţele Suveranilor, zice un ziar, se vedea o imensă bucurie faţă de sincerele omagii
1070 Adevărul, Anul XVIII, No. 6113, duminică 27 august 1906 stil vechi, p. 1
1071 Adevărul, Anul XVIII, No. 6113, duminică 27 august 1906 stil vechi, p. 3

413

414

ce le aduceau Românit din ţară şi Românii de peste fruntarii, uniţi, într-acel moment, într-o
singură gândire şi într-un singur simţământ‖1072.

1906: Întâmplări mărunte din Bucovina
„Moş Ciocârlan, în Bucureşti. Înainte de şase ani, când a fost reprezentat, pentru
prima dată, „Moş Ciocârlan‖ al dlui Tudor Flondor pe scena din Cernăuţi, s-au grăbit toate
jurnalele locale să aprecieze, într-un mod plin de elogii, compoziţia aceasta naţională şi toţi
care au avut fericirea să participe la reprezentările date au plecat încântaţi şi plini de
entuziasm. În luna August a anului trecut, au avut şi fraţi noştri transilvăneni ocaziunea să-l
vadă pe „Moş Ciocârlan‖, pe scena din Sibiu. Cu cât de mare însufleţire a fost primit „Moş
Ciocârlan‖ de fraţii noştri o ştiu aceia care au citit, la timpul său, rapoartele de peste hotare. În
Bucureşti a domnit, cu ocaziunea reprezentărilor date înainte de două săptămâni, în teatrul
naţional, aceeaşi însufleţire. Din jurnalele bucureştene aflăm că s-au dat cinci reprezentări. La
prima reprezentare a participat şi regina Elisabeta, aplaudând încântată. Reprezentările din
Bucureşti s-au dat de cătră corul din Sibiu, cu concursul dlui Gregor Pantazi‖1073.
„Introduceri noi de comunicaţie. Ministeriul c. r. de comerţ a încuviinţat construirea
unei reţele telefonice în Suceava, care, peste scurt timp, va fi legată cu reţelele din Storojineţ
şi Cernăuţi, precum şi cu reţelele din Lemberg şi Viena. Avântul ce l-a luat, în timpul din
urmă, mijlocul acesta de comunicaţiune, până acuma atât de neglijat, este în mare parte
meritul şefului suprem al poştelor din Bucovina, al consilierului aulic Posch. Şi de astă dată a
documentat acest şef că promovarea intereselor comune constituie una din grijile sale
principale. De la sosirea sa în ţara noastră, numărul oficiilor poştale, care se activează prin
comunele mai mici, sunt aşijderea creaţiunea sa. Dar nu numai pentru sporirea oficiilor
grijeşte acest şef, după putinţă, căci pretinde de la aceştia şi cunoaşterea limbii poporului. Se
înţelege că acest lucru e greu de săvârşit, deoarece e plină Bucovina de funcţionari poştali
străini, care nu cunosc de loc limba poporului. Spre a elimina aceste neajunsuri, a primit dl
Posch 14 băeţi români în calitate de impiegaţi poştali; ar fi de dorit dacă şi alţi şefi ar urma
acestui exemplu‖1074.
„Isprăvile directorului bănci raiffeisiane din Cuciurmare. Ne-a sosit o
corespondenţă mai lungă din Cuciurmare, în care e descrisă activitatea dezastruoasă a
directorului băncii raiffeisiane de acolo, Ioan cav. de Cuperancu. Din lipsă de spaţiu, nu
putem da loc corespondenţei primite, ne rezervăm însă să discutăm referinţele de tot
deplorabile din Cuciurmare în unul din numerele viitoare. De astădată, atragem numai atenţia
centralei băncilor raiffeisiane şi a comitetului ţării asupra neordinii ce domneşte la banca
numită. Totodată aflăm, din izvor autentic, că dl Cuparencu, încurajat de protectori săi, a
alergat pe la toţi consilieri consistoriali, căutând să submineze cu fel de fel de iscodituri pe
cooperatorul din Cuciurmare Ioan Vorobchievici, care are defectul a fi român bun şi sincer,
neaccesibil pentru idealurile nutrite de clica dlui Cuparencu. Sperăm, că consistoriul va
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observa deplină obiectivitate faţă de înnegririle dlui Cnparencu şi ale clicei sale şi nu va lua
nici o hotărâre definitivă, până nu se va convinge despre adevărata stare a lucrurilor‖1075.
„În 4 octombrie 1906, a repausat, în Volovăţ, doamna Teodosia Coca, maica
consilierului consistorial Calistrat Coca. Defuncta a ajuns etatea înaltă de 79 ani.
Înmormântarea a fost săvârşită, în Volovăţ, de cătră arhiprezviterul Constantin Tarangul,
asistat de exarhul Melitru Antonovici, parohul George Polonic, administratorul paroh Emilian
Vasilovschi, vicarul parohial Constantin Ureche, arhidiaconul Mihai Ursuleac şi
protodiaconul Mihai Boca. Condoleanţele noastre cele mai sincere‖1076.
„Societatea „Rarăul” din Câmpulung a aranjat, la 30 septembrie 1906, în onoarea
notarului Simeon Baranowski, mutat la Suceava, o seară de adio, la care a luat parte toată
inteligenţa română din oraş şi district şi care a parcurs într-un mod foarte animat. Dl Simeon
Baranowski, deşi rutean de origine şi un fiu devotat al naţiunii sale, s-a bucurat, prin deosebita
sa fineţe în purtare, prin un caracter ferm şi cavaleresc, precum şi prin faptele sale
filantropice, de cea mai mare stimă şi considerare atât din partea inteligenţei, cât şi din partea
ţărănimii române. Fiind dl Baranowski într-un district pur român şi trăind cu obştimea
română, a sprijinit dânsul, într-un mod remarcabil, toate institutele şi societăţile române şi era
un apărător vrednic a periclitatei ţărănimi. Sperăm că noul notar, Tigran de Pruncul (fost notar
la Solca – n. n.) îi va fi un urmaş demn‖1077.
„Filip Roteanu este o carte, scoasă zilele acestea de sub tipar, scrisă de cunoscutul
scriitor poporal dl Silvestru Danilescu, diriginte şcolar în Strojineţ-Bilca. Preţul unui exemplar
al acestei cărţi, întocmite pentru folosul agricultorilor, este 1 coroană. Pentru membrii
societăţilor agricole şi a băncilor raiffeisiane va costa o carte 70 bani, dacă se vor procura mai
multe exemplare la un loc. Doritorii de această carte se pot adresa la dl Aurel Voronca,
conferenţiar agricol ambulant, Cernăuţi, la consiliul cultural‖1078.
„Fondul religionar şi institutele filantropice gr. or. române. Înainte de doi ani, a
petiţionat comitetul societăţii „Şcoala română‖ din Câmpulung pentru o subvenţie, cu scop ca
să înfiinţeze un internat pentru elevii gr. ort. români de la şcoala profesională din Câmpulung,
dar, până acum, n-a sosit nici un răspuns. Se zvoneşte ştirea cum că chiar venerabilul
consistoriu gr, or. – motivele nu sunt cunoscute – să fi refuzat acordarea unei subvenţiuni
băneşti, cu toate că guvernul ţării a sprijinit această afacere. Când e vorba să se atribuie
ajutoare băneşti la văduve de consilieri cu o pensie grasă (vezi Wlazl), remuneraţiuni la
funcţionari străini, lemne gratuite la institute iezuitice sau locuri de sute de mii la asociaţiuni
străine (pentru internatul ucrainean, în Coţmani), atunci se arată factorii competenţi, îndeosebi
venerabilul consistoriu, darnic de tot, dar când e vorba de sprijinirea unei instituţiuni române
gr. or., atunci… nu-s parale. Suntem foarte curioşi cum se va rezolva cererea internatului
român din Câmpulung‖1079.
„În Cuciurmare s-a ţinut, duminică, în 7 octombrie 1906, adunarea generală
extraordinară a băncii raifeisiene. În direcţiune au fost aleşi Anton Bejenar , Mazari Ciobotar,
Ioan Radul, Ioan Solonenca şi Petru Damian, iar în consiliul de control, Dimitrie Mintencu şi
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Dimitrie Hnatiuc. Sperăm, că sub conducerea acestor bărbaţi, nu se vor mai întâmpla
iregularităţi ca până acu‖1080.
„De-ale prăvăliei româneşti. La 21 octombrie 1906, se va deschide, în Ciocăneşti,
filiala prăvăliei româneşti. Ne bucură de a putea vesti că aceasta este a 10-a filială ce o
deschide prăvălia românească. Deschiderea festivă va ave loc imediat după sf. liturghie şi se
invită, la această festivitate, toţi românii doritori de bine. Pentru înfiinţarea acestei filiale şi-a
dat foarte mare silinţă parohul din Ciocăneşti, vrednicul preot Orest Bendevschi. Aflăm
totodată că, la 1 noiembrie, se va deschide de mult înjghebata filială din Bălăceana. Sperăm că
directoriului prăvăliei îi va succede a întruni, la deschiderea festivă a filialei din Bălăceana, pe
toţi poporenii de acolo şi de a mijloci împăcarea între diferitele partide ce există acolo‖1081.
„Salariile preoţeşti aşteaptă ameliorarea. O deputaţiune din trei preoţi, Burac,
Bohatereţ şi Gribovici, a plecat, zilele acestea, la Viena, spre a urgenta ameliorarea congruei.
Consilierul consistorial Halip, fostul paroh în Brodoc, intenţionat sau ştie Dumnezeu din ce
consideraţiuni, a făcut un serviciu cât se poate de trist preoţimii rurale, printr-o petiţiune a sa
după un ajutor personal. În acea petiţiune, adresată către minister, expune numitul consilier că
avea, ca paroh, venituri mult mai mari decât acum, ca consilier – ergo: parohii stau mai bine
decât înşişi consilierii consistoriali! Dar, mă rog, cine l-a tras de urechi din parohie ? Poate
interesele ortodoxismului? Adevărat rus‖1082.
„Neglijarea monumentelor româneşti din Bucovina. Biserica Sfintei Treimi din
Siret, prima capitală a Moldovei, este una din cele mai vechi şi remarcabile monumente ale
neamului românesc. Clădită la anii 1353-1358, de voievodul Iancu Sas, întru a cărui amintire
se numeşte încă şi astăzi o parte a străvechiului oraş „Sasca‖ şi de care sunt legate o mulţime
de tradiţiuni poporale, era întrebuinţată numai de curtea domnitoare, de aceea se numea şi
biserica domnească. Acest locaş sfânt – spune tradiţia – a fost îmbinat cu cetăţuia voievozilor
printr-un pod de aramă. După multe tratări, în decurs de aproape un deceniu, s-a restaurat,
înainte de şapte ani, clădirea, însă iconostasul, care posedă încă multe icoane preţioase, se află
într-o stare de tot deplorabilă. Tratările pentru restaurarea iconostasului – deşi banii s-au
preliminat deja – stagnează de mai mulţi ani, din cauza neglijenţei birocratice obişnuite la noi.
Amintim încă faptul că şi vechile mănăstiri din ţară, precum biserica din Vatra Moldoviţei,
Voroneţ şi Mănăstirea Humorului, care sunt zilnic vizitate de istoriografi şi artişti, se află întro stare de tot neglijată. Fie-vă milă, domnilor deputaţi, de aceste monumente străvechi
naţionale – martori încărunţiţi ai eroismului moldovenesc – şi urgentaţi grabnica lor restaurare
la consistoriu, guvern şi parlament!‖1083.
„Invitare la adunarea generală extraordinară a însoţirii de păstrare şi credit pentru
Botuşana, însoţire înregistrată cu garanţă nemărginită în Botuşana, care va afla loc în 21
Octomvrie 1906, în casa naţională, la oarele 2 p. m. Ordinea zilei: 1). Raportul directoriului
despre starea însoţirii şi activitatea direcţiunii. 2). Fixarea sumei maximale a împrumuturilor
luate şi a celor acordate, 3). Eventuale. / Botuşana, la 14 Octomvrie 1906. / Pentru direcţiune :
Chiril Chiraş, Petru Curelariu‖1084.
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„Primim din Volcineţ o scrisoare, prin care se constată că nu dl Jijie a înfiinţat banca
raiffeisiană de acolo, ci gospodarii Nicolai Marişac, Mihai Sidoriac şi părintele V. Isopescul,
şi anume deja în anul 1898‖1085.
„S-a cununat Octavian Goga. Duminică, după amiazi, la orele 5, s-a săvârşit, în
biserica catedrală din Sibiu, cununia dlui Octavian Goga cu dra Hortensia Cosma, având de
naşi pe poetul Alexandru Vlahuţă, din Bucureşti, cu doamna. Serviciul divin l-a săvârşit, cu
pompă deosebită, asesorul consistorial Dr. Miron E. Cristea, asistat de diaconul Gh. Tulbure,
iar răspunsurile le-a dat corul clericilor, sub conducerea dlui A. Bena. Catedrala era ticsită de
lume. La sfârşit, dl Dr. Miron E. Cristea a rostit o frumoasă cuvântare, plină de avânt poetic şi
naţional. După cununie, a plecat tânăra pereche la Italia‖1086.
„Societatea „Scutul copiilor orfani“ în Dorna. Una din cele mai filantropice fapte ce
le-au săvârşit, până acum, românii este, pe lângă crearea internatelor şi a azilelor, şi înfiinţarea
Societăţii „Scutul copiilor orfani‖ din Dorna. Societatea aceasta a fost creată înainte de trei
luni şi scoposeşte întreţinerea şi creşterea copiilor sărmani, care n-au mai mult fericirea să
aibă părinţi. Tânăra societate întreţine deja doi orfani, la Şcoala profesională din Câmpulung,
şi sprijină cu haine şi cu rechizite pe mulţi elevi de la Şcoala poporală din Dorna. Pentru
societatea aceasta şi-au câştigat multe merite domnul secretar Aleco Popovici şi domnul notar
Dr. Minodor Bendevschi. Înainte, cu Dumnezeu !‖1087.
„Secţia bucovineană a notarilor i. r. a ţinut, în luna septemvrie 1906, în Cernăuţi, o
şedinţă plenară ordinară, sub preşedinţia dlui notar din Suceava Ştefan cav. de Miculi. La
şedinţa amintită s-a luat, între altele, poziţie energică contra comitetului ţării, care a hotărât ca
în viitor să nu mai poată interveni notarii în chestia acordării împrumuturilor ipotecare din
partea băncii ţării. Hotărârea aceasta stă, pe deoparte, în contrazicere cu legile respective, care
garantează notarilor şi sfera menţionată de activitate, pe de altă parte, e menită de a discredita
înaintea poporului starea notarilor. Adunarea generală protestează, deci, contra procedurii
comitetului ţării şi decide de a întreprinde paşii necesari spre a anula hotărârea amintită‖1088.
„Şcoala de progres industrial în Suceava. Şcolile de progres industrial au menirea să
introducă pe învăţăceii de felurite profesiuni în ştiinţele tehnice şi comerciale. La predarea
învăţământului trebuie să se ţină cont de cerinţele didactice ale tuturor meseriaşilor şi
industriaşilor din respectivul loc. Prima şcoală de felul acesta şi cu limba de propunere
română este cea din Suceava. Dar, cu părere de rău, trebuie să mărturisesc că, la aceasta
şcoală, nu se întrebuinţează cărţi româneşti speciale şi limba de propunere este mai cu seamă
cea germană, cu toate că cei mai mulţi învăţători sunt români şi posed ambele limbi de
instrucţie. Nici desenul nu se predă de un specialist şi nici, de altfel, nu se ţine cont de
cerinţele locale‖1089.
„Confiscare de arme. De un timp îndelungat nu mai încetau arătările la prefectura şi
pretura din Siret că locuitorii lipoveni din Fântâna Albă şi Climăuţi, care sunt cunoscuţi de
puşcaşi perfecţi, devastează pădurile fondului religionar şi ale particularilor de tot felul de
animale sălbatice. Spre a pune capăt acestor devastări, prefectura din Siret a dat ordin ca toate
armele de foc de la locuitorii acestor comune să fie confiscate. Joi, în 25 octombrie 1906,
1085
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comisarul din Siret Kesseldorfer, ajutat fiind de secretarul Mlodniţchi şi de 18 jandarmi, au
făcut percheziţie în locuinţele acestor locuitori şi au confiscat vreo 35 puşti şi mai multe
revolvere. Ori de va avea măsura aceasta efectul dorit nu credem, deoarece lipovenii din
aceste comune sunt puşcaşi pătimaşi şi, ca atare, vor afla ei modul necesar pentru procurarea
altor arme. Mai astă-vară, chiar jandarmeria a fost atacată de ei, când a încercat să pună capăt
braconajului din aceste comune‖1090.
„Societatea „Şcoala Română” a deschis, cu ziua de 1 noiemvrie 1906, Internatul
„Vasile Cocârlă‖ din Suceava, cu 35 de elevi, împlinind astfel dorinţa adunării generale.
Comitetul apelează din nou la spiritul de jertfă a întregului popor român din Bucovina şi-l
invită să sară cât mai degrabă în ajutorul acestui institut nou creat, ca el să-şi poată împlini pe
deplin misiunea sa şi să devină un nou focar de cultură naţională. Rugăm călduros pe
conducătorii poporului ca să îndemne masele largi ale neamului nostru să contribuie fiecare
cu câte ceva la susţinerea internatului sucevean. / Pentru comitet: Sim. Fl. Marian. George
Tofan‖1091.
„Încercare de sinucidere. Iosefa Nicur din Mănăstirişte, nr. 500, a încercat, ieri, să se
sinucidă, bând o soluţiune de fosfor. Cauza a fost amor nefericit şi anume că părinţii ei sau
opus legăturii ce vroia ea s-o încheie cu alesul inimii sale. Bolnava a fost transportată la
spitalul ţării‖1092.
„Vatra Dornei. Din incidentul permutării domnului consilier la tribunal c. r. Ipolit
Calinescu, de la Dorna, la tribunalul din Cernăuţi, au aranjat funcţionarii tribunalului din
Dorna, la 28 octomvrie stil nou 1906, un banchet festiv, la care au participat un public
numeros, compus din persoanele marcante ale întregului district. Şirul toastelor l-a deschis dl
secretar la tribunal c. r. Alecu Popovici, căror le-au urmat discursurile dlor comisar c. r.
Lindes, ca reprezentant a prefecturii c. r. din Câmpulung, adv. Dr. Vasilovschi, consilier la
trib. c. r. Meixner, exarh gr. or. Sbiera, director la şcoala poporală Grigorovici, primar G.
Deac, gospodar Ştefan Horfotă etc. / Marţi, în 30 octombrie, a aranjat, tot în onoarea
numitului domn şi a prea stimatei sale doamne, Cazinoul din Dorna o serată cu dans, la care a
participat întreaga inteligenţă din Dorna‖1093.
„Invitare la inaugurarea Internatului „Vasile Cocârlă”, în Suceava, care va afla
loc duminică, dimineaţă, în 18 noiemvrie st. n. 1906. Programul: 1). La orele 8 ½, liturghie în
sobor, în biserica de la Mirăuţi. 2). La orele 10, sfinţirea internatului. 3). Salutarea oaspeţilor,
din partea preşedintelui societăţii. 4). Imnul împărătesc, cântat de corul studenţilor. 5).
Discurs festiv, rostit de dl prof. Iancu Nistor. 6). Imn festiv. 7). Cuvântarea directorului
internatului. 8). Răspunsul elevului internatului Nicanor Hopulele.
La adunarea generală a Societăţii „Şcoala română‖ din Suceava, care se va ţine în
aceeaşi zi, la oarele 3 d. a., în localităţile „Clubului român‖. Ordinea de zi: 1). Cuvânt de
deschidere, din partea prezidentului. 2). Raportul casierului. 3). Raportul consiliului de
control. 4). Raportul bibliotecarului. 5). Rapoartele filialelor „Şcolii române‖. 6). Propuneri
eventuale. / În numele comitetului: S. Fl. Marian, preşedinte, G. Tofan, secretar‖1094.
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„La Siret, în 11 noiemvrie st. n. 1906, au înfiinţat rutenii a doua bancă raiffeisiană
districtuală, la care s-au înscris vreo 500 de membri, între care sunt şi români din Tereblcea,
Oprişeni şi Grăniceşti. Am ajuns aşa departe ca românii de pe la sate să intre, ca membri, la o
bancă rusească de la oraş, măcar că au astfel de bănci româneşti prin satele lor. Seara a aflat
loc o petrecere poporală, la Palatul de bere, la care au participat şi români, decoraţi cu eşarfe
ruseşti. O ironie nemaipomenită, când vezi că un român păcătos, îmbrăcat în costumul său
naţional, dar cu eşarfa rusească pe piept, agită pentru ruşi‖1095.
„Din Udeşti. În 11 noiemvrie 1906, a izbucnit, pe la oarele 10, dimineaţa, în casa lui
Ştefan Caciuc, un foc, care a nimicit cu desăvârşire gospodăria acestuia, precum şi a
megieşilor Leon Caciuc, Vasile şi Toader Romaniuc. Paguba întreagă se urcă la peste 15.000
coroane. Dintre păgubaşi a fost asigurat numai Leon Caciuc. În ajutor au sosit şi pompierii din
Bosancea, cărora le-a succes numai să localizeze focul‖1096.
„Nenorociri. Ţăranul Ioan Seniuc, un moşneag din Jucica, mergând, ieri, spre casă, a
fost, în strada gării, ucis de trăsura unui lăptar, anume M. Rosenrauch. Calul de la trăsura
acestuia, speriindu-se de un vagon electric, a rupt-o la fugă şi, în fuga sa, l-a pălit pe Seniuc,
cu oiştea în cap, atât de vehement, încât acesta a rămas la moment mort. Lucrătorului Teodor
Clem, care descărca, ieri, în strada lui Franţ, o maşină, i-a picat un obiect, de o greutate de
peste 100 kg, pe picior, strivindu-i osul cu desăvârşire. Nenorocitul a fost transportat la
spital‖1097.
„Calea ferată locală Pojorâta-Luisenthal a fost dată, ieri, circulaţiunii cu trenul Nr.
4671‖1098.
„Din Dorna. În oraşul Vatra Dornei s-au finit, de vreo doi ani, pertractările pentru
înfiinţarea unei şcoli pentru ucenici (Gewerbliche Forsbildungsschule), dar, cu toate opintirile
factorilor locali, totuşi încă nu s-a deschis şcoala aceasta. Este lucru de mirare cum că
referentul de la guvernul ţării lasă baltă aceasta afacere urgentă, ştiind prea bine că forul cel
mai înalt şcolar favorizează înfiinţarea numitelor cursuri speciale. Nu cumva se zădărniceşte
înfiinţarea numitului curs numai de aceea fiindcă limba de propunere are să fie, pe lângă cea
germană, numaidecât şi cea română?‖1099.
„Numiri. Secretarul de la pretura din Vatra Dornei, dl Alecu Popovici, a fost avansat
la gradul de pretor al acestei preturi; iar adjuncţii din Rădăuţi, Eugen Tarnavschi şi Ioan
Avram, au fost avansaţi la gradul de secretari, primul pe lângă pretura din Rădăuţi, ultimul din
Vatra Dornei; în fine, adjunctul din Câmpulung, dl Dr. Emanuil cav. de Cuparenco, la gradul
de procuror substitut pe lângă tribunalul din Cernăuţi‖1100.
„Nenorociri. În gara Hatna s-a întâmplat, în noaptea de joi spre vineri, 14 decembrie
1906, o groaznică nenorocire. În decursul ranjării, frânarul Georgi, alunecând de la scările
unui vagon, a picat sub vagoane, care l-au tăiat drept în două. Nenorocitul a lăsat în urma sa o
soţie şi patru copii‖1101.
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„În Suceavă a repaosat, marţi, în 18 decembrie 1906, cetăţeanul Nicolai Dorofteiu, în
etatea de 74 ani, după un morb scurt şi greu. Cu el a dispărut una din cele mai cunoscute figuri
dintre burghejii români din Suceavă. Repăosatul, tata vrednicului paroh gr. or. din Stroieşti,
Ioan Dorofteiu, prin virtuţile sale a ştiut să-şi asigure un loc de cinste deosebită între
concetăţenii săi, fără deosebire de limbă şi lege‖1102.
„Un furt de la tribunalul din Suceava. În noaptea de la 19 spre 20 decemvrie 1906,
făptuitori încă necunoscuţi, spărgând un dulap, în care referentul unei secţii civile de la
pretura ataşată pe lângă tribunalul din Suceavă ţinea referatele şi toate actele sale, au furat
toate procesele şi rogatoriile de la mai multe judecătorii din ţară, care erau terminate pentru 20
decemvrie a. c. şi, aruncându-le în sobă, le-au prefăcut în cenuşă. Imediat după descoperirea
faptului, au început cercetările, care au adeverit numai că teancul întreg de acte a fost aruncat
în sobă. Fapta e săvârşită, după toată probabilitatea, din interes. Urzitorul ei va fi vreun
împricinat, ceva. Dar cine a executat-o, când toate uşile erau încuiate şi dulapul referentului,
din care nu lipseşte nimic, de asemenea?‖1103.
„Din Balaceana. Comitetul comunal din Bălăceana, în fruntea căruia stă vrednicul
vornic Mihai Cormoş, a hotărât, la ultima sa şedinţă, să trimită, din veniturile comunale, 200
coroane Internatului „Francisc Iosif I‖ de băieţi români din Cernăuţi. Dacă s-ar grăbi să
urmeze toţi vornicii din ţară această faptă frumoasă, atunci internatele noastre, în care se
susţin atâţia copii din popor, care vor deveni stâlpi puternici ai naţiunii, n-ar avea să se lupte
cu atâtea greutăţi materiale‖1104.
„Petrecere în Rădăuţ. „Giumălăul‖, societatea cantorilor români din Bucovina, în
Câmpulung, aranjează o petrecere în stil mare, împreunată cu teatru, declamări şi dans, marţi,
în 26 decembrie 1906 (a doua zi de Crăciun), în Rădăuţi, sala de tir, începutul la 7 ore, seara.
Intrarea: 1 coroană de persoană. Jumătate din venitul acestei petreceri e menit pentru
Internatul de băieţi români din Rădăuţi‖1105.

1906: Prăvălia românească din Bălăceana
„O zi de frumoasă serbare naţională a fost ziua de 4 noiemvrie 1906 pentru noi,
românii din Bălăceana: Am deschis şi noi, duminică, în 4 noiembrie, o filială a prăvăliei din
Cernăuţi, mulţămită acelor bărbaţi care, ieşind din mijlocul nostru, nu şi-au uitat obârşia, ci,
venind, din când în când, în satul nostru, ne arată că împrejurările în care trăim sunt grele şi că
trebuie să ne organizăm, dacă voim să trăim ca popor între sumedenia de străini, năvăliţi pe
pământurile noastre străbune.
Cu ocazia adunării generale a cabinetului de lectură „Deşteptarea Poporului‖, ţinută în
20 august 1905, atrase dl revident Vasile Jemna, membru onorar al acestui cabinet, atenţiunea
poporului din sat asupra înfiinţării unei prăvălii, iar la adunarea poporală din decemvrie,
convocată de vrednicul nostru consătean şi membru al Societăţii academice „Junimea‖, dl
1102
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George Jemna, şi prezidată de S. Sa dl paroh George Boca, s-a primit unanim propunerea
pentru înfiinţarea unei prăvălii, ca filială a Prăvăliei române din Cernăuţi. Chiar la această
adunare s-au înscris mai mulţi membri, dintre gospodarii de faţă, iar predispoziţia şi
entuziasmul erau atât de mari, că pe ziua hramului bisericesc, sărbătorit de Sfinţii Trei Ierarhi,
era pusă şi deschiderea prăvăliei. Nu voim să descriem, la locul acesta, piedicile care s-au pus
în calea acestei întreprinderi inimoase, regretăm însă că, din cauza neînţelegerilor iscate între
conducătorii fireşti ai bălăcenilor, a trebuit să fie amânată şi aşa o întreprindere frumoasă,
până acuma. Sperăm, însă, că neînţelegerile vechi vor dispărea, odată cu deschiderea
prăvăliei, şi conducătorii respectivi se vor întrepune pentru o activitate folositoare bieţilor
ţărani şi spre dezrobirea lor din lanţurile întunericului.
În prezenţa preşedintelui Prăvăliei din Cernăuţi, a dlui profesor Leonida Bodnărescu, a
reprezentanţilor vrednicei Societăţi academice „Junimea‖, George Jemna, Nicolai Ciobotariu,
Constantin Piţul şi Vasile Bolocan, a S. Sale dlui cooperator Mihai Jemna, a dlui superior
Alexie Rusu, a antistelui comunal (primar – n. n.), care a lucrat foarte mult la deschiderea
prăvăliei, a dlui învăţător Ilie Doboş şi a multor oaspeţi, sosiţi din Ilişeşti, s-a săvârşit, de către
S. Sa dl paroh George Boca, actul sfinţirii prăvăliei. După aceasta, luând dl prof. Leonida
Bodnărescu cuvântul, explică celor adunaţi scopul prăvăliei şi însemnătatea ei pentru ţăranul
român şi încheie cu un întreit „Să trăiască Majestatea Sa Împăratul nostru!‖. Dl jurist George
Jemna mulţămeşte, apoi, în numele sătenilor, directorului Prăvăliei centrale din Cernăuţi
pentru zelul ce-l dezvoltă la înfiinţarea filialelor, contribuind prin aceasta mult la dezrobirea
ţăranilor din ghearele străinilor, precum şi pentru bunăvoinţa arătată faţă de satul nostru, prin
venirea sa personală la deschiderea acestei filiale. Dl Jemna sfârşeşte cu dorinţa ca toţi sătenii,
uniţi sub firma prăvăliei, să nu uite de vorba veche: „În unire e putere‖.
Văzând acest lucru frumos, cu ajutorul lui Dumnezeu înjghebat, datori suntem să
mulţămim, şi pe această cale, acelor persoane care au deschis calea spre realizarea lui, cât şi
antistelui Mihai Cormoş, şi S. Sale dlui paroh Boca, care, stând în ajutor, l-au adus cu bine la
capăt, apoi cantorului Victor Jemna, care a luat sarcina grea şi plină de responsabilitate de a
ne conduce prăvălia. Fiind acuma lucrul gata, apelăm la toată suflarea românească din sat să
se înscrie ca membri în prăvălie, căci, în curând, vom publica lista membrilor, spre cinstea lor,
în gazetă. Promitem, totodată, că nu ne vom ruşina a trimite şi lista acelor care mai cumpără
marfă de la străini şi nu se arată vrednici de numele şi mărirea străbunilor lor.
Fraţilor bălăceni! Aţi făcut un pas înainte, cu deschiderea Prăvăliei voastre. Dugheana
pe care aţi deschis-o este dugheana voastră, câştigul de la ea este câştigul vostru; datorinţa
fiecăruia din voi este, deci, să se înscrie ca membru la ea, contribuind la înflorirea ei. Nu
uitaţi, fraţilor, de vorba veche: „În unire e putere‖ şi de deviza frumoasă a Majestăţii Sale,
„Cu puteri unite!‖. Nu vă lăsaţi dezbinaţi, ci trăiţi în unire, căci, spre a ieşi învingători din
lupta grea pentru existenţa noastră naţională, ne trebuiesc puteri unite. Uniţi-vă, deci, cu toţii
la cabinet, bancă şi prăvălie, nu lăsaţi să treacă banul vostru în pungă străină şi pământul
vostru, care s-a împuţinat atât de tare, nu-l vindeţi la străini. Trăiţi între-olaltă ca fraţii, lăsaţi
ura şi pizma la o parte, alergaţi, în timpuri de nedumerire, după sfat la cei ce vi-l dau din
inimă curată şi, în scurt timp, va câştiga comuna noastră o faţă mai senină şi un cer mai
frumos. / Balaceana, la 8 Noembre 1906 / Mai mulţi săteni şi părtaşi ai prăvăliei‖ 1106.
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1907: „Aurel Onciul în Dorna şi în Câmpulung‖
Mișcarea politică fundată de Aurel Onciul, oricât de controversat a rămas personajul în
istorie, însemna, la începuturi, o reacție la pretențiile aristrocrației bucovinene, formată din
boieri și preoți, de a deține monopolul patriotismului și, deci, reprezentativitatea deplină a
românismului. Aurel Onciul, fiul marelui arheolog biblic Isidor de Onciul, adunase, în jurul
său tinerii profesori și învățători români din Bucovina, pururi acuzați de bătrânii politicieni că
ar pune în pericol „cauza națională‖ și ar și trăda menirea ocupației lor, de inițiatori ai copiilor
în cultură. Aurel Onciu era un patriot austriac incurabil, care nu vedea în românism altceva
decât o șansă de parvenire, de care s-a și folosit, fără scrupule, ori de câte ori a fost nevoie.
Dar nu trebuie uitat faptul că omul acesta ciudat a depus în rafturile memoriei și o operă
demnă de luat în considerare, care numără, printre altele, cărțile „Dicţionar juridic-politic‖
(1895), „Reforma administraţiei‖ (1899), „Dreptul administrativ românesc‖ (1900),
„Problema austriacă‖ (1917) etc.
În februarie 1907, Aurel Onciul, omul politic „înzestrat cu calităţile unui modern DonQuisote‖, se afla „la Dorna şi, apoi, la Cimpulung, unde voia să fie proclamat de candidat în
parlament‖, iar oficiosul „independent‖ al Partidului Național din Bucovina sta cu ochii
ironici și bășcălioși pe el: „Din Dorna, primim ştirea că, la adunarea conchemată de A. Onciul
şi Lupu, în 14 februarie 1907, au participat nu multe mii de alegători, precum anunţă o
telegramă din „Buk. Nachrichten‖, ci numai vreo 300 de persoane, între care 50 % femei, iar
restul, lucrători cu feţele inbojurate de rachiul consumat. Ca prim orator a vorbit dl Florea
Lupu, care urma constatării că creierii lui Aurel Onciul cumpănesc mai mult decît cei ai
tuturor deputaţilor din parlament, propune pe acesta de candidat. Mulţimea extaziată, prin
alcolul consumat, întâmpină propunerea aceasta cu aclamaţiuni frenetice‖.
Mesajul electoral al lui Onciul era, parțial, asemănător cu cel al germanului rădăuțean
Michael Kipper, care câștiga toate alegerile, fără să organizeze mitinguri, dar militase pentru
o a doua împroprietărire a țăranilor, din pământurile fondului religios, dar cu interzicerea
gajării, care, anterior, a fost cauza pierderii proprietăților. Onciul promitea că va promova o
lege „prin care să se stabilească ca, în viitor, să nu mai poată fi vândute gospodăriile ţărăneşti,
fie ele cât de îndatorate‖. Iar după miting, cică, în bună tradiție românească, „au fost
consumate mai multe vedre de rachiu şi vreo câteva hectolitre de bere‖ 1107.
La Câmpulung, mitingul s-a ținut vineri, 15 februarie 1907, în organizarea Comitetului
comunal. „Prezenţi au fost peste 3.000 de alegători din toate satele. Dr. A. Onciul a venit la
adunare cu vreo 150 de lucrători din Dorna, însoţiţi şi de o bandă de ţigani (muzicanţi).
Lucrătorii aduşi de Onciul erau cu totul beţi şi voiau să zădărnicească adunarea. În decursul
adunării, care a durat, sub preşedenţia primarului Doxuţă Prodanciuc, de la orele 2, până la
orele 5, seara, a fost Onciul de repeţite ori huiduit, din partea adunării, şi apostrofat cu
cuvintele „Jos cu familia Onciul-Lupu!‖; trăiască contele Dr. Sternberg, trăiască Papanopulos
(în loc de Ianopulos, un excroc şi prietin al dlui Onciul, din Viena)‖.
Onciul nu a putut riposta, pentru că tribuna a fost luată cu asalt de adversarii săi, T.
Bocancea solicitându/le alegătorilor „să se deybare de astfel de creaturi, care au adus numai
zâzanie între fraţi şi daune însemnate neamului românesc‖, iar „mulţimea mare însă răspundea
cu Jos escrocul, jos familia, trăiască Sternberg!‖. Abia după aceea „gospodarii Coca şi Hutu
propun ca, neprimind contele Bellegarde mandatul oferit, să fie proclamat de candidat
consilierul de la Curtea de apel din Lemberg, Teodor Stefanelli‖.
Iar „după terminarea adunării, pleacă mulţimea întreagă la pretură, să-i facă ovaţiuni
contelui Bellegarde. Munţii răsunau de strigătele puternice Trăiască Ballegarde, trăiască
1107 Apărarea Națională, Nr. 16, Anul II, Cernăuți, miercuri 20 faur stil nou 1907, p. 2

422

423

Stefanelli, jos cu familia Onciul-Lupu! Onciul şi Lupu, împreună cu suita lor de agitatori,
încercau încontinuu să explice dornenilor că ei sunt sinceri deputaţi ţărăneşti. Încercările erau
însă zadarnice, căci, la fine, strigau şi dornenii, împreună cu câmpulungenii, Jos familia
nesăţioasă!‖1108.
Cam așa arăta naționalismul românesc în 1907: bântuit de o ură viscerală a românilor
față de români.
„Rar s-a văzut o adunare mai impozantă”. Bucovina a fost, întotdeauna, interesată
de reprezentativitate, adică de o bătălie în care românii nu aveau alți adversari decât pe
românii din celelalte grupări politice. În 1907, de pildă, adversara „națională‖ nu era alta decât
proaspăt înființata „clică pseudodemocratică în frunte cu Aurel Onciul şi Florea Lupu‖, care
provoca, cică, „nişte frământări şi zbuciumări, care dovedesc, că trăim în vremi grele‖. În
aceste c ondiții, recursul apropierii de popor a majorității „inteligenţei noastre, în frunte cu
vrednica preoţime‖ era vitală, mai ales că intelectualitatea românească din Bucovina era
mereu dispusă „la fapte și la jertfe‖, precum cele din martie 1907, când „comitelui naţional,
împreună cu dl consilier T. V. Stefanelli‖ s-a deplasat „în comunele Stulpicani, Bucşoaia,
Vama, Pojorâta, Fundul-Moldovei‖, participând şi la „grandioasa şi impozanta adunare
electorală, care a aflat loc, luni în 18 martie 1907, în Câmpulung, unde muntenii spătoşi şi cu
plete lungi din vechiul ocol, ascultând mai întâi cu multă atenţiune şi plini de încredere
referatele comitetului naţional din Cernăuţi, privitor la o organizare trainică a tuturor păturilor
sociale, au proclamat cu o însufleţire rară de canditat pentru senatul imperial pe dl consilier T.
V. Stefanelli‖. Stefanelli, lustruitor de sine cu prietenia lui Eminescu, dar și realizator al
superbelor colecții de documente câmpulungene, era magistrat și beneficia de credibilitatea
unor lozinci electorale pline de amoc naiv al expresiei patriotarde: „În situaţiuni grele se înalţă
sufletele; crescând primejdiile, sporesc şi luptătorii sinceri‖.
Marele miting electoral de la Câmpulung Moldovenesc a beneficiat de un reportaj
entuziast, care merită reprodus ca atare, chiar dacă știm că niciodată noi nu ne vom tămădui
de naivitățile credule, care au funcționat și atunci, la fel cum funcționează și astăzi. „Rar s-a
văzut o adunare mai impozantă şi o manifestaţiune a voinţei tuturor păturilor sociale mai
impunătoare ca cea de luni, în 18 martie, din Câmpulung. La invitarea comitetului naţional
districtual, al cărui preşedinte e vrednicul avocat Dr. E. Criclevici, au urmat aproape toate
comunele din districtul Câmpulung şi Dorna. Deja, pe la orele 10, dimineaţă, vedeai sosind
trăsuri cu numeroşi reprezentanţi din toate direcţiunile, iar pe la orele 12 mişuna lumea pe
stradă, că abia puteai străbate.
Din partea Comitetului central din Cernăuţi, au sosit, ca reprezentanţi, preşedintele, dl
prof. universitar Șt. Saghin, vice-preşedinţii, arhipresviterul Ioan Procopovici şi prof. Grigori
Halip, apoi Dr. C. Homiuca, Aurel Ţurcan, Dori Popovici şi Dr. Antonovici. La oarele 2 p.
m., era sala comunală, care cuprinde cel puţin 2.500 de persoane, tixită de lume. Între
reprezentanţii districtului Câmpulung, am observat, afară de mulţimea mare de ţărani, aproape
toţi preoţii din decanatul Câmpulung, în frunte cu protopopul Lumicoschi, toţi funcţionarii,
fără deosebire de naţionalitate, şi foarte mulţi învăţători.
În mijlocul unor ovaţiuni însufleţite, a intrat în sală dl consilier T. V. Stefanelli, însoţit
de toţi membrii Comitetului naţional, sosiţi din Cernăuţi. Liniştindu-se spiritele entuziasmate,
deschide preşedintele districtual, dl Dr. Criclevici, şedinţa şi, salutând mai întâi, pe
reprezentanţii sosiţi din Cernăuţi şi, în special, pe dl consilier Stefanelli, termină cu un întreit
„trăiască‖ la adresa Majestăţii Sale Împăratului, căruia au românii, între multe altele, să-i
mulţămască pentru legea nouă electorală‖.

1108 Ibidem, pp. 2, 3
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Au cuvântat, apoi, „preşedintele Partidului Naţional, dl prof. univ. Dr. Șt. Saghin‖,
care considera că „poporul român în Bucovina... este asemenea ca o colibă modestă, în
asemănare cu curţile pompoase ale mai marelor mai progresatelor popoare din marea noastră
monarhie‖, în condițiile în care „fiecare popor e demn de soarta sa‖, apoi a vorbit Grigori
Halip, care a subliniat că, pentru a curma „din rădăcină toate nevoile amintite, prea graţiosul
nostru Împărat a dat popoarelor sale o lege pentru alegeri cu mult mai bună decât cea veche‖,
o lege în care „nu se face nici o deosebire după stări, ca: boeri, ţărani, preoţi, învăţători,
avocaţi, ingineri, notari, profesori etc., ci toţi împreună formează şi reprezintă poporul‖, care
beneficiază de „deplina libertate şi dreptul de a-şi alege ca deputaţi pe bărbaţii cei mai buni şi
cei mai apţi, despre care are el şi convingere deplină că-l vor apăra şi se vor îngriji de toate
nevoile şi trebuinţele sale‖.
Suceveanul Dori Popovici, viitorul aprig adeversar al Unirii cu România, care avea să
îi amenințe pe dorobanții români că, dacă vor intra în Bucovina, gospodarii câmpulungeni le
vor sparge capetele cu bâtele – după cum consemna Nicolae Iorga, dar și viitorul mare
profitor al Unirii, care va fi numit ministru secretar de stat al primului guvern al României
Mari, în aceeași zi cu Petru Groza, care face „istoricul desvoltării naţionale, de la anexarea
Bucovinei, până azi‖, regretând „lipsa de conducere, care ne-a cauzat perderi atât de grele‖.
Candidatul, T. V. Stefanelli, „salută înainte de toate pe iubiţii săi munteni, vechi
cunoscuţi şi prieteni, în al căror mijloc a petrecut, ca judecător, peste 20 de ani din viaţa sa, şişi exprimă deosebita sa plăcere şi fericire că, după trei ani de zile, se află iarăşi în mijlocul lor,
zicându-le, din adâncul inimii sale, un bine v-am găsit‖, arătând, „apoi cauza ce l-a îndemnat
să primească candidatura pentru mandatul de deputat în districtul Câmpulung-Dorna şi spune
că a fost promovat şi rugat din partea unui însemnat număr de alegători din toate păturile
societăţii munteneşti ca să primească a candida în acel district electoral, ale cărui nevoi şi
dureri le cunoaşte aşa de bine, din proprie experienţă. A stat mult în cumpănă, dar, după un
timp, şi-a zis că, fiind fiu credincios al poporului românesc şi iubind pe munteni săi, pe care ia condus prin atâţi ani, dator este să-şi pună şi restul puterilor şi activităţii sale în serviciul lor
şi să urmeze chemării ce i se face‖.
Discursurile, ca discursurile, fiecare „aclamat frenetic‖, apoi, „ca ultimul orator,
vorbeşte dl Nicolai Iosub, gospodar din Vama‖, miticul sfârșind, pe la 5, după-amiaza, „cu un
puternic trăiască la adresa Maiestăţii Sale Împăratului nostru‖1109.
Și cum fiecare vot, în zona de munte, depindea decisiv de bunele relații cu contele
Bellegarde, austriacul cu rădăcini franceze, devenit prefect de Câmpulung și prețuit nu doar
de localnici, ci chiar și de aprigul Nicolae Iorga, „după adunarea ţinută, în 18 martie 1907, în
Câmpulung, unde a fost proclamat de candidat dl cons. Stefanelli, au expediat Miron
Ciupercovici, Leuştean şi Dr. T. Lupu contelui Bellegarde o telegramă, asigurâdu-l că
şansele stau foarte bine şi să nu retragă, deci, candidatura‖1110.

1907: Industria forestieră din Bucovina
„Datele privind industria forestieră a Bucovinei datează din 1786; o ordonanță
împărătească din 16 septembrie 1786 a ordonat o privire de ansamblu generală și au fost, apoi,
instalate două gatere. Primul a fost amplasat de majorul Schätz în apropiere de Capu
Codrului, cu o lamă de ferăstrău și cu un cost de 574,14 coroane; producția zilnică a fost de
1109 Apărarea Națională, Nr. 22, Anul II, Cernăuți, duminică 24 martie stil nou 1907, pp. 1-3
1110 Ibidem, p. 4
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20 de panouri, iar profitul net, de la 1 aprilie, până la 31 octombrie 1786, a fost conform
raportului consilierului guvernamental Ainser, de 708 coroane.
În 1834, existau deja 29 de fabrici cu fierăstraie, iar în 1851, 51 fabrică de cherestea.
Desigur că aceste fabrici nu erau foarte eficiente și, pe lângă performanțele lor slabe, deseori
lipsea materialului tăiat. Abia după deschiderea căii ferate, de la Lemberg, la Cernăuţi, în
1867, situația s-a îmbunătățit. Marile comori de pădure ale Bucovinei au fost aduse mai
aproape de piețele deschise în Orient.
În 1874, compania Th. & Ch. Götz & Comp a construit, în Cernăuţi, o mare fabrică
de cherestea, excelent dotată, cu opt rame complete și utilajele auxiliare necesare. A fost
primul fierăstrău cu mare productivitate din Bucovina și furniza materie primă cunoscutei
companii G. Topham din Viena.
Lemnele descărcate în Pruth sunt transportate în spațiile de depozitare cu ajutorul a
două ascensoare cu frânghii, iar de aici, prin tăiere transversală, în lungime, pentru tăierea
ulterioară de scânduri, în sala de tăiere. Din aceasta, materialul tăiat fie se duce în spații de
depozitare, fie, dacă este material de planificare și de lăzi, în Hale. Linii pentru vagonete, cu
ecartament îngust, leagă depozitele și halele cu gaterele, iar o cale ferată de calibru standard
face legătura cu gara din Lemberg, prin Czernowitzer Bahn.
Acest sistem, care a fost extins succesiv și echipat cu sisteme de iluminat electric, a
avut costuri de producţie de aproximativ 520.000. Necesarul de lemn rotund al fabrici a fost
de aproximativ 92.000 de metri cubi, aproximativ 49.000 de metri cubi pe an, din care s-au
produs materiale tăiate.
Un al doilea fierăstrău mare a fost construit, în 1886, de către societatea pe acțiuni
pentru exploatarea lemnului și tăierea cu fierăstraie abur (fostă Th. & Ch. Götz) din Vatra
Dornei, iar materia primă (bușteni) era adusă aici de apă. Compania are motoare cu aburi, în
fabricile sale, de 520 cai putere, şi roţi de apă de 45 cai putere și funcționează cu 30 guri de
freză, 35 fierăstraie circulare și 4 fierăstraie încrucișate (cozi de vulpe și ferăstrău pentru
pendul), apoi 4 mașini de rindeluit și 3 caneluri.
Necesarul total de lemn brut a fost de aproximativ 235.000 de metri cubi pe an, din
care au fost produşi aproximativ 140.000 de metri cubi de material de tăiere. Numărul total de
lucrători angajați permanent în fabrici și în spații de depozitare a fost de 1.100 de bărbați. În
plus, un număr mare de lucrători au fost implicați în producția de lemn. Operațiuni de
transport, rafting și feroviar completau numărul angajaţilor până la câteva mii de bărbați. În
anul 1898, compania numită a achiziționat și producția de material de tăiat cu fierăstraiele cu
abur din Lucavăţ și Pătrăuţii de Jos; necesarul de lemn brut al acestor două gatere este de
aproximativ 60.000 de metri cubi pe an. Căile ferate locale, care erau atașate la linia
principală, furnizează materiile prime din zonele înalte ale Bucovinei.
Administrarea fondului religios a contribuit, pe cât a fost posibil, la extinderea acestor
căi ferate locale; a fost în interesul lor propriu să creeze trasee de trafic, care să permită
exploatarea zonelor lor forestiere colosale și să creeze surse de venit mai profitabile.
Fondul religios are, de asemenea, gatere proprii în Falcău (fierăstrău cu aburi), în
Brodina și în Rus pe Boul (ferăstrău cu apă), care sunt totuși închiriate.
Există, de asemenea, o serie de gatere cu abur mai mici în Bucovina, în Ursoaia, în
Fundu Moldovei, în Păltinoasa (împreună, 135 cai putere) și în Rus pe Boul (120 cai putere).
În 1889 și 1893, cunoscuta Companie pe acţiuni din industria lemnului Leopold von
Popper a construit două fierăstraie cu aburi în Marginea (Suceviţa, Fürstenthal) și Bivolărie,
nu departe de Rădăuţi. Compania foloseşte motoare cu aburi, care furnizează, împreună, 200
de cai putere, și șase cai putere pentru sistemul de iluminat electric şi pentru primul sistem
menționat (Suceviţa, Fürstenthal). Sistemul este un prototip și desigur că sunt disponibile
instalaţiile pentru sediile oficiale, casele muncitorilor etc.
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Lemnul brut care a fost prelucrat era de aproximativ 60.000 de metri cubi pe an; din
această materie primă au fost produse aproximativ 32.000 de metri cubi de mărfuri tăiate.
Mărfurile tăiate, care sunt clasificate în trei clase, au dus la: aproximativ 40 la sută
bunuri nesortate; aproximativ 45 la sută așa-numit lemn de foc și aproximativ 15 la sută
materiale din a III-a clasă.
Materialul de tăiere este trimis aproape exclusiv în Rusia, Turcia, Italia și Italia prin
Odessa și Galaţi, în Franța și în multe alte țări; în ultimii ani, cantități destul de semnificative
din acest produs tăiat au plecat și în Germania. Pe lângă gaterele menţionate mai sus,
compania Leopold von Popper are și unități mari în Galiţia.
O investiţie semnificativă s-a făcut, în anii 1890, pe proprietatea Fondului religios
Baiaşescul din valea Moldovei, cantitatea de lemn rotund, care este prelucrat aici anual, fiind
de circa 38.000 de metri cubi, din care se produc aproximativ 19.000 de metri cubi de material
tăiat.
Cea mai nouă fabrică de cherestea din Bucovina este cea din Frasin, care a fost
construită în 1899 şi echipată cu toate inovațiile în tehnologie cunoscute până la acel moment.
Aceasta preia buștenii direct din pădurile întinse ale Fondului religios şi îl transportă la
gaterele menționate anterior, iar de acolo, în gara Frasin; buştenii sunt aduşi pe o cale
navigabilă pe larg ramificată, iar după rularea pe o linie cu aburi de fabricare, se furnizează
materia primă.
Ambele sisteme reprezintă tipuri mai mult sau mai puțin perfecte ale tuturor sistemelor
de exploatare forestieră, care se aplică și în pădurile Bucovinei.
Cele două cazane cu abur pentru gaterele din Frasin au fost furnizate de Institutul de
inginerie mecanică Arhiducele Friedrich din Ostrau. Motorul cu aburi, de la fabrica de
mașini Nicolson, din Budapesta, oferă 250 de cai putere și operează opt ferăstraie cu 180 de
lame de ferăstrău. Gaterele au fost achiziționate de la Topham din Viena și Nicolson din
Budapesta. Patru fierăstraie circulare, trei de tăiat transversal (unele cu funcționare electrică)
încă funcționează în fabrica din Frasin, iar sistemul de iluminat electric include 8 becuri cu
arc și 180 de becuri normale.
Costurile totale de producție ale fierăstrăului din Frasin au fost de aproximativ
350.000 coroane. Consumul de bușteni poate fi estimat la aproximativ 50.000 de metri cubi.
Fondul religios are în jur de 25.000 de hectare pe valea Suha, în mare parte păduri, iar
producția materială se presupune a fi în jur de 70.000 de metri cubi. De la Drumul împărătesc,
din Frasin, un drum lung de aproximativ 18 kilometri duce, prin Stulpicani, către Ostra și
constituie ruta principală pentru zona văii Suha; în legătură cu acest drum, a fost înființată o
linie pentru transport cu aburi, în vagonete; ea trebuie extinsă în valea principală.
Drumuri forestiere, însumând aproximativ 15 kilometri, au fost create pe văile
Gemenea, Muncel și Botuşan, iar o potecă forestieră, de 6 kilometri, în Braniştea. Gara Frasin
este conectată cu fierăstrăul fabricii, iar aceasta este conectat, cu o pistă industrială, la stația
gării locale Frasin. Pista are direcții și condiții de pantă foarte favorabile. Raza minimă este de
80 de metri, cel mai mare gradient, pe linia principală, nu este mai mare de 33 grade 2 minute
pe milă, iar pe pistele laterale, de 41 grade 8 minute pe milă.
Costurile de livrare din valea Suha au fost estimate la 1.200.000 coroane și au fost
următoarele:
a). Aproximativ 32.000 pentru construirea de drumuri și rutier;
b). Construirea depozitelor, circa 16.000-20.000 coroane;
c) cale forestieră 8.000 coroane.
În 1898, administrația forestieră a început construcția traseelor forestiere pe văi
individuale, ceea ce a permis eliminarea treptată a plutelor, care erau destul de scump de
întreținut. Astfel de sisteme de transport trebuie să fie făcute și după Solca și Suceviţa, pentru
a putea aduce cu eficienţă lemnul la gaterele situate acolo.
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Există căi ferate de iarnă, cu o lățime mai mică (fără fundație și pietriș), apoi sunt
prevăzute planuri de cale ferată de vară pentru trasee individuale, deosebit de importante, iar
construcția rutelor noi, de aproximativ 40 de kilometri, a început deja.
În 1898, s-au construit 18,2 kilometri de căi ferate pentru trenuri cu locomotive cu
aburi și 39,5 kilometri pentru căruțe trase de cai, deci, în total, 57,7 kilometri, erau în
funcțiune, în Bucovina, spre pădurile comunitare și private. S-au transportat în jur de 420.000
metri cubi de material lemnos, în principal cherestea. Distanța medie este de aproximativ 5-15
km.
Căile ferate forestiere sunt, cu ecartament standard, pe traseele Rus-Moldoviţa –
Varna, de 20 de kilometri, și Mezybrody – Berhomet, de 91 de kilometri, prima pentru
transportul materialului de tăiere, provenind din pădurile fondul religios din Vatra Moldoviţei,
iar cea de-a doua, pentru transportul lemnului de foc din pădurile ocolului Berhomet.
Lungimea totală a căilor ferate din Bucovina este de aproximativ 470 de kilometri.
Următoarea compilație oferă o imagine incidentală a investiţiilor din perioada 18741898, adică din ultimii 26 de ani, în instalații forestiere și clădiri din Bucovina, numai a celor
deținute chiar de conducerea fondului și de cumpărături din pădurile Fondului religios:
I). Structuri de livrare: 3 kilometri de aducţiuni de apă; 88,6 kilometri drumuri și căi
forestiere; 39 kilometri căi rutiere de transport.
II). Clădiri: 123 case de administrare a pădurilor, în pădure, și pentru supraveghetori
forestieri; 3 ferăstraie de ocol; 37 de adăposturi și butoaie de semințe etc. Costurile clădirilor
de livrare au fost de 1.423.200 coroane, cel al clădirilor de administrare de 788.360 coroane,
deci un total de 2.211.560 coroane.
Numeroase clădiri de livrare și de administrare au fost ridicate de cumpărătorii de
lemn și vor fi folosite de aceștia până la expirarea contractelor, după care aceste clădiri vor
intra gratuit în proprietatea Fondului religios. Costul lor a fost de aproximativ 1.800.000
coroane. Fondul religios a contribuit cu aproximativ 4.100.000 coroane la construcția căilor
ferate locale.
Programul de construcții pentru perioada 1898-1905 a cuprins investiţii de
aproximativ 4.500.000 coroane, în cheltuieli preliminate, și urma să fie preluat ca un
împrumut de investiții; programul se referă la construcția a aproximativ 410 kilometri de noi
drumuri și sisteme de cale ferată. Prin înalta rezoluție cezaro-crăiască din 30 septembrie 1900,
programul de investiții a fost prelungit la nouă ani și s-a aprobat suma de 4.286.000 coroane.
Fondul religios a abordat o rețea extinsă de călărie și poteci, ce ar trebui să atingă o lungime
considerabilă, de 6.000 de kilometri. în următorii ani.
La instalarea gaterelor, două condiţii sunt deosebit de importante: 1). Oportunitatea
locației pentru fabrică și 2). alegerea celui mai potrivit motor de funcționare.
Oriunde există energie cu apă, este de la sine înțeles că ar trebui să fie folosită cât mai
mult. Cu puțină experiență, locația potrivită va fi găsită în curând. Energia apelor trebuie să
fie folosită mai ales pe văile râurilor; rămâne doar să se aleagă locațiile, astfel încât costurile
de transport ale buștenilor la ferăstrău să rămână cât mai scăzute, iar produsul finit să poată fi
livrat cu ușurință la următoarea cale ferată sau navă. Fierăstrăul trebuie așadar așezat în
apropierea unei căi de rulare construite și, eventual, a unei căi de rulare până la următoarea
stație de încărcare, astfel încât materialul finit de tăiere să poată fi adus în stația de încărcare
în orice moment, indiferent de vreme.
Alegerea celui mai potrivit motor de funcționare pentru sistemele de rumeguș fără
hidroenergie depinde de diverse circumstanțe. Printre numeroșii factori importanți care
determină dacă motoarele cu locomobile sau cu abur stabil, indiferent dacă sunt utilizate
motoare cu benzină, petrol brut sau motoare petroliere, este necesar să se știe:
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1). Dacă sistemul de fierăstrău este prevăzut pentru a funcţiona o perioadă mai scurtă
sau mai lungă;
2). Dacă există apă de alimentare suficientă și bună;
3). Dacă deșeurile sunt utilizabile;
4). Dacă şi condițiile de fundare sunt favorabile;
De îndată ce veți avea soluţii clare la aceste condiţii principale, va fi ușor să alegeți
soluţia pentru sistemul locomotor sau cu motor cu abur stabil.
În general, trebuie menționat aici doar că, dacă este vorba doar de o operațiune
temporară și, prin urmare, numai de utilizarea unui complex forestier care a activat în câțiva
ani, este recomandabil să se înființeze un motor cu abur cu locomobile sau semi-locomotive,
cu condiția, desigur, ca apa de alimentare să nu fie prea dură, ceea ce este deosebit de
dăunător în cazanele tubulare. Pe de altă parte, ar trebui pus la punct un motor stabil cu abur,
oriunde este posibil ca gaterul să poată fi folosit și amortizat pentru un număr suficient de ani.
Alegerea sistemului de motorizare cu aburi depinde, din nou, de deșeurile care pot fi reciclate
bine sau dacă acestea sunt aproape inutile. În primul caz, este recomandabil să achiziționați o
mașină care economisește abur, deși este mai scumpă de cumpărat. Dacă există suficientă apă,
un compus sau o mașină de condensare, este de preferat tuturor celorlalte.
Cu toate acestea, dacă deșeurile au o valoare mică sau nici o valoare, atunci un motor
cu abur de înaltă presiune, fără condens, este de asemenea suficient. Utilizarea fierăstrăului se
poate face în moduri foarte diferite și aici sunt factori decisivi, care pot fi individualizaţi. Dar
doar atât trebuie remarcat, că, în funcţie de ordinele actuale, nevoia de exploatare a buştenilor
este decisivă.
Faptul că produsele trebuie să fie complet tăiate, indiferent de tipul de arbore,
înseamnă, de asemenea, o influență majoră asupra rezultatului. Grosimea materialului de
tăiere, care trebuie produs, este la fel de importantă, deoarece cu cât scândurile și bârnele
individuale sunt mai puternice, vor fi mai puține tăieri şi cu atât mai puține pierderi trebuie să
se sufere transformând lemnul în rumeguș.
Cu toate acestea, dacă doriți să produceți lemn pătrat, așa cum se întâmplă adesea în
tâmplărie, este recomandat să aveți câteva bucăți de scânduri din laterale, eventual în grosimi
diferite, cu mare densitate, care este cunoscută a fi mult mai ieftină decât prima mașină
compusă.
Alegerea celorlalte motoare de funcționare menționate mai sus depinde de alți factori.
Deci, dacă ai fabrica în imediata apropiere a gropilor de petrol, alege în orice caz un motor
diesel și folosește motoare pe benzină în locuri unde există apă de alimentare. În cazul
acționărilor cu motoare electrice, este necesar să se studieze mai întâi problema dacă este mai
adecvat să funcționezi într-un grup, în care mai multe mașini pentru prelucrarea lemnului sunt
operate de un motor comun sau dacă este vorba de o singură operație, adică dacă fiecare
mașină individuală pentru prelucrarea lemnului trebuie să fie activată cu motorul electric
corespunzător.
Datorită numărului mare de rotații, mașinile pentru prelucrarea lemnului sunt, în
general, foarte potrivite pentru acționări individuale, dar aici există prea multe momente
locale. De asemenea, aici trebuie să se țină seama de costuri. În orice caz, se recomandă să
solicitați sfatul unei companii cu experiență‖ 1111.

1111 Engel, Alexander von, Österreichs Holz-Industrie und Holdzhandel, I Theil, Wien 1907, pp. 196-202
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1907: Die Hausindustrie in der Bukowina
Industria casnică din Bucovina este, în mare măsură, produsă de populaţia locală.
Aceasta, formată în principal din ruteni și români, are și un număr semnificativ de coloniști
germani, slovaci, maghiari și lipoveni, care, adaptându-se condițiilor locale, contribuie de
dezvoltarea industriei interne.
Construirea caselor de locuit și comerciale se face, aici, în mare parte, de către
proprietarii lor, cu ajutorul unor lucrători în lemn cu experiență. Femeile ajută, prin ungerea
pereților din răchită cu lut şi, apoi, cu văruirea lor, iar copiii ajută și ei.
Oamenii din mediul rural bucovinean au grijă de toate lucrările singuri, de la
cultivarea inului şi cânepii, până la ţesutul covoarelor. Abia de curând puteți găsi pe pieţe
pânză Halina, fabricată în ateliere, țesături colorate, pălării de pâslă etc.
Industria casnică de prelucrare a lemnului se ocupă în principal cu producția de unelte
agricole, a părțillor de cărucioare şi căruţe, săniilor, șeilor ţărăneşti, a lopeților, greblelor,
furcilor, cârjelor, a mânerelor pentru unelte de tot felul de obiecte, a râşniţelor, preslor de ulei,
a țesăturilor, catrinţelor, a mângălăurilor, scândurilor de spălat, jgheaburilor, bolurilor,
lingurilor, furculiţelor, spatulelor. Se fac, de asemenea, butoaie şi ploşti etc.
Datorită schimbării condițiilor de tranzacționare, în 1886, în special din cauza
acordurilor nefavorabile cu România, vânzările de produse casnice au suferit o pierdere
semnificativă. Mai mult, industria casnică suferă, de asemenea, din pricina furnizării de
bunuri de consum fabricate, care au o calitate superioară şi sunt ieftine la preț.
Sculptura în lemn este realizată, în mare parte, de țigani; ei fac rame, cruci şi sipeturi
bisericești, iconostasuri, dar, în ultimii ani, şi artiștii săteni au lucrat astfel de sculpturi. În
sfârșit, în casă sunt realizate și instrumente muzicale (cipale, viori, fluiere și cavale ciobăneşti,
cornuri de vânătoare, uneori cu butoane și rozete din metal şi din plasă de sârmă). Aceste din
urmă lucrări mai elaborate sunt realizate de huţuli.
Fabricarea potasei va trebui, de asemenea, să fie inclusă în exploatarea industriei
casnice. Numărul lucrătorilor în lemn angajați în industria casnică este estimat la 20.000 de
adulți. Lemnul tare și moale este utilizate în principal ca materii prime. Pe lângă obiectele
folosite în propria locuinţă sau în împrejurimile sale, multe se vând pe piețele săptămânale și
anuale din Vatra Dornei, Câmpulung, Gura Humorului, Suceava, Rădăuţi, Solca, Siret,
Cernăuţi, Sadagura, Vijniţa, Coţman și Zastavna.
Mai mult, există și un comerț puternic de vânzare directă și puțin se vinde prin
comerțul intermediar. Cantitatea totală de materii prime, care urmează să fie procesată, este de
aproximativ 115.000 mc, valoarea obiectelor produse fiind de aproximativ 3 milioane
coroane. Salariile, minus costurile materiale și de transport maritim, sunt probabil la jumătate
din această sumă (1,5 milioane coroane). Venitul mediu zilnic ar trebui să ajungă la 60, până
la 70 helleri.
Producția este în scădere, din cauza creșterii prețurilor la lemnul brut și a faptului că
muncitorii din gatere primesc un salariu mai bun; venitul și prețul produselor, pe de altă parte,
arată o tendință de creștere.
Unelte pentru producerea mărfurilor de legare, cuțite drepte, fier de legătură răsucit,
raclete, pânzeturi Hansel și bancul de lucru; apoi lianți colorați, pentru scaune, cercuri,
ulcioare‖1112.

1112

Engel, Alexander von, Österreichs Holz-Industrie und Holzhandel, II Theil, Wien 1907, pp. 21-30
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1907: Sfinţirea Casei Naţionale în Putna
Neştearsă va rămâne în amintirea putnenilor ziua Sfântului Ilie. Prin stăruinţa
neobosită a superiorului Dorimedont Vlad, care este voinţa şi energia personificată, secundat
de inteligentul şi bunul patriot Teofil Patraş, egumenul sfintei mănăstiri locale, şi de obştea
locuitorilor, s-a sfinţit, în 2 august stil nou, Casa Naţională, care, de azi, înainte, va fi Clubul
Românilor putneni, în care se vor discuta şi se vor pune la cale interesele româneşti.
Aşezată în centrul satului, pe şoseaua principală, Casa Naţională prezintă un aspect din
cele mai frumoase. Compusă din şase odăi şi o sală spaţioasă, ea adăposteşte atât cabinetul de
lectură „Săhastrul‖, cât şi Însoţirea de păstrare şi credit din loc. Clădită e după planurile
măiestre ale şefului silvic, dl Leo Jirku din loc, care, deşi german, a arătat totdeauna o
deosebită dragoste faţă de români şi nu a cruţat nici un sacrificiu la rădicarea instituţiunii
acesteia. Românii Putnei îi aduc dlui Jirku mulţămitele cele mai calde, pentru prestaţiunile
gratuite, cu ocaziunea rădicării Casei Naţionale, care, de altfel, ar fi întrecut mult modesta
sumă de 13.000 coroane.
Deja în dimineaţa zilei amintite, se afla în Putna un număr mare de oaspeţi străini, în
frunte cu integrul şi cinstitul deputat naţionalist, dl Teofil Simionovici. La oarele 8 dimineaţa,
a pornit întregul convoi, de lângă Casa Naţională, spre mănăstirea care adăposteşte rămăşiţele
scumpe ale celui mai mare erou român, spre a asista la serviciul divin. Liturghia a fost oficiată
de I. P. C. S,. dl arhimandrit Teofil Patraş, înconjurat de protopresviterul I. Patraş,
ieromonahul Cârdei şi ierodiaconul Corvin. Iară răspunsurile au fost date de un cor mixt,
dirijat de bine cunoscutul tânăr Constantin Şandru. Terminându-se serviciul divin, s-au
adunat, la orele 10 a. m., toate persoanele prezente în Casa Naţională. O mare surprindere i s-a
făcut, aci, superiorului Vlad. Viceprezidentul cabinetului, ţăranul Dimitrie Creţan, în graiul lui
nemeşteşugit, cu gesturi şi priviri naturale, a spus, fără încunjur, suferinţele românilor din
localitate şi motivele care au dat naştere rădicării acestei case. Mulţumeşte din inimă sinceră
superiorului Dorimedont Vlad, care, în râvna sa pentru promovarea culturii româneşti, a pus
la dispoziţie sumele necesare pentru clădirea Casei Naţionale, conducând însuşi toate
lucrările; îi arată icoana atârnată pe părete, care reprezintă chipul impunător al dlui
Dorimedont Vlad, pe care i-o oferă ca un modest dar din partea comitetelor cabinetului şi a
însoţirii.
Acesta, cu ochii aţintiţi la icoană, pe care cei mai buni copii ai săi, pentru care
munceşte zi şi noapte, i-o aduc drept prinos pentru jertfele făcute, adânc emoţionat şi cu
lacrimi în ochi mulţămeşte, în cuvinte bine simţite, ţăranilor putneni pentru dragostea ce i-o
arată, făgăduindu-le că va lucra totdeauna cu ei şi pentru ei. Câteva strângeri de mână
cimentează frăţia românilor putneni. Deputatul Simionovici, bucurându-se de propăşirile
putnenilor, îi îndeamnă a păşi vecinic pe calea apucată şi a păzi cu sfinţenie cele moştenite de
la strămoşi. Apelează la superiorul Vlad de a conduce, şi de aci înainte, cu acelaşi zel
destinele poporului din mijlocul căruia se trage.
Î. P. C. S. egumenul Patraş, asistat de protopresviterii I. Patraş, D. Hacman şi
ierodiaconul Corvin, oficiază sfinţirea Casei. Îmbrăcat in vesmintele preoţeşti, I. P. C. S.
rosteşte un discurs bine simţit, în care arată meritele superiorului Vlad, care n-a dat ascultare
injuriilor maliţioase, pe care o fiţuică răutăcioasă i le zvârlea în faţă, ci, tăcut şi răbdător, a
lucrat cu fapta, ca să arate celor cu vorba cum trebuie să lucreze adevăratul român. „Veniţi la
Putna, voi, demagogilor, zicea el, care pe nedrept v-aţi atribuit gloriosul titlu de democraţi,
veniţi şi învăţaţi de la adevăratul democrat Vlad cum se lucră cu abnegaţiune de sine în
chestiile mari naţionale!‖. Încheie, dorind scumpului său prieten Vlad, tărie şi viaţă
îndelungată, pentru ca mână în mână să poată înfiinţa şi alte instituţiuni culturale. Corul cântă
„Mulţi ani!‖. Superiorul Vlad rosteşte apoi oraţiunea festivă, descriind instituţiunile culturale
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din loc, cum le-a aflat până în stadiul de astăzi. Mulţumeşte preoţilor, dlui şef silvic Leo Jirku,
obştii putnene, societăţii „Union‖, fabricii de ciment şi firmei „Kulka‖ pentru obolul dat. ÎI
roagă, apoi, pe secretarul Ilie Nastasi ca să-l ajute şi de aci înainte, cu acelaşi zel şi dragoste,
întru împlinirea idealului pe care îl urmăresc. Sfârşind, corul intonează marşul naţional
„Deşteaptă-te Române‖.
Trecând, apoi, în localul însoţirii, unde se află portretul mult regretatului înfiinţător şi
inspector al însoţirilor din Bucovina, Grigori Filimon, se oficiază, în prezenţa membrilor din
societatea academică „Junimea‖ şi a altor persoane, un parastas pentru odihna sufletului
scumpului defunct. O masă opulentă aşteaptă pe invitaţi, în sala cea mare din Casa Naţională,
la care se aşează superiorul Vlad, în mijlocul gospodarilor şi gospodinelor din Putna. Aci au
toastat, rând pe rând, I. P. C. S. Patraş, superiorul Vlad, deputatul Simionovici, primarul Elisei
Bîcu, conducătorul corului, Constantin Şandru, preşedintele „Junimii‖, Vihovici, superiorul
Gherman şi inginerul Weissmann.
La oarele 2 p. m., se încinge hora străbună, în grădina spaţioasă a Casei Naţionale, la
care s-au prins flăcăii satului, cum şi toate persoanele de faţă. În pauze corul mixt, de pe o
balustradă aşezată într-un colţ de grădină, sub conducerea măiastră a dlui Constantin Şandru,
a desfătat publicul cu bucăţi naţionale ca: „Deşteaptă-te Române‖, „Tricolorul‖, „Dorul meu‖,
„Auzit-am auzit‖, „Morarul‖, „Frumoasă Bucovină‖, „Frunzuliţă de stejar‖ şi „Dorul‖, al
cărui solo, executat de domnişoara H. Bucher, a mişcat inimile tuturor. Abia după apusul
soarelui s-a împrăştiat mulţimea, aducând ovaţiuni călduroase deputatului Teofil Simionovici.
Câţiva democraţi, care erau de faţă, au plecat ochii în jos şi, bătând cu mâna pe piept, în loc de
metanii, au rostit: „Aceştia sunt adevăraţii democraţi şi aşa trebuie să lucrăm şi noi, dacă nu
voim să ne fie numele, ce ni l-am atribuit, spre ruşine!‖. Se pare că se vor întoarce măcar
aceştia de pe calea rătăcită.
Şi seara a fost o convenire frumoasă, în sala spaţioasă din Casa Naţională. Astfel s-a
încheiat frăţia românească în Putna, care, în curând, iarăşi se va întâlni, spre a celebra, cu
aceeaşi dragoste, sfinţirea unui alt monument din Putna – biserica‖1113.

1907, Artur Gorovei: În ajunul răscoalelor – la Mălini
„Ca un vifor care prăpădeşte lumea au trecut răscoalele peste ţara noastră şi toată
lumea le-a uitat. Cei dăunaţi primesc despăgubiri; pe marginile drumurilor, cruci singuratice
îţi arată locurile unde au fost asasinaţi cei presupuşi răsculaţi. Altfel, nimic nu s-a schimbat
din rostul treburilor.
Ţăranilor, pe care acum toţi politicienii îi tânguiau, li s-a făgăduit dreptate şi legi bune.
Cumintele făgăduieşte... Legi s-au făcut, un nămol de legi, care de care mai deochiată, iar
„Dreptatea‖ ţăranul ştie bine că „nu trage în gazdă la slujbaşi‖.
S-au făcut alegeri generale. S-au ales deputaţi, care să făurească legile menite să
coboare raiul pe pământ, dar ţăranilor nu li s-a dat voie să-şi exercite dreptul de vot. Tot
primarii şi jandarmii i-au adus, în cârduri, în oraşele de reşedinţă, tot printre şiruri de soldaţi
au intrat alegătorii în sala de vot, şi tot acei indicaţi la Centru au fost proclamaţi deputaţi ai
ţărănimii.
Toate s-au uitat, ca şi cum răscoalele n-ar fi fost. Un singur lucru a mai rămas în
amintirea politicienilor noştri, din timpul răscoalelor: instigatorii. Răscoale, fără instigatori în
carne şi oase, nu se pot naşte, cred politicienii. Şi, rând pe rând, ei se arată cu degetul ca
1113 Apărarea Naţională, Nr. 56 şi 57, Anul II, Cernăuţi, duminică 11 august stil nou 1907, pp. 2, 3
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instigatori. În adevăr, a fost un mare instigator; dar acest instigator a lucrat de veacuri întregi,
la lumina zilei, în faţa şi in auzul tuturora, din îndemnul tuturor guvernelor, şi subt protecţia
tuturor legilor.
Acest instigator este starea de mizerie a ţăranului nostru, datorită exclusiv politicei
nesocotite, pe care au făcut-o totdeauna partidele noastre politice istorice, pe care o fac şi
astăzi şi pe care nu ar putea să nu o facă, pe câtă vreme va rămâne aceiaşi temelie pe care se
reazemă alcătuirea noastră socială.
Răscoalele din 1907 nu au fost ceva întâmplător în viaţa noastră. Când se vor
cunoaşte, cu amănuntul, condiţiunile de trai ţăranului, când se vor strânge şi se vor coordona
mulţimea de documente, cărora nu li se dă importanţa cuvenită, numai atunci un istoric iscusit
şi nepărtinitor va putea demonstra, ca într-o problemă de algebră, cum împrejurările în care a
trăit ţăranul nostru au trebuit să determine răscoalele din 1907. Ca titlu de document, voi
istorisi ceea ce ştiu, prin mine însumi, despre nişte lucruri petrecute în ajunul răscoalelor.
*
Eram prefect al judeţului Suceava. În ziua de 10 Octombrie 1905, inspectorul comunal
al plasei Mălini face cunoscut Prefecturii că locuitorii din comuna Mălini s-au răsculat şi că,
adunându-se în mare număr, după ce au sechestrat pe primar în locuinţa sa, au năvălit în
localul Primăriei, punând stăpânire pe el, scoţând personalul afară şi luând cheile. Inspectorul
comunal conchidea că, faţă cu această „întrunire sediţioasă‖, care a început a lua forma unei
rebeliuni, e în absolută neputinţă de a împiedica dezordinea şi că intervenţia forţei armate este
absolut necesară.
Intervenirea forţei armate! Cunoaştem şi omul, şi sistemul. Cu doi ani mai înainte,
lucrând ca judecător de instrucţie, refuzasem a mă duce, cu forţa armată, după cererea
aceluiaşi inspector comunal, în comuna Rădăşeni, unde – pretindea el – locuitorii erau în
completă stare de revoluţie. Revoluţia care-l persecuta pe inspectorul comunal era zvonul
răspândit că locuitorii din Rădăşeni ar avea de gând să-l dezmierde, fiindu-le foarte drag, din
nişte pricini ştiute de ei.
Sistemul şi rezultatele intervenirii forţei armate, în asemenea împrejurări, le cunoşteam
încă din anul 1894, când, fiind magistrat la tribunalul din Bârlad, în timpul răscoalelor din
judeţul Tutova, mi-a fost dat să constat, prin mine însumi, cum cei chemaţi să liniştească
lucrurile aţâţau pe săteni să comită fapte, de multe ori pretinse delicte, numai pentru a se da
prilej armatei, devenită o bandă de vandali, să săvârşească cele mai revoltătoare schingiuri şi
acte de vandalism adevărat hunice.
Cunoscând, deci, şi omul, şi sistemul, nu am găsit necesară intervenirea forţei armate.
Inspectorul comunal, însă, a raportat direct cazul parchetului, şi procurorul a cerut şi
obţinut nici mai mult, nici mai puţin decât un batalion de soldaţi, cu care a plecat la faţa
locului. Se înţelege că m-am dus şi eu.
Pe când se aprindeau luminările, sunetul lugubru al gorniştilor anunţa că armata a
intrat în sat. Imediat s-a înjghebat un adevărat consiliu de război. Inspectorul comunal era de
părere să se ocupe, în timpul nopţii, toate cârciumile din sat, să se înconjoare localul
primăriei cu un cordon de soldaţi şi să se ridice, din locuinţele lor, pe capii răscoalei, a căror
lungă listă, compusă din patimă, o şi prezintă consiliului. De aceiaşi părere era şi procurorul.
Capii răscoalei!... Cunoşteam şi acest cântec. Maiorul, om serios şi cumpătat, a adus
înaintea noastră pe şeful de garnizoană, pentru a ne da lămuririle necesare. Din spusele
acestuia rezulta că nu se petrecuse, în comună, nimic extraordinar; oamenii se împrăştiaseră
pe la casele lor, dându-şi cuvântul să se întrunească a doua zi, dimineaţă, în curtea primăriei,
pentru a vorbi cu domnul prefect; prin cârciumi se aflau numai câţiva căruţaşi, şi în tot satul
era linişte.
A doua zi, dimineaţă, ţăranii aşteptau în curtea primăriei. Însoţit numai de
comandantul batalionului, am plecat spre primărie, cu toate protestările inspectorului comunal
432

433

şi ale procurorului, care şi vedeau lucruri îngrozitoare; ţăranii mă vor pune, cu de-a sila, în
fruntea lor, pentru ca soldaţii să nu poată trage în ei, şi, astfel, se vor deda la acte de violenţă,
la crime. Halucinaţiile acestea au dispărut, când ţăranii ne-au primit, în mijlocul lor, cu
capetele descoperite şi în liniştea cea mai mare. Unul dintre ei mi-a dat cheile de la localul
primăriei, explicându-mi că, de vreme ce primarul şi ceilalţi funcţionari fugiseră, lăsând
primăria pustie, pentru ca nu cumva, lipsind ceva dinlăuntru, să se dea vina pe ei, ţăranii au
încuiat localul, au luat cheile şi au pus, peste noapte, paznici dintre dânşii, care să răspundă de
orice s-ar întâmpla.
Peste câteva minute, toţi acei chemaţi să restabilească ordinea erau în primărie, unde
venise însuşi primarul, despre care se raportase că era sechestrat în locuinţa sa. Şi ţăranii au
început să-şi spună păsurile.
*
Pricinile de nemulţumire ale sătenilor din comuna Mălini erau prea multe şi originea
lor datează demult, de la întemeierea chiar a statului nostru. Un singur cuvânt, însă, ar putea
să le rezume pe toate: nedreptatea. Şi, în adevăr, pare că nedreptatea este privilegiul cu care
toate partidele noastre politice şi toate guvernele, care s-au perindat la cârma ţării, au înzestrat
pe cetăţenii României, care trăiesc afară de raza oraşelor. Erau peste 500 de ţărani, adunaţi în
curtea primăriei, mulţi însoriţi de neveste, iar unii chiar de copiii lor. Şi toţi au avut a se tângui
de ceva.
Dintre dânşii, au venit unii să se plângă în contra perceptorului. Un ţăran a prezentat
două chitanţe, din care se constata că perceptorul i-a încasat, cu una din ele, dările pe
trimestrele Ianuaie şi Aprilie 1905-1906, iar cu a doua chitanţă i-a încasat dările pe trimestrele
Ianuarie, Aprilie şi Iulie 1905-1906. Acel ţăran plătise, prin urmare, de două ori dările pe
trimestrele ianuarie şi aprilie ale aceluiaşi an.
Perceptorul, întrebat, nu a putut da nici o explicaţie şi nu i s-au putut vedea registrele,
pentru a se controla ce sumă era trecută în cotoare, ca încasata cu acele chitanţe. Desigur, în
cotorul chitanţei a doua, era trecuta numai darea pe trimestrul Iulie.
Alt ţăran se plânge că a plătit perceptorului 18 lei 80 bani, bir, în vara anului 1905, şi,
în loc de ai elibera chitanţa cuvenită, i-a dat trei chitanţe: una din 15 Decembrie 1896 şi două
din 12 August 1899, toate trei, pe suma de 12 lei. Chemat să dea lămuriri, perceptorul arată că
nu a putut încasa, la timp, dările de la acel ţăran; că Administratorul financiar l-a silit să achite
el acele dări, tăindu-i chitanţele respective; că, un timp, el n-a mai fost perceptor în acea
comună şi că abia acum i s-a prezentat ocazia să-şi scoată banii de la ţăran. Pentru ce, însă, în
loc de 12 lei, i-a luat 17 lei 80 bani?
Ţăranul arată că, pentru a şi plăti datoria către perceptor, l-a slujit doi ani de zile;
perceptorul nu tăgăduieşte şi pretinde că ţăranul nici cu aceasta nu s-a achitat de el şi că-i este
şi acum dator din acea afacere. Citez numai aceste două cazuri, din multele care s-au petrecut,
ca fiind tipul sistemului.
Ceea ce s-a petrecut la Mălini, cu perceptorul care-şi aduna averea în acest mod, se
petrece pretutindeni între Dunăre şi Carpaţi; şi aceste nedreptăţi nimeni nu le ascultă, când se
tânguiesc ţăranii, şi nimeni nu le-a ascultat pe ale celor din Mălini, pentru că perceptorul era...
alegător în Colegiul I de Cameră şi făcea parte din clientela politică a unor anumite personaje
cu multă vază în lumea oficială.
Alţi ţărani şi-au plâns alte nevoi. Mai în fiecare an, se făceau diferite schimbări la
drumurile din comună. Venea câte un conductor, găsea necesar să îndrepte un drum vechi sau
să facă unul nou; scotea îndată oamenii la lucru şi începea să dărâme garduri, să taie copacii,
ca să-i iasă linia dreaptă. Le se lua locuitorilor prăjini întregi din grădina casei, fără a fi
întrebaţi, fără a fi despăgubiţi. La oraşe, nu se ia un centimetru de pământ, fără a se plăti
despăgubiri fabuloase – avem atâtea pilde; la ţară, se ia tot, dacă este nevoie, fără nici o
despăgubire şi, dacă ţăranul protestează, e dat în judecată pentru ultraj, e bătut de primar şi
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jandarm şi e condamnat de judecători, pentru care afirmările făcute de un jandarm, într-un
proces-verbal, sunt mai presus de orice adevăr.
Nu era destul că ţăranii din comuna Mălini fuseseră deposedaţi, cu călcarea legii, de
pământul necesar pentru şosele; un ministru hotărâse că şoselele trebuie să aibă zone largi şi
îndată inginerii au mai tăiat, din pământurile ţăranilor, câte trei metri de fiecare latură a
şoselei, adică şase metri în lăţime, tot în mod samavolnic şi tot fără nici o despăgubire. Şi
ţăranii au înghiţit această samavolnicie şi au încrestat, pe răbojul suferinţelor lor, încă o
nedreptate.
Ală cauză de nemulţumire era următoarea: comuna Mălini e comună mare; numai
satul Mălini, cu o vatră de 211 fălci, are aproape la 800 de suflete. În comună erau vreo 13
cârciumi şi 12 dughene; nici un ţăran, însă, nu putea să aibă cârciumă, nici să deschidă o
brutărie, pentru că acestea erau privilegiul unui singur evreu naturalizat şi erau privilegiul lui,
pentru că şi el era… alegător în Colegiul I de Cameră.
În sate, ca şi în oraşe, consiliile comunale sunt nişte parodii şi voinţa primarului e
singura lege. Primarul din Mălini era un adevărat satrap. Fiu de ţăran, acest primar,
schimbându-şi portul, pentru a se îmbracă în haine „nemţeşti‖, şi-a schimbat şi sufletul.
Văduva care venea să i se plângă de o nedreptate, bătrânul infirm, care venea să-i ceară un
sfat, obijduitul care venea să se tânguie contra unui cotropitor, toţi erau daţi afară din
primărie, cu cuvinte de ocară. Numai acel proteguit de perceptor sau de cârciumarul
privilegiat, numai acela putea vorbi, numai acela era ascultat şi satisfăcut.
Astfel fiind, cui s-ar fi dat autorizaţie de a deschide o cârciumă în Mălini s-au de a
fabrica pâine, dacă privilegiatul s-ar fi opus! Luni întregi a stat neînregistrată cererea unuia de
a i se da autorizaţie să deschidă o cârciumă. A trebuit să dau ordin anume ca cererea să se
înregistreze, iar cârciuma nu s-a mai deschis. Primarul era atotputernic şi nimeni nu se putea
atinge de el, pentru că şi el era... alegător în Colegiul I de Cameră.
Primarul, perceptorul, cârciumarul privilegiat, toţi alegătorii în Colegiul I de Cameră,
erau forţa electorală a unui oarecare personaj, cu care erau în strânse legături, asupra naturii
cărora se vorbeau multe şi se ştiau multe. La rândul său, acest personaj era clientul unei
dualităţi politice rău formate, doi oameni „sacrés‖ ai Partidului Conservator, care formau o
adevărată companie de exploatare.
Ţăranii din Mălini, cărora, de atâta vreme, li se impunea acest primar , pe care nimeni
nu-l voia şi pe care toţi îl urau, aşteptau ca pe o mântuire ceasul în care vor scăpa de el. Cupa
nemulţumirilor era plină; o picătură mai trebuia numai pentru ca simpla nemulţumire să ia o
formă mai acută, să se manifeste prin ceea ce se numeşte răscoală. Şi picătura aceasta căzuse
în cupa plină. Se făcea recensământul general. În comisiunile comunale trebuia să figureze şi
câte un delegat din partea contribuabililor. Firesc lucru era ca acest delegat să fie unul din
locuitorii mai impuşi din comună, om care să cunoască, în toate amănunţimile, nu numai
nevoile sătenilor din fiecare cătun, dar să cunoască puterea de producţiune a pământului din
diversele părţi ale comunei, ca, astfel, dând comisiunii toate lămuririle necesare, aceasta să
poată aprecia venitul pământurilor, după o normă oarecare.
Ca delegat din partea contribuabililor din comuna Mălini, primarul a recomandat pe un
idiot, care tot timpul cât a lucrat comisiunea, a stat la soare, pe scările primăriei. Conform
legii, primarul trebuia să aducă la cunoştinţa tuturor locuitorilor zilele în care comisiunea va
lucra în comună, pentru ca locuitorii să-şi poată arăta îndreptările ce vor fi având. Primarul
din Mălini nu a făcut acest lucru; nimeni nu a ştiut că lucrează o comisiune în comună şi
comisiunea a lucrat cum a voit. Şi cum a lucrat comisiunea?
Comisiunea de recensământ, urmând instrucţiunile date de administratorul financiar, a
făcut o simplă operaţie de registre: a urcat cu opt lei venitul fiecărui hectar de pământ. Şi,
fiindcă toată comuna Mălini era împărţită după vechiul recensământ, făcut şi acela în mod
arbitrar – în două categorii de pământuri, unele impuse ca având un venit de 14 lei hectarul şi
434

435

altele, de 18 lei, comisiunea le-a urcat, fără mare bătaie de cap, pe unele, la 22, şi pe altele, la
26 lei venit pe hectar. Aceasta era o nedreptate nemaipomenită. Ordinul Ministerului de
Finanţe era ca proprietatea ţărănească să fie urcată, la impozit, socotindu-se venitul lor ca
venitul marii proprietăţi. Ei bine, în Mălini se procedase într-un mod pe care nu ştii cum să-l
califici.
Administratorul financiar, care visa recompense de la superiorii săi, a căror ţintă era
urcarea, cu orice preţ, a veniturilor ţării, se întrecea cu administratorii din alte judeţe în
combinaţii fantastice şi vexatoare. Comisiunea care lucra în comuna Mălini, crezându-se
obligată să execute îndemnurile, ca să nu zic ordinele, administratorului financiar, a urcat
pământurile ţărăneşti la un venit di 22 şi 26 lei pe hectar, pe când moşia boierească,
proprietatea Domeniului Coroanei, era impusă numai cu un venit de 17 (şaptesprezece) lei
hectarul. Şi ce fel de pământuri au ţăranii din Mălini, şi ce pământ este pe Domeniul
Coroanei?
M-am dus de am vizitat înadins lanurile ţărăneşti şi m-am îngrozit. Am văzut pământ,
impus cu un venit de 26 lei, pe care, printre stânci, creştea numai un fel de muşchi, pe care
vitele nu-l mănâncă, pe când pe Domeniul Cocoanei se face cultură intensivă. În impunerea
făcută Domeniului Coroanei, comisiunea lucrase conform cu legea. Era la mijloc un contract
de arendare, care nu putea fi pus la îndoială. Dacă s-ar fi lucrat tot aşa şi cu impunerile
pământurilor ţărăneşti, s-ar fi făcut dreptate şi nimeni nu ar fi murmurat. Comisiunea, însă, nu
a voit să ţină în seamă niciunul din contractele ţăranilor, care erau la îndemâna tuturora.
Şi ce fel de acte aveau ţăranii? Prin un contract, autentificat la 8 Octombrie 1900, dată
la care ţăranul din Mălini nu se gândea să-şi pregătească acte speciale pentru recensământul
din 1905, se arendase 50 prăjini, loc de fânaţ, cu zece lei pe an, ceea ce face „12 lei şi 80 de
bani hectarul‖. Cu un contract din 17 Martie 1903, tot autentic, se arendase 60 prăjini pământ
de arătură, cu 10 lei pe an, adică 10 lei şi 80 bani hectarul. Cu un contract autentificat de
Tribunalul Suceava, la 4 Februarie 1903, se vânduse o casă, cu 90 de prăjini pământ, din care
60 prăjini loc de livadă, în jurul casei, în vatra satului, cu 200 lei. Făcând calculul, conform
legilor financiare, după care valoarea unui imobil se află înmulţind venitul cu 20, se vede că
venitul acestui pământ, cu casa de pe el, era de 7 lei şi ceva hectarul.
Mă mărginesc a cita numai aceste pilde. Aceste acte autentice, a căror sinceritate nu
trebuie să fie pusă la îndoială, nu au fost luate în seamă de comisiune. Se făptuise, deci, o
mare nedreptate şi comisiunea lucrase cu o absolută inconştienţă.
*
Astfel de fapte, care indignează orice suflet, nu erau oare cei mai dibaci instigatori,
cărora se datoresc răscoalele din 1907?
*
Pe cât de puţin zgomotoasă fusese cea dintâi manifestare a răscoalei din Mălini, tot aşa
de uşoară a fost şi complecta ei potolire. Ţăranii cereau ca comisiunea să revină asupra
impunerilor făcute. Le-am explicat imposibilitatea de a se satisface această cerere; şi ei, ţărani
precum erau, au înţeles că, oricâtă bunăvoinţă ar avea cineva de a se numi o nouă comisiune,
care să facă o nouă lucrare, sau ca vechea comisiune să revină asupra unei lucrări făcute, nu se
poate, întrucât legea nu îngăduie asemenea lucruri. În schimb, le-am făgăduit că voi face un
raport la Minister, arătând care sunt plângerile lor şi că voi stărui să se aducă îndreptările
cuvenite.
Mulţumiţi cu atâta, unii dintre ţărani au început a se împrăştia. Cei mai mulţi, însă,
stăteau în curtea primăriei, foarte liniştiţi, dar aşteptând parcă un rezultat, un răspuns care nu
li se dăduse. Era pricina cu primarul. Obştea voia să fie alungaţi şi primarul, şi consiliul
comunal, care îngăduia pe un asemenea primar. Le-am explicat şi au priceput că e absurd a
cere ca comuna să rămână, o clipă măcar, fără consiliu comunal şi, atunci, ţăranii s-au
mulţumit numai cu capul primarului.
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Dreptatea acestei cereri era vădită şi, cu toate stăruinţele inspectorului comunal, care
se lamenta că pierde pe cel mai bun primar din plasa sa, l-am sfătuit pe primar să-şi dea îndată
demisia. Când această demisie a fost citită, în auzul tuturora, un „Ura!‖ fără de sfârşit a
umplut văzduhul şi răsculaţii aceştia, pentru liniştirea cărora se aduseseră, în Mălini, gloanţe
şi baionete, s-au împrăştiat şi, peste cinci minute, în curtea primăriei, era linişte ca într-un
mormânt.
*
Eu mi-am ţinut cuvântul. Cu raportul No. 3739, din 13 Octombrie 1905, am arătat
ministrului de interne mizeriile îndurate de ţăranii din Mălini, mizerii care au îndreptăţit
această răscoală. Acest raport, însă, a avut soarta tuturor lucrărilor care au de scop satisfacerea
cerinţelor vreunor oameni aşa-zişi politici sau ale unor alegători, de la voturile cărora atârnă
izbânda în alegeri.
Primarul a rămas bun demisionat şi nu a mai suferit altă neplăcere ; perceptorul şi-a
urmat înainte sistemul de percepere a dărilor, deşi, cu adresa oficială, adusesem la cunoştinţa
parchetului abuzurile acestuia; cârciumarul cu monopolul a rămas netulburat în „drepturile‖
lui, fiindcă... tustrei erau alegători în Colegiul I de Cameră; iar ţăranii au rămas ca şi mai
înainte, pentru că... votează prin delegaţiune‖ 1114.

1907, Artur Gorovei: Pe urmele răscoalelor
„Dacă mergi, noaptea, cu trenul, între Vereşti şi Burdujeni şi te uiţi pe fereastra
vagonului, zăreşti, la oarecare depărtare, nişte globuri mari de lumină electrică, asemenea
unor stele care sclipesc deasupra unui pustiu. Acolo este Salcea, moşie pe care s-a făcut cea
mai frumoasă gospodărie din ţara noastră şi s-ar face şi astăzi, dacă n-ar fi intervenit rătăcirea
din anul sângeros 1907.
Când te duci, din Vereşti, la Salcea, treci printr-o alee mai lungă de un kilometru,
plantată cu pomi de amândouă părţile. E un drum public, plantat de proprietar, cu cheltuiala
lui, şi replantat cu îndărătnicie, de nenumărate ori, după ce ţăranii, duşmanii arborilor, îi
distrugeau numai pentru plăcerea de a distruge. În fundul aleii se zăreşte palatul din Salcea, în
mijlocul unui parc mic, dar graţios şi vesel. Cine vrea să-şi facă o palidă idee despre ceea ce
au fost răscoalele din 1907, să poftească la Salcea, unde li se păstrează urmele cu multă
sfinţenie.
Te cuprinde groaza când pătrunzi în interiorul acestei locuinţe cochete, ale cărei uşi şi
fereşti sunt înlocuite prin scânduri bătute în cuie. Năvălirile barbarilor nu puteau să facă
dezastre mai grozave. N-a a rămas nimic nesfărâmat. Uşi, fereşti mobile, totul a fost prefăcut
în bucăţi. Sobele de teracotă au fost dărâmate, caloriferele scoase din păreţi, sârmele de la
conducta electrică au fost smulse şi rupte, cărţile din bibliotecă sfâşiate foaie ca foaie, şi toate
acestea, lemnăria, teracota, fierărie, sârme, hârtie, toate zac împrăştiate pe parchet, singurul
lucru de preţ, care a rămas nevătămat, şi asta numai pentru că ţăranii nu i-au cunoscut
valoarea. Ca să poţi înainta prin odăi, trebuie să încaleci peste toate aceste sfărâmături, care
stau, de patru ani, neclintite, ca şi în ziua nenorocită, când poporul cel mai blând din lume a
dat dovada unei sălbăticii de care nimeni nu l-a bănuit.
Cum s-au petrecut aceste lucruri? Cine i-a îndemnat? Unde şi cum s-au înţeles?
Nimeni nu-ţi poate spune nimic. Se ştia, mai de înainte, că se va întâmpla ceva; şi, în zorii
unei zile, a năvălit puhoiul. Vitele au fost scoase din grajduri şi lăsate slobode; trăsurilor li s-a
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dat drumul, din deal, înspre iaz; hamurile au fost tăiate în bucăţi; apoi, au început operaţia în
casă. Până şi unii dintre servitorii vechi ai proprietarului s-au dedat la acte de vandalism. Se
spune că un bucătar lovea cu toporul în maşina de bucătărie şi răcnea: „Douăzeci de ani m-am
ars eu la maşina asta!‖. Măcar pe bucătarul acesta nu l-a mânat la răscoală dragostea de
pământ şi lipsa lui.
Câţiva dintre răsculaţi ajunseseră în turnul palatului, cu gând să înceapă a-l dărâma din
vârf, când au văzut venind armata. În câteva minute, au dispărut cu toţii, lăţind în urma lor
numai ruine. În locul răsculaţilor, au venit soldaţii şi ce-a mai rămas nesfărâmat de răsculaţi a
fost cucerit de soldaţi, care aveau sacii plini de trofee.
Pe toată valea Siretului, din judeţul Botoşani, s-a întins distrugerea. Hancea, Băneştii,
Fântânelele au avut soarta Salcei; numai Dumbrăvenii nu au suferit nimic. Şi, lucru curios: se
spune că în judeţul Botoşani răscoalele au avut un caracter antisemit; cu toate acestea, şi
Salcea, şi Hancea, şi Fântânelele erau gospodării creştineşti şi au fost distruse, iar
Dumbrăvenii, moşie arendată unor evrei, au fost cruţaţi.
M-am dus şi la Flămânzi, de unde au început răscoalele şi am încercat să aflu cum a
pornit furtuna. De la nimeni nu poţi dă afli nimic, decât că proprietarul acestei moşii imense,
ale cărei hotare el nu le cunoaşte, a arendat-o la doi evrei deodată, care au început să se lupte
între dânşii, care din doi să rămână arendaş. Şi în ce consta lupta lor?
Când unul punea la arat, celălalt îndemna pe ţărani să nu-l lase şi făgăduia că le va
pământ cu cincizeci de lei falcea. Atunci, cel dintâi făgăduia ţăranilor pământ cu patruzeci de
lei falcea, ca să are moşia pentru dânsul, şi ţăranii s-au potrivit şi s-au dat de partea celui cu
patruzeci de lei falcea. Şi când acesta a rămas arendaş şi ţăranii au voit să facă învoielile, în
loc de patruzeci de lei li s-a cerut o sută şi patruzeci, şi atunci a început zâzania, şi au bătut pe
administratorul moşiei, şi s-a făcut multă larmă, pentru prea puţină treabă, şi focul s-a întins
peste toată ţara.
Istoricul care se va încumeta să scrie istoria răscoalelor din 1907 va întâmpina multe
greutăţi şi, mai cu seamă, va fi surprins, aflând ce s-a petrecut prin localităţile unde nu au fost
răscoale. Aşa, în judeţul Suceava, răscoale nu au fost, în adevăratul înţeles al cuvântului, deşi
au fost ucişi câţiva ţărani, în satul Siliştea, unde, totuşi, nu fusese nici măcar gând de răscoală,
şi în târguşorul Lespezi, compus numai din evrei, pe care ar fi voit să-i prade câţiva ţigani din
Heciu. Cu toate acestea, în tot judeţul, afară de partea muntelui, ţăranii au fost bătuţi cu
sălbăticie de către armată. În fiecare sat, în care intrau „coloanele volante‖, ţăranii erau întinşi
la pământ şi li se aplica un număr de lovituri, fixat mai înainte.
Pentru ce? Pentru ca să nu le vină gust să se răscoale.
Multe răzbunări mişeleşti s-au mai făcut prin sate. Până şi preoţi şi învăţători au fost
bătuţi, după cerinţa unor favoriţi ai celor trimişi „să liniştească spiritele‖. Îmi aduc aminte
cum, într-o zi, au intrat, în curtea casei mele, peste o sută de ţărani din comuna Preuteşti, toţi
îngroziţi şi hotărâţi să pribegească în Austria, pentru a scăpa de coloana volantă, care trebuia
să vină, să liniştească spiritele şi în comuna lor.
Eu ce puteam să le fac? I-am dus la procuror, ca să se tânguie şi să-i ia sub protecţia
lui. Ce s-a mai petrecut cu dânşii, le-a fost ruşine să-mi mai spună; şi astăzi, când îi întreb, ei
schimbă vorba.
La Paşcani, se stăruia foarte mult, de către o persoană foarte influentă, ca artileria să
dea o reprezentaţie, punând la încercare puterea distrugătoare a tunurilor celor noi. Se stăruia,
adică, să se bombardeze satul Lunca, de pe malul Siretului, ai cărui locuitori nu se adunaseră
măcar la cârciumă, în tot timpul cât a bântuit furtuna peste ţară. Nu a lipsit mult ca dorinţa şi
curiozitatea persoanei influente să fie satisfăcută, şi nu ştiu căror împrejurări se datoreşte că,
în locul satului Lunca, nu avem astăzi o movilă de cenuşă.
Orori inutile! E un nonsens acesta, căci nu-mi pot închipui orori utile. Un gazetar a
comis această expresie barocă şi o lume întreagă o repetă, fără să-şi dea seamă că nu are nici
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un înţeles. Dacă în veacul al douăzecilea, într-o ţară pe care ne străduim să o trecem în ochii
lumii drept o ţară civilizată, se găsesc oameni care ţipă în contra ororilor inutile, asta
înseamnă că ororile utile sunt cel puţin scuzabile. Şi atunci trebuie să se atârne decoraţii pe
pieptul tuturor zbirilor, fie jandarmi rurali, fie poliţişti din Bucureşti, care pun ouă răscoapte
subsuoară, care bat cu vâna de bou, care întrebuinţează torturi rafinate, într-un scop util, de
pildă pentru a descoperi un criminal. Ororile acestea, fiind făcute într-un scop util, sunt şi ele
utile, după teoria celor cu ororile inutile.
Oricare ar fi fost cauzele răscoalelor din 1907, oricât de departe, înapoia vremii, li s-ar
cerceta originea, este incontestabil că aceste răscoale au determinat o epocă nouă în istoria
noastră. Încă nu putem să ne dăm seamă de efectele produse, dar nu se poate contesta că
asistăm la începutul unei transformări sociale. Răscoalele au fost un mare eveniment.
Viitorul istoric al răscoalelor, care va cerceta actele oficiale, dacă se vor fi păstrat,
lucru de care mă îndoiesc, care va cerceta dosarul ororilor inutile, pe care ziarul „Adevărul‖
zice mereu că l-a alcătuit, dar pe care nu-l publică, probabil din puternice motive de prudenţă,
acel istoric va cerceta şi literatura, de la 1907, încoace, pentru a vedea întru cât au fost
influenţaţi literaţii noştri de acest mare eveniment şi ce ecou au găsit, în operele lor,
suferinţele îndurate de acei care au încercat să-şi schimbe o soarta insuportabilă, în alta măcar
acceptabilă. Istoricul acesta se va aştepta să găsească lucruri de seamă, având ca precedent
războiul din 1877.
Dezbrăcându-ne de orice şovinism şi luându-ne curajul de a spune măcar o parte din
ceea ce gândim, trebuie să recunoaştem că toate victoriile reputate de „şoimii‖ noştri, pe
câmpiile Bulgariei, nu au avut o grozavă influenţă în bine asupra vieţii noastre sociale. S-au
schimbat câteva forme, dar fondul nu a rămas măcar acelaşi, ci s-a înrăutăţit.
Şi cu toate acestea, deşi pe vremea aceea numărul literaţilor noştri era foarte restrâns,
totuşi s-a scris foarte mult, pentru a se glorifica războiul, şi s-au scris chiar lucruri de valoare;
ba până şi unii dintre scriitorii tineri de astăzi se inspiră din amintirile vitejiilor de atunci.
La 1907, eram în alte condiţii. Mintea neamului nostru era frământată de idei prielnice
poporului. Aveam chiar formaţiuni politice, în ale căror programe, punctul principal era grija
de starea poporului; aveam poporanişti, naţionalişti, toţi însufleţiţi de cele mai bune gânduri
pentru popor şi naţiune, şi a cărora activitate, pentru ajungerea la ţinta urmărită, îmbrăţişa şi
literatura, aşa că aveam o literatură poporanistă, o literatură naţionalistă...
Nu putem pune la îndoială sinceritatea poporaniştilor şi a naţionaliştilor noştri, nici nu
putem contesta că între ei sunt talente reale, care s-au manifestat aşa de frumos în artă. Dar
întru cât talentele aceste, oamenii aceştia sensibili, fost-au zguduiţi, în sufletul lor, de
peripeţiile dramei înfiorătoare din 1907, şi în ce lucrări ale lor se oglindeşte ceea ce au simţit
şi au cugetat despre cel mai însemnat eveniment din istoria poporului nostru?‖1115.

1907: Notiţe despre ouăle roşii
„Aproape la toate confesiunile religiunii creştine a rămas vechiul obicei ca, la sfintele
Paşti, rudeniile, prietinii şi cunoscuţii să cinstească unul altuia ou roşu , şi mai ales băieţii sunt
aceia care cea mai mare bucurie o simt, în sărbătoarea sărbătorilor, pentru ouăle roşii.
Chiar de aceea, culegând eu aceste notiţe despre ouăle roşii, cred a procura, pentru cei
ce le vor ceti, câteva momente de distracţie, acum în zilele sfintelor Paşti, când nu prea este
casă şi masă în şi pe care să nu se găsească ou roşu.
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Oul, din vremi bătrâne, la cele mai multe popoare avea un osebit rol, ba uneori chiar
exagerat. Aşa, de exemplu, legendele timpului preistoric susţineau că chiar şi universul s-ar fi
format din „oul lumii‖. Poveste ori paradox? Weda , cartea religioasă a indienilor, încă
atribuie oului un deosebit rol la anumite simbolizări. Ca decor simbolic, era folosit la
mormintele egiptenilor şi la moscheile turcilor deopotrivă, ba chiar şi creştinii îl priveau, deja
de mult, ca simbol al răscumpărării. În Germania încă se aminteşte foarte de mult despre rolul
oului. Aici, Paştele, de mult, nici nu erau alta, decât sărbătoarea închinată zeiţei păgâne Ostera
(Ostera, în germană înseamnă ou – n. n.), ceea ce e, probabil, chiar şi numai de după numirea
nemţească a Paştelor, care a rămas până în ziua de astăzi, după numele acelei zeiţe. Saşii
vechi, care locuiau în nordul Germaniei, priveau oul de simbolul reînvierii naturii şi, la
serbările ce le aranjau în onoare a acestei zeiţe, care era zeiţa primăverii, cinsteau, unul, altuia,
ou .
Tot aşa făceau, încă în evul vechi , perşii c e locuiau în interiorul Asiei, la serbarea
anului nou, care cădea, totdeauna, pe prima zi de primăvară. La păgâni era şi un obicei de a se
juca cu oul. Era anume un joc de-a „oul ascuns‖, cu care se ridica şi mai mult bucuria şi
veselia zilei. Jocul era aşa că, în presară sărbătorii, careva dintr-o familie ori dintr-o societate
ascundea un ou roşu , pe care era desenată şi o cunună, într-un anumit loc, de exemplu în
odaie, curte ori grădină. Acel ou ascuns, în ziua sărbătorii trebuia să fie găsit de o „fată mare‖,
care, dacă-l găsea, i se explica spre noroc , având a se mărita până la Paştele următor, sau,
dacă nu tocmai atunci, în tot cazul va avea peţitori. Acest joc era la ei foarte plăcut, mai ales
pentru fetele ce găseau oul, şi la superstiţia lor ţineau foarte tare.
Pe unele locuri se zice că ar fi rămas acest joc în obicei şi la creştini, mai ales între
germani. Dacă însă găsirea ar tâlcui adevărul şi norocul pentru „fata mare‖, atunci, şoptind fie
zis, n-ar fi rău dacă s-ar introduce acel joc şi pe la noi. Năcazul ar fi numai că, în ziua care a
făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa, adică în ziua de Paşti, când timbrul
dispoziţiei trebui e să fie bucuria, s-ar găsi prea multe fete agitate şi iritate.
*
Ouăle, într-un timp, erau un izvor de venit al preoţilor, capelanilor şi, peste tot, al
slujitorilor bisericeşti. Fiecare creştin era dator ca, la Paşti, să plătească acestora competenţa
de ouă, căci, la caz contrar, li se putea face execuţia ca şi pentru altă contribuţiune ori datorie.
Cică, în Saxonia, în anii primi ai reformei, fiindcă cei ce trecuseră la reformă nu voiau să
plătească preoţilor de mai înainte, acestora li s-ar fi încasat, pe calea execuţiei, competenţa de
ouă.
Rămăşiţa din datina de a da preoţilor ouă mai este încă şi astăzi chiar şi la poporul
nostru, pentru că, în multe locuri, şi azi, credincioşii, mai ales femeile şi fetele, în ziua de
Paşti merg la biserică cu oul roşu în maramă ori în buzunar şi, înainte de a primi păştile de la
preot, ca răscumpărare, dau un ou roşu.
La ruşi încă se aminteşte de rolul deosebit al oului. Adam Olearius, un savant din
secolul XVIII, într-o carte a sa, descriind sărbătoarea Paştelor la ruşi, între altele zice că
nimenea, fie acela nobil ori iobag , nu deneagă unul altuia sărutul de Paşti, salutându-se unul
pe altul cu cinstirea reciprocă a oului de Paşti. Însuşi Ţarul, zice mai departe, împărţea ouă
roşii personalului de curte şi avea obiceiul că, în ziua Paştelor, dimineaţa, înainte de a merge
la rugă, se cobora la temniţă şi, după ce i se deschideau uşile, dădea fiecărui rob câte un ou
roşu, zicându-le: „Bucuraţi-vă că Domnul Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, a
înviat din morţi! În Rusia, ouăle mai de mult se vopseau numai galbene şi roşii, culoarea
galbenă însemnând soarele, iar cea roşie purpura majestăţii divine.
Vopsirea ouălor este de origine foarte veche. Jidovii cunoşteau vopsirea ouălor încă
pe timpul când erau pe pământul Gozen. Ei le vopseau cu coji de ceapă, dând astfel oului o
culoare gălbuie. De aici a trecut obiceiul şi la creştini, unde apoi i s-a dat oului o însemnătate
şi mai mare, pentru că, la Paşti, nu numai că se vopsea, ci se şi pictau pe el semne ce
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reaminteau scene din suferinţele Domnului Hristos, aşa, de exemplu, crucea, cuiele, inima
străpunsă şi altele. Că roşitul ouălor va fi rămas de la jidovi o mai întăreşte şi tradiţiunea
poporală. Ea susţine că, pe când era Hristos pus în mormânt, petrecând fariseii ziua Paştelor,
la masă întinsă, unul dintre ei, speriat, spune că „Hristos, răstignitul şi mortul nu s-a mai găsit
azi în mormânt, iar ai săi spun că a înviat‖. Atunci, ceata fariseilor striga în cor revoltată:
„Când cocoşul ăsta (din blid) va striga „cucurigu‖ şi când aceste ouă albe (de pe masă) roşii se
vor face, atunci credem că a putut învia Hristos‖. Deodată, o neaşteptată bătaie din aripi şi un
puternic „cucurigu‖ s-aude. Cocoşul încă bătând din aripi, pentru a putea începe „forte‖, toate
mutrele fariseilor le stropise cu zamă fierbinte şi, de atunci – zice legenda – rămaseră cu
pistrui pe faţă. Ştergându-şi ei bine ochii stropiţi cu zeamă, observară că toate ouăle de pe
masă se făcuseră roşii. Aşa li se dovedi, dar, învierea, precum ei cerură!
Maria Magdalena, pentru a dovedi imperatorului Tiberiu că Hristos a fost ucis şi a
înviat, îi prezentă mai multe ouă roşii.
O altă versiune despre roşirea ouălor este cea despre o fată, care, mergând cu ouă la
piaţa din Ierusalim şi auzind, în cale, că Hristos a înviat, a zis că atunci va crede, dacă ouăle ei
albe se vor schimba în roşii. Când ajunse în piaţă, cuprinsă de fiori văzu că toate ouăle se
roşiseră.
Oul se roşeşte pentru că el reprezintă forma rotundă a pământului şi acest pământ l-a
spălat Hristos cu sângele său. Din cele mai vechi timpuri şi în toate ţările există ouă roşii.
Pretutindeni, în palat şi bordei, s-au făcut ouă roşii, colorate din anumite şi deosebite
substanţe, până când acest lucru a ajuns acum o adevărată artă.
În Londra, de exemplu, în vitrinele prăvăliilor, dar mai ales a cofetăriilor, poţi vedea
ou roşu, începând cu preţul de la 20 bani şi până la câteva mii fonţi şterlingi. Sunt ouă roşii
lucrate de cei mai de valoare artişti, a căror preţ se urcă până pe la 20 mii coroane. Sunt apoi
ouă lucrate din os de elefant, înlăuntru cărora donatorul poate pune bomboane de prima fineţe
ori juvaiere preţioase. Un ou la fel a dat fiului său un american bogat. Diametrul acelui ou a
fost de jumătate metru şi în lăuntrul lui era aşezat un instrument de muzică automată, care
juca mai multe piese. Acest ou se scrie că ar fi costat 90 mii coroane. Cadou american !
Se mai scrie despre un ou şi mai de mare preţ, care l-a primit ţarul Alexandru II de la o
prietenă bună a sa. Suprafaţa acestui ou este din aur, în care sunt gravate scene din răstignirea
Domnului, înlăuntrul oului, gălbenuşul îl formează o cruce din rubine, cu marginile de
diamante. Oul este lucrat în Paris şi preţul lui este nehotărât, pentru că conţine aşa bucăţi de
rubin ca şi care nu mai există altele. Acest ou se scrie că se păstrează şi în ziua de azi, în
muzeul „Eremitage‖ din Petropolea.
*
Câtă deosebire între ouăle roşii, ce se pregătesc pentru palate, şi între cele ce se lucră
în bordeie! Colo, auzi de ouă roşii lucrate cu rubine şi diamante, aici vezi oul natural, roşit de
multe ori în coji de ceapă. Şi totuşi, bucuria pretutindenea e mare, în palat şi bordei. Da, căci
Dumnezeu aşa a întocmit sufletele oamenilor, ca, în ziua luminatei învieri, şi săracul din
bordei să se ştie bucura asemenea bogatului din palat‖1116.

1907: „Austrie tu ţara mea‖
„Joi, în 19 decembrie 1907 stil nou, aranjează şcolile poporale româneşti din Suceava
un teatru şcolar, îmbinat cu concert, care va avea loc în sala de gimnastică. Dirigentul corului,
1116 Vaşiadi, Minerva, Notiţe despre ouăle roşii, în Tribuna, Nr. 89, Anul XI, 18 aprilie / 1 mai 1907, pp. 2, 3
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dl Alexandru Voievidca. Programul următor: 1). „Austrie, tu ţara mea‖, cor, compus pentru 3
voci de Alexandru Voievidca. 2). „Prolog‖, de Iosif Vulcan. 3). „Despre buna cuviinţă‖,
dialog de Maria Drăgan. 4). „Cântec de primăvară‖, cântec poporal, aranjat pentru 3 voci de
Alexandru Voievidca. 5). „Despre lene‖, trilog de Maria Drăgan. 6). „Hai leliţo, hai‖, cântec
poporal, aranjat pentru 3 voci, de Alexandru Voievidca. 7). „O sărbătoare la cules de vii‖,
comedie în 3 acte de Ema Krehbig, tradusă de Mihai Bogdan. 8). „Domnul şi mielul‖, compus
pentru 3 voci cu sopran şi Alt Solo şi cor de Alexandru Voievidca. 9). „Deaşteaptă-te
Române‖, cântec naţional, aranjat pentru 3 voci de Alexandru Voievidca. Începutul, precis la
oarele 7 şi jumătate, seara. Preţul de intrare: Stalul I – 2 coroane; stalul II – 1 coroană; parter –
50 bani; galerie – 40 bani. Venitul curat e destinat pentru sprijinirea copiilor sărmani de la
şcolile poporale româneşti din Suceava. Suprasolvirile se vor publica pe cale ziaristică.
Inteligenţa română din Suceava şi împrejurime e rugată a sprijini aceasta întreprindere
şcolară‖1117.

1908: Bulgăraş de gheaţă rece, la muncă în Germania!
Niciodată nu mi-am putut explica textul minunatului cântec „Bulgăraş de gheaţă rece‖
sau „Izvoraş cu apă rece‖, prin care fata bucovineancă, plecată printre străini, îşi plânge dorul
de mamă şi de satul natal: „Izvoraş cu apă rece, / pe la poarta mamii trece, / iese mama să se
spele, / dă de lacrimile mele‖ şi, desigur, întreabă drumeţii dacă n-au văzut, n-au cunoscut,
prin cele ţări ale lumii, odorul sufletului ei. Cântecul era atât de tulburător încât îl avea în
repertoriu, cu acelaşi mesaj, toate bandele de lăutari, dar parcă nimeni nu-l cânta mai sfâşietor
decât solcanii. Şi iată că, din întâmplare, îmi iese în cale un text publicitar, „Referinţe
favorabile de câştig pentru familiile de lucrători în câmp în Germania‖, care probează că mulţi
bucovineni tineri, ca şi acum, luau calea Germaniei, ca să câştige o pâine nu mai uşor, ci cu o
răsplată a muncii cât de cât mai rezonabilă decât în Bucovina şi în România, unde, iarăşi,
plecau tinerii, la muncile agricolo. În anunţ, nu se face referire la etnici germani, pentru că în
toate şcolile provinciei se învăţa limba germană, aşa că bucovinenii, ca şi galiţienii, erau
considerţi ,,germani‖.
Durează, fiind din ce mai actual, de mai bine de un veac anunţul acesta de recrutare a
forţei de muncă bucovinene pentru muncile agricole din Germania. Şi mă doare actualitatea
lui atât de adânc, încât pun anunţul ca fundal, ca simbol al lumii halucinante în care îmi
petrece ultimii ani de viaţă.
,,Biroul german pentru lucrători de câmp‖ în Berlin caută, pentru întreaga împărăţie
germană, familii germane de lucrători de orişice exploatare pe moşii cavalereşti şi domenii.
Familiile se pot obliga la lucru şi pe mai mulţi ani şi referinţele de simbrie respective de câştig
sunt foarte bune. Fiecare familie capătă locuinţă gratuită, care constă din o odaie, o cămară, o
bucătărie şi grajduri, precum şi o încăpere comodă pentru încălzire. Pentru aceasta capătă ca
daruşag, de la conducerea moşiei, trei paturi cu şase lăicere, un dulap, o bancă, două scaune,
doua mese şi acareturi de spălat, mâncat şi copt pentru patru persoane. Numai pentru lucruri
eventuale de mână are să grijească familia singură. Pentru un lucru de douăsprezece ore pe zi,
se plăteşte, pentru un an, în bani gata, următoarele: Unui bărbat – 120 mărci, în rate lunare
câte 10 mărci pe lună (douăsprezece coroane) şi la finea anului, un premiu de 24 coroane. Mai
1117 Apărarea Naţională, Nr. 93, Anul II, duminică 15 decembrie stil nou 1907, p. 4
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departe, un centnar de grâu, 12 centnare de secară, 4 centnare de orz, 2 centnare de mazăre, 2
centnare de ovăz, 80 centnare de barabule şi încălzire cu totul gratuită. Pe lângă aceasta, circa
8 prăjini de pământ, un strat arat pentru curechi şi o bucată de grădină lângă casă. Trăsurile
necesare pentru gospodărie se capătă de la conducerea moşiei. O femeie capătă, ca simbrie
zilnică, iarna, 50, vara 60 şi în timpul recoltei (şase săptămâni) 75 bani. Pe lângă acestea, mai
capătă o femeie o coroană 80 bani pentru mulsul vacilor. De se întâmplă că un bărbat se
întrebuinţează mai mult timp ca servitor de cai sau la îngrăşat vite, atunci capătă el un onorar
deosebit, de 36 coroane, bani gata, şi 5 centnari de secară. Mai departe, îi este permis unei
familii să ţie o vacă gratuit. În caz că nu se întâmplă aceasta, atunci capătă, de la conducerea
moşiei, două capre bune de lapte şi două litre şi jumătate de lapte zilnic. Fiecare familie
capătă, afară de acestea, gratuit, doi mascuri (purcei – n. n.) câte de 10 săptămâni spre
creştere, care abia după 8 luni se pot tăia sau vinde. Creşterea de gobăi e tot gratuită. Dacă
sunt într-o familie băieţi de 15 ani, atunci aceştia pot fi întrebuinţaţi ca băieţi de curte. Întâiul
băiat de curte capătă, afară de simbria obişnuită, de 50, 60 şi 75 de bani 10 centnare de secară
şi 15 de barabule, precum şi o remuneraţie de 15 mărci. Al doilea sau alţi băieţi de curte
capătă, pe lângă plata zilnică de 60 bani (iarna), 70 bani (vara) şi 85 bani (pe timpul recoltei),
14 centnari secară, 20 de barabulo şi 15 mărci premiu. Familii germane care nu pot exista, din
cauze felurite, în patria lor, ar face bine să plece la Germania, la lucru. În vreo câţiva ani pot
să-şi câştige sume frumoase de bani şi, întorcându-se acasă, vor putea restaura cu succes
gospodăria părăsită. Pentru ţăran este, în Germania, totdeauna mai bine decât în America şi
România. Anunţuri de la familii ţărăneşti germane, care reflectează la un lucru de agricultură
în Germania le primeşte şi le dă desluşiri / mijlocitorul general pentru Bucovina şi Galiţia
estică:
Hermann B. Langberg, Cernăuţi, strada principală, Nr. 37, mijlocitor de lucrători,
concesionat de înaltul i. r. guvern‖1118.

1910: Pumnul măcar are un monument, Filimon, însă, nimic!
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
1118 Apărarea Naţională, Nr. 28, Anul III, duminică 12 aprilie stil nou 1908, p. 4
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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 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 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!‖ 1119.

1119

Grămadă, Ion, „Din împărăţia morţilor‖, în „Patria‖, nr. 422 din 26 iunie 1910, pp. 1-3
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1910: Tricolorul românesc
„Şi dacă ar mai fi trebuinţă de vreo probă că colorile vânăt, roşu, galben au fost
colorile Ardealului, înainte de diploma împărătesei Maria Theresia cu multe secole, ne-o
spune, mai clar ca lumina soarelui, decretul regesc din 9 februarie 1874, în următoarele
cuvinte: „Conţinutul şi forma scutului Ungariei şi a singuraticilor ţări care constituesc statul
maghiar l-a statorit uzul legal de mai multe secole, pe baza dezvoltării istorice milenare‖.
Descrie, apoi, cu deamăruntul scutul Ungariei, împărţit în patru câmpuri, în care sunt cuprinse
ţările ce se ţin de coroana Sf. Ştefan, în al patrulea câmp e scutul Ardealului, cu colorile roşu,
vânăt, galbăn. În scutul Ungariei, crucea e românească, cu talpa (textul : „román izlésű
úgynevezett talpabkereszt‖).
Decretul regesc demanda: „În toate actele de stat, care privesc exclusiv ţările coroanei
ungureşti, ce vor emana în numele regelui şi se vor prevedea cu subscrierea sa, pe viitor astfel
de sigil să se întrebuinţeze‖.
Am lăsat să se cerceteze, în muzeul din Budapesta, unde credeam că se păstrează
steagurile care au fost purtate la încoronarea regelui şi cu ocaziunea serbărilor milenare;
scopul îmi era să mă conving în ce ordine se găsesc colorile Аrdealului pe acele steaguri; dar
în muzeu nu se păstrează. Eram curios să văd,că oare nobilimea maghiară mai avea cunoştinţă
despre ordinea colorilor ardelene. Curiozitatea mea era îndreptăţită, pentru că însuşi regele ne
spune, după încoronare, în suscitatul decret că: „În timpul mai nou, scutul ţării, atât în
infăţoşarea singuraticelor elemente, cât şi în compunerea acelora, s-a depins în modul cel mai
variat şi defectuos, din care cauză, la privinţa autenticităţii picturii scutului ţării, a început a
domina părerea nesigură şi dubietate etc.‖. Să ne mai mirăm că, la adunarea din Blaj, în 15
Mai 1848, a purtat nu ştiu cine un steag: roşu, alb, vânăt, crezând că e românesc; iar
maghiarii, în dieta din Cluj, l-au declarat de steag muscălesc. Ba că, până în ziua de azi, foarte
puţini ardeleni ştiu – dacă într-adevăr ştiu – că colorile Ardealului au fost şi sunt: vânat, roşu,
galbăn. Chiar şi guvernatorul Ardealului, principele Schwarzenberg, în anul 1852, când cu
venirea regelui în Ardeal, a ordonat arborarea steagului: roşu, vânăt, galbăn, în credinţă că
aceasta ar fi ordinea colorilor Ardealului.
Atâta e tot ce am putut descoperi în bibliotecile patriei. Duşmanii neamului românesc
se poartă cu ură nespusă faţă cu colorile româneşti, nu numai la noi, dar şi în Bucovina. Am
cetit, cu mare dezgust, persecuţiunile ce au îndurat fraţii noştri din Bucovina pentru steagul cu
trei colori româneşti. Eu, ca om bătrân şi păţit, sunt de părere să nu se expună poporul la
persecutării; să nu facă, fără voie, pe voia „streberilor‖ care trăersc din suspicionări şi
denunţări.
Să nu se motiveze cu aceea că sunt colorile de pe steagul Ardealului, ceea ce nu-i
îndreptare pe Bucovineni să poarte astfel de steaguri. După contopirea Ardealului în Ungaria
(1868), nici pe românii ardeleni nu-i mai suferă să se folosească de asemenea steaguri, cu
toate că, în scutul Ungariei, se găsesc împreunate prin lege insigniile tuturor ţărilor de sup
coroana Sfântului Ștefan, astfel şi scutul Ardealului, cu colorile sale, Dar fraţii noştri din
Bucovina n-au trebuinţă să se folosească de astfel de motivare. Bucovina, ca ţară, îşi are
steagul său, cu colorile: vânăt şi roşu. Are însă, tot ca ţară, scutul său, în trei colori nationale,
anume, tot pe steagul ţării: vânăt şi roşu, în mijloc este un cap de zimbru fioros (bour –
bosurus), apoi trei stele mari de aur: una deasupra capului, alta de-a dreapta, iar a treia, de-a
stânga capului. (Vezi „Landeswappen und Landesfarben‖, von Dr. Karl Lind).
N-are de a face nimic că scutul se ţine de heraldică, vorba e să ţii conştiinţa naţională
vie li deşteaptă şi să te desfătezi în „scumpul nostru tricolor‖. În ce formă ţi se prezintă, e un
ce de tot secundar; iar in formi arătată eşti în cadrul legii, nu te poate opri nimeni. Şi încă
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ceva: scutul acesta e un document că Bucovina nu e nici ţară nemţească, nici ţară
muscăleasească sau rutenească, ci că e ţară românească, ruptă din Moldova.
Poporul n-are să se ocupe de steaguri, n-are să se expună la persecuţuni, are însă să
cultive portul strămoşesc, cu colorile naţionale, are să ţină cu sfinţenie la tot ce e naţional,
pentrucă: „Apa curge, pietrele rămân‖. Apoi, prin scrieri în limbagiu atrăgător, în înţelesul
poporului; mai ales prin conferinţe publice şi reprezentaţiuni teatrale de conţinut national, să
se preamărească caracterul, moralitatea, virtutea cetățenească, cu un cuvânt, „omul ideal‖;
apoi să se biciuiască, fără milă şi cruţare, cei „cu doi bani în trei pungi‖. Cei ce s-au făcut
„coadă de topor‖. Răul ce-l face cineva neamului său trebuie, fără milă şi mult mai aspru,
pedepsit, decât injuria ce ți-o fac străinii, alcum moralitatea publică e sacrificată.
În scutul, în armele familiei mele, din secolul al XVII-lea încă se găsesc culorile
naţionale, dar, abstrăgând de la aceasta, pe mine mă leagă o foarte „scumpă‖ amintire de
aceste colori. Era la mul 1865, dieta era convocată la Cluj, pe baza legilor feudale din anul
1791, să se pronunţe în chestia unirii Ardealului cu Ungaria. Alegătorii maghiari s-au adunat
în curtea comitatului, având mai multe steguleţe de pânză, cu colorile Ungariei. Alegătorii
români, în număr complet, în veșminte sărbătoreşti, tot acolo s-au adunat; aceştia aveau un
singur steag, impozant de mare şi frumos, de mătasă, cu coloriie Ardealului. Îl comandasem
eu, ca candidat de deputat al românilor. Alegătorii români, în frunte cu mine, care eram
supremul funcţionar al comitatului, am protestat în contra dietei. Urmarea fu că, în loc să fi
fost eu numit secretar la cancelaria curţii regale, în Viena, precum fusesem propus de către
guvernul ardelean, am fost – precum era de prevăzut – trântit în pensie, prin care mi s-a
nimicit viitorul.
Eu, adică, eram pătruns până în adâncul sufletului meu de adevărul cuvintelor
genialului Bălcescu şi Golescu, exprimate cu un sublim entuziasm, de repețite ori, în casa
părinţilor mei, în anul 1849: „Până când un popor nu e constituit ca naţiune, n-are ce face cu
libertatea‖.
În această a mea credinţă n-am stat un singur moment la îndoială de a-mi face
datorinţa, chiar cu jertfirea viitorului meu şi al copiilor mei. Am făcut, deci, noi, alegătorii
români, întocmai ceea ce făcuseră deputaţii maghiari la anul 1863, faţă cu dieta din Sibiu.
Care-mi fu mirarea, că alegătorii români din celelalte municipii n-au făcut asemenea.
Mă rezum şi zic: Originea colorilor Ardealului se pierde în negura vechimii timpilor seculari.
În scutul Ardealului, acele colori au, precum reiese din decretul regesc, un trecut istoric
milenar. Pentru poporul român, însă, acele colori sunt o sfântă moştenire din Dacia Traiană şi
au un trecut istoric de două milenare. / Sibiu, în Decemvrie 1901. / Iosif Sterca Şuluţu‖ 1120.

1910: Istoricul „Societăţii mazililor şi răzeşilor din Bucovina‖
de Dionis cav. de Bejan, consilier consistorial şi deputat în dieta ţării, scris în cartea
„Românii din Bucovina‖, care a fost compusă şi redactată cu ocaziunea „Expoziţiunii
generale române din 1906‖.
„La nordul Bucovinei, pe valea Siretului, Ceremuşului şi a Prutului, până la Nistru, se
află astăzi, în 52 de comune, o pătură deosebită a poporului român, sub numele de mazili şi
răzeşi. Numărul lor se urcă la suma considerabilă de 25.000 de suflete. Aceşti români de viţa
1120 Tribuna, Nr. 206, Anul XIV, Arad, duminică, 9 octombrie nou (26 septembrie vechi) 1910, pp. 4, 5
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vechilor familii din nobilimea moldovenească sunt, astăzi, o stare mijlocie între boierimea şi
ţărănimea bucovineană.
Străbunii lor formau, odinioară, călărimea cea vitează, în oastea Domnitorilor
Moldovei, şi existenţa acestor familii romaneşti, în partea nordică a Bucovinei, se poate
urmări până în timpul neuitatului voievod Ştefan cel Mare. Acesta i-a aşezat aice ca sentinele,
pentru paza frontierei principatului său de cătră regele polon. La încorporarea Bucovinei cu
Austria mazilimea bucovineană a purtat destinele ţării. Ea a jucat un rol însemnat la
depunerea jurământului de fidelitate către glorioasa dinastie împărătească a Habsburgilor, în
1/12 octombrie 1777, şi a format, în anul 1809, un corp de miliţie voluntară pentru apărarea
ţării, sub comanda mazilului Mihalachi de Calmuţchi. Mazilii şi răzeşii bucovineni sunt şi
astăzi proprietari de moşii, aşa-numite dominicale, şi, ca atare, patroni bisericeşti. Ei
dispuneau, în timpul boierescului, de mai mulţi sau mai puţini vasali, care le lucrau pământul.
După desrădicarea boierescului, în anul 1848, mazilimea şi răzeşimea, nedeprinse fiind cu
munca câmpului, a ajuns în împrejurări economice de tot grele, sărăcind, din an în an, mai
mult.
Pe lângă neajunsurile economice, se mai adăugase, în deceniile din urmă, pentru
mazilimea şi răzeşimea noastră, şi pericolul de a se stânge cu totul în puhoiul imigrărilor
necontenite ale elementului slav din Galiţia învecinată. Răzeşimea începuse deja a-şi pierde
limba maternă întru atâta, încât, la censul populaţiunii din Bucovina, în cele mai multe cazuri,
ea a fost scrisă la ruteni.
Din cauza pericolului acestuia, s-a adunat, în anul 1899, un număr mic de bărbaţi,
însufleţiţi de iubirea de neam, şi a hotărât a înfiinţa „Societatea Mazililor şi Răzeşilor
bucovineni‖, cu scopul de a pune stavilă slavizării în această pătură socială de un trecut aşa de
glorios în istoria neamului romanesc, de a întări între mazilii şi răzeşii noştri conştiinţa
originii româneşti şi a-i ridica iarăşi, prin promovarea intereselor lor culturale, economice,
comerciale şi industriale.
Societatea aceasta s-a constituit, apoi, pe baza statutelor întărite de guvernul i. r. al
ţării, în anul 1900, numărând abia 92 membri ordinari. Patru ani mai târziu (1904), s-au
modificat statutele societăţii, acomodându-le mai potrivit cu necesităţile timpului.
Societatea se conduce de un comitet de 15 membri şi acesta se compune, în prezent,
din următorii domni:
Preşedinte: Dionis cavaler de Bejan, consilier consistorial în Cernăuţi şi deputat în
dieta ţării; I-ul vicepreşedinte; Dr. Iancu cav. de Cuparencu, profesor la Gimnaziul III de
stat în Cernăuţi; al II-lea vicepreşedinte: Dimitrie cav. de Zopa, profesor la şcoala reală
superioară gr. or. în Cernăuţi; casier: Ioan de Sevescul, catihet în Cernăuţi; secretar: Nichifor
Scraba, învăţător în Cernăuţi; Membri fără funcţiune: Ioan cav. de Bejan, proto-presviter în
Cernăuţi; Eudoxiu Daşchievici, primar comunal în Ropcea; Dionis cav. de Păunel, şef de
poştă în Cernăuţi; Eusebie de Procopovici, paroh în Bobeşti; Nicu Stângaci, comisar de
poştă în Cernăuţi; Ioan cav. de Tiron, învăţător în Igeşti; Eusebie cav. de Tudan, prof.,
Cernăuţi; Eudoxiu cav. de Ursachi, mare proprietar în Banila moldovenească; Dr. Daniil
Verenca, director în Câmpulung; Leon cav. de Vlaico, proprietar în Horoşăuţ.
Societatea numără, astăzi, 2.572 membri ordinari, 17 membri fundatori şi 9 membri
onorari. Activitatea societăţii culminează în creşterea românească a copiilor de mazili şi
răzeşi, în deşteptarea conştiinţei de origine şi a iubirii de neam, precum şi în promovarea
tuturor intereselor membrilor săi pe terenul cultural, economie, comercial şi industrial.
Relativ la creşterea tineretului, este de amintit că, în fiecare an, se primesc 30-40 de
şcolari sărmani, din starea mazililor şi răzeşilor, în „Internatul Francisc Iosif de băieţi
români‖, în Cernăuţi, iară, afară de internat, se susţin cu subvenţiuni lunare 60-70 de copii de
răzeşi, la diferite şcoli publice în Cernăuţi.
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În scopul deşteptării naţionale a mazililor şi răzeşilor noştri, s-au ţinut, în decursul
ultimilor 6 ani, o adunare constitutivă, 5 adunări generale ordinare, în Cernăuţi, şi mai multe
adunări generale extraordinare, la ţară, prin satele răzeşeşti, anume în Nepolocăuţ, Cuciurmic,
Broscăuţ, Ropcea, Igeşti, Banila moldovenească, Muşeniţa, Mihalcea, Cabeşti, Voloca pe
Ceremuş şi Carapciu pe Ceremuş. În toate locurile acestea, mazilimea şi răzeşimea au
întâmpinat stăruinţele societăţii cu mare însufleţire. Afară de adunări generale, s-au mai
aranjat în satele amintite, precum şi în Cernăuţi, conveniri sociale şi petreceri poporale, cu
succes favorabil, cercetând petrecerile acestea şi răzeşimea din satele învecinate.
Cu ocaziunea acestor conveniri, s-au înfiinţat, în respectivele comune răzeşeşti,
totodată şi însoţiri romaneşti de economie şi credit, după sistemul Raiffeisen, care
funcţionează foarte exact şi sunt o binefacere mare pentru membri.
Activitatea societăţii se restrânge negreşit numai la comunele răzeşeşti, care se pot
împărţi în trei categorii, şi anume: 1). în comune curat româneşti, 2). în comune mixte, cu
răzeşime română şi ţărănime ruteană, 3). în comune cu răzeşime rutenizată, dară pe cale a se
deştepta la conştiinţa originii ei romaneşti.
La categoria 1)., se numără comunele: Muşeniţa, Banceşti, Botuşeniţa, Gropana,
Igeşti, Ropcea, Banila moldovenească, Budeniţ, Broscăuţul-vechi, Cireş, Davideni şi Nouăsuliţe.
La Categoria 2)., se numără: Mihalcea, Calineştii-lui Cuparencu, Cernăuţ, Ţureni,
Gogolina şi Leucenii-Teutului.
Comunele de categoria 3). sunt: Banila rusască, Ispas, Milie, Vijniţa, Zamostie,
Carapciu pe Ceremuş, Vilaucea, Voloca pe Ceremuş, Văscăuţ pe Ceremuş, Staneşti de jos pe
Ceremuş, Staneşti de sus pe Ceremuş, Barbeşti, Costeşti, Cabeşti, Comareşti, Panca, Jadova,
Nepolocăuţ, Piedecăuţ, Revacăuţ, Berhomet pe Prut, Ivancăuţ, Hliniţa, Valeva, Cuciurmic,
Verbăuţ, Horoşăuţi, Boianciuc, Babin, Vasileu, Samuşin, Cincău, Culeuţ şi Repujineţ. Afară
de aceasta, se află singurite familii răzeşeşti, împrăştiate în întreaga ţară, în felurite stări şi
servicii. În părţile cele rutenizate există şcoli rutene. Mazilii şi răzeşii sunt, după lege,
constrânşi a trimite copiii lor la aceste şcoli.
Aceasta le face multă scârbă şi amărăciune. De aceea, în toate aceste comune răzeşeşti,
unde s-au făcut adunări generale extraordinare, comitetul societăţii a fost primit cu braţele
deschise, iară în decursul deliberărilor, puse la ordinea de zi, bieţii răzeşi nu încetau a da
expresie amărăciunii lor, plângându-se, înaintea comitetului, cu durere de inimă:
„Am uitat limba noastră strămoşească, dară suntem români. De noi nimeni nu s-a
interesat, până acuma. Voim şcoală românească, ca să scăpăm copiii noştri de atâta rusie!‖.
Mijloacele societăţii se restrâng la taxele anuale ale membrilor ordinari, taxele
membrilor fundatori, veniturile din petreceri poporale şi oferte benevole ale mărinimoşilor
binefăcători.
Aceste şire le dau publicităţii ca să ştie lumea mare românească de existenţa şi greul
trai ce-l duce mazilimea şi răzeşimea noastră din Bucovina, urmaşii unor vechi şi nobile
familii moldoveneşti, din un timp istoric glorios!‖1121.

1121 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 1, bilunar – proprietar şi editor: Prof. Dr. Iancu cav.
De Cuparencu; redactor responsabil: Teofil cav de Manescul; tipografia lui E. Kanarski, Cernăuţi, 18 noiembrie
1910, pp. 4-7
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1910: În Banila, „animaţie şi entuziasm până în zori de zi‖
„În 9 octombrie 1910, a avut loc o frumoasă adunare a mazililor şi răzeţilor din Banila
moldovenească, la îndemnul domnului proprietar mare şi primar Eudoxie cav. De Ursachi şi
Alecu Daşchevici. Din partea comitetului au luat parte dl vicepreşedinte Dr. Iancu cav. de
Cuparencu şi Leon cav. de Vlaico, însoţiţi de un număr considerabil de tineri universitari, ca
reprezentanţi ai Societăţii academice „Academia Ortodoxă‖, „Junimea‖ şi „Dacia‖.
La gara din Banila, au fost întâmpinaţi reprezentanţii noştri de inteligenţa locală, în
frunte cu dl Ursachi, iar la localul şcolii i-a salutat, în numele mazililor şi răzeşilor din Banila,
dl paroh Ştefan Stefanovici. A răspuns dl Dr. Cuparencu, mulţămind pentru frumoasa primire
şi invitând pe cei prezenţi, la orele 4, la adunare. Adunarea a fost deschisă de dl. H.
Stefanovici, la a cărui propunere s-a ales de prezident ad-hoc Dr. Cuparencu per
acclamationem. Întâmpinat cu vii aplauze, a început Dr. Cuparencu oraţiunea sa, arătând rolul
însemnat ce l-au jucat, în trecut, mazilii şi răzeşii din Bucovina. A raportat despre activitatea
comitetului şi, în special, despre ajutoarele acordate, în anul acesta, elevilor sărmani şi
sârguincioşi, care frecventează şcolile secundare şi primare în capitală. A provocat pe mazili
şi răzeşi la muncă serioasă, şi a încheiat cu cuvintele: „Avere n-aveţi ca strămoşii voştri,
aceasta e în mare parte în mâna duşmanilor voştri; păstraţi cel puţin cinstea neamului şi odorul
cel mai scump al străbunilor, limba românească, pe care să o lăsaţi neştirbită copiilor voştri.
Daţi copiii la şcoală, căci azi numai prin cultură putem ajunge la ceva‖.
Frumos a vorbit dl superior Zaharie Şesan, despre însemnătatea şcolii, îndemnând pe
cei prezenţi să-şi dea copiii la şcoli româneşti, să trăiască în unire şi să nu se lase ademeniţi de
contrarii neamului.
La propunerea dlui Vasile Marcu (din Frătăuţi – n. n.), care e un membru zelos al
răzeşilor, adunarea l-a felicitat pe Dr. Cuparencu, la obţinerea gradului de doctor în filozofie,
mulţămindu-i, totodată, pentru munca prestată pentru mazilii şi răzeşii din Bucovina. Mai
mulţi elevi ai şcolii din sat au declamat frumoase poezii româneşti. Laudă şi onoare i se
cuvine dlui Leşan, care îşi cunoaşte aşa de bine misiunea sa ca educator al tineretului şi
naţionalist vrednic.
Cu un puternic „Trăiască prea luminatul împărat Francisc Iosif I‖, s-a încheiat
această mândră adunare. La finea adunării, s-au trimis, la propunerea dlui Daşchevici,
telegrame de încredere şi recunoştinţă preşedintelui societăţii, Dionisie cav. de Bejan, şi
deputatului prof. univ., dlui Dr. Constantin Isopescul-Grecul.
Seara, a avut loc o petrecere cu dans, pe care a deschis-o dl Dr. Cuparencu, cu dna
Vilhelmina de Ursachi. A fost animaţie şi entuziasm, în toată suflarea românească, până în
zori de zi. Esprimăm recunoştinţa noastră inteligenţei din Banila şi dlor studenţi universitari
care şi-au dat toată silinţa ca, atât adunarea, cât şi petrecerea, să reuşească atât de frumos.
Venitul curat s-a distribuit între „Soc. Mazililor şi Răzeşilor bucovineni‖ şi „Soc. Doamnelor
române‖ din Banila, a cărei harnică prezidentă e dna Ursachi‖ 1122.

1122 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 1, Cernăuţi, 18 noiembrie 1910, pp. 11-13
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1910: Picior de inteliginţă n-a călcat pe pământul Botuşeniţei
„În 30 octombrie 1910, a avut loc o adunare a mazililor şi răzeşilor în Botuşeniţa, la
care au participat dl Dr. Cuparencu şi studentul în filozofie, dl Emilian Goraş. La gara din
Siret, i-a aşteptat dl Emanuil Popescul şi i-a condus la localul adunării. Au luat parte mazilii şi
răzeşii din Botuşeniţa şi o mare parte de gospodari din comună şi împrejurime, precum din
Calafindeşti şi Şerbăuţi. Au vorbit domnii Dr. Cuparencu, E. Goraş, Vasile Turturean, paroh
în Calafindeşti, Vasile cav. de Volcinschi, paroh în Şerbăuţi, şi comerciantul Ilie Siretean,
dând celor prezenţi sfaturi cu privire la şcoală, limbă şi lege. Adunarea a încheiat-o dl Dr.
Cuparencu, cu următoarele cuvinte: „Domnilor, în anul acesta, serbează popoarele AustroUngariei o festivitate rară. În 18 august a anului acestuia, şi-a împlinit prea bunul nostru
monarh ziua natală a 80-a. Să rugăm pe prea înaltul creator ca domnitorul nostru să trăiască
mulţi şi fericiţi ani, în deplină sănătate spre înţeleaptă ocrotire şi fericire a popoarelor sale. Şi
noi, care am fost, totdeauna, cei mai loiali să strigăm, dintr-un suflet, şi de astă dată „Trăiască
împăratul Francisc Iosif I‖.
Dintre familiile răzeşeşti, amintim pe Canţer, de Repta şi de Malinescul. Un lucru
interesant am aflat, la adunarea aceasta, că, afară de păstorul sufletesc, picior de inteliginţă n-a
călcat pe pământul Botuşeniţei, care e o comună foarte expusă‖ / R.‖1123.

1910-1930: Cazuri de spionaj în dauna românilor
1910: „Trei ofiţeri ruşi, arestaţi în Cernăuţi, ca spioni. Dragostea nemărginită şi
interesul cel mare, pe care îl manifestă Rusia faţă de monarhia noastră şi, în special, faţă de
părţile răsăritene ale ei, Bucovina şi Galiţia, a pus poliţia austriacă pe gânduri. De o bucată de
vreme, se abat pe la noi, prin „Dulcea Bucovină‖ oaspeţi nechemaţi, ba chiar primejdioşi
siguranţei statului austriac, veniţi din Rusia, care, cu o abilitate şi exactitate de nedescris şi cu
o diligenţă demnă de alte scopuri, iau planuri topografice a diferitelor regiuni şi cu deosebire a
părţilor mărginaşe cu frontiera rusească, fac fotografii a feluritelor fortificaţiuni şi se
interesează mai de aproape de toate aşezămintele, pe care armata noastră le are în Bucovina.
Arestările ce s-au făcut, până acum, de poliţia din Cernăuţi, ai cărei agenţi au dat
strălucite dovezi că posed un spirit de observaţie foarte fin, au dovedit că aceşti vizitatori nu
sunt simpli „sportmanni‖, care numai ca să-şi satisfacă unei plăceri fac diferite colecţii de
planuri topografice şi fotografieri, şi că nici nu sunt oameni de rând, ci că ei, aproape cu toţii,
aparţin înaltului corp ofiţeresc rus şi că cu toţi stau direct în serviciul de spionaj al Rusiei.
De câteva zile numai, poliţia cernăuţeană a arestat trei indivizi, tocmai când se
îndreptau spre ţara lor, cu acea mulţumire în suflet, pe care o are omul când şi-a împlinit, în
mod conştiincios, datoria. Aceşti trei indivizi sunt trei ofiţeri din armata rusească. Ei au fost
încredinţaţi cu o misiune specială, din partea Rusiei, şi, din scrisorile aflate la ei, reiese că şiau împlinit cât se poate de bine misiunea lor, umblând prin toată Bucovina. Ei aveau menirea
să facă, aici, la noi, studii topografice, în special aveau să studieze mai bine ţinuturile de la
frontieră, pentru că, în caz de invazie rusească în Bucovina, ei aveau să servească de
conducători ai armatei ruseşti prin aceste ţinuturi. Trebuiau, de departe, să cerceteze podurile
din Bucovina, modul cum sunt eventual fortificate aceste poduri, poziţia şi depărtarea dintre
1123 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 1, Cernăuţi, 18 noiembrie 1910, p. 13

449

450

olaltă, pentru ca, în caz de necesitate, să servească cu rapoarte cât de detailate. În fine, aveau
îndatorirea să facă raport despre numărul magaziilor de pulbere, despre toate depozitele unde
se vând sau se află arme, atât în Cernăuţi, cât şi în provincie, precum şi despre brutăriile
militare ş. a. În momentul arestării lor, s-a la ei o vastă corespondenţă, care atestă pe deplin că
Rusia, în adevăr, zeloşi spioni şi-a aflat în persoanele acestor trei ofiţeri. Ei au fost predaţi
imediat judecătoriei criminale din loc, iar cu investigaţia a fost încredinţat judecătorul Dr.
Preminer. Se aşteaptă încă multe amănunte, interesante de la această investigaţie.
*
Cam în acelaşi timp în care au fost arestaţi cei trei ofiţeri ruşi, poliţia a dat peste o
nouă afacere de spionaj rusesc. În această afacere, de astădată, nu sunt implicaţi ofiţeri ruşi, ci
un ofiţer din armata comună, cu numele Jovinalli, care are rangul de locotenent. Locotenentul
Jovinelli se afla, de mai mult timp, în serviciul de spionaj al Rusiei şi centrul activităţii lui era
oraşul Lemberg, în Galiţia, unde respectivul era cantonat.
De vreo două zile, venise în Cernăuţi şi, sub nume fals, locuia într-un hotel. Aici, prin
purtarea lui foarte suspectă, a atras atenţia poliţiei. Pe lângă aceasta, se mai adaugă o
înştiinţare a poliţiei din Lemberg, către poliţia de aici, însoţită de o descriere personală.
Această descriere personală se potrivea, întru toate, asupra persoanei locotenentului Jovinelli.
Poliţia cernăuţeană nu a mai stat pe gânduri şi, atât în urma purtării suspecte a locotenentului,
cât şi, în special, în urma avizului poliţiei din Lemberg, ieri a arestat pe numitul locotenent.
Se asigură că Jovinelli a venit în Cernăuţi pentru ca să se întâlnească cu trei ofiţeri
ruşi. Norocul însă nu l-a favorizat, de astă dată, căci cei trei ofiţeri au fost arestaţi înainte de a
se putea întâlni cu ei. Poate în temniţă să i se împlinească dorinţa de a vedea pe soţii săi, dacă
în urmă a avut norocul acesta. Locotenentul Jovinelli în curând va fi transportat la Lemberg.
Oare aceste descoperiri de spionaj în Austria să fie rezultatul înţelegerii şi păcii
diplomatice, pe care d1 Aerender a încheiat-o cu dl Iswolski şi, pe care, cu atâta emfază, a
trâmbiţat-o ziarul „Politische Corespondenz‖ din Viena?‖1124.
1914: „Spioni români în Ardeal. Este o mizerabilă şi ticăloasa apucătură a
şovinismului maghiar calomnierea şi batjocorirea poporului român. E veche aceasta
deprindere, foarte veche, din timpurile lui Werböczy şi ale „Aprobatelor‖, poate şi de mai
înainte. În cărţile aceste şi în alte acte legislative din secolii trecuţi, de câte ori se face amintire
de Valahi, ei sunt timbraţi ca cei mai mişei şi periculoşi oameni, vrednici de-a fi ţinuţi în
opresiune şi suferiţi în ţară numai pană când le convine nemeşilor. Au fost, pe acele vremi,
stări barbare la noi. Cu aceasta îşi scuză uneori patrioţii înfierbântaţi trecutul, ruşinos. Aşa
este. Timpul a fost grozav şi barbar, dar barbaria au făcut-o stăpânii nemeşi de pe atunci.
S-au sfărmat însă „Aprobatele‖ şi celelalte legi nevrednice, s-au cufundat în noianul
uitării. Şi, după mai multe şi puternice zguduiri, Ungaria a intrat şi ea în şirul statelor
moderne. Şi multe s-au schimbat, multe lucruri noi s-au introdus, dar cu puţin folos pentru
poporul de rând,. Pentru naţionalităţi s-au votat legi în cameră, cum e, de exemplu, Legea de
naţionalitate, dar aceste au rămas literă moartă. Ca în trecut, aşa şi în zilele noastre, dar în
formă schimbată.
Şovinismul oligarhic de acum, văzând că voim a ne susţinea cu toate forţele
naţionalismul nostru romanic, a introdus, de vreo 4-5 decenii, încoace, iarăşi calomniile şi
pervertirile faţă de noi. Întâi ne numeau patrioţi răi, în care nu pot avea încredere, apoi
epitetele calomniatoare s-au sporit uimitor, tot mai severe, tot mai fără scrupule. În adunări
publice, în broşuri şi în ziarele inspirate de şovinismul nesăbuit, am fost atacaţi şi calomniaţi
ca duşmani ai patriei şi ai Maghiarilor, ni s-a reproşat că voim să facem stricăciuni Ungariei,
s-o vindem. Cu un cuvânt, mulţi dintre Români au fost declaraţi de trădători de patrie, fără să
1124 Gazeta Transilvaniei, LXXIII, Nr. 75, Braşov, duminică 4/17 aprilie 1910, p. 3
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se afle, în nenumăratele procese şi investigaţii, ce ni s-au făcut, nici o urmă de trădare de
patrie sau de dinastie, nu s-a găsit nici un român trădător.
Patrioţii de contrabandă, patrioţii şovinişti, însă, merg mai departe la a scorni
minciuni, cu scopul de-a compromite întreg neamul românesc. De când noi, Românii de aici,
am făcut unele progrese politice şi culturale şi de când România a devenit regat independent,
pornirea lor pătimaşă a luat un impuls şi mai puternic. Iar acum, când România a pacificat
Orientul şi şi-a câştigat stima şi iubirea tuturor statelor europene, atitudinea lor duşmănoasă sa potenţat. Iscodesc fel de fel de scornituri în vorbirile lor, dar mai ales în ziarele fără
conştiinţă, că România e periculoasă pentru Austro-Ungaria, pentru că voieşte, la timp
favorabil, să anexeze Ardealul.
Dar, ca România să poată executa acest plan, trebuie să cunoască pământul Ardealului,
munţii, văile, râurile, strâmtorile, drumurile, oraşele şi satele, iar aceasta nu se poate face
decât prin un spionaj. Şoviniştii au ridicat o nouă acuză, o nouă calomnie asupra poporului
român. Suntem cu toţii spioni, noi, Românii de aici, dar mai ales fraţii din România. Şi în
chestia aceasta şovinismul şi-a ajuns culmea obrăzniciei. Dacă vreun bărbat de-ai noştri merge
la Bucureşti, face serviciul de spion, raportând cercurilor competente de acolo lucruri secrete
din Ardeal. Dacă vin prin Ardeal bărbaţi de valoare din România, sunt priviţi ca suspecţi şi
mişcările şi paşii lor sunt urmăriţi în taină. Dar mai mult. După ziarele ungureşti infectate de
boala şovinismului, România a organizat un întreg sistem de-a pune la cale spionajul. Cităm
aci două exemple.
Săptămânile trecute, ziarele au descoperit un mare act de spionaj, dirijat din România.
O mână nevăzută ademenea pe ţăranii români din câteva comune ale comitatului Hunedoarei
şi-i trecea în România, ca muncitori. Dar acolo erau instruiţi în „arta‖ spionajului şi apoi
trimişi acasă, încărcaţi cu bani şi însărcinaţi să pregătească satele de pe Mureş pentru cazul
invaziunii armatei române. Totodată, aveau să trimită în România diferite ştiri despre stările
de pe acolo. Adică iată pe ţăranii români din un colţ de ţară ca spioni!
Şovinismul turbat şi cu intenţii perverse, după ce ne-a atribuit nepatriotismul, trădarea
de patrie, acum ne face şi spioni!
Natural că s-au introdus cercetări în sate, dar nu s-a putut afla nici un spion. Doar s-a
constat atâta că, din unele sate, trec sporadic Români în România şi alţii se întorc acasă.
Aceştia vin cu parale, câştigate cu muncă grea, acolo. O ştiau aceasta denunţătorii la ziare, dar
s-au folosit de emigrarea unor ţărani români în România, unde căutau lucru cinstit, să ne
calomnieze ca pe nişte oameni care sunt în stare să trădeze patria prin spionaj.
Un alt caz de felul acesta se relevă acum. Ziarul şovinist „Pesti Napló‖ constată, în
numărul său de Duminecă, că „în Ungaria şi mai ales în Ardeal se află o mulţime de spioni
români. Această afirmaţie – zice ziarul – se dovedeşte prin denunţul ce l-a făcut, zilele
acestea, ministrului de război din Viena un desenator, Iosif Tempinsky‖. Ziarul spune, că
desenatorul a fost în România, unde, convenind, la Brăila, cu nişte ofiţeri, ei i-ar fi propus „să
facă spionaj în Ardeal‖. El a respins propunerea, dar, trecând prin Ploieşti, ar fi asistat la
sosirea unei trupe române de teatru, „care venea din Ungaria‖. Printre actori s-ar „fi aflat şi
doi ofiţeri români, care ar fi făcut spionaj în Ungaria‖. Tempinsky a venit apoi în AustroUngaria, unde a făcut denunţul, iar ministrul de război a orânduit o anchetă în această
chestiune.
Astfel e informat propovăduitorul de neadevăruri, ziarul „Pesti Napló‖ . Cine e acel
Tempinsky, ce pont se poate pune pe denunţul lui, şi că peste tot s-a făcut un astfel de denunţ
– nu putem şti. Tot lucrul se pare forţat, o scornitură, o ştire fantezistă. Dar aceasta e suficient
ca ziarele ungureşti să alarmeze lumea, că s-a găsit un nou mijloc la neamul românesc de a
submina statul ungar şi a-i pregăti căderea – mijlocul de spionaj. Scopul acestor fel de
apucături e a arăta în sus, la Viena, şi poate până la Berlin, iar în jos, opiniei publice
ungureşti, că Românii sunt un popor rebel, duşman monarhiei şi pervers. Ei nu merită nici un
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sprijin, şi aici, în Ungaria, nu li se pot acorda drepturi şi privilegii, căci ar folosi favorurile
spre ruinarea Ungariei.
Ştim noi că, în multe părţi, nu se va da crezământ acestor calomnii, dar şoviniştii şi alţi
duşmani ai neamului nostru vor folosi, de câte ori li se va da ocazie, această nouă şi mârşavă
ponegrire şi calomnie faţă de noi. Patrioţi răi, duşmani, trădători de patrie şi, în zilele noastre
– spioni. Protestăm contra acestor apucături nevrednice şi păcătoase şi le denunţăm lumii ca
nişte minciuni grosolane şi impertinente, menite a compromite un neam viguros şi cu
conştiinţă de demnitatea sa‖1125.
1916: „Din România. Pregătiri şi spionaj rusesc. Unele ziare din Iaşi se ocupă cu
pregătirile Rusiei în Basarabia, care sunt îndreptate împotriva României. Pe lângă concentrări
de trupe ruseşti de-a lungul Prutului, de la Lipcani, până la Reni, ruşii se folosesc de un mare
aparat militar de spionaj, care funcţionează în România. Din împrejurimile Iaşului şi Galaţilor
au fost expulzaţi câţiva spioni ruşi. Poliţia a prins un spion, asupra căruia s-a găsit un
însemnat material de spionaj‖ 1126.
1920: „Din seria conspiraţiunilor în Ardeal. Procesul din Cluj. Cluj, 9 februarie.
Ieri, s-a judecat, de Curtea Marţială a Corpului VI de Armată, procesul spionilor unguri,
soldaţi în armata amiralului Horthy, plutonier Ludovic Gampe, în etate de 19 ani, originar din
Cluj, care a făcut, în timpul din urmă, după retragerea armatei noastre pe Tisa, de trei ori
drumul de la Budapesta în Ardeal, spre a culege informaţiuni cu caracter militar şi politic.
Acuzatul a făcut mărturisiri amănunţite despre sistemul de spionaj, organizare şi
instigare a oamenilor trimişi de amiralul Horthy, precum şi amănunte asupra felului de
propagandă subversivă contra statului român, la care sunt angajaţi toţi oamenii lui Horthy din
Ardeal.
Acuzatul a fost condamnat la moarte de Curtea Marţială, prezidata de dl Colonel
Vlădescu.
Al doilea acuzat, sublocotenentul ungar Zoltan Galli, face spionaj din anul 1913, de
când a fost în Bucureşti, ca director al hotelului „Metropol‖, până la 1916. După înfăptuirea
României Mari, a făcut două lungi călătorii de propagandă în Ardeal şi în Bucureşti, unde, în
apartamentele hotelului „Metropol‖, organizase un birou central de spionaj. A fost, acum, în
urmă, surprins încercând să elibereze cu forţa pe un tovarăş al tău, sublocotenent ungur,
arestat de români pentru acte de spionaj.
Zoltan Galli a fost condamnat de Cartea Marţială, cu majoritate de voturi, la moarte. /
Ag. Tel. „Damian‖1127.
1923: „Procesul de spionaj de la Pecica. Vineri, Consiliul de război al Corpului VII
de Armată din Sibiu a judecat procesul de spionaj de la Pecica. După o lungă dezbatere,
Consiliul de război a adus următoarea sentinţă de condamnare: Iosef Krestian, din Pecica,
actualmente în serviciul militar activ, care furnizase date importante despre aşezarea trupelor
române de la frontieră, a fost condamnat la 5 ani temniţă; Franz Füzessy, autorul principal al
afacerii de spionaj, la un an temniţă; Iul. Wrbny, secretar comunal, 3 luni temniţă;
funcţionarul de bancă Şt Leitner a fost scos din cauză. Condamnaţii n-au făcut recurs.
Spioni expulzaţi. Brigada de siguranţă din Constanţa a reuşit să aresteze pe Iosef
Hendric, Ianoş Sabo şi Anton Şandor, care au intrat în ţară în chip fraudulos, ocupându-se cu
spionajul. Toţi patru au fost expulzaţi din ţară‖1128.
1125 Gazeta Transilvaniei, LXXVII, Nr. 129, Braşov, sâmbătă 14/27 iunie 1914, p. 1
1126 Gazeta Transilvaniei, LXXIX, Nr. 104, Braşov, sâmbătă 14/27 mai 1916, p. 2
1127 Românul, IX, Nr. 27, marţi 10 februarie 1920, p. 1
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1923: „Un complot senzaţional. Luni s-a aruncat, de la etajul al III-lea al Cercului
Militar din Bucureşti, nevasta maiorului Tschaicowsky (Ceaicowski – n. n.), ucrainean de
origine. Moartea acestei doamne atât de tragică a făcut mare senzaţie, mai ales că venea
imediat după arestarea soţului ei, care era bănuit pentru spionaj. După cercetările făcute de
autorităţile în drept, s-au scos la iveală lucruri cu adevărat senzaţionale. Maiorul
Tschaicowsky împreună cu nevastă-sa, au fost implicaţi într-un vast spionaj. Se lucra la
realipirea provinciilor anexate de noi la vechile lor state. În acest scop, un mare număr de
ofiţeri şi civili, ai statelor de la care am moştenit provinciile, porniseră o întreagă organizaţie
de spionaj.
Nu avem, până acuma, relaţiuni complecte, dar din cele pe care le avem vedem că s-au
arestat 100 ofiţeri din armata noastră, saşi, ungari, bulgari şi ruşi, şi mai mulţi civili. Nici un
ofiţer român nu este implicat. Nevasta maiorului, când s-a sinucis, a lăsat trei scrisori
maiorului Cristea, comisar regal, scrise în limba rusă.
Pe de altă parte, la maiorul Tschaicowsky, soţul ei, când a fost arestat, s-a găsit o
scrisoare, din care se constată că lucra cu un funcţionar, care şi acesta a fost arestat.
Autorităţile militare şi Siguranţa urmăresc, în Ardeal, Banat, Basarabia şi Cadrilater, pe
complici. Cei arestaţi au fost depuşi în penitenciarul din fortul Jilava. Nu se dau mai multe
relaţiuni, pentru a nu se stânjeni lucrările autorităţilor‖1129.
1930: „Spioana Vass Ana condamnată. La 23 iunie 1930 s-a dezbătut, la Tribunalul
din Arad, senzaţionalul proces de spionaj al acuzaţilor Kubelka Vass Ana şi al complicilor
Harangozo Mihai şi Ţigan Todor, despre fapta cărora ne-am ocupat, la timpul său, în
coloanele noastre.
Acuza împotriva doamnei văduve Vass Ana a fost că a stat în corespondentă cu agenţii
biroului central de informaţie din Budapesta, primind bani pentru serviciile de spionaj făcute
în favoarea Ungarei. Inculpata, pentru a acoperi sensul adevărat al corespondenţei, a
întrebuinţat cerneală simpatică. În acţiunea de spionaj a fost ajutată de complicii cifrişti Mihai
Harangozo şi Teodor Ţigan. Chemarea doamnei Vass Ana a fost să comunice biroului din
Ungaria mişcările strategice ale unităţilor militare şi numele ofiţerilor români şi, pentru a
răspunde acestei însărcinări, sub diferite pretexte de a aranja petreceri de binefacere, fiind
inculpata şi vicepreşedinta societăţii de Crucea Roşie maghiară din loc, a intrat în cetate şi a
căutat cunoştinţele ofiţerilor români.
La dezbaterea din 23 iunie, inculpata, prin avocatul ei, dr. Demian, a tins să
dovedească că totul a comis din sărăcie şi s-a căutat a se dovedi – cum întotdeauna, când un
minoritar şade pe banca acuzaţilor – că suferă de demenţă. Medicul expert dr. Sedlac, fiind
interogat asupra acestei boli, a declarat că acuzata, deşi suferă, într-un anumit grad, de
neurastenie, totuşi nu este iresponsabilă. Complicii s-au apărat că nu au avut cunoştinţă de
faptele şi legăturile acuzatei Vass şi nici n-au bănuit ce scop servesc. După ascultarea apărării
şi a acuzei, cea din urmă susţinută, cu multă energie, de dl procuror Ghitta, tribunalul, după o
chibzuire de o oră, a adus sentinţa prin care inculpata Vass Ana se condamnă la 2 ani, iar
Harangozo la un an închisoare corecţională. Complicele Ţigan, în lipsă de dovezi, a fost
achitat.
Condamnaţii au declarat că fac apel contra sentinţei. Se aşteaptă, cu multă curiozitate,
hotărârea Curţii de apel, care, după toate probabilităţile, se va aduce în toamna acestui an‖1130.

1128 Vestul României, No. 15, Oradea, vineri 29 iunie 1923, p. 5
1129 Vestul României, I, No. 37, Oradea, vineri 26 octombrie 1923, p. 1
1130 Românul, XV, No. 26, Arad, duminică 29 iunie 1930, p. 1
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1930: „Descoperirea unei organizaţii de spionaj în Bucureşti / Spionaj în favoarea
Rusiei. Membrii organizaţiei sunt intelectuali. Arestările din Bucureşti. Alte arestări în
provincie.
Spionaj! Cuvântul sună tăios şi viclean ca limba despicată a viperei. Şi întocmai cum
vipera produce dezgust, aşa şi oamenii – căzăturile şi mişeii – sunt scârboşi. Ce-i spionajul? E
vinderea ţării şi a celor ce are ea mai bun duşmanilor ei.
Nu avem cuvinte să înfierăm faptele mârşave ale celor ce, din iubire de arginţi, vând
ţara în care trăiesc şi-n care-şi câştigă pâinea de toate zilele, necesară traiului.
O mângâiere totuşi avem. Printre cei arestaţi la Bucureşti, Braşov şi în celelalte oraşe
din ţară, abia găsim câţiva români, încolo numai străini de neamul şi sufletul nostru. Ce bine
poţi aştepta de la un străin, chiar dacă trăieşte în ţara ta? / s.
În zilele trecute, Siguranţa din Bucureşti a descoperit o vastă organizaţie de spionaj, în
favoarea Sovietelor. Centrul din Bucureşti era afiliat Centralei de spionaj din Viena, iar
conducătorul din capitală era un inginer german, care, pentru a-şi masca activitatea, a deschis
un magazin de aparate fotografice, radio şi accesorii, sub firma „Fotofon‖. Natural, totul era
de ochii lumii, căci în realitate aci era centrul unde spionii concentrau materialul cules. De
aici, informaţiunile culese erau trimise prin curier special, prin poştă, poştă aeriană sau duse
chiar de şef, personal, la Viena şi predate serviciului de spionaj sovietic. Ba, dacă erau
informaţiuni importante şi urgente prin radio, căci inginerul dracului îşi instalase un admirabil
aparat de emisiune.
Cea mai mare parte din membrii organizaţiei din capitală şi provincie e compusă din
intelectuali şi mai cu seamă ingineri. Toţi aceştia erau în bune relaţiuni cu societatea bună din
Bucureşti, cu cercurile militare, politice şi economice. Se spune că şeful bandei de spioni,
inginerul neamţ, e un om foarte învăţat şi bine pregătit în toate domeniile. Mai înainte de a fi
trimis în România – scriu ziarele – a mai făcut spionaj şi întotdeauna a dat dovadă de multă
pricepere.
ARESTĂRILE. Siguranţa urmărea de mai mult timp activitatea acestei bande, însă
aştepta momentul oportun ca să intervină, astfel că banda era bine păzită, scrisorile
telegramele şi tot ce se trimitea, de la Bucureşti, la Viena, ajungea în mâinile Siguranţei. În
ultimele săptămâni, un inginer – Ludwig – a propus unui ofiţer să-i vândă ceva planuri
militare. Ofiţerul a acceptat, dar şi-a anunţat superiorii, iar când inginerul a venit cu banii, a
fost prins şi arestat. Ascultat, a făcut mărturisiri, denunţându-şi tovarăşii. A mai spus că au
primit ordine severe din Viena, ca să urmărească manevrele regale din toamna aceasta,
indicând şi ziua în care ce-i însărcinaţi cu treaba aceasta vor pleca din Bucureşti. Însă n-au
mai plecat, căci, în momentul când erau să pornească cu automobile şi cu motociclete, au fost
arestaţi. Însă aceştia nu prezentau mare importanţă. În acelaşi timp se făceau descinderi în
oraş.
Dintre acei arestaţi, menţionăm pe inginerul Solomon şi soţia, ing. Horovitz, inginerul
Mader, Iosif Haleş, secretarul organizaţiei, şi alţii, a căror nume e ţinut în secret. În Bucureşti
au fost arestate 75 persoane.
ARESTĂRILE DIN PROVINCIE. Organizaţia de spionaj din Bucureşti avea
ramificaţii în oraşele mai principale din ţară.
La Braşov, au fost arestate 10 persoane, între care se zice că ar fi şi 2 ingineri de la
fabrica de aeroplane.
La Cluj au fost arestate 7 persoane, între care şi Victor Arady, cunoscutul publicist
maghiar, precum şi un alt gazetar maghiar.
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La Iaşi, a fost arestat Waxmann, fostul primar – sub averescani – al Unghenilor.
La Chişinău au fost arestaţi, tot în legătură cu această organizaţie, 3 curieri bolşevici,
veniţi proaspăt de peste Nistru.
La cei arestaţi în Bucureşti s-au găsit enorme cantităţi de explozibil, aparate
fotografice, radio, multe automobile, motociclete şi maşini de scris. Asupra şefului s-a găsit
un carnet de cercuri, din care s-a constatat că, în zilele din urmă, s-au cheltuit sume fantastice.
Deocamdată cercetările se fac de Siguranţa generală a statului şi de parchetul militar. Se
prevăd mai multe arestări. După încheierea cercetărilor, vom reveni asupra acestei
chestiuni‖1131.
1930: „Cine sunt amestecaţi în organizaţia de spionaj / Un comunicat al
ministerului armatei. „În legătură cu vasta afacere de spionaj descoperită, Siguranţa generală
dă tabloul de mai jos, cu numele celor implicaţi:
Friederich Klaude, cu paşaport austriac pe numele Gustav Methe, şeful organizaţiei de
spionaj, dirija şi supraveghea întreaga activitate a şefilor de grupe şi subcentre, însărcinat
special de centrala de spionaj din Viena.
Koscher Andrei, austriac, curier al vechii organizaţii din 1927-1929. Actualmente şef
de grupă şi om de legătură cu informatorii.
Gauding Theodor, german, fotograf specialist, însărcinat cu tehnica organizaţiei.
Valceff Boris, inginer, bulgar de origine, şeful secţiei radio-fotografice şi a mijloacelor
de corespondentă şi transmisiuni cu centrala de la Viena.
Solomon Paul, inginer, şeful unei secţiuni, specialist în spionajul militar.
Auslander Cilli, doctor în chimie, supusă austriacă, curiera organizaţiei centrale de la
Viena, expertă tehnică.
Lohr Casar Iery, supus german, agent de legătură şi şef de grupă.
Proth Andree, supus francez, şeful secţiei de spionaj de la I. A. R. Braşov.
Kalich Iosef, pretins inginer, subşef de grupă de spionaj.
Aradi Victor, publicist, şef de grupă de spionaj politico-economico militar.
Kotlear Lew, originar din Basarabia, şef de grupă de spionaj şi recrutor de
informatori.
Weinbaum Sara, şef de grupă şi agentă de legătură comunistă, gazdă pentru curieri şi
informatori.
Kavaeva Nadia, farmacistă (la farmacia „Bruss‖), agentă de legătură.
Maior Varzaru Grigore, din Geniu.
Călinescu Elefterie, funcţionar la Inspectoratul marinei, informator.
Krper Moise, inginer, şef de grupă, funcţionar la flota comercială sovietică din Havre.
Dobrescu Ştefan, arhivar în ministerul afacerilor străine, informator.
Hruza Frantz, şeful secţiei fotografice de la aviaţie, specializat în aero-fotometrie.
Lucini Giuglio, italian, recrutor şi agent de legătură.
Halfin Simon, sergent t. r. şcoala militară de infanterie Bucureşti, informator militar.
Rosescu Ghaorghe, funcţionar la ministerul armatei, direcţia geniului, informator
militar.
Sicsal Iulius, agent, publicist, informator politico-economic.
Bergner Emerich, comerciant, agent de legătură şi mijlocitor de corespondenţă cu
centrala de spionaj din Viena.
Roznefeld Matus, inginer din Galaţi, informator specialist în chestiunile maritime.
Koscher Mary, austriacă, curieră cu centrala din Viena.
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Vaxnan Haim, soldat la Roman, informator militar.
Vorotnicov Pavel, inginer din Basarabia, informator şi recrutor de specialitate.
Teodorescu Ştefan, fost arhivar la ministerul afacerilor străine, informator.
Dobroschin Iezus, de la depozitul de remontă Flămânzi, informator militar.
Korotkov Gheorghe, soldat la regimentul de artilerie Piteşti, informator militar.
Firme comerciale care mascau acţiunea de spionaj:
1). Novitas, birou tehnic, depozit de obiecte speciale en-gros, condusă de inginer Paul
Solomon, cu sediul în strada Carol 4 1 , etajul II, şi cu atelierul în strada Gh. Palade 2 4 , sub
firma de atelier „Atlas mecanic‖.
2). Cassa import-export articole tehnice medicale, instalată în strada Sfinţilor, sub
conducerea lui Gustav Mathe.
3). Radio Foto-Fhon, atelier de fotografie, developaj şi depozit de aparate de radio şi
fotografiere, sub conducerea inginerului Boris Valceff, având ca asociat pe Theodor Gauding.
4). Revista „Jöjö Tarsadalma‖ – „ Societatea de mâine‖, cu redacţia în piaâa Sfântul
Gheorghe 6, sub conducerea lui Victor Aradi.
5). Comerţ cu articole de artă naţională: „export de ţesături covoare, broderii etc.‖, sub
conducerea lui Andrei Koscher, în strada dr. Bacaloglu No. 1.
Un comunicat al ministrului armatei.
În legătură cu cercetările care se fac, în chestiunea spionajului, ministerul armatei ne
roagă să publicăm următorul comunicat:
„În legătură cu cercetările care se fac pentru identificarea tuturor indivizilor care fac
parte din organizaţia de spionaj sovietic, unele ziare au afirmat că această organizaţie a
pătruns până şi în birourile Marelui Stat Major şi că inginerul Kaliş a fost chiar în serviciul de
informaţiuni al acestei Instituţiuni.
Ministerul Armatei dă cea mai categorică dezminţire acestor afirmaţiuni, deoarece
niciunul din indivizii implicaţi până acum nu face parte din Marele Stat Major.
În ceea ce priveşte inginerul Kaliş, nu numai că n-a făcut parte din serviciul de
informaţii al Marelui Stat Major, dar a fost urmărit de acest serviciu şi trimis în judecata
instanţelor civile pentru sustragerea de acte‖1132.

1910: Legendarul deputat-ţăran George Boncheş
20 noiembrie 1910: „Candidatul ţăran George Boncheş pentru mandatul în
camera împărătească din ţinutul Câmpulung. Ţărănimea vine, a două oară, la cuvânt; în
1907, se băteau două partide şi şi-au pus fiecare partid candidatul său. Democraţii, mai
încrezuţi în puterea lor şi ştiind că vor izbuti, de bună seamă, cu „vestitul‖ Aurel Onciul, care,
cu trei ani înainte, fusese ales în dietă şi nu şi-a arătat cinstita faţă decât drept înaintea
alegerilor pentru camera împărătească, s-au „băgat în luptă, pe viaţă şi pe moarte‖, împotriva
candidatului Teodor Stefanelli, proclamat şi sprijinit de „apărărişti‖. Atunci, muntenii români
au prevăzut că se va dezlănţui o luptă şi destrăbălare straşnică şi, la îndemnul şi sub
conducerea cantorului George Hutu, alegătorii români din Câmpulung l-au rugat pe contele
1132 Gazeta Transilvaniei, XCIII, Nr. 112, Duminică 26 octombrie 1930, p. 2
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Bellegarde să primească a fi ales deputat în sfatul împărătesc. Contele a spus răs-vădit că nu
candidează, dar, de-l va alege poporul, primeşte mandatul de deputat.
Agitaţia se începe cu dinadinsul. Alegătorii români din Dorna se hotărăsc pentru Aurel
Onciul şi învăţătorimea din întregul ţinut se pune pe muncă harnică. Nu mai puţin şi
preoţimea, şi jidanii, aliaţii politici ai „apărăriştilor‖, se silesc din răsputeri, cutrieră în
automobile şi birje satele şi ţin adunări peste adunări, în care se fericea „norodul‖ şi „naţia‖ cu
fel de fel de făgăduieli. Pe când se făcea atâta tărăboi straşnic şi foarte scump pentru
candidaţii puşi de cărturari, muntenii mergeau, pe jos sau în căruţele lor sprintene, din sat în
sat şi stăteau de vorbă „gospodăreşte‖ cu „ai lor‖. Numai doi cărturari au lucrat alăturea cu
sătenii pentru alegerea contelui Bellegarde, ceilalţi au stat deoparte şi înjurau pe „mojicii‖ de
ţărani, care nu voiau să asculte de sfaturile lor „părinteşti‖. Un cărturar, văzând, din clubul
„Rarău‖, cum mergeau sătenii în rând şi hotărâţi să-l aleagă numai pe contele Bellegarde, a
spus, plin de ură şi venin în suflet, că ar fi mai bine, să „dai cu tunul în nemernicul acesta de
popor‖.
La alegere, izbuteşte contele să fie ales cu o majoritate zdrobitoare. Aurel Onciul
căpătă, cu mare greu, 2.500 de voturi, Teodor Stefanelli, la 1.400, aproape toate jidoveşti. Cât
au durat luptele şi agitaţiile, înainte de alegeri, contele Bellegarde nu s-a arătat deloc în ţinut
şi s-a ferit să înrâurească întrucâtva alegerile în folosul său. În ziua de alegere, a fost chemat
telegrafic de munteni, să vină la Câmpulung, în mijlocul lor. De la gară şi până la locuinţa sa,
a fost purtat numai pe braţe şi cuvintele ce le-a rostit alegătorilor români nu le vor uita
muntenii nicicând. Contele nu a făcut ca ceilalţi deputaţi, să părăsească ţinutul şi să nu-şi mai
arate faţa, ci el s-a aşezat în Câmpulung, să le „dea prilej oamenilor, să-i asculte şi să-i
sprijinească‖. Fără să fi făgăduit ceva alegătorilor, s-a pus pe lucru temeinic. A început să se
intereseze de aproape de pădurile şi păşunile de servitute, care sunt adevărata avere moştenită
a muntenilor noştri români şi a căutat să facă rânduială la judecătoria din Câmpulung şi să
curăţe satele de lipitori, înşelători şi cămătari hrăpăreţi şi fără suflet. Nici un deputat nu a
încercat şi nu încearcă să facă, cel puţin acuma, în ţinutul său ceea ce a săvârşit Bellegarde.
Pricina? Să nu se strice cu unii „alegători cu vază şi puternici‖ de prin sate. Nici chiar aprigul
„antisemit‖ de paradă şi marele apărător (?) al ţărănimii la şampanie spumoasă şi în adunări
poporale, Aurel Onciul, nu a lucrat nimica pentru uşurarea ţărănimii din ţinutul Homorului.
De alte binefaceri şi ajutoare ale contelui nu mai vorbesc.
Când se credea că munca şi silinţa lui Bellegarde vor avea o izbândă strălucită, mai
ales în urma scrisorilor sale, adresate ministrului-prezident şi ministrului de justiţie, şi în urma
interpelaţiei aşa de temeinice şi vajnice despre judecătoriile din Bucovina, citesc oamenii
afişele sale, prin care vesteşte că se mulţămeşte de deputăţie şi lasă locul său „unui urmaş‖
care ar fi în stare să îndeplinească ceea ce nu a putut el face. Vestea aceasta a fost cât se poate
de neaşteptată. Pricinile nemulţămirii contelui sunt multe. Voi spune din cele mai însemnate.
Cărturarii noştri nu l-au înţeles şi nu l-au sprijinit. Când aveau nevoie de el, îi cereau sprijinul
şi i se gudurau în faţă. De altminteri erau tare supăraţi că nu-i bagă în samă şi nu se dă în
apele lor cu totul. Aurel Onciul a avut parte de ajutorul lui Bellegarde, ca să se poată întări
legile făgăduite şi primite de dieta ţării, că de altfel nu ar fi putut face nimica şi ar fi fost
zdrobit de aliatul şi tovarăşul său de acum, Coco Vasilco. „Căpitanul‖ nostru Iancu Flondor
zădărnicise legea ce o pregătise contele, în înţelegere cu stăpânirea pentru scăparea pădurilor
şi păşunilor de servitute. Iancu Flondor se temea că legea îl va păgubi pe dânsul, deoarece a
cumpărat şi el, ca şi Eisenkraft şi Druckmann, pădurea de servitute „Laura‖, a ţăranilor din
Vicovul de Sus. Pentru stârpirea cămătarilor şi jefuitorilor de la sate nu a avut nicidecum
ajutorul partidului şi al celorlalţi deputaţi români. Contele se silise să scoată jidanii de prin
sate şi deputaţii noştri „antisemiţi‖ îi aduc şi-i întăresc în gheşefturile ce le au cu jidanii.
Gazetele jidoveşti l-au împroşcat întruna şi ale noastre au tăcut chitic. Chiar dl George Tofan
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susţinea că ar trebui să-l apărăm pe conte, însă se vede că porunca celor mai mari nu i-a
îngăduit să facă lucrul acesta.
Muntenii erau în cea mai mare nedumerire şi nu ştiau ce să înceapă. La constituirea
comitetului districtual al partidului, a făcut primarul Ştefan Forfotă propunerea să-l roage pe
conte să-şi retragă demisia. Contele a spus hotărât că, în împrejurările de azi, nu poate retrage
demisia şi o alegere din isnov nu voieşte să o primească. Cum au văzut aceasta, cei doritori şi
lacomi după deputăţie au început a cutriera satele şi a-i cuceri pe bărbaţii de încredere din
fiecare comună şi a-şi asigura o majoritate de voturi la adunarea delegaţilor comunali, din 31
Octomvrie 1910. Aceasta au făcut-o, fără să fi văzut care e dorinţa şi voinţa poporului. Ce a
fost mai mult, că la această adunare a venit şi Iancu Flondor, din Cernăuţi, şi a vorbit destul de
frumos în faţa oamenilor. Nu ştie nimeni de cuvintele ce le-a rostit, au izvorât din inimă şi ar
putea să treacă şi în fapte, sau numai le-a spus la un aşa prilej, cum a făcut şi la adunările
poporale din Suceava şi Rădăuţi, în anul trecut? La adunarea delegaţilor, din 31 octombrie, s-a
siluit voinţa poporului şi s-a dovedit pe deplin că organizaţia făgăduită şi făcută e de nimic şi
scoposeşte numai alegerile la deputăţie. Cu o aşa organizaţie ne facem de râs şi se calcă în
picioare dreptul poporului, chezăşuit prin lege, de a-şi alege deputat după placul inimii sale.
Când au văzut muntenii că conducătorii şi politicienii noştri îmblă cu „vicleana‖ şi
voiesc să îmbete lumea cu vorbe goale şi să o siluiască la o organizaţie şubredă şi fără rost, sau hotărât să treacă şi ei peste voinţa partidului şi a căpitanului Iancu Flondor şi să-şi puie un
candidat din mijlocul lor, ca să le potolească pofta de deputăţie tuturor „domnilor celor mari‖,
care-s fraţi de cruce numai înainte de alegeri şi, pe urmă, se îmbogăţesc pe spinarea poporului,
care nu-i poate controla pe deputaţi după ce au toată puterea în mână. Muntenii s-au
încredinţat că doi bărbaţi vrednici au avut ca deputaţi, pe neuitatul George Popovici şi pe
contele Bellegarde. Aceşti bărbaţi şi-au bătut capul şi au căutat să le uşureze traiul şi să-i
călăuzească pe calea cea bună şi adevărată; pe când ceilalţi, şi-au împlut buzunarele cu banul
muncit de ţăran în sudori de sânge. Din câţi candidaţi cărturari îmblă după deputăţia
Câmpulungului, niciunul nu dă dovezi că ar fi în stare să apere cu temei nevoile muntenilor şi
să le fie un prieten adevărat. E drept că unii au urnit degetul şi au mai sprijinit pe unul şi altul
dintre munteni cu câte ceva. Pentru aceasta, însă, poporul nu-i dator să-i răsplătească înmiit.
Muntenii înţeleg foarte bine că nu dragostea de dânşii şi dorul de muncă îi mână pe cărturari
să cerşească voturile alegătorilor, ci pofta de mărire şi câştig. Candidaţii cărturari, fiind şi în
slujba împărătească, capătă îndată două lefi şi le mai cad, cu vremea, şi nişte chicuşuri grase,
iar la muncă nu-i sileşte nimeni. Nu-i mirare că la deputăţie se îndeasă, cu droaia, chemaţi şi
nechemaţi. Dacă, în adevăr, deputaţii noştri ar lucra aşa cum se cere de la ei şi cum trebuie, şi
dacă poporul ar şti să-i ţină din scurt, nu i-ai vedea pe „domni‖, cărora nu le e de slujbă,
pentru că trebuie să muncească la vreme, alergând şi jertfind atâta pentru a fi aleşi deputaţi.
Apoi „domnii‖ cei mari, vrând să fie deputaţi, aduc multă vrajbă între săteni şi-i dezbină pe
preoţi şi pe învăţători, în dauna poporului. După alegere, se împacă cei mari, iar cei mici
nutresc şi mai departe, în sufletele lor, ura şi duşmănia ucigătoare.
Mulţi cărturari se miră şi se vaită că ce va face un ţăran în camera împărătească? O
întrebare îndreptăţită. Dar ce fac cei 5 cărturari ce-i avem în parlament? De câte ori au deschis
ei gura, să aducă la cunoştinţă nevoile şi trebuinţele poporului? Ţin deputaţii noştri adunări
prin sate, îi întreabă pe săteni de traiul lor? Colindă ei comunele primejduite de ruşi şi de alte
litfe, cum fac deputaţii ruşi? Ferit-a Domnul! Jertfesc „ai noştri‖ timp şi muncă pentru
ridicarea şi întărirea poporului? Îşi bat „ai noştri‖ capul de aşezămintele culturale şi
economice? Nicidecum. Apără deputaţii noştri pe cărturarii cinstiţi şi harnici? Dimpotrivă, îi
înfrică şi-i pârăsc la cei de sus, dacă-i pune şi păcatul să nu joace după cum cântă „ai noştri‖.
Deputaţii noştri sunt o ceată de oameni lacomi, leneşi, clevetitori şi denunţători de rând şi,
când e vorba de punga şi nevoia lor, se închină înaintea duşmanilor noştri şi-şi vând poporul,
numai să-şi ajungă ţinta lor. Despre toate acestea vom da dovezi zdrobitoare.
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Ţărănimii nu-i rămâne alta de făcut, decât să-i apuce tare din scurt şi să-i răstoarne,
până nu e prea târziu, de pe scaunul măririi. Un început foarte bun au făcut muntenii noştri. Ei
le vor da tuturor cărturarilor lacomi şi leneşi o învăţătură bună şi neuitată, în ziua de 5
decemvrie, când vor merge cu toţii şi vor alege numai pe gospodarul vrednic şi cuminte
George Boncheş deputat în camera împărătească. Poate veţi fi ameninţaţi şi luaţi în râs de unii
şi de alţii. Nu vă luaţi după bârfitori şi clevetitori. Preoţimea şi învăţătorimea nu se vor
înduşmăni cu poporul şi vor sprijini alegerea munteanului George Boncheş. Acuma e prilejul
cel mai bun să se facă prietenia şi frăţia aşteptată între popor şi cărturarii satelor. Aduceţi-vă
aminte că, înainte de 40 de ani, ţăranii au scos drepturile de pădure şi păşune ce le au muntenii
în ziua de azi. Mergeţi cu pildă bună şi dovediţi-le politicienilor şi conducătorilor că nu s-au
ţinut de cuvânt şi că-şi bat joc de nevoile şi năcazurile voastre.
Programul gospodarului George Boncheş este: 1). O bancă pentru răscumpărarea
gospodăriilor ţărăneşti încărcate cu datorii; 2). Slobozirea păşunilor şi îmbunătăţirea prăsilei
vitelor; 3). Scăderea birului; 4). Deschiderea vămii pentru păpuşoi şi alte cereale; 5).
Îndreptarea şcolii săteşti; 6). Scăparea pădurilor de servitute; 7). Organizarea consiliului
cultural al ţării; 8). Dacă ar veni să se vândă o gospodărie ţărănească la licitaţie pentru datorii,
să rămână atâta gospodarului, cu cât şi-ar putea ţine întreaga casă; 9). Românii să capete, de la
toate diregătoriile, scrisori şi răspunsuri numai în limba română; 10). La orice lucrări şi
întreprinderi să nu se primească străini; 11). Biserica noastră să nu se despărţească şi să
rămână românească.
Cu acest program păşeşte gospodarul George Boncheş şi, dacă voiţi dumneavoastră,
muntenilor, să vă arătaţi puterea voastră, votaţi cu toţii, în ziua de 5 decembrie, numai pe
George Boncheş. În jurul acestui steag vechi, plin de nădejdi frumoase şi dătător de izbândă
strălucită în toate vremurile, în jurul acestui steag, care este ţărănimea noastră, s-au rânduit
cărturari tineri, cinstiţi şi hărnici şi fără pofte de îmbogăţire neomenoasă. Acum aveţi prilejul
cel mai bun să-i zdrobiţi pe făţarnicii lacomi de măriri şi cinste. / Cu Dumnezeu înainte şi
izbânda va fi a voastră. / Vasile Liţu‖1133.
11 decembrie 1910: „Luni, în 5 decembrie, a aflat loc alegerea de deputat în sfatul
împărăţiei, în locul dlui conte Bellegarde. La alegerea aceasta, a picat candidatul partidului, dl
Dr. Reuţ, cu 1445 voturi. Din căderea domniei sale, ne-am putut alege cu învăţătura că aşazisa organizaţie a partidului nostru este o minciună. Organizaţie nu există, căci, dacă ar fi
existat, atunci n-ar fi avut voie unii politicieni să lucreze cu mijloace mişeleşti, ca să scoată
deputat, cu de-a sila, pe un bărbat care le place lor, împotriva voinţei poporului. Se va face,
deci, o nouă alegere, luni, în 12 decembrie, între ceilalţi doi candidaţi, care au primit cele mai
multe voturi, domnii Boncheş (cu 1862 voturi) şi Sârbul (cu 2671 voturi).
Noi ne-am bucurat că candidatul nostru, dl George Boncheş, fără a lucra cu parale şi
minciuni, fără a da de băut norodului sau a se vinde la străini, a câştigat un număr aşa de
frumos de voturi.
Dar ne-am mirat de numărul destul de mare de voturi, pe care le-a primit dl Sârbul.
Aceste voturi se explică prin faptul că pentru domnia sa s-a agitat cu mijloace, pe care noi nu
le putem aproba, mai cu seamă tovarăşii domniei sale, domnii funcţionari de la fond şi
slujbaşii lor, bereznicii. Ei au agitat întruna, făgăduind norodului lucruri minunate, pe care dl
Sârbul nicicând nu le va pute împlini, fiindcă sunt împotriva legii şi fiindcă, atunci când va fi
ales deputat, nici nu va avea puterea pe care o are acuma. Ba, în locul său, va veni un străin,
care apoi va nedreptăţi poporul, fără ca să-l poată opri domnul Sârbul.
Mai departe lucră bereznicii pentru dl Sârbul, înfricând norodul că li se va face
oamenilor, care nu vor vota cu dl Sârbul, o mulţime de neajunsuri şi nevoi din partea fondului.
1133 Revista Politică, Nr. 6, Anul VI, Suceava, în 20 noiembrie 1910, pp. 2-4
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Oameni buni! Să nu vă temeţi! Domnul Sârbul nu este stăpânul fondului. Şi chiar de-ar fi, nar putea face ce ar voi, căci fondul are legile lui, după care are să se facă poporului dreptate,
iar nu strâmbătate.
Noi, care am fost din capul locului pentru dl George Boncheş, îl susţinem şi acuma
din răsputeri ca candidat şi rugăm pe cinstiţii alegători să-i dea voturile, că el este un bărbat
cuminte, cinstit şi vrednic, care nu-i nici un slujbaş atârnător de cineva, nici nu-i vândut
cuiva pentru bani său măriri. El va lupta bărbăteşte pentru drepturile voastre, după pilda
strălucită a înaintaşului său, dl conte Bellegarde, a cărui urmaş demn va căuta să fie.
Dacă şi la alegerea din 12 decembrie vor lucra aderenţii candidatului contrar cu
mijloace mişeleşti, ca de pildă telegrame falsificate, în care să se răspândească ştirea
mincinoasă că dl Boncheş se retrage sau numai candidează, să nu le credeţi deloc.
Dl George Boncheş rămâne candidat şi aşteaptă de la fraţii săi ţărani sprijin, iar orice
ştiri contrare să ştiţi bine că sunt scornituri răutăcioase şi să nu le daţi deloc crezământ. Dacă
ar fi avut de gând să se retragă, ar fi făcut acest pas înainte cu o săptămână şi l-ar fi făcut
singur cunoscut alegătorilor săi. Nu l-a făcut însă, fiindcă nu s-a putut înţelege cu Sârbul, şi
candidează deci hotărât mai departe, iar noi îl sprijinim, rugând ţărănimea, preoţimea şi
învăţătorimea noastră, care aşteaptă vremuri mai bune, să-l sprijinească din răsputeri.
Fraţi munteni, înainte cu Dumnezeu pentru fratele vostru George Boncheş!‖1134.
1 ianuarie 1911: „În numărul 59 al „Foii poporului‖, vorbind dl Onciul despre
alegerea din Câmpulung, spune că s-a ridicat contra grafului (contele Bellegarde – n. n.)
numai din cauză că acesta a fost un străin. Adevărul este, însă, că graful a fost combătut
pentru că n-a voit să se înjuge la gheşefturile cunoscute ale politicienilor noştri, gheşefturi
care i-au apropiat pe aceştia aşa de tare de „prietenul‖ romanilor, Nicolai Wassilko, şi i-a
depărtat de „străinul‖ conte.
Mai departe, zice dumnealui că „s-a interpus pentru alegerea dlui Reuţ, fiindcă acesta i
se părea mai tare ca actual pretor la Câmpulung şi dl Onciul ştia, din experienţă, că ţăranii trag
mereu la pretorii lor‖. Nici aceasta nu-i adevărat. Experienţa dlui Onciul, din alegerile din
1905 şi 1907, e că oamenii nu ţin la pretorii lor, dovadă că atuncea au fost aleşi domnia sa şi
contele Bellegarde, contra pretorilor Mallek, Tarnavschi şi Stefanelli. Afară de aceea, dl
Onciul a scris, doară, înainte de nominarea candidaţilor bărbaţilor de încredere, că, la
adunarea districtuală, să voteze pentru nominarea candidatului Reuţ, trădându-şi astfel, în
mod mişelesc, „prietenul din copilărie‖, pe dl Calinescu. De asemenea, nu-i adevărat că
domnia sa, prin un articol de gazetă, şi dl Iancu Flondor, prin lămuririle date în adunarea din
Câmpulung, au împiedicat candidatura dlui conte Bellegarde, „dând astfel prima trântă
Revistei‖, ci adevăr e că această candidatură a fost împiedicată prin mişelii, pe care le-am
arătat altă dată şi au rămas, până azi, nerectificate de nimeni. Alegerea dlui Reuţ o cerea
interesul gheşeftarilor, aşa cum a fost cerută izgonirea contelui tot de acest interes. Apoi a
picat, la alegere, şi „pretorul‖ Reuţ, măcar că dl Onciul cerşise, pentru dumnealui, sprijinul
străinilor, iată trânta l-a speriat pe dl Onciul aşa de tare, încât s-a văzut silit să-i sară în ajutor
„noului candidat al partidului‖, dlui Sârbu, cu o minciună de tot grosolană. Iată-o: „la alegerea
de la Câmpulung, săvârşită în 5 decembrie, a rămas în minoritate candidatul partidului,
rezultând balotaj între dl G. Sârbu şi G. Boncheş, care ambii candidează pe programul
partidului‖.
Dl Onciul, în limbuţia sa, dă de gol şi „teşmecurile‖ făcute la alegerea dlui Sârbu, căci
zice: „Întâmplarea că, în ocolul Câmpulung, sunt 12 administratori de păduri, care au stăruit
mereu pe lângă tovarăşul lor şi i-au adus zestre multe sute de glasuri, i-a scăpat pe domni de o
înfrângere ruşinoasă‖. Vrea să zică, 12 administratori de păduri şi cu bereznicii lor, apoi
1134 Revista Politică, Nr. 9, Anul VI, Suceava, în 11 decembrie 1910, pp. 1, 2
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băutura şi străinii lor te-au trântit la alegere, bade Boncheş, dar nu partidul neputincios şi,
prin urmare, dl Onciul a mai cârpit o minciună, când a susţinut, în „Foaia poporului‖. că „dl
Sârbu a dat a doua trântă partidului de la Revista politică‖; Ca să-i mângâie pe ţărani, dl
Onciul se plânge, apoi, „că babele‖, văzând „stafii‖, că domnii îl sapă pe el şi pe tovarăşii săi
şi se laudă că, dacă va merge tot aşa, „se vor întoarce iarăşi la vechea organizaţie firească a
partidului ţărănesc‖ (pe care a părăsit-o, de dragul frumoaselor gheşefturi şi s-au depărtat aşa
de tare de ea, încât ţăranii nu-i mai cunosc acum)‖1135.
16 aprilie 1911: „În 2 aprilie 1911, au păşit toţi alegătorii înaintea comisiunii şi şi-au
dat voturile pentru candidaţii în care au avut mai multă încredere sau şi neîncredere, pentru că
au votat, siliţi prin o lege nouă a domnilor din dieta trecută. Mii de voturi au curs pentru cei
mai neplăcuţi, numai din cauză că nu a fost nimeni care să le spună alegătorilor ţărani că legea
îi sileşte să meargă la alegere, dar nu-i sileşte să voteze pe cine nu le place, ci pot să dea şi
ţidula goală. Dovadă vie de ne-simpatia ce o au unii deputaţi aleşi la 2 aprilie este faptul că o
mulţime de voturi au primit contracandidaţii ţărani, care au căzut pentru că nu au ştiut să
agiteze cu şiretenia celor deprinşi cu meseria aceasta. Au căpătat voturi şi persoane care nu au
candidat, dar se bucură la popor de multă trecere. Cea mai cumplită palmă pentru deputaţi au
fost însă ţidulele, pe care s-a aflat scris: „Votez pentru Dumnezeu, fiindcă numai el este cu
dreptate‖ sau „Votez pe Christos, fiindcă numai el ne ajută la nevoi‖. Nu sunt acestea cea mai
mare ironie la adresa deputaţilor noi aleşi şi nu vor fi nici acestea în stare a-i zgudui, odată,
din nepăsarea, am putea zice lenea, de care sunt unii cuprinşi?…
Pentru ţinutul Dornei, şedinţa nu a luat nici o hotărâre, pentru că acolo e tare unicul
candidat ţăran, George Boncheş, cu care comitetul naţional nu a voit să se mulţămească şi la lăsat în sama tuturor hămesiţilor de deputăţie, care, de bună samă, pe sub mână vor fi
sprijiniţi de membrii comitetului naţional. Şi acuma să-mi spuneţi dacă comitetul naţional nu
a arătat, prin aceasta, o neţărmurită „iubire‖ faţă de poporul ţărănesc!? Şi acest comitet
naţional, cu „iubirea‖ sa pentru lege, cuviinţă şi ţărănime, voieşte să conducă cu izbândă
românismul din Bucovina şi voieşte să facă şcoală de politică cinstită cu generaţiile
viitoare!‖1136.
1912: „Meetingul românilor Bucovineni. Întru rezolvarea chestiei bisericeşti, aşa
cum doresc românii şi după cum e şi dreptul lor istoric, s-a ţinut, în 25 martie 1912, un
meeting grandios al românilor bucovineni. Cu vreo câteva săptămâni înainte, convocase
membrul Academiei Române şi consilierul de curte T. V. Stefanelli o adunare de fruntaşi a
tuturor păturilor neamului nostru, la Cernăuţi, ca să se consfătuiască în chehestia bisericească.
La adunarea aceasta au lnat parte mulţi fruntaşi dintre preoţi, învăţători, ţărani şi alţi
intelectuali români. Se alege un comitet de acţiune, care să prepare totul pentru a preciza
punctul nostru de vedere în chestia bisericească, a curţii împărăteşti din Viena şi guvernului
central. Clubul deputaţilor naţionalişti ai boierimii, preoţimii şi ţărănimii adoptă întru toate
vederile preoţimii, ce s-au formulat în martie 1911, lansează apeluri călduroase către
alegătorii români şi convoacă, în toate oraşele Bucovinei cu populaţie românească, adunări
poporale, în care să se lămurească lumea asupra chestiei bisericeşti, ce a devenit aşa de
arzătoare.
Comitetul de acţiune, mână în mână cu clubul deputaţilor naţionalişti, trimite, de
asemenea, apeluri şi formulare de plenipotenţe prin toată ţara, pregăteşte şi alcătueşte petiţia
ce se va adresa Majestăţii Sale împăratului, Alteţei Sale imperiale şi regale moştenitorului
tronului şi guvernului central. Deputatul naţionalist Dori Popovici tipăreşte o broşură şi
lămureşte opinia publică, şi pe această cale, iar ziarele partidului naţionalist, „Viaţa nouă‖ şi
1135 Revista Politică, Nr. 12, Anul VI, Suceava, în 1 ianuarie 1911, p. 4
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„Vremea nouă‖, scriu articole călduroase şi însufleţite şi combat apucăturile trădătoare de
neam şi uneltirile meschine ale organului partidului democrat „Foaia poporului‖, care, prin
pana deputatului democrat, învăţătorul Mihai Chisanovici, căuta să samene zâzanie şi să
zădărnicească ţinerea adunărilor prin districte şi a meetingului. Unii chiar credeau că agenţii
politici ai rusnecilor, deputaţii români democraţi, vor fi în stare să zădărnicească adunările şi
meetingul. La urmă, s-a dovedit că toate încercările lui Aurel Onciul, Florea Lupu, Mihai
Chisanovici nu au avut nici un efect. Deputaţii Dori Popovici şi George Boncheş, ţăran, au
cutreierat ţara şi au ţinut adunări poporale prin toate oraşele cu populaţie românească. Afară
de aceşti doi deputaţi, au mai mers, în vreo câteva districte, şi dnii A. Ţurcan şi Nicu Flondor.
Adunările clubului naţionalist român au reuşit pretutindene foarte bine, chiar şi la Câmpulung,
unde cercase deputatul democrat Romul Reuţ să împiedice adunarea, cu ajutorul unor
gălăgioşi plătiţi. Ce a fost mai frumos, că dnii D. Popovici şi G. Boncheş nu au luat chestia
bisericească ca ceva ce priveşte numai un partid sau o parte a neamului românesc, ci ca ceva
ce ne priveşte pe noi toţi, dela vlădică, până la opincă.
„Silinţele mari şi truda grea a partidului naţionalist român şi a comitetului de acţiune
şi-au avut rodul cel mai frumos, marele şi impozantul meeting, de luni, din 25 martie 1912.
Ziua de luni era posomorită ca şi gândurile celor ce erau pătrunşi de situaţia cea grea a
neamului nostru, încă de pe la orele 12 amiază se îndreptau, pâlcuri, pâlcuri de ţărani, preoţi,
învăţători, studenţi, tineri şi bătrâni cu fețe îngândurate. La ora 1, când au sosit cele două
trenuri speciale în Cernăuţi, s-au umplut străzile Cernăuţului de lume românească, ce se ducea
liniştită la locul adunării. Pe la orele 2, se umpluse piaţa, ce cuprindea peste 10.000 de
oameni. Mihai Chisanovici, actualul redactor al „Foii Poporului‖, în locul lui Gheorge Tofan,
şi cei doi corectori de la acest ziar se furişau tiptil prin mulţime şi nu cutezau să cârtească nici
un cuvânt împotriva meetingului şi nici împotriva celor ce au lucrat pentru înfăptuirea acestui
meeting. La orele 2 și jumătate, bătrânul şi veneratul boier, baronul Eudoxie Hormuzachi,
odrasla acelor Hormuzăchesti ce şi-au câştigat merite neperitoare pentru neamul românesc din
Bucovina, deschide adunarea cu semnul sfintei cruci. Un fior electric îi pătrunse pe toţi. Apoi,
în cuvinte blânde, izvorâte din inimă curată, românească, spune cam următoarele:
„Pe timpul voievodului Alexandru cel Bun, era o episcopie românească la Rădăuţi,
care a fost ridicată, mai pe urmă, la rangul de mitropolie, tot subt acest voievod. Daniile lui
Alexandru cel Bun şi ale urmaşilor săi şi, îndeosebi, cele ale lui Ștefan cel Mare, formează
fondul religionar, întemeiat de împăratul Iosif al II-lea în 1783. Când a venit Bucovina la
Austria, li s-a făgăduit locuitorilor, prin document împărătesc şi prin manifeste solemne, că
întotdeauna Casa de Austria va păstra status-ul în Bucovina. Pe timpul guvernatorului militar,
generalul Enzenberg, ţara şi poporul nostru s-au bucurat de ocrotire şi de multe binefaceri şi
nu s-a ştirbit caracterul românesc („moldovenesc‖) al ţării, al bisericii şi al celorlalte
aşezăminte culturale. Abia mai târziu, înrădăcinându-se rusnecii la noi în ţară, au început a
cere drepturi ce nu le-au avut şi nici li se cuvin vreodată. Astăzi nu sunt mulţămiţi numai cu
ce le-am dat noi, din milă creştinească, ci râvnesc să pună mâna cu puterea şi pe cârma
bisericii româneşti. În aceste clipe de grea cumpănă, e datoria fiecărui român bun să-şi pună
pavăza cea mai puternică, biserica neamului nostru‖. La urmă, propune să se trimită, din
partea celor adunaţi, telegrame de omagii Majestăţii Sale împăratului şi Alteţei Sale i. şi r.
moştenitorului tonului Francisc Ferdinand.
După dl baron Eud. Hormuzachi, se suie la tribună înfocatul naţionalist D. Popovici,
şi, cu glas puternic şi emoţionat, rosteşte aceste cuvinte, în aclamaţiile nesfârşite ale mulţimii
adunate: „Poporule român, mâhnit până în adâncul sufletuli de cea mai uriaşă apărare ce poate
să o întimpine un popor în viaţa de mii de veacuri, poporul român din Bucovina v-a trimis pe
voi, din toate colţurile acestei ţări, ca să vă împliniţi cea mai aleasă datorie faţă de neam şi
faţă de sfânta noastră biserică. Nicicând nu a pătruns la porţile inimilor noastre glasul acestei
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sfinte datorii cu mai putere şi cu mai nespusă tărie decât astăzi, când ne aflăm adunaţi în
această memorabilă adunare. Purtat de viforul mâhnirii, pe care l-a stârnit un gând ucigaş al
rusnecilor ucraini, acest glas ne-a chemat în faţa lumii, ca să arătăm tuturor cu ce vrednicie
ştim noi să ne apărăm drepturile noastre, când ceata litfelor străine porneşte să le calce în
picioare şi să ni le răpească‖.
Apoi ia cuvântul falnicul primar din orașul Vatra-Dornei, ţăranul Ştefan Forfotă, şi
glasul său limpede şi puternic răsună ca tunetul peste valurile mării. Scurt, hotărât şi cu acea
convinge adâncă, care izvorăşte dintr-un suflet înnecat nevoi şi covârşit de seriositatea
momentului, arată, în vorbe alese, primejdia nespus de mare ce ne ameninţă din partea
duşmanilor de moarte, ce vor să ne răpească biserica, limba şi toate drepturile moştenite de la
moşi-strămoşi.
„Mai tare să ne bucurăm‖, zice ţăranul Forfotă, „când vedem că în fruntea fiecărui
lucru bun şi folositor obştii româneşti merge „inteligenţa noastră‖, ne stă în ajutor cu sfatul şi
cu fapta şi numai mergând noi, întotdeauna, umăr la umăr, putem ţine piept dușmanilor noştri
şi putem să ne ajungem ţinta‖.
Cel din urmă vorbeşte învăţatul profesor de universite dr. Vasile Gheorghiu, un
naţionalist intransigent, care citește petiţia românilor bucovineni în chestia bisericească, care
petiţie se va aşterne Majestăţii Sale împătului. În petiţie se cere:
1). „Demiterea‖ desăvârșită a rusnecilor din arhidieceza noastră;
2). Înfiinţarea unei episcopii pentru rusnecii ortodocşi, dependentă, în cele spirituale,
de arhidieceza românească;
3). Fondul religionar să rămână neatacat şi să se administreze de organele statului, şi,
în caz că Majestatea Sa nu ar îngădui soluţia aceasta, atunci să nu numească vicar
mitropolitan un rusneac.
Poporul adunat a primit cu însufleţire petiţia aceasta. Apoi s-a ales o deputaţiune, care
să aştearnă petiţia Majestășii Sale.
După adunare, toti participanţii au mers, în cea mai mare linişte şi rânduială, până la
palatul guvernatorului, contele de Meran. O deputaţiune a mers și i-a înfăţişat guvernatorului,
i-a adus la cunoştinţă cererile românilor în chestia bisericească, formulate în petiţie, şi l-au
rugat de tot sprijinul său. Arătându-se guvernatorul la mulţime, e primit cu urale nesfârşite.
Cu toţii merg la I. P. S. Excelenţa Sa Mitropolitul Vladimir de Repta, care, adânc
mişcat de ovațiile aduse, dă binecuvântarea arhierească şi făgăduieşte că va sprijini din
răsputeri punctul de vedere românesc în afacerea bisericească, care e atât de vitală pentru noi.
Acest meeting e aproape epocal în istoria poporului român din Bucovina. Toate ziarele
străine au admirat însufleţirea, energia, demnitatea şi spiritul de rânduială a poporului nostru.
Noi putem fi mândri că avem un popor conştient de chemarea sa şi care, în clipe de grea
cumpănă, înţelege să-şi facă datoria în mod demn şi hotărât, ca un popor ce a păstrat şi apărat
civilizaţia la porțile orientului. Aşa un popor nu se poate șterge cu una, cu două, de pe faţa
pământului. În cay că cererile noastre vor fi zădărnicite, atunci vom veni întreit față de atâţia
câţi au fost la meetingul 25 martie a. c. şi, la urmă, prin energie şi stăruință bărbătească, vom
trebui să isbutim. / Vasile Liţu‖1137.
1912: „Clubul național român dietal: Dionisie cav. de Bejan, Gheorghe Boncheș,
Nicu cav. de Flondor, Constantin baron Hormuzachi, Constantin Popovici de Neculiță, Dori
Popovici, Dr. Eusebie Popovici, Varteres cav. de Pruncul, Gheorghe Sârbu, Dr. Ipolit
Tarnavschi, Aurel Țurcan, Dr. Nico Vasiloschi‖ 1138.
1137 Românul, Nr. 65, Anul II, Arad, marți 20 martie (2 aprilie) 1912, pp. 4, 5
1138 Gazeta Transilvaniei, Nr. 66, Anul LXXV, Brașov, joi în 22 martie (4 aprilie) 1912, p. 2
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1912: Două interpelări, din 15 și 16 octombrie 1912, adresate „mareșalului țării, dl
Alexandru baron Hormuzachi și... președintelui țării, dl Dr. Conte de Meran‖, prin care s-a dat
glas „nemulțumirii publicului cu biroul de meliorațiuni‖, au fost semnate de deputații
„Cuparencu, Sârbu, Boncheș, Țurcan, Vasilovschi, Dori Popovici‖ 1139.
1918: În 27 octombrie 1918, când „a luat ființă Constituanta Bucovinei‖, printre cei
„50 de membri ai consiliului național, aleși cu unanimitate după redeschiderea ședinșei‖, se
număra și Boncheș Gheorghe 1140.
1918: În Ședința Consiliului Național Român, de miercuri, 13 noiembrie 1918,
prezentat, de la masa prezidiului ca având „o problemă de urgență‖ și dându-i-se cuvântul, „dl
Boncheș vorbește despre populația de la munte, care, în urma acestui război, a rămas fără
hrană, haine, vite, oi, fără lemne, și roagă guvernul ca să se dea lemne din pădurile fondului
religionar pentru clădirea de bordeie pentru țăranii rămași fără adăpost, în urma războiului, să
li se dea și sprijin în bani. Face propunerea să se aducă o mie de oi, ca să se împartă la
oamenii lipsiți.
Vorbind despre originea nenorocirii care a căzut asupra Bucovinei, spune că acela
care a fost nimicitorul nostru este generalul de la jandarmerie Fischer, care a înfundat pe
români în lagăre, a spânzurat. Acesta ar trebui să fie pedepsit pentru fărădelegile comise față
de popor și face propunerea ca generalul Fischer să fie dat în judecată.
Aprobându-se propunerea ca chestia Fischer să fie lăsată în seama guvernului, ședința
se închide, la orele 12 din noapte, rămânând ca termenul ședinței proxime să se împărtășească
în scris‖1141.
1919: În ședința Comisiunii pentru reforma agrară în Bucovina, ținută în 3 marie 1919,
după „orele 4 și jumătate după masă‖, la care au participat „ministrul-delegat Flondor... I. P.
S. Mitropolitul Repta și dl General Zadic‖, au vorbit „frumos şi cu multă înţelegere pentru
problema de la ordinea zilei ţăranii Boncheş, Axani şi Cuciureanu, care precisează punctul de
vedere al ţăranilor în chestia reformei agrare. Resping acuzazajiile ce se aduc de către cei
interesaţi, acuzaţii care tind să acrediteze ideea că, prin expropriarea marii proprietăţi, ar
scădea puterea productivă a țării. Dl Cuciureanu aminteşte că oraşele şi astăzi sunt alimentate
de către ţărani, cu toată lipsa care stăpâneşte pre tutindeni. Se miră că, în Bucovina, nici un
mare proprietar n-a urmat gestul sublim al M. S. Regelui, care , după cum se ştie, a împărţit
ţăraailor toate moșiile Coroanei‖1142.
1924: „Daruri pentru studenții întemnițați la Văcărești. La Vatra-Dornei
(Bucovina), în seara zilei Iordanului, din prilejul unei petreceri poporale aranjată de
Societatea Arcașul... s-au dăruit, de către cei care au luat parte la petrecere, sume pentru
tinerii care zac întemnițați la Văcărești pentru o cauză măreață și sfântă (în total, 4.650 lei)‖.
Printre donatori s-au aflat și „Porfir Boncheș, comerciant‖, și „Ilie Boncheș, proprietar‖ 1143.
1929: „Un mărgăritar din adâncile zăcăminte ale neamului: GHEORGHE BONCHEŞ

1139 Gazeta Mazililor și Răzeșilor Bucovineni, Nr. 13, Anul II, Cernăuți, 4 ianuarie 1913, p. 205
1140 Unirea, Nr. 68, Anul XXVIII, Blaj, luni 4 noiembrie 1908, p. 2
1141 Monitorul Bucovinei, Fascicola 5, Cernăuți, în 28 decembrie nou 1918, p. 4
1142 Unirea, Nr. 55, Anul XXIX, Blaj, vineri 14 martie 1919, p. 3
1143 Libertatea, Nr. 6, Anul XXII, Orăștie, 7 februarie 1924, p. 2
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O veste fulgerătoare ne umple astăzi de mare întristare: Falnicul luptător, ţăranul
proprietar din ţinutul Vatra Dornei, Gheorghe Boncheş, a murit. Pierderea ce am simţit-o noi,
astăzi, este destul de mare, pentru că s-a dus de lângă noi un stâlp, un ales al nostru.
Prin înţelepciunea cu care a fost înzestrat, prin energia şi prin munca sa, a putut
ajunge, în scurt timp, deputat în Camera Austriacă; deci a fost primul ţăran român, care a
putut ajunge la înalta treaptă de deputat într-o Cameră străină şi care a apărat cu
dârzenie drepturile scumpe ale românilor din județul Câmpulung. Cuvântările lui Gheorghe
Boncheş, pline totdeauna de inimă şi înflăcărare, au apărat cu mult succes interesele
economice și politice naţionale, aşa că, cu drept cuvânt, a fost un mărgăritar al Bucovinei.
A dat dovezi de om mare, totdeauna stăruitor în lucru, om cu multă experienţă şi
iniţiativă, căci a fost primul om care şi-a putut instala pe moşie o minunată crescătorie de
păstrăvi. Pe moşia lui, de asemenea, vedeai cele mai noi înstalaţiuni practice pentru nutreţuri
şi cereale, cele mai bune şi mai moderne grajduri pentru adăpostul, sănătatea şi pentru prăsila
vitelor; de aceea, nici societăţile care se ocupă cu bunul mers al gospodăriilor săteşti nu l-au
lăsat nerăsplătit pentru toate acestea, ci l-au premiat în mai multe rânduri.
Dar activitatea desfăşurată de el n-o putem pune, aici, în 2-3 cuvinte şi nici nu sunt eu
în drept să spun bunul pe care l-a făcut Gheorghe Boncheş pentru zecile de mii de suflete şi
pentru cei pe care i-a învăţat, ci urmele faptelor sale să ne vorbească.
A fost membrul fondator şi preşedintele uneia din cele mai bogate societăţi culturale
româneşti, „Sentinela‖, care a luat fiinţă în anul 1891 şi care societate avea de scop: Apărarea
intereselor româneşti. A mai fost şi consilier comunal, şi cetăţean onorific. Orice lucrare
pentru propăşirea naţională, culturală sau economică din judeţul său nu se putea să nu-l aibă
pe Boncheş între luptătorii cei mai înfocaţi sau chiar în fruntea lucrărilor.
În anul 1915, deşi Gheorghe Boncheş era deputat austriac, totuşi n-a fost cruţat, ci,
împreună cu câteva sute de ţărani în rând din Bucovina, au fost duşi şi ţinuţi în marele lagăr al
suspecţilor şi trădătorilor din localitatea Oberholabrun, lângă Viena, unde se hrăneau cu cir
(terci) de făină şi sfecle albe.
A fost un adevărat patriot, căci, cu toate că a fost aşa de chinuit în timpul războiului,
totuşi nu s-a dat o clipă înapoi, ci a fost cu gândul numai la prosperarea ţării noastre.
Activitatea sa, meritele sale i-au fost recunoscute şi apreciate de toţi, aşa că a murit
fericit că a putut lăsa în urmă o muncă rodnică şi cinstită.
Pe patul de moarte, a cerut să fie înmormântat cât se poate de simplu, dovadă că şi în
viaţă a fost plin de modestie şi totdeauna s-a mulţămit cu puţin.
Acesta a fost Gheorghe Boncheş, apărătorul românilor din Câmpulung (Bucovina), un
om de bine, un străjer devotat, al interesului public, un patriot renumit, deci: Un mărgăritar
din adâncile zăcăminte ale neamului. / Diac. V. Fussu‖ 1144.

1910: Ion Grămadă: Din amintirile unui redactor
Şi eu am fost redactor! Da, din păcate, şi încă de trei ori: odată, la „Hacul‖, foaia
umoristică a „Junimei‖, care apare, totdeauna, toamna, după culesul păpuşoiului, şi a doua
oară la „Deşteptarea‖, revistă pentru popor, serioasă, enciclopedică.
„Hacul‖ e organul tinerilor studenţi din „Junimea‖, cari vin pentru prima dată la
Universitate şi cari, în Bucovina, se cheamă „vulpoi‖, după moda nemţeacă, în Ardeal
„balici‖, iar în România le zice „boboci‖, o poreclă foarte potrivită, atât din pricina nivelului
1144 Cultura Poporului, Nr. 269, Anul IX, București 10 martie 1929, p. 3
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intelectual al acestor noi fii ai muzelor, cât şi din pricina cunoscutei vorbe româneşti că
„toamna se numără bobocii!‖.
Se zvonea printre studenţi că a fi redactor la „Hacul‖ e mare lucru, căci treci de mai
cuminte printre ceilalţi „boboci‖; de a fost cazul ăsta şi cu mine, nu ştiu, căci, pe vremea mea,
nu prea apăreau glume cu spirit în „Hacul‖.
Când îl citea lumea pe acesta, nu râdea de glumele dintr’însul, ci mă compătimea pe
mine, iar de lua în mână „Deşteptarea‖, credeau că glumesc şi nu-mi luau în serios tânguirile
mele pentru mântuirea poporului. „Ne-nţeles rămâne gândul...‖, zice poetul. Cu toate aceste,
domnul prim-redactor muncea şi scria ce-i trăsnea prin minte, cu toată seriozitatea unui om ce
crede că are de împlinit o misiune sfântă. Bietul!...
„Hacul‖ nu prea avea mulţi cetitori; cele mai harnice erau domnişoarele din Internatul
de fetiţe şi, după cât se povestea, redactorii „Hacului‖ au avut totdeauna oarecare trecere la
unele dintr’însele. Fuimus Troes!... Pe vremea şefiei mele la acea revistă, aveam şi un
reporter feminin, un drac de copilă durdulie, ce ne trăda toate poznele colegelor ei din şcoală.
Odată, se spărsese un geam la o fereastră din Internatul de fetiţe şi „bobocii‖ mergeau, în
fiecare seară, pe uliţa armenească, se buricau în vârful degetelor şi se uitau sfioşi pe fereasta
internatului... Vestea ni se comunică, o publicăm în „Hacul‖ şi..., a doua zi, geamul a fost pus
la loc.
„Bobocii‖ nu colaborau mai deloc la „Hacul‖, nici la Universitate nu cercetau regulat
cursurile, ci stăteau toată ziua pe stradă, cu gura căscată, uitându-se după domnişoarele cele
cu „căţel şi pacheţel‖. Toată greutatea cădea pe bietul prim-redactor. La „Hacul‖ purtam
pseudonimul Nicu Nalbă, la „Deşteptarea‖, însă, mă chiemam... comitetul redacţional!
Eram şi medic, şi advocat, preot, agricultor etc. şi fiecare articol îl iscăleam altfel: aveam vreo
19 nume, ca şi Avestiţa, aripa Satanei, pe care a muncit-o şi canonit-o Sfântul Sisoe, bătând-o
cu sabia lui de foc.
Nu mă pot plânge că n-am avut noroc cu revistele mele, nu, căci ar fi păcat de
Dumnezeu. Din cea dintâiu, „Hacul‖, au apărut sub conducerea mea... trei numere, iar a doua,
„Deşteptarea‖, şi-a început existenţa c-un capital modest, de 500 coroane, şi şi-a încheiat anul
şi viaţa într-un mod strălucit, cu 1.000 coroane... datorie, ca să nu se mai „deştepte‖, poate,
niciodată!
Greu ne-a fost, apoi, să găsim un titlu potrivit pentru articolul de fond al celui dintâiu
număr din „Deşteptarea‖, care titlu să nu fie nici prea modest, nici prea bătător la ochi. Unii
îmi propuneau să scriu „Strigăt de alarmă‖, alţii „Strigăt de deşteptare‖, „Moartea bate la uşă‖
etc. Când s-a botezat „Junimea literară‖, a fost un caz analog. Poeţii – speţă foarte
sentimentală – cereau ca revista se se cheme „Zefirul‖, „Susurul frunzelor‖, „Adieri literare‖
etc., pe când alţii, mai energici, ţineau morţiş la vigurosul titlu „Răcnetul Carpaţilor‖. La
urmă, ambele părţi s-au împăcat, numind revista „Junimea literară‖. Aşa mi-a povestit faptul
un martur ocular.
Am trecut eu şi peste piedeca asta. A doua grijă mare era să public, în fiecare număr,
articole ce vor cuprinde toate punctele din programul „Deşteptării‖: literatură pe înţelesul
poporului, igienă, istorie naţională, gospodărie, despre ale judecătoriei şi altele. Şi aşa am
publicat, rând pe rând, articole foarte variate, bunăoară: „Capra lui Hadarag‖, „Ştefan Vodă‖,
„Despre coraslă‖ şi alte multe bunătăţi. Ţin minte că, odată, dădusem manuscrisele la tipar şi
venisem la gazetă ca să dorm, căci eram foarte obosit. Când sforăiam mai bine, numai ce aud
că cineva bate la uşă: era servitorul tipografiei, care venise să-mi ceară numaidecât un
manuscris de vreo câteva şire pentru pagina ultimă. Ce să-i dau eu, păcatele mele? Caut prin
nişte reviste vechi şi aflu nişte sfaturi practice pentru gospodari, între cari şi unul pentru
gospodine, se să deie găinelor ca să se ouă des în timpul iernii. Scriu repede notiţele şi le
predau servitorului, zicându-i că culegătorii pot să şi le aranjeze ei după plac.
Dar am păţit-o rău, căci uitasem de „Voinţa Poporului‖!
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Un oarecare domn, T.B. sau poate chiar P.B., specialist în ale găinelor, a început să mă
critice şi să mă ieie peste picior. Şi bine mi-a făcut! Auzi, Domnia-Ta? Să îndrăznesc eu, laic,
a scrie despre găini, fără să-l întreb de sfat pe Domnia-Sa, găinar eget-beget?
De altfel, „Voinţa Poporului‖ ne purta Sâmbetele încă de la apariţia primului număr
din „Deşteptarea‖. Vecinic mă „combăteau‖, zicând că-s un „cap sec‖ (puşchea pe limba lor!),
un înfumurat etc. Prietenii mei credeau că altceva era pricina: se temeau, poate, cei de la
„Voinţa‖ să nu candidez şi să mă fac, apoi, deputat!!! Încă aceasta îmi mai trebuia, căci
redactor fusesem acum.
Pe lângă secăturile „Voinţei Poporului‖, mai aveam şi un alt ghinion: nici o revistă din
Regat nu voia să facă schimb cu noi, afară de „Convorbiri critice‖ ale bietului Mihalache
Dragomirescu, care ne ridica în nouri, aşa ne lăuda. Noi ce puteam zice, decât: „Bodaproste!...
Tirajul „Deşteptării‖, însă, scăzuse, cu toate aceste, în mod simţitor, de la 3.000 la
1.000 de exemplare, ba, mai târziu, chiar la 500, într’aceeaşi proporţie ca şi iluziile şi
speranţele noastre! Din pricina asta am fost hotărât ca fiecare Junimean să agiteze, pe la ţeară,
pentru „Deşteptarea‖. Eu apăram cel mai mult ideea aceasta, dar, când m-am dus în satul meu
să strâng abonamente de la ţerani, mi-am pus mânile-n cap. Intru la un vecin, căruia îi
trimisesem „Deşteptarea‖ pe aşteptare.
- Vecine cutare, ai primit gazeta cea nouă?
- Primit, cum nu?!
- Dară ai şi cetit-o?
- Dă... n-am prea avut vreme cu lucrul ista; tu fumeie, unde ai pus gazeta ceea?
- Ia, aici; am acoperit cu dânsa o oală cu smântână.
Aşa şi era. Ridic gazeta, care era netăiată, şi mă uit la dânsa cu jale şi plin de
amărăciune: articolul meu de fond era plin de smântână! Halal de dânsul! Şi tocmai în postul
cel mare! Şi cât mă năcăjisem când l-am scris!
*
Un gospodar ni trimise o scrisoare în care ne judeca şi suduia, că în ce fel i-am trimis
noi gazeta, pe când el nu era acasă, ci numai muierea?! Că ce ştie un cap de fumeie la ce-i
bună o gazetă? Şi câte altele! Ei, vedeţi, la asta nu ne-am fost gândit!
Altul, de meserie agitator (era, pe atunci, în toiul alegerilor), cerea gazeta gratuit; un al
treilea ne poftea să i-o tipărim pe-o parte nemţeşte, iar cealaltă pagină româneşte, pentru ca să
înveţe limbă! Epistola aceasta purta următoarea adresă: Redacţia societatea academică
Kerniwitz. Ne-am mirat mult cum de ne-a găsit scrisoarea asta, care era de la un american,
adică de la unul ce a fost în America! Americanii ăştia fac totdeauna revoluţie în satul lor,
când se întorc acasă. Cunosc pe unul – şi acesta-i cel cu scrisoarea – care s-a întors din
America cu 6.000 coroane, cu papuci de lac şi cu legătoare de mustăţi! Da, fac revoluţie în
obiceiuri! Să vă dau o pildă!
Din bătrâni se ştie că gospodarii se strâng, Sâmbătă seara, la unul dintr’înşii, care are
briciu, şi se bărbieresc. Sunt câte vreo 30 la un loc, toţi plini de soponele pe barbă, aşteptând
să le vie rândul. Bărbier e cel care are briciul (mai demult se întrebuinţa o custură de coasă),
totdeauna, însă, unul care a fost în armată. De când se aude cu America ceea, însă, şi-au
pierdut cătanele cinstea, căci, acuma, numai Americanii tund şi bărbieresc de... pomană.
*
Stau, câteodată, şi mă gândesc: zică cine ce va vrea, dar postul de redactor îţi procură,
câteodată, şi momente plăcute.
Într-un rând, primim de la un poet (??) o poezie eroico-naţională, scrisă pe patru feţe
de coală, per extensum. În poezie era, mi se pare, vorba de Leşi, de Tătari, de Turci ceapcâni
şi de toate liftele ce au supt sângele Românilor în decursul veacurilor. Se înţelege că n-am
publicat poezia, de care am râs cu poftă, ci i-am trimis-o înapoi autorului, care, de atunci, ne
urăşte de moarte. După apariţia Nr.1 din „Junimea literară‖, a primit redacţia acesteia de la un
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alt port (!) un manuscris ce cuprindea toată... gramatica limbei române pentru şcoalele
poporale! Păcat că, fiind Domnia-Sa poet, n-a turnat-o întreagă în versuri, căci aşa mai avea
haz.
Am băgat de seamă că aproape toate ziarele româneşti ce au apărut, cândva, în
Bucovina au fost vecinic cu frica în spate din pricina cenzurii guvernului. Noi, din contra, ne
rugam, în fiecare zi, lui Dumnezeu să ne confişte guvernul măcar câteva pagini, dacă nu chiar
pe jumătate, ştiind prea bine că aceasta-i cea mai bună reclamă pentru o gazetă. Dar zădarnice
ne-au fost toate aşteptările, căci nime nu ne băga în seamă!
O notiţă, însă, din gazeta noastră, totuşi, a atras atenţia multor ziare şi reviste din
Ardeal şi România. Şi anume următoarea: eu auzisem, „din sorginte sigură‖ (cum zic
redactorii), că domnişoarele românce din Cernăuţi au înfiinţat o societate, „Steluţa‖, în care
aveau să cultive limba românească. S-au fost obligat ca toate să vorbească, oricând între ele şi
oriunde, numai româneşte.
Ştirea aceasta a produs mare bucurie în tineretul nostru mustăcios, care vedea cu
groază cum se germanizează, pe zi ce merge, sexul nostru cel frumos, dar atât de slab. Tocmai
pe atunci, se făceau, zilnic, pe scena teatrului din Cernăuţi, repetiţii pentru premiera lui Şt.O.
Iosif, „Zorile‖. Cum aveam şi eu un rol mititel, mă duc, într-o după-amiazi, la teatru, după
apariţia numărului „Deşteptării‖ cu respectiva notiţă.
Pe scenă, pe după culise, săltau, se sbenguiau şi chicoteau frumoasele membre ale
„Steluţei‖. Când m-au zărit (O, moment fericit şi neuitat!)... au început să mă privească cu
ochi dulci, dar şi cu mult interes, ca pe o dihanie nouă, necunoscută încă în istoria naturală a
lui Pokorny, tradusă de dl Dr. Daşchevici. Eu, însă, eu rânjeam numai de plăcere şi niţică
îngâmfare. Dar... deziluzie amară! Presidenta şopteşte la urechea unei colege de lângă dânsa,
dar aşa că, din nenorocire, am auzit şi eu: „Weisst du, der ist der Redakteur der neuen
Zeitschrift!!‖ (Ştii tu, ăsta este redactorul noului ziar! – n.r.). Tablou! „Va să zică, te-ai fript,
măi neică!‖, mi-am zis eu, atunci, muşcându-mi buzele de ciudă şi de indignare.
De-acum trebuiam să fim mai băgători de seamă cu ştirile, care, deşi nu erau multe,
dar cel puţin erau alese cu îngrijire. Cu toate acestea, nu puteam mulţămi gusturile rafinate ale
publicului nostru, căruia nu-i ardea atâta de articole folositoare şi actuale, cât mai ales de
întâmplări: ucideri, sinucideri, atentate nereuşite, călătoriile împăraţilor şi regilor, războaie,
decoraţii, cununii, logodne, crize ministeriale, divorţuri şi naşteri de prinţi şi prinţese. După
dorinţele publicului poţi judeca foarte bine şi cultura ce o are el.
Ţăranii noştri, mai ales, cereau necontenit „să dăm la gazetă‖ ori de nu s-aude că s-a
stârnit undeva vreo bătaie. Şi-apoi să mai zică cineva că poporul nostru nu-i războinic!
Răsboaie nu prea se auzeau să fie pe atunci în lume, doar cel dintre Marocani şi
Franţuji, gospodarii, însă, nu prea auziseră multe despre aceştia sau chiar mai deloc. Ştiau,
însă, una şi bună: că, dacă nu se bate Ungurul cu Neamţul, Moscalul cu Lipanul, şi Căciularul
(Românul) cu Turcul, apoi n-are voie să se bată nime în lume, căci aceştia stăpânesc pe întreg
rotogolul pământului. Bătaia (războiul) a „claca‖ lui Dumnezeu sfântul şi cine moare pe
câmpul de bătaie, acela merge în raiu: asta-i credinţa poporului nostru! Când se stârneşte,
undeva, o bătaie, apoi trece prin toată lumea aşa ca un vânt rău ce cuprinde oamenii, încât ei
toţi trebuie să se bată întreolaltă, până şi femeile, care se înarmează cu fuse şi cu cociorve
(Aşa-mi povestea bunica). De altfel, ţăranul nostru, bietul, multe lucruri le pricepe pe dos. Iată
o pildă: Când au mers la Expoziţia naţională din 1906, la Bucureşti, li s-a explicat, şi pe drum,
şi acolo, ce-i aceea „expoziţie‖ şi de ce s-a făcut aşaceva. Ei, însă, au priceput cu totul altceva
şi ziceau că au fost la Bucureşti la un praznic (!!) mare, poate pentru că le-au dat, acolo, să
mânânce pe degeabă, iar la întoarcere au primit, pe lângă cărţi şi icoane, şi nişte colaci mari.
Mulţi ziceau, mulţumiţi fiind de primirea ce li s-a făcut: „Aferim ce ţară bogată e România!
Mă rog: ţară cu bielşug, nu ca Galiţia cu belciug!‖. Cum am spus, unii povesteau c-au fost la
praznic, alţii, iar, că la un bal!
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Colaboratori nu prea aveam mulţi, iar dintre prietenii mei numai puţini ştiau să poarte
condeiul cum se cade. Într-o zi, vine unul dintr’înşii, Pintea, la redacţie şi-mi spune că are sămi scrie o notiţă interesantă pentru revistă. În odăiţa redacţiei mai erau vreo doi, care-mi
ajutau la corecturi. Se pune Pintea la masă, ia o coală mare de hârtie, un creion şi începe a-şi
freca, cu degetele de la mâna stângă, nasul, ca să-i vie idei pentru notiţa lui. Înlăuntru era
strâmt şi cald, pe bietul colaborator îl muşcau muştele, iar el încă nu scrisese măcar un şir. Îl
văd că se scoală şi deschide fereasta, apoi iar se aşează la masă; din când în când, trage cu
ochiul afară, unde se zăresc două fete pe gangul din faţa fereştii noastre; se mai uită la hârtie...
De bună seamă că-l stinghereau fetele cele obraznice, căci numai ce-l văd că iar se scoală şi le
spune, în hohotele noastre: „Domnişoarelor, vă rog fiţi aşa de bune şi părăsiţi gangul, că nu
pot scrie redactorii!‖. Fetele au dispărut, iar după vreo jumătate de ceas Pintea şi-a scris notiţa
lui de vreo cinci şire şi a iscălit-o cu iniţialele numelui lui. A doua zi, când a apărut numărul,
primul lucru ce l-a avut Pintea a fost că şi-a cetit notiţa de vreo trei ori, pe şoptite, apoi, o
dată, cu glas tare ca să se încredinţeze mai bine de existenţa acelei vestite notiţe...
De la o vreme, „Deşteptarea‖ începea să tragă de moarte: abonamente puţine, de
nicăiri un sprijin binevoitor, „Voinţa Poporului‖ ne persecuta, la Tipografie aveam datorii
neplătite... Câteodată şi administratorul, şi eu stăteam la pândă, până ce mergea acasă
directorul tipografiei, dl Bucevschi, ca, apoi, pe furiş, să ieşim şi noi din odăiţa redacţiei.
Numerele apăreau rar de tot, încât părintele Athanasie Gherman ne spuse în glumă că ar fi
bine să intitulăm revista „Aşteptarea‖.
Prin Noemvrie 1908, „Deşteptarea‖, care suferea, mai ales, de boala tuturor revistelor
şi ziarelor româneşti, lipsa de parale, a adormit ca să nu se mai deştepte.
Dumnezeu s-o ierte!
Mai pe urmă, se zvonea că societatea „Luceafărul Bucovinei‖, înfiinţată de părintele
Zaharovschi, va scoate o revistă similară. După îndelungate şi zădarnice aşteptări, văzând că
„Luceafărul‖ nu mai apare, i-am dedicat următoarele versuri parodiate:
„La steaua ce va răsări
E-o cale-atât de lungă,
Că mii de ani i-ar trebui
Luminii să ne-ajungă...‖1145.

1911: Ion Grămadă: „Românul‖ şi „Chestia ruteană‖
Fiind chestia ruteană cea mai arzătoare pentru românii din Ardeal şi cea mai la ordinea
zilei, redacţia „Românului‖ i s-a adresat dlui Dr. Vladimir Kuschnir (cojocarul), redactor la
„Rutenische Revue‖ şi cunoscut filoromân (!?), ca să scrie un articol despre această „chestie‖
aşa de vitală, care-i preocupă pe toţi românii. Şi Dl Dr. Vladimir Kuschnir (cojocarul) a şi
scris pe larg, în „Românul‖ din 26 aprilie (9 Mai) a. c., Nr. 90, un articol de fond despre cele
30 de milioane (fictive – n. I. G.) de ruteni din Rusia, Galiţia, Ungaria şi Bucovina, despre
suferinţele lor de veacuri, despre visul lor comun, care-i „Ucraina mare‖, ferindu-se, desigur,
să nu atingă cumva susceptibilitatea românilor bucovineni şi spunând, între altele, că rutenii
din Bucovina sunt în număr de 300.000 (?!), – veşnica gogoriţă ruteană! – că au „împrejurări
mai suportabile‖ şi că „se bucură de o situaţie mai avantajoasă‖...
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Foarte bine. Voim însă să-l completăm pe Dl Dr. Vladimir Kuschnir (cojocarul) şi să-i
informăm, totodată, mai bine pe onorabilii domni redactori de la „Românul‖ (care, fie zis în
treacăt, par să aibă o deosebită simpatie pentru ruteni, deoarece chiar în unul din primele
numere al „Românului‖ citisem un interviu dat de Dl Dr. Vladimir Kuschnir (cojocarul), în
chestia rutenilor din Maramureş, precum şi câteva laude la adresa dumisale, că rutenii din
Bucovina n-au numai „împrejurări mai suportabile‖ şi „o situaţie mai avantajoasă‖, în urma
politicii conducătorului lor, Nicolae Wassilko, care de mult sapă la mormântul neamului
românesc din Bucovina, ci că ei, de fapt, huzuresc în Bucovina, în dauna românilor, despre
ale căror suferinţe şi lupte pentru existentă în acea tară clasică, numai foarte arare ori citim
câte ceva în „Românul‖. Desigur că redactorii acestui ziar oficios al partidului national român
din Ungaria ar scrie mai des despre noi, dar se tem ca să nu se supere cumva drăguţul prieten
şi colaborator al „Românului‖, Dl Dr. Vladimir Kuschnir (cojocarul)...
Când a apărut, în unul din cele dintâi numere din „Românul‖, un interviu acordat
acestui ziar de numitul cojocar, noi, românii bucovineni, am înghiţit şi am tăcut, căci atunci
era vorba numai de rutenii maramureşeni, deşi ne jigneau şi ne dureau laudele „Românului‖
aduse domnului Kuschnir, pentru lupta dumisale cerbicoasă contra duşmanilor rutenilor, între
care sunt şi românii bucovineni. Ne-am cam mirat de graba cu care „Românul‖, îndată după
apariţie, îl trăgea de mânecă şi-l ruga pe dl Dr. Vladimir Kuschnir (cojocarul), care-i unul din
cei mai înverşunaţi ruteni, prin urmare duşman de moarte al românilor bucovineni, ca să-i
informeze pe domnii redactori despre starea politică şi culturală a rutenilor din Maramureş.
Ne-am zis aşa: să trecem peste aceasta primă „poticnire‖ a unui ziar tânăr şi să mai aşteptăm.
Ne gândeam, apoi, că, având ardelenii să ducă o luptă aşa de grea contra asupritorilor
lor, trebuie să ştie şi să cunoască bine şi forţele aliaţilor lor, între care sunt şi rutenii
maramureşeni. Bine, dar cazul se repetă a doua oară. Ce are de a face, acum, chestia ruteană
universală cu luptele naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria? Oare ce-i interesează pe
românii din Ardeal visul rutean al unei Ucraine mari, care, în închipuirea obraznică a
rutenilor, se va realiza numai cu ruperea unei jumătăţi din ţara noastră, din Bucovina.
Sigur, mi se va răspunde: Dl Kuschnir n-a scris aşa ceva în „Românul‖. Da, n-a scris
acolo, dar a scris şi a vorbit în acel sens în alt loc, căci doară domnia sa e destul de prudent,
când scrie într-un ziar românesc. Mi se va obiecta şi aceasta: în Ardeal, trebuie să ne unim cu
slovacii, cu sârbii, cu rutenii şi cu celelalte naţionalităţi nemaghiare contra oligarhiei
maghiare, pentru ca să ne putem redobândi drepturile noastre naţionale, iar pe românii
bucovineni nu-i priveşte ori de ne unim sau ba cu duşmanii lor etnici; aşa ne dictează acum
prudenta, ca să ne unim cu dracul, până vom trece lacul etc. Iată şi replica noastră: Ce-ar zice
românii ardeleni, când deputaţii bucovineni n-ar mai voi să le ia apărarea în delegaţiuni, pe
motiv că românii bucovineni trăiesc bine cu ungurii (ciangăii) din Bucovina, care sunt întracelaşi cadastru cu românii şi aleg deputaţi români? Ce ar zice, când le-ar răspunde că pentru
ardeleni nu voiesc să piardă vreo două mii de voturi ungureşti în Bucovina? Ba, ce-i mai mult,
l-am invita pe Apponyi, pe Tisza sau chiar pe Jeszenszky, ca să ne informeze şi să ne scrie
articole de fond în „Foaia Poporului‖ din Cernăuţi despre luptele politice ale ungurilor cu
românii din Ardeal?
Măcar de-ar fi apărut acel articol al dlui Dr. Vladimir Kuschnir în „Gazeta
Transilvaniei‖, în „Drapelul‖ sau în alt ziar mai puţin însemnat – şi nici atunci! – am fi tăcut
poate, dar aşa îl publică tocmai „Românul‖, organul oficios al partidului naţional român din
Ungaria. În adevăr, trebuie să-i felicităm pe duşmanii noştri, pe ruteni, că au putut ajunge cu
diplomaţia lor obraznică atât de departe, deşi tipăresc visurile de mărire în detrimentul
românilor şi-şi spovedesc aspiraţiile şi suferinţele într-un ziar românesc, susţinut cu bani grei
româneşti, care ziar pretinde că este puritan şi intransigent în chestiile naţionale româneşti!
Pe noi, românii bucovineni, ne doare deosebit de mult faptul că un duşman neadormit
al neamului nostru a aflat ospitalitate, chiar la locul de frunte, în oficiosul partidului naţional
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român din Ungaria, tocmai acum când la noi, în Bucovina, lupta noastră cu rutenii, sprijiniţi
de guvern, a ajuns la cuţite: când rutenii voiesc să capete cu forţa o dieceză proprie; să ne
împartă, cu de-a sila averea strămoşească, adică fondul nostru religionar bucovinean; să ne
răpească, la recensământ, sute şi mii de suflete româneşti şi să deschidă şcoli rutene în sate
româneşti. Desconsiderarea suferinţelor noastre din partea celor de la „Românul‖ ne-a rănit
până în adâncul sufletului nostru.
Da, rutenii din Bucovina „se bucură de o situaţie mai avantajoasă‖ decât ceilalţi
conaţionali ai lor din alte ţări. Şi pe ale cui spate au câştigat ei acea situaţie mai avantajoasă?
Pe ale noastre, ale românilor bucovineni! Şi unul din acei ce ne-au impus mai mult, ne-au
ponegrit mai mult înaintea rutenilor şi în fata lumii străine, ne-a contestat dreptul de
stăpânitori băştinaşi ai Bucovinei a fost şi este şi dl Dr. Vladimir Kuschnir (cojocarul),
redactorul de la „Rutenische Revue‖ şi colaborator, la locul de frunte, al ziarului român din
Arad.
Cum adică, domnilor redactori de la „Românul‖? Dacă dl Vladimir Kuschnir,
împreună cu conaţionalii săi ruteni din Bucovina, ne atacă limba noastră românească, biserica
noastră şi propagă, prin grai şi prin scrieri, minciuni şi blasfemii, ca, de pildă, aceasta, că
Ştefan Vodă şi alţi eroi ai neamului românesc au fost ruteni, pe dumneavoastră nu vă doare?
Au limba noastră, a românilor bucovineni, nu-i aceeaşi limbă românească „dulce şi frumoasă‖
şi iubită ca şi a dumneavoastră, pentru care atâţia fraţi de ai noştri din Ardeal au înfundat şi
înfundă şi acum temniţele ungureşti? Oare biserica românească din Bucovina, păstrătoarea de
veacuri a acestei limbi a unui neam împărătesc, nu merită să o apăraţi şi dumneavoastră? Sau
Ştefan cel Mare, înfricoşatul Voevod de la Putna, care i-a înhăţat pe unguri de plete şi a
umplut cu dânşii toate zăvoaiele Carpaţilor, şi care a pus piciorul său de viteaz pe grumazul de
robi al rutenilor, mânându-i în cete, cu biciul, de dinapoi, ca pe nişte vite necuvântătoare, nu-i
acelaşi Voievod răzbunător al durerilor şi întrupător al mândriei noastre, spre al cărui
mormânt ne îndreptăm veşnic şi noi, şi dumneavoastră gândurile, în ceasuri de durere şi
restrişte? Atunci cum de a-ti făcut cârdăşie cu duşmanul nostru? Cum de-l poftiţi la locul de
cinste pe acest pângăritor al limbii, al bisericii şi al gloriei noastre româneşti? Nu cunoaşteţi
caracterul ruteanului, care, cu cât îşi pleacă mai tare spinarea, cu atât e mai obraznic şi se
ridică apoi împotriva aceluia a cărui mână a lins-o, cu un minut mai înainte?
Să ne ferim de duplicitate şi de oportunism! Duşmanii unui popor ca al nostru, împărţit
supt atâtea stăpâniri străine, trebuie să fie duşmanii noştri comuni, atât pentru ardeleni, cât şi
pentru bucovineni, basarabeni sau macedoneni, căci suntem doar un singur neam, cu aceleaşi
aspiraţii în viitor, suntem, cum zice Coşbuc, un stejar cu mai multe crengi, şi când suferă o
creangă, suferă întreg stejarul. Să nu jertfim o parte din români pentru interesele provinciale
ale altei părţi, ci să facem totdeauna cauză comună în fata duşmanului, care, cheme-se el cum
se va chema: ungur, rutean, rus, grec sau jidan, tot duşman de moarte rămâne pentru
totalitatea neamului nostru! / Viena, 11 mai 1911 / Ion Grămadă‖1146.

1911: O petiţie către M. Sa Împăratul
Cu îngrijirea dlui D. Popovici, paroh în Broscăuţi şi prezident al societăţii „Ţăranul‖,
un număr însemnat de români din satele periclitate de slavism au adresat o petiţie Maj. Sale,
în care, arătând nedreptăţile cărora e expusă mişcarea noastră naţional-culturală, roagă
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recunoaşterea, după cuviinţă, a cursurilor de limba română, întemeiate de Societatea
„Ţăranul‖, în urma cererii diferitelor comune. Publicăm din petiţie următoarele:
„Pe lângă alte comune din tară, au decis şi comunele Panca, Comareşti, ComareştiTisoveţ, Jadova, Carapciu pe Ceremuş, Hliboca, Petriceanca, Volcineţul-nou, Costeşti etc.,
între care multe comune răzeşeşti, cu caracter şi sentiment curat românesc, să-şi redeştepte şi
să-şi dezvolte limba lor românească, în regiunile locuite de ei. În scopul acesta, şi-au deschis
numitele comune, cu 1 Septemvrie 1911, „Cursuri‖ româneşti, pe baza statutelor Societăţii
„Ţăranul‖ din Broscăuţii-noi, care toate cursuri au fost anunţate la timp, conform legilor,
consiliilor şcolare districtuale şi celui de ţară.
Ca să elucidăm însă mai bine intenţiunile şi scopul creării acestor cursuri, arătăm, în
cele următoare, copia unui decret trimis de Societatea „Ţăranul‖ cătră petenţii comunei
răzăşeşti Cotul-Jadovei:
Nr. 260. Broscăuţii-noi, la 12 Septemvrie 1911. Cătră preacinstiţii locuitori români
din Cotul-Jadovei, la mâna prea stimatului domn Ioan Bordianu. În rezolvarea petiţiunii
Domniilor Voastre din 24 August 1911, respectuos subsemnata societate a decis, în şedinţa sa
din 31 August 1911, a deschide în comuna Domniilor Voastre, sub modalităţile induse în
petiţiune, în casa dlui Antonie Ptaşnic din Cotul-Jadovei, sub Nr. 611, un curs privat gratuit
pentru învăţarea şi dezvoltarea limbii româneşti la românii din Jadova, cu observarea că
petenţii vor îngriji singuri de cele necesare pentru deschiderea, instalarea şi purtarea acestui
curs. Dirigenţa cursului numit o va purta dl Iancu Stratulat, ca putere didactică examinată,
iar ca inspector va funcţiona dl Arcadie Vihnan din Storojineţ. Acest curs s-a deschis în
Cotul Jadovei, pe baza §-lui 2, lit. c), şi §-lui 3, lit. 1), a statutelor alăturate. Dorindu-vă
succese excelente în tot demersul acestui curs, vă salutăm cu dragoste frăţească, cu adausul că
ne place a spera cum că, în scurt timp, se vor ridica şi în Cotul Jadovei românii la treapta cea
mai înaltă de cultură şi vor fi pildă răzeşimii, după pilda regimentului de Volintiri, care, din
impulsul lor propriu au fortificat ţara Bucovinei, formând o ceată de sentinele, spre apărarea
înaltului Tron Habsburgic şi a bunului Nostru Împărat, pentru care noi, toţi românii, suntem
gata a vărsa şi ultima picătură de sânge şi, în fine, ca români bravi de sub steagul Austriei şi
patrioţi demni vor rămânea fii scumpi ai bisericii noastre strămoşeşti. Deci, cu Dumnezeu
înainte! / Pentru Comitetul societăţii „Ţăranul‖: / Dimitrie Popovici m. p., / preşedinte, L. S. /
G. Manilici m. p., / secretar‖.
Această mişcare de dezvoltare culturală patriotic-naţională a revoltat teribil pe
panslaviştii bucovineni, prin agitatori ucraini, şi, de aceea, au persistat ei, de repetate ori, chiar
cu forţa, la forurile competente, pentru închiderea şi stârpirea acestor cursuri, iar în schimb au
deschis ei, rutenii singuri, în comune curat româneşti, ca în Pătrăuţi pe Siret, nu cursuri, ci
şcoli private, spre lăţirea slavismului nesăţios în părţile româneşti, iar cursurile noastre
române le-a închis consiliul şcolar de ţară, prin emisul său din 30 Noemvrie 1911, Nr. 14956
şi 16332, şi prin emisul din 7 Decemvrie 1911, Nr. 17145, pe baza informaţiunilor false,
strânse de la panslavişti ucraini, care împiedică orice acţiune românească, în folosul lor
propriu. De notat e că consiliile şcolare districtuale de repetate ori tot închideau şi iar
permiteau existenţa cursurilor româneşti şi făceau astfel cea mai mare batjocură de aceste
instituţiuni, terorizând prin jandarmerie închiderea cu forţa brachială, în mod brutal, pe motive
de inculpare, că adică aceste cursuri ar fi nişte şcoli neiertate şi ele ar fi deschise fără
permisiune sau, cu alte cuvinte: Domnii amploiaţi se făceau că nu pricep însemnarea
„Cursurilor‖, iar de altă parte, râdeau în pumni, împreună cu capii ucrainţilor şi agitatorilor.
Încă nu s-a pomenit, în secolul acesta, în secolul progresului cultural, grozava tendinţă
de a împiedica şi opri un popor de la cultivarea, învăţarea şi dezvoltarea limbii şi a
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sentimentului patriotic-naţional, care toate formează temelia umanităţii lumii întregi şi iată, cu
durere, aceasta se întâmplă tocmai în ţărişoara noastră, Bucovina, unde, de dragul mult
protejaţilor ruteni, românii îndură enorme daune culturale, fiind opriţi prin şicane şi terorizări
de la învăţarea limbii româneşti, fără privire la drepturile garantate lor prin legea
fundamentală şi fără privire la aceea că şi românii iau parte la toate datoriile faţă de ţară şi
Domnitor.
Astfel de tratare este absolut insuportabilă; cuţitul a ajuns la os, iar poporul cu dor de
limba românească a devenit extraordinar de iritat şi e tulburat pentru şicanele nemaiauzite, ce
le îndură el zilnic pentru limbă. Remarcăm numai că, la o cercetare radicală şi de tot
obiectivă, mulţi funcţionari ai statului din Bucovina ar rămânea fără pâine din sus numitele
cauze.
Din cauză de expresă urgenţă privitoare la redeschiderea cursurilor româneşti în ţară,
nu aducem alte detalii de nedreptate faţă de românii bucovineni, spre a evita emoţiuni de tot
neplăcute, ce n-ar face onoare conducătorilor părtinitori rutenilor din Bucovina.
De aceea, în aceste timpuri grele pentru românii bucovineni şi avizaţi, numai la mila şi
gratia Majestăţii Voastre cutezăm, ca civi austrieci loiali şi fii credincioşi, şi umiliţi a Vă
prosterne astă plângere, cu adânc umilita rugăminte ca să binevoiţi a da atenţiune părintească
justelor noastre cereri şi a dispune la organele competente ca:
1). Să se observe, de către diregătoriile statului în Bucovina, egala îndreptăţire a
băştinaşilor români la dezvoltarea şi cultivarea spiritului patriotic naţional ca şi la ruteni.
2). Să se ordoneze forurilor competente ca cursurile româneşti în ţară, create, până în
prezent, pe bază legală să se admită şi să se redeschidă grabnic, spre a nu neglija progresul
cultural al românilor din Bucovina.
În numele poporului bucovinean:
Urmează la 200 de iscălituri din comunele Broscăuţi, Costeşti, Cabeşti, Carapciu pe
Ceremuş, Comareşti, Hliboca, Panca, Petriceanca, Volcineţ.
Cernăuţi, la 20 Decemvrie 1911‖1147.

1911: Bukowina, văzută de James Baker
„Cât de multe părți din Austria sunt cunoscute în Anglia se poate deduce dintr-o
conversație, pe care am avut-o cu cunoscutul istoric, profesorul Oman, care, auzind că urma
să călătoresc în Bukowina, a spus: „Știu doar un englez care a fost, vreodată, în Bukowina, iar
dacă ajungi acolo vei fi al doilea‖. I-am trimis o carte poștală de la Zadagora, pentru a
demonstra că am „ajuns acolo‖. Și totuși, Bukowina este un colț deosebit de interesant al
Europei.
Aici sunt grupați împreună polonezi, ruteni, români, germani, maghiari, evrei, armeni,
bulgari, cehi, lipoveni (adică ruși de credință veche), turci, țigani; iar varietatea religiilor este
un studiu ciudat. Greco-ortodocși și greco-catolici, catolici romani și armeni, ortodocși
armeni, credincioși vechi (lipovenii), protestanți; chiar și evreii au două secte, ortodoxă și
reformată. Bogăția Fondului grecesc-oriental este foarte mare – deține pe teritoriul său o
treime din provincie, în mare parte terenuri forestiere. Portul acestei populații este la fel de
variat și de interesant ca și religiile lor. Și Cernăuţi, capitala, este un epitom în scene ciudat de
variate ale acestui pământ independent al Coroanei de Austria, care are propriul „Landtag‖
sau parlament local.
1147 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor bucovineni, Anul I, Nr. 22, 4 ianuarie 1911, pp. 275-277
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Bukowina are şi propria-i climă, iar aceasta este excesiv de independentă. În timpul
remarcabilei secete din vara anului 1911, care a afectat alte părți ale Austriei, aici au fost
inundații și torente de ploaie timp de două luni.
În septembrie, am vizitat-o și, în timp ce ne apropiam de Cernăuţi, am văzut siluetele
ciudate ale țăranilor care își păzeau turmele, sub umbrele, și totul era îmbibat. În oraș, în
Platz-ul austriac, piața principală și piața de produse, țărăncile, cu pânză albă orientală pe cap
(minişterguri confundate de Baker – n. n.), cu catrinţe și paltoane sumane maro, sub care
atârnau poalele lungi ale cămășii albe peste picioarele goale, purtau umbrele; iar bărbații, unii
cu curioase pălării rotunde de tip „Garibaldi‖ peste părul lung, ondulat, purtau hainele lungi
de piele maro, cu multe butoane, și pantaloni scurți, de culoare gri-alb, decorați cu ajutorul
Cusăturilor. Dar portul țăranilor diferă, în funcție de etnie, și este de o mare varietate.
Orașul are foarte multe clădiri frumoase; rivalitatea întrecerilor şi aici, ca peste tot în
Austria, este un impuls către perfecțiune, iar o modalitate interesantă de a studia varietatea
claselor educate ale districtului este de a vizita „Case‖, adică nişte cluburi ale diferitelor
naționalități.
În Casa Poloneză se găsește o sală frumoasă pentru dansuri și o sală de teatru; lucrările
din lemn, toate sculptate în stilul Zakopane; un tablou uriaş cu o imagine a districtului Tatra şi
cu silueta unei femei, în rochie locală. Aici lucrările educaționale și omniprezentul „Sokol‖ se
desfășoară ca în toate districtele slave.
Chiar vizavi se află Casa Națională Germană, o clădire remarcabilă, curtea fiind ca un
strop din vechiul Nürnberg. Tot aici este un teatru elegant, cu decorațiuni destul de greoaie, și
un restaurant excelent, în stil vechi german.
În Casa Naţională Românească se aude o muzică românească deosebită, iar în jurul
clădirii există o grădină mare; dar pentru a înţelege dacă există o prietenie între etnii, am intrat
în ea, însoţit de niște polonezi cunoscuți, şi un cântec polonez a fost cântat, dintr-odată, de
excelenta orchestră românească.
În Casa Evreiască era o sală foarte mare, cu decorațiuni aurii și roșii. Triumfă în aceste
case naționale specificităţi, iar caracterul național este susținut și păstrat. Rutenii au și ei Casa
lor specială.
Poate că bisericile, unitățile religioase și instituțiile de binefacere ar trebui să
revendice primele cuvântul în Cernăuţi, pentru că sunt nenumărate și minunat de variate;
fiecare cult pare să aibă spitalele și casele sale.
Bogăția corpului ortodox grec este bine ilustrată de vastul Palat al arhiepiscopului, o
clădire cu numeroasele cupole și turnuri și portițe, care servește mai mult ca seminar și loc de
întâlnire a Sinodului și rareori ar putea fi găsită o sală mai impunătoare și mai bogat decorată
decât cea a marii săli în care se întâlnește Sinodul. Arcurile și arcadele sale de marmură,
sprijinite pe coloane de marmură neagră şi susţinând un tavan impresionant, acoperit cu aur şi
bogat decorat. Pereții sunt din alabastru. De la ferestre se văd priveliști minunate cu grădinile
Palatului și valea Prutului.
Bisericile diferitelor secte și noua bogată sinagogă sunt demne de studiat pentru
arhitectura lor și pentru poporul și țărănimea care le frecventează, deoarece toate etniile sunt
foarte mândre de religia lor. Dar dacă edificiile religioase sunt numeroase, la fel și clădirile
civile. Locuința Landesregierung (Guvernului Ţării – n. n.) este o clădire simplă și frumoasă,
cu grădini înaintea sa, iar Palais de Justice este, de asemenea, o clădire elegantă.
Una dintre cele mai marcante clădiri moderne este noua Banca de economii, construită
în cel mai recent stil Secession și dotată, în mod elaborat, cu cele mai moderne salubrități,
camere de așteptare și toalete ale doamnelor și ale domnilor. Sala de consiliu este tapițată în
nuanțe moi de căpșuni zdrobite, cu lemn încrustat și amenajări de lumină electrică elaborate.
Chiar și încuietorile ușilor sunt aurite și cu designuri îndrăzneţe. Frumoasa scară principală
are vitralii și lămpi elaborate, susţinute de stâlpi din alamă și metal colorat. Sala mare pentru
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întrunirile generale este frumos decorată și chiar și scaunele sunt artistic făcute. Întregul oferă
o idee despre prosperitatea populaţiei, care primeşte o dobândă de 4 %, pentru depuneri, și
plăteşte 6 % dobândă pentru împrumuturi. Este considerată o onoare să fii în consiliul acestei
bănci.
Camera de comerț este o altă clădire splendidă; sala de ședințe este în tonuri de gri și
roșu, cu un tavan bogat și candelabre electrice frumoase; coșurile de fum sunt din marmură
roșie și din mozaic din sticlă, iar alama cu emailuri face parte din decorațiuni. Fresce bine
executate, cu scene din agricultură, industrie și cu Mercur, ilustrează sediul Camerei de
comerţ, care are corespondență largă, și funcționează științific, dezvoltând comerțul local și
agricultura. Cu siguranță, este adăpostită mai luxos și deține informații mult mai clasificate
decât cele mai multe camere de comerț engleze.
Am avut noroc, în tipul prezenţei noastre în Cernăuţi, iar gazda noastră amabilă, în
casa sa mobilată artistic, ne-a oferit o privire asupra cadrului profesional și a vieții de afaceri
din Cernăuţi.
Muzica, pe care o găsești pretutindeni în Austria, o întâlneşti şi aici la fel de des, iar
gazda noastră era un iubitor de artă și de muzică și un cunoscător în domeniul menajului și al
gătitului; unul dintre hobby-urile sale a fost colectarea de lucrări vechi de aramă ale caselor
evreiești și ale celor ceremoniale, obţinând o colecție remarcabilă. Fiica ei vorbea bine
engleza, iar noi am avut aici o ilustrație a personajului, pentru că, la finalul unui prânz
încântător, prietenul nostru artist a exclamat brusc: „Oh! Mi-am lăsat mașina în acel sat, în
care stăteam‖. Îl lăsasem să facă schițe, lângă Sadagora, la patru mile distanță, așa că, în loc
să ne ducă cu maşina la Ludi Horecza, a trebuit să se întoarcă la Sadagora, unde și-a găsit
tabloul agățat într-un copac; un mic localnic i-a dat niște cupru. Copilul a alergat înapoi, la
părinții săi, cu care a avut o discuție aprigă, și, în sfârșit, micuţul s-a întors timid, a luat mâna
artistului și a sărutat-o. Acesta este tipul de viață, despre care suntem întrebați dacă este sigur,
atunci când călătorim.
Micul oraș Sadogora este unul remarcabil, amintind încă, prin străzile sale de tip bazar
estic, pavate cu macadam sau acoperite cu pietriș, de stăpânirea turcească sau de cea rusă.
Traversăm Prutul, pentru a ajunge la el, și trecem prin multe așezări de bulgari, care au
capturat piața de grădinărit a districtului. S-a întâmplat să fie o zi frumoasă și multe vite, în
special cai, se aflau pe drum, iar țăranii s-au îmbrăcat în mod pitoresc. Femeile din piață erau
îmbrăcate colorat și aproape toate aveau pe umeri desagi viu coloraţi, care se armonizau cu
cămășile albe, brodate îndrăzneţ, și cu catrinţele de multe culori.
Marile minunății din Sadagora sunt Sinagoga și Palatul în care trăiește și lucrează
minunatul Rabin Friedmann, la care vin evrei evlavioși sau care caută beneficii prin toate
părțile Europei.
Am trecut pe la Sinagogă și am fost întâmpinați de un grup de evrei bătrâni, în
veșmintele lor lungi, cu bordură, și au deschis Cartea Tora în cinstea noastră, și ne-au arătat
bogatele pânzeturi din satin, apoi, tot ca o mare favoare, ni s-a arătat camera privată a
Rabinului Minunilor, prevăzută cu o mică gaură, prin care poate vedea, deși el însuși nu a fost
vreodată văzut. Se arată foarte rar, dar acceptă ofrande și își dă binecuvântarea și rugăciunile.
În această încăpere era tapiţerie bogată, cu cusătură spaniolă din secolul al XVII-lea, pentru
Tora, folosită la Rusalii; ni s-a spus că tapiseria a costat 70.000 de ruble, bani daţi de un
devot, care câștigase banii la o loterie. Palatul lui Rabbi este situat peste drum de Sinagogă și
ni s-au spus povești ciudate despre darurile oferite de el și despre obiectele celor care l-au
căutat.
La întoarcerea în Cernăuţi, am trecut prin Volksgarten-ul (Grădina Publică – n. n.) cu
alei frumoase, cu galerii și săli pentru dans.
Ca este tot, în Cernăuţi meseriile sunt perfecţionate prin educație, existând școli de
țesut și agricole, la care se joacă sporturi englezeşti; pe terenul larg de exerciții, am văzut un
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meci de fotbal în plină desfășurare, mai multe jocuri în derulare, dar fără o mulțime de
spectatori, parcă fără sens.
Drumul către această locaţie, în aval, se numește Strada Rusă și, de pe ea, se vede o
priveliște grozavă spre culmile Carpaților, spre valea Prutului și spre pâlcuri întunecate de
pădure, în timp ce, pe văi, se văd fabrici de zahăr, de bere și un ferăstrău, dar și orașul trist
Sadagora, în câmpiile din depărtare.
Când am ieșit spre ciudata biserică din Horecza, am văzut bine casele țărănești,
căsuțele cu grădini frumoase de flori, situate într-o vale minunată, liniștită, în umbră de
copaci, am văzut biserica veche, care a fost, cândva, o moschee. În interiorul său, tavanul este
susținut de patru stâlpi, iar deasupra ușii de vest se află o frescă despre rai, iad și judecată.
Aici, ca și în splendidul Palat al episcopului, semnul Duhului Sfânt este o față în centrul a șase
aripi; atârnată de acesta, era o batistă, ca o ofrandă, așa cum am văzut mărunțișuri de pânză
atârnate în moscheea din Omar și bucăți de panglică peste figurile sfinților preferați din Italia
și Franța.
Au fost cinci turnuleţe la biserică, pentru a reprezenta cele cinci continente ale lumii,
și trei turnuri mari, care indică stăpânirea Bisericii ortodoxe.
Există și alte orașe în Bukowina, care sunt pline de interes, prin oameni și istoria lor,
dar și pentru peisaj.
Una dintre stațiunile preferate este Dorna Watra, în apropierea frontierelor cu România
și Ungaria, și nu departe de Ardeal. Dorna se află pe coaste de munte, la aproximativ 2.500 de
picioare deasupra nivelului mării și este o stațiune de sănătate în creștere, cu Curhaus (Casă
de Cură) frumoasă, în care se fac băi pentru gută și reumatism, apele Donei și băile de noroi
fiind printre cele mai curative.
Există cinci surse și două unități de baie, iar râurile frumoase și satele pitorești fac din
Dorna Watra o stațiune plăcută.
Dacă Bukowina, acest pământ necunoscut britanicilor, este profund interesantă, prin
priveliştile sale minunat de variate, şi istoria sa are multe puncte de studiu fascinant.
A fost fino-mongolă, în vremile sale preistorice, apoi scitică, apoi dacică și gotică,
până când hunii au năvălit peste țară. Mai târziu, a venit venzii, avarii și maghiarii, care au
dominat aici până în secolul al XIII-lea, când îi aflăm pe mongoli în acest golf terestru de
munte.
În 1360, începe istoria reală, iar în 1395 a fost construit Castelul Cecina, de pe deal,
care este atât de proeminent în priveliştea de lângă Cernăuţi. În vremurile ulterioare, Sobieski
a obținut o mare victorie asupra turcilor, la Bojan, iar suedezii din secolul al XVIII-lea au
făcut ravagii aici și au fost înfrânți lângă Cernăuţi. Abia în 1775 Austria a ocupat Bukowina
și, în 1861, ţara a obținut autonomie şi, de atunci, datează dezvoltarea rapidă.
Dar, cu această privire rapidă asupra a ceea ce este un colț ciudat de interesant al
Europei, trebuie să plecăm din Bukowina, lăsând mai mult de jumătate din istoria sa
neînregistrată‖1148.

1148 Baker, James, Capitolul X, În Bucovina, pp. 83-90, în Austria: her people & their homeland, New York
1913, cu ilustraţia Cernăuţilor, de Donald Maxwell, la p. 85
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1911: Ion Grămadă,
răsfoind corespondenţa lui George Popovici
„În Arhivele Academiei Române se află, de pe urma lui George Popovici, vrafuri de
scrisori de la particulari, articole de prin jurnale, discursuri şi studii în domeniul vechiului
drept românesc.
Un sentiment de pietate faţa de memoria lui, aşa de scumpă tinerimii bucovinene, dar
curiozitatea m-a îndemnat să răscolesc aceste manuscrise, foaie după foaie, căutând să dau
peste vreo poezie inedită, peste vreo scrisoare de interes literar sau biografic, să citesc studiile
lui nepublicate despre vechiul drept românesc, dar fiind, mai ales, cu gândul la detestabila
dezlănţuire de patimi josnice, ce-au otrăvit iarăşi, în timpul din urmă, inimile bucovinenilor,
doream ca, răsfoind aceste manuscrise, să retrăiesc, cu gândul măcar, în acea neuitată vreme
de redeşteptare naţională, când a apărut, a trăit şi a luptat el în viaţa noastră politică, jertfinduşi toată averea pentru noi. Această jertfă prea mare a fost motivul principal al morţii sale
năprasnice.
Răsfoind aceste manuscripte, care vor servi cândva ca documente pentru istoria
Bucovinei, am aflat şi alte lucruri, am intrat, fără să vreau, în intimităţile intelectualilor
români din Bucovina, văzându-i pe mulţi nemascaţi. Pe o mulţime dintr-înşii, care în
Bucovina trec de români buni, dezinteresaţi, i-am văzut în altă lumină şi m-am încredinţat că
sunt români de paradă, nişte figuri de carton M-a înspăimântat primejdia culturii şi limbii
germane, care fac ravagii în rândurile românilor bucovineni, care nu-şi dau seamă de acest
pericol ameninţător.
Toate partidele noastre politice au luptat când în contra rutenilor, când în contra
evreilor, dar nicicând împotriva superioarei culturi germane, care la noi nu produce altceva
decât nişte „catâri intelectuali‖ neproductivi, cum a spus-o un distins profesor universitar din
Bucureşti.
Între scrisorile adresate lui Popovici sunt o sumedenie de felicitări de sărbători, dar
mai ales cu ocazia alegerii lui de deputat în parlamentul din Viena. Bucovina întreagă e
reprezentată în aceste scrisori şi cărţi de vizită, pe care el nu le-a distrus, cum a făcut cu cele
mai de seamă, ci le-a lăsat parcă anume ca să servească de documente ale păcatelor şi
indolenţei noastre. Trei sferturi din aceste felicitări, trimise de preoţi, avocaţi,medici,
învăţători, judecători, profesori, ba chiar şi de deputaţi, sunt scrise şi tipărite în nemţeşte! Şi să
nu se uite că scrisorile acestea, care nu erau destinate pentru publicitate, sunt oglinda cea mai
fidelă, tocmai pentru că-i intimă a culturii şi mentalităţii românilor bucovineni.
E interesantă constatarea ce-am făcut-o: pe toţi aceşti gratulanţi „intelectuali‖ i-am
aflat, după vreo lună de la alegerea lui Popovici de deputat, venind cu alte scrisori, în care
cereau o parohie mai bună, o permutare, un sprijin de la dietă sau protecţie pentru ocuparea
unui post de copist etc., dar şi aceste cereri, precum şi multe alte epistole, toate în limba
germană sau într-o oribilă şi stâlcită limbă românească.
Am aflat şi o scrisoare de la un ţăran sau, mai bine zis, muntean din Câmpulung, o
scrisoare care-i şi naivă, şi frumoasă, şi serioasă. Şi ce credeţi că cerea acest muntean cuminte
şi cinstit? Pământ? Vreo parohie grasă, vreun post de copist sau poate mijlocirea lui Popovici
pentru o subvenţie? Ferit-a Dumnezeu! El cerea şcoală, un liceu românesc la Câmpulung! Iată
cât de frumos scrie el româneşte, mult mai frumos decât toţi intelectualii noştri. Adresa e aşa:
„Cătră mult doritul nostru dl doctor George Popovici, mult iubitul nostru deputat şi
Luminătorul românilor din Bucovina. Dumnezeu să-l trăiască şi să-l ferească de duşmani şi
nouă să ne fie tuturor veşnic!
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Noi ne-am ruga la mare mila dumitale să ne faci un gimnaziu, ca să mai vie şi românii
la o cinate, că nu ţi-ar trebui alt bine să faci, că mulţi copii de-ai noştri s-ar folosi, şi mare bine
ne-ai mai face pentru neamul nostru românesc, cât de curând în Câmpulung, şi în anul viitor;
că mulţi oameni îşi iau băieţii de la Suceava, pentru depărtare, şi cărţile-s scumpe, dar aici
tare bine ar fi. Noi avem băieţi care învaţă foarte bine; s-ar putea să ne iasă domni, dară până
la Suceava îi foarte departe, şi noi pentru aceia te-am ruga, ca şi pentru celelalte treburi şi
neajunsuri, dacă dă bunul Dumnezeu să-ţi lungească anii vieţii, să biruieşti ce ai gândit.
Amin!
Că tare se mai bagă toţi veneticii la alegeri şi împing pe români ca să rămânem de
ruşinea veneticilor, dar Dumnezeu să te binecuvânteze şi mulţi ani să-ţi dăruiască. Amin etc.
Alecsandru Roşu a scris aceasta‖.
Am rămas foarte emoţionat, cetind scrisoarea aceasta, scrisă cu litere mari, greoaie,
într-un caieţel mic, cu învelitoare verde, de acelea pe care le cumpără ţăranii noştri pentru
pomelnicul morţilor neuitaţi. Generaţii întregi, zeci şi sute de ani, vor vedea acest caieţel
verde în Arhivele Academiei Române, împreună cu scrisorile şi cărţile de vizită nemţeşti şi
franţuzeşti ale „domnilor‖, care scrisori vor fi o mustrare neîncetată la adresa intelectualilor
români din Bucovina, doritori de pensii, de posturi lăptoase şi de subvenţii nemeritate.
Caieţelul cel verde însă e un testimoniu de laudă pentru ţărănimea noastră, care ştie că
deputaţii, aleşii ei, au să lupte numai pentru cultura şi drepturile întregii naţiuni româneşti, nu
pentru favoruri personale, după cum cred „domnii‖.
Se vor întreba cetitorii: cum, şi în Bucovina se tipăresc cărţi de vizită în franţuzeşte?
Da, din fericire am aflat numai una şi pe aceasta citeşti: Le Chevalie... (Nu e vreunul din
familia Onciul? N. R.), docteur en droit!
Scrisorile acestea prezintă un tablou foarte variat, caleidoscopic. Două sunt de la
Mihai Teliman, pe care le-am copiat în întregime. Iată ce scrie, pe o carte de vizită,
nenorocitul nostru foiletonist: „Domnule doctor Popovici! Sunt prea bolnav; n-am făcut
nimic. Azi nu pot colabora. Faceţi ce puteţi. Eu nu pot să mă urnesc. Cu distins respect, M.
Teleman‖.
Nişte participanţi la un banchet îi trimit salutări şi închină pahare în sănătatea lui.
Diletantul în istoria românilor, F. A. Wickenhauser, îi mulţumeşte pentru nişte copii de
documente şi îl roagă să-i traducă ceva, din româneşte, în nemţeşte, căci el „nu prea ştie
româneşte – o mărturisire care explică atâtea greşeli din opera lui Wickenhauser. Jidanii îşi
arată şi aici obrăznicia, vârându-i-se în suflet, intitulându-l cu: „lieber‖ sau chiar „liebster
Popovici‖! Iar „Foaia poporului‖ îi dădea încă un ghiont fostului său prieten, mort acum, şi îi
scria astfel, atunci: „Scumpe George!‖. Fără să vreau mă gândesc la sărutarea dată lui
Christos în grădina Ghetsiman.
Unii dintre cerşetorii români de posturi bine plătite şi îmbinate cu puţină muncă îi
scriu epistole nemţeşti, pe hârtie… roză, sperând că, astfel, le va satisface mai degrabă
dorinţele. Un oarecare Iacob Handel – să fie cel ce a insultat preoţimea noastră? – îl felicită
într-o poezie, dorind ca dl G. Popovici, ajuns deputat, să nu-l uite, ci „er soll sich erinnern an
das dicke Mandel. Mit Hochachtung: Jakob Handel‖ („ar trebui să-și amintească de migdala
groasă. Cu respect: Jakob Handel‖ – n. n.)!
Se păstrează şi un foarte frumos şi gingaş răvaş către iubita lui, precum şi o importantă
scrisoare de interes politic, adresată dlui A. Onciul. Popovici a fost prevăzător şi şi-a făcut o
copie de pe respectiva epistolă, pe care voi publica-o altădată şi în alt loc (O aşteptăm cât de
curând N. R.).
Între hârtiile lui Popovici, am dat de o satiră politică, la adresa fostei societăţi
„Concordia‖. E scrisă în felul satirelor lui M. Teliman şi-i intitulată astfel: „O zi în Abdera,
foi rupte din carnetul unui Cernăuţan., de M. (Marţial) Democritos‖. Scrisoarea satirei nu-i a
478

479

lui Popovici, e străină. Poate că-i unul din debuturile lui Teliman, trimise lui Popovici spre
îndreptare. Acesta face o mulţime de observări potrivite pe margine, corectând pe unele
locuri; de altfel scrisoarea nu seamănă cu cea din epistolele de mai târziu ale lui Teliman. La
începutul satirei se află unele descrieri în adevăr frumoase, pe mijloc însă, dar mai ales spre
sfârşit, acţiunea e foarte dezlânată şi banală.
Cele mai de seamă manuscrise sunt însă studiile, în româneşte, despre vechiul drept
românesc. Unele sunt isprăvite şi au chiar corectura pentru tipar, altele iarăşi nu-s decât nişte
încercări, de pe vremea când era student, făcând parte din societatea „Junimea‖ din Cernăuţi.
Sute de hărţii, cu notiţe privitoare la acele studii, aşteaptă încă omul care le va rândui şi
publica la locul lor, împreună cu toate studiile de prin „Convorbiri‖, „Candela‖ etc. şi cu
poeziile rămase de pe urma lui G. Popovici (poeziile le-am publicat abia noi, aşa cum am
publicat şi opera în proză a lui Ion Grămadă – n. n.).
Tinerimea bucovineană, al cărei conducător a fost, precum şi toate societăţile culturale
din Bucovina sunt datoare să-şi arate prinosul lor de recunoştinţă, adunând banii necesari
pentru editarea operelor lui G. Popovici, pentru care se află, cred, cineva care să le strângă, să
le copieze sistematic şi să le publice. / „Neamul Românesc literar‖ / I. Grămadă‖.
„Reproducem acest articol al prietenului şi scriitorului harnic bucovinean. Credem că
tinerimea noastră universitară şi toate societăţile noastre culturale vor ţinea seamă de cele ce
scrie dl I. Grămadă, care ar fi cel mai chemat să facă lucrul acesta. Reflecţiile ce le face dl
Grămadă, cu privire la mentalitatea intelectualilor noştri, vor avea răsunet şi în ziarul nostru,
în un articol ieşit din pana altui bucovinean şi publicist însemnat‖1149.

1912: Ion Grămadă: Un concert românesc la Viena
Eram supt impresia proaspătă încă a jubileului semicentenar al Societăţii „Petru
Maior‖, jubileu la a cărui reuşită splendidă au contribuit, în cea mai mare parte, artiştii români
din Viena, dna Valeria de Herbay, dnii Ionel Crişan, Ionel Rădulescu, Ştefan Mărcus şi I.
Harşia, când, după o conferinţă de la Societatea „România Jună‖, dl dr. Sterie Ciurcu a lansat
fericita idee că, cu astfel de puteri artistice, de care dispun românii vienezi, s-ar putea aranja,
aici, la Viena, un concert artistic, cu care să ne putem făli înaintea străinilor.
Ideea a prins imediat rădăcini şi cel care a dus-o la un capăt bun a fost dl Ciurcu,
neobositul semănător de idei bune. Şi această idee era cu atât mai seducătoare, cu cât acesta
avea să fie primul concert românesc în Viena şi, contrar opiniunii unor sceptici, care, luând în
considerare gustul rafinat şi pretenţiile vienezilor, clătinau, la început, din cap, neîncrezători,
concertul a trecut peste cadrele unei reprezentanţii muzicale intime, el a fost un eveniment
artistic, mai ales pentru românii din Viena. Scopul? Cel moral: validarea artei româneşti în
faţa unor străini, care nu ne cunosc destul de bine, iar cel material, sprijinirea întreprinderilor
„României June‖ , sub a cărei egidă s-a şi dat acest strălucit concert, care a mulţumit şi pe cei
mai pretenţioşi cunoscători de muzică.
Între străini, departe de casă, s-au întâlnit caritatea, arta românească şi iubirea de
neamul nostru, şi atunci ne-a fost dat să vedem, din partea tuturor românilor de aici, o
nebiruită dorinţă de a aduce, din toată inima, o jertfă pentru cele două scopuri nobile. Ne-a
fost dat să vedem, solvind obolul lor, români a căror existenţă în Viena nici n-o bănuiam,
mecenaţi ca dna Balş, care împărţi zeci de bilete gratuite studenţilor sărmani, dar doritori să se
împărtăşească şi ei de dumnezeieştile plăceri ce ţi le procură arta; mai ales, am avut însă
1149 Revista Politică, Nr. 15, Anul VII, Suceava, în 22 ianuarie 1911, Foiţa – pp. 2
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fericirea să admirăm abnegaţia şi dragostea de jertfă a artistelor şi artiştilor noştri, care au
renunţat la orice beneficiu, ba damele au refuzat chiar să li se cumpere obişnuitele buchete de
fiori. Şi să nu te entuziasmeze gestul acesta, aşa de nobil şi aşa de mărinimos?
Pe lângă dl dr. Ciurcu, căruia-i revine partea leului pentru reuşita materială a
concertului, cea mai mare silinţă şi-au dat-o domnii doctori Lazar Popovici şi Marius Sturza,
apoi preşedintele „României June‖, domnul Dimitrie Marmeliuc, împreună cu dl Rădulescu,
dezvoltând o energie şi o stăruinţă de fier. Domnii doctori, deodată cu reţetele pentru pacienţi,
au plasat bilete pentru concert în preţ de sute de coroane. Nu trebuie de uitat şi de publicul
german şi ceh din Viena, care s-a arătat deosebit de nobil şi de prevenitor faţă de scopurile
româneşti ale Societăţii „România Jună‖.
Reclame şi afişe n-am tipărit, iar altă propagandă n-am făcut; singura şi cea mai sigură
propagandă erau numele artiştilor noştri, pe care Viena-i cunoaşte aşa de bine.
Concertul a fost aranjat, vineri, seara, în 10 mai, în Josefssaul. Lume multă şi aleasă:
Ministrul României la Viena, dl Mavrocordat, marea tragediană română Agata Bârsescu,
deputaţii bucovineni Simionovici şi Isopescu-Grecul, general Măteringa etc. Afară de aceşti
oaspeţi distinşi, dl dr. Moroianu, ataşat comercial al României la Viena, a adus anume pe doi
jurnalişti englezi, corespondenţii de la marile ziare „Morning Post‖ şi „The Times‖ din
Londra, care doreau să audă muzică românească.
Înainte de a se începe programul, intră în sală şoimul nostru, aviatorul Aurel Vlaicu,
căruia i se fac ovaţii călduroase. Programul concertului a fost astfel întocmit ca să-i
mulţumească şi pe doritorii de muzică românească, dar şi pe cei ce voiau să savureze muzică
clasică.
Începutul l-a făcut dl Ionel Rădulescu, cunoscutul interpret fidel al cântecului
românesc de pretutindeni. Domnia sa începu cu duiosul „Mugur, mugurel‖ şi sfârşi cu o
romanţă din opera „Marta‖, a lui Flotow. Vocea-i de tenor liric prin excelenţă, dulce şi caldă
la timbru, trădează, la acest artist plin de speranţă, un profund sentiment plin de duioşie.
Conservatorul din Viena, unde a dat un concurs de primire aşa de strălucit, are să ne scoată
din dl Rădulescu unul din cei mai aleşi tenori lirici ai noştri. Daca domnia sa n-ar fi fost puţin
cam indispus şi dacă concertul ar fi fost aranjat într-o sală cu o acustică mai bună, calităţile
vocii dlui Rădulescu ar fi ieşit şi mai mult la iveală.
Pe baritonul Ionel Crişan îl cunoaştem mai de mult, şi totuşi e nou, căci domnia sa, la
fiecare păşire nouă în public, te uimeşte prin progresele repezi ce le face vocea dumisale, care
devine din ce în ce mai voluminoasă, mai puternică şi mai bine disciplinată. Predarea
prologului din „Bajazzo‖, cu multă pricepere dramatică, ne întăreşte mai mult convingerea că
dl Crişan nu-i sortit să rămână un simplu cântăreţ de concerte, ci-i destinat să devină un artist
de operă. Multă pasiune, mult temperament în redarea unor senzaţii de cel mai înalt
dramatism, şi totuşi câtă stăpânire în această pasiune, câtă armonie în mişcări, în gesturi, în
nuanţele vocii! Nu-i artist mare cel ce cântă frumos o piesă de muzică, după un anumit şablon,
ci cel ce poate şi ştie să redea tot ce doreşte el. Şi dl Crişan mi-a dovedit că-i tot atât de sigur
şi de artist în piesele dramatice, ca şi în cele lirice, cum a fost în cântecul popular: „Ardă-mite-ar codru des‖.
Cu trei cântece ne-a delectat dna Valeria de Herbay: „Sans amour‖ (C. Chaminade),
„Zigeunermädchen‖, de Slansky, şi un cântec românesc, de fratele domniei sale, dl E. Papp.
Un sopran puternic şi frumos, îmbinat cu un auz fin, cu un studiu foarte îngrijit şi cu o
deosebită nobleţă, mai ales în predarea dramatică din „Zigeunermädchen‖.
Dl Mărcuş, cel de la urmă între cântăreţi, dispune de un tenor dramatic foarte simpatic
şi puternic. Pe alocuri, pare un glas sonor de trâmbiţă. Ce aristocratic fel de a preda romanţa
din „Aida‖ lui G. Verdi! Pasiunea echilibrată din această romanţă şi multă duioşie cuceritoare
din „Foaie verde foi de nuc‖ denotă că dl Mărcuş nu-i unilateral ca alţi artişti, ci, din contră, e
stăpân deplin pe notele dramatice, ca şi pe cele lirice. Ca să poţi savura tot deliciul ce ţi-l
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strecoară în suflet aria dlui Ştefan Mărcuş, trebuie să-l vezi în acţiune, pe scenă, pentru care e
predestinat.
Pe dl Silviu Florescu n-am avut norocul să-l aud, până acum. Strălucitul elev al
renumitului maestru Sevcik ne-a captivat în „Concertul de violină‖ al lui R. Strauss şi în
„Mazurka‖ lui Zarzecki, mai ales prin neobişnuita linişte, aproape nepăsare, faţă de cele mai
grele subtilităţi tehnice din piesele amintite, pe care le-a biruit, aproape jucându-se.
Dl Florescu e un artist foarte bine apreciat şi foarte căutat în cercurile muzicale din
Viena. Am citit, cândva, un frumos articol al Carmen Sylvei, o apoteoză a mâinilor omeneşti,
care au creat arta pe pământ, luându-se la întrecere cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte şi de cele
ce s-au scris despre mâinile Eleonorei Duse, pentru care D’anunzio a făcut anume o dramă.
Ascultând-o pe domnişoara Madeleine Cocorescu, cântând „Hochzeitsmarsch‖ şi
„Elfenreigen‖ din „Sommernachtstraum‖, de Mendelsohn, apoi o poloneză de Chopin, îi
admiram mâinile, sub care gemea pianul. Oaspeţi, sală, pian şi chiar domnişoara Cocorescu,
nu mai existau pentru mine, ci numai mâinile dumisale vrăjite, care scoteau cascade de tonuri
şi valuri de armonii. Uneori, când cele două mâini se mişcau într-o repeziciune vertiginoasă,
ele luau, pentru mine, proporţii fantastice, mă fascinau, mă hipnotizau. Ce tehnică frapantă, ce
tuşeu admirabil, ce energie bărbătească au desfăşurat cele două mâini, în seara aceea! Un
temperament şi o bravură ce electrizau, răpindu-le oaspeţilor chiar răsuflarea. Şi dacă, pe
lângă energia-i de nestăpânit, pe lângă tehnica-i rară, s-ar mai asocia şi o nuanţare mai fină,
mai îngrijită, ar trebui s-o punem pe domnişoara Cocorescu în rândul celor dintâi pianişti, ca
Grünfeld etc. Publicul părea luat ca de un val de entuziasm şi nu mai contenea cu aplauzele,
încât domnişoara Cocorescu, deşi apăruse de mai multe ori pe scenă, să mulţumească, fu silită
să mai cânte şi „Gavotte-Caprice‖, de Bortkievicz, pe care o încheia între tunete de aplauze.
Şi atunci mi-a părut şi mai tare rău că n-am auzit-o şi pe cealaltă pianistă româncă din
Viena, pe domnişoara Elena Topliceanu, care, din cauza unei indispoziţii, n-a putut să ne
delecteze. / Ion Grămadă‖1150.

1912: Ion Grămadă: Chestiunea ruteană
Obstrucţia rutenilor din parlamentul austriac şi în special oraţiunea de 13 ceasuri a
deputatului Baczinsky aduce, din nou, chestiunea ruteană în discuţie.
Acum, când reformele militare au fost votate, într-un mod aşa de violent, în camera
ungară, şi când se credea, aproape cu siguranţă, că acest e reforme vor trece foarte lesne prin
parlamentul austriac, iată că vin „loialii‖ ruteni, „tirolezii‖ din estul monarhiei, cum le place
lor să se numească, şi încep obstrucţia tehnică împotriva unor reforme de cea mai mare
însemnătate pentru monarhia întreagă.
E bine ca, în aceste momente, să le controlăm puţin loialitatea noilor ,,tirolezi‖ şi să o
reducem la adevărata ei valoare . Din anii 1848 şi 49, când deputatul rutean din Bucovina
Cobiliţă se răsculă împotriva împăratului, ca să sfârşească, apoi, prin spânzurătoare, şi până în
zilele noastre, când un criminal celebru, de talia lui Siczinsky, îl împuşcă pe contele Potocky,
reprezentantul împăratului în Galiţia, nelegiuirile rutenilor, dar şi dovezile de făţarnică
credinţă faţă de tronul habsburgic, se ţin lanţ. Înainte cu câţiva ani, studenţii ruteni din
Lemberg, închişi pentru demonstraţiile lor nedrepte, proclamă un nou fel de grevă, greva
foamei, punând, cu eroismul lor, în uimire lumea străină, care nu ştia că rutenii sunt...
adevăraţi maeştri în… răbdarea de foame, deoarece-s deprinşi cu acest fel de cură chiar din
1150
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frageda lor copilărie. În 1910, cu prilejul altei demonstraţii, studenţii ruteni din Lemberg ucid,
din greşeală, pe colegul lor, Kócko, şi pun vina în cârca studenţilor poloni, pe care îi prezintă
în faţa lumii ca pe nişte sălbateci.
Când liceanul rutean Czerny cutează, anul acesta, să vândă colegilor săi ilustrate cu
chipul criminalului Siczinsky şi-i dat afară din toate şcolile, el se sinucide, într-o pădure, iar
poporul rutean ţine doliu naţional şi deputaţii săi ţin oraţii, la mormântul unui patolog, pe
care-l glorifică întocmai ca pe un erou.
Atâta perversitate n-am întâlnit la nici un popor, care să ridice crima la cinstea unei
fapte eroice!
Antidinasticismul şi antimilitarismul rutenilor au ieşit însă la iveală, mai ales în
şedinţa din 15 martie a. c. a parlamentului austriac, când deputatul lor, Petrycky, a spus, în
plină şedinţă, că în mijlocul poporului rutean începe o mişcare antidinastică şi antimilitaristă,
iar în caz de război, soldaţii ruteni îi vor împuşca mai degrabă pe superiorii lor, decât pe
duşmani. Pre a târziu, abia după o lună, a venit protestul celorlalţi deputaţi, şi anume când au
văzut că francheţa involuntară a lui Petrycky era cât pe ce să-i facă să piardă universitatea
ruteană la care aspiră.
În Bucovina, deputaţii ruteni au declarat, în timpul din urmă, război guvernului
bucovinean, iar în parlamentul din Viena, încep obstrucţia tehnică împotriva reformelor
militare, într-un timp aşa de critic, când toată lume a se pregăteşte de război, neştiind ce poate
să aducă ziua de mâine. Şi aceasta să se cheme loialitate? Aceştia-s „tirolezii‖ din estul
monarhiei? U n Jacyiszyn şi Götz din Galiţia, care au făcut spionaj pentru Rusia împotriva
Austriei?
Ei nu se dau îndărăt nici în faţa celor mai drastice mijloace, numai ca să facă senzaţie
şi să alarmeze lumea. Înainte de Paşti, un deputat rutean, fost vagmistru la jandarmerie, ştiind
că suferă de inimă şi că-i cu un picior în groapă şi cu unul afară, a început să obstrueze, în
parlamentul austriac, sperând că-l va lovi damblaua în decursul vorbirii sale şi prin senzaţia ce
va stârni acest caz, că guvernul va fi silit să le creeze universitate la Lemberg.
Dar Austria merită să-i aibă aşa cum sunt; ea i-a crescut în felul acesta. Chestiunea
ruteană, ba chiar poporul rutean, e o creaţiune a politicii externe austriece, la care au
contribuit, în primul rând, polonii, iar în al doilea, despotismul moscovit. În jumătatea întâia a
secolului trecut, se ivi, în Rusia sudică, în Ucraina propriu-zisă, o mişcare literară frumoasă,
din care a răsărit – ca şi din cercul literar al „Junimii‖ de la Iaşi – o mişcare politică, dar cu
tendinţe prea democratice pentru Rusia ţarismului despotic. Urmarea a fost că întreaga
mişcare a fost oprimată de guvernul moscovit: poetul Taras Şevcenko a fost închis într-o
fortăreaţă din Ural, filosoful Dragomanow a trecut în Galiţia, iar ceilalţi aderenţi ai noului
curent s-au împrăştiat în alte părţi.
Polonii ştiură să profite de nemulţămirea ce începuse să crească în Rusia sudică, din
pricina acestei opresiuni samavolnice. După răscoala neizbutită din 1863, cei din Galiţia se
alipiră mai strâns de Austria, iar cei din Rusia, văzând că nu-i pot învinge pe moscali,
încercară să-i submineze pe aceştia, să-i slăbească, şi, din mişcarea politică a rutenilor sau
maloruşilor, ei formară, pe nesimţite, o sciziune etnică, susţinând că maloruşii nu sunt
moscali, ci un popor nou, aparte.
Pe de altă parte Austria, îndată după anexarea Galiţiei, văzu că a păţit ca şi cocostârcul
din fabulă, care, deodată cu friptura aflată, mai luă şi nişte cărbuni, aşa că cuibul era cât pe ce
să-i ia foc. Terenul Galiţiei e politiceşte un teren vulcanic. Ruşii de acolo sunt fraţi buni cu
moscoviţii din Rusia şi aceasta putea să se amestece, în orice moment, în chestiunile interne
ale Austriei, pe motiv că-şi apără conaţionalii. Şi atunci, Austria, ajutată de poloni, fu nevoită
să inventeze un popor nou, să-i boteze pe ruşii din Galiţia şi Bucovina cu numele de ruteni,
voind, pe de o parte, să abată de la graniţele ei, poftele Rusiei, iar pe de alta, să-i creeze
acesteia, la dânsa, acasă, o chestiune de naţionalităţi, o rană internă, de care să sufere veşnic,
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ca şi Austria. Minunată trăsătură de şah, în adevăr genială! Şi lucrul nu era aşa de greu de
realizat.
Ruşii mici (maloruşii sau rutenii) din sudul imperiului moscovit, ca şi cei din Galiţia,
vorbesc o limbă care-i numai un dialect al celei moscovite, mult mai asemănător cu aceasta
decât, bunăoară, dialectul germanilor din Pomerania cu cel al bavarezilor, decât jargonul
şvabilor din Banat cu cel al saşilor din Ardeal, care formează, cu toate acestea, un singur
popor.
Afară de aceasta, deosebirile între ruteni şi ruşi erau uşor de aflat: cei dintâi au stat,
sute de ani, sub dominaţiunea polonă, limba lor, venind în contact cu o limbă înrudită, a
suferit schimbări, ei au acceptat ritul greco-catolic – şi religia, înainte vreme, era aproape
identică cu naţionalitatea – posedau deci întrucâtva o mentalitate deosebită de a moscoviţilor
greco-ortodocşi, aşa că, după împreunarea lor cu aceştia din urmă, ei se simţeau aproape
străini faţă de aceştia, religia şi separatismul de veacuri formau o prăpastie. Aromânii din
Turcia vorbesc alt dialect decât noi, unii sunt chiar de confesiune mohamedană, dar, cu toate
acestea, ei se simt fraţi cu noi, deşi au avut o istorie deosebită de a noastră.
Această răceală, apoi momentele induse mai sus, favorizară şi mai mult propaganda
austriacă pentru înfiinţarea artificială a unu i popor nou, pentru separatismul etnic al rutenilor
de ruşi, şi, de aceea, cu drept cuvânt, putem afirma că poporul rutean a fost zămislit în
cancelaria ministerului de externe austriac, într-o vreme când chestiunea naţională nici nu
exista în Europa.
În seminariile teologice greco-catolice din Galiţia, guvernul pregătea, în mod
sistematic, preoţi care să dezvolte mai departe, în popor, propaganda ruteană împotriva ruşilor
mari, a moscoviţilor. În scriere, fu acceptată o ortografie nouă, cea fonetică, spre deosebire de
cea etimologică a ruşilor; se tipăriră gramatici şi alte cărţi în dialectul rutean, cu această
ortografie, arătându-le rutenilor, în tot momentul, că ei se deosebesc de ruşi.
O parte din ruteni rămaseră, şi mai departe, credincioşi naţiei lor vechi, ruseşti, şi
aceştia sunt ruşii bătrâni sau rusofilii, pe care guvernul austriac îi persecută, de o bucată de
vreme, mai ales de când rutenii îi denunţă necontenit.
O dovadă că rutenii nu sunt un popor nou, ci ruşi, e şi faptul că ei niciodată n-au fost
admişi ca naţiune deosebită, la congresele panslaviste ale celorlalţi slavi, iar cel mai mare
slavist din ziua de azi, Jagici, susţine că limba ruteană e un dialect al celei ruseşti şi nu o
limbă de sine stătătoare.
Politica Austriei este, din motive de ordin superior, foarte rezonabilă. Scopul ei este
bine definit: pe de o parte, persecuţia ruşilor bătrâni, ca să stârpească această buruiană rea din
imperiu, pe de altă parte, însă, menajarea, cu orice preţ a rutenilor, deoarece aşa-i dictează
raţiunea de stat. Ea voieşte să slăbească Rusia, creând, în Austria, şi pentru poloni, şi pentru
ruteni, puncte de gravitaţie şi centre culturale la Lemberg şi la Krakovia, scăzând, prin
aceasta, în mod simţitor, însemnătate a celorlalte centre, ca Varşovia şi Kievul.
Austria ştie că, în cazul unei mari conflagraţii europene, simpatiile polonilor şi ale
rutenilor din Rusia vor fi pe partea Austriei, ceea ce-i de mare însemnătate pentru politica ei
în estul Europei. Iar în caz că s-ar înfiinţa, cândva, un stat naţional rutean – ei numără, în
Rusia, Galiţia, Bucovina şi Ungaria vreo 30 de milioane de suflete – Rusia ar primi, prin
aceasta, o lovitură de moarte şi peste trupul ucrainenilor ea n-ar putea trece niciodată, la
Constantinopolul atât de mult visat. Austria loveşte, deci, cu rutenii sau, mai bine zis, cu ruşii
în ruşi.
Cine a ştiut să tragă mai multe foloase din hermafroditismul acesta au fost rutenii,
care, ştiindu-se ca naţie balansând între cer şi pământ ca şi sicriul lui Mohamed , au creat
necontenit încurcături guvernului austriac, fără teamă de urmări, căci, în cazul acesta,
ameninţau că se vor arunca în braţele Rusiei. O dovadă de acest pericol e numita oraţiune a lui
Petrycky, în parlamentul austriac.
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Acordarea de drepturi rutenilor, în Galiţia, se poate face însă numai în dauna polonilor,
care sunt copii alintaţi ai guvernului austriac şi, de aceea, a trebuit să se caute un „modus
vivendi‖ pentru ambele părţi, şi atunci li s-a deschis aspiraţiunilor rutene o portiţă în
Bucovina, nedreptăţindu-i pe români şi inventând, pentru motivarea acestui procedeu,
fantoma daco-romanismului.
Or, cum însă interesele Austriei în Bucovina se lovesc cap în cap cu cele ale
României, a aliatei ei credincioase, care doar atâta doreşte de la Austria, în schimbul unei
alianţe ofensive şi defensive, ca conaţionalii ei din Bucovina să aibă depline libertăţi politice
şi culturale şi să nu fie jertfiţi pentru avantajele utopice ce le aşteaptă Austria „ad calendas
graecas‖ de la simpatiile rutenilor din Rusia.
Acest joc diplomatic al guvernului austriac e, deci, deosebit de greu, căci, în cazul
acesta, diplomaţii din Viena nu se mai pot scuza, ca în Ungaria, zicând că în chestiile interne
ale acesteia ei nu se amestecă. Şi atunci, ca să împace şi opinia publică românească, guvernul
bucovinean le acordă românilor drepturi numai cu ţârâita, le ia îndărăt drepturile ce le au şi, în
urmă, le dă iarăşi; un guvernator închide şcolile particulare româneşti din nordul Bucovinei,
ca urmaşul său să le deschidă, din nou, şi să-i împace pe români. Aceştia-s deci victima
raţiunii de stat!
Ce măsuri ia însă Rusia împotriva politicii austriece? Spionajul rusesc din Galiţia,
rublele date rusofililor din Austria şi propaganda moscovită între rutenii din nordul Ungariei,
pentru trecerea la biserica greco-ortodoxă, iar de câtăva vreme, agitaţia prin presă pentru o
apropiere între români şi moscali, între miei şi lupi, şi aceasta mai ales de câte ori se află
monarhia noastră într-o încurcătură externă sau internă, sau când românii sunt nedreptăţiţi, fie
cu legea şcolară a lui Apponyi, fie cu proiectul votului plural al lui Andrássy, cu chestiunea
episcopiei greco-catolice sau cu ocuparea postului de vicar în Bucovina.
În aceste momente critice pentru noi, se aude, de la Petersburg, glasul de sirenă al
fostului ministru Durnowo, care propune o împărţire a Austriei. În zadar, însă, căci românii de
sub sceptrul habsburgic îşi astupă urechile ca şi marinarii legendarului Ulysse şi nu vreau să
audă, ci aşteaptă, cu răbdare şi cu credinţă către tron, că li-se vor recunoaşte, şi în AustroUngaria, în deplină măsură, toate drepturile politice şi culturale care li-se cuvin‖1151.

1912: Ion Grămadă: Cum ne cunosc străinii
„Dacă ne comparăm cu alte popoare, în privinţa aceasta, trebuie să constatăm că noi
suntem prezentaţi de către străini într-o lumină foarte nefavorabilă, deoarece informaţiile lor
despre neamul, cultura şi arta românească sunt insuficiente sau, de cele mai multe ori,
tendenţioase.
Străinii care vin să facă studii prin ţările noastre se opresc, pe o săptămână, în
Bucureşti, petrec zilnic la „Capşa‖, vizitează bibliotecile franţuzeşti ale boierilor şi, apoi, se
întorc în ţara lor: francezii, încredinţaţi că România e a doua patrie a limbii şi culturii
franceze, iar germanii convinşi că regatul de la Dunăre e un debuşeu excelent al industriei
germane şi un satelit politic al Triplei Alianţe.
Capitaliştii străini privesc România ca un teren bun de exploatare şi tot astfel e
prezentată şi de conferenţiarii străini din oraşele mari din lume, de câte ori vine vorba de
statul românesc. E ca şi când ar vorbi de cutare stat african sau din America, bun numai de
exploatat, de a face pe teritoriul lui lucrări industriale ori plantaţii – cu ajutorul sclavilor negri.
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Că are poporul acesta o cultură deosebită a lui, o artă naţională, un suflet creator, care
nu seamănă cu al altor neamuri, de asta nu se interesează decât foarte puţini.
Dar, dacă cei mai mulţi călători şi economişti străini ne cunosc aşa de unilateral şi aşa
de insuficient, informaţiile ce le dă presa şi literatura străină despre noi, sunt în adevăr
revoltătoare. Suntem priviţi printr-o prismă exclusiv iudaică, ştiind că aproape toată presa
mondială e condusă de evrei, care grijesc ca la tot pasul să ne înnegrească şi să ne înjosească
în faţa străinilor. Foiletoanele jurnalelor străine, cu pretenţia de a fi „literare‖, mişună de
români criminali şi beţivi, de oameni extravaganţi ca în romanele lui Sherlock Holmes – să ne
aducem aminte de drama lui Brociner, „Nunta din Văleni‖ –, care trăiesc într-un desfrâu
revoltător. Infamiile scrise pe socoteala noastră sunt nenumărate ca şi autorii lor.
Pe cât de temerari sunt, însă, detractorii noştri, pe atât de optimişti şi nesuferiţi sunt
vânătorii de medalii şi distincţii, care ne descriu într-o lumină romantică, ne exagerează
calităţile la extrem, ne ridică în slăvi, şi toate acestea numai pentru că au avut fericirea să stea
de vorbă, câteva minute, cu Majestatea Sa Regina României, care-i de tot binevoitoare cu
orişice străin care-i cere o audienţă. Nesuferiţi ne sunt, însă, şi cei care ne înjură, dar şi acei
care ne omoară cu laudele lor nedrepte. Adevărul acesta voim să-l vedem şi să-l auzim din
partea străinilor, iar dacă nu vor să-l spună, atunci să ne cruţe cu platitudinile lor!
Bineveniţi vor fi, însă, toţi acei străini, care se apropie cu dragoste de noi, cu
înţelegere pentru cultura şi sufletul nostru şi, de aceea, sunt drepţi în judecata lor. Un studiu
temeinic, în limba germană, despre scriitorul Sadoveanu, scris de fostul profesor universitar
din Cernăuţi, Mathias Friedwagner, acum la Universitatea din Frankfurt, sau altul, de acelaşi
autor, despre „Cântecul românesc‖, conferinţele profesorului I. Urban-Jarnik, din Praga, sau
novelele scriitorilor români, traduse în nemţeşte de către regretatul filo-român Kramerius –
ceh de origine –, comunicările interesante ale dlui M. Montandon, în „Mercure de France‖,
despre literatura românească, ale dlui Benedetto de Luca, în ziarele şi revistele italiene etc.,
sunt contribuţii cu mult mai serioase la răspândirea literaturii româneşti şi a cunoştinţelor
despre neamul nostru, decât toate articolele ocazionale, pline de laude searbăde la adresa
noastră. În urma acestor lucrări conştiincioase, nu numai noi, ci şi străinii vor profita.
În raport cu fraţii lor din regat, ardelenii şi bucovinenii sunt descrişi într-un mod şi mai
nedrept şi înjositor, de către duşmanii lor etnici, ungurii şi rutenii, care nu se sfiiesc, cu toate
acestea, să prezinte, la toate expoziţiile internaţionale de artă casnică, lucruri româneşti,
dându-le drept ale lor.
Într-o privinţă, suntem şi noi de vină, ba încă într-un grad foarte mare: prea ne lăsăm
ca străinii să scrie despre noi, fără ca să lucrăm înşine. N-avem reviste şi ziare româneşti,
scrise în limbi străine, ca să ne apărăm cauza şi cultura noastră cu mai mult succes. Dispunem
noi, de exemplu, de reviste ca „Revue d’Hongrie‖ a ungurilor, ca „Ukrainische Rundschau‖ a
rutenilor etc.? Revistele noastre de acest fel, de exemplu „Rumänische Revue‖ a dlui
Diaconovich şi „Revue de Roumanie‖ a dlui V. Arion, au dispărut, ca să facă loc unei
publicaţii slabe, scrisă de Macedonsky şi Caion în limba franceză. Până nu de mult, chiar şi
istoria noastră naţională era un fel de „terra incognita‖ pentru străini, azi, însă, după ce avem o
istorie a românilor de dl Xenopol, în limba franceză, una de dl Iorga, în limba germană, şi
alta, tot de domnia sa, în cea italiană, putem zice că stăm chiar foarte bine în privinţa aceasta.
Un pas spre mai bine sunt, desigur, şi seminarele de limba şi literatura noastră, pe care le
susţine statul românesc, la universităţile din Viena, din Lipsca, din Berlin şi, înainte de câteva
luni, la Paris.
În timpul din urmă, e o tendinţă tot mai vădită de a repara greşelile din trecut, de a ieşi
din apatia în care zăcuseră antecesorii noştri. Azi, un savant de talia lui Xenopol ţine cursuri
la Sorbona, doamna Bacaloglu ţine conferinţe despre români prin oraşele Italiei, părintele
Lucaciu rosteşte, la congresul raselor din Londra, o importantă conferinţă despre neamul şi
trecutul nostru, domnişoarei Văcărescu, membră a Institutului Franţei, i se joacă, la opera din
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Paris, o operă românească, „Cobzarul‖, iar în Viena, la toate balurile elitei, costumul şi jocul
românesc e căutat, dându-i-se întâietate faţă de ale străinilor.
De aceea, n-am putut decât să ne bucurăm, când am cetit, în jurnalele străine, că zilele
acestea, la Viena, cu ocazia unui concurs de cântece poporale ale tuturor popoarelor din
monarhia noastră – un fel de „Musikwoche‖ – va fi reprezentat, cu demnitate, şi cântecul
românesc, printr-o compoziţie a dlui Gheorghe Dima, „Mândruliţă de demult‖. Sperăm că,
alături de stridentele sunete ale ceardaşului unguresc şi alături de jalnicele cântece ale slavilor,
cântecul românesc, cu toate particularităţile sale distinse, va fi un testimoniu ales şi nobil al
artei noastre româneşti, o bucată ruptă din sufletul nostru‖1152.

1912: Patroni şi patronat în biserica ortodoxă din Bucovina
Dieceza arhiepiscopală ortodoxă a Bucovinei e împărţită, pentru o administrare
bisericească mai uşoară, în 12 protopresbiterate ; această împărţeală însă nu trebuie
confundată cu cea a judeţelor, care sunt în număr de 11 şi care au în vedere administraţia
autonomă şi politică a ţării. După „Şematismul diecezei arhiepiscopale ort. or. din Bucovina
pe anul 1911‖ (şematismul pe anul 1912 încă n-a apărut), patronatul în biserica ort. din aceste
12 protopresbiterate, respectiv din parohiile ataşate acestora, se împarte în: bisericesc şi laic.
Patronatul bisericesc e exercitat în Bucovina de 1). Mitropolia ortodoxă a Moldovei şi
Sucevei din Iaşi, la mănăstirea de la biserica Sf. Gheorghe a fostei biserici mitropolitane din
Suceava, şi 2). de Arhiepiscopul Cernăuţilor şi mitropolitul Bucovinei şi al Dalmaţiei, în acele
parohii de pe moşiile private, ale căror proprietari sunt jidani. El adică îi substituie pe aceştia.
Patronatul laic se împarte în un patronat public, exercitat de către fondul religionar,
şi un patronat privat, executat, în prezent, de un mare număr de patroni privaţi, adică
proprietarii de moşii private, şi pe care îi împărţim iarăşi în: a). români; b). creştini de
naţionalitate străină, ca: poloni, armeni etc., şi e). jidani. Fondul religionar, ca cel mai mare
proprietar de pământ din Bucovina, este, după cum reiese din tabela de mai jos, patron în 122
parohii. Dar afară de aceasta, tabela de mai jos are, conform şi scopului ei, o importanţă cu
mult mai mare, căci ea ne prezintă, cu cifre concrete, încă o icoana fidelă a referinţelor triste
în care se află de prezent Bucovina. Dar să vorbească mai întâi cifrele. Pentru lămurirea
tabelei însă trebuie să mai adaug că, sub-împărţeala celor trei clase de 1, 2, 3, etc., arată câte
parohii sunt deodată patronate de unul sau mai mulţi patroni, deci:
Patronii bisericii ortodoxe din Bucovina TABEL
sau în cuvinte:
I). Fondul religionar e patron în 122 parohii!
II). 76 români patroni în câte 1 parohie.
10 români patroni în câte 2 parohii.
4 români patroni în câte 3 parohii.
III). 75 creştini de altă naţionalitate patroni în câte 1 parohie.
20 creştini de altă naţionalitate patroni în câte 2 parohii.
2 creştini de altă naţionalitate patroni în câte 3 parohii.
1 creştin de altă naţionalitate patron în 4 parohii.
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1 creştin de altă naţionalitate patron în 10 parohii.
IV). 44 jidani patroni în câte 1 parohie.
10 jidani patroni în câte 2 parohii.
6 jidani patroni în câte 3 parohii.
3 jidani patroni în câte 4 parohii.
Ca să fie tabela completă, trebuie să mai adaug:
a). Comuna (să zicem!) românească Volcineţ e patron, în trei parohii (Volcineţ,
Bahrineşti şi Baineţ), toate 3 în protopresbiteratul Vicovelor.
b). Centrala Însoţirilor Economice Române din Bucovina e patron în 3 parohii
(Pătrăuţii de Jos pe Siret, Romaneşti şi Danila).
c). „Seljanska Kassa‖ (Centrala Însoţirilor Economice Rutene din Bucovina) e patron
în 2 parohii (Pătrăuţii de Sus pe Siret şi Davideni).
d). Asociaţia silvică jidovească din Cornu Luncii e patron în o parohie (Baiaşeşti).
Avem, prin urmare: 92 (90 + Volcineţ + Centrala) patroni români.
100 (99 + Seljanska Kassa) patroni creştini de altă naţionalitate.
64 (63 + Asociaţia) patroni jidani.
Ce nu spun aceste cifre? Deci nici nu pot să trec mai departe fără ca să nu întru puţin
în amănunte şi să nu fac puţină comparare între cantitatea şi calitatea celor patru feluri de
patroni.
Fondul religionar, după cum am afirmat odată, e cel mai mare proprietar de pământ
din Bucovina; deci e şi natural dacă e patron în 122 parohii. Din tabelă e mai evident că
latifundiile fondului religionar sunt situate, în cea mai mare parte, în regiunile locuite de
români (Câmpulung, Rădăuţi, Humor, Vicovele etc.) şi numai puţine în cele rutene (Nistru,
Ceremuş, Putila etc.).
Români. Din cei 92 patroni români, sunt 76 patroni în câte o parohie, 10 patroni în
câte 2 parohii şi 6 patroni în câte 3 parohii. Aceştia din urmă sunt : Gheorghe baron Vasilco
(Ceremuş), Constantin şi Ioan de Baloşescu (Storojineţ), Dimitrie cav. de Niculiţă-Popovici
(Suceava), comuna Volcineţ, şi Centrala română. Cei mai numeroşi români se află în
protopresbiteratul (aş putea zice judeţul) Storojineţului, citadela nobilimii noastre. Aci aflăm
familii ca: Flondor, Goian, Grigorcea, Hurmuzachi, Stârcea, Vasilco etc., care au jucat şi
joacă şi astăzi un rol preponderent în mişcarea noastră politică şi naţională. Cred însă că nu
greşesc, dacă afirm că o bună parte dintre patronii români o formează mazilii şi răzeşii; aşa
vedem la Ceremuş, Coţmani, Nistru şi, întru câtva, Storojineţ şi Şiret.
O mică observare: În Câmpulung şi Rădăuţi n-avem nici un patron român. De ce? Nu
poate pentru că acolo nu s-ar afla români destul de avuţi şi vrednici ca să fie patroni ai
bisericilor noastre, ci numai din simpla cauză că, fiind acolo fondul religionar, mai avut decât
românii noştri avuţi (mai toţi munţii româneşti sunt proprietatea fondului), şi patronul
parohiilor e fondul. În Câmpulung, spre exemplu, afară de patronatul fondului, nu există alt
patronat. Dar ce s-a spus aici de Câmpulung şi Rădăuţi nu se poate spune şi despre Putila, cu
toate că nici aici nu aflăm măcar un singur patron român, în realitate nici n-ar putea să fie,
fiind numărul românilor în această parte a ţării aproape disparent. Aflăm însă, aici, 3 patroni
mari, puternici, se înţelege străini, care par să fi pus monopol pe instituţiunea patronatului.
Despre aceştia, în cele următoare.
Patroni creştini de altă naţionalitate. Aceştia sunt, relativ cei mai numeroşi, 100 (99
+ teljauska), numai în majoritate covârşitoare sunt poloni, apoi vin armeni, ruteni şi nemţi.
Dintre aceşti 100 patroni, sunt patroni în câte o parohie chiar 75, apoi 21 (20 + teljauska) în
câte 2 parohii, 2 în câte 3, 1 în câte 4, şi 1 chiar în 10 parohii. Acei 2 patroni în câte 3 parohii
sunt polonul Roman Frejtag (prin succesorii săi), în Ceremuş, şi armeanul Andreas
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Botuschan, în Siret; cel 1, ca patron în 4 parohii, e armeanul românizat Varteres cav. de
Pruncul, în Humor; iar acel 1, ca patron în nu mai puţin decât 10 parohii (din 17 câte, le are
întreg protopresbiteratul Putilei) e contele polon Ludislaus Baworowski! Acesta a bătut
recordul.
Nu trebuie să uităm, însă, că mai ales numărul nobilimii polone creşte în Bucovina în
mod îngrozitor. Latifundiile lor din Galiţia nu-i îndestulează mai mult. Astfel, întâlnim azi o
mulţime de conţi şi prinţi poloni, şi în Galiţia bancrutaţi, ca antreprenori, apoi posesori ai mai
multor fabrici din ţară (Jucica, Hliboca etc.) şi, în fine, ca latifundiari multipli (de exemplu,
Baworowski) şi nu arareori se poate citi, prin ziarele străine bucovinene, că cutare şi cutare
„graf‖, pe lângă un Kalman, Hersch, Chaim etc., a cumpărat, de la acela şi acela, o moşie, cu
atâtea şi atâtea sute de mii sau milioane! Dar ai noştri, cum. nu cumpără? Nu, ei vând!!!
În fine, ajungem la jidani. De toţi, avem noi, la biserica noastră ortodoxă din
Bucovina, 64 (63 + asociaţia) ca patroni jidani, şi anume: 45 (44 + asociaţia) ca patroni în câte
o parohie, 10 ca patroni în câte 2, apoi 6 în câte 3 şi, în fine, 3 în câte 4 parohii. E bine de ştiut
şi de nu uitat niciodată cine-s acei 6 jidani patroni în câte 3 şi acei 3 patroni jidani în câte 4
parohii. Iată cine sunt. Întâi, cei 6: Mochi Fischer (Ceremuş), Hersch Weissglas (Cernăuţi),
losef Blum (Coţmani), Mordko Korn (Nistru), Jankl Fischer (Rădăuţi), şi Isig Fränkel şi
succesorii (Storojineţi). Iar cei 3 jidani, patroni în câte 4 parohii, sunt: Kalman Fischer (tot în
Ceremuş, unde-i şi Mochi) şi Leib cu Chaim Schärf şi succesorii (Putila).
Latifundiarii cei mai mari, şi cu toţii străini, îi găsim deci în nordul Bucovinei,
care-i, aşa zicând, monopolizat de câţiva jidani şi poloni venetici, proaspeţi la noi în ţară! Dar
şi partea de sud a Bucovinei e ameninţată, şi anume de 2 armeni şi o odraslă a lui Fischer! Îţi
place, iubite cetitor? Şi aşa că te îngrozeşti, când citeşti, negru pe alb, că Fischereştii, Moki,
Kalman şi Jankl (Iancu, cum îşi zice el şi cum îi zicem noi, românii de aici!), apoi un Hersch,
un Mordko, un Leib şi Chaim, frate-său, un Ízig şi un Iosef (recte Iosel), la un loc cu 2 poloni
şi 2 armeni şi cu mai mulţi alţii mai mici (mici deocamdată!) au pus ghearele pe ogoarele
noastre mănoase şi au devenit patronii bisericilor noastre, unde, în genunchi, cu mâinile
înălţate, cu inima împietrită şi cu ochii scăldaţi în lacrimi, implorăm mila şi ajutorul celui de
sus, în luptă cu nevoile şi asupritorii noştri?! Şi totuşi, e realitate. Pe când abia 4 boieri români
sunt patroni în câte 3 parohii, venetici sunt chiar 6, apoi 4 în câte 4 şi 1 în 10 parohii!! În
Palestina ne aflăm, clar, nicidecum în Bucovina, muzeul trecutului românesc! Cum de s-a
întâmplat această schimbare, nu o spun: o ştie fiecare, chiar şi „alianţa izraileană‖. Atât numai
pot să amintesc că ea (schimbarea) formează cea mai tristă pagină din istoria românilor
bucovineni!
Comuna Volcineţ. Dobândind patriarhatul din Ierusalim, pe cale procesuală,
proprietatea moşiilor Văşcăuţi pe Siret şi Dimca, trecu la dânsul şi patronatul acestor comune.
Tot pe această cale a dobândit mănăstirea Barnovschi a sf. mormânt al lui Cristos proprietatea
şi patronatul comunei şi bisericii clin Volcineţ. Amintitele proprietăţi, fiind închinate din
vechime, de domnitorii ţării, amintitelor biserici din orient, însă, înstrăinându-se ele, cu
timpul, de arendatori, au fost reclamate de aceste institute, pe cale judecătorească, şi aşa
redobândite (Dimitrie Dan, Patronatul în bis. ort. din Bucovina, p. 10). Comuna Volcineţ
însă, răscumpărând, acum câţiva ani, moşiile susnumite, a dobândit totodată şi patronatul
comunelor Volcineţ, Bahrineşti şi Baineţ.
Centrala Însoţirilor Economice Române din Bucovina a cumpărat, înainte cu câţiva
ani, moşiile Milişăuţi şi Pătrăuţii de Jos pe Siret (cu ele era împreunat şi patronatul din
parohiile Pătrăuţii de Jos pe Siret, Româneşti şi Danila), cu menirea ca ele să fie parcelate şi
vândute, în loturi mai mici, ţăranilor români din aceste comune. Cu cât a cumpărat Centrala
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aceste moşii şi dacă le-a obţinut ieftin sau prea scump, aceasta ne-o spun îndeajuns gazetele
noastre din Cernăuţi, „Foaia Poporului şi „Viaţa Nouă‖, care nici azi n-au picat de acord, şi cu
greu vor şi pica, întru stabilirea adevărului. Dar şi „Seljanska Kassa‖ (Centrala Însoţirilor
Economice Rutene din Bucovina) a cumpărat tot 2 moşii, în Pătrăuţii de Sus pe Siret şi
Davideni, şi iarăşi cu menirea ca să fie parcelate şi vândute, dar nu ţăranilor ruteni, neexistenţi în părţile acelea, ci ţăranilor români rutenizaţi din cele 2 comune „mixte‖ (nu mixte,
ci inundate!) din valea Sireţelului! Dar pe când Centrala română a cumpărat moşii, ca să
ferească sate româneşti de o invaziune galiţiană (!), „Seljanska Kassa‖ a cumpărat moşiile
amintite, cu scopul ca să facă prozeliţi în rândurile noastre şi să propage lăţirea galiţianismului
veşnic flămând cât mai departe, înspre miazăzi. Dar aceasta nu se ţine întocmai de patronatul
bisericesc din Pătrăuţii de Sus pe Siret şi Davideni, care, prin cumpărătură, a trecut la
„Seljanka Kassa‖.
Asociaţia silvică jidovească din Cornu Luncii a dobândit patronatul din Baiaşeşti,
în urma cumpărării unei moşii în acea comună. Am finit cu compararea patronilor bisericii
ortodoxe din Bucovina şi pun acum întrebarea: Faptul că, pe lângă 92 patroni români
(patronatul fondului nu vine aici în considerare), avem încă 100 patroni creştini de altă
naţionalitate şi 64 jidani, deci 164 patroni străini, are încă şi altă însemnătate regretabilă ori
numai aceea că aproape două treimi din moşiile private din Bucovina se află în mâni străine?
Da, zic, când ştim ce datorii, dar mai ales ce drepturi îi acordă legea de stat austriacă unui
patron. Dintre datoriile multe ale patronului, amintesc numai una, care, nefiind împlinită de
patron, dă cauză la neînţelegeri şi plângeri: „Patronul bisericesc e obligat să contribuie cu o
cotă anumită la restaurarea şi susţinerea bisericii patronate şi a casei parohiale, fără ca să se
poată sustrage acestei obligaţiuni prin demiterea patronatului‖. Iar dintre drepturile patronului,
amintesc încă numai unul: dreptul prezentării a unui candidat, în vederea ocupării parohiei
patronate. Şi mai ales proprietarii de moşii private, care, având dreptul patronatului în
biserică, interpretează după referinţe acest drept, conform intereselor sale, fac imposibil ca
instituţia patronatului să se prezinte întocmai cum ar trebui mai bine. Fiind chestiunea
patronatului în Bucovina sub forma în care ni se prezintă el în prezent, de o importanţă
extraordinară, voi să întreb ori de s-a gândit cineva la un început de îndreptare în privinţa
aceasta ? Da. Primul a fost părintele Dimitrie Dan de la Straja, care a publicat, în „Candela‖
din 1903, un studiu întitulat „Patronatul în biserica ortodoxă din Bucovina‖, iar al doilea, şi
mi se pare că şi ultimul, e dl Dr. Nicu Cotlarciuc (viitorul mitropolit Nectarie Cotlarcoic – n.
n.), care i-a răspuns părintelui Dan, întâi prin „Viitorul‖ din 1904. Amândoi ajung la
concluziuni diferite, contrare una, alteia. N-am intenţia să mă ocup cu mersul ideilor din
ambele lucrări, ci voi numai să constat că reformei patronatului, în biserica ortodoxă din
Bucovina, i se acordă prea puţină atenţiune din partea forurilor mai înalte. Abia viitorul
congres bisericesc să se ocupe cu ea! Dar e prea viitor acest congres, dacă luăm în considerare
referinţele politice actuale din Bucovina. Un lucru însă e constatat: moşiile româneşti se
înstrăinează tot mai mult, iar numărul patronilor străini creşte pe zi ce trece ! Aşa e la noi! /
Cernăuţi, 1 martie 1912 / Ilie Dugan‖1153.

1153 Dugan, Ilie, Patroni şi patronat în biserica ortodoxă din Bucovina. Date şi reflexii, în Românul, Nr. 98,
Anul II, Arad, joi 3/16 mai 1912, pp. 8, 9
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1913: Prelegerea lui Ion Nistor la Câmpulung
„Evenimentele care au urmat le avem cu toţii încă prea proaspăt în memorie, încât să
fie nevoie de a le releva în cadrul acestei conferinţe. Şi aceasta cu atâta mai vârtos, cu cât am
ajuns la hotarul unde se mântuie istoria şi începe politica militantă. Şi apoi nici nu este iertat
de a forţa istoria să se pronunţe asupra unor fapte şi împrejurări care se găsesc încă în deplină
fermentaţie. După ce patimile politice se vor fi potolit, abia atunci istoria va fi în măsură de aşi da verdictul său irevocabil. Din aceste motive, să-mi fie deci permis de a mă opri aici,
fiindcă nici nu ne-am întrunit astăzi în adunare politică, pentru a ne oţărî sufletele, ci în
adunare culturală, pentru a ni le primeni şi a ni le înălţa şi pentru a trage din trecut învăţăminte
folositoare pentru prezent şi viitor. Am văzut cum au evoluat la noi ideile politice, de la
încorporare încoace. La început, eram noi singura naţiune politică în ţară, de aceea politica
noastră era absolut identică cu politica ţării. A face politică bucovineană însemna, pe vremea
aceea, a face politică românească. Cu întărirea elementului străin în ţară, se născu însă o
deosebire tot mai esenţială între bucovinism şi românism. Bucovinismul ajunse, de pe la anul
1860, încoace, un termen colectiv, care cuprindea toate neamurile locuitoare în Bucovina, nu
numai pe români, ca odinioară. Această diferenţă n-a fost băgată în seamă de autonomiştii şi
centraliştii noştri. Ei continuau să facă politică teritorială sau provincială, pe când datorinţa
lor, ca reprezentanţi ai românilor, era de a face politică naţională. Ei uitaseră cu desăvârşire
că, într-o casă cinstită, se face deosebire între cei de casă şi musafiri. Ei nu băgară de seamă
că, sub masca bucovinismului, musafirii se răsfăţau ca stăpâni şi se deprinseseră a trata pe cei
de casă ca pe slugile lor. Noi deschidem, pe banii noştri, un liceu gr. or. la Suceava şi cerşim,
apoi, 20 de ani de-a rândul, ca să ni se îngăduie pe lângă el clase paralele române. Aceasta e
numai o pildă, care ilustrează de minune atitudinea noastră politică. Bucovinismul adevărat ar
fi trebuit să se manifesteze în apărarea aprigă a caracterului românesc al acestei ţări, precum
au făcut-o polonii în Galiţia. Numai aşa înţeles, bucovinismul ar fi avut rost. Târziu, pe la anii
1880, se treziră intelectualii români, cunoscură primejdia doctrinei bucoviniste, profesată, de
la 1861, încoace, de conservatori şi-i declarară război. Războiul acesta ţinu 12 ani, de-a
rândul, până ce ruptura între conservatori şi guvern, pe timpul guvernorului Pace, îl molcomi
pentru o vreme. Înţelegerea însă nu ţinu mult, fiindcă conservatorii, împăcându-se din nou cu
guvernul, intrară iarăşi în apele politicei lor bucoviniste. Abia avântul pe care ideea naţională
îl luă, pe vremea lui George Popovici şi Iancu Flondor, îi dezlipi iarăşi, pentru o vreme, de
guvern. În momentul hotărâtor, ei părăsesc însă pe naţionalişti şi încheie pactul cu
Bourguignon. Persoanele care susţineau aceasta luptă contează puţin, principiile în numele
cărora luptau ele e de interes pentru noi. Principiul naţional se bătea cap în cap cu cel
cosmopolit. Primul se rezema pe popor, celalalt pe graţia şi sprijinul guvernului. Principiul
naţional a trebuit să învingă, fiindcă se întemeia pe drept şi dreptate, şi fiindcă izvora din
adâncimile sufleteşti ale neamului nostru, din acele adâncimi unde se zămislesc forţe pe care
nici o putere din lume nu le va putea frânge.
După ce am desfăşurat înaintea ochilor domniilor voastre tabloul posomorât al acestor
lupte, să vedem, acuma, ce învăţăminte putem trage din ele. Din cele înşirate mai sus, ne-am
putut uşor convinge că politica urmărită, de la 1861, încoace, pe temeiul bucovinismului, a
fost contra intereselor noastre naţionale şi culturale şi că ea ne-a pricinuit daune nespus de
mari. Din această neclintită convingere, trebuie să se desprindă hotărârea noastră de a
combate, cu toată energia, reminiscenţele acestei politice dăunătoare şi a griji ca ea să nu se
mai încuibe în rândurile noastre. O altă învăţătură, pe care o putem trage din trecut, este că
numai răzimându-ne pe propriile noastre puteri ne vom putea apăra şi recuceri drepturile ce ni
se cuvin în această ţară. Nici graţia guvernului, nici alianţa cu străinii nu ne vor da ceea ce
cerem, dacă noi nu vom fi destul de harnici de a ni le lua cu puterile noastre proprii. Asupra
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drepturilor unui neam nu se negociază nici cu guvernul, nici cu partidele politice străine.
Drepturile aceste sunt sfinte şi inalienabile şi se pot cuceri numai de cei ce sunt vrednici de
ele. Nu vom ajunge la izbândă prin compromisuri, pacte, alianţe şi altele, ci prin munca
colectivă a neamului întreg, care trebuie să fie conştient de ceea ce poate şi de ceea ce voieşte.
În sfârşit, ultima mare învăţătură, pe care ni-o dă trecutul, este că numai uniţi putem
avea un rost în politica ţării acesteia. Dezbinările între autonomişti şi centralişti, apoi între
bătrâni şi tineri sau conservatori şi naţionalişti, au dăinuit, între 1861-1900 necontenit. În
răstimpul acesta, vedem că, de câte ori românii se apropiau şi se împăcau, postulatele lor erau
băgate în samă. Aşa, la 1881, când ni s-au încuviinţat clase paralele, pe lângă liceul de la
Suceava, şi Congresul bisericesc, aşa la 1892, când am răsturnat pe guvernorul Pace, aşa la
1898, când am dobândit gimnaziul utracvist de la Cernăuţi. Câtă vreme eram însă dezbinaţi,
toata lumea îşi bătea joc de noi şi peste dorinţele şi interesele neamului nostru se trecea la
ordinea zilei. Dară, până la 1902, această dezbinare se întemeia cel puţin pe principii, ideea
naţională bătându-se cap în cap cu cea cosmopolită.
De la 1902, încoace, nu putem susţine nici aceasta. Mişcarea democrată n-a părăsit
niciodată principiul naţional, ea nu s-a rătăcit nicicând în apele democratismului internaţional.
Democraţii noştri rămaseră pe baza ideii naţionale, cucerită cu atâtea jertfe de naţionalişti, în
luptă crâncenă cu conservatorii bucovinişti.
Fapt este că o deosebire principială între democraţi şi naţionalişti nu există, de vreme
ce ambele partide se manifestează pe bază naţională. Nu principiile sunt deosebite, ci tactica
şi felul de agitaţie al unora şi al altora. Aşa fiind, lupta între naţionalişti şi democraţi ni se
prezintă ca o luptă de rivalitate personală, ca luptă de interese, luptă pentru putere, având la
baza ei deviza: „De ce tu, şi de ce nu eu?‖. Dovada cea mai bună pentru aceasta ni-o dau
desele împăcări, care s-au făcut cu mare uşurinţă, între căpiteniile unora şi ale altora, împăcări
care tot aşa de uşor se desfăceau în fata alegerilor sau când conducătorii nu se puteau înţelege
asupra unor chestiuni de natură particulară. Atunci, lacrimile vărsate la împăcare se uscau şi
îmbrăţişările obişnuite la astfel de ocaziuni erau uitate, şi lupta începea din nou, cu
înverşunare şi mai mare decât înainte, scormonind patimi potolite şi demoralizând poporul în
modul cel mai detestabil.
Aceasta însă nu e politică serioasă, ci un joc frivol cu cele mai scumpe şi mai sfinte
interese ale neamului nostru. Duşmăniţi până la cuţite, propagatorii acestei politici se aliază cu
duşmanii noştri etnici şi economici sau se închină până la pământ înaintea cârmuirii. Şi
isprăvile acestea, patronate de o anumită presă, care nu-şi cunoaşte menirea, nu se fac pentru
apărarea limbii, pentru delăturarea utracvismului, pentru încurajarea şcolilor particulare în
comune periclitate, pentru scutirea bisericii contra atacurilor pe care ea are să le îndure, nu ca
să se împiedece puhoiul disperaţilor care fug peste Ocean cu toiagul în mână – singura
amintire din mândra ţară a fagilor, ci dimpotrivă, toate aceste alianţe şi închinăciuni se fac
numai cu scopul de a răsturna pe unii din poziţiunile lor înalte şi bănoase, pentru a ridica pe
alţii în ele.
Duşmănia din sânul unui neam, înăsprită prin amestecul străinilor nechemaţi, a săpat
groapă falnicei Polonii de odinioară. Duşmănia internă a frânt puterea Turciei moderne,
aruncându-o, ca pe un buştean putred, la picioarele slugilor sale de odinioară. Aceleaşi
miasme de putregai se simt şi în tabăra noastră. Pe când neamuri mai înapoiate în cultură
decât noi, precum sunt bulgarii, sârbii şi grecii, au avut tăria sufletească de a se avânta până la
culmile acelei înălţimi morale, care le-a înarmat braţul pentru dezrobirea fraţilor şi i-a
îndemnat să-şi verse sângele pentru întruchiparea idealului lor naţional, noi, epigonii bicisnici
ai unor generaţii mari, ne sfâşiem în lupte fratricide, fără spirit de jertfă şi fără ideal, ca vai de
noi. Glasul unui neam răsună din versurile poetului Nicu Dracinschir mustrându-ne cu
asprime: „N-avem credinţă, nici avânt, / tăria zilelor trecute, / n-avem nici fapte nici cuvânt, /
ci numai lacrimi mute‖.
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Şi dacă nu vom găsi încă destulă vlagă în noi, ca sa dăm în lături pe cei ce-şi răzbună
patimile şi ura lor personală pe socoteala neamului, şi dacă şi mai departe vom privi cu aceiaşi
nepricepere şi nepăsare la toate cele ce se petrec de ani de zile în dauna neamului nostru,
atunci, de bună seamă, ne vom îneca ca nişte netrebnici în lacrimile noastre proprii.
Posomorât e orizontul ţării noastre. Propăşirea noastră naţionala stagnează pe toată
linia. Pe zi ce merge, pierdem tot mai mult teren de supt picioare. Clădirea noastră naţională
se clatină din temelie şi e grav ameninţată de a se prăbuşi. Dară să nu desperăm! Şi celor
morţi le înfigem crucea nădejdii mântuitoare pe mormânt. E postul mare. Să ne îndreptăm
gândul cătră Dumnezeul străbunilor noştri, care a adumbrit steagul lui Mircea la Rovine, care
a oţelit braţul moldovenilor la Răsboieni, care a luminat mintea lui Mateiu Basarab şi Vasile
Lupu, care a îndemnat pe Cuza la dezrobirea ţăranilor şi care a dăruit izbândă armelor
româneşti în şanţurile de la Plevna, către acest Dumnezeu bun şi mare cu lacrimi fierbinţi să
ne rugăm ca, în aceste clipe de grea cumpănă pentru neamul românesc din Bucovina, să se
îndure de noi, să ne potolească patimile politice, să ne scutească de urgia nefastului
politicianism de astăzi şi să ne unească într-o singură tabără naţională, în care să nu se
găsească nici naţionalişti, nici democraţi, nici conservatori, nici liberali, nici clericali, nici
anticlericali sau cum se vor mai fi chemând unii sau alţii, ci numai simpli români, cinstiţi,
destoinici şi muncitori, care doresc să-şi servească neamul cu jertfă şi abnegaţiune, cu
dragoste şi în bună înţelegere‖1154.

1913: În vremea demobilizării, prin ţinutul Botoşani
„În tren. Am plecat din Iaşi, cu trenul clasa III-a, deşi aveam bilet claia I-a. Mă
simţeam în elementul meu în această clasă, mai ales că se înturnau flăcăii demobilizaţi, de la
care ascultam ca plăcere schimburile lor de idei; chiar din Iaşi erau vreo zece demobilizaţi,
care se înturnau acasă, spre Hârlău; de la Paşcani, însă, trenul era plin înţesat cu demobilizaţi,
mai toţi de pe la forturile Nămoloasa, Focşani, Galaţi sau de la Bucureşti. Era plăcut să-i auzi
vorbind, chiar fără să-i întrebi ceva. Cei care veneau de la forturile din jurul Bucureştilor cu o
mândrie fără seamăn spuneau că e foarte bine apărată capitala ţării, că fie armata duşmană cât
de numeroasă nu mai poate răzbi prin cercurile forturilor. Ceilalţi răspundeau că la forturile
din Bucureşti nimeni nu-şi pune în primejdie viaţa, deoarece numai când întreaga armată va fi
zdrobită, numai atunci armatele duşmane năvălesc spre Capitală. Acest lucru e ca neputinţă şi
deci soldaţii de la forturi sunt siguri pe viaţa lor.
Mai frumoasă a fost discuţia cu privire la repeziciunea cu care li s-a dat drumul de
comandantul companiei. Unul spunea că lor căpitanul le-a dat drumul imediat ce s-a ordonat
demobilizarea.
– Cum, întreabă altul, nici n-aţi grijit şi scuturat hainele şi muniţia?
– Nu. Căpitanul a pus pe cei de la activă de le-a grijit. Şi noi, de dorul celor de acasă,
într-o goană am fugit la gară, unde am stat vreo 6 ceasuri, până la plecarea trenului.
– Ba, la noi, căpitanul ne-a pus de-am scuturat şi grijit de mai mare dragul hainele şi
muniţiunea. Şi primirea a făcut-o căpitanul chiar. Pe cel care nu grijise şi scuturase bine, îl
întorcea înapoi.
– Bine a făcut, zise un altul, acest căpitan. Tot aşa am făcut şi noi, fără să ne îndemne
nimenea. Băgaţi de seamă, măi camarazi, dacă stricaţi hainele şi muniţiunile, prin nepăsarea şi
neîngrijirea voastră, zicând că-i a statului, va fi rău tot de noi; căci stricându-se acestea, statul
1154 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni, Anul II, Nr. 18, Cernăuţi 24 aprilie 1913, pp. 277-281
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va trebui să cheltuiască alte sute de milioane, pentru ca să le facă la loc, şi aceşti bani îi ia tot
de pe spinarea noastră. Încât, dacă cruţi, faci bine, căci te cruţi pe tine. De altfel e şi păcat,
echipament aşa frumos să fie stricat, în câteva săptămâni.
Cel care făcea lecţia aceasta de economie celorlalţi era un flăcău, ţăran tare liniştit şi
aşezat. Am aflat de la el că, în familie, toţi sunt cuminţi şi economi, are fraţi învăţători,
slujbaşi la casierie, iar el se ocupă cu munca câmpului, cea dătătoare de sănătate.
– Vereşti!, aud glasul conductorului.
M-am dat jos aici, ca să mă duc, cu trăsura. la Dumbrăveni.
Dumbrăveni. Ca să mergi la Dumbrăveni, trebuie să te cobori în gara Vereşti. Această
gară se află chiar în satul Vereşti, sat care face parte din comuna Dumbrăveni. Cum ieşi din
gara Vereşti şi străbaţi satul cu acelaşi nume, faci cam spre nord-răsărit, trecând linia ferată ce
duce spre Burdujeni, ca să străbaţi şase kilometri până în Dumbrăveni. Cum ai ieşit din sat,
ochiul dă de apa Sucevei, şerpuind de-a lungul hotarului dinspre Bucovina, pe care privim cu
nesaţ până în zările cele mai depărtate. Cel ce merge la Dumbrăveni, numai dacă se opreşte
înadins şi se întoarce poate privi culmile dealurilor înşirate şi acoperite cu păduri, dincolo,
peste hotare, în Bucovina.
Dar şi drumul spre Dumbrăveni e cât se poate de frumos. Şoseaua merge pe platoul
trăgănat, aşezat între apa Sucevei şi apa Siretului, şi abia ai străbătut 2 km că dai de o pădure
frumoasă, în care, deşi proprietarul a vrut să oprească intrarea călătorilor, îngrădind-o cu
sârmă legată cu furci de stejar, totuşi se găsesc locuri pe unde sârma îi stricată şi se poate intra
în pădure pentru a merge, nu pe praful şoselei, necontenit ridicat de numeroasele vehicule, ci
pe iarba mătăsoasă şi la umbra stejarilor. Aci odihna e binefăcătoare pe o zi călduroasă.
Când ai ieşit din pădure, care ţine vreo jumătate de km., se vede satul Dumbrăveni, cu
bisericile lui. Acest sat e mare de tot, are 4.700 locuitori, din el au plecat 800 (opt sute) de
soldaţi în război.
Aceasta mi-au spus-o învăţătorul şi primarul comunei. Tot ei mi-au spus că plecarea
acestor 800 soldaţi, în ziua mobilizării, s-a făcut cu un alai nespus de frumos. Tot satul a
condus pe aceşti 800 soldaţi, până la gara Vereşti, numai în cântece şi chiote de veselie şi
bucurie. La îmbarcarea făcută în gara Vereşti a luat parte şi dl Leon Ghica, proprietarul, care,
împreună cu învăţătorul, a ţinut cuvântări de ocazie, înflăcărând inimile aprinse ale flăcăilor.
Dl Leon Ghica a dat 2.000 lei pentru ajutorarea familiilor, în suferinţă pe urma celor plecaţi în
război. Învăţătorul mi-a mai spus că, împreună cu primarul, a mai format nişte echipe, de câte
zece oameni muncitori, cu care a lucrat din holdele celor plecaţi în război. Femeile celor
plecaţi, dacă-aveau nevoie de lucrători pentru muncă la holdele lor, se adresau învăţătorului şi
primarului, iar aceştia destinau câţiva muncitori din echipă, ca să le muncească.
Satul Dumbrăveni e frumos de tot, are drumuri îngrijite. În el sunt două biserici, din
care una zidită de Balş, vechiul proprietar, situată lângă curtea proprietăţii dlui Leon Ghica.
Dumineca sau sărbătoarea e o plăcere să mergi la această biserică, ca să asculţi un cor
îngeresc, ţinut pe socoteala proprietarului, dl Leon Ghica, şi din care vezi făcând parte fete
ţărăncuţe din Dumbrăveni. Dirijoral coralei e dl Căpriţă, un diplomat al Conservatorului. Cu o
vie plăcere m-am ales din vizitarea bisericii, în timpul serviciului liturghiei. În parcul curţii se
află aşezat bustul poetului Eminescu, al cărui tată a trăit în Dumbrăveni.
În satul Dumbrăveni se găsesc, zilnic, de citit ziarele „Universul‖, „Dimineaţa‖,
„Adevărul‖, „Minerva‖, „Epoca‖. Se găsesc de vânzare la prăvălia Bosinceanu.
Satul Dumbrăveni are şi o fabrică de spirt şi de acid carbonic, aşezată spre Siret, care e
la un kilometru departe de sat. În Dumbrăveni sunt două şcoli, una tip urban, cu 4 învăţători,
cu local propriu, şi alta de ţesătorie şi sericicultură.
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Vlădeni. Doisprezece kilometri sunt, de la Dumbrăveni, trecând şi podul de fier de
peste Siret, ajungi în Vlădeni, după ce sui dealul Huţanilor, ce trece prin satul Huţani. Când
am plecat din Dumbrăveni, la Vlădeni, cât pe ce să mă prindă o ploaie grozavă, când suisem
dealul şi mă coboram în Vlădeni. În faţa casei primarului se vede biserica neterminată şi care
nu se va termina curând, cum am înţeles, căci zidirea s-a crăpat în vreo două locuri, chiar la
timpul construirii, şi bani mai trebuiesc adunaţi, ca să se dreagă ce s-a greşit. După ce a stat
ploaia, pe o şosea frumoasă ne-am preumblat până la iazul Brehuieşti, situat chiar la marginea
satului Vlădeni, iar celălalt capăt al iazului e satul Brehuieşti, situat pe deal.
Vlădenii sunt aşezaţi pe coastă de deal, înclinată spre răsărit, şi, de asemenea, e sat
bine îngrijit. Am admirat mult, în curtea unui gospodar, un lucru nemaivăzut prin satele
noastre: o poiată de păsări cu trei odăi, cu uşi în regulă, pe unde intră un om, iar încăperile, pe
dinlăuntru îngrijite şi văruite de mai multe ori, de rămâneai încremenit, văzând aşa
gospodărie. Cum se mătură odăile locuite de oameni, aşa se grijesc şi cele ale păsărilor.
Din Vlădeni, am plecat spre Botoşani, şoseaua ce duce prin dealul Vlădenilor coboară,
la vale, mai întâi, şi apoi urcă, la deal, spre pădurea Mândreştilor, străbate această pădure,
coborând şi, când ieşi din ea, te uiţi la Botoşani, cum te uiţi în oraşul Iaşi, de pe dealul Gălăţii
sau al Cetăţuii. Şoseaua e minunat de bună; şi e o plăcere să călătoreşti pe ea, mai ales după o
ploaie, care face să nu mai fie praf.
În Botoşani, fierbere mare, sosise Regimentul 37 şi bivuacase pe platoul dinspre
şoseaua Suliţa. Toată lumea cerca să vorbească cu ai lui, dar aproape cu neputinţă, din cauza
sentinelelor aşezate des de tot. Am văzut vorbind cu cei sosiţi de la distanţe de vreo sută
metri, era mai mult o convingere pe calea ochilor că cel dorit se afla în viaţă / Hulubeiu
Valeriu‖1155.

1914: Biserica Logofătului Tăutul din Bălineşti
„Biserica din Bălineşti (judeţul Dorohoi – în 1914, n. n.) este una din cele mai
interesante biserici din Moldova şi, prin particularităţile pe care le prezintă, ocupă un loc cu
totul a parte în evoluţia artei monumentale din timpul lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor săi.
Planul bisericii nu seamănă câtuşi de puţin cu tipurile din secolul al XV şi XVI, tot
astfel nici forma bolţilor, nici dispoziţia clopotniţei. În ceea ce priveşte însă materialele
întrebuinţate, precum şi elementele şi formele decorative ale faţadelor, ele sunt aceleaşi ca la
celelalte biserici din acea epocă.
Planul bisericii prezintă particularitatea, unică în Moldova, de a avea poligonale pe
dinafară, atât altarul cât şi pronaosul. Clopotniţa este alipită de biserică, în faţada dinspre
miazăzi şi chiar la uşa bisericii, formând un fel de pridvor boltit la intrare. Bolţile, atât la naos,
cât şi la pronaos, sunt cilindrice „berceaux‖ şi întărite cu nervuri formând arcuri duble
paralele între ele. Acest sistem de boltă derivă din cele medievale şi prezintă asemănare cu
bolţile bisericii domneşti din Rădăuţi.
Interiorul se compune din pronaos şi naos, despărţite prin un zid plin, cu o uşi de
comunicaţie în axul lui. Altarul are, în interior, forma semicirculară obişnuită şi este acoperit
cu o boltă în formă de sfert de sferă. Atât naosul cât şi pronaosul au bolţile lor cilindrice,
împărţite în câte trei travee egale, prin arcuri duble, căci se reazemă pe stâlpi de piatră,
1155 Opinia, Anul X, No. 1965, Iaşi, miercuri 21 august 1913, pp. 1, 2
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angajaţi în zid şi decoraţi cu capitele şi socluri sculptate. În partea dinspre Apus a boltei
pronaosului, se află amenajată o deschidere, pe unde se poate pătrunde în pod şi la camera
clopotelor, prin o scară de lemn. Alt acces la clopotniţă există prin o deschidere, ce se vede în
zidul clopotniţei spre Apus, desigur prin o scară mobilă. Aceasta este şi dispoziţiunea
clopotniţei de la biserica Popăuţi, din Botoşani, care nu este accesibilă decât prin o scară
mobilă, probabil spre a feri clopotele de o comunicaţie directă cu exteriorul.
Faţadele sunt decorate după normele bisericilor lui Ştefan cel Mare. Soclul puternic în
piatră de dimensiuni mari este foarte proeminent şi cu faţa teşită. Muchiile verticale ale
zidurilor sunt de asemenea de piatră cioplită, restul zidăriei pare a fi parte în piatra neregulată
şi parte în cărămidă. Cea mai mare parte a faţadelor este acoperită cu tencuieli foarte
deteriorate, care par a fi fost pictate pe toată suprafaţa lor, la o epocă oarecare; partea
superioară a faţadelor este de cărămidă, formând două etaje suprapuse de firide semicirculare:
rândul inferior de firide mai mari, cel superior mai mic, şi de două ori mai numeroase.
Peste aceste firide se întind, de jur împrejurul bisericii, mai multe rânduri de discuri
smălţuite, colorate în mai multe nuanţe şi la fel cu cele de la Popăuţi, Hârlău şi Sf. Nicolae
Domnesc din Dorohoi. Totul e încoronat cu o cornişă de piatră cioplită.
Acoperişul, astăzi de şindrilă, este deteriorat şi slăbit. E greu de spus ce era acest
acoperiş la început. Pictura votivă, care arată pe ctitor cu biserica în mână, înfăţişează un
acoperiş ţuguiat şi o siluetă generală asemănându-se mult cu o capelă gotică. Este de observat
că pe această pictură toată faţada bisericii pare zugrăvită, ceea ce ar dovedi că pictura e
posterioară întemeierii bisericii şi nu contemporană cu ea: într-adevăr este inadmisibil ca
bogata arhitectură de piatră de talie, de firide de cărămidă şi de teracote smălţuite să fi fost de
la început acoperită cu zugrăveli.
Sunt multe biserici vechi din Moldova care au fost acoperite în întregime, pe dinafară,
cu zugrăveală „al fresco‖. Dintr-însele, sunt unele care până astăzi au păstrat această podoabă,
mai mult sau mai puţin conservată. Astfel sunt bisericile din Râşca, Baia (a lui Petru Rareş),
Voroneţ, Humor, Sf. Gheorghe din Suceava (până la restaurarea ei) şi altele.
În interiorul bisericii pictura este de asemenea din mai multe epoci diferite. Unele sunt
de o rară frumuseţe şi prin puritatea stilului, prin eleganţa desenului şi a tehnicii, amintesc
întrucâtva picturile relevate de domnul Gabriel Millet, la Mistra, în Peloponez. Aceste picturi
din Mistra sunt din timpul Paleologilor, una din epocile cele mai strălucite ale civilizaţiei
bizantine.
Partea cea mai caracteristică şi cea mai bogată este însă clopotniţa bisericii; ea este
mai înalta decât corpul bisericii şi împărţită în două etaje printr-un brâu de piatră; este pătrată
în plan şi se reazemă, pe de o parte, pe zidul bisericii, iar pe de altă parte, pe doi stâlpi de
piatră, puternici, de secţiune octogonală; arcuri ogivale de piatră cioplită şi cu profilatura
gotică transmit presiunile superioare pe cei doi stâlpi şi pe zidul bisericii; aceste arcuri se
reazemă pe console de piatra, cioplite şi sculptate bogat; de la aceste console, în jos, secţiunea
pătrată trece prin câte patru piramide răsturnate la colţurile stâlpului şi care formează un
capitel. Aceeaşi soluţiune o întâlnim la clopotniţa din Popăuţi, unde secţiunea în plan trece de
asemenea de la octogon, la pătrat, atât în jos, spre soclu, cât şi în sus, spre camera clopotelor.
Pridvorul format de clopotniţă, la intrarea bisericii, este încoronat cu o boltă cu nervuri de
piatră cioplită, decorate cu rozete, tot de piatră, şi rezemate pe frumoase console, situate la
cele patru unghiuri ale bolţii.
Soclul pridvorului este decorat, pe trei feţe, cu o balustradă de piatră, în blocuri mari,
sculptate cu flori în stil gotic. In interior, pridvorul are, pe două din feţele lui, o bancă de
piatră.
Partea superioară a clopotniţei, unde se află clopotele, e deschisă prin trei mari ferestre
ogivale de piatră, pe deasupra cărora trece un brâu larg de discuri de teracotă, încoronat cu o
cornişă de piatră.
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În genere, toate formele şi profilele de piatră sunt gotice şi din toate bisericile din
Moldova, unde influenţa gotică este atât de evidentă, poate că la Bălineşti se arată mai
puternică ca oriunde, pentru că aci ea se afirmă nu numai în tehnica şi în formele sculpturale
ale pietrei, dar se întinde chiar şi până la unele principii de construcţiune.
Uşa bisericii este curat gotică, de asemenea ferestrele geminate ale pronaosului cu
ogivele lor înflorite, ferestrele dreptunghiulare ale naosului şi altarului, chenarul pisaniei etc.
Şi cu toate acestea, cine ar putea spune că nu ne aflăm în fata unui monument cu
caracter moldovenesc? Elementele străine, departe de a produce o notă discordantă, se
armonizează cu concepţia generală a monumentului, care le asimilează, producând unitatea ce
caracterizează un „stil‖. / N. Ghika-Budeşti / După Bul. Com. Mon. Ist., IV, p. 200-211
(Lapedatu, Alex., Monumentele noastre istorice, în lecturi ilustrate, Bucureşti 1914, pp. 214219).

1914: Un ucrainean condamnat pentru spionaj
„În 18 iunie 1914, s-a judecat, la tribunalul din Cernăuţi, procesul de spionaj al
detectivului Poliţiei din Cernăuţi, Vladimir Seniuk. Încă în martie al anului curent, fu prins
detectivul Seniuk, din Noua-Suliţă, că stă în slujba Moscalului, făcând, pe lângă slujba sa de
detectiv austriac, şi pe spionul Rusiei, pe plăţi bună, bineînţeles. Cât timp a făcut acest Seniuk
pe spionul rusesc şi ce documente o fi dat moscalilor de la noi, de aici, din Bucovina, aceasta
nu se ştie şi nici tribunalul n-a putut să afle lucrul acesta, dar atâta s-a dovedit, că Seniuk, de
fapt, a fost spion moscălesc, că a stat în relaţiuni de corespondenţă cu oameni din Noua-Suliţă
rusească, că făcea adese preumblări peste graniţă, supt pretext că caută pe hoţii fugiţi din
Austria, preumblări de care ştiau autorităţile poliţieneşti ale noastre, pe lângă altele, făcute în
taină, cu ajutorul unui certificat eliberat de autorităţile moscăleşti. Corespondenţa din Rusia o
primea Seniuk prin mijlocirea unei tinere evreice, Fani Ioinovici. Atât Seniuk, cât şi
mijlocitoarea Ioinovici, fură aflaţi vinovaţi de-a fi făcut slujbă de spionaj în Bucovina, în
favorul Rusiei. Drept aceea, tribunalul i-a condamnat pe amândoi vinovaţii la închisoare grea.
Seniuk are să-şi ispăşească vina în criminal, prin decurs de 2 ani, şi evreica Ioinovici are să
stea 6 luni închisă.
Cazul spionului Seniuk, ca atare, merită o atenţie, întrucât priveşte siguranţa statului,
dară, pe de altă parte, el trebuie considerat şi de aceea pentru că spionul în chestie, ca om
plătit de stat, îi face slujbă pe bani şi altui stat, şi anume aceluia unde strălucesc nu numai
rublele, dar unde îl trăgea şi simpatia. Căci acesta nu e cel dintâi caz unde un ucrainean
înclină spre tara moscalului, nu numai cu gândul, ci şi cu fapta. Agentul Seniuk însă n-a fost
numai un organ al statului, dar şi persoană de încredere a şefului politic ucrainean, care se
girează ca apărător al Austriei faţă de imperiul Rusiei. Acest om, care îi făcea slujbă de agent
electoral lui Coco Wassilko, nu se poate, dar, să nu fie un ucrainean veritabil. Ucrainenii, ca
totdeauna, vor căuta, şi de astădată, să se lepede de Seniuk, precum s-au lepădat şi de alţii, în
momentul când aceştia nu mai au fost în stare să aducă slujbă cauzei lor sau au fost prinşi cu
ruble, care, de altfel, le priesc la toţi, cât timp nu află nimeni de ele.
Dar după Seniuk vine şi un alt spion ucrainean, de care degeaba ar încerca rutenii să
arate căi nu e al lor. E vorba de studentul gimnazial Zapotocki, care chiar a crescut în
internatul ucrainean (Bursa Fedkowicza), care e crescut cu mijloacele ucrainene şi în spiritul
ucrainean, de care am vorbit în numărul trecut.
Ne vine să ne întrebăm, acuma, ce deosebire s-ar putea face între moscofilii Gerowski
-Zurkanowicz etc., ale căror societăţi şi institute de cultură fură desfiinţate de autorităţile
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austriece, din pricina icoanelor moscăleşti atârnate de păreţi, şi între ucrainenii care se feresc
să atârne chipurile moscăleşti de păreţi, dar cu atât mai bine ştiu să-i sălăşluiască în inimile
lor. Unii declară pe faţă că sunt aderenţi ai moscalului, cei din urmă strigă în gura mare că
sunt buni patrioţi austrieci, însă, cântând „Sce ne umerla ucraina‖ şi „Ne pora‖, lucră în taină
pentru moscal (vezi Seniuk-Zapotocki). De altfel, şi unii şi alţii, bat drumul netezit de rublele
ruseşti. Moscofilii pierd terenul de supt picioare, graţie muncii „patriotice‖ a lui Coco
Wassilko, bine remunerată din fondurile de dispoziţie ale guvernului, iar numărul şi puterea
celor de felul ăstor mai noi spioni descoperiţi încă nu este cunoscut. Că ei nu vor fi singurii
aderenţi ai ţarismului rusesc putem vedea de acolo că fuga fraţilor Gerowski a fost înlesnită de
alţi ucraineni, îmbrăcaţi în uniformă împărătească‖1156.

1914: Întâia zi de război
„Vestea notei trimise monarhiei noastre de Serbia ne-a surprins în Cernăuţi. În ziua
aceea, către orele 9, pe când ne aşezam la cină în restaurantul Palatului National al românilor
cernăuteni, un băiat de la un oarecare ziar împarte primul „Sonder-Ausgabe‖, cu ştirea care ni
se părea de necrezut. Într-o societate de ofiţeri, la masa vecină, un colonel vorbea domol, însă
fața-i serioasă trăda gravitatea discuţiei. În acelaş moment, o ordonanţă, salutând, îi întinde
cartea de înmânare. Ofiţerii de la masă se îndreaptă de mijloc, pe scaune. Un moment, în sală
e o tăcere solemnă, toţi înţeleg parcă... Iar cei de la masa colonelului îşi aţintesc privirile pe
hârtia despăturită. Către orele zece, amicii noştri ne conduc pe terasa cafenelei „Kaiser‖, unde,
fiind sâmbătă, toţi fiii şi fiicele „neamului ales‖ îşi făcuseră apariţia, pentru ca să se
entuziasmeze de amănuntele transmise telefonic, la fiecare jumătate de oră. Astfel, noi abia
mai găsirăm loc la o mescioară, în colţul cel mai depărtat de muzică. Peste o oră, observăm
mulţimea agitându-se, iar înaintea cafenelei, deputatul Schtraucher rosti o vorbire patriotică,
după care muzica intonează „Imnul austriac‖ şi „Prinz Eugen‖, apoi imnurile puterilor aliate.
În timpul acesta, studenţii, cu insigne din societăţile „Hasmonea‖ şi „Hebronia‖, ridică
oratorul pe umeri. În decursul unei ore, publicul s-a ridicat de şase ori de pe scaune, la
cântarea „Imnului‖, aplaudând frenetic.
*
Luni, în 27 Iulie 1914, dimineaţa, la orele 10, pleacă din Cernăuţi primii rezervişti, doi
ofiţeri români, la Pola. Deja în aceeaş zi, pe linia ferată care duce spre Dorna erau înşiraţi, la
oarecare distanţe, „landsturm‖-ări în portul lor românesc, cu o bandă negru-galben la braţul
stâng al mânii. Spre marea noastră surprindere, la intrarea trenului în gara Hadic, de pe peron
o damă face un gest de recunoaştere. În momentul următor, trenul se opreşte şi, înaintea
noastră, stă doamna Goga, soţia iubitului nostru poet. Întâlnirea neaşteptată a creat o situaţie
de duioşie pentru toţi trei (persoana a treia e soţia mea). Doamna Goga fusese în Bucovina la
sora ei Mina1157) şi aştepta acceleratul de la Iţcani, cu care avea să plece spre îndepărtatul
Apus. Câteva cuvinte schimbate în grabă şi un adio. La toate gările era mare agitaţie. Primul
care se cobora din tren, la fiecare gară, era un comisar civil. Cel dintâi lucru al lui era o
schimbare de câteva cuvinte cu şeful. În Dorna, lumea de la băi, care nu putuse pleca deja
luni, era, marţi, dimineaţa, gata de plecare. Automobilul cel mare al „Fondului religionar‖,
pus în circulaţie, prima dată, anul acesta, între Dorna şi Bistriţa, pentru sezonul băilor, era şi
în ziua aceea arhiplin cu cei care plecau spre Ungaria.
1156 Gazeta Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni, Anul III, Nr. 15 şi 16, Cernăuţi, 20 iulie 1914, pp. 236
1157 Autoarea răspânditului album de broderii și țesăruri românești – nota ziarului „Românul‖
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*
În patru ore, suntem în Bistriţa, unde tocmai se făcea concentrarea Regimentului 63
grăniceresc. Sălile de aşteptare şi coridoarele erau pline cu rezervişti, care aveau să plece spre
Cluj, dar erau mulţi şi dintre cei cari îi petrecuseră. Aproape întreagă Bistriţa, împreună cu
muzica militară, în frunte, ieşise întru întâmpinarea celor de pe Câmpie. Notez că grănicerii de
pe Bârgău deja în ziua precedentă fuseseră chemaţi, iar năsăudenii şi codnenii ne aşteptau cei
mai mulţi în Beclean, spre a pleca unii la Gherla, iar alţii mai departe.
Cu o mare întârziere, trenul tixit soseşte gâfâind, muzica intonează „Imnul‖ şi
„Deşteaptă-te Române‖, iar cei care se dau jos sunt comandaţi, în şiruri de patru, apoi în
sunetele marşului „Astăzi cu bucurie‖ 1158, mulţimea românaşilor în opinci se pune în mişcare
spre cazarmă, unde aveau să fie îmbrăcaţi. Peste o jumătate de oră, plecarăm. I se rupea
omului inima, la vederea scenelor de despărţire.
*
La Dej, în mulţimea imensă, deodată observ o îmbulzeală. Uitându-mă pe fereastra
vagonului, văd, la mijloc, un biet român gesticulând indignat. Era, adică, omul nostru „în
coraje‖, i-am prins ultimele-i cuvinte: „...dacă nu mă lasă, atunci mă întorc acasă‖. Aflu de la
alții că rezervistul se urcase în vagon clasa I, de unde fu expediat. Atunci doi jandarmi, însă
nu erau de cei de la alegeri şi adunări poporale, se apropie de „cel cu pricina‖ şi, într-un mod
deosebit, îl conduc la vagonul lui, făcându-i loc cu multă prevenire.
*
Un caz semnificativ e cel întâmplat la gara din Apahida, unde se încrucişează multe
trenuri, cum s-a nimerit şi la trecerea noastră. Pe o ploaie torenţială, trenurile întruna soseau şi
plecau, toate tixite cu flăcăi şi rezervişti români. Unii urcau, alţii coborau, în multe vagoane
erau şi cântece. Dar într-un apartament al vagonului nostru, prin râsul său, un locotenent ne
atrage deodată atenţiunea. În trenul de alăturea, adică, un biet rezervist setos, în urma
straşnicului năduf care stăpânea în după-amiaza aceea atmosfera, şi neavând sărmanul, ca
Peneş Curcanul, „ulciorul cu apă de sub stâncă‖ pentru ca să-şi stângă pojarul său de dor şi
jalea lui adâncă, se foloseşte de ocaziunea dată de Dumnezeu: îşi face, din palmele adunate –
obiceiul românului, pahar, din care soarbe cu lăcomie apa ce curgea de pe acoperişul uleios.
Se înţelege, cazul plebeic (!) dete ocaziune aristocraticului ofiţer la manifestarea de mai sus
pentru seamănul lui de rang inferior.
Privind în neştire pe fereastra vagonului meu, eu eram cu totul absorbit de melodia
unei doine din fluier, al cărei refren pătrunzător străbătea prin păreţii vagoanelor ce mă
despărţeau de cel ce-şi spunea năcazul prin cavalul ciobănesc.
Între impresiile adânc întipărite, amintesc şi întâlnirea acceleratului de Braşov. În
legănarea personalului de seară, obosit de lunga călătorie, aţipesc. Din toropeala asta, într-o
gară mai mică, deodată mă trezeşte zgomotul răsboinic al braşoveanului care se opreşte brusc.
Ca într-un caleidoscop se frământau pe dinaintea ochilor mei mulţimea nesfârşită a
vagoanelor, ocupate (în) partea cea mai mare de dame – cele mai multe, soţii tinere de-ale
ofiţerilor, îngrijaţi de evenimentele viitorului, se grăbeau a le pune în siguranţă. Cei mai mulţi
le trimiteau şi numai puţini aveau fericirea de un „Urlaub‖, ca să le poată însoţi până la
părinţii sau rudele din Viena sau alte oraşe din Vest.
În răstimpul de aşteptare, la Teiuş, am văzut atâta amestecătură de porturi româneşti,
evident că orăşelul acesta stă în centrul Ardealului. I-am văzut, pâlcuri, pâlcuri, pe dârzii moţi,
drepţi ca brazii, sosind de la Abrud, împreună cu cei de pe valea Ampoiului, apoi pe grănicerii
Năsăudului, întâlnindu-se cu mărginenii de la Sibiu, îndreptându-se fiecare spre sediul
regimentului său. Căci ieşiseră cu toţii, şi cei din munţi, şi din văi, lăsând coasa în iarbă şi
grâul pe mirişte‖1159.
1158 Poartă titlul de „Marșul lui Iancu‖ – nota ziarului „Românul‖
1159 Felea, Dr. I., Impresii de călătorie, în Românul, Nr. 178, Anul IV, Arad, joi 14/27 august 1914, p. 4
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1914, 29 iunie: Cronică din Bucovina. Dorna, 29 iunie 1914. Din ţinutul românesc al
Dornei, unde se trage granița celor trei țări, abia dacă mai străbate în lumea românească câte o
ştire de interes naţional. Gazetele din Cernăuţi abia dacă mai anunţă câte o „straşnică‖ ispravă
a „democraţilor‖. În timpul din urmă însă şi aceste ştiri s-au cam rărit, cu mutarea la Viena a
„marelui sprijinitor şi cap al democraţilor‖, Florea Lupu.
Sărmană ţărănime română din Bucovina, straşnic ai putut fi îmbătată cu apă rece de
acela care, odinioară, vă zicea: „Fraţilor gospodari, şi eu sunt din opincă‖, iar azi, cu
„milioanele‖ acaparate de pe spatele tale răbdurii, trăieşte lumea albă în cafenelele elegante
ale oraşului imperial, lăsând ca marfa încă nevândută să fie valorizată de ceilalţi trei matadori
ai democraţilor.
Aceştia, nu-i vorbă, s-au şi arătat vrednici de marele lor antecesor și luptător pentru
drepturile ţăranilor români, dovedind ei aceasta, cu vârf, prin purtarea manifestată cu
ocaziunea Congresului învăţătorilor români, ţinut, în Sâmbăta Rusaliilor, la Suceava. Aici şiau arătat ei capacităţile lor înaintea pedagogilor din România, Ardeal şi Bucovina.
*
Ceea ce mă îndeamnă de a scrie pentru cititorii „Românului‖ impresiile mele este însă
frumoasa serbare ţinută, aici, ieri, adică duminecă, în 15(28) iunie 1914, întru amintirea
marilor noştri dispăruţi: Mihai Eminescu şi Ion Creangă, morţi în acelaşi an. Deşi serbarea n-a
fost proiectată în cadre mai mari, cu vorbiri lungi, totuşi ea merită să fie cunoscută pentru
modul înjghebării acestui „prinos de recunoştinţă‖.
Fiind acum sezonul băilor, petrec aici şi câţiva români de peste graniţă. Aceştia, în
întâlnirile lor zilnice, sunt întâmpinaţi, din partea bucovinenilor, cu vestita ospitalitate
moldovenească. Astfel prietenia se leagă iute, convorbirile şi discuţiile se încing asupra
multelor chestii interesante, care sunt azi marcate de ziaristica română... Între altele, ajungem
şi la comemorarea morţii lui Eminescu. Aceasta a fost de ajuns pentru ca să cădem de acord
toţi cei 6-7 inşi, câţi eram, spre a face ceva şi în Dorna. Îndată am calculat cât s-ar putea lucra,
în câteva zile; şi fiind toţi cei prezenţi cântăreţi, s-a decis ca serbarea să se ţină, în mod
corăspunzător, la sfânta biserică.
Vestea despre „Liturghia în sobor‖, în legătură cu parastas, la care ocaziune va cânta
un „cor mixt‖, s-a răspândit repede, astfel că, ieri, la orele 9, în vechea biserică parohială,
tixită de gospodari, se strecurau o mulţime de inteligenţi, spre a asista la slujbă. Mare ne-a fost
mirarea când, printre ai noştri, am zărit mai mulți străini, care, cu multă evlavie şi
admiraţiune, ascultau pomposul nostru serviciu ortodox. Corul, deşi improizat, a executat, cu
adevărată artă melodioasa liturghie, al cărei original grecesc e transpus în româneşte, cu multă
acurateţe, de dl Dr. I. Felea, paroh la Pecica română (Ungaria). După liturghia festivă,
celebrată de trei preoţi, a urmat slujba parastasului, premearsă de jalnicul: „Adusu-mi-am
aminte‖, al regretatului Ciprian Porumbescu, iar la fine, părintele Constantin Ureche, din
Frătăuțul Nou, a rostit o cuvântare, ascultată cu multă atenţiune. Întreagă slujbă, cât şi predica,
a produs o adâncă impresie asupra gospodarilor dorneni, care erau vădit emoţionaţi, la auzul
cuvintelor că cei doi „pomeniţi‖ la parastas au scris „cărţile cele mai frumoase‖ din viaţa
poporului român.
Celor care au ţinut ca să serbeze, înaintea poporului, ziua aceasta de amintire, adică
coriştilor, doamna şi domnul Dr. Felea, domnii Lupăștean, Ureche, Vedean şi ing. Prelici,
li se cuvine lauda, care au şi primit-o de la mai mulţi ţărani fruntaşi, prin cuvintele:
„Frumoase lucruri ne mai faceţi dumneavoastră!‖.
*
Alt moment, care merită de a fi sulevat, pentru contribuţia sa la deşteptarea
sentimentelor de odinioară „mai româneşti‖ este şi concertul, din Dumineca Rusaliilor, dat de
elevii Gimnaziului român din Câmpulung. E prima oară când aceştia se produc, în stil mai
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mare. Băeţii, îmbrăcaţi în costumul lor naţional, în număr de optzeci, au cântat, cu multă
măiestrie, cântece de autorii români Porumbescu, Vidu, Chiriac şi Vasilescu. Tânărul
gimnaziu din Câmpulung, care, la anul viitor, va face, prima dată maturitatea, având cele mai
bune elemente între profesori, în frunte cu destoinicul său director, Dr. D. Verenca, e unul
dintre cele mai bune şi împopulate (de români) gimnazii din ţară.
*
În acest colţ al românismului, până înainte cu 30 de ani, încă nu străbătuse pălămida
străinismului, aşa că ţăranul nostru trăia în belşug şi îndestulare. Cu duioşie am ascultat, din
gura mai multor vrednici români, istoria adevărată a poporului, care dăinueşte, de multe
veacuri, pe aceste plaiuri. O aflu interesantă şi pentru cititorii „Românului‖.
Până la data amintită, gospodarii dorneni duceau o viață patriarhală, dar cât se poate de
uşoară. Munteni aceştia doar nu fuseseră niciodată iobagi, care lucru îl pot constata din ţinuta
lor mândră, cuviinţa şi demnitatea cu care te întâmpină.
Vremuri fericite erau acelea, când stâna fiecărui go spodar număra de la 200-1.000 şi
mai bine de oi, iar perechile de boi, ai celor mai cu stare, se urcau până la o sută. Toate
acestea se pot număra, acum, la domeniul trecutului, căci azi abia mai afli câţiva gospodari cu
100-200 oi, iar perechile de boi au început a se rări în bătătură. De aici vine că traiul lor s-a
îngreunat peste măsură, sărăcia s-a încuibat enorm, iar execuţiile vin cu duiumul pe capul
bieţilor oameni, căci datoriile comunei se urcă la 300.000 coroane.
Va zice cineva: „Ei, bine, dar unde sunt luminătorii şi sfătuitorii poporului?‖.
Cercetând însă starea lucrurilor, la fața locului, afli îndată că cei mai mulţi din inteligenţii
români fac politică, ca în întreaga „frumoasă Bucovină‖, fie democrată, fie de oportunitate sau
cum să o mai numim. Iar vocea câte unui bărbat vrednic e „glasul celui ce strigă în pustie‖. Ce
poate face un biet cooperator (preot mai tânăr) entuziast şi idealist, dăruit cu toate calităţile de
apostol „al vremilor ce va să vie‖ față de numeroşii „Kulturtraegeri‖ pripăşiţi printre mlădiţele
neamului nostru? Am auzit istoria unuia de tagma aceasta, care își da multă silinţă de a
conduce turma sa la păşunea cea bună, ferind-o de otrava cârciumilor evreieşti. Acesta chema,
duminecă, după sfânta liturghie, pe ţărani în localitatea Clubului Român, spre a le ceti şi
împărtăşi din gazete sfaturi şi poveţe de folos. Notez că părintele comanda, pentru cei adunaţi
în jurul său, câte un ceai cu alămâie, stând cu ei, flămând şi ostenit, până către seară, când
fiecare pleca spre casa sa. Şi aşa a făcut harnicul conducător, câţiva ani. Dar cele 30-40
cârciumi din Dorna stăteau goale, în zile de sărbătoare, iar în punga evreilor nu se strecurau
veniturile săptămânale ale gospodarilor. Crede însă cineva că se putea ca lucrurile să meargă
tot astfel de bine şi mai departe?
S-au aflat, între „marii români‖, de cei cu influenţă, care, ascultând jalba evreilor, au
intervenit la forurile superioare bisericeşti, care, drept remunerare pentru munca înteţită a
preotului, dispun transferarea lui. Poporul, la auzul acestora, trimite o deputăţie la
Consistoriul din Cernăuţi, cu următoarea rugare:
„Noi, Venerabile Consistor, ne legăm cu toţii să-l susţinem pe părintele Constantin
Mercheş cu cheltuiala noastră, dumneavoastră să nu-i plătiţi nimic, numai să ni-l lăsaţi în
Dorna‖. Răspunsul primit: „Nu stă toată fericirea Dornei în doi ochi‖. Astfel, deputăţia s-a
reîntors cu buzele umflate, iar, la câteva, zile părintele Mercheş a trebuit să plece.
Norocul dornenilor însă că următorul acestuia, preotul-catihet Adrian Lupăștian e la
înălţimea chemării. Sfaturile sale, deşi e cel mai tânăr între cei trei preoţi, sunt cu deosebire
ascultate, fiindcă pune într-însele sufletul său. Nu-i vorbă, s-ar putea face şi mai mult, însă
neunirea... Fericit ai fi tu, popor „de mari eroi‖, dacă sămânţa n-ar fi înecată de spini, ci ar
putea da roadele sale. Sunt aici multe neajunsuri, a căror realizare e aşteptată cu nerăbdare.
Între acestea, putem înşira următoarele:
1). Înfiinţarea unei lăptarii, pentru valorizarea articolelor de casă, spre a nu fi
necesitate gospodinele de a le vinde jidanilor cu un preţ de batjocură.
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2). Deschiderea târgurilor (bâlciurilor) de vite, creşterea galiţelor, legumăritul,
albinăritul şi, cu deosebire, pescăritul, cu care s-ar putea face o economie admirabilă şi care ar
prospera numai atunci când corpurile legiuitoare ar aduce legi favorabile pentru scutirea lui.
În toţi ramii aceştia ai industriei, poporul e de o nepricepere îngrozitoare, care, dacă s-ar cura,
în câţiva ani s-ar putea ajunge iar unde a fost.
3). Drenarea pământurilor şi lucrarea lor după metoda modernă, îndreptarea
păşunatelor.
4). Clădirea unei case de cură pentru ţărani, care, în timpul sezonului, să servească
scopului, iar de la 1 octomvrie, până la 1 mai, să se folosească ca internat pentru creşterea de
meseriaşi români. Aceasta, mai ales, e iminentă, după ce numărul populaţiei autohtone scade
uimitor, din cauza bolilor urâte, care grasează în întreg ţinutul. Spre ilustrare: sunt mulţi
gospodari avuţi, care n-au nici o odraslă. Fiind planul clădirii acceptat de guvern, zidirea se va
executa câţ mai curând.
5). Înfiinţarea unei școli agronomice (practice), care să aibă de scop introducerea şi
cultivarea agronomiei naţionale în mod raţional.
6). Înfiinţarea unui spital, pe spezele ţării.
7). Încuviinţarea şi susţinerea caprelor de rasă „Tokenburg‖ în păşunile Fondului
religionar.
8). O staţiune pentru armăsari de rasa „huţulă‖, precum și prăsirea cailor prin
introducerea armăsarilor licenţiaţi.
9). Înfiinţarea unei bănci agrare regnicolare, deoarece Banca Țării, cu sediul în
Cernăuţi, serveşte, prin filialele ei, aproape numai interesele de speculă ovreiască. Şi, în fine:
10). Combaterea alcoolismului.
Toate agendele acestea sunt în mâna „Casinului agricol‖, o societate cu caracter
românesc, al cărei harnic prezident e părintele catihet dl A. Lupăștian. Dumnealui e de a i se
mulţumi că cele mai multe din iniţiativele înşirate sunt pe cale de a se realiza în timpul cel
mai scurt, spre marea sa mângăiere. Planurile pentru lăptărie, drenaj şi casa de cură, a căror
încuviinţare s-a obţinut de la „Consiliul cultural al ţării‖, le-am văzut în sala casinului agricol.
Dacă vor fi corect executate, vor avea să servească scopurilor „per eminentiam‖.
Mai sunt în districtul acesta şi alte mizerii, care, deşi nu vor fi rezolvate cu una-două,
totuşi le înşir mai la vale:
a), Perceptoria din Vatra-Dornei are numai amploiaţi străini; nu e nici un român.
b). La judecătoria locală din Dorna, cu o populaţie covârşitoare românească, pretorul e
un german, judele districtual un evreu, judele de instrucţie şi penale, un german, şi numai câte
un unic judecător român, pentru procesele bagatelelor.
c). Măiestrul şoselelor de stat e un rutean.
d). La băile din Dorna, conducătorul băilor e un jidan, conducătorul administraţiei
tehnice, un polon şi duşman înverşunat al românilor. Toate posturile mai bine dotate sunt
ocupate cu nemţi, poloni şi alţi străini, numai cu fii de-ai bisericii ortodoxe nu. Nici un medic
nu e român sau cel puţin creştin din ţara Bucovinei. Protecţia de sus susţine oameni
necunoscuţi românilor.
e). Administraţia Fondului religionar, în frunte cu străinul Krasutzki, a dat, cu ocazia
escursiunii automobiliştilor ungari, pe spezele Fondului, un banchet de peste 8.000 coroane, la
care ocaziune li s-a făcut ungurilor ovaţii nemaipomenite, nefiind invitaţi nici măcar preoţii
români locali la aceste manevre antiromâneşti.
Tot aşa, se dau banchete pe spesele Fondului religionar orişicărui vântură-ţară, aşa, de
exemplu, când Societartea pentru „Fremdenverkehr‖ (Societatea pentru Turism – n. n.) ţine
adunări în Dorna. Tot aci fie amintit că și membrii Congresului medicilor din Bucureşti au
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făcut, miercuri, în 1 iulie nou, o excursiune aici, în număr de vreo 90, fără ca să li se facă şi
lor banchet.
e). Industria lemnăritului, precum şi ferestrele Societăţii anonime (înainte Goetz et
Comp.), sunt exclusiv în mâinile jidanilor, care aduc lucrători din Galiţia şi, astfel,
colonisează Dorna cu ruteni.
Am făcut aceste constatări și expuneri din cele mai curate motive umane, să nu mai
zicem şi naţionale.
*
De încheiere, amintesc că ştirea atentatului, precum şi tragicul sfârşit al celui mai iubit
principe de coroană, Francise Ferdinand, şi a vrednicei sale soţii, Sofia de Hohenberg, a
provocat aici regrete generale. Mai ales unde se întâlnesc doi români laolaltă şi nu-şi pot
ascunde durerea, pentru că au pierdut ce au avut mai bun, după cum zice dl G. Diamandy: pe
„Prietenul sincer al elementului român, el era singura lui nădejde în factorii lăuntrici ai
monarhiei dualiste‖. / Oaspete‖1160.
1914: „Comunicație între Dorna și Bârgău-Bistrița. Dat fiind numărul mare al
refugiaților din Bucovina și Galiția, care inundau orașul Bistrița și care, pentru o trăsură,
plăteau prețuri fabuloase, direcțiunea căilor ferate austriece a înlesnit comunicația, punând, în
Dorna, trăsuri la dispoziția fugarilor. Transportul pentru o persoană, de la Dorna, la BârgâuBistrița, costă 40 coroane‖1161.

1914: Celelalte zile de război
„Londra, 26 ianuarie 1915 – cf. unei depeşe pentru Daily Mail, transmisă din
Bucureşti, în 23 ianuarie. Ruşii, începând o energică ofensivă, au ocupat districtul Iacobeni,
care este cheia spre Ungaria. Dornawatra este ameninţată inevitabil cu ocuparea‖ 1162.
„Miercuri, 27 ianuarie 1915, ruşii au cucerit Iacobenii şi mărşăluiesc spre Dornawatra, care
este cheia Transilvaniei‖1163.
*
„La celălalt capăt al frontului sudic, o operațiune prin care inamicul dorise să respingă
trupele care ocupă Bucovina a sfârşit mizerabil. Știm că, prin trecătorile Carpaților, trupe
austriece au încercat, prin marşuri forţate în regiunea Câmpulungului, să amenințe flancul
stâng al armatei ruseşti. Trecând pe lângă Dornawatra și pe drumul către Iacobeni, ajunseră pe
valea Moldovei. După cum credeau jurnalele vieneze, această armată austriacă, formată cu
rezerve venite din Balcani şi comandată de generalul Koevess, unul dintre comandanţii din
Serbia, urma să facă minuni.
Ruşii nu au putut fi surprinşi. Ei îşi întăriseră poziţiile pe culmile munţilor, din
vecinătatea satelor Fundul Moldovei şi Valea Putnei. Numai armata lui Letchitzky a capturat,
între 23 iunie şi 7 iulie 1916, de pe întreg frontul estic, mai bine de 31.500 soldaţi şi
ofiţeri‖1164.
*
1160 Românul, Nr. 137, Anul IV, Arad, marți 24 iunie vechi / 7 iulie nou 1914, pp. 6, 7
1161 Gazeta Transilvaniei, Nr. 210, Anul LXXVII, Brașov, miercuri 24 septembrie vechi / 7 octombrie nou
1914, p. 2
1162 L‟Intransigent, No. 12.614, Mercredi 27 janvier 1915, p. 1
1163 Le Miroir, No. 63, Dimanche 7 Février 1915, p. 3
1164 Le Matin, No. 11.823, Mardi 11 Juillet 1916, p. 1
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Regiunea Dornawatra, în 1-6 septembrie 1916: „De la 1 septembrie 1916, luptele s-au
concentrat în regiunea Dornawatra, unde rușii s-au alăturat forțelor române, care au intrat în
acțiune. Prin lupte aprige, austriecii au fost dezlipiți de înălțimile pe care le-au ocupat și pe
care au încercat, în zadar, să le recucerească, printr-o serie de contraatacuri… Dar deja a
apărut zăpada în Carpati și a ajutat cu înghețuri și vreme rea să se încetinească
operațiunile‖1165.
*
„Petrograd, 11 septembrie. Trupele române au ocupat câteva defileuri importante din
Alpii Transilvaniei. Aripa stângă a armatei ruse şi cea dreaptă română au intrat în contact, la
45 km sud de Câmpulung – Dorna-Watra, pe culmile muntoase care delimitează Bucovina de
Moldova. Trupele române care operează în această regiune sunt comandate de generalul
Cottesco. Ele operează în colaborare cu aripa stângă a armatei generalului Letchitsky‖ 1166.
*
„Petrograd, 15 octombrie 1916. Trupe inamice, care au susţinut mai multe atacuri
asupra poziţiilor noastre din regiunile Cârlibaba-Dornawatra şi Dobrogea au fost respinse‖ 1167.
*
„Petrograd, 7 noiembrie 1917: La est de Cârlibaba, un batalion al regimentelor noastre
a atacat inamicul, care s-a fortificat în faţa poziţiilor noastre, vrând să împiedice ofensiva
noastră. Inamicul a adus două tunuri, dar acestea au fost reduse la tăcere de focul nostru de
artilerie. Soldaţii noştri au putut urmări inamicul până în tranşee, unde au luat în prizonierat
103 soldaţi şi un ofiţer şi au capturat două mitraliere şi un lansator de bombe.
La sud de Dornawatra, în văile Borsec şi Putna, succesele noastre continuă. În timpul
ultimelor două zile, am luat prizonieri 15 ofiţeri şi 300 de soldaţi şi am capturat 7
mitraliere‖1168.
*
„Petrograd, 10 decembrie 1916 – comunicat al Marelui Stat-Major: În regiunea Valea
Putnei şi la nord de Dornawatra, luptele continuă şi trupele noastre, înaintând, au fost
întâmpinate de rezistenţa încrâncenată a inamicului‖ 1169. „În Valea Putnei şi la nord de DornaWatra, luptele continuă; trupele ruseşti, înaintând, au întâlnit o disperată rezistenţă
inamică‖1170.
*
„În Bucovina, inamicul s-a dedat la atacuri violente, menite să-i alunge pe aliaţii noştri
ruşi de pe aliniamentul Dornawatra – Iacobeni – Cârlibaba, ţinut, în ultima vreme, sub focul
lor de artilerie. Cu această ocazie, câteva contingente germane au venit să sprijine trupele
austriece, care ocupă această parte a frontului. Conform buletinelor de informaţii ale
inamicului, el a fost acela care a apărat importante poziţii, pe care le-a păstrat; dar, în
comunicatul lor, aliaţii noştri ruşi pun lucrurile la punct, declarând că marile forţe austrogermane au încercat să ocupe o înălţime, la 4 km est de Iacobeni, dar un contraatac le-a
respins‖1171.
*
„Pe Bistriţa / Situația din Moldova. Să remediem o eroare. Am raportat în mod
incorect pozițiile înarmate de pe Bistriţa, adică în colțul de nord-vest al Moldovei, între
Câmpulung, în nord, și Piatra, în sud. Și profităm de această ocazie pentru a călători mai atent
1165 Guillot, Eugène, Précis de la guerre de 1914, Tome II – Octobre 1915 – Février 1917, Paris 1918, p. 155
1166 Le Journal, No. 8.752, Mardi 12 septembre 1916, p. 1
1167 L‟Echo D‟Alger, Lundi 16 Octobre 1916, p. 1
1168 L‟Ouest-Éclair, 8 november 1916, p. 3
1169 Le Rappel, No. 16.825, Lundi 11 décembre 1916, p. 2
1170 Le Radical, Lundi 11 décembre 1916, p. 2
1171 La Lanterne, No. 14.452, Vendredi 16 Février 1917, p. 1
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prin acest masiv muntos, care constituie stâlpul comun al Bucovinei, în nord, Ungaria, în
Vest, și Moldova, în sud și est.
Este suficientă o privire asupra hărții pentru a vedea că acest şir de munţi este un
centru foarte important pentru dispersia apei. În vest şi nord, Vişeul se va alătura Tisei; spre
vest, Someşul pătrunde adânc în Ungaria (adică în Transilvania – n. n.) și curge spre Dees și
Klausenburg (Cluj – n. n.); în sud-vest, Mureşul curge prin Transilvania spre Karlsburg (Sibiu
– n. n); în sud-est, Bistriţa curge, prin Moldova, spre Bacău; în est, râul Moldova desenează,
în Bucovina, drumul de la Câmpulung, la Gura Humorului. Deci râuri mari curg spre întregul
orizont; și fiecare dintre ele este însoțit de o mulţime de afluenți.
Așa cum se întâmplă adesea, acest nod hidrografic, acest leagăn comun al atâtor râuri,
nu este format din munți foarte înalți. Majoritatea vârfurilor sunt cuprinse între 1.000 și 1.300
de metri. Cele mai înalte sunt de 2.000 de metri, dar nu cred că vreunul dintre ele este mai
mare decât atât. Țara este acoperită în întregime de păduri. Munții dau impresia de creste
rotunjite sau, ca în Vosgi, potecile urmează crestele. Dimpotrivă, crestele solitare nu sunt, cel
mai adesea, urmate de nici o cale. Desigur, nu vorbesc despre principalele văi, care sunt
mărginite de sate și urmate de şosele.
O armată care vine din Occident și care dorește să treacă în est, în Moldova, trebuie
să-şi asigure posesia acestui masiv, care domină cele două drumuri, precum acesta, de la
Câmpulung, la Fălticeni, în sud, sau cel din pasul Tolgyès, care duce la Piatra. Între aceste
două drumuri de acces, pe o suprafață de 50 de kilometri, masivul atrage cu ondularea neagră
a pădurilor sale.
Începând cu iarna trecută, acest masiv muntos a fost sfârtecat de un vast volum de linii
ruso-române, către Ungaria. Această ieșire a fost înconjurată de un semicerc de focuri. În
nord, se lupta la Muntele Capul; spre vest, în Munții Kelemen; în sud, la Muncelu și la pasul
Tolgyes. Când, la sfârșitul lunii iulie 1917, rușii pierduseră Bucovina, acest triunghi de război
a devenit extrem de acut: dar abia pe 6 august luptele au căpătat o importanță deosebită.
Am spus că, pe o întindere de peste 50 de kilometri, munţii au format un bloc
compact. Cu toate acestea, ei sunt străpunşi du un drum, care se desface, la Vatra Dornei, din
drumul principal de la Câmpulung, spre pasul Bârgău. Este doar mai mult decât o scurtătură
în munte pentru a evita cotitura mare, pe care o face Bistrița, între Vatra Dornei și Neagra.
Când râul se dezvoltă într-un arc, drumul părăsește râul și se alătură acestuia.
Înțelegem că punctul în care Bistriţa se alătură este important. Cu atât mai mult, cu cât
drumul se bifurcă aici. O ramură urmărește Bistriţa, spre sud-est, și merge cu ea spre Piatra.
Cealaltă ramură a drumului se desprinde, spre nord-est, și merge la Fălticeni. Această
răscruce, în această țară fără drumuri, este o poziție esențială. Valea, de obicei pustie, este
populată de sate care se ating: Holda, Neagra, Cotârgași, Madein, Borca, Sabasa, Soci.
Cu toate acestea, comunicatul rus din 7 august anunța că două regimente, însărcinate
tocmai cu paza acestei răscruci de drum, între Cotârgași și Borca, au abandonat postul, astfel
încât linia de apărare trebuia mutată înapoi, în est. Deci, stăpânii răscrucii au ajuns austriecii
şi germanii, care s-au stabilit pe Bistrița. Prima lor idee pare să fi fost să-și lărgească poziția
acolo, stabilind legătura, în stânga lor, cu coloana care operează la aproximativ 35 de
kilometri, în nord, pe valea râului Moldova, care trece prin Câmpulung, spre Gura Humorului.
Pe 8 august, de fapt se lupta pe întregul front, de la Câmpulung spre sudul Bistriței, ca și cum
cele două coloane ar vrea să efectueze o operațiune concertată. Coloana de la Câmpulung a
câștigat un succes la extrema dreaptă, prin apucarea înălțimilor la vest de Gemenea, un sat
aflat la o duzină de kilometri sud de râul Moldava; a doua zi, va ajunge un pic mai la est de
Gemenea, în Şipot. Interesul acestui moment este de a deschide o cale laterală spre front, spre
a-l readuce pe Moldava, printr-o mișcare de învăluire, în spatele rușilor, care se apără acolo
din Vama. Într-adevăr, în curând va fi anunțat că înălțimile din jurul Vamei au cedat și că
inamicul avansează spre Gura Humorului. Pe scurt, operațiunile pe râul Moldava pot fi
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rezumate după cum urmează: austro-germanii, care doreau să înainteze spre Gura Humorului,
au fost opriți la înălțimile Vamei, la o duzină de kilometri est de Câmpulung; apoi au executat
o mișcare de învăluire, pe scară largă, prin dreapta lor, care i-a dus, printr-un ocol, în spatele
poziției de apărare a ruşilor; aceste mișcări de cotitură sunt clasice în războiul montan.
Frontul de pe râul Bistriţa nu pare să fi înregistrat progrese, începând cu data de 8
august, pentru că nu s-au a îndepărtat de înălțimile Cotârgaşilor. Este adevărat că, dacă se
plănuiește o progresie mai la est, spre Fălticeni, trebuie să se organizeze mai întâi o bază
avansată pe Bistrița, care necesită ceva timp. Mai ales informaţiile rusești indică subtilitatea
acestor coloane austro-germane, care execută o mișcare imensă, cu mijloace foarte slabe;
aceste comunicate arată absența întăririlor, epuizarea bărbaților și ne fac să înțelegem cum se
desfășoară luptele, deci cu mult mai puțin forță decât în campania din Serbia, din 1915, și în
campania din Valahia, în 1916.
Astăzi, ultimele știri din diferitele fronturi, pe care se operează, de la Nistru, la
Focşani, sunt următoarele, mergând de la stânga germană, la dreapta. Pentru frontul Nistrului
(la stânga), nimic nou. Pentru frontul următor, cel al Prutului, nici o schimbare. Stabilizat la
aproximativ 14 kilometri, în aval de Cernăuţi, frontul este oprit de un râu, pe care ruşii au
încercat în zadar să-l străbată, la Lucaviţa, unde au fost bătuţi, în 9 august. A treia coloană,
care încearcă să ajungând la Siret, este blocată în preajma Rădăuţilor; germanii au încercat să
trimită trupe din Cernăuţi, care să se infiltreze între coloana rusească de pe Prut și cea de pe
Siret, pentru a încerca să recucerească pozițiile de pe acest ultim râu. Acest front a fost
capturat, pe 10 august, la Tărăşeni.
Nu avem nici o veste de pe frontul de pe râul Moldava, cel al Câmpulungului, care nu
pare să fi ajuns încă la Gura Humorului, sau de pe cel de pe râul Bistrița, care pare imobilizat
pe acest râu, între Cotârgaşi și Soci, la răscrucea de drumuri, pe care le-am descris mai
devreme. Astfel, întreaga aripă stângă austro-germană pare aproape complet paralizată.
Dimpotrivă, activitatea bătăliei a fost transferată în centrul ţării, între Trotuş și Putna. Știm
însă că ruso-români au încercat un atac acolo şi germanii au izbutit să-l blocheze. Prin urmare,
retragerea lor nu este altceva decât foarte naturală. Desigur, nu putem ști exact care sunt
condițiile. Totuși, aliații noștri par să fi dat o lovitură, la stânga frontului, pe 9 august, și i-au
respins pe germani la sud de râul Putna, spre Vidra, același oraș în care a început ofensiva din
iulie.
Probabil că această retragere, pe care aliații noștri au întârziat-o, aparent, până în
ultima clipă, se datorează progresului lui Mnckensen către extremitatea sudică a frontului, dea lungul căii ferate de la Focşani, la Mărășești. Românii fiind respinși la nord de Şuşiţa, nu
poate exista nici o îndoială că Mărășești este sub foc continuu, iar ramificarea frontului spre
Tecuci, considerată atât de importantă, aproape inutilă‖1172.
*
„Sunt doar câteva săptămâni de când aliniamentul rus şi român se întindea de la
Dorna-Watra, peste frontiera moldavă, până la izvoarele Trotuşului. Această linie era întărită
cu contraforturi pe malul drept al râului Trotuş, până la confluenţa de la Şuşiţa. Abandonând
această linie, a fost stabilit un nou aliniament în lungul Siretului şi al Dunării, pe malul stâng
al ambelor cursuri de apă. Cele două armate, română şi rusă, şi-au concentrat forţele pe un
front restrâns, în funcţie de resursele lor limitate. Poziţiile lor par favorabile unei noi ofensive,
fie în Valahia, fie în Transilvania‖ 1173.
*
1172 Journal des débats politiques et littéraires, No. 225, Lundi 13 Août 1917, p. 1
1173 L‟Ouest-Éclair, 10 août 1917, p. 3
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Publicaţiuni bucovinene, în vremea Primului Război Mondial. Multă vreme am
ignorat celebrele „Kundmachung‖, deci ordonanţele locale din vremea războiului, deşi toate
conţin informaţii importante despre privaţiunile vieţii comunitate, în vremuri vrăjmaşe. Acum,
însă, cu gândul la prietenii mei din Vatra Dornei şi la încercările antecesorilor lor, voi copia
câteva (sunt scrise în germană şi în română), subliniind frazele care vizau direct populaţia
civilă.
„Nr. 370/D, pres. ex. 1914. / Publicaţiune / Guvernului i. r. al ţării ducatului Bucovinei
// La emisul comandei militare Lemberg, în Munkacs, se aduce la cunoştinţa tuturora că, de
acum, până mai departe, nu este voie, la nici un caz, a trage clopotele bisericeşti, a lumina
ferestrele, a umbla pe stradă după 7 ore seara, a mâna vite pe dealuri la păscătoare şi a
aprinde focuri libere. / Cei ce nu se vor ţinea de ordinaţiunea aceasta vor fi aspru pedepsiţi. /
Vatra-Dornei, în 18 septembrie 1914 // Preşedinte i. r. al ţării / Meran m. p.‖.
„Ospătărie Poporală, înfiinţată în Vatra Dornei, la 29 noiembrie 1914, în localul
Societăţii SENTINELA, strada Francisc Iosif I.
Un prânz, constând din o farfurie (talger) de supă, carne în cantitate de cel puţin 0,10
kg, cu o bucată de pâine, sau un gulaş (tocană) cu o bucată de mămăligă costă 40 de bani de
porţie.
Un pahar de ceai, cu zahăr şi cu o bucată de pâine, în cantitate de 0,15 kg sau un pahar
de lapte încălzit cu o bucată de pâine în cantitate de cel puţin 0,15 kg costă 12 bani.
Preţuri mai mici nu se pot pretinde.
Reclamaţiuni sunt a se adresa în ospătărie, către damele din comitet, care sunt
încredinţate cu inspectarea ospătăriei, sau în biroul prezidial al Judecătoriei districtuale din
Dorna. / Vatra Dornei, în 29 noiembrie 1914 // Comitetul‖.
„Nr. 2682. / Promulgare. / Se depășesc tarifele maxime anterioare și se stabilesc
următoarele prețuri pentru raionul Dornawatra, până la o notificare suplimentară pentru
vânzarea cu amănuntul a articolelor esențiale:
Ovăz 36 K pe quintal
Porumb (boabe) 45 K pe q
Făină de porumb obişnuită, la kg, 50 heleri
Făină de porumb Luxusmebl, la kg, 55 h
Grâu-făină vrac, la kg, 75 h
Grâu – aceeași făină, la kg, 95 h
Secară – aceeași făină, la kg, 95 h
Grâu – Feinimahl nr. 0, la kg, 1 K 25 h
Grâu – Feinimahl nr. 1, la kg, 1 K 28 h
Grâu – Feinimahl nr. 2, per kg, 1 K 22 h
Grâu – Feinimahl nr. 3, per kg, 1 K
Grâu – import Brăila, la kg, 1 K 25 h
Cartofi, per kg, 12 heleri
Pâine mixtă, la kg, 80 h
Orez, per kg, 1 K 36 h
Orz, la kg, 1 K 16 h
Fasole, per kg, 80 h
Mazăre, per kg, 80 h
Cafea la kg, 5 K 20 h
Ceai, per kg, 14 K
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Zahăr brut, la kg, 1 K 08 h
Zahăr cuburi, la kg, 1 K 12 h
Zahar în cutie, la kg, 1 K 12 h
Zahăr tos, la kg, 1 K 12 h
Sare în Stöfiei, la kg, 22 h
Ardei, per kg, 5 K
Lapte, la litru, 32 h
Ouă, per bucată, 8 heleri
Carne de vită, per kg, 1 K 70 h
Carne de viţel, per kg, 1 K 80 h
Carne kosher, per kg, 1 K 90 h
Pastă de carne de oaie, per kg, 1 K
Miei, per kg, 1 K
Carne de porc, la kg, 2 K 40 h
Salam unguresc, la kg, 10 K
Cârnați polonezi, la kg, 4 K
Bacon afumat, la kg, 3 K 20 h
Untură de porc, la kg, 3 K 20 h
Unt proaspăt, la kg, 4 K
Unt de gătit, la kg, 3 K
Brânză de vaci, la kg, 70 h
Brânză de oaie, la kg, 2 K 20 h
Fân, per q, 10 K
Tărâţe, per q, 24 K
Petrolul, per litru, 52 h
Băuturi alcoolizate metilate, per litru, 2 K
Benzină, per litru, 1 K 20 h
Lemn de foc tare, la mc, 7 K
Lemn de foc moale, la mc, 4 K.
Depășirea acestui tarif va fi sever pedepsită, în conformitate cu secțiunea 131 din
Codul comercial și cu secțiunea 478 din Codul Penal.
Pentru fiecare încălcare a acestui tarif, indiferent cât de minoră, se poate baza pe §
1059 a. b. G. B., iar despăgubirea poate fi solicitată autorității politice.
Acest tarif intră în vigoare în ziua anunțării. / Din ordin politic cezaro-crăiesc. //
DORNA-WATR.A, la 7 iunie 1915 // k. k. Guvernator de district: / Kössldorfer‖.
*
„Nr. 5356/Pr. / Publicaţie. / Comandamentul 7 al armatei împărăteşti şi regeşti a remis
următoarea ordinaţiune:
1). Fiecare militar (soldat) rus, dacă se va afla îmbrăcat în haine ţărăneşti, va fi tratat
conform dreptului marţial (după legea de război).
2). Acela care va găzdui militari ruşi sau va tăinui prezenţa lor, fie el făptuitor sau
având numai ştire de acestea, va fi tratat conform dreptului marţial.
3). Acele case, în care se vor afla militari ruşi travestiţi (cu îmbrăcăminte schimbată)
vor fi dărâmate şi făcute una cu pământul.
4). Acele case, în care se vor afla staţiuni telefonice ruseşti sau la care se va constata o
legătură de fir telefonic rus cu reţeaua austriacă, vor fi dărâmate şi făcute una cu pământul.
Locuitorii acestor case vor fi trataţi conform dreptului marţial.
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5). Locuitorii ţării sunt obligaţi să predea celui mai apropiat comandament militar
orice material de război, tot felul de puşti şi muniţiuni, care au fost lăsate la ei sau pe care leau aflat undeva. Contravenienţii vor fi trataţi conform dreptului marţial.
6). Acela care va aduce la cunoştinţa oficiilor militare sau administrative comunicări
(ştiri) atât de importante, încât în urma lor se vor putea aresta militari ruşi travestiţi, va primi
un premiu de 500 coroane.
7). Comunicări care vor avea ca urmare aflarea crimei arătate la punctul 4, vor fi de
asemenea remunerate cu un premiu de 500 coroane, care sumă se va fixa de către
administraţia militară în cazuri anumite, după numărul şi cantitatea celor aflate.
Acestea se aduc la cunoştinţa tuturora, comunicându-se, totodată, că ordonanţa
prezentă intră în vigoare la trei zile după afişarea acestei publicaţii. / Dornavatra, în 28 Iunie
1915 / Preşedintele i. r. al ţării Meran m. p.‖.
*
„Nr. 4585 E. / PERSONALIZARE. / Cu promulgarea k. k. Ministerul de Interne din
15 septembrie 1915, Nr. 50023, în baza § 8 din Decretul imperial din 21 iunie 1915, R. G.
Fişa Nr. 167, şi § 1 din Decretul imperial din 7 august 1915, R. G. Fișa nr. 228, admite
stocurilor de cereale, produse măcinate și leguminoase, comandate odată cu data de 15
octombrie 1915.
Această stocare o vor aplica întreprinderilor agricole, economice și comerciale,
pepiniere, fabrici de pâine (inclusiv cele care operează pe bază de cooperare) și restaurante,
precum și municipalitățile, organismele publice și alte agenții de omologare, care păstrează
stocuri de cereale, produse agricole sau leguminoase.
Inventarul va începe pe 15 octombrie 1915 și va fi completat până pe 18 octombrie.
Părților care sunt alfabetizate li se vor oferi „formulare de înregistrare‖, pe care trebuie
să le completeze cu exactitate și veridicitate, formulare care trebuie să fie înmânate șefului
municipalității sau birourilor desemnate de acesta din urmă, până cel târziu la 18 octombrie.
Stocarea datelor părților fără cunoștințe de citire și scriere se va face de către agenții
autorității.
Leguminoasele conservate nu sunt supuse înregistrării, cu toate acestea, trebuie
înregistrate rezervele fabricilor de conserve pentru leguminoasele neprocesate.
Inventarele notificate, care nu se înregistrează, expiră, în favoarea statului, în
conformitate cu prevederile Ordonanței imperiale din 21 iunie 1915, R. G. Fişa Nr. 167,
privind asigurarea aprovizionării cu cereale și făină.
Oricine ascunde în mod intenționat rezervele de cereale sau produse măcinate de
autorități va fi condamnat de instanță cu arest de la o săptămână, până la șase luni, iar dacă
valoarea livrărilor depășește 500 K, va fi pedepsit cu o arestare strictă, de la o lună, până la un
an.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, în primul caz pot fi aplicate amenzi de până la 2.000
K, iar în al doilea caz, de până la 20.000 K.
Oricine nu furnizează informațiile solicitate în termenul legal sau care refuză să
răspundă la întrebările adresate, sau care răspunde incorect, oferă oficialilor autorității acces
la compania sa, la depozitare sau alte camere. Înregistrările economice și comerciale incorecte
sau refuzul de a da informații sau furnizarea de informații incorecte sunt pedepsite de instanță
cu condamnarea de la trei zile, la trei luni de închisoare, sau cu amendă de la 20 K, până la
2.000 K.
Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, poate fi aplicată și o amendă de până la 2.000 K.
Pierderea unei licențe de afaceri poate fi, de asemenea, pronunțată.
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Atragem în mod expres atenţia asupra faptului că nerespectarea formularului de
înregistrare sau nerespectarea înregistrării depozitării de către reprezentantul autorității nu
afectează obligația de înregistrare sau infracțiunile comise să o încalce.
Dornawatra, la 24 septembrie 1915. // De la Administrația de stat cezaro-crăiască a
Bucovinei / Meran m. p.‖.
„Apel. În curând se va deschide subscripţiunea la al treile împrumut pentru război. A
treia oară, în decursul războiului, apare provocarea a-i da statului mijloacele necesare pentru
împlinirea marelui său scop.
Fapte glorioase de istorie ale armatei şi ale marinei noastre ne întăresc încrederea în
viitor, însă şi dovezile forţei noastre economice au puterea unei victorii.
Fraţii noştri din câmp jertfesc patriei viaţa şi sângele lor. Cine a rămas acasă are
datorinţa de onoare a asigura mijloacele pentru război cu toate puterile, până la marginea
extremă a putinţei şi a averii sale. Deci, cine posedă bani gata şi are depuneri sau cont la
bănci, cine posedă valori care se pot preface în bani, pentru acela e un postulat al cinstei
patriotice, o datorinţă a pune la dispoziţie mijloacele necesare, la care are dreptul de întâietate
ţara periclitată de duşmani.
Această datorinţă nu e grea, căci statul nu pretinde de la cetăţeni sacrificii sau
pierderi de câştig, ci numai aplecarea a împrumuta mijloacele financiare pentru
echipamentul economic de război şi astfel a contribui la finalizarea victorioasă a războiului
mondial.
Toate cercurile poporaţiunii să ţie, deci, chiar de acum pregătite mijloacele ca să poată
participa la al treilea împrumut pentru război. / Vatra-Dornei, în 8 Octombrie 1915 //
Prezident cezaro-împărătesc al ţării / Meran m. p‖.‖
„Comandamentul superior i. şi r. al armatei. / La Q Op. n-rul 13686 /
Publicaţiune. / În timpul operaţiunilor şi al invaziunii inamice în parte s-au înstrăinat, în parte
s-au delapidat sau însă s-au tăinuit ca lucru găsit bunuri de război sau altfel de proprietăţi ale
statului şi ale particularilor, prin care fapte s-a comis furt, delapidare şi înşelăciune.
Crezând, că mulţi făptuitori s-au lăsat seduşi numai prin prilejul dat la aproprierea
averii străine, toţi acei carie, prin aceasta, au pricinuit administraţiei militare sau persoanelor
particulare pagube sunt provocaţi a reda, de voie liberă, averea străină de orice fel, ce se află
în posesiunea lor, şi li se face cunoscut că redarea de bună voie a averii străine va forma, sub
orice împrejurare, un motiv de uşurare şi că la furt şi delapidare înlăturarea întregii daune în
modul amintit, încă înainte de ce s-a făcut arătarea, îl scuteşte pre făptuitor de pedeapsă.
Bunurile de război şi orice altă proprietate a statului au să se predea prefecturii sau
jandarmeriei. Obiectele particularilor au să se redea proprietarilor; dacă însă proprietarul nu ar
fi cunoscut sau absent, la judecătorie.
De la comandamentul superior i. şi r. al armatei. / Dat în 17 Faur 1916. / Aceasta se
aduce la cunoştinţa generală. / Vatra-Dornei, în 2 Marte 1916. / Preşedintele i. r. al ţării: /
Meran m. p.‖.
„Apel. / Cetăţeni! După victoriile strălucite pe câmpiile de luptă, armatele noastre se
află adânc în ţara duşmanului; învingerea deplină este apropiată, răsplata victoriei ne surâde,
pacea durabilă plină de glorie!
Spre a ajunge la această ţintă, trebuie să se însoţească la victoria pe câmpia de luptă şi
superioritatea economică asupra duşmanului. De a patra oară vă cheamă patria să procuraţi
mijloacele trebuincioase pentru armata noastră, pentru războiul nostru sfânt.
Împrumutul de război, al patrulea, scutit de bir cu interese de 5 ½ %, se va efectua de
la 17 Aprilie, până la 15 Mai 1916, cu preşul de 2,50. Subscripţia minimă este de 100
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coroane, pentru care se vor depune în numerar numai 17 coroane 50 bani. O plasare mai bună
a capitalului nici nu se poate.
Alergaţi cu toţii la locurile de subscripţie, la oficiile poştale, la bănci. Vă gândiţi cu
toţii că efectul mare al împrumutului de război înseamnă o victorie mare asupra duşmanului.
Fiecare cetăţean austriac bun, orice patriot bun, fiecare locuitor al ţării noastre credincioase
împăratului trebuie să subscrie împrumutul de război şi face-o. / Vatra-Dornei, în 15
Aprilie 1916 // Prezidentul cezaro-crăiesc al ţării / Meran m. p‖.‖
*
„Conform ştirilor transmise din Viena, excese antievreieşti au loc în numeroase
localtăţi de provincie din Moldova, unde profesorul Cuza a făcut un turneu de propagandă
antisemită. Dezordini serioase au avut loc la Roma,. Piatra şi Dornawatra.
La Dornawatra, poliţia s-a văzut obligată să facă uz de focuri de arme pentru a-i
dispersa pe agitatori. S-au semnalat mai mulţi răniţi.
Profesorul Cuza trebuia să ia cuvântul în acest oraş, la o reuniune antisemită; dar
poliţia, crezând că tulburările nu vor înceta să apară, a întrerupt reuniunea, în ultimele ei
minute. Nebunia izbucnise deja peste tot prin oraş, unde se aruncau invective la adresa
evreilor. Poliţia a format, în acelaşi timp, un cordon, pentru că furia tocmai începuse să se
manifeste şi situaţia devenise, la un anumit moment, atât de critică, încât poliţia s-a văzut
nevoită să se folosească de arme. Mai mulţi evrei au fost grav răniţi― 1174.

1914: Arhiducele moştenitor şi românii bucovineni
„Suceava, 27 decembrie 19141175. Împăratul Francisc Iosif a trimis pe Moştenitorul
tronului Său în ţara Bucovinei, ca să aducă salutul împărătesc bravilor ostaşi de pe acest front.
Împăratul a ţinut să cunoască, prin alesul Său trimis, care este situaţia pe acest câmp de luptă
şi care este ţinuta oştirii Sale, aşezată la capătul aripii drepte a uriaşului front oriental. De
aceea, vizita Alteţei Sale, a Arhiducelui Moştenitor Carol Francisc Iosif, a avut un caracter
strict militar, ceea ce impunea ca pe câmpul de operaţiuni ale războiului, care este întreaga
Bucovină, să se evite orişice manifestare de întâmpinare, împreunată cu aglomerări de
populaţiune.
Regiunile frumoase, prin care a trecut Arhiducele, după ce a intrat în ţară, înfăţişarea
populaţiunii, cu totul deosebită de cea din regiunile de dincolo de Carpaţi, L-a determinat să
schimbe, din propriul îndemn, programul călătoriei Sale, exprimându-şi dorinţa de a cunoaşte
mai de aproape poporul acestei ţări şi împrejurările în care trăieşte.
A fost, de astă-dată, o întâmplate fericită, pricinuită, ce e drept, prin nefericirea
războiului, că înaltul oaspe a intrat în ţară nu pe calea obişnuită, ce duce din miazănoapte, prin
largile regiuni cuprinse de elementul slav, ci prin mijlocul codrilor care despart Transilvania
de Bucovina şi întind o punte plină de farmec între fraţii de acelaşi sânge şi de acelaşi grai,
asemenea stăpâniţi de aceleaşi idealuri.
Din Vatra Dornei şi până la Rădăuţi, poporul român I-a făcut Arhiducelui Moştenitor
primire entuziastă. Manifestările grandioase au fost cu atât mai înălţătoare, cu cât erau
spontane şi nepregătite. Ele au izbucnit cu putere elementară din sufletul curat al poporului,
dând vrednică dovadă de sentimentele sale de neţărmurită dragoste pentru Patrie şi Împărat.
Emoţiunea şi mulţămirea cu care Alteţa Sa a întâmpinat aceste frumoase manifestări,
1174 L‟Univers Israélite, 81 Année, No. 9, 30 Octobre 1925, p. 159
1175 Gazeta Transilvaniei, Nr. 279, Anul LXXVII, Braşov, vineri 19 decembrie (1 ianuarie) 1914, p. 1
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cuvintele de laudă pe care le-a rostit la adresa poporului român, ne umplu de mândrie şi ne
însufleţesc cu speranţe bune pentru viitor. Sfârşitul acestui crâncen război va trebui să
schimbe şi soarta noastră, a românilor bucovineni.
Sângele vărsat cu prisosinţă de fii neamului nostru, pe câmpiile de luptă, va trebui
numaidecât să deschidă calea pe care să putem înainta neîmpiedicaţi în dezvoltarea noastră
naţională, culturală şi economică. Chemat de soartă ca să cârmuiască destinele Austriei,
Arhiducele Carol Francisc Iosif, moştenind tronul glorios al Habsburgilor, va lua sub scutul şi
paza Sa şi soarta românilor bucovineni.
*
Alteţa Sa Imperială, Arhiducele Moştenitor Carol Francisc Iosif, a sosit, venind din
Transilvania, în 17 decembrie, dimineaţă, în Vatra Dornei, unde a fost întâmpinat de
guvernatorul ţării, contele Meran, şi de comandantul militar al trupelor carpatine din
Bucovina, colonelul Fischer, care îi făcură raporturile obişnuite. Vizita Arhiducelui fiind de
caracter strict militar, s-a evitat, la sosire, orişice manifestare de întâmpinare din partea
populaţiunii şi a celorlalte autorităţi civile şi autonome din ţară. Din Vatra Dornei, Arhiducele
a plecat, însoţit fiind de suita Sa militară şi de colonelul Fischer, pe frontul de vest al armatei
noastre, câtă e aşezată în Bucovina, formând capătul uriaşului front oriental, care se întinde
de-a lungul poalelor Carpaţilor până spre Cracovia şi, de aice, în Polonia Rusească. Alteţa Sa
Imperială a adus trupelor noastre salutul Împăratului, vizitând diferitele staţiuni militare şi
poziţiunile artilerie.
În 18 decembrie, la 8 ore dimineaţa, Arhiducele a primit, la gara capitală din
Câmpulung, prezentarea autorităţilor districtului, a clerului, a corpului didactic, a diferitelor
societăţi, iar marea mulţime de chipeşi munteni, care se adunase din toate părţile, cu acest
prilej, făcu Arhiducelui Moştenitor ovaţiuni entuziaste.
Din Câmpulung, Alteţa Sa Imperială porni, peste Hatna (Dărmăneşti – n. n.) şi
Hadicfalva (Dorneşti – n. n.), la frontul din est, unde asemenea a vizitat toate staţiunile
militare, înaintând, în urmă, până în tranşeele din faţa frontului duşman. Cu afabilitatea unui
vechi şi bun camarad, Arhiducele a vorbit cu ofiţerii şi soldaţii, i-a lăudat pentru bărbăţia şi
însufleţirea cu care au ştiut să se lupte, stând de luni de zile în faţa duşmanului; a întrebat, cu
sincer interes, de bunăstarea, referinţele şi dorinţele fiecăruia, vorbind cu fiecare în graiul lui,
şi a deşteptat, pe întreg frontul, nemărginit entuziasm, cucerind ca prin farmec inimile
tuturora.
La reîntoarcerea de pe frontal din est, Arhiducele a vizitat oraşul Rădăuţi. Era ziua de
vineri, zi de târg. Intima piaţă din centrul Rădăuţilor era plină de o mare de lume. Arhiducele,
fermecat de această privelişte grandioasa, Şi-a schimbat, la moment, programul şi a pornit, cu
automobilul, încet prin mijlocul mulţimii, admirând zdravenele chipuri şi pitorescul costum al
mândrului popor care străjuieşte mormântul sfânt al Marelui Voivod Ştefan. Mulţimea, cum a
prins de veste că frumosul chip de ofiţer este însuşi Moştenitorul tronului şi nepotul
Împăratului, a izbucnit în entuziaste urări, făcând o grandioasă manifestare patriotică.
Arhiducele, adânc mişcat de aceste ovaţiuni, care erau cu atât mai înălţătoare, cu cât erau
spontane şi nepregătite, a mulţămit cu inimă înduioşată, şi în ochii lui se vedea strălucind o
lacrimă de bucurie. Alteţa Sa a vizitat, apoi, biserica vechii episcopii a Rădăuţilor, unde sunt
aşezate mormintele Voievozilor care au descălecat în Ţara Moldovei. În urmă, Arhiducele a
primit în audienţă autorităţile şi diferitele corporaţiuni ale districtului şi a trecut în revistă
trupele concentrate în Rădăuţi.
În calea spre Câmpulung, Arhiducele a fost întâmpinat, în staţiunile din Hatna, Ilişeşti,
Cacica, Gura Humorului şi Vama, de clerul şi reprezentanţii acelor regiuni şi de o mulţime de
popor, primind cu cuvinte de mulţămire pâinea şi sarea ce i se prezentau, după obiceiul
strămoşesc, în semn de bună venire. În Câmpulung, era pe la 8 ore, seara, poporul l-a
întâmpinat pe Arhiduce cu sunete de bucium şi cu un frumos conduct de torţe; însufleţirea
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mulţimii era nemărginită, când Arhiducele, la vorbele de întâmpinare, rostite de primarul
Hutu, a răspuns, în grai viu moldovenesc, prin cuvinte de mulţămită şi recunoştinţă.
După ce Alteţa Sa a vizitat pitorescul oraş de pe valea Moldovei, a descălecat la
conacul ce i s-a fost întocmit cu multă îngrijire şi pricepere, în frumosul local al şcolii de
lemnărit din Câmpulung. Odăile conacului erau împodobite cu frumoase ţesături şi alesături
naţionale şi mobilate cu mobile în vechiul stil moldovenesc, lucrate de elevii acestei şcoli, cu
toţii fii de ţărani români din Bucovina; acestea au atras atenţiunea Arhiducelui, care le-a privit
cu de-amănuntul, cu viu interes, exprimându-şi, de repetate ori, mulţămirea şi admirarea Sa
pentru frumoasele motive moldoveneşti.
În 19 decembrie, dimineaţa, Arhiducele a pornit spre Vatra Dornei, unde a fost
întâmpinat de toate autorităţile şi de poporul care s-a fost adunat în număr mare, din largul
cuprins al acestui district. Primarul din Vatra Dornei, chipeşul român Forfotă, în fruntea
reprezentanţilor comunali din întreg districtul, a adresat Arhiducelui Moştenitor cuvinte de
adâncă mulţămită pentru cinstea ce a făcut ţării şi poporului român, venind, în aceste vremi de
grea cumpănă, în mijlocul lui. În numele poporului, primarul Forfotă îl încredinţează pe
înaltul oaspe de nestrămutată credinţă către Împărat şi dinastie. Alteţa Sa Imperială
Arhiducele a răspuns următoarele:
„Bucuros am venit în această ţară frumoasă, urmând ordinul Maiestăţii Sale. Sunt
adânc mâhnit că ţara aceasta a fost greu încercată prin evenimentele războinice. În graţia Sa
nemărginită, Maiestatea Sa, în prea înaltul manifest, a hotărât calea pe care se vor tămădui
rănile pricinuite de război. Aveţi deplină încredere în Dumnezeu, care va da biruinţă trupelor
noastre viteze!
Vă mulţumesc pentru frumoasa manifestare şi voi face raport Maiestăţii Sale, Prea
Bunului nostru Împărat, despre sentimentele Domnilor Voastre de neclintită credinţă. Vă
mulţămesc foarte pentru frumoasa întâmpinare‖.
Cuvintele Arhiducelui, rostite în parte şi în grai românesc, au stârnit, la mulţimea
adunată, o furtună de aplauze, izvorâte din inimile însufleţite de acest moment sărbătoresc. În
urmă, Alteţa Sa, cu o afabilitate încântătoare, s-a întreţinut cu reprezentanţii comunali,
interesându-se de referinţele lor familiare, cât şi de starea economică şi culturală a ţăranului
român bucovinean. După aceea, Arhiducele a primit în audienţă, la Palatul de Cură al
stabilimentului balnear, pe reprezentanţii tuturor autorităţilor autonome şi administrative, care
de prezent se află cu sediul în Vatra Dornei.
Ca cel dintâi a fost primit în audienţă Excelenţa Sa Mitropolitul Dr. Vladimir de
Repta, care audienţă a durat aproape timp de jumătate de oră. Au urmat, apoi, clerul grecoortodox, în frunte cu consistoriul arhiepiscopesc, clerul romano-catolic, reprezentanţa
guvernământului ţării, în frunte cu contele Meran şi consilierii guverniali, între aceştia doi
români, fraţii Dr. Erast de Tarangul şi Constantin de Tarangul, acesta din urmă prefectul
poliţiei din Capitală; apoi reprezentanţii comitetului ţării, între aceştia deputatul român Aurel
Ţurcan; primăria oraşului Cernăuţi, reprezentată prin primarul capitalei, deputatul Dr. Dori
Popovici, şi, în urmă, celelalte deregătorii şi corporaţiuni.
Cu prilejul acestor audienţe, Arhiducele a documentat deplină orientare în starea de
lucruri la noi, în ţară, şi a arătat un viu interes pentru tot ce priveşte Bucovina. Membrului din
comitetul ţării, deputatului Aurel Ţurcan, i-a cerut amănunţite desluşiri asupra daunelor
pricinuite românilor bucovineni pe urma invaziunii duşmane. Faţă de primarul Cernăuţilor,
deputatul Dr. Dori Popovici, Arhiducele a vorbit de viile impresii ce le-a primit, în cursul
călătoriei Sale, de la poporul român.

512

513

„Mi-au impus – a zis Alteţa Sa – chipurile frumoase şi staturile zdravene; l-am aflat
înzestrat cu o inteligenţă rară şi mă bucur deosebit de mult că am avut prilej să cunosc mai de
aproape acest popor. Am auzit adese vorbindu-se cu laudă de sentimentele patriotice ale
poporului român, însă ceea ce am întâmpinat, venind însumi în ţară, întrece toate aşteptările
mele. Sunt încântat de primirea ce mi s-a făcut şi voi raporta cu drag Maiestăţii Sale despre
credinţa şi devotamentul acestui brav popor‖.
„Sunt adânc mişcat – a răspund deputatul Dr. Dori Popovici – că sentimentele curate
ale poporului nostru sunt întâmpinate de Alteţa Voastră cu atâta bunăvoinţă. Poporul român
va fi fericit, când va afla despre răsunetul viu ce l-au produs însufleţitele lui manifestări
patriotice şi rog să-mi fie îngăduit ca să aduc acestea, din ordinul Alteţei Voastre, la
cunoştinţa poporului român‖.
Alteţa Sa şi-a dat, cu deosebită afabilitate, asentimentul Său. Terminându-se
audienţele, Arhiducele Moştenitor şi-a luat rămas bun de la mulţimea adunată, care-l însoţi, cu
nesfârşite urale de „Să trăiască!‖, pe când urca, cu suita Sa, în automobile, luând calea spre
Bistriţa.
Petrecerea Alteţei Sale în Bucovina a fost ca o zi senină în vremuri de nesfârşită
furtună. Ea va trece ca o frumoasă poveste în domeniul legendelor şi generaţiunile viitoare vor
vorbi cu drag de mândrul fiu de împărat, care a păşit pe aceste plaiuri şi a încălzit, cu vorbă
românească, inima poporului român / V. N‖.

1914: Karl Franz Josef,
moştenitorul de tron al Austro-Ungariei în Bucovina
Se ştie că ţinuturile de sus ale Bucovinei, cu oraşul Cernăuţi, sunt în mâna ruşilor, în
partea de jos însă, înspre hotarele României, nu s-au băgat ruşii nici la întâia lor înaintare, nici
acum, când a doua oară au reuşit a străbate până la culmile Carpaţilor. Aşadar, partea de jos a
Bucovinei, locuită în cea mai mare parte de români, şi azi e în stăpânirea armatei austroungare, şi trupele noastre, de la începutul războiului, nu şi-au părăsit aici, nici pe-o clipă,
aşezările întărite. Aceste trupe şi pe locuitorii acestei părţi a Bucovinei le-a cercetat, acum, de
curând, din 17, până în 19 decembrie 1914, noul Moştenitor de tron, Karl Franz Josef, cu care
prilej populaţiunea ţării i-a făcut o primire din cele mai călduroase. Iată ce se scrie despre
vizita, de 3 zile, a moştenitorului de tron în Bucovina:
Viena (Vatra Dornei) 20 decembrie 1914. Arhiducele Carol Francisc Iosif a vizitat,
între 17 şi 19 decembrie stil nou, Bucovina şi a inspectat trupele de aci. Arhiducele s-a dus pe
frontul de răsărit şi apus, până la primele şanţuri, şi a salutat pe ofiţeri şi pe soldaţi,
exprimându-le recunoştinţa sa şi lăudând ţinuta lor vitejească.
La Câmpulung, Gura Humorului, Rădăuţi etc., arhiducele a primit pe trimişii
diregătoriilor, clerului, şcolilor, corporaţiilor şi a mulţumit, în limbile germană şi română,
pentru dragostea cu care se alipesc bucovinenii, în aceste zile grele, către împărat şi patrie.
Arhiducele a fost pretutindeni primit cu însufleţire. La 19 decembrie, arhiducele s-a întors la
Vatra Dornei, fiind primit călduros de delegaţia autorităţilor şi populaţiunii. Arhiducele a
mulţumit, în limba germană şi română, pentru manifestaţiunile patriotice ce i s-au făcut. A
primit, apoi, în audienţă pe mitropolitul Repta, arhiepiscopul greco-oriental, şi consistoriul
greco-oriental, pe vicarul general catolic, delegaţii Crucii Roşii şi delegaţia israelită.
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A părăsit Bucovina, fiind frenetic aclamat de populaţiune. Şi-a exprimat bucuria,
văzând că populaţiunea din Bucovina, fără deosebire de naţionalitate, este cuprinsă de
aceleaşi sentimente de devotament şi credinţă pentru împărat şi casa domnitoare.
Budapesta, 20 decembrie 1914. Moştenitorul tronului, arhiducele Carl Franz Iosef, a
făcut o vizită de trei zile în Bucovina. Arhiducele a fost salutat, cu însufleţire şi entuziasm, de
populaţia din localităţile prin care a trecut. Populaţia din Câmpulung a organizat o retragere
cu torţe. La sosirea arhiducelui în Vatra Dornei, a fost întâmpinat de primarul român, ţăranul
Forfotă, în fruntea tuturor reprezentanţilor comunelor din sudul Bucovinei. Primarul a ţinut o
vorbire, asigurând pe arhiduce de credinţă nestrămutată faţă de casa domnitoare.
„Populaţia românească – a zis oratorul – a primit cu bucurie şi recunoştinţă hotărârea
moştenitorului tronului de a face greaua şi marea călătorie în Bucovina. Năvălirea duşmanului
în Bucovina a făcut multe pagube şi a adus multă mizerie populaţiei. Aceasta din urmă a
rămas însă credincioasă pământului pe care s-a născut, patriei şi dinastiei glorioase şi aşteaptă
cu încredere ajutorul neîntârziat şi liberarea de inamic‖. La sfârşitul discursului său, primarul
şi-a arătat dorinţa ca Austria să iasă învingătoare, pentru a libera ţara de duşmani.
Arhiducele moştenitor a răspuns, în limba românească, mulţumind pentru primirea
călduroasă ce i s-a făcut. Apoi arhiducele a stat de vorbă îndelung cu cetăţenii de faţă. În
„Kurhaus‖ a avut loc o reprezentaţie. Au luat parte şi toate autorităţile bucovinene aflătoare
acum în Vatra Dornei, precum şi diferite asociaţii. Arhiducele s-a întreţinut cu prietenie cu cei
de faţă. Interesant a fost schimbul de vorbe cu ajutorul de primar din Cernăuţi, Dr. Dori
Popovici. Acesta a povestit arhiducelui starea din Cernăuţi, în timpul năvalei ruseşti.
Arhiducele a declarat că a căpătat o impresie minunată şi neuitată de la poporul român
din Bucovina şi şi-a arătat admiraţia pentru frumuseţea şi inteligenţa românului, precum şi
mulţumirea pentru primirea călduroasă pe care i-a făcut-o pretutindeni populaţia românească.
Dl Dr. Popovici a răspuns că declaraţia moştenitorului asupra românilor îl bucură
nespus de mult şi a cerut voie să comunice această declaraţie şi poporului român. Însufleţirea
mulţimii, care a venit în masă, din toate părţile, este cu atât mai demnă de remarcat, cu cât
sosirea arhiducelui n-a fost vestită dinainte.
În Rădăuţi, primirea ce s-a făcut arhiducelui moştenitor a fost atât de călduroasă încât
arhiducele a fost mişcat până la lacrimi‖1176.

1915: „Bucovina în 1914-1915‖
Sub acest titlu primim o broşură de 79 pagini („Bucovina în 1914-1915, de Romulus
Deladorna, Suceava, 1915, preţul 30 fileri), cuprinzând mai multe capitole jalnice, din zilele
grele, prin care au trecut fraţii noştri bucovineni, ajunşi chiar în centrul războiului mondial.
Broşura conţine şi o mulţime de clişee , înfăţişând pustiirile rămase prin satele româneşti, pe
urma invaziunilor muscăleşti. Reproducem cele trei capitole introductive .
Prefaţă. „Vesela grădină‖ sunt cuvintele sub care se înţelege frumoasa Bucovină,
cântată cu atâta duioşie de nemuritorul nostru Vasile Alecsandri. Evenimentele prin care a
trecut Bucovina, i-au imprimat timbrul tristeţii şi al jalei nesfârşite. Aproape să nu mai cunoşti
mândrele regiuni româneşti din aceasta ţărişoară, asupra căreia s-au abătut atâtea nenorociri,
pe care istoria ei nu le-a cunoscut până acum. Cu ocazia războiului mondial, s-a vorbit mult
de Bucovina. Ea a fost un important obiectiv politic pentru ruşi; evenimentele au dovedit
1176 Libertatea, Nr. 76, Anul XIII, Orăştie, luni 15/27 decembrie 1914, p. 4
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aceasta. În România, cele ce s-au petrecut în Bucovina n-au fost urmărite şi judecate, cu acel
simţ de obiectivitate, care se cuvenea. De multe ori, patima a jucat aci un rol important.
Scopul acestei broşuri este să informeze marele public român asupra evenimentelor de
tristă memorie, ce s-au perindat în Bucovina. Furia războiului şi-a deplasat aci toate
grozăviile, pe care a avut să le sufere biata populaţie românească. Două invaziuni a avut de
suportat Bucovina. De două ori, această ţară a gustat stăpânirea rusească, într-un interval
relativ scurt.
Citind aceste cuvinte, cititorul va trece înainte, fără să dea, poate, lucrului oarecare
importanţă. Ce a urmat însă acestor năvăliri este imposibil de redat într-o broşură ocazională.
Martiriul românilor bucovineni, în această perioadă, este rezervat istoriografului, care va avea
să cerceteze mai adânc cauzele şi efectele. Deci, scriind această broşură, nu am pretenţiunea
să ofer publicului o descriere completă, ci m-am mărginit a reda numai câteva schiţe fugitive,
o părticică mică din tabloul impresionant ce l-am văzut în Bucovina. M-am ţinut, deci, într-un
cadru absolut informativ.
În dorinţa de a reda o icoană fidelă a urmelor ce au lăsat vremurile zguduitoare în
Bucovina, am întreprins o anchetă în localităţile româneşti – şi numai în aceste localităţi, unde
am văzut şi auzit din gura ţăranilor cele aşternute aci. Menţionez cu tărie că n-am avut intenţia
să anchetez faptele de pe urma cărora au avut să sufere celelalte naţiuni, ci am fost condus de
gândul a cuprinde exclusiv suferinţele poporului român din Bucovina. Ancheta este, deci,
mărginită. Celelalte naţiuni îşi vor avea, desigur, vorbitorii proprii.
Supun, deci, atenţionai publicului românesc această broşară şi îl las să aprecieze, după
cum va crede de cuviinţă, cele scrise. / Autorul.
Un document interesant. Nu odată a răsunat în ţară ecoul deznădăjduirii populaţiei
româneşti din Bucovina, pe timpul ocupaţiunii ruseşti. Străduinţele ruşilor de a mai invada
încă o dată ţărişoara mult încercată a deşteptat teama ţăranilor că vremea de groază se va
putea reîntoarce şi, împinşi de această teamă neliniştitoare, s-au decis la un pas care va
rămâne istoric: Au cerut guvernului român permisiunea de a trece, în masă, peste frontiera
României, spre a se pune la adăpostul procedeelor ruseşti. O delegaţiune de ţărani români s-a
prezentat la Burdujeni şi a predat o petiţiune, în numele multor sute de ţărani. Această
petiţiune este oglinda jalei unui popor întreg. Ea merită a fi reprodusă ca un document
interesant. Iată petiţiunea:
„Către Înalt Domnul Ministru-Prezident Bucureşti,
la mâna domnului Poliţai, în Burdujeni.
Cumpăna grea care a trecut peste biata noastră ţară, Bucovina, cu urgia moscălească,
ne-a lăsat în urmă gospodării arse cu desăvârşire, bărbaţi schilodiţi, femei necinstite de
moscali şi copii duşi la robie moscălească. Zeci de sate au fost distruse şi zeci de mii de
locuitori români au rămas fără adăpost, fără hrană, despoiaţi de tot ce alcătuieşte traiul zilnic.
Nu ne-a rămas alta decât să bejănărim din această ţară. Noi, jos iscăliţii ţărani din
multe sate româneşti din Bucovina, am înţeles că moscalii au de gând să vie din nou în
această ţară. Neputând noi să mai stăm atunci aici, chinderea ce am văzut cu ochii noştri cum
moscalii şi-au bătut joc de noi şi ne-au răpit tot ce am avut mai scump, ne-am pus de gând să
ne părăsim vetrele noastre. Ne-am socotit că mai uşor am putea face aceasta, trecând hotarele
spre Moldova şi, de acolo, să mergem unde vom putea.
Noi, ţăranii din Bucovina, îndrăznim să întrebăm pe Măria Sa domnul Ministru ori de
ne-ar îngădui, dacă din nenorocire ar veni moscalii iar pe aici, să trecem graniţa românească,
cu tot ce avem, ca să ne aşezăm acolo unde stăpânirea noastră ar porunci-o. Rugăm răspuns
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grabnic la mâna primarului Costachi Morariu, în gara Burdujeni, şi sărutăm mâinile Măriei
Voastre‖1177.
„La Suceava. Era în ajun de anul nou catolic, când ruşii începuseră o puternică
ofensivă în contra oraşului Siret. Până atunci, ruşii nu făcuseră încercarea să treacă apa
Siretului, aşa că-ţi făcea impresia că, în planul rusesc de luptă, nu intră cucerirea întregii
Bucovine. Acest lucru părea întru câtva explicabil, deoarece ruşii ar fi declarat că n-ar dori să
ducă războiul în ţinuturile româneşti ale Bucovinei şi că ar vrea, prin urmare, să scutească
populaţia românească de grozăviile războiului. Asaltul ruşilor la Siret reuşi. Cu o forţă
înzecită ca a austriecilor, ei sparseră zidul slab al inamicului, care nu fusese deloc preparat ca
o rezistenţă puternică. Ruşii încep o înaintare vertiginoasă din donă părţi: de la Vijniţa, unde
de asemenea n-au întâmpinat vreo rezistenţă serioasă, şi de la Siret, spre Hadikfalva-Rădăuţi.
Nimic nu le mai stătea în calea ce duce spre oraşele sudice, adică româneşti. E
adevărat proverbul că „pofta vine mâncând‖. Ruşii căpătaseră poftă de sânge românesc, cu
atât mai mult, cu cât românii de la munte declaraseră, cu câteva săptămâni mai înainte, într-un
mare miting1178, că vor opune ruşilor un război de gherilă. Austriecii se retraseră la Iacobeni,
iar ruşii înaintau, înaintau mereu, cu grosul armatei lor, cât mai mult în inima Bucovinei.
În ziua de 2 Ianuarie stil nou 1915, o patrulă îşi face apariţia pe dealul Sucevei1179,
care duce la Şcheia. Populaţia Sucevei, cunoscând „nobilele‖ sentimente ale armatei lui
Nicolaie II, a început a fugi, în mase mari, spre Burdujeni, pentru a lua, prin România, drumul
spre Austro-Ungaria1180. Tabloul exodului populaţiei nu-l poate descrie cea mai măiastră
pană. Oamenii şi copiii plângeau, aproape goi, cu feţele desfigurate de groază, se scurgeau la
vale, aruncându-şi în toate părţile privirile, ca nu cumva să fie atacaţi de duşmanul
înfricoşător.
La Burdujeni se adunaseră, trei zile de-a rândul, vreo 5.000 de refugiaţi. Trebuie
menţionată purtarea mai mult decât umană a organelor de la frontiera Burdujeni, care, în faţa
marii nenorociri, au deschis porţile României, desfiinţând, pentru un moment, rigorile
controlului paşapoartelor. Pe la 4, după-amiază, vine vestea alarmantă că o patrulă de cazaci a
luat drumul, pe linia ferată ce duce, de la Iţcani, la Burdujeni, ajungând pe teritoriul român.
Autorităţile româneşti au somat patrula să se retragă, ceea ce s-a şi întâmplat imediat.
A doua zi, au sosit la Suceava 400 de soldaţi ruşi, împreună cu câţiva ofiţeri.
Comandantul garnizoanei fusese colonelul conte Bakunin. Imediat după intrarea ruşilor,
populaţia bineînţeles că luase o atitudine rezervată, căci fusese foarte deprimată. S-a întâmplat
însă un caz care era să devină fatal pentru toţi: Un grănicer austriac, care se ascunsese în dosul
primăriei1181, trase un foc de puşcă asupra unui cazac care patrula şi-l doborî la pământ.
Comandantul Bakunin află de acest atentat, vine în oraş – cartierul era instalat la
Şcheia – şi somează notabilităţile oraşului să descopere pe asasin. Aceasta nefiind posibil,
deoarece grănicerul inculpat dispăruse, Bakunin face un gest marţial şi trupa, care era înşirată
în faţa primăriei, dă deodată năvală asupra casei megieşe, aparţinând marelui proprietar
Barber. Cu o rapiditate înspăimântătoare, soldaţii aruncă prin ferestre granate explozibile, care
fac ca mobiliarul şi plafonul să prindă imediat foc. Comandantul decisese arderea a douăzeci

1177 Unirea, Nr. 64, Anul XXV, Blaj, marţi 29 iunie 1915, pp. 2, 3
1178 Cel organizat de Aurel Onciul, la Suceava – n. n.
1179 Amănunte despre ocuparea Sucevei de către ruşi, datorate altor autori, dar şi notiţelor de presă a vremii,
puteţi găsi în cartea „Bucovina şi suferinţele ei / 1914-1918‖, pe care am publicat-o în urmă cu vreo câţiva ani;
nu mai ştiu când, dar probabil că prin 2016 – n. n.
1180 Peste câteva luni, românii bucovineni, care se pripăşiseră prin Moldova, au fost capturaţi de autorităţile
româneşti şi „deportaţi‖ în Transilvania – n. n.
1181 Actualul Palat Administrativ – n. n.
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de case pentru crima grănicerului austriac. Pericolul era mare. Notabilităţile cad în genunchi şi
plâng în faţa lui Bakunin, implorându-l să nu distrugă căminele nenorocitei populaţiuni.
Am văzut, atunci, preoţi şi intelectuali români îngenunchind în faţa comandantului rus.
În fine, după ce focul distruse deja mobilierul şi tavanul, Bakunin îşi muiase inima. A dat, în
sfârşit, ordinal să se localizeze focul.
Pesta puţin, Bakunin se duse pe câmpul de operaţiuni, la Iacobeni, unde a căzut.
Corpul lui a fost adus la Suceava, însă se zice că fără cap.
Comandant militar al oraşului a fost, apoi, numit maiorul Alexandr Zadorin. Acesta,
fiind din rezervă, era mai mult civilist, decât militar. Trebuie să spun că avea o inimă bună. El
simţea nenorocirea populaţiei şi voia să întroneze un regim mai umanitar. Dar camarila lui îl
suspiciona, aşa că n-a putut să iasă din cadrul obiceiurilor ruseşti‖1182.
„Prima faptă „binevoitoare‖ faţă de români a fost prohibirea strictă a introducerii
ziarelor româneşti la Suceava. Ziarele, spun ruşii, sunt o hrană otrăvitoare pentru populaţie.
Primul instinct ce trebuie inspirat populaţiei este supunerea oarbă. Ori gazetele dezvoltă în om
instincte de libertate, ceea ce ruşii nu pot admite, chiar când omul e botezat ,român‖ , după a
cărui dragoste se umblă cu lumânarea în Regat. Va să zică, gazete româneşti n-avea voie
românul să mai citească.
Preotul Sârbu avuse un automobil, pe care ruşii puseră ochiul. Fără vorbă, automobilul
e „rechiziţionat‖, dar de indemnizaţie să se îngrijească Dumnezeu.
Doi ţărani români din Bosancea veniseră la târg, în Suceava, cu 10 saci de făină. La
spartul târgului, ţăranii se iau la ceartă pentru o diferenţă de câştig. Neputându-se împăca, ei
recurg la justiţia rusească, la soldatul din post. Acesta, auzind că e vorba de ghepghi (bani),
rosteşte următoarea sentinţă: banii rămân în posesiunea lui, ca „contribuţie de război‖.
Ţăranii, prădaţi de tot rodul muncii lor, se plâng comandatului. Acesta cheamă pe soldat şi-l
întreabă dacă plângerea ţăranilor e adevărată. Soldatul se jură, dă „cuvântul său de onoare‖ că
n-a luat nimic. Comandantul ordonă apoi să li se aplice ţăranilor români câte 25 de bice, pe o
parte sensibilă a corpului, pentru obrăznicia lor, de a „bănui pe un soldat rus de prădăciune‖.
Consilierul de tribunal din Suceava, doctorul G. Găină, un fruntaş român stimat, sta,
întruna din zile, la poarta casei sale şi privea la soldaţii care patrulau pe stradă. Fără a-i zice
un cuvânt, se repede un cazac spre doctorul Găini şi-i aplică 3-4 puternice lovituri de nagaică,
luându-i, apoi, ceasul şi lanţul de aur. Domnul Găină a reclamat comandantului, fără a primi
însă satisfacţie.
Preotul român Bodnărescu se afla pe drum, în călătorie spre Rădăuţi. Ruşii opresc
sania, se azvârl ca fiarele sălbatice asupra vizitiului şi-l somează pe preot să le dea punga.
După ce şi-au însuşit tot ce a avut părintele, i-au adresat mai multe înjurături ruseşti şi l-au
tras jos din sanie, lăsându-l în mijlocul drumului. Sania şi caii au râmat ca „contribuţie de
război‖ în mâinile ruşilor.
La Şcheia, au săvârşit violuri nenumărate în rândurile fetelor românce. În oraşul
Suceava au dezbrăcat, ziua, în amiaza mare, o mulţime de ţărani români de cizme şi cojoace.
Intervenind câţiva români la comandant, acesta a zis: „Prada n-are miros naţional‖! Prin
urmare, ori de unde ar fi luată, prada e binevenită.
Un fapt revoltător, care punea în cea mai vie lumină dragostea muscălească pentru
români, este următorul: Avocatul român Hotincean fu atacat, pe o stradă a Sucevei, de către o
droaie de soldaţi călări. Domnul Hotincean avuse la dânsul suma de 14.000 coroane, cu care
trebuia să achite o cumpărătură de petrol. Trăsura fu oprită. Trei soldaţi se iau cu dânsul la
luptă. Domnul Hotincean era mort de spaimă. El e târât din trăsură şi buzunărit. Dintr-un
spirit fericit de inspiraţie, domnul Hotincean se pune cu faţa în jos şi apasă cu toată greutatea
1182 Unirea, Nr. 65, Anul XXV, Blaj, joi 1 iulie 1915, pp. 2, 3
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asupra buzunarului unde se afla suma de 14.000 coroane. În alt buzunar avea 180 coroane.
Ruşii au dat uşor de această sumă, pe care au luat-o. Domnul Hotincean profită de un moment
de distragere al năvălitorilor, se scoală şi-l îmbrânceşte pe agresorul principal într-un şanţ.
Acesta cade şi se rostogoleşte cu picioarele în sus. Un cazac scoate sabia şi începe a-l lovi pe
domnul Hotincean, producându-i o rană la ochiul drept. În acest timp, domnul Hotincean se
refugiază, peste un gard, într-o casă apropiată. Aici domnia sa ascunde repede portofelul.
Ruşii dau buzna în casă, în urmărirea victimei, dar acesta declară că tot ce a avut au luat deja,
aşa că ruşii s-au îndepărtat, împărţind prada.
Când a sosit momentul retragerii, a început goana adevărată după pradă. Nici un om na rămas neatins.
*
Am dat numai o naraţiune scurtă a dominaţiunii ruşilor în Suceava. Acum vine rândul
celorlalte oraşe româneşti, unde se zice că ruşii au făcut exces de zel în stil rusesc‖1183.

1915: Sub stăpânirea rusească, în Rădăuţi
„În oraşul Rădăuţi parcă nici n-ar fi fost ruşii. Nu se vede nici o urmă de devastare.
Străzile largi,curate, sunt împodobite cu aceleaşi edificii frumoase, întregi. Faptul acesta, după
cum m-am informat e a se mulţămi bărbaţilor din fruntea oraşului. Tactul acestora a cruţat
întregi viaţa şi bunurile rădăuţenilor. Despre dominaţia rusească din Rădăuţi îmi povesteşte,
pe scurt, primarul. dl Dr. Hirtz.
– Abia în 29 decembrie, povesteşte primarul, am aflat că trupete noastre bat în
retragere. În 30 decembrie, se puteau auzi deja bubuiturile de tun. Tumultul înfricoşător se
apropia tot mai mult. Pe la amiază se auzeau bine şi pocnetele de puşti. Pe la ora 1, dupăamiază, primesc ştirea că ruşii, care se apropiau, împuşcând mereu, au şi intrat în suburbiile
de la periferie. Peste un sfert de ceas, o sotnie de cazaci era pe piaţa de dinaintea primăriei.
Plec spre ofiţerul sotniei, care îmi şi grăieşte îndată:
– Tu eşti primar?
– Da.
– Priveşte, pe partea asta intră colonelul în oraş; ai face mai bine să mergi să-l
întâmpini.
La aceasta eu, continuă primarul, am trimis un călăreţ, cu steag alb, înaintea
colonelului, pe urmă am plecat îndată, cu trăsura, ca să-l întâmpin şi eu. Pe colonel l-am aflat
în fruntea unei trupe mai mari. I-am spus că-i predau oraşul cu intenţiuni paşnice şi l-am rugat
să cruţe viaţa şi avutul locuitorilor, luându-i sub scutul său.
– De ce vii aşa târziu?, mă întrebă colonelul, pe un ton mai mult binevoitor, decât
ameninţător.
– Cum înţelegeţi aceasta, domnule colonel?, îi replicai eu.
– Doar ai putut auzi şi tu, răspunde colonelul, bubuitul tunurilor în apropierea oraşului.
– N-am ştiut, domnule colonel, că semnalul acela îmi suna mie; ar FI fost mai bine
dacă aţi fi trimis un parlamentar.
– Toate bune, continuă colonelul. Comandantul şef, generalul Leontiew, intră pe
cealaltă parte în oraş. Şi acum ieşi-i repede întru întâmpinare!
Când am ajuns în oraş, istoriseşte mai departe primarul, piaţa uriaşă de dinaintea
primăriei era plină de tunuri, de care de tren şi de miliţie. Acolo l-am aflat şi pe general, în
1183 Unirea, Nr. 66, Anul XXV, Blaj, sâmbătă 3 iulie 1915, pp. 2, 3
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care am văzut îndată un om cu intenţii deosebit de bune. După ce i-am predat şi lui oraşul, a
urmat, între noi următorul dialog:
– Unde să-mi aşez oamenii?, întrebă generalul.
– Câţi sunt?
– Patru mii.
– Mă voi îngriji eu de încartiruirea lor, de vreme ce în Rădăuţi avem o cazarmă
spaţioasă.
– Avem, apoi, şi o mie de cai.
– Lucrul e în regulă.
– Vă veţi îngriji şi de provederea noastră cu hrană?, întrebă mai departe generalul.
– Mă voi îngriji.
– Bine, zise generalul. Acum să-mi arătaţi o cafenea. Peste o jumătate de oră să veniţi
şi dumneavoastră acolo.
În cafenea, apoi, mă întreabă generalul:
– Unde e, acum, armata dumneavoastră?
– Nu ştiu. A părăsit oraşul
– În Rădăuţi nu sunt soldaţi?
– Nu,
– Şi cetăţenii?...
– Pentru aceia iau garanţă...
– Aveţi grijă, zise colonelul, noi plătim totul cu bani gata, dar dacă cineva ar cuteza să
atenteze la viaţa soldaţilor mei, pe acela voi porunci imediat să-l spânzure, iar oraşul îl vom
bombarda.
Generalul a plecat, apoi, din oraş, unde se reîntorcea numai din când în când.
Comandant militar al Rădăuţilor a fost numit un colonel, care nu era nici pe departe aşa de
complezent ca generalul. Dacă primarul i se plângea în contra vreunui soldat, care făcea
abuzuri, colonelul se răstea la dânsul, strigându-i pe un ton brutal:
– Du lügst, Krieg ist Krieg! (Minţi! Războiul e război şi gata!).
Primarul s-a plâns, apoi, generalului, din cauza grobianităţilor colonelului. Generalul a
şi făcut îndată dreptate. L-a trimes pe colonel la front, numind în locu-i alt comandant.
Primarul se îngrijea energic ca să nu li se facă neajunsuri locuitorilor. Pe de o parte,
trebuia să caute să împăciuiască întruna armata invadatoare, iar pe de alta trebuia să-i
domolească pe cetăţenii păgubiţi, punându-le mereu în vedere să-şi suporte soarta grea în
linişte. Căci n-a trecut furtuna rusească nici peste Rădăuţi, fără jafuri, furturi, pustiiri de
mobile etc.
– De ce s-au refugiat locuitorii dinaintea noastră?, întreabă, într-un rând, noul
comandant.
– Pentru că s-au temut că vor fi jefuiţi şi duşi în Rusia ca ostateci.
Colonelul începu să râdă :
– Doar nu vom umplea întreaga Rusia de ostateci. Apoi noi ne luptăm doară cu
soldaţii, şi nu cu civili.
De altminteri, colonelul i-a poruncit primarului ca să pună să se spargă toate uşile
prăvăliilor încuiate ale celor refugiaţi. Să se vândă apoi toate mărfurile din ele, iar banii să se
dea săracilor. Primarul însă n-a executat porunca colonelului-comandant.
În jurul oraşului, în districtul lipovean, locuiesc maloruşii. Aceştia sunt oameni cu
stare şi, de aceea, guvernul n-a acordat ajutor familiilor celor mobilizaţi dintre ei.
Comandantul rusesc îl întreabă pe primar că de ce femeile maloruşilor nu capătă ajutor?
Primarul, fără nici o vorbă, trimite fiecărei femei din acest district câte 5 coroane.
De altcum, fiecare locuitor din cele două sate din districtul lipovean a fost expediat în
Ungaria. Păcatul, pe care l-ar săvârşi: trădarea de patrie.
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În fine, în 5 februarie, se răspândi ştirea că ruşii se retrag. Şi, într-adevăr, nu peste mult
începură a roi pe toate străzile care duceau din Rădăuţi. Armata rusească părăsea oraşul cu o
grabă febrilă.
– Nu mult după aceea, însă, spre marea noastră surprindere, locul armatei din Rusia
europeană îl luară turcomanii din Asia. Ofiţerii acestora erau însă toţi polonezi. Căci
aristocraţia poloneză, din ură faţă de ruşi, îşi face miliţia la regimentele asiatice, numai ca să
nu servească la un loc cu ruşii.
Turcomanii s-au purtat, de altcum, destul de bine. Numai în căutarea femeilor îl făceau
şi pe dracul în patru…
Au plecat, apoi, şi turcomanii. Se răspândise ştirea că trupele noastre se apropie cu
iuţeală de fulger‖1184.

1915: Un acord între Căile Ferate Române şi cele austriece
Cetim în ziarul comercial „Argus‖ din Bucureşti: „În gara Burdujeni s-a întrunit, într-o
conferinţă, o comisiune mixtă, compusă din delegaţi ai c. f. r. şi ai căilor ferate austriece. A
luat parte, din partea c. f. r., dl Danielescu, şeful serviciului mişcării din Bucureşti, împreună
cu alţi funcţionari, iar din partea c. f. austriece directorul c. f. din Bucovina. Cu acest prilej, sau stabilit următoarele: Se vor expedia, prin Burdujeni, câte 80 vagoane. Partea interesantă
este că 40 din aceste vagoane vor fi transbordate în vagoane austriece chiar în gara Burdujeni,
iar 40 vor fi trecute pentru transbordare, la Iţcani. Marea lipsă de porumb, în special, de care
suferă populaţiunea din Bucovina îndreptăţeşte credinţa că, de astă dată, căile ferate austriece
vor trimite vagoanele necesare şi că lucrurile vor putea merge mult mai bine ca în trecut. De
altfel, delegaţii c. f. austriece, cu care s-a semnat un proces verbal asupra acordului stabilit
pentru exportul prin Burdujeni, au insistat să se mărească chiar numărul de vagoane ce vom
trimite, bineînţeles dacă mijloacele noastre de transport ne vor permite. O altă chestiune, care
a fost supusă de către delegaţii c. f. austriece, cu rugămintea de a fi satisfăcută, a fost să li se
înapoieze 11 din cele 13 maşini, care se găsesc reţinute în România încă din timpul
ocupaţiunii Bucovinei de ruşi, pentru ca, în schimb, să se expedieze c. f. r, 11 locomotive
„Pacific‖, care se găsesc în Austria. Cererea delegaţilor austrieci trebuind să aibă aprobarea
ministeriului de finanţe şi a celui de lucrări publice, rămâne ca ea să fie discutată‖1185.

1916: Bătăliile Dornei, descrise de generalul Habermann
„Perioada de după respingerea ruşilor a fost, inițial, folosită de noi pentru organizarea
regrupării de trupe. Rezistența vrăjmaşului a scăzut doar ușor, în ciuda pierderilor și în ciuda
faptului că 800 de soldați răniţi i-am înlocuit, pe frontul din sud, cu aproximativ 1.000 de
rezervişti. După 24 octombrie 1916, numărul trupelor noi a sporit, treptat, până la aproximativ
18.000 de puști, datorită repartizării unei divizii de cavalerie.
Şi inamicul a adus întăriri și a fost, astfel, reconsiderat. S-a estimat numărul soldaţilor
la aproximativ 28.000 de puști, răspândite pe fața întregului front. Drept urmare, au fost
1184 Gazeta Transilvaniei, Nr. 45, Anul LXXVIII, Braşov, vineri 27 februarie (12 martie) 1915, p. 3
1185 Unirea, Nr. 82, Anul XXV, Blaj, marţi 17 august 1915, p. 4
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bătălii aprige, în diferite puncte ale frontului, pe care le ignorăm doar pentru că nu au
schimbat cu nimic situația generală.
Atacul asupra poziției ruse de la răsărit de Dorna Watra, susţinut în 27 octombrie, a
avansa linia noastră. Așteptasem să ajungă divizia de cavalerie și am luat următoarele decizii:
1). Conducerea atacului a fost transferată comandantului de sub-secție din Dorna
Watra, comandantul regimentului bavarez (Obstlt. Schönwerth – locotenent colonel). L-am
desemnat pe el, pentru că locotenent-colonalul Schönwerth era, în primul rând, un strateg
foarte eficient și, în al doilea rând, pentru că fusese înlocuit, din 6 septembrie, și, prin urmare,
îi cunoscuse foarte bine pe soldaţi. Ar fi fost dezavantajos să punem un general, care nu era
familiarizat cu situația la zi, la comanda diviziei de cavalerie nou sosită.
2). În afară de propriul regiment, Obstlt. Schönwerth a primit mai multe alte
formațiuni, împreună 4.200 de puști. I-aş fi oferit şi aproximativ 1.200 de rezervişti, unii
pentru Dorna Watra, alții pentru Şaru Dornei, dar au rămas la dispoziția mea.
3). Artileria secțiunii frontului a fost întărită în mod semnificativ și, după cum arată
schița succintă, grupată pentru bombardament concentric și flancant. În general, ea număra un
mortier de 30,5, şapte obuze grele și aproximativ 50 de tunuri ușoare. Comandantul acestei
artilerii puternice, conform ordinelor Obstlt. Schönwerth, era un maior, Bobics; al 11-lea Corp
nu avea un ofițer de artilerie.
4). Locotenent-colonelul Schönwerth a trebuit să păstreze nişte trupe de siguranţă, în
poziția noastră anterioară, până când atacul a reușit. Din cauza superiorității rușilor,
contraatacurile lor puternice ar fi fost ușor posibile. Ca urmare, nu am vrut să-mi asum riscul
de a pierde poziția anterioară.
5). Trupele corpului de pe frontul sudic trebuiau să se prefacă, faţă de inamic, că ar
intenționa să atace acolo, încercând incursiuni puternice.
6). Aproximativ 500 de oameni din trupele tehnice, 50.000 m de sârmă ghimpată și
numeroase alte materiale de obstacole au fost asigurate pentru pregătirea tehnică imediată a
secțiunii frontului, cu o lungime de 4 km, pentru a nu fi cucerită.
7). Pentru fiecare armă, au existat câte 500 de cartuşe, deci un total aproximativ
30.000 de focuri; muniția pentru infanterie, muniția ușoară şi grenadele de mână au fost
distribuite pe scară largă.
8). Toate ambulanţele erau pregătite în Dorna Watra.
9). Dizlocările de trupe trebuiau făcute, pe întuneric, în seara zilei de 26 octombrie.
Apelurile telefonice cu linia frontului a fost interzisă, secretul strict al următorului atac fiind
obligatoriu.
Obstlt Schönwerth avea această dispoziție generală:
1). Dispoziția, așa cum o arată schița. Ca apărători ai vechii poziții, 600 de puști au
rămas la nord de Bărnărel, pe 1 km, iar la sud de ele, alte trupe de siguranţă, formate din 700
de puşti, pe 4 km din față.
În calitate de apărători ai Ulmului (1 km, în față), 850 de puști.
Pentru atacul de la sud, pe Bistriţa, pe frontul de 2 km şi jumătate, au existat 750 de
ostaşi (atac lateral frontal), iar pentru atacul frontal, la nord de Bistriţa, pe 1 km, 500 de
combatanți. Atacul în flanc de la Bărnărel, profund eșalonat, a fost efectuat 800 de soldaați.
În total, infanteria de asalt avea în jur de 2.000 de puști, puțin în comparație cu
intervalul de atac, prezentat în schiță. Comparați acest lucru cu sistemul rusesc de atacuri în
masă.
2). Linia care trebuia atinsă în atac a fost fixată cu exactitate (în schiță), dincolo de
care numai patrulele erau permise să se aventureze.
3). Artileria trebuia, în general, să tragă și să se flancheze: artileria de pe Bărnărel,
liniile inamice de la sud de biserică ( notată 835), artileria de la Şarul, chiar acolo, artileria de
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la Ulmul, asupra linie inamice, la nord de Bistriţa, iar artileria de la Dorna Watra, în mare
parte, la fel, dar, din păcate, nu era eficientă de acolo―1186.
„Între 26 noiembrie 1916 și începutul lunii martie 1917, Corpul XI a susținut o serie
de bătălii aprige. Întrucât inamicul era de două ori, de trei, patru și cinci ori mai mare decât
apărătorii pozițiilor pe care le-a atacat, soarta frontului și probabil soarta Armatei a VII-a, dar
şi soarta patriei s-au aflat pe muchie de cuțit. Știam exact ce lovitură groaznică a suferit
armata noastră la Luck și Okna; ştiam exact şi nu am fi putut suferi încă o înfrângere, după
acestea două.
Prin urmare, nu este surprinzător faptul că, chiar și atunci, loviturile focului inamic,
care au căzut pe înălțimile de la Pasul Mestecăneşti sau pe cele de la Dorna Watra, trupele
mele, pe care le conștientizez în număr mic, au rezistat în faţa pericolul copleşitor, care
provoca o îngrijorare serioasă, de fiecare dată când porneau la atac. Nu sunt în măsură să
găsesc o comparație potrivită pentru această preocupare, care este, în orice caz. incomparabil
mai mare decât toate celelalte, care ne neliniştesc în viața obișnuită, dar poate că doar acel
care, o dată, a întreprins o activitate destul de îndrăzneață va avea înţelege, pe de o parte,
necesitatea victoriei, iar pe de altă parte, pericolul teribil care ne amenința; poate va înțelege şi
starea de spirit a liderului superior, în timpul unei bătălii majore, dacă își amintește dacă, în
clipita când a luat decizii irevocabile întru speranță, părea neliniștit.
Preocuparea pentru soarta frontului, a armatei și a patriei nu a fost singurul lucru care
m-a tulburat. Mi-am iubit trupele, le-am iubit cu adevărat și nu îmi este rușine să spun că
fiecare lovitură primită de vitejii mei, în față și în Dorna Kandreny, mă doare. Și cu urechea
fină a observatorului experimentat, am auzit aproape fiecare bătălie, pe întregul meu mare
front.
Când eram afară, nu eram nicăieri mai aproape de acel sentiment inconfortabil; am
avut plăcerea să văd că multe dintre bombardamente erau inofensive. Desigur, am avut adesea
această bucurie după luptă, când, după un bombardament cu câteva mii de obuze de artilerie,
raportul de pierderi raporta laconic un număr mic, seara. Dar știați că, în ciuda întregii dvs.
încrederi în calitatea fortificațiilor, acestea nu înseamnă avans. Lupta s-a auzit, dar fără să
știm dacă a fost un lucru bun pentru noi.
Și când lupta a devenit plină de viață, când numărul de împușcături s-a înteţit în
hohote neîntrerupte și îndepărtate, a apărut și un al treilea motiv al celei mai mari preocupări,
o preocupare pe care nimeni în lume nu trebuie să o poarte singur, înaceastă dimensiune:
responsabilitatea.
Ai făcut tot ce stă în puterea umană pentru a preveni dezastrul? Ai protejat suficient
viața soldaților tăi? Sufletul tău va suporta acest test dur? Ai folosit toate puterile şi le-au
utilizat bine? Rezervele tale se înțeleg? Vor fi destui? Sau, poate vei fi de vină pentru
nenorocirea patriei tale? Oamenii vor îndrepta degetele spre tine și vor spune: acesta este cel
care are mizeria noastră în conștiință?
A fost frumos când mesajul a sosit, în sfârşit, după o astfel de tensiune: atacul a fost
respins,t cu pierderi uriaşe ale inamicului; dar rău, dacă primul impact al năvalei a fost urmat
imediat de un al doilea, de un al treilea, de un al zecilea în același punct sau în altul și același
lucru trebuia resimțit de fiecare dată; ar fi fost şi mai rău, dacă inamicul ar fi reușit, în cele din
urmă, undeva. În ciuda sentimentului deprimant al inutilității efortului celui mai mare, a fost
atunci necesar să încordăm voința și toată puterea pentru a limita succesul inamicului.
Dacă vreau să ridic și masca aparentului calmul de fier, care ascunde inima
Comandantului, în aceste furtuni, și mai mult aș dori să o adaug la cea anterioară, şi anume la
1186 Habermann, Hugo, Über die Führungstätigkeit der höheren Kommandanten im Kriege, aus persönlich
Erlebtem, în Militärwissenschaftliche und technische Mitteilungen, Wien 1921, pp. 405-407
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faptul că am învățat să înțeleg vechea zicală, mai ales în vremuri de bătălii atât de dificile:
trebuie să înveți să tă rogi.
Îmi cer scuze cititorului că am deviat aparent, împotriva intenției exprimate în
introducere, și am intrat acum pe tărâmul sentimentelor. Voi reveni la descrierea strictă a
faptelor, dar trebuie să notez totuși şi trăirile din sufletul conducătorului...
Și acum vreau să-i povestesc cititorului ce a fost, înainte cu câteva zile de trecerea
gloriosă a Mestecăneştilor, aleg una dintre cele mai grave perioade, cea a ultimelor zile din
noiembrie 1916.
La acea vreme, armata se afla pe un front de 55 km, stabilit de ofensiva din octombrie
a aripii de sud. În nord, a fost adăugată o poziție Divizia a 8-a cavalerie, care a avansat, în
comparație cu luna octombrie; corpul de armată era oarecum întărit și număra 21.000 de puști,
200 de mitraliere și 160 de piese de artilerie. Dușmanul era, după cum am menționat, aproape
de două ori mai puternic. Dar, în timp ce el avea doar 9-19.000 de puști, în fața aripii sudice,
de 24 km, a frontului, până la vârful Ulmul, inclusiv, probabil că a mai masat 32-34.000,
înaintea aripii de nord.
Nu am putut compensa acest dezechilibru. Chiar și cu cea mai jenantă economie pe
care puteam să o fac, cu cel puțin 6.000 de puști (4 m pe pușcă), în aripa de sud, și nu aveam
mai mult de 15.000 (2 m pe pușcă), pentru aria de nord. Inamicul era mai mult decât dublu
superior, în sectorul în care aparent intenționa să atace.
Artileria și mitralierele pot fi distribuite în proporție similară.
Am acoperit, deja, pe scurt alte pregătiri din secțiunea a III-a. Am extins cu zel
pozițiile, mai ales acolo unde încă mai lipsea acoperirea împotriva bombardamentelor grele și
folosirea intensă a focului de artilerie, în special pentru flancul din fața frontului. În general,
se poate spune că liniile, aflate la nord de Bistriţa, aflate în posesia noastră încă de la
începutul lunii iulie, corespundeau excelent în acest sens, în timp ce liniile care au fost
ocupate abia de la sfârșitul lunii octombrie, la sud de Bistriţa, au lăsat, în mod firesc, de dorit.
Mai presus de toate, trebuie să subliniez că subalternii mei mi-au oferit cel mai excelent și mai
inițiativ sprijin în această lucrare de perfecționare și, mai ales, trebuie să-mi amintesc de
brigadierul care a comandat secțiunea de pe ambele părți ale Pasului Mestecăneşti, șeful
personalului de geniu Daniel Papp. Acesta era un maestru al artei fortificației de câmp şi a
fost învățătorul și liderul neobosit al brigadei sale Landsturm, care a improvizat fortificaţii în
timpul războiului.
La 26 noiembrie 1916, furtuna, care a durat zece-douăsprezece zile, ca urmare a
amenințării ostile crescânde, a fost întreruptă de primul tunet. În această zi, aripa de sud a
frontului, la Dealul Vinat, a fost atacată violent, de ambele părți, dar fără succes.
Întrucât aripa de sud, după cum am menționat, era extrem de slabă, am trimis un
regiment de cavalerie (600 de puști), pe care l-am avut ca rezervă în zona de sud-est a Dornei
Watra, pentru a-l sprijini Dealul Vinat, spre Panaci, la aproximativ jumătatea drumului. Însă
am păstrat 1.500 de puști ca rezervă la Dorna Watra.
27 noiembrie 1916 a fost mai liniștită. Probabil a adus mai multe bombardamente
susţinute, dintre care unul a fost un atac violent, de două ore, asupra aripii de sud, dar au
urmat doar atacuri de infanterie izolate, mai slabe, care au fost ușor respinse. Presupunerea a
apărut, în special în ceea ce privește distribuirea puterii de către adversar, menționată mai sus,
că în sud a fost doar un atac întâmplător. Această presupunere a fost confirmată de declarațiile
mai multor prizonieri inamici, potrivit cărora a fost planificat un atac major asupra Dornei
Watra, pentru data de 28 noiembrie.
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Am lăsat apoi cei 1.500 de ostaşi, care erau încă disponibili ca rezervă, în spatele
secțiunii Dorna Watra, grupează-le astfel încât, dacă ar fi fost necesar, să poată contra-ataca
imediat. Am avut, de asemenea, şi pe cei 60 de soldaţi, trimiși la Panaci, cu o zi înainte, să
rechiziţioneze 60 de vagoane, pe care să le pot aduce repede la Dorna Watra, dacă va fi
necesar.
În cele din urmă, întrucât nu m-am putut baza pe declarațiile prizonierilor, am pus la
dispoziție și două trenuri feroviare la Dorna Watra, astfel încât rezervele acumulate acolo să
poată fi transportate rapid și în nord-vest, dacă ar fi fost necesare acolo (Calea ferată trecea
prin Dorna Kandreny, Dorna Watra, Jakobeny, până la Pas. O mică cale ferată face legătura
dintre Jakobeny și nord-vest).
28 noiembrie 1916 a început cu un asalt violent, pornit de Vinat, din Dorna Watra și
pe ambele părți ale pasului Mestecăneşti. În timp ce acest foc continua să crească, un atac
inamic puternic a avut loc la stânga corpului meu, Corpul I, ceea ce a dus la intrarea în
pozițiile acestui corp. Prin urmare, mi s-a dat ordin să trimit un regiment de cavalerie (500 de
puști), din rezervele de la Dorna Watra, la Corpul I. Acest lucru s-a întâmplat imediat, cu unul
dintre trenurile disponibile; mm fost reticent în a face acest lucru, deoarece se auzeat un foc
puternic pe înălțimile Pasului Mestecăneşti.
Mai multe atacuri violente au urmat de la amiază. Unul, la pasaj, care a eșuat sub focul
nostru de artilerie; al doilea, la sud de Vinat, dar amândouă asalturile au eşuat, sub focul
tuturor armelor npastre, până la 2:30 după-amiază; un al treilea atac, împotriva unui post
avansat, la sud-est de trecere (Feldwache Neu-Itzkany), care însemna o capodoperă a
fortificațiilor comandantului de secție, a fost repetat de trei ori, fiind mereu respins, în ciuda
faptului că fortificaţia era apărată doar de 80 de soldaţi și în ciuda celei mai violente pregătiri
de artilerie, artileria inamică de asalt fiind de zece ori mai numeroasă.
În timp ce aceste atacuri aveau loc, pe frontul a întreg s-au dus lupte de artilerie
violente, de pe ambele părți ale Dornei Watra trăgându-se, uneori, cu 40, până la 50 de
lovituri pe minut.
La 2 după-amiază, inamicul a sporit brusc focul pe Pasul Mestecăneşti și pe înălțimile
de la nord de acesta, până la Lauskuppe (Lauskuppe se numesc soldaţii pentru o înălțimi,
amplasaţi pe 4-5 km, la nord de trecere, nefiind specificat pe hartă; i-am numit astfel din
cauza unei păduri rare, care avea o formă asemănătoare cu păduchii pe hartă).
Am concluzionat, aici, că atacul principal al inamicului a fost intenționat acolo și, în
condiţiile canonadei violente de artilerie asupra frontului Dorna Watra, dar și a celui din sud,
am îndepărtat imediat majoritatea rezervelor de la Dorna Watra. Puțin mai târziu, când cel deal doilea atac, de la sud de Dealul Vinat, s-a prăbușit, am întărit din nou frontul Dorna Watra,
retrăgând şi regimentul de cavalerie, trimis spre sud, în data de 26, spre Dorna Watra.
Între timp, o serie întreagă de năvăliri împotriva trecerii și înălțimilor de la nord de ea,
susţinute de 4-6 regimente rusești, au început la ora 15:00; aceste atacuri s-au extins curând,
inamicul îndreptându-şi eforturile în special împotriva trigonometrului proeminent
Mestecăneşti, unde colonelul Papp avea două companii. Deși a fost atacat acerb de forțe de 68 ori superioare, acest punct, ca și celelalte, a rezistat la trei asalturi. El a cedat la un al
patrulea. La scurt timp după aceea, inamicul a izbucnit să cucerească o fortificaţie din față, de
aproximativ 12 metri lățime, notaţia 1.228. De la trigonometrul Mestecăneşti, inamicul a
reușit să se răspândească spre sud. Cu toate acestea, Lauskuppe și partea de sud a înălțimilor
alungite, din notaţia 1243, au persistat și, cu ajutorul rezervelor, pe care Dorna Watra le-a
primit acum, înaintarrea între aceste două înălțimi a fost blocată. Tot în notaţia 1228 sunt
trecute şi rezervele locale.
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Încă trei atacuri în masă ale rușilor, în cele două puncte, au eșuat. Aceeași soartă au
avut-o și două încercări ale colonelului Papp, în noaptea de 29 noiembrie, de a arunca din nou
inamicul spre nord, în punctul nptat 1243.
Pierderile noastre, în acea zi, cu Dealul Vinat, au fost de aproximativ 100 de bărbați;
pe frontul Dorna Watra, în ciuda numeroaselor ore de bombardament. cu aproximativ 810.000 de împușcături, foarte puțini – 20 de bărbați, ceea ce înseamnă o mărturie strălucitoare
a calității fortificațiilor; pe frontul Mestecăneşti, ca urmare a celor două năvăliri, 700 de
soldați.
Pierderea totală a inamicului a fost estimată de trupe a fi de cel puțin 2.000 de ostaşi
(șapte atacuri pe scară largă); dar ce au însemnat aceste pierderi în abundenţa de oameni a
inamicului?
Lupta a continuat, toată noaptea, pe o ploaie abundentă și ceață groasă. Personalul
superior a lucrat toată noaptea la organizarea trupelor și regruparea unor baterii.
Pe 29 noiembrie 1916, focul puternic al inamicului a început dimineața, devreme.
Acesta a fost îndreptat împotriva a două secțiuni, împotriva secțiunii de la est de Dorna Watra.
în schiță – cu numerele 1295, 925, și împotriva secțiunii dintre Pas și „Lauskuppe‖.
Prima secțiune, care a fost apărată de aproximativ 4.000 de soldați, a fost atacată de 12
batalioane rusești (înregistrate de prizonieri), de 21 de ori mai mare. Trei atacuri în masă au
fost respinse, aici, până la ora 11:00, cu participarea excelentă a artileriei noastre. Atunci
focul inamic a început să se stingă. Singurul lucru pe care vrăjmașul îl câștigase și îl plătea cu
pierderi grele, care depășeau probabil 1.000 de vieţi, era o poziție fortificată înaintată, notată
pe schiţă cu 1295.
Lupta a fost chiar mai acerbă în secțiunea de nord a trecerii. Comandantul de secție
acolo (generalul-baron Schnehen, care comandase geniştii colonelului Papp şi Divizia a 8-a
cavalerie) plănuise inițial un nou contra-atac, pentru a recucerii părțile din poziția pierdută în
ziua precedentă. Totuși, acest atac a trebuit să fie oprit, din moment ce însuși inamicul,
copleşitor ca număr, a atacat. 16 batalioane inamici au atacat, frontal, linia de la Lauskuppe la
Pas ul Mestecăneşti, avansând împotriva punctului de intrare de la 1228, pentru a extinde
succesul din ziua precedentă. La rândul nostru, în prima poziţie menționată am avut 2.000 de
soldaţi, iar la poziţia 1228, aproximativ 800 de bărbați. Inamicul era de patru, până la cinci ori
mai numeros.
Este dificil de spus numărul de atacuri care au avut loc în această secțiune. În unele
locuri a fost o neîntreruptă luptă toată ziua. Soldaţii noştri (500 de bărbați) au respins trei
atacuri ale unui întreg regiment; la un kilometru, spre nord, am reușit chiar să recucerim
partea pierdută a altitudinii de la notaţia 1243, care a fost o bază importantă. În ansamblu,
însă, trupele din fața frontului din sud erau atât de epuizate, încât generalul Schnehen a fost
invitat să retragă un km şi jumătate (linie punctată în schiță). Această măsură a fost justificată
prin protejarea trupelor de pierderi grave și a fost incomodă pentru situația generală. Astfel,
situația din punctul de întrerupere fusese întinsă până la extrem. Un pic mai în spate, și
inamicul stăpânea singura comunicare care a dus către aripa nordică.
Dar acum artileria noastră s-a dovedit a fi stăpânul bătăliei. Focul ei bine organizat a
împiedicat inamicul să se avanseze și l-a condus înapoi în liniile sale. Cu toate acestea, am
încercat să obțin rezervele care ar putea fi obținute.
Dimineața, Dorna Watra a fost atacată, chiar la vremea respectivă, fiind apărată de
doar 500 de ostaşi, iar după-amiază, când bătălia de acolo s-a oprit, a sosit regimentul de
cavalerie (600 de bărbați) de la Jakobeny. A rămas o singură escadrilă (100 de bărbați) pe
întreaga secțiune mare. Am alcătuit aripa de sud în întregime din rezerve.
De asemenea, Comandamentul Armatei a făcut ce a putut. Mi-a furnizat o brigadă de
cavalerie uşoară (800 de bărbați), amplasată pe aripa dreaptă, la vest de Gura Glodului, și un
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batalion (500 de bărbați), trimis cu trenul, toate trupele fiind încă destul de departe, în spatele
meu, la vestul triunghiului de frontieră.
Ambele întăriri au fost imediat puse în mișcare pentru apărarea Dornei Watra, iar
brigada de cavalerie, fără cai, a fost trimisă pe jos, în munți; i-am trimis 120 de vagoane și 50
de animale de tracţiune, pentru a-i permite, mai târziu, să vină pe front; trenul l-am trimis pe
o cale ferată electrică, construită în timpul războiului. A ajuns la Dorna Watra, la ora 9 p.
m.
A trebuit să luptăm împotriva năvalelor ruseşti cu astfel de mijloace, pentru că altele
nu mai aveam; dar, împreună, au fost din nou 300 + 600 + 800 + 500 = 2.200 soldaați, care au
venit să susțină secțiunea frontului amenințată. În plus, toate aceste măsuri arată întotdeauna
foarte simple, dar decizia de a slăbi o linie, deja extrem de subțire, care este ea însăși
amenințată, nu este una ușoară, așa cum pot spune din experiența mea.
Pierderile noastre, pe frontul Dorna Watra, au fost foarte mici și au fost în jur de 100
de bărbați; cei de pe frontul Mestecăneşti nu au putut fi găsiți în acea zi, deoarece lupta era în
desfășurare. Am crezut că pierderile sunt, din nou, grele. A doua zi, a fost o surpriză să aflu că
și acolo erau foarte mici. Erau aproximativ 250 de bărbați. Pierderile rușilor au fost
incomparabil mai mari. Trupele și răniții grav se întindeau în fața frontului cu sutele. În fața
unui singur front al escadrilei, au fost numărate 300 de cadavre.
Dar, întrucât nu am trecut cu vederea acest succes al apărării, am fost îngrijorat, seara,
dacă corpul va putea să mai reziste la astfel de atacuri. Nu se poate continua așa mult timp.
Puterile apărătorilor au fost epuizate în lupta de 48 de ore. Rezervele erau încă mici. În toate
cazurile, a trebuit să decid ce să fac, dacă mă retrag.
Comandantului nu-i place să pronunțe cuvântul „retragere‖, chiar dacă inițial este doar
o chestiune de considerente sau de regrupare. Zvonul se răspândește ca un foc sălbatic:
retragerea este pregătită, iar acest lucru slăbește rezistența morală a luptătorilor. Condițiile
erau atât de nefavorabile pentru retragere, încât nu ar fi fost responsabil să se înceapă unele
pregătiri. Am indicat deja aceste condiții: totul, la vest de Dorna Watra, a trebuit să se întoarcă
paralel, cu fața prin Dorna Watra, toate trenurile, artileria erau expuse unui posibil foc ostil;
tarabe și dezordine, pierderi, într-un cuvânt, dimensiunea înfrângerii nu era atunci previzibilă.
Așa că, noaptea, am considerat totul de prisos pentru lupta, în coloane lungi, peste
Dorna Watra și Kandreny. Am informat sub-comandanții mei despre cele mai grave cazuri. Ei
trebuiau să pregătească respectarea tuturor ordinelor, dar, deocamdată, nu aveau voie să
anunțe niciuna dintre trupe. Soldaţii trebuiau să mai țină poziția cu toată puterea.
30 noiembrie 1916 a răsărit în gânduri atât de slabe; trebuia să fie o zi de glorie pentru
soldații mei buni. Pe 30 noiembrie, lupta a început în zori. Până la 10 a.m., patru atacuri
puternice, împotriva liniei frontale dintre Lauskuppe și 1228, inițiate de focuri violente de
artilerie și lansatoare de mine, fuseseră respinse cu sânge. În același timp, s-a deschis un foc
violent și puternic spre trecere și spre înălțimile de la nord de acesta. La prânz, bătălia de
artilerie a crescut în intensitate. Între 12 a.m. și 3 a.m., după fiecare risipă neaşteptată de
muniție, inamicul a efectuat trei grele atacuri în masă împotriva tranşeelor din față. Toate trei
au fost respinse sângeros; primele două, de focul nostru de artilerie; al treilea, care a prosperat
până la furtună, a fost prins în focul a șase sisteme de flancare a mitralierelor.
Devastările produse de focul nostru a fost groaznică. Morţi și răniți stăteau în grămezi
în fața frontului. Când al treilea dintre aceste atacuri s-a prăbușit, pe frontul Mestecăneşti,
acesta nu a fost în niciun caz un eveniment local, deoarece, în același timp, un al cincilea atac
a fost respins acolo, între Lauskuppe și 1228, și, de asemenea, unul înverşunat înainte de
1295.
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În 1295, au avut loc o bombardamente înteţite toată dimineața. În jurul orei 15:00,
inamicul a trecut de barajul de acolo. A urmat un atac puternic și îndelungat. Inamicii s-au
apropiat de poziția noastră. Acolo s-au prăbușit însângeraţi, sub focul tuturor armelor.
Dar, cu această potolire generală a inamicului, de la ora 15:00, aparentul atac principal
nu s-a încheiat. De şase ori, în acea zi, inamicul a încercat să câștige, la pas, cota 1295.
Întotdeauna cu aceleași eșecuri.
Pierderile inamicului au fost de ordinul miilor. Ale noastre a fost, din nou, cu adevărat
mici, comparativ cu severitatea luptelor, și nu a depășit 300 de bărbați― 1187.

1916: Colecta pentru cei amputaţi
şi orfanii celor căzuţi în luptă
Luptau pentru Austria. Luptau, de fapt, pentru un mod de viaţă, care se numea
Bucovina. Ţineau la Împărăţie, adorau Bucovina. Iar de acolo, de pe fronturile cumplitelor
bătălii, ostaşii Bucovinei gândeau, cu fapta, la camarazii lor, mutilaţi de război, şi la orfanii
celor plecaţi pe drumul fără de întoarcere al eroismului necunoscut şi al uitării depline. Mi se
pare atât de tulburător exemplul acestor ostaşi bucovineni, încât le copii numele cu evlavie:
„Soldaţii de la Arbeiter Abtig I/41 (geniştii, deci – n. n.), toţi din Bucovina – în total
61,92 coroane.
Inf. Constantin Pentelescu, Părhăuţi, 4 coroane.
Infanteriştii:
Roată Anton, Ciocăneşti, 2 coroane.
Muntean Vasile, Vicovul de Jos, 2 coroane.
Mihailă Ilie, Rarance, 2 coroane.
Irimescu I. Onofrei, Arbore, 2 coroane.
Rusoiu Liviu, Vatra Dornei, 2 coroane.
Cojocar Ilie, Milişăuţii de Sus, 2 coroane.
Ciumeciu Dumitru, Pârteştii de Sus, 2 coroane.
Dranca Efren, Vatra Dornei, 2 coroane.
Boca George, Vicovul de Jos, 2 coroane.
Cioată Cosma, Bilca, 2 coroane.
Mustea Martin, Vatra Dornei, 2 coroane.
Grigorean Dumitru, Marginea, 2 coroane.
Penteleciuc Nistor, Voloca, 2 coroane.
Coajă Costan, Iaslovăţ, 2 coroane.
Sănduleactc Tănase, Călineşti Cuparencu, 90 fileri.
Mitrică George, Crasna Putnei, 60 fileri.
Hanceriu Grigorie, Stăneştii de Sus, 60 fileri.
Ruşte Gavrilă, Arbore, 60 fileri.
Uriceac Mihail, Stăneştii de Jos, 50 fileri.
Bucea Ioachim, Stăneştii de Jos, 50 fileri.
Băcilă Mihai, Burla 50 fileri.
Bodnărescu Gavrilă, Marginea, 50 fileri.
1187 Habermann, Hugo, Über die Führungstätigkeit der höheren Kommandanten im Kriege, aus persönlich
Erlebtem, în Militärwissenschaftliche und technische Mitteilungen, Wien 1921, pp. 410-419
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Bojescul Teodor, Iordăneşti, 50 fileri.
Geacuta Iosif, Frătăuţul Nou, 40 fileri.
Neculcea Irimie, Marginea, 32
Semenic Vasile, Camenca, 1 coroană.
Măricean Toader, Suceava, 1 coroană.
Gheorghian Vasile, Pătrăuţi, 1 coroană.
Steuleac George (probabil Scheuleac – n. n.), Negrileasa, 1 coroană.
Bodnariu Cosma, Arbore, 1 coroană.
Stipor Costan Dumitru (probabil Schipor – n. n.), Vicovul de Sus, 1 coroană.
Ciubotar Pavel, Bilca, 1 coroană.
Ursu George, Frătăuţii Vechi, 1 coroană.
Iosop Petru, Molodia, 1 coroană.
Todoreac Nicolae, Boian, 1 coroană.
Frâncu Nichita, Calafindeşti, 1 coroană.
Micu Pavel, Gălăneşti, 1 coroană.
Botuşan Precup Vasile, Gălăneşti, 1 coroană.
Lazorca Iosif, Calafendesti, 1 coroană.
Boca Ansintea, Botoşana, 1 coroană.
Fleondra Lazăr, Corovia, 1 coroană.
Lucaciu Alexandru, Berchişeşti, 1 coroană.
Alestare Ştefaroi, Capul Codrului, 1 coroană.
Anton Ioan, Drăgneşti, 1 coroană.
Heşoiu Samson, Botoşana, 1 coroană.
Cazac Samoilă, Volovăţ, 1 coroană.
Cazac Dumitru, Frătăuţul Nou, 1 coroană.
Pesclevi Alexandru, Botoşăniţa, 1 coroană.
Iuconvschi Mihail, Molodia, 1 coroană.
De la k. u. k. Feldjaegerbatallion Nr. 18 (batalionul de poliţie): în total 12,10 coroane.
Olariu Nicolae, Şcheia, 1 coroană.
Tabria Ienzebe, Pârteştii de Jos, 1 coroană.
Cosma Flutur, Botoşana, 1 coroană.
Strugari Dumitru, Pârteştii de Sus, 1 coroană.
Turceac Nicanor, Pârteştii de Jos, 1 coroană.
Gura Gheorghe, Braşca, 1 coroană.
Todos Miron, Pârteştii de Jos, 1 coroană.
Ioan Sofronie, Costişa, 60 fileri.
Răuţă Gheorghe, Vicovul de Sus, 60 fileri.
Ticonu Andron, Răocila, 50 fileri.
Popovici Nichita, Doroteea, 50 fileri.
Straton Leon, Pârteştii de jos 50 fileri.
Pavoloschii Gheorghe, Bălăceana, 50 fileri.
Pârdia Toader, Viocul de Jos, 40 fileri.
Colonciia Gheorghe, Vicovul de Sus, 40 fileri.
Pascari Archip, Costişa, 30 fileri.
Stornic Dumitru, Costişa, 20 fileri.
Russu Andrei, Calafindeşti, 20 fileri.
Russu Ilie, Vicovul de Sus, 20 fileri.
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Cenuşă Sandu, Vicovul de Sus, 20 fileri‖1188.

1918: Intrarea Armatei Române în Cernăuţi
Întâmplarea face să dau peste o mărturie foarte puţin cunoscută: „Monitorul
Bucovinei‖, foaie oficială a „guvernului Bucovinei‖, care „apare după trebuinţă‖, sub
autoritatea poetului şi dramaturgului Constantin Berariu, începând cu data de 14 noiembrie
nou 1918 şi până în primăvara anului 1922, timp în care sunt prezentate informaţii importante
despre alcătuirea corpurilor profesorale şi ale comisiilor de expropriere şi împroprietărire din
fiecare localitate bucovineană, precum şi despre reorganizarea administraţiei, informaţii deloc
vehiculate de către istoriografie şi cu atât mai puţin de către autorii de monografii. Şi am decis
să adun acele mărturii, având ezitări doar asupra ostenitoarei înşiruiri de demagogii, pe care
Nicolae Iorga o anticipase cu precizie (estimase inexact doar atitudinea mitropolitului, care a
fost mai obedientă chiar şi decât cea a lui Dori Popovici – primul ministru secretar de stat,
împreună cu Petru Groza, ca recompensă pentru „bâtele‖ folosite împotriva prestigiului
dorobanţului român), încă din 1916, dar în cele din urmă am decis să copii şi să răspândesc şi
astfel de penibilităţi (pentru cunoscători), transformate în „glorioasă istorie aniversară‖ de
către pigmei electorali ai democraţiei noastre în veşnică şi vioaie campanie de „prostit poporul
/ cu televizorul‖. Prin urmare, nu voi comenta circul „centenar‖ al vorbelor în vânt decât cu
reluarea „prorocirii‖ lui Nicolae Iorga: „Noul şi neexperimentatul moştenitor al Coroanei
habsburgice a vizitat Bucovina… „Naţionalistul‖ Dori Popovici, întors din Bucureşti, unde l-a
chemat dorul de noi, a ars tămâia cea mai curată în căţuia de aur a guriţei sale, şi arhiducele a
găsit că miroase bine. Chestie de nas! Va să zică, de acum să ne luăm orice gând din partea
aceea. Nu ne vor „gospodarii‖ de la Câmpulung şi nici dl Dori Popovici… Dar se poate să
intrăm. Atunci dau sigur următorul lucru: Părintele Repta n-o să binecuvânteze pe feciorii în
uniforma României libere. Dar cel dintâi discurs o să-l ţină dl Dori Popovici, iar cele dintâi
aclamaţii au să vină de la „gospodari‖. Şi mai garantez un lucru: că o să le primim şi o să le
răsplătim‖1189.
Mitropolitul Repta nu doar că s-a grăbit „să binecuvânteze pe feciorii în uniforma
României libere‖, dar a şi găzduit la palatul naivităţii publice (dacă ar fi să-l parafrazez pe
Polybios) pe generalul Zadik şi pe şeful statului său major, colonelul Rovinaru. Pe buze îi
rămăsese încă mierea unsuroasă de la vizita Împăratului Carol I, dar mierea asta făcea
farmecul tuturor elitelor bucovinene, care au mers la întâlnirea cu eliberatorii ca la oricare alt
eveniment monden:
„Majestatea Sa Regele Ferdinand I cătră Consiliul naţional. În 12 Noiemvrie nou
seara, a sosit următoarea depeşă, cetită de preşedintele guvernului, dl Iancu Flondor, în
adunarea Consiliului naţional, întâmpinată de cei prezenţi, stând în picioare, cu aplauze
prelungite şi aclamaţii frenetice:
„Domnului Iancu Flondor / Cernăuţi.
Cu cea mai adâncă emoţiune şi cu inima plină de bucurie patriotică, primesc ştirea că
trupele Mele au intrat în capitala Bucovinei române, aducând ordine şi linişte sufletească
pentru toţi acei cari, în aceste momente istorice, au simţit şi au lucrat pentru îndeplinirea
visului secular. Îmi închipuiesc bine cum inima voastră caldă de român a tresărit de bucurie
1188 Românul, Nr. 25, Anul VI, joi 17/4 februarie 1916, p. 5
1189 Nicolae Iorga, Memorii, I, Editura Ramuri, Craiova, 1928, pp. 124, 125
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patriotică, la vederea tricolorului naţional, purtat de ostaşul român, frate de sânge şi de suflet.
Din adâncul inimii Îţi sunt recunoscător pentru munca patriotică ce ai depus şi pentru iubirea
de neam ce ai arătat cu atâta bărbăţie. Îţi mulţumesc, cum şi tuturor acelor care te-au ajutat, cu
inimă curată, în aceste timpuri măreţe. Să dea Atotputernicul ca tot poporul din Bucovina să
găsească mereu ocrotire, dreptate şi libertate sub cutele drapelului naţional. // ss
Ferdinand‖1190.
*
„Ca pe un mire dorit aştepta capitala Cernăuţi intrarea falnicei armate române. Încă de
duminecă multe edificii se împodobiseră cu steaguri tricolore. În piata principală lumea mare
adunată era febrilă în aşteptare. Dar spre seară se vesti că intrarea armatei va urma a doua zi.
Luni, de dimineaţă, lumea se adună în piaţa principală, doamnele şi domnişoarele
române cu flori, tinerii cu steaguri tricolore, toţi cu căldura entuziasmului in inimi, pătrunşi de
măreţia zilei. Membrii Consiliului naţional, în frunte cu marele român Dr. Iancu Flondor, se
adunară în sala de recepţiune din Palatul Naţional Român. Cătră amiază sosiră primele patrule
române, întâmpinate de urale şi ploi de flori.
Spre întâmpinarea dlui general de divizie Zadic şi a statului major al diviziei fură
trimişi domnii Dr. V. Bodnarescu şi Dr. Georgian, însoţiţi de ofiţeri de onoare, dintre ofiţerii
români bucovineni. Primite de un indescriptibil entuziasm, sosiră automobilele cu dl general
Zadic şi colonelul statului major dl Rovinaru, însoţiţi de domnii trimişi spre întâmpinare. Între
ploi de flori şi entuziaste aclamaţii de „Trăiască Regele României mari!‖, „Trăiască România
mare!‖, „Trăiască Armata Română!‖, mult doriţii soli ai dezrobirii fură conduşi în sala de
recepţiune din Palatul Naţional.
Aici urmară clipele celei mai mari înălţări sufleteşti, aşteptate cu dor de aproape un
secol şi jumătate. Sublimă emoţiune pătrunse pe cei prezenţi şi dl Iancu Flondor vorbi:
„Domnule General! / Ca preşedinte al Consiliului naţional, am datorinţa să bineventez
falnica Oaste Românii la intrarea ei în capitala Bucovinei, acestei ţări ce păstrează în sânul
său sfintele moaşte ale marelui nostru Domn Ştefan.
Suntem pe calc să întregim iară moştenirea lui – România mare! Sufletul lui nemuritor
e în mijlocul nostru! Resimt un sfânt fior ce trece prin inimile noastre! Dară nu este dat fiinţei
omeneşti de a fixa în grai viu o astfel de simţire. Numai o rugăciune fără cuvinte, care se
înalţă la ceruri, îi poate corespunde întrucâtva.
Domnule General! / Daţi-mi voie să vă bineventez aşa cum o fac doi fraţi iubitori,
care, după o lungă şi dureroasă despărţire, se întâlnesc, spre a nu se mai despărţi niciodată! O
fac, deschizând braţele mele şi strângându-vă la piept‖.
Urmează înduioşătoarea îmbrăţişare între dl Flondor şi dl general Zadic, care se sărută
lung şi cu ardoare, iar jur-împrejur ochii lăcrimează.
„Domnilor! / Acum să mulţumim, din adâncul inimilor noastre, celui mai mare şi mai
bun Român al veacului nostru: Maiestatea Sa, Regele nostru Ferdinand I. Trăiască!‖.
Frenetice strigăte de „Trăiască!‖ însoţiră alocuţiunea, participanţii lăcrimau şi se
îmbrăţişau de bucurie, iar corul „Armoniei‖, condus de dirigentul lui, dl Constantin Şandru,
execută Imnul Regal al României. Solemn şi sublim pătrundeau accentele imnului în inimi.
Domnul general Zadic răspunse: / „Onoraţi cetăţeni ai Bucovinei!

1190 Monitorul Bucovinei, Fascicola I, 14 noiembrie nou 1918, p. 1
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În urma dorinţei Comitetului naţional bucovinean, Maiestatea Sa Regele şi Ţara
României au răspuns chemării şi au adus ajutorul armatei române, pentru ca liniştea acestei
ţări să nu fie turburată. Sosind, aduc salutul cu iubire frăţească şi, pot să spun, cu iubire de
mamă al României libere cătră ţara Bucovinei!
În aceste momente, gândul meu se înalţă cătră Dumnezeu şi-i adresează mulţumirile
României mari, că a scos sfânta dreptate la suprafaţă. Pentru despărţirea Bucovinei a trebuit să
curgă sânge şi să cadă un cap de Domn, pentru re-împreunarea ei însă n-a curs nici un pic de
sânge. / Să strigăm cu toţii: Trăiască România mare! / Trăiască Bucovina! / Trăiască regele
Ferdinand I!‖.
Un torent de aplauze şi nezăgăzuite strigăte de „Trăiască!‖ întrerupseră şi însoţiră
răspunsul dlui general Zadic. Corul „Armoniei‖ execută imnul „Salut armatei române‖, imn
nou, scris de C. Berariu şi compus de C. Şandru, ascultat cu sfinţenie de cei prezenţi. Membrii
Consiliului naţional, mai mulţi ofiţeri români bucovineni de onoare şi şeful nou creatului
birou ul presei, dl C. Berariu, fură prezentaţi dlui general Zadic şi dlui colonel Rovinaru. Apoi
dl general şi dl colonel, însoţiţi de persoane de distincţie şi ofiţeri bucovineni români de
onoare, plecară la Palatul Arhiepiscopal, unde, la invitarea I. P. S. Sale mitropolitului
Vladimir Repta, fură instalaţi dl general, împreună cu statul major al diviziei. Consiliul
naţional a expediat următoarea depeşă:
„Maiestăţii Sale Regelui României / Iaşi /
Astăzi, la orele unsprezece din zi, intrând falnica Armată a Regatului României în
capitala Cernăuţi, întâmpinată de entuziasmul general, aducem Maiestăţii Voastre, plini de
credinţă şi iubire, omagiile Bucovinei eliberate. Trăiască Regele României mari! / Consiliul
naţional din Bucovina / Iancu Flondor‖.
Paralel, femeile române au expediat următoarea depeşă:
„Maiestăţii sale Regina Maria / Iaşi
În clipa înfăptuirii visului de unire prin intrarea falnicei Armate române în Cernăuţi,
femeile române din Bucovina aduc Reginei lor, cătră care gândul lor s-a îndreptat atât de
adesea în cursul acestui război, omagiul lor de dragoste şi devotament. / Elena de Popovici,
prezidenta societăţii doamnelor române din Bucovina, Victoria Gaina, Olga Grigoroviţă, Dr.
Aspasia Luţia,Veronica Procopovici, Eleonora Puşcariu, Pulcheria Tarnavschi‖.
Armata română îşi făcu intrarea prin piaţa principală în mod triumfal, între ploi de
flori şi nesfârşite aclamaţii ale lumii adunate. Corul „Armoniei‖ execută, de pe peronul
edificiului municipal, Imnul Regal român şi alte cântece naţionale. După trecerea armatei,
publicul a format spontan un imposant cortegiu, ce parcurse, cu cântări şi strigăte entuziaste,
stradele principale ale oraşului; porni la Palatul Arhiepiscopal, unde se făcură mari ovaţii
înaintea generalului Zadic şi colonelului Rovinaru, apăruţi pe marele balcon al palatului,
însoţiţi de arhimandritul de scaun P. S. Sa Verobchievici şi alte persoane distinse. „Trăiască
România mare!‖, „Trăiască Regele Ferdinand I!‖, „Trăiască Armata română!‖ răsunau
necontenit, pentru prima dată între zidurile somptuoasei clădiri a palatului arhiepiscopal.
Cortegiul se reîntoarse în piaţa principală, unde, la sunetele unei muzici, se încinse o
horă naţională până în seară. Astfel se sfârşi o zi mare de pregătire pentru sublima faptă a
unirii tuturor românilor într-o Românie mare‖1191.

1191 Monitorul Bucovinei, Fascicola I, 14 noiembrie nou 1918, pp. 3, 4
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1918, Bucovina: „Cu magic avânt de eroi‖
Cursul real al evenimentelor Unirii Bucovinei cu Țara nu prea coincide cu ceea ce știm
din istoriografie. Întâlnesc, în „Monitorul Bucovinei‖ de la sfârșitul anului 1918, documente
premeditat ignorate de istorici, precum „Hotărârile adunării reprezentanților poporului român
din Bucovina din 27 Octomvre nou 1918‖, cu conformitatea certificată de Bodnarescu și
Flondor, în care unirea nu viza deloc România, ci pe „Românii din Transilvania și Ungaria‖,
hotărârea cu nr. 1 stabilind următoarele (sublinierile îmi aparțin, dar și punctuația corectă):
„I. Reprezentanții poporului Român din Bucovina, întruniți astăzi, în ziua de 27
Octomvrie 1918, în Capitala Bucovinei, se declară, în puterea suveranității naționale,
constituantă a acestei țări Românești.
II. Constituanta hotărăște unirea Bucovinei integrale cu celelalte țări românești
într-un stat național independent și va purcede, spre acest scop, în deplină solidaritate cu
Românii din Transilvania și Ungaria.
III. Spre a conduce poporul Român din Bucovina și a-i apăra drepturile și spre a stabili
o legătură strânsă între toți Românii, constituanta instituie un consiliu național de 50 membri.
Acest consiliu ne va reprezenta, prin mandatari, și la conferința de pace și, în afară de
el, nu recunoaștem nimănui dreptul de a hotărî sau trata asupra poporului român din
Bucovina.
IV. Constituanta respinge cu hotărâre orice încerare care ar ținti la știrbirea Bucovinei,
dorește însă să se înțeleagă cu popoarele conlocuitoare‖.
O altă hotărâre, cea cu nr. 2, din 12 Noembrie 1918, „Către poporul român‖, semnată
de Președintele Consiliului național, Dr. Iancu Flondor, și de secretarul Dr. Radu Sbiera, fiul
lui I. G. Sbiera, autorul celei mai bune gramatici a limbii latine, dar un poet atât de mediocru,
încât l-a dezamăgit chiar și pe temeinicul său prieten, Sextil Pușcariu, spune că bucovinenii au
hotărât „să stăpânească singuri țara lor Bucovina‖
„Rezbelul mondial, lupta gigantică a dreptății și libertății în contra militarismului și
imperialismului asupritor, a dat naștere și libertății națiunilor subjugate.
Românii bucovineni, folosindu-se și ei de dreptul suveranității naționale, recunoscut
acum în toată lumea, au hotărât, în Constituanta lor din 27 Octombrie 1918, să stăpânească
singuri țara lor Bucovina, sfântul lor pământ strămoșesc.
Fostul guvern austriac s-a opus la această cerere îndreptățită, a cedat însă forței
Rutenilor. Astfel a trecut puterea țării în mâna Rutenilor și s-a dezlănțuit, în urmă, anarhie
peste toată țara.
În fața acestor împrejurări, Consiliul național, reprezentanța legitimă a poporului
român, a fost nevoit să recurgă la ajutorul fraților din Regat, cerând intervenția oastei
românești.
Majestatea Sa Regele României, răspunzând la această cerere întemeiată, a dispus
intrarea armatei în țară.
Spre a restabili dreptatea și ordinea, Consiliul național a luat, în ziua de 10 Noembrie,
în seamă stăpânirea țării și va exercita puterea prin Guvernul său.
Locuitorii acestei țări de altă naționalitate sunt provocați, chiar în interesul lor bine
înțeles, să se supună acestui Guvern, care va ști să ia în considerare interesele lor firești‖.
A treia hotărâre din aceeași zi de 12 noiembrie, semnată tot de Iancu Flondor și de
Radu Sbiera, proclama starea de asediu „asupra ținutului Cernăuți, asupra tot nordului
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Bucovinei, de pa Prut, până la Nistru, precum și asupra districtelor Vijnița, Vășcăuți, Siret,
Rădăuți și Storojineț. / Toți locuitorii sunt provocați să predea Comandamentelor de
jandarmerie celor mai apropiate, până în decurs de 24 ore de la publicarea acestei hotărâri,
toate armele și munițiile aflătoare la ei. / Contravențiuni față de acest ordin se vor pedepsi în
modul cel mai aspru, conform legii marțiale‖.
Echivocul, ba chiar duplicitatea comunicatelor oficiale, care ascund opţiunea
languroasă a elitelor bucovinene ale vremii faţă de o „confederaţie a statelor dunărene‖, adică
faţă de un fel de imperiu austriac modern, excludea varianta unirii cu România, până la
ananghie, adică la alesul „între două rele‖, cum formula Sextil Puşcariu. Dar haideţi să vedem
ce se spunea în discursurile patrioţilor bucovineni, în interminabilele discuţii din 12
noiembrie 1918, când armata română se afla în Cernăuţi, ca să desluşim şi dincolo de
criptografiile înşelătoare ale discursurilor oficiale.
S-a vorbit mult despre „constituanta‖ din 12 noiembrie (hotărârea nr. 4), care nu a fost,
în ciuda titlului pompos de „lege fundamentală provizorie asupra puterilor ţării Bucovina‖,
decât o legitimare, în zece puncte, a puterii legiuitoare şi executive, care are doar o simplă
sugestie, care nu angajează la şi cu nimic relaţiile viitoare cu România, în Art. IX prevăzânduse că „privitor la responsabilitatea şi urmărirea guvernului se va aplica în analogie legea
corespunzătoare a Regatului României, dacă în cazul dat nu se va fi promulgat o lege
specială‖. Oricum, o uşoară înclinare spre sentimente mai bune faţă de Regatul României
avusese loc, tot în 12 noiembrie, când s-a declarat Consiliul naţional cameră legislativă, cu
Dionisie Bejan preşedinte, cu Eusebie Popovici (tatăl poetului T. Robeanu), Nicu Vasilovschi
şi Vasile Alboi-Şandru vicepreşedinţi, şi George Bancescul director al biroului prezidial.
Guvernul, condus de Iancu Flondor, care îndeplinea şi atribuţiuni de ministru al justiţiei, îl
avea pe Dori Popovici, cel care ameninţa, în 1916, că, împreună cu „gospodarii
câmpulungeni‖, va sparge capetele dorobanţilor români, dacă vor intra în Bucovina, ministru
de interne, iar celelalte portofolii recompensau celebrităţi ale vremii, indiferent de
sentimentele lor reale faţă de românism. Cinstit vorbind, dacă ar fi avut câştig de cauză
Austria, în afară de Sextil Puşcariu, ministru de externe, şi în guvernul acela am fi întâlnit pe
„finanţe şi ad interim apărarea ţării Dr. Nicu Flondor, agricultură George Sârbu (clericul
sucevean care denunţa cu furie de „dezertorii‖ Ion Grămadă, Dimitrie Marmeliuc, Aurel
Morariu etc., în vremea războiului, care „trădaseră‖ Austria, alegând să moară pentru
România Mare – n. n.), instrucţiune publică Dr. Radu Sbiera, culte Dr. Ipolit Tarnavschi,
comerţ şi industrie Dr. Maximilian Hacman, sociale şi alimentare publică Dr. Vasile Marcu,
lucrări publice şi reedificări Aurel Ţurcan, comunicaţiune, poştă şi telegraf Cornel
Tarnovieţchi, salubritate publică Dr. Octavian Georgian‖.
Formula aceasta „statală‖ de tip „te faci frate cu dracul, până treci puntea‖ 1192 a fost
prefaţată de lungi discuţii despre „peripeţiile acestor zile‖, determinate de faptul că, deşi
„Românii bucovineni ar fi fost unica naţiune austriacă, care ar fi dus loialitatea‖ până la
capăt, dacă nu ar fi fost agitaţiile pripite şi voit intimidante ale ucrainenilor. Expresia aceasta,
a lui Iancu Flondor, prin care românii Bucovinei erau consideraţi „naţiune austriacă‖ şi
nicidecum românească, am întâlnit-o atât de des şi spusă de atâtea personaje, în trecutul
Bucovinei istorice, încât am şi respectat-o, pentru că ea consacra un nivel de viaţă. Vă pot da
multe exemple de români bucovineni din armata austriacă, retraşi din faţa năvalei ruseşti în
Moldova şi care rugau să fie trimiţi în Bucovina pe la Vatra Dornei, ca să-şi poată apăra, în
continuare, ţara.

1192 „Guvernul austriac ne-a refuzat nouă puterea ce am cerut-o; a dat-o însă soi-disant silit Rutenilor‖, zicea
Iancu Flondor, în deschiderea dezbaterilor de marţi, 12 noiembrie 1918, publicate în „Monitorul Bucovinei‖ din
19 noiembrie nou 1918, p. 1
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Bucovina avea un ţap ispăşitor, care-i compensa, ba chiar anula toate păcatele
duplicităţii, în persoana lui Aurel Onciul, fiul celui mai important arheolog biblic din lume,
Isidor de Onciul, el însuşi un publicist austriac important, dar un politician veşnic inspirat,
începând de la mobilizarea de voluntari români pentru armata austriacă şi de la mitingul
„gospodarilor‖ la Suceava, prin care se cerea intrarea Regatului României în război, de partea
Austriei, şi sfârşind cu înţelegerea cu ucrainenii, pentru o guvernare post-belică alambicată a
Bucovinei. Tonul stigmatizării lui Onciul l-a dat, în timpul dezbaterilor, unul dintre foştii săi
partizani, Scalat, care s-a spălat pe mâini cu pretextul că politica lui Aurel Onciul „nu
corespunde vederilor mele naţionale româneşti‖, apoi Vasile Bodnarescul, susţinând că l-a
întâlnit pe Onciul la Iaşi, după 27 octombrie, afirma că ar avea probe pentru două chestiuni
diametrale: 1). „s-a încumătat a se prezenta guvernului român cu nişte documente, cerând ca
guvernul român să nu trimită trupe în Bucovina‖ şi 2). ar fi propus guvernului român „să
trateze el cu Românii bucovineni pentru alipirea Bucovinei la România (strigăte: ruşine!). A
iscălit actul aşa: Dr. Onciul, administrator al Moldovei de sus‖.
În aceleaşi zile, în care „patrioţii români austrieci‖ încă ezitau să se înfăţişeze drept
„patrioţi români români‖, în sarcina lui Aurel Onciul a fost pusă şi necesitatea instaurării stării
de asediu‖, Iancu Flondor declarând, tot fără probe, ca şi Vasile Bodnarescul: „Ca preşedinte
al Consiliului naţional însă pot spune ce intenţiune am în decretarea stării de asediu. Cum ştiţi
domniile voastre toţi, venind de la armată sau de la cadre, mulţi oameni au luat arme, muniţii,
explozibili. Aici e situaţiunea critică. Domniile voastre ştiţi că, la o simplă schimbare de
guvern, dar mai ales acum, se dezlănţuie patimi ce pot duce la complicatului serioase.
Generalul Zadic a cerut, deci, ca populaţia să se dezarmeze, şi de aceea chiar legiunea polonă
s-a dezarmat, cu toate că Polonii ne sunt prieteni. Aveam alternativa: ori intră Românii şi se
stabileşte ordinea prin dezarmarea populaţiei, ori Românii nu intră. Căci iată! Dl Onciul îl
ameninţase pe dl general Zadic, zicând: „Dacă vei trece Siretele, vei da de rezistenţă, iar dacă
vei intra în Cernăuţi, va curge sânge‖. De aceea dl general a cerut dezarmarea. Nu este iertat
să se facă abuz de arme. Dl. general a cerut să se declare starea de asediu în toată ţara. Eu am
rugat să se proclame ea numai acolo unde va trebui. Şi la cererea specială a dlui Grigorovici
am cerut ca în Cernăuţi, unde populaţiunea s-a purtat foarte liniştit, să nu se decreteze starea
de asediu. Dl. Grigorovici a întrebat: reacţie ori democraţie? Răspund: nici una, nici alta. E
vorba numai să se restabilească ordinea. Guvernul va veni cu un program şi atunci lumea va
judeca, dacă e reacţiune sau democraţie‖.
Primele semne ale unui românism român de circumstanţă s-au arătat, în rândul elitelor
bucovinene, abia în 13 noiembrie nou, când, la pomposul serviciu divin, la care asistau şi
ofiţeri români, în frunte cu generalul Zadic, „fericitele şi marele timpuri ce le trăim s-au
solemnizat‖ prin interminabile şi înflăcărate cuvântări. „Apoi urmă, între vii aclamaţii,
defilarea unui grup de ofiţeri români bucovineni şi a unităţilor armatei române apărute. Cu
paşi tineri, repezi şi vânjoşi, şoimi din plai şi din şes, parcă zburau soldaţii români pe
dinaintea ochilor, cu magic avânt de eroi. Muzica militară română execută marşul
defilării‖1193.

1193 Monitorul Bucovinei, Apare după trebuinţă, Cernăuţi, în 19 noiembrie nou 1918
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1919: Magistraţi austrieci în Bucovina României Mari
1919, septembrie 10: Decretul de confirmare a autorităţilor judecătoreşti.
Începând cu 1 septembrie 1919, se confirmă „la autorităţile judecătoreşti din Bucovina,
următoarele persoane1194:
La tribunalul Cernăuţi.
Dr. Carol Plohn, consilier superior de rangul VI şi cu titlul şi caracterul de consilier
aulic.
Mallek Artur, consilier superior cu rangul VI.
Münzer Isidor, consilier superior cu rangul VI.
Wydiniwsky Simion, consilier superior cu rangul VI.
Zukowski Teofil, consilier superior cu rangul VI.
Isopescu Emilian, consilier cu rangul VII.
Ohrländer Lazar, consilier cu rangul VII.
Syrzistie Ferdinand, consilier cu rangul VII.
Dr. Reininger Heinrich, consilier cu rangul VII.
Bartoschek Josif, consilier cu rangul VII.
Dr. Gold Isidor, consilier cu rangul VII.
Feuer Eugen Maximilian, consilier cu rangul VII.
Mamieniecki Kasimir, consilier cu rangul VII.
Dr. Regius Alfons, consilier cu rangul VII.
Dr. Wicentowicz August, consilier cu rangul VII.
Dr. Kohlruss Alfred Artur, consilier cu rangul VII.
Dr. Ebner Benjamin, consilier cu rangul VII.
Meixner Felix Gregor, consilier cu rangul VII.
Breier Nathan, consilier cu rangul VII.
Dr. Chlebik Iosif Stanislaus, consilier cu rangul VII.
Fernbach Nusim, judecător de district cu rangul VIII.
Neuborn Erich, judecător de district cu rangul VIII.
Offner Oscar Eugen, judecător de district cu rangul VIII.
La tribunalul Suceava.
Procopovici Emilian, consilier superior cu rangul VI.
Marin Adolf, consilier cu rangul VII.
Dr. Iwanowicz Victor, consilier cu rangul VII.
Dr. Perthain Hermann, consilier cu rangul VII.
Dr. Bernfeld Edmund, consilier cu rangul VII.
Ludwak Isidor, consilier cu rangul VII.
Migdal Anton Arthur, consilier cu rangul VII.
Gaina Garabet, consilier cu rangul VII.
Kupferberg Abraham Isak, consilier cu rangul VII.
Payersfeld Edmund, consilier cu rangul VII.
Gaube Ioan, judecător de district cu rangul VIII.

1194 Monitorul Bucovinei, Anul 1919, Cernăuţi, în 10 Septembrie nou, Fascicula 63, pp. 1-4
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La procuratura Statului de pe lângă tribunalul Cernăuţi.
Strohmayer Franz Ludwig, procuror cu rangul VII.
La judecătoria Ciudei.
Kanel Bruno, judecător de district cu rangul VIII.
La judecătoria Coţmani.
Iosan Oskar, judecător de district cu rangul VIII.
La judecătoria Putila.
Szylecki Ludwig, judecător de district cu rangul VIII.
Kessler Iulius, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Sadagura.
Steiner Abraham, judecător de district cu rangul VIII.
Iakubowicz Kajetan, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Stăneşti.
Markiewicz Valerian, judecător de district cu rangul VIII.
Danczul Vladimir, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Storojineţ.
Sbiera Ion, judecător de district cu rangul VIII.
Lichtenfeld Emanoil, judecător de district cu rangul VIII.
La judecătoria Văşcăuţi.
Aniuc Honorin, judecător de district cu rangul VIII.
La judecătoria Vijniţa.
Fedorowicz Atanasie, judecător de district cu rangul VIII.
Manugiewicz Grigori, judecător de district cu rangul VIII.
Dr. Rabl Iakob, judecător de district cu rangul VIII.
Faustman Teodor, judecător de district cu rangul VIII.
La judecătoria Zastavna.
Smereczynski Vladimir, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Câmpulung.
Kupczenko Eugenie, judecător de district cu rangul VIII.
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Dr. Löwy Ludwig, judecător cu rangul IX.
German Otto, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Rădăuţi.
Hilsenrad Simeon, judecător de district cu rangul VIII.
Kessler Karl Herman, judecător de district cu rangul VIII.
Antschl Heinrich, judecător de district cu rangul VIII.
Paul Adalbert, judecător de district cu rangul VIII.
Rachut Friedrich, judecător de district cu rangul VIII.
Strominger Solomon, judecător de district cu rangul VIII.
Hopp Waldemar, judecător de district cu rangul VIII.
Markewicz Anton, judecător cu rangul IX.
Tepperberg Bernard Oton Enric, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Seletin.
Dr. Katt Erwin, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Stulpicani.
Schmidt Maximilian, judecător de district cu rangul VIII.
Tot din 1 septembrie 1919, erau „permutate‖, deci transferate, alte „persoane‖ ale
magistraturii bucovinene, şi anume:
La tribunalul Cernăuţi.
Dr. Bilinski Martin, consilier cu rangul VII, de la tribunalul Suceava.
Dr. Rosenzweig Leon, judecător de district cu rangul VIII, în aceeaşi calitate, de la
judecătoria Coţmani.
Iaroszynski Eusebie, judecător de district cu rangul VIII, în aceeaşi calitate, de la
judecătoria Coţmani.
Hilsenrad Conrad, judecător de district cu rangul VIII, în aceiaşi calitate, de la
judecătoria Siret.
Voloşciuc Vichenti, judecător de district cu rangul VIII, în aceeaşi calitate, de la
judecătoria Siret.
Dr. Zallik Sigmund judecător cu rangul IX, în aceeaşi calitate, de la judecătoria
Ciudei.
La tribunalul Suceava.
Bensdorf Kasimir, consilier de district cu rangul VII, de la judecătoria Coţmani.
Popovici Cornelie, judecător de district cu rangul VIII, de la judecătoria Solca.
Hausvater Maximilian, judecător de district cu rangul VIII, de la judecătoria GuraHomorului.
La procuratura de pe lângă tribunalul Cernăuţi.
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Dr. Mayer Hans, substitut de procuror cu rangul VIII, de la procuratura Statului de pe
lângă tribunalul Suceava.
La judecătoria Sadagura.
Dr. Rosenzweig Edmund, judecător cu rangul IX, de la judecătoria Vijniţa.
La judecătoria Siret.
Schieber Arnold, judecător de district cu rangul VIII, de la judecătoria Ciudei.
Brucker Maximilian, judecător cu rangul IX, de la judecătoria Ciudei.
Numiri, începând de la 1 septembrie 1919:
La judecătoria Cernăuţi.
Iosif Meixner, fost consilier la Curtea de apel din Lemberg, consilier superior cu
rangul VI.
Curkowski Iulian, consilier conducător al judecătoriei Sadagura, consilier de tribunal
cu rangul VII.
Gaschler Franz, consilier conducător al judecătoriei Vijniţa, consilier de tribunal cu
rangul VII.
Iasilkowski Sigmund Kasimir, consilier conducător al judecătoriei Boian, consilier
de tribunal cu rangul VII.
Weiss Siegfried Oscar, consilier la judecătoria Vijniţa, consilier de tribunal cu rangul
VII.
Förster Sigmund, consilier la judecătoria Storojineţ, consilier de tribunal cu rangul
VII.
Piatkiewicz Kazimir, consilier conducător al judecătoriei Seletin, consilier de tribunal
cu rangul VII.
Bursztyn Heinrich, consilier de district la Cernăuţi, consilier de tribunal cu rangul
VII.
Iacubovici Boldişor George, substitut de procuror la Suceava, consilier de tribunal cu
rangul VII.
Dr. Löwner Leo, judecător de district la Cernăuţi, consilier de tribunal cu rangul VII.
Iosefovicz Kajetan, pretor la judecătoria Zastavna, consilier de tribunal cu rangul VII.
Dracinschi Constantin, judecător de district la Cernăuţi, consilier de tribunal cu
rangul VII.
Dr. Iwaszko Mihail, pretor la judecătoria Văşcăuţi, judecător de district cu rangul
VIII.
Piotrovschi Octavian, judecător la judecătoria Vatra-Dornei, judecător de district cu
rangul VIII.
Silion Eugen, judecător la judecătoria din Seletin, judecător de district cu rangul VIII.
Popescu Octavian, judecător la judecătoria Siret, judecător de district cu rangul VIII.
Dr. Cercavski-Ielita Eutimie, judecător la judecătoria Rădăuţi, judecător de district
cu rangul VIII.
Dr. Wachtel Leon, judecător volant cu rangul IX, judecător stabilit la Cernăuţi.
Bendas Alfonso, jurist la divizia VIII în Cernăuţi, judecător volant la tribunalul
Cernăuţi.
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La tribunalul Suceava.
Bendas Alexie, consilier conducător al judecătoriei Stulpicani, consilier de tribunal cu
rangul VII.
Frisch Ioan, consilier conducător al judecătoriei Gura-Homorului, consilier de
tribunal cu rangul VII.
Samuil Zentner, consilier conducător al judecătoriei Câmpulung, consilier de tribunal
cu rangul VII.
Krämer Emil, consilier conducător al judecătoriei Vatra-Dornei, consilier de tribunal
cu rangul VII.
Slavic Carot, pretor la Vatra-Dornei, consilier de tribunal cu rangul VII.
Barbier Teoctist, pretor la Solka, consilier de tribunal cu rangul VIII.
Zaharovschi Eusebie, judecător la judecătoria Câmpulung, judecător de district cu
rangul VIII.
Saco Christi, judecător la judecătoria Gura-Homorului, judecător de district cu rangul
VIII.
Isopescu Aurelian, judecător la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul
VIII.
La procuratura Statului de pe lângă tribunalul Cernăuţi
Lazarus Norbert, procuror la Cernăuţi, prim-procuror cu rangul VI.
Balmoşiu Dimitrie, substitut de procuror la Cernăuţi, procuror cu rangul VII.
Dr. Tarnavschi Aurel, judecător la judecătoria Solca, substitut de procuror cu rangul
VIII.
La procuratura Statului de pe lângă tribunalul Suceava
Tomovici Olou, procuror la Suceava, procuror conducător cu rangul VIII.
Paczynschi Stanislaus, judecător la judecătoria Ciudei, substitut de procuror cu
rangul VIII.
Dr. Ternaveanu Orest, judecător la judecătoria Siret, substitut de procuror cu rangul
VIII.
Verenca Valerian, judecător la tribunalul Suceava, substitut de procuror cu rangul
VIII.
La judecătoria Boian
Bocancea Epaminonda, judecător de district la judecătoria Rădăuţi, consilier
conducător de judecătorie cu rangul VII.
Kotlar Isidor, judecător volant, judecător pe post definitiv cu rangul IX.
La judecătoria Ciudei
Rei Vasile, judecător de district la judecătoria din Câmpulung, consilier conducător de
judecătorie cu rangul VII.
Busch Rudolf, auscultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.
Nestmann Iosif, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.
Dr. Roseblatt Alfred, auscultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.
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La judecătoria Coţmani
Dr. Hostiuc Constantin, judecător la tribunalul Cernăuţi, consilier conducător de
judecătorie cu rangul VII.
Dr. Sigmund Bibring, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.
La tribunalul Putila
Volcinschi Miron, judecător la tribunalul Suceava, pretor cu rangul VIII.
La judecătoria Sadagura
Hahon Ioan, judecător la judecătoria Stăneşti, pretor cu rangul VIII.
Dr. Rubel Iacob, judecător la judecătoria Zastavna, pretor cu rangul VIII.
La judecătoria Siret
Teleaga George, judecător la judecătoria Câmpulung, pretor cu rangul VIII.
Patraş Apolo, judecător la judecătoria Siret, judecător de district cu rangul VIII.
Biesiadowski Eugen, judecător la judecătoria Siret, judecător de district cu rangul
VIII.
Schubert Iosif, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.
Greculessi Wilhelm Peter, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Stăneşti
Flocea Ilie, judecător la judecătoria Solca, pretor cu rangul VIII.
La judecătoria Storojineţ
Jemna George, judecător la judecătoria Storojineţ, judecător de district cu rangul
VIII.
Eipert Peter, judecător la judecătoria Storojineţ, judecător de district cu rangul VIII.
La judecătoria Văscăuţi
Giurumia Vasile, auscultant la tribunalul Cernăuţi, pretor cu rangul VIII.
Dr. Lang Leon, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Vijniţa
Halip Eugenie, pretor la judecătoria Stăneşti, consilier conducător de judecătorie cu
rangul VII.
Salner Osvald, auscultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.
Markiewicz Iacob, auscultant la tribunalul Cernăuţ, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Zastavna
Ţimpău Mihail, judecător de district la tribunalul Suceava, consilier conducător de
judecătorie cu rangul VII.
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Drach Friedrich, judecător de district la judecătoria Gura-Homorului, consilier cu
rangul VII.
Goldschlag Maximilian, ascultant1195 la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.
Dr. Kwiatkowski Iosif, ascultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Vatra Dornei
Tomaşciuc Victor, judecător de district la tribunalul Cernăuţi, consilier conducător de
judecătorie cu rangul VII.
Botuşan Erich, judecător la judecătoria Vatra-Dornei, judecător de district cu rangul
VIII.
Forgaci Eugenie, ascultant la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul VIII.
Tomovici Stefan, concepist la guvernul bucovinean, judecător cu rangul VIII.
La judecătoria Gura-Humorului1196
Sauciuc Nico, ascultant la tribunalul Cernăuţi, pretor cu rangul VIII.
Buzek Norbert, judecător la judecătoria Vijniţa, judecător de district cu rangul VIII.
Malcinski Georgi, ascultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.
La judecătoria Câmpulung
Aurite Octavian, judecător la judecătoria Câmpulung, pretor cu rangul VIII.
Wihard Franz, judecător la judecătoria Zastavna, judecător de district cu rangul VIII.
Cojocariu Dimitrie, ascultant la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul
VIII.
Boner Anton Hugo, ascultant la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul
IX.

1919, septembrie 30: Schimbări în însoţiri înregistrate
Cooperativele de însoţire în sistem Raiffeisen, atât de utile în revigorarea economiei
rurale bucovinene, întemeiate de udeşteanul Grigore Filimon (1869-1905), cu finanţare de la
Iancu Flondor şi de la George Popovici (poetul T. Robeanu), au parte, începând cu vara anului
1919, de schimbări ale conducerilor vechi, în baza unor hotărâri judecătoreşti, cu echipe
naţionaliste din noua structură politică a Bucovinei. Cum informaţiile acestea pot interesa pe
monografi, pentru că vehiculează, în fond, nume de supravieţuitori bucovineni ai
îndelungatului război mondial, le voi reda succint, comunicatele oficiale fiind identice cu cel
privind însoţirea din Rădăuţi, pe care îl reproduc integral:
„Firm. 29/19/Gen. II 39. În registrul însoţirilor, s-au introdus, la 7 august, privitor la
însoţirea „Însoţire de păstrare şi credit pentru Rădăuţi‖, următoarele schimbări: directorul
Auftemi Larionescu, vicedirectorul Christofor Macovei şi membru în direcţiune George Bejan
1195 În textele anterioare, „ascultant‖ este trecut „auscultant‖, dovadă a cunoaşterii precare a limbii române de
către „unioniştii‖ bucovineni
1196 Scris corect pentru prima dată, anterior menţionându-se „Homorului‖

541

542

şterşi; directorul George Popadiuc, vicedirectorul Teodor Simionovici şi membrii în
direcţiune Vasile a lui Grigori Rotar şi Victor Halus introduşi / Tribunalul Suceava, secţia II /
în 7 august 1919‖1197.
Şi „Însoţirea de economie şi credit pentru locuitorii germani din oraşul Rădăuţi‖ are
parte de schimbarea conducerii, fiind şterşi membrii din direcţiune Iosef Kirlus, Rudolf Wilke
şi Mathias Bocz şi introduşi Rudolf Seibel, Heinrich Eftimovicz, Johan Jakob şi vicedirectorul
Martin Anderl.
La Pătrăuţi pe Suceava, sunt şterşi Constantin Morariu, Ioan de Barbier, Ioan
Solonariu, George Bucevschi şi George Nicolai Turturean, fiind introduşi directorul Arsenie
Fartaieş, vicedirectorul Ioan Dohotariu şi membrii în direcţiune Ioan Corniciuc, George
Romaş şi George Ioan Gavril Iureşchi.
În Frătăuţii Vechi, însoţirea germană îl şterge din registre pe membrul Johann
Bulbuc, înlocuit cu Friedrich Bulbuc. În aceeaşi zi de 7 august, printr-o altă decizie, au fost
şterşi din registru Karl Hodel, Franz a lui Johann Böhmer, Konrad Fritz, Jakob Radmacher,
Philipp Helm şi Philipp Etler, în locul lor fiind introduşi Adam a lui Franz Engel, Karl Engel,
Franz Tobias, Franz Huber, Karl Albus, Konrad Böhmer şi Johann Gaschler.
Însoţirea locuitorilor germani din Freudental, Vatra Moldoviţei şi împrejurimi, îi
înlocuieşte pe Felix Relikowski, Ludwig Knoblaum şi Friedrich Hendel cu Johann Henriss,
Otto Janiczek, Adolf Knoblauch, Gottfried Knoblauch, Josef Jezenak şi Josef Prokop.
La Cacica, Josef Grabowski, Michael Wilczynski şi Michael Winnicki sunt înlocuiţi
de Johann Lewko, Georg Cyhaniuk, Demeter Mlynarzek şi Elis Koza.
În Vadu Negrilesii şi Negrileasa, Albert Meier este înlocuit cu vicedirectorul Mathias
Hoffmann.
La Stulpicani, Alfred Krzeminicki şi Franz Hilgarth au fost înlocuiţi cu Willibald
Eckhardt, Leon Krzeminicki şi Xaver Cybulski.
Însoţirea românilor din Stulpicani şi împrejurimi1198, îi schimba, tot în 7 august 1919,
pe Vasile de Tudan, Gheorghe Cotlarciuc şi Gheorghe Gheorghiu cu directorul Teodor
Cotlarciu, vicedirectorul Teodor a lui Ilie Flocea şi membrul în direcţiune Ion a lui Nicolai
Iosif Flocea.
La Suceava, Însoţirea „Banca Română‖ 1199, preşedintele George Georgian şi membrul
în direcţiune Eugen Botezat au fost înlocuiţi cu preotul George Mihuţă, proprietarul morilor
automate George Hotincean, Constantin Piţul şi Ioan Ursachi.
La Straja, Dimitrie Dan a fost înlocuit, ca director, cu Ioan Boca.
Însoţirea germanilor din Câmpulung Moldovenesc, renunţa la Titus Kaminski, în
favoarea lui Georg Schmegner.

1197 Monitorul Bucovinei, Anul 1919, Cernăuţi, în 30 Septembrie nou, Fascicula 68, pp. 5 şi următoarele
1198 Monitorul Bucovinei, Anul 1919, Cernăuţi, în 3 Octombrie nou, Fascicula 69, p. 4
1199 Monitorul Bucovinei, Anul 1919, Cernăuţi, în 3 Octombrie nou, Fascicula 69, pp. 3 şi următoarele
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Germanii din Putna îi radiau din registrul însoţirilor pe Franz Krolikowski şi pe Iosef
Fremmel, director fiind numit Franz a lui Augustin Watzlavik, vicedirector Johann
Stephanowicz, iar membri în direcţiune Leon Romankiewicz şi Ştefan Sichmann.
La Solca, germanii îi ştergeau din registre pe Johann Lesseg, Stefan Halbhuber şi
Daniel Zehaczek, vicepreşedinte devenind Johann Luczynski, iar membri în direcţiune Anton
Kolosh şi Franz Amerle.
La Iacobeni, însoţirea germană renunţa la directorul Iohann Bruker şi la membrii în
direcţiune Emil Pressel, Johann Henzl, Karl Muhm, Mihael Lany, Karl Kalot şi Christian
Beier, membri introduşi în direcţiune fiind Franz a lui Jacop Gärtner, Franz a lui Franz
Müller, Fritz Schlitz, Franz Gundel şi Rudol Bruckner.
Vama şi Frumosul, care aveau importante comunităţi germane, ştergeau din registre
numele membrilor Cristof şi Titus Kazimirski, pentru a le introduce pe cele ale lui Sigmund
Knoblauch şi Franz Haas.
Germanii din Corlata îi înlocuiau pe Jacob Fries, Johann Kuczinski, Johann Schunn şi
Adam Ast cu Johann a lui Adam Seibert, Franz Ast, Johann Kelsch şi Jacob Rumpel.

1919: Comisiile de expropriere
şi împroprietărire din Bucovina
În urma deciziunii ministeriale, semnată de ministrul pentru Bucovina, istoricul Ion I.
Nistor, au fost validate comisiile de expropriere şi împroprietărire pentru toate localităţile
Bucovinei, iar baza aceasta de date este extrem de importantă, pentru că, pe lângă numele
prefecţilor, preşedinţilor de tribunale şi judecători, ale marilor proprietari, experţi etc.,
întâlnim şi numele unor ţărani legendari, precum Ştefan Blându din Bosanci, membru al
Comisiei Centrale sau Isidor Andronicescu, marele scripcar din Fundu Moldovei, cel care,
împreună cu fluieraşul Ilie Cazacu şi cu dansatorii din Breaza, avea să farmece Londra, spre
sfârşitul perioadei interbelice. Întâlnim, de asemenea, printre nume, chiar şi viitori
„reformatori‖ ai agriculturii prin colectivizare, dar pe ei vă las să-i identificaţi singuri. Un
singur lucru vreau să vă mai spun: în Bucovina, ca şi în întreaga Românie Mare, exproprierea
a însemnat cumpărarea diferenţei de peste o sută de hectare de către statul român şi vinderea
parcelelor, cu acelaşi preţ, sătenilor. Chestia asta nu au vrut să o afle autorii „pachetelor de
legi ale proprietăţii‖, care, prin restituiri în întregime, au împroprietărit a doua oară nişte
indivizi care nu moştenesc România Mare, dar o pradă de-a mai mare dragul.
Numiri şi înaintări. No. 2405 din 10 Octomvrie 1919. / Deciziune ministerială.
Noi, ministru secretar de Stat, delegat al Guvernului pentru administraţia Bucovinei,
având în vedere articolul X al înaltului decret Regal No. 3715 din 18 Decemvrie 1918 şi
adaosul la acest articol (decretul Regal No. 2848 din 5 Iulie 1919, publicat în Monitorul
Oficial No. 65 din 8 Iulie 1919); / În virtutea articolelor 38 şi 43 din decretul-lege de reformă
agrară pentru Bucovina No. 3871 (M. O. No. 113 ex. 1919), în urma propunerii secretaruluişef pentru Agricultură şi Domenii,
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Decidem:
Art. I. Se numesc în comisia agrară centrală următorii domni (a se vedea tabela
alăturată):
Art. II. Se numesc în comisiunile agrare de ocol următorii domni (a se vedea tabelele
alăturate):
Art. III. Dl secretar-şef pentru Agricultură şi Domenii este însărcinat cu aducerea la
îndeplinire a acestei deciziuni. // Ministrul-delegat: (ss) Dr. I. Nistor.
Comisiunea agrară centrală.
Preşedinte: Iorgu G. Toma, consilier la curtea de apel.
Locţiitor: Dr. Cornel Gheorghian, consilier la curtea de apel.
Reprezentanţii administraţiei: Filaret Doboş, secretar-şef la agricultură; Ion Balmoş,
director, general la secr. lucrărilor publ.; Teofil Gramatovici, director general la secr. cult.
Locţiitor: Dr. Ion Ionaşcu, secretar de administraţie.
Judecători: Dr. Vas. Bodnărescu, consilier la curtea de apel; Gheorghe IacuboviciBoldişor, consilier de tribunal; Sig. Kas. Jasilkowski, consilier de tribunal.
Locţiitor: Constantin Dracinschi, consilier de tribunal.
Reprezentanţii băncii regionale: Dr. Vasile Marcu, director general al băncii
regionale; Dr. Aurel Morariu, avocat; Teodor Tovarniţchi, director al casei de economii
din Câmpulung.
Locţiitor: Dr. George Seleschi, avocat.
Experţi agricoli: Ing. Eugen Motrescu, inspector general agricol; Longhin Nuţu,
inspector agricol; Ing. Max Hoffmann, inspector agricol.
Locţiitor: Rudolf Lux, inginer-şef hotarnic la tabula ţării.
Reprezentanţii proprietarilor expropriaţi: (1 reprezentant al autorităţii bisericeşti şi 2 ai
proprietarilor mari): Dr. Radu Grigorcea, proprietar mare; Nicolai Gorzycki, proprietar
mare; Dimitrie Dan, consilier consistorial.
Locţiitor: Ing. Ion Cuparencu, director general 1, Director al bunurilor fondului
religionar.
Reprezentanţii ţăranilor: Ştefan Blându, agricultor Bosancea; Alexandru
Buburuzan, agricultor Mănăstirea Homorului; George Ungurean, agricultor Gălăneşti,
Vasile Alboi-Şandru, agricultor Câmpu-Lung; Axapi Nichita, agricultor Ostriţa; Teodor
Burla, agricultor Cireş.
Locţiitor: Timotei Bujor, agricultor Berhomet pe Siret; George Vascan, agricultor
Vrânceni.
Comisiunea agrară de ocol Boian
Preşedinte: Epaminonda Bocancea, consilier de tribunal şi şef al ocolului judecătoresc Boian.
Locţiitor: Isidor Kotlar, judecător, Boian.
Reprezentantul Administraţiei: Dumitru Iliuţ, prefect al judeţului Cernăuţi.
Locţiitor: Wilhelm Pompe, secretar de administraţie, Cernăuţi.
Reprezentantul Băncii regionale: Ştefan Nedelcu, învăţător superior, Toporăuţi.
Locţiitor: Vasile Chelbea, agricultor, Mahala.
Expert agricol: Temistocle Prelici, consilier agricol, Cernăuţi.
Locţiitor: Victor Zaharovschi, paroh, Mahala.
Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Dr. Iosef Gottlieb, proprietar mare, Boian.
Locţiitor: Alfred Kraus, proprietar mare, Suliţa Nouă.
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Inginer hotarnic: Samuel Fischer, inginer civil, Boian.
Locţiitor: Anton Stanzl, inginer, Cernăuţi.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Chiriac Cuciurean, agricultor, Boian; Alexandru
Grigoraşciuc, agricultor, Buda.
Locţiitori; Ieremie Bujeniţă, agricultor, Cotul Ostriţei; Dimitrie Tureac, agricultor,
Lehăcenii Tăutului.
Comisiunea agrară de ocol Câmpu-Lung.
Preşedinte: Octavian Aurite, pretor şi şef al ocolului districtual, Câmpu-Lung.
Locţiitor: Francisc Wihard, judecător districtual Câmpu-Lung.
Reprezentantul Administraţiei: Alexandru Zbiera, prefect, Câmpu-Lung.
Locţiitor: Louis Wenzel, concepist, Câmpu-Lung.
Reprezentantul Băncii regionale: Nistor Andronicescu, agricultor, Fundul Moldovei.
Locţiitor: Nicolai Balan, cantor, Câmp-Lung.
Expert agricol: Gheorghe Marcu, referat agricol, Câmpu-Lung.
Locţiitor: Mihai Cerchez, forestier, Câmpu-Lung.
Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Victor Paşcovici, administrator silvic
Pojorâta.
Locţiitor: Gheorghe Dan, administrator silvic, Vama.
Inginer hotarnic: Reus Vasile, inginer civil, Câmpu-Lung.
Locţiitor: Nico Hluşco, inginer hotarnic civil, Câmpu-Lung.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Nistor Porcuţan, agricultor, Câmpu-Lung; Dumitru
Maliş, agricultor, Vatra Moldoviţei, Costea Lucan, agricultor, Vama.
Locţiitori: Ion Bărgovan, agricultor, Pojorâta.
Comisiunea agrară de ocol Cernăuţi.
Preşedinte: Octavian Petrescu, judecător districtual şi şef al ocolului judecătoresc,
Cernăuţi.
Locţiitor: Ion Silion, judecător districtual, Cernăuţi.
Reprezentantul Administraţiei: Dumitru Iliuţ, prefect al judeţului Cernăuţi.
Locţiitor: Alexandru Jancovschi, concepist, Cernăuţi.
Reprezentantul Băncii regionale: Ion Bileţchi, revident la Banca ţării Cernăuţi.
Locţiitor: Vasile Nichită, agricultor Corovia.
Expert, agricol: Temistocle Prelici, consilier agricol, Cernăuţi.
Locţiitor: Grigorie Halip, director agronom, Cernăuţi.
Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Constantin Neculiţa, proprietar mare,
Mihalcea.
Locţiitor: Petru Romaşcan, proprietar mare, Şubraneţi.
Inginer hotarnic: Nicolai Mintencu, inginer civil, Cernăuţi.
Locţiitor: Karl Schneider, inginer hotarnic Cernăuţi.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Dimitrie Hnatiuc, agricultor Cuciurul Mare; Cozma
Poclitar, agricultor Voloca.
Locţiitori: Pintilie Mintencu, agricultor, Cuciurul Mare; Nicolae Foti, agricultor,
Mămăeştii Noi.
Comisiunea agrară de ocol Ciudei.
Preşedinte: Vasile Rei, consilier de tribunal şi şef al ocolului judecătoresc Ciudei.
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Locţiitor: Iosif Nestmann, judecător.
Reprezentantul Administraţiei: Isidor Măcescu, consilier superior de administraţie,
Storojineţ.
Locţiitor: Dr. Friedrich Kucinski, secretar administrativ, Storojineţ.
Reprezentantul Băncii regionale: Mihai Bendevschi, paroh, Crasna.
Locţiitor: Gheorghe Popescu, diriginte şcolar, Ciudei.
Expert agricol: Orest Prelici, referent agricol, Storojineţ.
Locţiitor: Ion a lui Gheorghe Cuciurean, brigadier silvic, Ciudei.
Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Alexandru Stîrcea, proprietar mare, Crasna.
Locţiitor: Meier Gross, proprietar mare, Banila pe Siret.
Inginer hotarnic: Iosef Kubelka, inginer hotarnic superior, Ciudei.
Locţiitor: Krudowski Stanislau, inginer hotarnic civil, Coţmani.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Pavel Percec, agricultor, Crasna; Dionisie Ciocan,
agricultor, Ciudei.
Locţiitori: Vasile Bicer, agricultor, Cupca, Ion Hoinic, agricultor, Banila pe Siret.
Comisiunea agrară de ocol Coţmani.
Preşedinte: Dr. Constantin Hostiuc, consilier de tribunal şi şef al ocolului
judecătoresc Coţmani.
Locţiitor: Oscar Giosan, judecător districtual.
Reprezentantul Administraţiei: Arcadie Lucescu, prefect, Coţmani.
Locţiitor: Gheorghe Rusu, practicant de concept, Coţmani.
Reprezentantul Băncii regionale: Teofil Nedelcu, fost prefect, Cernăuţi.
Locţiitor: Ion a lui Miron Sauciuc, agricultor, Clivodin.
Expert agricol: Porfirie Colomiţchi, referent agricol, Coţmani.
Locţiitor: Eugen Zukowski, directorul şcolii de Agricultură, Coţmani.
Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Andrei Botuşan, proprietar mare, Lujeni.
Locţiitor: Kasimir Bohdanovici, proprietar mare, Oşehlib.
Inginer hotarnic: Octavian Coca, inginer, Cernăuţi.
Locţiitor: Iosef Charvat, inginer civil, Coţmani.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Nicolai Boşniac, agricultor, Coţmani; Doroftei Spaniuc,
agricultor, Şipeniţ.
Locţiitori: Vasile Sorohan, agricultor, Coţmani; Andrei Crauciuc, agricultor,
Stăuceni.
Comisiunea agrară de ocol Gura Homorului.
Preşedinte: Dr. Nicolai Sauciuc, pretor şi şef al ocolului judecătoresc Gura
Homorului.
Locţiitor: Norbert Buzek, judecător districtual, Gura Homorului.
Reprezentantul Administraţiei: Dumitru Cojocar, prefect, Gura Homorului.
Locţiitor: Romuald Bubeniczek, comisar, Gura-Homorului.
Reprezentantul Băncii regionale: Ioan Poriuc, secretar comunal, Gura Homorului.
Locţiitor: Ştefan Velehorschi, învăţător, Berchişeşti.
Expert agricol: Visarie Isopescu, referent agricol, Gura Homorului.
Locţiitor: Filimon Belei, secretar agricol, Gura Homorului.
Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Alfred Calmuţchi, proprietar mare,
Baiaseşti.
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Locţiitor: Vasile Halip, consilier silvic, Ilişeşti.
Inginer hotarnic: Emanuel Kulla, inginer hotarnic, Gura Homorului.
Locţiitor: Ernst Bota, inginer hotarnic civil, Suceava.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Gheronte Doboş, agricultor, Ilişeşti; Vasile Gvinda,
agricultor, Dragoieşti.
Locţiitor: Ion Ardelean, agricultor, Capu Codrului; Gheorghe Vodă, agricultor,
Baiaseşti.
Comisiunea agrară de ocol Gura Putilei.
Preşedinte: Miron Volcinschi, pretor şi şef al ocolului judecătoresc Gura Putilei.
Locţiitor: Ludvig Szylecki, judecător districtual, Gura-Putilei.
Reprezentant al Administraţiei: Aurel Percec, prefect, Vijniţa.
Locţiitor: N. Hladciuc, maestru poştal, Gura-Putilei.
Reprezentant al Băncii regionale: Orest Cozac, protopop, Putila.
Locţiitor: Admund Niecras, brigadier districtual, Gura-Putilei.
Expert agricol: Gheorghe Berenţan, referent silvic, Vijniţa.
Locţiitor: Florian Jablonschi, brigadier districtual, Putila.
Reprezentant al proprietarilor expropriaţi: Cajetan Bohosievici, proprietar mare,
Milie.
Locţiitor: Stanislaus Bohosievici, proprietar mare, Milie.
Inginer hotarnic: Heinrich Hoffenberg, inginer hotarnic, Putila.
Locţiitor: Anton Kozicec, inginer hotarnic civil, Vijniţa.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Cosma Sendru, agricultor, Gura-Putilei, Teodor Chira,
agricultor, Putila.
Locţiitori: Ion Dubiac, agricultor, Măriniceni, Eugen Zaremba, agricultor,
Măriniceni.
Comisiunea agrară de ocol Rădăuţi.
Preşedinte: Anton Şesan, consilier de tribunal şi şef al ocolului judecătoresc Rădăuţi.
Locţiitor: Constantin Nastasi, consilier de tribunal Rădăuţi.
Reprezentant al Administraţiei: Ilie Maceiovschi, consilier superior de administraţie,
Rădăuţi.
Locţiitor: Ilie Stoleriu, comisar, Rădăuţi.
Reprezentant al Băncii regionale: Chiriac Cârstean, învăţător superior Prătăuţii
vechi.
Locţiitor: Vasile Mironovici, paroh, Burla.
Expert agricol: Vasile Strătescu, consilier agricol, Rădăuţi.
Locţiitor: Aurelian Voronca, director al Şcolii agronomice Rădăuţi.
Reprezentant al proprietarilor expropriaţi: Valerian Mironovici, consilier silvic
Voivodeasa.
Locţiitor: Aurel Isopescu, maestru silvic, Vicovul de sus.
Inginer hotarnic: Emil Herold, inginer civil, Rădăuţi.
Locţiitor: Carol Hlavin, inginer hotarnic civil, Rădăuţi.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Eugen Sucevan, agricultor, Rădăuţi; Petrea Corfus,
agricultor, Frătăuţii vechi.
Locţiitori: Petrea Pitic, agricultor Straja; Simon Popescul, agricultor, Rădăuţi.
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Comisiunea agrară de ocol Sadagura.
Preşedinte: Ion Hahon, pretor şi şef al ocol judecătoresc Sadagura.
Locţiitori: Dr. Edmund Rosenzweig, judecător, Sadagura.
Reprezentant al Administraţiei: Dumitru Iliuţ, prefect, Cernăuţi.
Locţiitor: Ştefan Pacor Karstenfels, comisar, Cernăuţi.
Reprezentant al Băncii regionale: Isidor Hoinic, consilier de contabilitate, Cernăuţi.
Locţiitori: Dr. Aurel Şandru, comisar de Bancă, Cernăuţi.
Expert agricol: Timistocle Prelici, consilier agricol, Cernăuţi.
Locţiitor: Vladimir Nicorovici, preot, Rarancea.
Reprezentant al proprietarilor expropriaţi: Egon Mustaţa, proprietar mare, Cernăuţi.
Locţiitor: Alexandru Grigorcea, proprietar mare, Serăuţii de jos.
Inginer hotarnic: Stricker Georg, inginer civil, Cernăuţi.
Locţiitor: Josef Heuchert, inginer civil, Cernăuţi.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Vasile Sorohan, agricultor, Toporăuţi; Vasile Lupu,
agricultor, Rarancea.
Locţiitori: Petre Doroş, proprietar, Mahala; Ion a lui Nicolai Slaciuc, agricultor,
Toporăuţi.
Comisiunea agrară de ocol Seletin.
Preşedinte: Dr. Artur Hnidei, pretor şi şef al ocolului judecătoresc Seletin.
Locţiitor: Ervin Katz, judecător, Seletin.
Reprezentant al Administraţiei: Pintea Teleagă, subprefect, Seletin.
Locţiitor: Dr. Ştefan Brailean, comisar, Seletin.
Reprezentant al Băncii regionale: Cornel Scraba, funcţionar comunal, Seletin.
Locţiitor: Naftali Sperber, notar, Seletin.
Expert agricol: Vasile Strătescu, consilier agricol, Rădăuţi.
Locţiitor: Eduard Hofman, brigadier districtual, Seletin.
Reprezentant al proprietarilor expropriaţi: Arcadie Boca, măiestru silvic, Seletin.
Locţiitor: Ioan Antimovici, elev silvic. Seletin.
Inginer hotarnic: Bruno Frenkel, inginer hotarnic de stat, Seletin.
Locţiitor: Carol Hlavin, inginer hotarnic civil, Rădăuţi.
Reprezentanţi al ţăranilor: Ion Chiseliţa, agricultor, Seletin; Ioan Hutopila,
agricultor, Şipotele-Sucevei.
Locţiitori: Vasile Mehno, agricultor, Şipotele-Sucevei; Roman Tcaci, agricultor,
Seletin.
Comisiunea agrară de ocol Siret.
Preşedinte: Gheorghe Teleaga, pretor şi şef al ocolului judecătoresc Siret.
Locţiitor: Apolo Patraş, judecător districtual, Siret.
Reprezentant al Administraţiei: Teofil Nichitovici, prefect, Siret.
Locţiitor: Leon Goian, comisar, Siret
Reprezentant al Băncii regionale: Toader Bileţchi, învăţător superior, Oprişeni.
Locţiitor: Gheorghe Şotropa, agricultor, Prevorochi.
Expert agricol: Petru Curelar, referent agricol, Siret.
Locţiitor: Eugen Lupu, agricultor, Volcineţ.
Reprezentant al proprietarilor expropriaţi: Dr. Alexandru Skibnievschi, proprietar
mare, Hliboca.
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Locţiitor: Gheorghe Flondor, proprietar mare, Rogojeşti.
Inginer hotarnic: Iulius Podhayski, inginer civil, Siret.
Locţiitor: Dimitrie Gramatovici, inginer hotarnic, Siret.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Simion Diaconescu, agricultor, Calafindeşti; Constantin
Homeniuc, agricultor, Tereblecea.
Locţiitori: Mihail Cimbru, agricultor, Trestiana, Ion Panţir, agricultor, Petriceni.
Comisiunea agrară de ocol Solca.
Preşedinte: Dimitrie Andruhovici, pretor şi şef al ocolului judecătoresc, Solca.
Locţiitor: Alois Provazi, judecător districtual, Solca.
Reprezentant al Administraţiei: Dumitru Cojocar, prefect, Gura Homorului.
Locţiitor: Ervin Nossek, concepist Gura Homorului.
Reprezentant al Băncii regionale: Gheorghe Neculce, paroh, Solca.
Locţiitor: Chiril Chiraş, cantor, Botoşana.
Expert agricol: Visarie Isopescu, referent agricol, Gura Homorului.
Locţiitor: Ion Tudosan, învăţător superior, Poieni.
Reprezentant al proprietarilor expropriaţi: Teofil Ivanovici, administrator silvic,
Solca.
Locţiitor: Ion Tonigar, preot, Arbore.
Inginer hotarnic: Josef Vinterniţ, inginer hotarnic superior, Solca.
Locţiitor: Ernest Bota, inginer hotarnic civil, Suceava.
Reprezentanţi al ţăranilor: Vasile Buliga, agricultor, Arbore; Dumitru Ungurean,
agricultor, Cacica.
Locţiitori: Jacob Ghiaţa, agricultor, Botoşana; Gheorghe Hojbota, agricultor,
Pârteştii de sus.
Comisiunea agrară de ocol Stăneşti.
Preşedinte: Ilie Flocea, pretor şi şef al ocolului judecătoresc, Stăneşti.
Locţiitor: Vladimir Danciul, judecător, Stăneşti.
Reprezentant al Administraţiei: Gheorghe Michitovici, prefect, Văşcăuţi.
Locţiitor: Teofil Baloşescul, perceptor, Stăneşti.
Reprezentant al Băncii regionale: Nicolai Tudan, agricultor, Costeşti.
Locţiitor: Ilarion Carbuliţchi, agricultor, Stăneştii de Sus.
Expert agricol: Glicherion Nosievici, referent agricol, Văşcăuţi.
Locţiitor: N. Nicorovici, agricultor, Stăneştii de Jos.
Reprezentant al proprietarilor expropriaţi: Dionis Samson, proprietar mare, Stăneşti.
Locţiitor: Alexandru Flondor, proprietar mare, Hliniţa.
Inginer hotarnic: Otto Deutch, inginer hotarnic de stat, Stăneşti.
Locţiitor: Iosef Müller, inginer civil, Cernăuţi.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Nasarie Baloşescul, agricultor, Voloca; N. Sirota,
agricultor, Bărbeşti.
Locţiitori: Vasile Dumici, agricultor, Voloca pe Ceremuş; Alexandru Crăciunescu,
agricultor, Stăneşti.
Comisiunea agrară de ocol Storojineţ.
Preşedinte: Ion Sbiera, consilier de tribunal şi şef al ocolului judecătoresc Storojineţ.
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Locţiitor: Gheorghe Jemna, judecător districtual, Storojineţ.
Reprezentant al Administraţiei: Isidor Manescu, consilier superior administrativ,
Storojineţ.
Locţiitor: Dr. Frederic Kuczynski, secretar administrativ, Storojineţ.
Reprezentant al Băncii regionale: Vasile Ungurean, avocat, Storojineţ.
Locţiitor: Ion Gherman, învăţător superior, Budeniţ.
Expert agricol; Orest Prelici, referent agricol, Storojineţ.
Locţiitor: Ilie Vasca, agricultor, Pătrăuţii pe Siret.
Reprezentant al proprietarilor expropriaţi: Isidor Janoş, proprietar mare, Panca.
Locţiitor: Gheorghe Medveţchi, proprietar mare, Bobeşti.
Inginer hotarnic: Adrian Onciul, inginer civil, Storojineţ.
Locţiitor: Max Weissel, inginer hotarnic de stat, Storojineţ.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Andrei Carp, agricultor, Iordăneşti; Ion Ungurean,
agricultor, Suceveni.
Locţiitori: Nicolai Tomiuc, agricultor, Storojineţ; Procopie Lunguliac, agricultor,
Ropcea.
Comisiunea agrară de ocol Stulpicani.
Preşedinte: Nicolai Cortuşan, pretor şi şef al ocolului judecătoresc Stulpicani.
Locţiitor: Wilhelm Praglovschi, judecător, Stulpicani.
Reprezentant al Administraţiei: Alexandru Sbiera, prefect, Câmpu-Lung.
Locţiitor: N. Paproţchi, comisar, Câmpu-Lung.
Reprezentant al Băncii regionale: Orest Bendevschi, preot, Stulpicani.
Locţiitor: Gavril a lui Jon Hutu, agricultor, Stulpicani.
Expert agricol: Gheorghe Marcu, referent agricol, Câmpu-Lung.
Locţiitor: Dumitru Mihalea, agricultor, Floceni.
Reprezentant al proprietarilor expropriaţi: Liviu Ieşan, administrator silvic,
Stulpicani.
Locţiitor: N. Dobrovolschi, administrator silvic, Stulpicani.
Inginer hotarnic: Marcus Şotenfeld, inginer hotarnic de stat, Stulpicani.
Locţiitor: Iohann Krotky, inginer hotarnic civil, Stulpicani.
Reprezentanţi al ţăranilor: Jon Gemănar, agricultor, Doroteea; Alexie Petre Flocea,
agricultor, Negrileasa.
Locţiitori: Gheorghe Mihalea, agricultor, Slătioara; Toader a lui Jon Robaniuc,
agricultor, Floceni.
Comisiunea agrară de ocol Suceava.
Preşedinte: Ion Avram, consilier superior de tribunal, Suceava.
Locţiitor: Eusebie Zaharovschi, judecător districtual, Suceava.
Reprezentant al Administraţiei: Dr. Nicolai Lupu, prefect, Suceava.
Locţiitor: Octavian Bărgăuan, concepist, Suceava.
Reprezentant al Băncii regionale: Amfilochi Ţurcan, învăţător superior, Mihoveni.
Locţiitor: Ion Scolobiuc, cantor, Lisaura.
Expert agricol: Gheorghe Vorobchievici, consilier agricol, Suceava.
Locţiitor: Nicolai Donisă, învăţător superior, Bosance.
Reprezentant al proprietarilor expropriaţi: Nicolai Aritonovici, proprietar mare,
Şcheia.
Locţiitor: Dumitru Neculiţă-Popovici, proprietar mare, Costâna.
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Inginer hotarnic: Iancu Popescu, inginer civil, Suceava.
Locţiitor: Necolai Găitan, inginer hotarnic civil, Suceava.
Reprezentanţi ai ţăranilor: N. Verestiuc, agricultor, Lisaura; N. Gafenco, agricultor,
Romaneşti.
Locţiitori: N. Marmeliuc, agricultor, Liteni; Ilie Iacoban, agricultor, Comăneşti.
Comisiunea agrară de ocol Văşcăuţi.
Preşedinte: Vasile Giurumia, pretor şi şef al ocolului judecătoresc, Văşcăuţi.
Locţiitor: Onoriu Aniuk, judecător districtual, Văşcăuţi.
Reprezentantul Administraţiei: Gheorghe Michitovici, prefect, Văşcăuţi.
Locţiitor: Julian Wolf, secretar districtual, Văşcăuţi.
Reprezentantul Bacii regionale: Gheorghe Vihovici, administrator financiar, Văşcăuţi.
Locţiitor: Teodor Rusnac, agricultor, Ceartoria.
Expert agricol: Glicherion Nosievici, referent agricol, Văşcăuţi.
Locţiitor: Tit Tudan, agricultor, Costeşti.
Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: N. Bohosievici, proprietar mare, Banila pe
Ceremuş.
Locţiitor: Stino della Scala, proprietar mare, Călineşti pe Ceremuş.
Inginer hotarnic: Heinrich Schmidt, inginer civil, Cernăuţi.
Locţiitor: Otto Doutsch, inginer hotarnic de stat, Văşcăuţi.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Mihail Colotelo, Vilaucea; N. Darie, agricultor, Văşcăuţi.
Locţiitori: Toader Leviţchi, agricultor, Ceartoria; N. Cozman, agricultor, Banila pe
Ceremuş.
Comisiunea agrară de ocol Vatra Dornei.
Preşedinte: Victor Tomaşciuc, consilier de tribunal şi şef al ocolului judecătoresc
Vatra Dornei.
Locţiitor: Erich Botuşan, judecător districtual Vatra Dornei.
Reprezentantul Administraţiei: Dimitrie Lumicean, subprefect Vatra Dornei.
Locţiitor: Petru Forfotă, primar Vatra-Dornei.
Reprezentantul Băncii regionale: Samuil Ioneţ, învăţător superior, Dorna Candrenilor.
Locţiitor: Gavril Chiruţă, agricultor, Vatra Dornei.
Expert agricol: Gheorghe Marcu, referent agricol, Câmpu-Lung.
Locţiitor: Vasile Mihal, învăţător, Iacobeni.
Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Silviu Dimitrovici, maestru silvic, Vatra
Dornei.
Locţiitor: Emilian Jemna, asistent silvic, Vatra Dornei.
Inginer hotarnic: David Stern, inginer hotarnic superior, Vatra Dornei.
Locţiitor: Nicolai Hluşcu, inginer, Câmpu-Lung.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Filip Giosan, agricultor, Ciocăneşti; Iile Nacu, agricultor,
Vatra Dornei.
Locţiitori: Andrei Bruju Donisă, agricultor, Dorna Candrenilor; Gavril Vasiluţ,
agricultor, Poiana Stampii.
Comisiunea agrară de ocol Vijniţa.
Preşedinte: Eugen Halip, consilier de tribunal şi şef al ocolului judecătoresc Vijniţa.
Locţiitor: Atanasie Fedorovici, judecător districtual, Vijniţa.
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Reprezentantul Administraţiei: Aurel Percec, prefect al judeţului Vijniţa.
Locţiitor: Dr. Ladislaus Kveton, secretar de administraţie, Vijniţa.
Reprezentantul Băncii regionale: David Muntean, paroh, Mihova.
Locţiitor: Toader Bujor, funcţionar, Vijniţa.
Expert agricol: Gheorghe Berenţan, referent silvic, Vijniţa.
Locţiitor: Vasile Zavadiuc, învăţător superior, Milie.
Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Kajetan Bohosievici, proprietar mare,
Milie.
Locţiitor: Stanislaus Bohosievici, proprietar mare, Milie.
Inginer hotarnic: Lazar Rauchwerger, inginer hotarnic, Vijniţa.
Locţiitor: Schloime Geller, inginer hotarnic civil, Cernăuţi.
Reprezentanţi ai ţăranilor: Nicolai Hrebiuc, agricultor, Berhomet pe Ceremuş; Petru
Mazurec a lui Simion, agricultor, Ispas.
Locţiitori: Tihon Onufreiciuc, agricultor, Câmpu-Lungul Rusesc; Ostafi Klem
Hrabniţchi, agricultor, Vijnicioara.
Comisiunea agrară de ocol Zastavna.
Preşedinte: Mihail Ţimpău, consilier de tribunal şi şef al ocolului judecătoresc,
Zastavna.
Locţiitor: Vladimir Smerecinschi, judecător, Zastavna.
Reprezentantul Administraţiei: Vladimir Iliuţ, prefect, Zastavna.
Locţiitor: Ion Rapf, concepist, Zastavna.
Reprezentantul Băncii regionale: Leon Onciul, agricultor, Cuciurul Mic.
Locţiitor: Petre Zeman, agricultor, Horoşăuţi.
Expert agricol: Gheorghe Dracinschi, învăţător, Tăuteni.
Locţiitor: Onufrei Mihaiciuc, agricultor, Vadu-Nistrului.
Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Mihail Romaşcan, proprietar, Pohorlăuţi.
Locţiitor: Julian Balasinovici, proprietar mare, Zastavna.
Inginer hotarnic: Josef Stadler, inginer hotarnic superior, Zastavna.
Locţiitor: Vinzenz Eckel, inginer, Cernăuţi.
Reprezentanţi al ţăranilor: Dumitraş Semeniuc, agricultor, Zastavna; Dumitru
Onofrei Ostapovici, agricultor, Zastavna.
Locţiitori: Mihai Jon Cabiuc, agricultor, Zastavna; Jurchif Tvardovschi, agricultor,
Zastavna1200.

1919: Crâşmele şi crâşmarii Bucovinei României Mari
Numai la asta nu mă aşteptam, adică să existe documente oficiale chiar şi pentru
cârciumile, berăriile şi restaurantele din Bucovina, cu numele proprietarilor serioşi, care, prin
deciziunea ministerială nr. 1593/1919, semnată, în numele lui Ion Nistor, de Iorgu Toma, erau
numiţi în „Comisiunea de apel pentru evaluarea taxei de cărşmărit‖ pe anul în curs, unul
dintre aceştia, Beill Oscar, proprietarul berăriei Siret, chiar în comisiunea centrală. Lui i se
alăturau, în binomul umanist preţ-cinzeacă, mari personalităţi unioniste bucovinene, numai
bune de onorat cu busturi de către administraţia actuală a judeţului Suceava, precum prefectul
1200 Monitorul Bucovinei, Fascicola 73, 13 octombrie nou 1919, pp. 1-8
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i. r. Franz Neumann, consilierul superior de tribunal Teofil Zukowski, avocatul Eusebie
Antonovici, inginerul agricol Eugen Motrescu, concepistul de administraţie Ioan Prodaniuc,
consilierul de finanţe Leo Neuberger, consilierul de tribunal Dr. Heinrich Reininger,
directorul de contabilitate Marian Streit, marele moşier din Carapciu pe Siret Iancu Grigorcea
şi inspectorul Longhin Nuţu.
Urmărind, uşor amuzat, istoricul acestei nobile profesii, căreia i-am plătit obolul în
tinereţe, aflu nume grele ale industriei petrecăreţe bucovinene, care s-au învrednicit la
aprecierea comunitară.
În districtul Cernăuţilor, s-au învrednicit la neuitare numele „cârşmarilor‖ Ignatie
Spatariu din Boian, Nicolai Andriciuc din Zadobriuca, Teodor Cudla din Mahala, Ioan
Niznic din Cosmin şi Abraham Ausländer din Ceahor, şi tovarăşii lor grijulii cu aleanurile
omeneşti, adică, în afară de prefectul districtual, „comisarul superior al gardei financiare‖
Apolonius Dabrovschi, gerentul comunal din Sadagura Mendel Bardach şi administratorul
percepţiei din Cernăuţi Ioan Moszoro.
În districtul Gura-Homorului, de toată cinstea prefecturistă se bucurau crâşmarii
Alexandru Buburuzan din Mănăstirea Homorului, Vasile Floreşteanu din Valea-Sacă,
Hans Ludvar din Gura-Homorului şi Jankel Fleiscer din Corlata, lista decizională fiind
completată, în afară de prefect sau de locţiitorul acestuia, cu „superiorul gardei financiare‖
Josif Prelici, cu administratorul superior al percepţiei i. r. Gheorghe Schönbesch, cu oficialul
percepţiei Rudolf Speidl şi cu „comisarul gardei financiare i. r.‖ Ion Kusniewicz.
În districtul Coţmanilor, Ioan Pauliuc, Jossel Pilpel, Gheorghe a lui Vasile
Perhinschi şi Samuel Fritz, toţi din Coţmani, disputau între ei gloria renumitelor târguri
săptămânale ale nordului Bucovinei, din comisiune făcând parte şi prefectul, dar şi comisarul
superior de gardă financiară Gheorghe Drame, inspectorul şcolar districtual Arcadie Vihnean,
asistentul de percepţie Samuel Eisenkraft şi controlorul de percepţie Ferdinand Rottenstreich.
În districtul Câmpulungului, Vasile Albei Şandru, notat, în alte ştiri ale vremii
„Alboi-Şandru‖, Anton Rothkögel şi dorneanul Nuchim Bronstein reprezentau autoritatea
preţurilor, vegheată creştineşte şi de cantorul Nicolai Balan, care, se vede treaba, era intens
interesat de cum se mai vindea „sângele Domnului‖. Pe lângă Balan, activau în
democratizarea consumului de trascăuri comisarul gărzii financiare Grigori Rusu, secretarul
comunal al târgului Ioan Anghel, administratorul de percepţie Iosif Rothkögel şi casierul de la
Casa bolnavilor din Câmpulung Victor Cocorean.
În districtul Rădăuţilor, cel mai vrednic ţinut de straşnici băutori, la care caută cu
admiraţie chiar şi Europa zilei de astăzi, cârciumarii se aflau sub aurele luminoase ale liderilor
cu nume, precum Heinrich Voise şi Benjamin Klein, negociatori de preţuri flexibile fiind
Carol Neunteufel, comisarul gărzii financiare Ştefan Jamnicki, Hermann Krassler,
administratorul de percepţie Hugo Rezniczek şi profesorul Mihai Vicol.
În districtul Siret, de bietele aleanuri omeneşti se ocupau Moritz Kugelmass din Siret
şi Isidor Oelgeisser din Hliboka, dar comisiunea aduna şi personalităţi celebre, precum
Simion Silion, comisarul gărzii financiare Oskar Klonner, administratorul de percepţie Eduard
Minialov şi pe Carol Teitler – toţi din Siret, precum şi pe Joachim Voloşciuc din Negostina şi
pe Teofil Constantinovici din Poieni.
La Storojineţ activau, cu succes, Moses Hausknecht şi Moses Gottlieb, dar şi marele
proprietar din Prisăcăreni, Dr. Radu Grigorcea, care avea propriile lui crâşme, comisarul
superior al gărzii financiare din Storojineţ Klemens Rudnicki, inginerul Adrian Onciul,
administratorul de percepţie Berl Herbst, agronomul Teodor Kozma din Storojineţ şi primarul
Pătrăuţilor pe Siret Ilie Stefuriac.
Suceava, cu buna ei distribuire zonală, inclusiv prin „otelul‖ lui Hermann Dermer,
avea crâşme cu renume în Iţcanii Noi, cea a lui Rudolf Sauer, şi în Dărmăneşti, pe cea a lui
Gheorghi Roşu, dar de democratizarea consumului produsului care dăunează grav sănătăţii,
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mai ales atunci când lipseşte se ocupau primarul din Bălăceana Mihai Cormoş, comisarul
superior al gărzii financiare Wladimir Rycerz, marele moşier din Costâna Dumitru NiculiţaPopovici, administratorul de percepţie din Suceava Bruno Hasenöhrl şi comerciantul Karl
Sternberg.
În districtul Văşcăuţilor, alături de cârciumarii Chaim Lifsches şi Abraham Selig
Rennert, făceau parte din comisiune administratorul Bogdan Wierzanski, comisarul gărzii
financiare Ottokar Wurzer, farmacistul Emil Willner, contabilul Mendel Lifsches,
administratorul pe percepţie Gheorghi Vihovici şi comerciantul Schaje Launer.
În Vijniţa, cârciumari cu prestigiu erau Mihai Strusiewcz din Putila şi Alter Drimer
din Vijniţa, comisiunea fiind completată cu marele proprietar din Milie Stanislau
Bohosiewicz, comisarul superior al gărzii financiare Nicolai Weissmann, inspectorul şcolar
Vasile Czechowski, Antschel Dauber şi administratorul de percepţie Adolf Ciolek, toţi din
Vijniţa, şi forestierul din Gura-Putilei Edmund Niehrasz.
În districtul Zastavna, cârciumarii Süssie Fischer şi Isidor Linker din Zastavna şi
Munisch Wacher din Cincău contribuiau la sporirea dragostei pentru România Mare, având
de partea lor, în acest avânt fără de asemuire, pe primarul din Cuciurul-Mic Jacov Burda, pe
comisarul gărzii financiare Carol Swoboda, pe secretarul districtual Xaver Botuszanski, pe
administratorul de percepţie Emil Schneider şi pe primarul din Vasilău Julian
Balasinowicz1201.
Povestea cârciumăritului la români este cea a unor ipocrite afaceri ierarho-călugăreşti,
prin care lacomii adunători de averi pământeşti, începând de la mitropoliţi şi până la stareţi,
cultivau cu încrâncenare viciul, sub motivaţia finanţării cultului. Structurile ierarhice
bisericeşti aveau numeroase vii, dar primeau şi de la domniei măcar câte 10.000 litri de vin pe
an, pentru că daniile domneşti, de câte 6-10 buţi, însemnau cantităţi uriaşe de băutură, care
intrau în pivniţele mănăstireşti, dar nu pentru creştinească împărtăşanie. Într-un vechi ispisoc
se face referire la cumpărarea unei buţi cu vin şi, astfel, rămâne mărturia că s-a vândut „o bute
de vin de 90 vedre, drept 27 taleri bani gata‖1202. Cum o vadră moldovenească avea 15,2 litri,
o bute conţinea 1.368 litri de vin. Ceea ce înseamnă că mănăstirile care beneficiau de danii
anuale de câte 6 buţi, primeau câte 8.200 litri de vin, iar cele cu câte 10 buţi, câte 13.680 litri.
În mănăstirea Neamţului, unde se dăruiau câte 12 buţi pe an, intrau, deci, 20.793,6 litri de vin
anual, păstrat pentru „nevoile cultului‖ sau vândut prin intermediul cârciumilor mănăstireşti
sau doar aflate „sub ascultarea‖ mănăstirilor, pentru că, din 31 august 1458, „cine ar voi să
facă cârciumă să aibă a se înscrie la călugări… iar cine nu se va înscrie în catastiful lor,
călugării au voie de la noi să-i ia lui acea băutură şi încă să ia de la acel om 20 de zloţi‖. Poate
suna incredibil, pentru un credincios de astăzi, o poruncă voievodală, prin care se ordonă
agenţilor fiscali ai statului să lase „în pace o cârciumă mare… a sfintei episcopii‖ sau
destinarea casei lui Miron Barnovschi din Suceava, sediul episcopiei de astăzi, drept
cârciumă, în care „să vândă vin, rachiu şi altele, fără să plătească deseatină şi vamă, în care
însă trebuie să-şi procure ceară pentru luminatul moaştelor‖. În cârciumile mănăstireşti,
episcopale sau ale mitropoliei vindeau vinul, berea, apoi şi rachiul iobagi mănăstireşti,
consideraţi, datorită statului lor de cârciumari, „meşteri ai sfintei Episcopii‖ sau mănăstiri sau
mitropolii, apoi s-a apelat şi la darea în arendă a acestor cârciumi, preferaţi fiind
experimentaţii cârciumari galiţieni. Un astfel de cârciumar mitropolitan este Abraham,
arendaşul Mitropoliei Sucevei, care luase în arendă cârciumile mitropoliei, încercând să
promoveze rachiul, care nu se prea bucura de succes printre preferinţele moldovenilor, aprigi
băutori de vin. Întâmplarea făcuse că, prin 1630, tocmai bântuise prin ţară holera, care
debutează prin friguri. Abraham, cu o inspiraţie genială, a pus rachiul în sticluţe mici şi a
1201 Monitorul Bucovinei, Fascicula 69, Cernăuţi, în 3 octombrie nou 1919, pp. 1-3
1202 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XIX, Bucureşti 1969, doc. 235, p. 320
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început să-l vândă, aşa cum făceau şi confraţii lui prin Maramureş, drept… leac pentru holeră,
adică holercă sau horilcă. Folosit ca leac pentru domolirea frisoanelor de frig, rachiul îşi
făcea pe deplin datoria, iar moldovenii au adoptat, la început ca metodă profilactică, holerca.
În 7 noiembrie 1630, afacerea cu holercă mergea atât de straşnic, încât Mitropolia Sucevei a
cerut, pentru cârciumile arendate lui Abraham, scutire de dări către vistierie.
Preoţii de prin satele închinate unor mănăstiri, episcopii sau direct mitropoliei erau
obligaţi la „darea vlădicească‖, respectiv „câte doi galbeni şi câte doi potronici pentru
prescuri şi câte doi potronici pentru lumânări şi câte trei pătrări de grăunţe şi câte un
potronic pentru hârtie precum iaste obiceiul‖. Darea aceasta, mult îngroşată, se plăteşte şi
astăzi, dacă ne facem curajul de a recunoaşte cu onestitate uriaşa farsă în care ne-au rostogolit,
sub pretextul credinţei, ierarhiile bisericeşti. Primind ceara de la fiecare cârciumă, instituţiile
ierarhice bisericeşti nu ar fi avut motive să-i oblige şi pe bieţii preoţi săteşti la câte o taxă
anuală de „doi potronici pentru lumânări‖, mai ales că un sat, în trecute vremuri, avea 15-20
de case, câştigurile preoţeşti fiind nesemnificative, cu excepţia satelor aflate în proprietatea
unor anumiţi preoţi – dar aceştia erau puţini la număr.
În 6 ianuarie 1411, Alexandru cel Bun dăruieşte, în afară de nişte sate, „în fiecare an
întreg, câte 10 buţi de vin‖1203, deci 13.680 litri, deci pentru un consum zilnic de peste 37 litri.
În 1 septembrie 1429, la Suceava, Alexandru voievod „şi cu bine-cinstitoarea doamnă
Marina‖ dăruia mănăstirii Neamţului „în fiecare an douăsprezece buţi de vin, din deseatina
Neamţului… pentru sănătatea noastră şi pentru pomenirea sfânt-răposaţilor noştri părinţi‖ 1204.
Dania este întărită în 23 decembrie 1430, tot din Suceava 1205.
În 12 martie 1439, fiii lui Alexandru cel Bun, Ilie şi Ştefan, întăresc mănăstirii
Moldoviţa „în fiecare an, câte zece buţi de vin‖ 1206, danie întărită, în 11 februarie 1447, şi de
Ştefan voievod, fiul lui Alexandru cel Bun1207.
În 5 octombrie 1448, la Probota, „cu inimă curată şi luminată‖ Petru Aron dăruia
„mănăstirii noastre din Poiană… pentru pomenirea sfânt-răposaţilor noştri părinţi, Alexandru
voievod şi mama noastră, doamna Maria… în fiecare an câte şase buţi de vin din deseatina
noastră, sau de la Hârlău, sau de la Cotnari sau din orice parte. Şi de asemenea am dat acestei
mănăstiri mai înainte de toate toată ceara de la Târgu Frumos, s-o ia călugării, în fiecare an,
de la toţi câţi vor avea cârciumi. Toate acestea, şi vinul, şi ceara, să fie mănăstirii noastre uric
în vecii vecilor, neclintit‖ 1208.
În 8 aprilie 1449, din Suceava, Alexandru voievod întăreşte şi sporeşte dania pentru
Probota, călugării primind dreptul să ia „din vinul din deseatina noastră, în fiecare an, câte
şapte buţi de vin… Pentru aceea, oricine va însemna deseatina de vin, din partea noastră,
prin ţara noastră, acela să dea mănăstirii noastre mai sus scrise câte şapte buţi de vin‖ 1209.
În 31 august 1458, printr-un uric scris la Târgul de Jos, Ştefan cel Mare întăreşte
mănăstirii Moldoviţa „dania înaintaşilor noştri… ca să asculte şi să-şi adune ceara de la Baia,
din toate cârciumile de la Baia, ca să asculte de această mănăstire, de sfânta biserică de la
Moldoviţa, cu tot venitul. Iar cine ar voi să facă cârciumă să aibă a se înscrie la călugări,
iar cine nu se va înscrie în catastiful lor, călugării au voie de la noi să-i ia lui acea băutură şi
încă să ia de la acel om 20 de zloţi‖ 1210.
1203 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. I, Bucureşti 1975, doc. 29, p. 42
1204 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. I, Bucureşti 1975, doc. 93, p. 139
1205 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. I, Bucureşti 1975, doc. 100, p. 148
1206 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. I, Bucureşti 1975, doc. 192, p. 271
1207 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. I, Bucureşti 1975, doc. 272, p. 385
1208 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. I, Bucureşti 1975, doc. 288, p. 412
1209 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. I, Bucureşti 1975, doc. 2, p. 2
1210 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. I, Bucureşti 1975, doc. 75, p. 109
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În 15 martie 1490, când trece sub ascultarea Episcopiei din Rădăuţi 50 de „biserici cu
popă‖, şi când, prin uric separat, stabileşte braniştea şi închină „toate bisericile şi cu popii care
sunt în toate satele de ascultă de acea sfântă mănăstire de la Putna‖, Ştefan cel Mare stabilea
că, „oricâte biserici se vor face şi se vor înnoi de aici înainte şi oricâţi popi se vor pune în
toate acele sate mănăstireşti mai sus scrise… ei toţi… să plătească dare acolo şi tot venitul
ce se cuvine unui mitropolit de la popi. Şi pe toţi aceşti popi să-i judece egumenul de la
mănăstirea Putna‖. Cât despre uriaşa moşie mănăstirească, „acea branişte să fie a mănăstirii
Putna ca să pescuiască pentru sine şi să-şi pască vitele. Iar altul nimeni să nu îndrăznească
fără voia egumenului să pescuiască în acea branişte, să pască vite şi să nu facă nici alt
lucru‖1211. Întăritură pentru aceste privilegii s-a dat şi în 17 noiembrie 15021212.
În 17 ianuarie 1612, „smeritul ieromonah Ghervasie egumenul şi tot întru Domnul
smerit sobor din mănăstirea Putna‖ trimit pe la bisericile din satele ce-i erau închinate „pre
fratele nostru Ioan ieromonah precum ca să strângă dăjdii de la fieştecare, preoţi şi diaconi,
câte doi galbeni şi câte doi potronici pentru prescuri şi câte doi potronici pentru lumânări
şi câte trei pătrări de grăunţe şi câte un potronic pentru hârtie precum iaste obiceiul‖1213.
În 26 martie 1624, Radu Mihnea a „dat sfintei şi marii biserici a Mitropoliei Ţării
Moldovei, care este închinată Sfântului martir şi biruitor al lui Hristos, Gheorghe, şi unde se
odihnesc întregi şi neputrezite moaştele Sfântului Ioan cel Nou, al nostru pe drept domnesc sat
Zaboloteni, cu loc de moară pe pârâul Suceava, ce a fost sub administrarea cetăţii Suceava şi
care se află în ţinutul Suceava‖ pentru „ca sus zisul sat să contribuie pentru tămâia şi lampa
de la moaştele ce se odihnesc acolo ale Sfântului Ioan cel Nou‖1214.
În 6 octombrie 1626, Iaşi: „Miron Barnovschi voievod dă privilegiul ca foloasele din
arenda rachiului să fie pentru Mitropolia Sucevei, la Sfântul Gheorghe şi Ioan cel
Nou‖1215.
În 16 septembrie 1629, „Ioan Alexandru voievod (Coconul) scuteşte cârciumile care
aparţin Mitropoliei Sucevei de toate dările‖1216.
În 7 noiembrie 1630, „Moise Movilă, domnul Moldovei, scuteşte pe Abraham,
arendaşul Mitropoliei Sucevei, de toate dările către domnie‖ 1217.
În 12 noiembrie 1630, „Moise Movilă voievod întăreşte arenda rachiului Sucevei sau
dreptul de vânzare pentru Mitropolie‖1218.
În 18 aprilie 1632, din Iaşi, Alexandru Iliaş voievod scrie „ureadnicilor şi şoltuzilor şi
pârgarilor din târgul Huşi să lase „foarte în pace pe aceşti meşteri ai sfintei Episcopii: un
cojocar şi un măcelar şi un cârciumar şi un croitor şi 1 curelar şi doi olari, de jold şi de
podvoade şi de cai de olac şi de vii domneşti‖ pentru „a sluji ce va fi trebile şi posluşania
sfintei Episcopii‖1219. Acest privilegiu era întărit şi de Moise Movilă, în 26 august 16331220. În
20 septembrie 1632, Alexandru Iliaş porunceşte, pe lângă folosirea unui cârciumar pentru
gloria bunului Dumnezeu prin cele chilii mănăstireşti, şi „a lăsa în pace o cârciumă mare… a
sfintei episcopii de Huşi‖1221. Şi Moise Movilă întăreşte acest sfânt privilegiu cârciumăresc
în 26 august 16331222.
1211 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. III, Bucureşti 1980, doc. 73 şi 74, pp. 138-142
1212 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. III, Bucureşti 1980, doc. 283, p. 505
1213 Balan, Teodor, Documente bucovinene, vol. I, Cernăuţi 1933, doc. 68, p. 146
1214 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XVIII, Bucureşti 2006, doc. 184, p. 253
1215 DGAS, Suceava. File de istorie, Bucureşti 1989, doc. 197, p. 246
1216 DGAS, Suceava. File de istorie, Bucureşti 1989, doc. 112, p. 249
1217 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean, Bucureşti 1983, doc. 311, p. 131
1218 DGAS, Suceava. File de istorie, Bucureşti 1989, doc. 120, p. 253
1219 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XXI, Bucureşti 1971, doc. 23, p. 24
1220 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XXI, Bucureşti 1971, doc. 354, p. 452
1221 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XXI, Bucureşti 1971, doc. 214, p. 270
1222 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XXI, Bucureşti 1971, doc. 353, p. 450
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În 1 iunie 1632, Alexandru Iliaş voievod dăruieşte Mitropoliei Sucevei „venitul din
cârciumi‖1223, iar în 7 iunie 1632 întăreşte Mitropoliei „camăna mare şi mică de la şapte
cârciumi‖1224. În 5 mai 1634, nici Vasile Lupu 1225 nu rămâne mai prejos în grija pentru
puritatea sufletească a credincioşilor suceveni, din aburii lor de mahmureală procurându-se
„lumină pentru Sfânt‖.
În 20 aprilie 1627, Miron Barnovschi „dăruieşte propria sa casă din Suceava, cu
pivniţe de zid, mitropoliei de acolo, cu hramul Sfântul Gheorghe, unde sunt moaştele
Sfântului Ioan cel Nou, şi dă voie ca în această casă să vândă vin, rachiu şi altele, fără să
plătească deseatină şi vamă, în care însă trebuie să-şi procure ceară pentru luminatul
moaştelor‖1226.
În 22 ianuarie 1651, Vasile Lupu „întăreşte veniturile stabilite de către înaintaşii săi
pentru procurarea lumânărilor, a undelemnului de la o candelă, care trebuie să ardă zi şi
noapte la moaştele Sfântului Ioan cel Nou, din cârciumile sale de piatră, mari şi mici, apoi
pentru tămâie, vin şi restul nevoilor bisericii, veniturile de la doi voştinari, doi măcelari şi doi
cojocari‖1227.
În 22 martie 1654, Gheorghe Ştefan „întăreşte Mitropoliei Sucevei, Sfântul Gheorghe
şi Ioan cel Nou, satul Poiana Vădicii de lângă Iaşi şi scuteşte de dări pe cei 20 de posluşnici
de acolo pentru a lucra viile Mitropoliei, din al căror venit se procură lumânările de la
moaştele Sfântului Ioan‖1228.
În 10 august 1666, atunci când „Ioan Iliaş Alexandru voievod întăreşte Mitropoliei
Sucevei rezultatul din vinderea rachiului‖1229.
1764: „8 Septembrie 1764. „Lupu Balş Vel (mare – n. n.) Vornic‖ se învoieşte,
înaintea „Sfinţiei Sale, părintelui Gligorie arhimandritul cheschiofilaxi tis ieras chcvasilichis
monis tu Aghiu Pavlu, de la sfânta mănăstire Sfetagora, ce este hramul Sfeti Ghiorghi‖, şi
cu Timoftei, egumenul de la Tudoreni, pentru moşia Morenii, în hotar cu satul său Plopenii…
Şi o cârciumă, ce este lângă moară‖1230.
1771, ianuarie 1: „Condică cuprinzând 202 documente ale mănăstirii Solca, din anii
1502.1767, pentru satele, moşiile, viile, bălţile, vecinii, posluşnicii şi ţiganii, pivniţele şi
cârciumile, cărţile, veşmintele, vasele şi odoarele mănăstireşti‖ 1231.
1775: Conform izvodului cu oameni al mănăstirii Voroneţ, vatra satului număra, în
1775, 37 de gospodării, toate arendate, pe timp de un an, în 17 iulie 1782, de egumenul
Inochentie evreilor Marco din Suceava şi Solomon din Gura Humorului pentru „40 lei
împărăteşti‖, dar şi cu obligaţia de a vinde două vase cu vin din vinul mănăstirii, cu câte
45 „parale împărăteşti‖ vadra. Adică un preţ dublu faţă de cel de pe piaţa câmpulungeană.
1781: „Evreii care au început să vândă în cârciumi sau tarabe luate în arendă, cu
contracte şi plăţi în avans pe câțiva ani, pot lăsa această arendă evreilor rămași, pentru o
perioadă contractuală limitată, dacă nu altora‖1232.
1782, februarie 19: „Prietineasca carte din Fevruar 1, cu dumnealor aceşti doi ofiţeri
am luat, şi pentru răspunsul ce să cere la partea aceea, pe câteva ponturi a pravilei, şi a
obiceiului de moşii şi alte pricini ca aceste ale pământului, de care Comisia de acolo are
1223 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XXI, Bucureşti 1971, doc. 104, p. 132
1224 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XXI, Bucureşti 1971, doc. 112, p. 137
1225 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XXII, Bucureşti 1974, doc. 113, p. 123
1226 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XIX, Bucureşti 1969, doc. 182, p. 237
1227 DGAS, Suceava. File de istorie, Bucureşti 1989, doc. 155, p. 283
1228 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XVIII, Bucureşti 2006, doc. 138, p. 186
1229 AŞSP, Documente Romaniae Historica. A. Moldova, vol. XXII, Bucureşti 1974, doc. 247, p. 277 subsol
1230 Iorga, op. cit., p. 61
1231 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean, Bucureşti 1983, doc. 1201, p. 402
1232 Polek, Dr. Johann, Joseph's Reisen nach Galizien und der Bukowina, Czernowitz 1895, pp. 41 și
următoarele
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trebuinţă, toate pre larg am înţeles, şi fiind că după cum am şi mai scris, din partea noastră,
de-a pururi buna armonie şi prieteşugul megieşesc nestrămutat să păzeşte, iată că şi la aceste
întrebări s-au făcut de la Divanul nostru răspunsul pe fieştecare pont, după ale pravilei şi
obiceiul pământului urmări, pentru acel fel de pricini de moşii de acolo, şi alte ca aceste, după
cum înscris pe lângă aceasta, s-au trimes, arătându-se pre larg‖, precizează, printre altele că
„moşiile răzeşeşti s-au împărţit şi se împart şi acum în părticele mici, pe câţi răzeşi sunt şi se
cuvine fieştecăruia partea sa, şi pe părticica sa este volnic a face fieştecare crăcimă‖1233.
1811: „Cele mai multe produse ale agriculturii şi creşterii vitelor, ceara, mierea, berea
şi rachiul, lâna şi pieile, păturile, păturile de Suceava şi cordovanul de Vijniţa, dau de lucru
locuitorilor din Bucovina‖1234.
1825, septembrie 4, Iaşi: „Ioan Sandu Sturdza, domnul Moldovei, întăreşte boierilor
Constand Negre, fost mare spătar, şi cumnatului său Ioan Pătraşcu, fost mare ban, „slobozenia
pentru alcătuirea de târg pe moşia lor Brătenii, ţinutul Suceava, dată prin cartea sa din 1 iunie
1825… Se stabileşte organizarea târgului şi plata bezmănului pe stînjenul de dugheană,
cârciuma şi casa „ce va prinde loc la uliţă‖, câte 4 lei pe an, în două vadele, cei de la mahala
câte 2 lei stânjenul; lungul dughenelor să fie de 19 stânjeni, iar şandramaua de un stânjen şi
jumătate; cei ce vor face negoţ cu vin, rachiu, păcură, pitarii şi mungerii, în dughenele lor, să
plătească bezmenul numai pentru dugheni, „cu alt havaet să nu fie supăraţi‖; căsăpiile, câte se
vor face, „jumătate să fie ale stăpânilor târgului şi jumătate ale negustorilor; venitul cotului va
fi al stăpânilor şi se va plăti câte 30 parale butea şi 15 parale polobocul‖1235.
1828, mai 9: „Ioniţă Stărgu din Fulticeni vinde, pentru 2 100 lei, lui Moisă, feciorul lui
Şmil Croitoru, o cârciumă şi o dugheană, sub acelaşi acoperiş, cu grajd şi ogradă, aflate pe
moşia lui Tudorache Ciure căminar şi megieşite cu dughenele Mitropoliei Moldovei‖1236.
1854: „Afară de cereale, se importă din Bucovina piei de vite, iar mai cu seamă,
„spirit‖ rachiu (rachiul, de se vor importa alte cele, dar rachiul nu rămâne uitat). Doamne, de
se bea în patria noastră numai atâta rachiu cât se importă din Galiţia şi Bucovina, încă se bea
prea mult, dar ce vom zice despre vinars, produs aici, în patrie, de bunii patrioţi, care încă şiau lărgit fabricile, iar de arderea bucatelor şi producere vinarsului şi-au câştigat şi maşini, ca
cu atât mai multă câtime de bucate, în cât mai scurt timp, să poată trage din gura săracilor şi,
în loc de pâine şi de nutriment, să le dea rachiu, acel vierme, care roade la sănătatea şi viaţa
omenească, macină averea milioanelor în pungile unor privaţi. De s-ar ridica altfel de fabrici
în patrie, de pănură, de pânză, de ar spori şcolile şi s-ar întemeia şcoli agrare aşa de repede
cum sporesc vinarsurile în patrie, atunci am fi mai fericiţi!‖1237.
1880: „Aici, în Siret, am văzut, cu părere de rău, că ţăranii noştri se îmbulzeau în
cârciumioara unui evreu întocmai cum obişnuiesc a se îmbulzi spre a sfânta cruce, la
Bobotează‖1238.
1890: „Grecoteiul Leon Sinescu, primarul Târgului Burdujeni, care, pe lângă meseria
lucrativă de primar, exercită şi profesia de cârciumar, trăgând diferite foloase ilicite: / 1). Sub
egida şi protecţiunea sa de primar-cârciumar şi angrosist licenţiat în Burdujeni, neamurile
concubinei sale, evreica, duduca Maria (odinioară Marim Bercovici) face speculă en-gros cu
vin în judeţele Botoşani şi Dorohoi, fără a plăti fiscului vreo taxă. / 2). Sinescu ţine deschisă o
cârciumă în marginea târguşorului dinspre frontiera Austriei. În acest cuib se adăpostesc
numeroşi contrabandişti şi făcători de rele de peste graniţă cu tovarăşii lor de aici, care îşi
1233 Codrescu, Theodor, Uricarul sau Colecţiune de diferite acte care pot servi la Istoria Românilor, Volum
XI, Iassi 1889, pp. 266-26
1234 Călători, XIX, I, pp. 779-783
1235 DGAS, Din tezaurul documentar sucevean, Bucureşti 1983, Doc. 1838, pp. 580, 581
1236 Gorovei, Artur, Folticenii. Cercetări istorice asupra oraşului, Bucureşti 1938, p. 11
1237 Gazeta Transilvaniei, nr. 47, 12 iunie 1854, p. 185
1238 Familia, Anul XVI, Nr. 27, duminică 6 / 18 aprilie 1880
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exercită afacerile nocturne în dauna vamei şi a proprietarilor de vite; ei sunt obligaţi fireşte de
a plăti cu preţuri oficiale mâncările şi băuturile ce li se servesc de reprezentanta bizantinului
primar‖1239.
1894: „Sunt în târgul Burdujeni 108 comercianţi şi 137 meseriaşi; 200 cârciumi‖, iar
satul Burdujeni „are 3 meseriaşi, 6 comercianţi, 2 fabrici şi 4 cârciumi‖1240. În Baia „sunt 3
cârciumi‖1241. În comuna Broşteni, moşie a Regelui, sunt „6 cârciumi‖1242. În Dumbrăveni
„sunt 13 cârciumi‖ 1243. În comuna Băneşti „sunt 8 cârciumi‖1244. În „Brădăţel, pe Şomuzul
Mare, sunt 6 cârciumi‖1245. În comuna Mălini, fostă a mănăstirii Slatina, sunt „11
cârciumi‖1246. În Siminicea-Balş sunt „3 cârciumi‖, iar în Siminicea-Miclescu, „2
cârciumi‖1247. În comuna Şoldăneşti, sunt „5 cârciumi‖1248.
1895: Statul închiriază, „pe un period de 5 ani, începător de la 23 Aprilie 1895: Locul
cu cârciumă, compus din 2 camere, de pe moşia Adâncata, situat în satul comunei Adâncata,
în suprafaţă totală ca de 1.790 mp‖1249.
1899: „Băuturile, la Românii din Solca, sunt, mai cu samă, ţuica, carpata, chişingaciul,
rosoliul, picăturile, berea şi vinul‖1250.
1899: „Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi că, în ziua de 9 Decembre 1899 şi
următoarele, orele 10 dimineaţa, se va ţine licitaţiune publică… în localul prefecturii judeţului
Suceava, pentru vânzarea bunurilor mici arătate mai jos: Locul cârciumii de la Ungureni, de
pe moşia Gulia… în întindere suprafaţa totală ca de 1.860 mp, situat în comuna Dolhasca,
plasa Siretul, fost pendinte de mănăstirea Probota. / Locul cârciumii, cu o casă cu 3
încăperi, o pivniţă de piatră boltită, de pe moşia Dolhasca… în întindere suprafaţa totală ca de
2.429 mp, situat în comuna Dolhasca, plasa Siretul, fost pendinte de mănăstirea Probota. /
Locul cârciumii din Săndeni, cu o casă cu două încăperi, o sală şi o pivniţă de piatră boltită,
de pe moşia Dolhasca… în întindere suprafaţa totală ca de 3.581 mp, situat în comuna
Dolhasca, plasa Siret, fost pendinte de mănăstirea Probota. / Locul cârciumii de la Turbata,
având pe el o casă ruinată, de pe moşia Dolhasca… în întindere suprafaţa totală ca de 4
hectare, 2.966 mp, situat în comuna Dolhasca, plasa Siretul, fost pendinte de mănăstirea
Probota. / Locul cârciumii de la Buda, având pe el o casă cu două încăperi, o sală şi pivniţă
de piatră boltită, de pe moşia Dolhasca… în întindere suprafaţa totală ca de 7.623 mp, din care
ca 2.949 mp călcaţi, situat în comuna Dolhasca, plasa Siretul, fost pendinte de mănăstirea
Probota‖1251. „„Locul cârciumii din colţ… de pe moşia Heciu, în întindere suprafaţa totală ca
de 1.240 mp, situat în comuna Lespezile, plasa Siretul, fost pendinte de mănăstirea
Probota‖1252. „Locul cârciumii cu un han, lung de 13 metri, larg de 8,5 metri, construcție de
zid, având două odăi, o sală, un beci boltit pentru 8 vase, învelit cu șindrile, în stare proastă,
1239 Adevărul, No. 605, anul III, joi 30 august 1890, p. 1
1240 Lahovari, George Ioan, Marele Dicţionar Geografic al României, volumul II 1899, pp. 78, 79
1241 Ionescu, Serafim, Dicţionar geografic al Judeţului Suceava, Bucureşti 1894, p. 8
1242 Ionescu, Serafim, Dicţionar Geografic al Judeţului Suceava, Bucureşti 1894, p. 49
1243 Lahovari, George Ioan, Marele Dicţionar Geografic al României, volumul III, Bucureşti 1900, pp. 271,
272
1244 Lahovari, George Ioan, Marele Dicţionar Geografic al României, volumul III 1900, p. 374; volumul I,
Bucureşti 1898, pp. 317, 318 şi 311; volumul IV, Bucureşti 1901, p. 114; volumul V, Bucureşti 1902, p. 439
1245 Lahovari, George Ioan, Marele Dicţionar Geografic al României, volumul I 1898, pp. 600, 601
1246 Ionescu, Serafim, Dicţionar geografic al Judeţului Suceava, Bucureşti 1894, pp. 193, 194
1247 Lahovari, George Ioan, Marele Dicţionar Geografic al României, Volumul V, Bucureşti 1902, pp. 389,
390
1248 Lahovari, George Ioan, Marele Dicționar Geografic al României, vol. V, București 1902, pp. 524, 525
1249 Monitorul Oficial, No. 25, 3/15 mai 1895, p. 794
1250 Mitric-Bruja, Dimitrie, Solca, în Patria, Anul III, Nr. 307 din 6/18 August 1899, pp. 1, 2, Nr. 308 din 11/23
August 1899, pp. 3, 4
1251 Monitorul Oficial, Nr. 183, 15/27 noiembrie 1899, pp. 6354-6357
1252 Ibidem
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pe plan lit. b3, de pe moşia Rădășeni. / Locul cu o cârciumă de bârne, învelită cu șindrilă,
având două odăi, construcție veche și în stare proastă, de pe moșia Rădășeni în întindere
suprafață totală ca de 1.253 mp, situat în comuna Oprișeni, plasa Moldova-Somuz, fost
pendinte de monastirea Slatina‖1253.

1919: Bucovineni dispăruți pe fronturile Austriei
Nu avem de unde ști dacă bucovinenii, de toate etniile, dispăruți pe fronturile Austriei
au trăit drama finală cu eroism sau cu lașitate, dar cum moartea lor a însemnat pecete pe
„soarta țărișoarei noastre, Bucovina‖, cred că fiecare în parte merită încredințat memoriei, cu
statut de Erou, și nu doar de personaj al actelor juridice, prin care, începând din 1919, se
justifica „Dispunerea procedurii pentru stabilirea morții‖ fiecăruia dintre ei, pentru a legitima
moșteniri de proprietăți sau de drepturi. Pornind de la prezumția de eroism, care
caracterizează sacrificiul suprem pentru provincia natală, am să copii, într-un fel de
centralizator, toate aceste mărturii ale celei mai grele perioade din istoria Bucovinei, cea din
anii 1914-1918.
„Dimitrie Kudrek a lui Ion, născut în 1884, în Ispas, a fost înrolat în 1914, cu ocazia
mobilizării generale la oaste, și a plecat în campanie. De atunci lipsește orice știre despre
dânsul... Se îndrumează, la cererea soției sale, Vaselena Kudrek, procedura pentru stabilirea
morții celui dispărut / Tribunalul Cernăuți, Secția VIII, în 27 Iunie 1919‖ 1254.
„Iacob Cwynarski, preot romano-catolic în Boian, a fost deportat, în 1916, de Ruși,
în Rusia, și internat în Perm, ca mulți alți locuitori din Boian. Acolo ar fi murit la 7 Fevruarie
1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui
Dimitrie Lukawiecki, maestru poștal superior, procedura pentru stabilirea morții celui dispărut
/ Tribunalul Cernăuți, Secția VIII, în 24 Aprilie 1919‖.
„Ilie a lui Victor Szuhany, din Boian, a fost deportat, în 1916, de inamic în Rusia și
internat, ca și mulți alți locuitori din Boian și Rudnic, în guvernamentul Ecaterinoslav. Fiind
deci probabil decesul, se dispune, la cererea soției sale Elena Szuhany (Șuhan – n. n.),
procedura pentru stabilirea morții celui dispărut / Tribunalul Cernăuți, Secția VIII, în 26
Aprilie 1919‖.
„Onufrei Rusnak din Oșechlib, nscut în 1888, a fost înrolat, în 1914, cu ocazia
mobilizării generale, la Regimentul 9 de Dragoni și a făcut, în regimentul acesta, campania. În
toamna anului 1918 s-a îmbolnăvit de gripă şi a venit într-un spital de epidemie din Leov.
Acolo ar fi murit la 17 Octombrie 1918, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil
decesul, se dispune, la cererea soției sale Aliana Rusnak, procedura pentru stabilirea morții
celui dispărut / Tribunalul Cernăuți, Secția VIII, în 3 Mai 1919‖.
„Leopold a lui Mihail Wilhelm din Boian a fost deportat, la 1916, de inamic în Rusia
şi, ca mulţi alţi locuitori din Boian, internat în Astrahan. Acolo ar fi murit în 22 Octombrie
1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui Mihail
1253 Monitorul Oficial, Nr. 183, 15 noiembrie 1899, p. 6356
1254 Monitorul Bucovinei, Fascicula 74, Cernăuți, în 15 Octomvrie nou 1919, pp. 4-6
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Wilhelm, procedura pentru stabilirea morții celui dispărut / Tribunalul Cernăuți, Secția VIII,
în 3 Mai 1919‖.
„Leonti Fedoreac din Boian a fost deportat, în Martie 1916, cu ocazia invaziei, de
Ruşi şi, ca şi mulţi alţi locuitori din localitate, internat la Samara. Acolo ar fi murit, în Martie,
după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soției sale
Nastasia Fedoreac, procedura pentru stabilirea morții celui dispărut / Tribunalul Cernăuți,
Secția VIII, în 12 Mai Aprilie 1919‖.
În alte mărturii, numite „edicte‖1255, la fel, se îndruma „procedura pentru adeverirea
morţii‖ – ce termen nefericit!
„La propunerea domnului Vasile Cocârla din Costâna, se îndrumează procedura
pentru adeverirea morţii lui Nicolai a lui Vasile Cocârla. Domnul Vasile Cocârla susţine că
fiul său Nicolai Cocârla a murit, la 1 Octombrie 1918, la Tarnopol / Tribunalul Suceava,
Secţia I, la 10 Iulie 1919‖.
„La propunerea doamnei Irina Sofian din Comaneşti, se îndrumează procedura pentru
adeverirea morţii soţului ei Pantelemon a lui Moisa Sofian. Doamna Irina Sofian susţine că
soţul ei Pantelemon Sofian a murit în prinsoarea rusească / Tribunalul Suceava, Secţia I, la 5
Iulie 1919‖.
„La propunerea domnului Spiridon Leuştean din Fundul-Moldovei, se îndrumează
procedura pentru adeverirea morţii lui Dumitru a lui Jacob Leuştean din Breaza . Domnul
Spiridon Leuştean susţine că fratele său Dumitru Leuştean a murit, în anul 1917, la Lemberg /
Tribunalul Suceava, Secţia I, la 16 Iulie 1919‖.
„La propunerea doamnei Saveta Macovei din Horodnicul de sus, se îndrumează
procedura pentru adeverirea morţii soţului ei Nicolai a lui Teodor Macovei. Doamna Saveta
Macovei susţine că soţul ei Nicolai Macovei a căzut în anul 1914 / Tribunalul Suceava,
Secţia I, la 18 Iulie 1919‖.
„Doamna Matrona Climov din Lipoveni susţine că soţul ei Antamon Climov a
dispărut în război, pe vremea Paştilor 1915 / Tribunalul Suceava, Secţia I, la 10 Iulie 1919‖.
„La propunerea doamnei Agapia Galiş din Dorna-Candrenilor, se îndrumează
procedura pentru adeverirea morţii lui Teodor a lui Gheorghe Galiş. Doamna Agapia Galiş
susţine că soţul ei Teodor Galiş a murit în prinsoarea rusească / Tribunalul Suceava, Secţia I,
la 10 Iulie 1919‖.
„La propunerea doamnei Catarina Moisiuc din Frătăuţii noi, se îndrumează procedura
pentru adeverirea morţii soţului ei Gavril a lui Lazar Moisiuc. Doamna Catarina Moisiuc
susţine că soţul ei Gavril Moisiuc a dispărut, din Mai 1915, în război / Tribunalul Suceava,
Secţia I, la 18 Iulie 1919‖.
În alte numere ale publicaţiei oficiale bucovinene 1256, edictele declanşează
„îndrumarea procedurii pentru adeverirea morţii‖:
1255 Monitorul Bucovinei, Fascicula 67, Cernăuți, în 24 Septemvrie nou 1919, pp. 5-7
1256 Monitorul Bucovinei, Fascicula 66, Cernăuți, în 18 Septemvrie nou 1919, pp. 4-7
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„Catrinei a lui Toader Dârda din Boian a fost, cu ocaziunea retragerii Ruşilor, în
1916, deportată de către aceştia şi dusă la Sosnovca (Sosnowka), unde să fi murit, după cum
confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Vasilchei a lui
Dumitru Ihnatiuc, procedura pentru adeverirea morţii celei dispărute / Tribunalul Cernăuţi,
Secţia VIII, la 20 Iunie 1919‖.
„Daniil Solomiciuc, născut la 1883, în Rostochi, a fost mobilizat, în anul 1914, şi
trimis îndată la front. Ultima scrisoare de la el datează încă din 2 Septembrie 1914. După
comunicările Crucii Roşii, să fi căzut susnumitul între 22 Septembrie şi 10 Octombrie 1914.
Fiind deci caz de prezumţie legală, se îndrumează, la cererea Varvarei Solomiciuc, procedura
pentru adeverirea morţii celei dispărute / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 21 Iunie 1919‖.
„Ioan Ihnatiuc din Boian a fost, cu ocaziunea retragerii Ruşilor, în 1916, deportată de
către aceştia şi dusă la Sosnovca (guvernământul Saratov), unde să fi murit, la 28 iulie 1916
după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează procedura pentru
adeverirea morţii celei dispărute / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 20 Iunie 1919‖.
„Domnica Capriciuc din Boian a fost, cu ocaziunea retragerii Ruşilor, în anul 1916,
deportată de către aceştia şi dusă la Astrahan. Pe urmă, ajunse în lagărul Sloboda Nicolaiciuc,
unde să fi murit, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea lui Ioan Manoli Tomaskeiw, procedura pentru adeverirea morţii celei dispărute /
Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 20 Iunie 1919‖ 1257.
„Metru Holodrega Iacoviv, născut la 1886, în Bila a fost înrolat la oaste, cu prilejul
mobilizării generale şi a plecat la război. În timpul din urmă, să fi fost în România (veche),
unde să fi murit, în anul 1916, de lungoare. De atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind
deci prezumţie legală a morţii, se îndrumează, la cererea Paraschivei Holodrega, născută
Verenca, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII,
la 18 Iunie 1919‖.
„Metru Holodrega Iacoviv, născut la 1886, în Bila a fost înrolat la oaste, cu prilejul
mobilizării generale şi a plecat la război. În timpul din urmă, să fi fost în România (veche),
unde să fi murit, în anul 1916, de lungoare. De atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind
deci prezumţie legală a morţii, se îndrumează, la cererea lui Paraschivei Holodrega, născută
Verenca, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII,
la 18 Iunie 1919‖.
„Metru Olejnyk Ivoniv, născut la 1881, în Bila, a fost înrolat la oaste, cu prilejul
mobilizării generale şi a plecat la război. În anul 1916, să fi fost în România (veche) şi apoi la
Craiova, unde să se fi îmbolnăvit de lungoare şi să fi murit. Din anul 1916, lipseşte orice ştire
despre dânsul. Fiind deci caz de prezumţie legală a morţii, se îndrumează, la cererea
Paraschivei Olejnyk, născută Verenca, procedura pentru declararea morţii celui dispărut /
Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 21 Iunie 1919‖.
„Martin a lui Martin Gerber, născut la 1881, în Roşa a fost înrolat, cu prilejul
mobilizării generale, în Regimentul 41 Infanterie şi a plecat la război. La 23 August, a luat
parte la lupta de lângă Rarancea, unde să fi murit, după cum confirmă martorii. Fiind deci

1257 Monitorul Bucovinei, Fascicula 65, Cernăuți, în 13 Septemvrie nou 1919, pp. 6-7
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decesul probabil, se îndrumează, la cererea Elisavetei Gerber, procedura pentru adeverirea
morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 11 Iunie 1919‖.
„Alexandru a lui Alexandru Jutiş, născut, la 1875, în Ostriţa, a fost înrolat în 1914
la oaste (Regimentul 24) şi a plecat la război. În luna Mai 1917, se afla pe frontul italian şi să
fi picat la 20 Mai 1917. De atunci nu s-a mai primit nici o ştire despre dânsul. Fiind deci cazul
de prezumţie a morţii, se îndrumează, după cererea Veronicei Jutiş, născută Pridie, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 24 Iunie
1919‖1258.
„Mihail Tocar a lui Teodor, născut în Camena, la 1914, cu ocazia mobilizării
generale, a fost înrolat (Regimentul 41) şi, la 23 August, în lupta de la Rarancea, grav rănit.
La 24 August 1914 să fi murit într-un spital ambulant din Cernăuţi, după cum confirmă
martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Catrinei Tocar, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 16 Iunie 1919‖.
„Vasile a lui George Ostaficiuc, din Volcineţ, la anul 1914, cu ocazia mobilizării
generale, a fost înrolat şi a plecat la război. În timpul din urmă, în anul 1915, el a servit la col.
T. S. I. V. grad 6/II, compania 17. În Octombrie 1915, să fi picat la trecerea unui râu. Fiind
deci caz de prezumţie legală a morţii, se îndrumează, la cererea Mariei Ostaficiuc, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 10 Iunie 1919‖.
„Florea Kificzak a lui Alexandr, 37 ani, din Buda, a fost mobilizat în anul 1914 şi
înrolat în Regimentul 22 de glotaşi (militari cu instrucţie sumară, de maximum o lună, folosiţi
pentru săparea tranşeelor, cărăuşie etc. – n. n.). A plecat cu un pluton de pioneri la front, în
Polonia rusească, şi a luptat între localităţile Nowy şi Stary Koczyn. Acolo ar fi fost lovit de
un şrapnel şi să fi murit, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, la cererea
soţiei sale Samfira Kificzak, născută Karp, din Buda, se îndrumează procedura pentru
declararea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 9 Mai 1919‖ 1259.
„Ioan Cudzik a lui Vasile, născut la 1885 în Cernăuţi, în 1914 a fost înrolat la oaste
(Regimentul 22) şi a plecat la război. De la începutul lui Ianuarie 1918, n-a dat nici o ştire
despre dânsul / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 5 iunie 1919‖.
„Josek Kullmann a lui Josef, născut în anul 1890 în Cernăuţi, a fost înrolat, în
August 1914, cu prilejul mobilizării generale, în Regimentul 36 de Infanterie Teritorială şi a
plecat, apoi, cu regimentul acesta pe câmpul de luptă. Soţia sa a primit ultima ştire de la
dânsul cu data de 9 Septembrie 1914. De atunci, încoace, lipseşte orice veste despre dânsul şi
soţia sa a primit răspuns de la „Crucea Roşie‖ că bărbatul ei e dispărut din Septembrie 1914 /
la cererea Gertrudei Kullmann / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 5 Iulie 1919‖ 1260.
„Ştefan Spetko Ostafiu, născut în anul 1893 în Rostochi, a fost înrolat, în anul 1914,
în Regimentul 24 de Infanterie şi a plecat, apoi, cu regimentul acesta pe câmpul de luptă. În
prinsoarea Ruşilor ajunse, în anul 1917, până la Kiew, unde a lucrat la o fabrică de fier. Acolo
a avut un accident nenorocos, în luna lui Octombrie 1917, şi să fi murit, în urma leziunilor
îndurate, în aceiaşi lună, după cum confirmă martorii / la cererea Calinei Spetko Stefaniw /
Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 16 Iunie 1919‖.
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„Ilie a lui Gheorghe Struţ, născut în 1878 în Mihalcea, a intrat, în anul 1914, în
Regimentul 22 şi cu dânsul s-a dus în câmp. De atunci n-a sosit nici o ştire de la dânsul. În
Vinerea Patimilor 1915, să fi picat într-o luptă la Lupinka, în Carpaţi, după cum confirmă
camarazii lui / la cererea Domnicei a lui Ilie Struţ / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 3 Iunie
1919‖1261.
„Ioan Rizun a lui Vasile, născut în 1884 în Zămoşti, a fost, în 1914, înrolat la oaste
(Regimentul 22 Infanterie) şi a plecat îndată pe câmpul de luptă. Prin Noiembrie 1914, se afla
înaintea Ivangorodului, unde să fi murit în aceiaşi lună, după cum confirmă martorii / la
cererea Elenei Rizun, născută Neissan / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 24 Iunie 1919‖,
„Dimitrie Hlibka, născut în anul 1887 în Mămăieştii Noi, în 1914, cu ocazia
mobilizării generale, a fost înrolat (Regimentul 41 Infanterie) şi a luat parte la luptele în
contra Rusiei. De la finea lui August 1914, nu e nici o ştire despre dânsul şi, de atunci, e
dispărut / la cererea Mariei lui Dimitrie Hlibka / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 16 Iunie
1919‖.
„George Missikiewicz a lui Anton, născut în 1887 în Mega, în August 1914, cu
ocazia mobilizării generale, a fost înrolat (Regimentul 22 Infanterie) şi cu regimentul acesta a
plecat în câmp. În Februarie 1915, să fi fost nimerit, prin o puşcătură, mortal şi să fi murit / la
cererea Mariei Missikiewicz, născută Tokar / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 3 Iulie
1919‖.
„Ioan Klepacz a lui Vasile a lui Nicolai, născut în 1889 în Lujeni, a fost înrolat, în
1915, la oaste (Regimentul 24 Infanterie) şi a şi a mers, în vara anului acestuia, la frontul
italian; la 10 Noiembrie 1915, s-a îmbolnăvit în tranşeu şi a fost dus în casa de marozi din
Madrica. Aici să fi murit, la 11 Noiembrie 1915, cupă cum confirmă martorii / la cererea lui
Vasile Klepacz a lui Nicolai / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 3 Iulie 1919‖.
„George Ucraineţ a lui Ştefan, din Jucica Nouă, născut în anul 1879, a fost, în anul
1915, deopotrivă cu alţi locuitori din Jucica, deportat în Rusia şi a fost internat în Charcov / la
cererea Alexandrei Ucraineţ a lui George / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 9 mai 1919‖.
„Vasile Torac al lui Gavril, născut în anul 1888, în Torachi, a intrat în armată, cu
prilejul mobilizării generale, şi a plecat, apoi, peste scurt timp, pe câmpul de luptă. Începând
cu 9 Noiembrie 1914, data ultimei scrisori, lipseşte orice ştire despre dânsul… Se presupune
că a murit şi se îndrumează, la cererea soţiei sale Iftimia Tocac a lui Vasile, procedura pentru
declararea morţii soţului dispărut‖.
„Iosef Migdalewicz, născut în anul 1881, în Văşcăuţi, a fost înrolat, la 1 August
1914, în Regimentul 24 de Infanterie şi a plecat cu acesta la câmp. În luna Septembrie 1914,
se afla pe front, lângă Halici, de unde au şi venit, la 18 Septembrie 1914, cele de pe urmă ştiri
despre dânsul, iar camarazi de ai absentului au istorisit că s-a fost năruit un tranşeu peste el.
Se presupune că a murit şi se îndrumează, la cererea Rosaliei Migdalewicz, procedura pentru
declararea morţii soţului dispărut‖.
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„Vasile Bidalach a lui Samuilă din Carapciu pe Ceremuş a fost înrolat, în anul 1914,
cu prilejul mobilizării generale, şi a plecat imediat la câmp. De atunci lipseşte orice ştire
despre dânsul. Se presupune că a murit şi se îndrumează, la cererea Paraschivei Bidalach a lui
Vasile, procedura pentru declararea morţii soţului dispărut‖.
„Mihai Nicoric a lui Iuon, născut la Repujineţ, în anul 1883, a intrat, în anul 1914, în
armată, la Regimentul 24 de Infanterie şi a plecat cu acest regiment în câmp. În luna
Octombrie 1914, s-a luptat la Nadvorna cu Ruşii, în care luptă a căzut, după cum confirmă
martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale Maria a lui Mihai
Nicoric, procedura pentru adeverirea morţii‖.
„Pavel Alexeiew, născut în anul 1869, în Fântâna Albă, a intrat în armată, cu prilejul
mobilizării generale, şi a plecat apoi în război. Pe la finea lui Octombrie 1918, se afla la Belz
(Galiţia), unde s-a îmbolnăvit şi să fi murit, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea lui Petre Alexeiew, procedura pentru adeverirea morţii‖.
„Toader a lui Grigori Hamaliuc, născut în anul 1875, în Molodia, a fost înrolat, la 1
August 1914, în Regimentul 22 Ţintaşi (Schützen) şi a plecat în câmp. În anul 1915, a fost
prins de Ruşi, lângă Rădăuţi, şi lipseşte, de atunci, orice ştire despre dânsul. Martori spun că
s-a îmbolnăvit în Cestupoli, în guvernământul Kasan, şi că a fost dus la spital. Dată fiind
presupunerea morţii celui absent, la cererea Mariei a lui Vasile Straticiuc şi a lui Nicolai a lui
Grigori Hamaliuc, se îndrumează procedura pentru declararea morţii‖.
„Grigori a lui George Zahariuc, născut în anul 1872, în Mihuceni, a fost înrolat, la 1
August 1914, în Regimentul 22 de Ţintaşi (Schützen) şi a plecat cu acest regiment în câmp.
La începutul anului 1915, dimpreună cu mai mulţi săteni din Mihuceni, s-a luptat lângă
Camenca şi fu prins de Ruşi. De atunci, încoace, lipseşte orice ştire despre dânsul şi nici
„Crucea Roşă‖ nu a putut da oareşicare răspuns pozitiv. Presupunându-se că a murit, se
îndrumează, la cererea Ilenei a lui Grigori Zahariuc, procedura pentru declararea morţii‖.
„Stefan Serhij din Bahna, născut în anul 1887, a fost înrolat, în anul 1914, în
Batalionul 30 de Vânători şi a plecat, cu acest batalion, în câmp. În luna Septembrie a
aceluiaşi an, se afla el lângă Pşemisl, de unde a sosit ultima ştire. De atunci nu se mai ştie
nemică de dânsul. Pe la începutul lui Octombrie 1914, să-l fi întâlnit consăteni din susnumitul
batalion, care să fi luptat 13 zile fără întrerupere. Se presupune că a murit şi se îndrumează, la
cererea Frozinei Serhij, procedura pentru declararea morţii‖ 1262.
„Ioan Pagan a lui Miron, născut în anul 1877, în Volcineţ, s-a refugiat în incidentul
invaziei ruseşti şi a ajuns în tabăra pentru refugiaţi din Ober-Hollabrun. Acolo să fi murit în
luna lui Martie 1917, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea Mariei Pagan a lui Ioan pentru adeverirea morţii celui dispărut‖.
„Iosif Rach a lui Wenzel, născut în anul 1899, în Cernăuţi, a fost dus de Ruşi, în
Octombrie 1917, cu prilejul retragerii lor, dimpreună cu mai mulţi locuitori din Roşa, în
Rusia. În localitatea Gogolina s-a îmbolnăvit şi să fi murit în Octombrie 1917, după cum
confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Wenzel Rach,
procedura pentru adeverirea morţii‖.
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„Petru Penteleiciuc a lui Ştefan, născut în anul 1888, în Revna, a fost înrolat, cu
prilejul mobilizării generale, în Regimentul de Infanterie nr. 95 şi a plecat, apoi, cu acest
regiment pe câmpul de luptă. La începutul anului 1915 se afla el în munţii Carpaţi, dimpreună
cu mai mulţi locuitori din Revna. După Paştile ortodox românesc din anul 1915, să fi căzut
acolo, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui
Ştefan Penteleiciuc, procedura pentru adeverirea morţii‖.
„Ion Lazurca a lui Vasile, născut în anul 1868, în Camenca, a fost înrolat în armată,
cu prilejul mobilizării generale, şi a plecat, cu o companie de lucrători, la România, unde s-a
îmbolnăvit, în localitatea Gura Haitei, în luna Octombrie 1916. În localitatea aceasta să fi
murit, în luna Octombrie 1916, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Domnichei Zeleniwski a lui Dumitru, procedura pentru adeverirea
morţii‖1263.
„Ilie a lui George Struţ, născut în 1878, în Mihalcea, a intrat în anul 1914 în
Regimentul 22 şi cu dânsul s-a dus la câmp. De atunci n-a sosit nici o ştire de la dânsul. În
vinerea Patimilor 1915 să fi picat într-o luptă, la Lupinka, în Carpaţi, după cum confirmă
camarazii lui. Deoarece e de presupus probabilitatea legală a morţii, se îndrumează, la cererea
Domnicei a lui Ilie Struţ, procedura pentru declararea morţii‖.
„Ioan Rizun a lui Vasile, născut în 1884, în Zămoşti, a fost, în 1914, înrolat la oaste
(Regimentul 22 Infanterie) şi a plecat îndată pe câmpul de luptă. Prin noiembrie 1914, se afla
înaintea Ivangorodului, unde să fi murit în aceeaşi lună, după cum confirmă martorii. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Elenei Rizun, născută Neissan, procedura
pentru adeverirea morţii celui dispărut‖.
„Dimitrie Hlibka, născut în anul 1887, în Mămăieştii Noi, în 1914, cu ocazia
mobilizării generale, a fost înrolat (Regimentul 41 de Infanterie) şi a luat parte la luptele în
contra Rusiei. De la finea lui august 1914, nu e nici o ştire despre dânsul şi de atunci e
dispărut. Deoarece e de presupus că e dată probabilitatea legală a morţii, la cererea Mariei lui
Dimitrie Hlibka, se îndrumează procedura pentru declararea morţii‖.
„George Missikiewicz a lui Anton, născut în 1887, în Mega, în august 1914, cu
ocazia mobilizării generale, a fost înrolat (Regimentul 22 de Infanterie) şi cu regimentul
acesta a plecat în câmp. În februarie 1915, să fi fost nimerit, prin o puşcătură, mortal şi să fi
murit. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria Missikiewicz,
născută Tokar, procedura pentru adeverirea morţii‖.
„Ioan Klepacz a lui Vasile a lui Nicolai, născut în 1889, în Lujeni, a fost înrolat în
1915 la oaste (Regimentul 24 de Infanterie) şi a mers, în vara anului acestuia, la frontul
italian; la 10 noiembrie 1915, s-a îmbolnăvit în tranşeu şi a fost dus în casa de marozi din
Madrica. Aici să fi murit la 11 noiembrie 1915, după cum confirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Vasile Klepacz a lui Nicolai, procedura pentru
adeverirea morţii celui dispărut‖.
„George Ucraineţ a lui Ştefan, din Jucica Nouă, născut în anul 1879, a fost, în anul
1915, deopotrivă cu alţi locuitori din Jucica, deportat la Rusia şi internat la Charcov. Fiind
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deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Alexandrei Ucraineţ a lui George, procedura
pentru adeverirea morţii celui dispărut‖1264.
„Lazar Klain a lui Ilie, născut în Mămăieştii Vechi, a fost înrolat, în anul 1914, în
Regimentul de Infanterie nr. 41 şi a plecat îndată pe câmpul de luptă. La scoborârea din
vagoane, în Zaleszczyki, a sărit el jos din vagon aşa de rău că şi-a atras o boşorogeală gravă.
Chiar în aceeaşi lună, adică pe la mijlocul lui august 1914, să fi murit el, în urma acestei
nenorociri şi, de atunci, lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci probabilă prezumţia
legală a morţii, se îndrumează, la cererea Raiftei Klain, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Josef Kullman a lui Josef, născut în anul 1890, în Cernăuţi, a fost înrolat, în august
1914, cu prilejul mobilizării generale, în Regimentul de Infanterie Teritorială nr. 36 şi a
plecat, apoi, cu regimentul acesta pe câmpul de luptă. Soţia sa a primit ultima ştire de la
dânsul cu data din 9 septembrie 1914. De atunci, încoace, lipseşte orice veste despre dânsul şi
soţia sa a primit un răspuns, de la „Crucea Roşă‖, că bărbatul ei e dispărut din septembrie
1914. Fiind deci probabilă prezumţia legală a morţii, se îndrumează, la cererea Gertrudei
Kullman, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ştefan Spetko Ostafiu, născut în anul 1893, în Rostochi, a fost înrolat, în anul 1914,
în Regimentul de Infanterie nr. 24 şi a plecat, apoi, cu regimentul acesta, pe câmpul de luptă.
În prinsoarea ruşilor ajunse, în anul 1917, până la Kiew, unde a lucrat la o fabrică de fier.
Acolo a avut un accident nenorocos, în luna lui octombrie 1917 şi să fi murit, în urma
leziunilor îndurate, în aceeaşi lună, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea Calinei Spetko Stefaniw, procedura pentru adeverirea morţii celui
dispărut‖1265.
„Alexandru a lui Alexandru Jutiş, născut la 1875, în Ostriţa, a fost înrolat, în 1914,
la oaste (Regimentul 24) şi a plecat la război. În luna mai 1917, se afla pe frontul italian şi să
fi picat la 20 mai 1917. De atunci nu s-a mai primit nici o ştire de la dânsul. Fiind deci cazul
de prezumţie legală a morţii, se îndrumează, după cererea Veronicei Jutiş, născută Pridie,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Mihail Tocar a lui Teodor, născut în Camena, la 1914, cu ocazia mobilizării
generale, a fost înrolat (Regimentul 41) şi, la 23 august, în lupta de la Rarancea, fu grav rănit.
La 24 august 1914, să fi murit într-un spital din Cernăuţi, după cum confirmă martorii. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Catrinei Tocar, procedura pentru adeverirea
morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui George Ostaficiuc, din Volcineţ, la anul 1914, cu ocazia mobilizării
generale, a fost înrolat şi a plecat la război. În timpul din urmă, în anul 1915, a servit el la col.
T. S. I. V. grad. 6/II comp. 17. În octombrie 1915, să fi picat la trecerea unui râu. Fiind deci
caz de prezumţie legală a morţii, se îndrumează, la cererea Mariei Ostaficiuc, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖1266.
„Ioan Cudzik a lui Vasile, născut la 1885, în Cernăuţi, în 1914 a fost înrolat la oaste
(Regimentul 22) şi a plecat la război. De la începutul lui ianuarie 1918, n-a dat nici o ştire
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despre dânsul. Asupra unei întrebări la Comandamentul Regimentului, acesta a comunicat că
numitul a picat, la 10 ianuarie 1918, pe frontul italian. Fiind deci caz de prezumţie legală a
morţii, se îndrumează, la cererea Paraschiţei Cudzik, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖1267.
„Jacob a lui Dimitrie Onufreiciuc, din Voloca, născut în 1885, în 1914, cu ocazia
mobilizării generale, făcând parte din Regimentul 22, se afla pe frontul rusesc. În toamna
anului 1914, a fost prins şi internat, în vremea din urmă, în Skotowate, judeţul Bachmut.
Acolo să fi murit în iunie 1917, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Veronicei a lui Jacob Onufreiciuc, procedura pentru adeverirea morţii
celui dispărut‖.
„Ion a lui Onufrei Morgoci, din Boian, a fost deportat de către ruşi, cu ocazia
retragerii lor, la Rusia şi a ajuns internat la Smolinsc. Acolo să fi murit, în iunie 1918, după
cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Paraschivei a
lui Vasile Morgoci, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut‖.
„Zaharia Thiele, născut în 1876, în Cernăuţi, a fost, cu ocazia mobilizării generale,
înrolat la oaste şi, în martie 1915, a căzut cu garnizoana Pşemisl în prinsoare. El ajunse, cu
mai mulţi cernăuţeni, în Taşchent, într-o tabără de prizonieri, unde s-a îmbolnăvit şi să fi
murit la 17 sau 19 iunie 1915, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Evei Thiele, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut‖.
„George Palahniuc a lui Ioan, născut în 1877, în Chiseleu, şi-a început, în anul 1914,
serviciul militar la Regimentul 41 şi a plecat în câmp. În luna decembrie 1914, sta la
Rarancea, de unde a venit şi ştirea cea din urmă. Acolo să fi murit la 19 ianuarie 1915, după
cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se întrumează, la cererea Vasilenei
Palahniuc, născută Andrieţ, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut‖.
„Franţ Dutchevici, în vârstă de 24 ani, născut în Mielnica, a fost, cu ocazia
mobilizării generale, în anul 1914, înrolat la oaste şi a plecat în câmp. În luna mai 1915, a
primit soţia cea din urmă ştire de la bărbatul ei. După cum adeveresc martorii, conform ştirii
din partea Crucii Roşii şi conform cuprinsului listelor celor căzuţi în război, susnumitul să fi
căzut în luna mai 1915, în regiunea Melnica. Fiind de presupus probabilitatea legală a morţii,
se îndrumează, la cererea Elenei Dutchievici, procedura pentru adeverirea morţii celui
dispărut‖.
„Hersch David, născut în 1869, în Sadagura, a plecat, în 15 februarie 1915, la Leov,
spre a fi înrolat în Regimentul 22. După aceea, a călătorit la Brűnn, unde s-a îmbolnăvit şi a
fost primit în spitalul de rezervă din Brűnn. Acolo să fi murit, la 3 mai 1917, după ştirile
telegrafice ale spitalului acestuia şi după cum adeveresc martorii. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea Esterei David, procedura pentru adeverirea morţii celui
dispărut‖1268.
„Ilie Harasim Lukianu, din Rarancea, născut în anul 1890, a mers, în anul 1915, cu
Regimentul de Ţintaşi Nr. 22, compania 9, în foc contra Rusiei. După cum afirmă martorii, el
să fi căzut, în 10 septembrie 1915, la Poczaje (Polonia Rusască). Fiind deci probabil că a
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murit, se îndrumează, la cererea soţiei, Sandală Harasym, născută Bileka, procedura pentru
adeverirea morţii celui dispărut‖1269.
„Nicolai Waskiwczuk a lui Vasile, din Camena, născut în 1884, în august 1914 a
fost înrolat, cu prilejul mobilizării generale, în Regimentul nr. 22 de Ţintaşi, compania 1, şi cu
această trupă a participat la luptele contra Rusiei. După cum afirmă martorii, el să fi picat, în
21 octombrie 1914, la Stryj, în Galiţia. Fiind deci posibilitatea dată că numitul a murit, la
propunerea Domnichei Waskiwczuk, născută Czerniawski, procedura pentru adeverirea morţii
celui dispărut‖.
„Amfilochie Bucătar, născut în 1880, servitor la Comitetul Ţării în Bucovina, a fost
mobilizat, la 1 august 1914, ca miliţian la Regimentul 22 şi, în septembrie 1914, fu prins de
ruşi şi internat în lagărul Zolotaja Orda, cercul Taşkend, în Turkestan. Acolo să fi murit, după
cum atestă martorii, la începutul lui martie 1916. Presupunându-se deci că va fi aflat moartea,
se îndrumează, la cererea soţiei sale, Ana Bucătar, născută Balas, procedura pentru adeverirea
morţii celui dispărut‖.
„Adam Gerber, născut în anul 1875, în Cernăuţi, a fost mobilizat, în august 1914, ca
caporal la Regimentul nr. 22 de Miliţieni şi a mers cu regimentul în câmp. În 23 august 1914,
să fi picat, după cum afirmă martorii, în lupta de la Rarancea. Presupunându-se deci că va fi
aflat moartea, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Josefina Gerber, procedura pentru
adeverirea morţii celui dispărut‖1270.
„Istenia Insteniuk, născută Kaczurek, din Boian, a fost transportată, în anul 1915, de
duşman la Rusia şi internată în Tarfor, guvernământul Astrahan, la un loc cu alţi boianeni. Ea
să fi murit în acest loc, după cum afirmă mai mulţi martori, în 30 iulie 1918. Prezumându-se
ca va fi aflat moartea, se îndrumează, la cererea fiicei ei, Alexandra lui Teodor Isteniuk,
procedura pentru adeverirea morţii celei dispărute‖.
„Adolf Schreier, lăcătuş în Cernăuţi, născut în anul 1884, a fost mobilizat, în august
1914, şi a plecat cu Regimentul său de Miliţieni nr. 80, în anul 1915, la câmp. Numitul să fi
picat, după cum afirmă martorii, în iulie 1915, în lupta de la Wielkolas, în apropiere de BrestLitowsk. Presupunându-se că va fi aflat moartea, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Friderica Schreier, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut‖.
„Ilie a lui Ioan Hnatiuc, născut în 1887, în Clocucica, a fost înrolat. Cu prilejul
mobilizării generale, la Regimentul nr. 22 Ţintaşi şi a plecat cu el la câmp, şi să fi picat, după
cum afirmă martorii, cam pe la 20 decembrie 1914, în apropierea Tarnovului. Presupunânduse că va fi aflat moartea, se îndrumează, la cererea soţiei lui, Paraschiva Hnatiuc, născută
Şcurei, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Anton Zenka, din Cotul Ostriţei, a fost înrolat, cu prilejul mobilizării
generale, şi a plecat, cu regimentul său, la câmp. În staţiunea Strilcze, după cum afirmă mai
mulţi martori, să fi murit în 14 sau 15 septembrie 1914. Presupunându-se că va fi aflat
moartea, se intrumentează, la cererea soţiei sale, Alexandra Zenka, procedura pentru
adeverirea morţii celui dispărut‖1271.
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„Ilie Serhej al lui Ioan, născut în 1877, gospodar în Bahna, districtul Vijniţei, a
plecat, cu prilejul mobilizării generale, la Regimentul 36 de Miliţieni şi a participat la luptele
din Polonia rusească. Aici să fi fost prins de ruşi, după cum afirmă martorii, să fi fost internat
în Erhet, guverământul Perm, şi acolo să fi murit, în aprilie 1915. Presupunându-se că va fi
aflat moartea, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Eufrosina Serhej, născută Kordiak,
procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut‖.
„Apolonia Truszynski, gospodină din Boian, a fost, cu ceilalţi boianeni, transportată
de ruşi la Rusia, în primăvara anului 1916, şi să fi murit, după cum atestă mai mulţi martori,
în Basmacovca, gubernia Astrahan, în 3 octombrie 1916. Presupunându-se că va fi aflat
moartea, se îndrumează, la cererea fiicei sale, Ludowika Skromeda, născută Truszynski,
procedura pentru adeverirea morţii celei dispărute‖.
„Nicolai a lui Ilie Vaipan, gospodar din Boian, a fost transportat, în primăvara anului
1916, cu toată populaţia din Boian, de către ruşi în Rusia. Mai mulţi martori confirmă că el a
murit în gubernia Saratow. Presupunându-se deci că va fi aflat moartea, se îndrumează, la
cererea Domnichii a lui Ilie Vaipan, gospodină din Boian, procedura pentru adeverirea morţii
celui dispărut‖.
„Friedrich a lui Friedrich Rundzer din Roş, născut în anul 1882, a fost înrolat, cu
prilejul mobilizării generale, în Regimentul nr. 22 de Ţintaşi şi a participat la luptele contra
Rusiei. În septembrie 1915, a fost prins şi dus ca prizonier în Rusia şi, la urmă, internat în
Orsety, guvernământul Czerniew. Aici, după cum afirmă martorii, să fi murit, în 11 ianuarie
1917. Presupunându-se deci că va fi aflat moartea, se îndrumează, la cererea soţiei Margareta
Rundzer, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut‖.
„La propunerea doamnei Iona a lui Nichifor Ungur din Valea Putnei, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Nichifor a lui Gheorghe
Ungur. Doamna Iona Ungur susţine că soţul ei, Nichifor Ungur, a murit în anul 1914‖.
„La propunerea doamnei Maria Nicolaiescu din Costişa, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Iftemie a lui Ioan Nicolaescu. Doamna
Maria Nicolaiescu susţine că soţul ei a murit în anul 1915‖.
„La propunerea doamnei Caterina Iurescu din Frătăuţii Vechi, se dispune procedura
în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Simion Iurescu. Doamna Caterina
Iurescu susţine că soţul ei, Simion Iurescu, a murit, în toamna anului 1916, la Câmpulung‖.
„La propunerea doamnei Panoria Pichon din Frumoasa se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Gheorghe a lui Costan Pichon.
Doamna Panoria Pichon susţine că soţul ei, Gheorghe Pichon, a murit în anul 1917‖ 1272.
„La propunerea doamnei Reveca a lui Ioan Onica, din Horodnic de Sus, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Ioan a lui Gheorghe
Onica, născut în anul 1891 la Horodnic de Sus. Doamna Reveca Onica susţine că soţul ei,
Ioan Onica, a picat mort, în decembrie 1918, într-o luptă la Chischerede‖.
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„La propunerea doamnei Eleana Faur, din Şcheia, se dispune procedura în scopul de
a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Gheorghe Faur. Doamna Eleana Faur susţine că
soţul ei, Gheorghe Faur, a murit, în luna aprilie 1918, ca prizonier în Rusia‖.
„La propunerea doamnei Parasca a lui Ştefan Nuţescul, născută Coca, din Sadova,
se dispune procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Ştefan a lui
Gheorghe Nuţescul, născut în anul 1887, la Sadova. Doamna Parasca Nuţescul susţine că
soţul ei, Ştefan Nuţescul, a fost aflat mort, de Gavril Bazatti, Pavel Căilean şi Trifon Latiş, pe
câmpul de luptă, în luna noiembrie 1914‖.
„La propunerea doamnei Nastasia Tironiec, din Seletin, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Grigori Tironiec. Doamna Nastasia
Tironiec susţine că soţul ei, Grigori Tironiec, a căzut mort, în luna mai 1915, în lupta de la
Rarance‖1273.
„La propunerea doamnei Sanfira a lui Ilie Todorescu, din Straja, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Ilie a lui Toader
Todorescu, născut la 14 iulie 1878 la Straja. Doamna Sanfira Todorescu susţine că soţul ei,
Ilie Todorescu, a murit, la 8 mai 1916, la Taşchent (Rusia) ca prizonier‖.
„La propunerea doamnei Mina Lavric, din Costişa, se dispune procedura în scopul de
a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Gheorghe a lui Simion Lavric. Doamna Mina
Lavric susţine că soţul ei, Gheorghe a lui Simion Lavric, a picat mort, în luna iulie a anului
1915, la frontul italian‖.
„La propunerea doamnei Maria a lui Ioan Lungoci, născută Popescul, din Horodnic
de Sus, se dispune procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Ioan a
lui Gheorghe Lungoci, născut în 15 ianuarie 1883, la Horodnic de Sus. Doamna Maria
Lungoci susţine că soţul ei, Ioan a lui Gheorghe Lungoci, a murit în anul 1915, în război, şi că
a fost înmormântat de Ştefan Driglor, Vasili Prelipcean şi Gavril Boghean‖.
„La propunerea doamnei Domnica Semeniuc, din Iasloveţ, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Toader a lui Gheorghe Semeniuc.
Doamna Domnica Semeniuc susţine că soţul ei a murit ca prizonier în Rusia‖.
„La propunerea doamnei Ileana a lui Ilarion Russu, din Voitinel, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Ilarion a lui Leonti Russu.
Doamna Ileana Russu susţine că soţul ei, Ilarion Russu, a murit în spital, la Debrecin, la finea
anului 1914‖.
„La propunerea doamnei Ileana Andronicescu, din Fundu Moldovei, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Iacob a lui Dumitru a lui
Gavril Andronicescu. Doamna Ileana Andronicescu susţine că soţul ei, Iacob a lui Dumitru a
lui Gavril Andronicescu, a repausat, la 13 mai 1915, picând în lupta de la Rava-Volosca‖.
„La propunerea doamnei Ileana a lui Grigori Puha, din Frătăuţii Noi, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Grigori Puha. Doamna
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Ileana Puha susţine că soţul ei, Grigori Puha, a picat mort, la 26 decembrie 1915, în lupta de
la Rarance‖.
„La propunerea doamnei Maria Lupaştean, din Volovăţ, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Nicolai a lui Panfil Lupaştean.
Doamna Maria Lupaştean susţine că soţul ei, Nicolai a lui Panfil Lupaştean, a murit la
Wolincki (Rusia), în luna august 1916, ca prizonier‖.
„La propunerea doamnei Natalia Gheorghiţa, din Vicovul de Sus, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Vasilie a lui Damian
Gheorghiţa. Doamna Natalia Gheorghiţa susţine că soţul ei a repausat la 24 septembrie 1914,
în lupta de la Ivangorod‖.
„La propunerea domnului Gheorghie Dornean, din Fundu Moldovei, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii fratelui său, Simion a lui Chifor
Dornean. Domnul Gheorghie Dornean susţine că fratele său, Simion Dornean, a murit în luna
iunie, anul 1916, la Taşchent, ca prizonier la Rosia‖.
„La propunerea doamnei Fevronia Chichiriţa, din Păltinoasa, se dispune procedura
în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Ion a lui Grigorie Chichiriţa.
Doamna Fevronia Chichiriţa susţine că soţul ei, Ion Chichiriţa, a murit, în luna martie, anul
1917, la Samara, ca prizonier la Rosia‖.
„La propunerea doamnei Eugenia Sekrier, din Burla, se dispune procedura în scopul
de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Gheorghie Sekrier. Doamna Eugenia Sekrier
susţine că soţul ei, Gheorghie Sekrier, a repausat, picând în lupta de la Camionca, în luna
iunie 1915‖.
„La propunerea doamnei Anna Augustin, din Firstental, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Franz Augustin. Doamna Anna
Augustin susţine că soţul ei, Franz Augustin, repausat, picând în lupta de la Polen, în luna
octombrie 1914‖.
„La propunerea doamnei Catarina Nichita, din Ilişeşti, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Andrei a lui Eustafie Nichita. Doamna
Catarina Nichita susţine că soţul ei, Andrei a lui Eustafie Nichita, a murit, în toamna anului
1915, ca prizonier la Samara‖.
„La propunerea doamnei Domnica Mutrescul, din Vicovul de Sus, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Nicolai a lui Cosma
Mutrescul. Doamna Domnica Mutrescul susţine că soţul ei, Nicolai a lui Cosma Mutrescul, a
murit, în luna februarie 1916, ca prizonier în Rosia‖.
„La propunerea domnului German a lui Nicolai Moloci, din Cernăuţi, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii fratelui său, Gheorghe a lui Nicolai
Moloci. Domnul German Moloci susţine că fratele său a murit în luna decembrie 1918, ca
prizonier în Rosia‖1274.
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„La propunerea doamnei Lucreţia Galan, din Bilca, se dispune procedura în scopul
de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Iosif Galan. Doamna Lucreţia Galan susţine că
soţul ei, Iosif Galan, a murit ca prizonier în Rusia‖.
„La propunerea doamnei Mariora Boncheş, născută Russu, din Vatra Dornei, se
dispune procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Toader Boncheş.
Doamna Mariora Boncheş susţine că soţul ei, Toader Boncheş, a repausat în lupta de la
Halici, în toamna anului 1914‖.
„La propunerea doamnei Eugenia Mironescu, din Horodnic de Sus, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Marco a lui Gheorghie
Mironescu. Doamna Eugenia Mironescu susţine că soţul ei, Marco a lui Gheorghie
Mironescu, a căzut în anul 1914‖.
„La propunerea domnului Alois Ettlinger, din Câmpulung, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii fiului său, Georg Wenzel Ettlinger. Domnul Alois
Ettlinger susţine că fiul său a căzut, în noiembrie 1918, lângă Leov‖.
„La propunerea doamnei Minodora Dancu, din Berchişeşti, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Andrei a lui Ioan Dancu. Doamna
Minodora Dancu susţine că soţul ei, Andrei a lui Ioan Dancu, a picat, în anul 1915, la
Lemberg‖.
„La propunerea domnului Irimie Varvaroi, din Berchişeşti, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii lui Ioan a lui Costan Varvaroi. Domnul Irimie
Varvaroi susţine că Ioan Varvaroi a căzut, în anul 1914, la Rarancea‖ 1275.
„La propunerea doamnei Catarina Lavric, din Costişa, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Dumitru a lui Gheorghe Lavric.
Doamna Catarina Lavric susţine că soţul ei, Dumitru a lui Gheorghe Lavric, a murit la
Rarancea‖.
„La propunerea domnului Xenofon Popescu, din Horodnicu de Sus, se dispune
procedura în scopul de a aduce dovezi asupra morţii lui Ion a lui Gheorghe Grizenco.
Domnul Xenofon Popescu susţine că Ion Grizenco a murit‖.
„La propunerea doamnei Paraschiva Boico, din Marginea, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Grigorie a lui Laurentie Boico.
Doamna Paraschiva Boico susţine că soţul ei, Grigorie Boico, a murit‖.
„La propunerea doamnei Rachira Badale, din Vama, se dispune procedura în scopul
de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Nicolai a lui Nistor Badale. Doamna Rachira
Badale susţine că soţul ei, Nicolai Badale, a murit în spital la Budapesta‖.
„La propunerea domnului Ion Cracana, din Vama, se dispune procedura în scopul de
a aduce dovezi asupra morţii fratelui său, Gheorghe a lui Nistor Cracana. Domnul Ion
Cracana susţine că fratele său, Gheorghe a lui Nistor Cracana, a murit ca prizonier în Rusia‖.
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„La propunerea doamnei Rosa Petrinca, din Vatra Moldoviţei, se dispune procedura
în scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Friţ Petrinca. Doamna Rosa Petrinca
susţine că soţul ei a murit, în 19 februarie 1918, în Kriva‖.
„La propunerea doamnei Elisaveta Creţu, din Rădăuţi, se dispune procedura în
scopul de a aduce dovezi asupra morţii bărbatului ei, Nicolai a lui Tanasi Creţu. Doamna
Elisaveta Creţu susţine că soţul ei, Nicolai a lui Tanasi Creţu, a murit‖1276.
„George Gramowicz a lui Procopie, născut în 1883, în Cotul lui Strileţchi, a fost
înrolat, în 1914, cu ocazia mobilizării generale, la oaste şi a plecat în campanie. În toamna
anului 1914, se afla la Przemysl, ca săpător. Într-o luptă, ar fi picat aici. De atunci lipseşte
orice ştire despre dânsul. Presupunându-se probabilitatea decesului, se dispune, la cererea
soţiei sale, Parascheva Gramowicz, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖
„Anna Mittermayer, născută Tofanel, soţie de conducător de tren, a plecat din
Cernăuţi, pe timpul invaziei ruseşti, pe la finea anului 1916 sau începutul lui 1917, cu un
soldat rus, luând cu sine documentele ei personale, între altele şi o legitimaţie de călătorie, cu
fotografia ei. De la retragerea ruşilor din Bucovina, lipseşte orice ştire despre dânsa. În august
1918, a adus Ioachim Palamar, gospodar din Crasna-Ilschi, fost infanterist la Regimentul
22, reîntorcându-se din prinsoarea rusească, legitimaţia cu fotografia Annei Mittermayer,
căsătorită Tofanel, şi zice că a aflat-o, pe la 14 februarie 1918, la o femeie, care zăcea moartă
pe un câmp liber, lângă un sat în districtul Jaroschenka. Comparând el fotografia cu trăsăturile
răposatei, a constatat cu siguranţă că aceasta e fotografia ei şi, conchizând după locul de
emitere, „Dorna-Watra‖, că e o persoană din Bucovina, a luat cu sine fotografia. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Petru Tofanel, procedura pentru stabilirea
morţii celei dispărute‖1277.
„Ion Creţiac a lui Mihail, născut în 1884, în Zeleneu, a fost înrolat, în 1914, în
Regimentul 15 Infanterie şi a plecat în campanie. În 1915, se afla în apropierea Lublinului,
unde a luat parte la un atac în contra ruşilor. Acolo ar fi murit, la 29 iulie 1915, după cum
afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Maria Creţiac,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖1278.
„George a lui Nicolai Zwarycz, din Boian, a fost deportat de ruşi, la retragerea din
1916, în Rusia şi internat în Astrahan. Acolo ar fi murit, de Înălţarea Domnului (gr. or.) 1917,
după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale,
Sanchira Zwarycz, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Onufrei Bambura, din Suliţa Nouă, a fost deportat, în 1917, de ruşi la
Astrahan şi internat, cu mulţi locuitori din Suliţa Nouă, în Oday (Rusia). Acolo ar fi murit în
toamna anului 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la
cererea lui George a lui Dumitru Bezhuz din Suliţa Nouă, procedura pentru stabilirea morţii
celui dispărut‖.
„Petru a lui Petru Huber, născut în 1886, în Mănăstirişte, a fost înrolat, în 1914, cu
ocazia mobilizării generale, în Regimentul 3 de Artilerie Grea, în Przemysl, şi a servit în
1276 Monitorul Bucovinei, Fascicula 21, Cernăuţi în 19 Aprilie nou 1919, pp. 6. 7
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fortăreaţă. În martie 1915, a căzut prizonier la ruşi şi a fost internat în lagărul din Taşchkend.
Acolo ar fi murit în iunie 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se
dispune, la cererea soţiei sale, Luisa Huber, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Maxim Rotar, fiul lui Petru, născut la 12 octombrie (?) în Pătrăuţi (pe Siret, cazul
fiind judecat de Tribunalul Cernăuţi, şi nu de cel din Suceava – n. n.), în timpul din urmă
domiciliat aici, a fost înrolat, la începutul războiului, la oaste şi a căzut prizonier la ruşi. El
ajunse în lagărul de prizonieri din Trotzkoje (Samara), aici s-a îmbolnăvit de tifos şi, după
comunicările unor persoane necunoscute, ar fi murit în anul 1915. Presupunându-se
probabilitatea decesului, se dispune, la cererea soţiei sale, Ana Rotar, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„George a lui George Moraraş, născut în 1880, din Roşa, a fost înrolat, în 1914, cu
ocazia mobilizării generale, în Regimentul 22 Infanterie. În toamna anului 1914, a căzut
prizonier la ruşi şi ajunse în lagărul de prizonieri din Tomsk şi apoi ca lucrător într-o fabrică
în Zemskij Zawod, gubernia Ufa. Acolo ar fi murit, la 12 noiembrie 1916, după cum afirmă
martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Zoica Moraraş,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ştefan Nistoruk a lui Nicolai, din Cadobeşti, născut în 1886, a fost înrolat, la 1
august 1914, cu ocazia mobilizării generale, la Regimentul 24 Infanterie şi a luat parte la
luptele în contra Rusiei. El ar fi picat, în toamna anului 1914, la retragere, lângă Istula, după
cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Parascheva
Nistoruk, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖1279.
„Dimitrie a lui Ştefan Paulovici, din Ceahor, a fost înrolat, în 1914, cu ocazia
mobilizării generale, în Regimentul 41 Infanterie şi era ataşat, după aceea, unei companii de
lucrători militari, şi anume nr. 1. Înainte de Paştele gr. or. 1915, s-a îmbolnăvit de tifos şi
ajunse într-un spital, în Slanka (Galiţia). Acolo ar fi murit, în Sâmbăta Patimilor 1915, după
cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Domnica
Paulovici, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Teodor a lui George Rusu, din Boian, a fost deportat de inamic în Rusia şi internat
în Tidosinca, districtul Cernowasc, Astrahan. Acolo ar fi murit, la Aprilie 1916, după cum
afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea lui Costachi a lui Teodor
Rusu, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Alexandra a lui George Presecărean, ea ar fi murit în mai 1915, în LehăceniiTeutului, în timpul invaziei ruseşti, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
dispune, la cererea lui Petru Criţac, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
„Marghioala a lui Iacob Gâză, din Boian, să fi murit, după cum afirmă martorii, în
Boian, în luna mai 1915, pe timpul invaziei ruseşti. Presupunându-se deci că va fi aflat
moartea, se îndrumează, la cererea lui Petru Criţac, procedura pentru stabilirea morţii celei
dispărute‖.

1279 Monitorul Bucovinei, Fascicula 76, Cernăuţi în 22 Octomvrie nou 1919, pp. 5-9
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„Constantin a lui Andrei Constantin Toma, din Boian, a fost deportat de inamic în
Rusia şi internat, cu alţi locuitori din Boian, în Repua, guvernământul Sarata. Acolo ar fi
murit, la 10 iulie 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la
cererea Paraschivei lui Nicolae Malin, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ion a lui Lorenz Leugner, din Roşa, născut în 1877, a fost înrolat, cu ocazia
mobilizării generale, la Regimentul 22 şi luptă contra Rusiei. El ar fi murit, la 27 martie 1915,
în spitalul Sadagura, fiind rănit la Dobronăuţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Iosefa Leugner, născută Nowak, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Eufrosina lui Vasile Vaipan, din Boian, a fost deportată, în 1917, de inamic la
Rusia şi internată în Bekow, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, în octombrie 1917,
după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea lui Vasile a lui
Ion Vaipan, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„George Ţiganaş a lui Teodor, din Ceahor, născut în 1886, a fost înrolat, în 1915, în
Regimentul 15 Infanterie şi a mers pe frontul rusesc. În noiembrie 1915, a căzut prizonier şi a
fosi internat în diferite lagăre, în urmă, în Askresenski, guvernământulMoscova. Acolo ar fi
murit, în Duminica Paştelui 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
dispune, la cererea soţiei sale, Maria Ţiganaş, procedura pentru stabilirea morţii celui
dispărut‖.
„Israel (Srul) Weisselberger, născut în 1875, în Ostriţa, a fost înrolat, cu ocazia
mobilizării generale, la Regimentul 22 şi a plecat cu dânsul în câmp. Deja în august, a luat
parte la luptele de la Rarancea. Acolo ar fi picat, la 23 august 1914, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Fany Weisselberger, procedura
pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Petru a lui Procopi Manoilă, născut în 1895, din Voloca, a fost înrolat, în 1914, cu
ocazia mobilizării generale, îăn Regimentul 41 şi a plecat cu dânsul la luptă. În octombrie
1915, a căzut, ca şi alţi locuitori din Voloca, prizonier. A fost dus în lagărul de prizonieri din
Bahmut şi trimis ca lucrător într-o fabrică în Enakieva, guvernământul Ecaterinoslav. Acolo
ar fi murit, în august 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune,
la cererea lui Procopi Manoilă, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Dimitrie Czornohuz a lui Simion, născut în 1890, în Camena, a fost înrolat, în
1914, cu ocazia mobilizării generale, la Regimentul 95 Infanterie şi a plecat în câmp. În mai
1915, a căzut, el cu câţiva consăteni, în prinsoare la ruşi; în satul Striganca avea ocupaţie întro moară. Acolo ar fi murit, în iulie 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Veronica Czornohuz, procedura pentru stabilirea
morţii celui dispărut‖.
„Simion Horobeta a lui Ion, de 40 ani, din Hliboca, a plecat de aici, în iunie 1916, ca
să călăuzească un transport de vite, din cauza apropierii duşmanului, şi a venit în Oradea
(Transilvania), unde s-a îmbolnăvit şi a intrat într-un spital. Acolo ar fi murit, la 19 octombrie
1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale,
Elena Horobeta, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
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„Alexandra lui Vasile Onciul, din Boian, a fost deportată de inamic în Rusia şi
internată în Sărata, ca mulţi alţi locuitori din Boian. Acolo ar fi murit, pe la Paştele gr. or.
1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea lui Vasile
a lui George Onciul, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
„Domnica Ohnatiuk, născută Ţurcan, din Boian, a fost deportată de ruşi în Rusia şi
internată, cu mulţi alţi locuitori din Boian, în Kamirlak, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi
murit, în mai 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la
cererea lui Teodor a lui Ion Porozin din Boian, procedura pentru stabilirea morţii celei
dispărute‖.
„Aniţa lui Teodor Porozin din Boian a fost deportată de ruşi în Rusia şi internată, cu
mulţi alţi locuitori din Boian, în Kamirlak, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, în mai
1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea lui Teodor
a lui Ion Porozin din Boian, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
„Nicolai a lui Teodor Rusu din Boian a fost deportat de ruşi la Rusia, cu mulţi alţi
locuitori din Boian, şi internat în Peoma, guvernământul Peoma. Acolo ar fi murit, în
decembrie 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea
lui Constantin a lui Toader Rusu din Boian, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Maria Kaszek, născută Wuzenko, din Lehăcenii-Teutului a fost deportat de ruşi, cu
ocazia invaziei lor din 1916, la Astrahan. Acolo ar fi murit, la 10 mai 1915, după cum afirmă
martorii Rosalia Kalowska şi V. Boiczuk. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea
lui Nicolai Kaszek din Lehăcenii-Teutului, procedura pentru stabilirea morţii dispărutei‖.
„Teodor Alexa din Boian a fost deportat, în 1916, de duşman în Rusia şi, ca mulţi alţi
locuitori din Boian, internat în Auta, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, în 2
februarie 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea
Ioanei Alexa, născută Andrusak, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ion a lui Dumitru a lui Ion Lazor, născut în 1877, din Boian, a fost deportat de
ruşi, cu ocazia invaziei lor, în comuna Zetna, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, la
14 octombrie 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la
cererea lui Dumitru a lui Ion Lazor, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Grigori a lui Vasile Ciobotar din Boian a fost deportat, cu ocazia invaziei duşmane,
de ruşi la Auta, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, în mai 1916, după cum afirmă
martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea lui Teodor a lui Vasile Ciobotar,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ion Borhyn, fiul lui Vasile, de 34 ani, în timpul din urmă domiciliat în Slobozia
Banilei, lucra, în 1917, ca lucrător militar la garnizoana românească de lângă Târg, şi anume
la tranşee. Acolo ar fi murit, în Vinerea Mare 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Maria Borhyn, procedura pentru stabilirea
morţii celui dispărut‖.
„George Hlewka a lui Ion din Vereceanca, născut în 1885, a fost înrolat, în 1915, la
oaste şi luptă pe frontul italian. Acolo ar fi murit, în toamna anului 1915, după cum afirmă
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martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ion Popeniuc a lui Lesin, născut în 28 ianuarie 1888, în Stavocan, în vremea din
urmă domiciliat acolo, a fost înrolat, în martie 1919 (probabil 1917 – n. n.), la oaste şi a luat
parte, în Regimentul 36, la luptele cu ruşii în satul Zerwanitza. Acolo ar fi picat, după
sărbătoarea Petru şi Pavel, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune,
la cererea soţiei sale, Safte Popeniuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai Catarinciuc, fiul lui Ion, născut în 27 aprilie 1883, în Buda, în vremea din
urmă gospodar în Buda, a fost înrolat, la începutul războiului, în Regimentul 41 Infanterie şi a
luat parte la luptele din Carpaţi şi Homuna. Acolo ar fi murit, la 29 aprilie 1915, după cum
afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Ana
Catarinciuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Teodor Moroz a fost, în războiul contra Rusiei, soldat şi se afla, în vremea din urmă,
în Noua Suliţă Rusească. Acolo ar fi căzut, la 7 august 1914, după cum afirmă martorii. Fiind
deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Domnica a lui Todor Moroz,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Grigori a lui Vasile Ciobotar din Boian a fost deportat, ca mulţi alţi locuitori, de
ruşi şi internat în Autu (Rusia). Acolo ar fi murit, în mai 1916, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea Alexandrei a lui Simion Iurko din Boian,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Vasilca Moroz, născută Poclitar, soţia lui Ilie Moroz din Boian, a fost deportată, ca
mulţi alţi locuitori din Boian, de ruşi şi internat în Balaşovca (Rusia). Acolo ar fi murit, la 2
mai 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea Ilie a
lui Alexandru Moroz din Boian, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Simion Repciuc a lui Alexandru, născut în 1883, în Ceahor, a fost înrolat, în 1914,
cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 58 Infanterie şi luptă, în anul 1917, pe frontul
românesc. Acolo, pe dealul Caşinului, să fi murit, lovit de un plumb, la 6 ianuarie 1917, după
cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Iftimia
Repciuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Chaim Hartenstein, născut în 1854, în Mămăieştii Noi, cu ocazia invaziunii a doua
a ruşilor, ar fi fost omorât de soldaţii ruşi, la 16 mai 1915, după cum afirmă martorii. Fiind
deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Zivia Hartenstein, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Dimitrie Bolesiuc, fiul lui Ion, născut la 18 mai 1879, în Ceahor, în timpul din urmă
domiciliat în Corovia, a fost înrolat, la începutul războiului, în Regimentul 58 Infanterie şi a a
luat parte la luptele în contra ruşilor, în Galiţia. Acolo ar fi murit, în toamna anului 1915, după
cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Dochiţa
Bolesiuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Caterina Lozowinski a fost deportată de ruşi şi internată la Raschinka (Astrahan).
Acolo ar fi murit, în martie 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
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dispune, la cererea lui Iob Malatynski din Lehăcenii Teutului, procedura pentru stabilirea
morţii celui dispărut‖.
„Petru a lui Ion Pascar din Boian a fost deportat, ca mulţi alţi locuitori din Boian, în
Rusia şi internat la Saratov. Acolo ar fi murit, în martie 1919, după cum afirmă martorii. Fiind
deci decesul probabil, se dispune, la cererea Vasilcei Rogojewski, procedura pentru stabilirea
morţii celui dispărut‖.
„Teodor Reus a lui Ilie, din Jucica Veche, a fost înrolat, în 1915, la oaste şi a plecat
la Dorna-Völgay. Acolo ar fi murit, în acelaşi an, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Elisabeta Reus, născută Osadczuk,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Vasile Fijka din Boian ar fi fost lovit de un şrapnel, în Boian, şi acolo ar fi murit
îndată, la 14 septembrie 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
dispune, la cererea soţiei sale, Catarina Fijka, născută Lazar, procedura pentru stabilirea
morţii celui dispărut‖.
„Gheorghe Vasilaş a lui Ignatie, de 33 de ani, în timpul din urmă domiciliat în
Terebleşti, a luat parte la luptele contra ruşilor la Iablonca, unde a fost grav rănit. Acolo ar fi
murit, la 21 ianuarie 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune,
la cererea soţiei sale, Sspazia Vasilaş, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Mihail Gorda a lui Nicolai din Boian a plecat, în 1916, pe frontul italian şi a luat
parte la luptele din Gorizia. Acolo ar fi murit, în toamna anului 1916, după cum afirmă
martorii. Fiind deci decesul probabil, se dispune, la cererea lui Nicolai a lui Petre Gorda,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Petre Lazăr din Boian a fost deportat de ruşi, ca mulţi alţi locuitori din Boian, şi
internat în Zarika, Rusia. Acolo ar fi murit, în iunie 1918, după cum afirmă martorii. Fiind
deci decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Aniţa Lazăr, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖1280.
„Constantin a lui Ştefan Ţigănaş, născut în 1882, din Ceahor, a fost înrolat în 1914,
cu ocazia mobilizării generale, în Batalionul de Vânători 27 şi a plecat cu dânsul la luptă. În
noiembrie 1916, s-a îmbolnăvit, în tranşeu la Cârlibaba. Martorul Dimitrie a lui Mihai
Holunga se afla în acelaşi tranşeu cu dânsul şi, părăsind tranşeul Ţigănaş, află el de la un
stegar sanitar, că dânsul ar fi pe locul de ajutor. De atunci nu e nici o ştire despre dânsul.
Conform unei informaţii din partea Crucii Roşii, el a dispărut din 6 iulie 1916. Presupunânduse probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Fevronia Ţiganaş, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Patapie Olexiuc a lui Dumitru din Suchovercov, născut în 1883, a fost înrolat, în
1915, la Regimentul 35 şi a plecat, în august 1915, pe frontul rusesc. Conform afirmării lui
George a lui Petru Grigorcea din Suchovercov, care a servit cu numitul la acelaşi corp de
armată, au participat ambii, în august 1915, la lupta de la Zlota-Lipa. În ziua următoare, află
Grigorcea de la un camarad că Olexiu a picat în această luptă şi nu l-a mai văzut. Acolo ar fi
1280 Monitorul Bucovinei, Fascicula 80, Cernăuţi în 7 Noemvrie nou 1919, pp. 3-12
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murit, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul presupus, se dispune, la cererea soţiei
sale, Mariei Olexiuc, născută Semeniuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Dimitrie Sucholotiuk a lui Nicolai din Coţmani, născut în 1887, a fost înrolat în
1914, cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 24 şi a plecat la luptă. Ultima scrisoare a
trimis-o soţiei sale cu data de 24 martie 1915. De atunci nu-i nici o ştire despre dânsul.
Martorii spun că, în aprilie sau martie, dânsul a luat parte la un atac în contra ruşilor şi, după
această luptă, n-a mai fost văzut, aşa că trebuie să fi picat pe câmpul de onoare.
Presupunându-se decesul probabil, se dispune, la cererea soţiei sale, Maria Sucholotiuk,
născută Pauline, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Lazar a lui Iacov Zahariuc din Ceahor, născut în 1882, a fost înrolat, în august
1914, cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 41 Infanterie şi luptă, cu regimentul, în
contra Rusiei. Conform martorului Vasile Rusnac din Ceahor, care a servit la Regimentul 41,
l-a văzut pe acesta, ultima dată, în noiembrie 1914. Venind el, după aceea, la compania lui
Zahariuc, i-au spus ceilalţi camarazi şi chiar fratele lui Zahariuc, care a picat în 1916, că Lazar
Zahariuc a picat în noiembrie 1914. Fiind deci decesul presupus, se dispune, la cererea soţiei
sale, Ana Zahariuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ludwig Lange, fiul lui Iosif şi a Varvarei, născut la 28 ianuarie 1851 în Siret, în
timpul din urmă domiciliat aici, a emigrat, în 1886, în România şi de atunci e dispărut. Fiind
deci decesul presupus, se dispune, la cererea lui Iosif Klausers şi soţiei, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖1281.
„Iosif a lui Nicolai Martiniuc, învăţător superior în Suchovercov, a fost înrolat, în
1915, la oaste şi a plecat în campanie. Pe la finea anului 1915, a căzut prizonier la ruşi şi a
fost internat în lagărul din Simi-Palatinsk, guvernământul Tomsk. Acolo ar fi murit, în iunie
1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale,
Helena Martiniuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Petru Pascar şi Ioana Pascar, din Boian, au fost deportaţi, cu ocazia invaziei
ruseşti, în Rusia şi internaţi în Saratow. Acolo ar fi murit ei, în martie 1919. Fiind probabil
decesul, se dispune, la cererea Domnicei Tokar, născută Stynzibota, procedura pentru
stabilirea morţii celor dispăruţi‖.
„Ludvica Heudel, născută Czerniak, proprietară de casă din Boian, a fost deportată
de inamic în Rusia, în 1916. Acolo ar fi murit, la 15 april 1917, la Astrahan, după cum
confirmă martorii. Fiind probabil decesul, se dispune, la cererea surorii Ana Ionasz, născută
Czerniak, procedura pentru stabilirea morţii dispărutei‖.
„Victoria Leocadia Bilecka, proprietară de casă în Boian, a fost deportată, în 1916,
de inamic în Rusia, la Baszmakowka, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, pe la finea
lui faur sau începutul lui martie 1917, după cum confirmă martorii. Fiind probabil decesul, se
dispune, la cererea copiilor minori Olga, Francisca, Cecilia, Maria şi Leopold Franz Bilecki,
reprezentaţi prin epitropul Antonina Wicloczynska, soţia lui Iosef, procedura pentru stabilirea
morţii dispărutei‖1282.

1281 Monitorul Bucovinei, Fascicula 79, Cernăuţi în 1 Noemvrie nou 1919, pp. 7-9
1282 Monitorul Bucovinei, Fascicula 81, Cernăuţi în 15 Noemvrie nou 1919, pp. 14, 15
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„George Iacubovici a lui Vasile, născut la 1888 în Mămăieştii Noi, a fost înrolat, în
1914, în Regimentul 41 Infanterie şi a plecat la luptă. La începutul anului 1915 se afla, în
apropiere de Beligrad, în tranşeu. Într-o luptă care a avut loc la 27 ianuarie 1915, ar fi picat,
fiindcă camarazii lui, după luptă, nu l-au văzut nici sănătos şi nici rănit. Presupunându-se
probabilitatea decesului, se dispune, la cererea soţiei sale, Virginia Iacubovici, procedura
pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„George Bazar din Broscăuţii Vechi a fost înrolat, în august 1914, cu ocazia
mobilizării generale, la oaste. El a picat prizonier la ruşi şi a fost internat, în timpul din urmă,
în Skubolew, Rusia. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Pustina
Bazar, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Mihai a lui Ion Cehanczuc din Prevoroki a fost înrolat, în 1914, cu ocazia
mobilizării generale, în Regimentul 41 Infanterie şi a luptat, în timpul din urmă, la Pociai,
Polonia rusească, în contra ruşilor. Acolo ar fi murit, la 27 octombrie 1915, după cum afirmă
martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Alexandra Cehanczuk,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ion Stefura a lui Pantela, născut în anul 1889 în Chiseliţeni, a fost înrolat, în 1914,
cu ocazia mobilizării generale, la oaste şi luptă, în timpul din urmă, în contra ruşilor, la Boian.
Acolo ar fi picat, la 13 iunie 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se
dispune, la cererea lui Pantela Ştefura a lui Vasile, procedura pentru stabilirea morţii celui
dispărut‖.
„Vasile Makowejczuk a lui Ion din Mămăieştii Noi, născut în 1884, a fost înrolat, în
anul 1914, în Regimentul 22 Infanterie şi a plecat în campanie. El a picat prizonier la ruşi şi a
fost internat, în timpul din urmă, în Sicz, guvernământul Archanhelsk. Acolo ar fi murit, la 22
iulie stil vechi 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la
cererea soţiei sale, Varvara Makowejczuk, procedura pentru stabilirea morţii celui
dispărut‖1283.
„Ioan Artim Ştefaniu din Vilauce, chemat la mobilizarea generală, a luptat contra
ruşilor, la Iwangorod, în toamna anului 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil
decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Aniţa Artim, procedura pentru stabilirea morţii celui
dispărut‖.
„Eduard Ostrowski din Cernăuţi,la începutul lui iunie 1916, a participat la un atac
contra ruşilor, la Olika. Acolo ar fi murit, la începutul lui iunie 1916, după cum afirmă
martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Iosefina Ostrowski,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Iftemi Ropcean din Fundu Moldovei a participat la război, din 1914, şi ar fi murit
în spitalul din Körösmezö, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune,
la cererea soţiei sale, Ioana Ropcean din Fundu Moldovei, procedura pentru stabilirea morţii
celui dispărut‖.
„Georgi Zwonecki a lui Nicolai se afla, în vara anului 1916, pe frontul italian. La un
atac al italienilor contra muntelui Sabatino, a fost lovit de un glonț. Acolo dânsul a murit, în
1283 Monitorul Bucovinei, Fascicula 84, Cernăuţi în 27 Noemvrie nou 1919, pp. 13, 14
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vara anului 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la
cererea Varvarei Zwonecki, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Dimitrie Răducan, fiul lui Vasile, născut la 14 octombrie 1868, în Oprişeni, a fost
ataşat, ca mulţi alţi consăteni, unei secţii de lucrători militari şi, în calitatea aceasta, lucra, în
1916, în apropierea Dornei. De atunci lipseşte orice urmă despre dânsul. Presupunându-se
probabilitatea decesului, se dispune, la cererea lui George Răducan şi soţia, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ilie Jireada, fiul lui Filip şi a Alexandrei, născut în 20 iulie 1880, în Stăneşti, în
timpul din urmă domiciliat aici, fost înrolat, în 1914, în Regimentul 41 Infanterie şi a plecat
îndată pe frontul rusesc. De atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Toate cercetările făcute
în direcţia aceasta au rămas zadarnice. Presupunându-se probabilitatea decesului, se dispune,
la cererea lui Filip Jireada, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ion Hrab a lui Fedor, născut la 25 mai 1873, în Podzacharycz, în timpul din urmă
domiciliat aici, fost înrolat, în 1914, la oaste şi a căzut prizonier la ruşi. Acolo să fi murit, în
lagărul S. Kobelew (Turkestan), în martie 1919. Presupunându-se probabilitatea decesului, se
dispune, la cererea lui Dimitrie Hozda şi soţia, procedura pentru stabilirea morţii celui
dispărut‖.
„Froim Sommer, fiul lui Schaje şi a Frimei, născut la 28 iunie 1880, în Cernăuţi, în
timpul din urmă oficial la percepţia din Cernăuţi, fost înrolat, în 1914, în Regimentul 41
Infanterie şi a plecat cu regimentul în Galiţia. Din septembrie 1914, lipseşte orice ştire despre
dânsul. Toate cercetările făcute în direcţia aceasta au fost zadarnice. Presupunându-se
probabilitatea decesului, se dispune, la cererea soţiei sale, Rachel Sommer, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖1284.
„Nicolai Şerban a lui Ilie, născut la 10 noiembrie 1877, în Carapciu pe Ceremuş, şi
domiciliat, în timpul din urmă, aici, fost înrolat, cu ocazia mobilizării generale, la oaste, a
picat prizonier la ruşi şi a fost internat în lagărul din Pirczajow (Minsk). Acolo ar fi murit, la
Paşti 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei
sale, Ana Şerban, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖1285.
„Simion Kideszczuk din Negostina a fost înrolat, în 1914, cu ocazia mobilizării
generale, la oaste, şi a plecat în campanie. În luna decembrie 1914 a picat pe frontul rusesc.
Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Mariei Kiseszczuk, procedura
pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Simion Pavolencu, fiul lui Dimitrie, născut în 29 august 1886, în din Cuciur-Mare
ţi în timpul din urmă domiciliat aici, a fost înrolat, la începutul războiului, în anul 1914, la
oaste şi a luat parte la luptele de la Kamionka şi Brody. Acolo ar fi murit, în august 1915,
după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale,
Parascheva Pavoluncu, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai Strzelbycki din Boian şi domiciliat în Toporăuţi a fost înrolat, la începutul
războiului, în Regimentul 41 şi făcea serviciu ca soldat, în 1914 sau 1915, în Przemysl. De
atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Toate cercetările făcute în direcţia aceasta au rămas
1284 Monitorul Bucovinei, Fascicula 88, Cernăuţi în 18 Decemvrie nou 1919, pp. 7-11
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zadarnice. Presupunându-se probabilitatea, în mod legal, a decesului, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Ştefaniei Strzelbycki, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Gheorghe Harasem, născut în 1881, în Toporăuţi, a fost înrolat, în 1914, cu ocazia
mobilizării generale, la oaste, şi a plecat în campanie. Aici s-a îmbolnăvit de tifos şi a ajuns
într-un spital de epidemii din Ungaria, unde, în toamna anului 1915, ar fi murit. Cea din urmă
ştire e din luna mai 1915; de atunci nu mai e nici o ştire mai mult. Presupunându-se
probabilitatea decesului în mod legal, se dispune, la cererea soţiei sale, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Manoli Brendzan a lui Ilie, născut în 1886, în Rarance, a fost înrolat, în 1914, cu
ocazia mobilizării generale, la oaste, şi a plecat în campanie. De atunci lipseşte orice ştire
despre dânsul. În luna octombrie 1914, l-au văzut consăteni de-ai lui, care de asemenea se
aflau în campanie. Presupunându-se probabilitatea decesului în mod legal, se dispune, la
cererea soţiei sale, Vaselina Brendzan, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Vasile Florescul a lui Dumitru, născut în 1888, în Molodia, a fost înrolat, în 1914,
cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 41 Infanterie şi a plecat la luptă, în luna
septembrie 1914. Într-o luptă ar fi fost rănit greu şi ar fi murit. De atunci lipseşte orice ştire
despre dânsul. Presupunându-se probabilitatea decesului în mod legal, se dispune, la cererea
soţiei sale, Axenia Florescul, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Alexa Florescul a lui Tanasiu, născut în 1878, în Stăneştii de Sus, a fost înrolat, în
1914, cu ocazia mobilizării generale, la oaste şi a plecat la luptă. Din toamna anului 1914,
lipseşte orice ştire despre dânsul, iar camarazi de ai lui povestesc că s-a îmbolnăvit de tifos şi
a murit. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Odokia Florescul,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Grigori Neriuka a lui George, născut în 1881, în Jucica Veche, a fost înrolat în
Regimentul 80 Infanterie, în anul 1914 şi a plecat la luptă. Aici să fi picat el pe la finele anului
1915 sau începutul lui 1916, în lupta a 5-a sau a 6-a de la Isonzo. De atunci lipseşte orice ştire
despre dânsul. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Varvara Neriuka,
născută Kaplij, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖1286.
„Avram Pawlow, născut la 4 aprilie 1912, în Ciprian Pawlow, născut la 22
septembrie 1913, şi Tatiana Pawlow, născută la 8 aprilie 1917, toţi copiii căsătpriţilor Pawl
Alexejow şi a Irinei, născută Nikiforowa, din Fântâna Albă, s-au refugiat, în noiembrie
1918, cu părinţii lor, în Rusia şi locuiau în Bălţi. Acolo ei ar fi murit, în noiembrie 1918, după
cum afirmă martorii. Fiind deci probabile decesele, se dispune, la cererea Irinei Nokiforowa,
procedura pentru stabilirea morţii celor dispăruţi‖.
„Teodor Kunesiwski, născut la 6 faur 1886, ca fiu al lui Ignaţ şi al Elenei, în
Stăneştii de Jos, a fost înrolat, la începutul războiului, în Regimentul 24 Infanterie şi a luat
parte la luptele de pe Privaczena (Görz). Acolo ar fi murit, la începutul anului 1917, după cum
afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Elena
Kunesiwski, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
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„Ion Husak, născut în 8 faur 1883, fiul lui Nicolai Husak şi al Vasilenei, născută
Chemuk, din Lăpuşna, a fost înrolat, la începutul războiului, la oaste. În anul 1915, a picat
prizonier la ruşi şi a fost internat în Bezczapazna, guvernământul Starospol-Kaukasus. Acolo
ar fi murit, în toamna anului 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se
dispune, la cererea lui Luchian Husak şi soţia, procedura pentru stabilirea morţii celui
dispărut‖1287.
„Petru Pascar şi Ioana Pascar, din Boian, au fost deportaţi, cu ocazia invaziei
ruseşti, în Rusia şi internaţi ăn Saratow. Acolo ar fi murit el, în martie 1919. Fiind deci
probabil decesul, se dispune, la cererea Domnicei Tokar, născută Stynzibota, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ludvica Heudel, născută Czerniak, proprietară de casă din Boian, a fost deportată de
inamic în Rusia, în 1916. Acolo ar fi murit, la 15 aprilie 1917, la Astrahan, după cum afirmă
martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea surorii Ana Ionasz, născută
Czerniak, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Victoria Leocadia Bilecka, proprietară de casă în Boian, a fost deportată, în 1919,
de inamic în Rusia, la Basznakowka, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, pe la finea
lui faur sau începutul lui martie 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul,
se dispune, la cererea copiilor minori Olga, Francisca, Cecilia, Maria şi Leopold Franz
Bilecki, reprezentaţi prin epitropul Antonina Wicloczynska, soţia lui Iosef, procedura pentru
stabilirea morţii dispărutei‖.
„Domnica lui George Presecărean să fi murit, în septembrie 1918, în Boian, după
cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui Petru Criţa,
procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖1288.
„George Bazar din Broscăuţii Vechi a fost înrolat, în august 1914, cu ocazia
mobilizării generale, la oaste. El a picat prizonier la ruşi şi a fost internat, în timpul din urmă,
în Skubolew, Rusia. Acolo ar fi murit, în iulie 1919, după cum afirmă martorii. Fiind deci
probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Paustina Bazar, procedura pentru stabilirea
morţii celui dispărut‖.
„George Iacubovici a lui Vasile, născut la 1888, în Mămăieştii Noi, a fost înrolat, în
1914, în Regimentul 41 Infanterie şi a plecat la luptă. La începutul anului 1915 se afla în
apropiere de Beligrad, în tranşeu. Într-o luptă, care a avut loc în 27 ianuarie 1915, ar fi picat,
fiindcă camarazi lui, după luptă, nu l-au văzut nici sănătos şi nici rănit. De atunci lipseşte
orice ştire despre dânsul. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale,
Virginia Iacobovici, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Mihai a lui Ion Cehanczuk din Prevorokia a fost înrolat, în 1914, cu ocazia
mobilizării generale, în Regimentul 41 Infanterie şi a luptat, în timpul din urmă, la Pocini, în
Polonia rusească, în contra ruşilor. Acolo ar fi murit, la 27 octombrie 1915, după cum afirmă
martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Alexandra Cehanczuk,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
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„Ion Ştefura a lui Pantela, născut în anul 1889, la Chiseliţeni, a fost înrolat, în 1914,
cu ocazia mobilizării generale, la oaste şi a luptat, în timpul din urmă, în contra ruşilor, la
Boian. Acolo ar fi picat, la 13 iunie 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil
decesul, se dispune, la cererea lui Pantela Ştefura a lui Vasile, procedura pentru stabilirea
morţii celui dispărut‖.
„Vasile Makowejczuk a lui Ion, din Mămăieştii Noi, născut în 1884, a fost înrolat, în
anul 1914, în Regimentul 22 Infanterie şi a plecat în campanie. El a picat prizonier la ruşi şi a
fost internat, în timpul din urmă, în Siez, guvernământul Archangelsk. Acolo ar fi murit, la 22
iulie stil vechi 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la
cererea soţiei sale, Varvara Makowejczuk, procedura pentru stabilirea morţii celui
dispărut‖1289.
„Dimitrie a lui Ştefan Paulovici, din Ceahor, a fost înrolat, în 1914, cu ocazia
mobilizării generale, în Regimentul 41 Infanterie şi era ataşat, după aceea, unei companii de
lucrători militari, şi anume Compania 1. Înainte de Paştele greco-ortodox 1915, s-a îmbolnăvit
de tifos şi ajunse într-un spital în Slanka, Galiţia. Acolo ar fi murit, în Sâmbăta Patimilor
1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale,
Domnica Paulovici, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Toader al lui George Rusu, din Boian, a fost deportat de inamic în Rusia şi internat
la Tidosinca, districtul Cernowasc, Astrahan. Acolo ar fi murit, în aprilie 1916, după cum
afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui Costachi a lui Teodor
Rusu, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Alexandra lui George Presecărean ar fi murit în mai 1915, în Lehăcenii Teutului,
în timpul invaziei ruseşti, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune,
la cererea lui Petru Criţac, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
„Marghioala a lui Iacob Gâză, din Boian, să fi murit, după cum afirmă martorii, în
Boian, în luna lui mai 1915, pe timpul invaziei ruseşti. Fiind deci probabil decesul, se
dispune, la cererea lui Petru Criţac, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
„Constantin a lui Andrei Constantin Toma, din Boian, a fost deportat de inamic în
Rusia şi internat, cu alţi locuitori din Boian, în Repua, guvernământul Sarata. Acolo ar fi
murit, la 10 iulie 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la
cererea Paraschivei lui Nicolae Malin, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ion a lui Lorenz Leugner, din Roşa, născut în 1877, a fost înrolat, cu ocazia
mobilizării generale, la Regimentul 22 Infanterie şi luptă contra Rusiei. El ar fi murit, la 27
martie 1917, în spital la Sadagura, fiind rănit la Dobronăuţi, după cum afirmă martorii. Fiind
deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Iosefa Leugner, născută Nowak,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Eufrosina lui Vasile Vaipan, din Boian, a fost deportată, în 1917, de inamic, la
Rusia, şi ănternată în Bekow, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, în octombrie 1917,
după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui Vasile a lui
Ion Vaipan, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
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„George Ţiganaş a lui Teodor, din Ceahor, născut în 1886, a fost înrolat, în 1915, în
Regimentul 15 Infanterie şi a mers pe frontul rusesc. În noiembrie 1915 a căzut prizonier şi a
fost internat în diferite lagăre, în urmă, în Askresenski, guvernământul Moscova. Acolo ar fi
murit, în Duminica Paştelui 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se
dispune, la cererea soţiei sale, Maria Ţiganaş, procedura pentru stabilirea morţii celui
dispărut‖.
„Israel (Srul) Weisselberger, născut în 1875, în Ostriţa, a fost înrolat, cu ocazia
mobilizării generale, la Regimentul 22 Infanterie şi a plecat cu dânsul în câmp. Deja în august
a luat parte la luptele de la Rarancea. Acolo ar fi picat, la 23 august 1914, după cum afirmă
martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Fanny Weisselberger,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Petru a lui Procopi Manoilă, născut în 1895, din Voloca, a fost înrolat, în 1914, cu
ocazia mobilizării generale, în Regimentul 41 Infanterie şi a plecat cu dânsul la luptă. În
octombrie 1915, a căzut, ca şi alţi locuitori din Voloca, prizonier. A fost dus în lagărul de
prizonieri de la Bahmut şi trimis ca lucrător într-o fabrică în Ienakieva, guvernământul
Iecaterinoslav. Acolo ar fi murit, în august 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci
probabil decesul, se dispune, la cererea lui Procopi Manoilă, procedura pentru stabilirea morţii
celui dispărut‖.
„Dimitrie Czonohuz a lui Simion, născut în 1890, din Camenca, a fost înrolat, în
1914, cu ocazia mobilizării generale, la Regimentul 95 Infanterie şi a plecat în câmp. În mai
1915, a căzut el, împreună cu câţiva consăteni, în prinsoare, la ruşi; în satul Striganca avea
ocupaţie într-o moară. Acolo ar fi murit, în iulie 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci
probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Veronica Czornohuz, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Simion Horobeta a lui Ion, de 40 de ani, din Hliboca, a plecat de aici, în iunie 1916,
ca călăuza unui transport de vite, din cauza apropierii duşmanului, şi a venit în Oradea
(Transilvania), unde s-a îmbolnăvit şi a intrat într-un spital. Acolo ar fi murit, la 19 octombrie
1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale,
Elena Horbeta, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Alexandra a lui Vasile Onciul, din Boian, a fost deportată de inamic în Rusia şi
internată în Sărata, ca mulţi alţi locuitori din Boian. Acolo ar fi murit, pe la Paştele grecoortodox 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea
lui Vasile a lui George Onciul, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
„Domnica Ohnatiuk, născută Ţurcan, a fost deportată de ruşi în Rusia şi internată, cu
mai mulţi locuitori din Boian, în Kamirlak, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, în mai
1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui Teodor
a lui Ion Porozin din Boian, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
„Aniţa lui Teodor Porozin, din Boian, a fost deportată de ruşi şi internată, cu mai
mulţi locuitori din Boian, în Kamirlak, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, în mai
1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui Teodor
a lui Ion Porozin din Boian, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
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„Nicolai a lui Teodor Rusu, din Boian, a fost deportat de ruşi în Rusia şi internată, cu
mai mulţi locuitori din Boian, şi internat în Peoma, guvernământul Peoma. Acolo ar fi murit,
în decembrie 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la
cererea lui Constantin a lui Teodor Rusu din Boian, procedura pentru stabilirea morţii celui
dispărut‖.
„Ştefan a lui George Marintac, din Boian, a fost deportat de inamic la Rusia şi
internat, cu mai mulţi locuitori din Boian, în Novorosslisk, Caucasia. Acolo ar fi murit, la 11
septembrie 1918, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea
lui Constantin a lui George Marintac, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Maria Kaszek, născută Wuzenko, din Lehăcenii Teutului, a fost deportată de ruşi,
cu ocazia invaziei lor, în 1916, la Astrahan. Acolo ar fi murit, la 10 mai 1916, după cum
afirmă martorii Rosalia Kalowska şi V. Boiczuk. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la
cererea lui Nicolai Kaszek din Lehăcenii Teutului, procedura pentru stabilirea morţii celei
dispărute‖.
„Teodor Alexa, din Boian, a fost deportat, în 1916, de duşman în Rusia şi, ca mulţi
locuitori din Boian, internat în Auta, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, în 2
februarie 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea
lui Ioanei Alexa, născută Andrusak, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
„Dumitru a lui Ion Lazor, născut în 1877, din Boian, a fost deportată de ruşi, cu
ocazia invaziei lor, în comuna Zetna, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, în 14
octombrie 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea
lui Dumitru a lui Ion Lazor, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Grigori a lui Vasile Ciobotar, din Boian, a fost deportat, cu ocazia invaziei
duşmane, de ruşi la Auta, guvernământul Astrahan. Acolo ar fi murit, în mai 1916, după cum
afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui Teodor a lui Vasile
Ciobotar, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ion Borhyn, fiul lui Vasile, de 34 ani, în timpul din urmă domiciliat în Slobozia
Banilei, lucra, în 1917, ca lucrător militar la garnizoana românească, lângă Târg, şi anume la
tranşee. Acolo ar fi murit, în Vinerea Mare 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci
probabil decesul, se dispune, la soţiei sale, Maria Borhyn, procedura pentru stabilirea morţii
celui dispărut‖.
„George Hlewka a lui Ion, din Vereceanca, născut în 1885, a fost înrolat, în 1915, la
oaste şi luptă pe frontul italian. Acolo ar fi murit, în toamna anului 1915, după cum afirmă
martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune procedura pentru stabilirea morţii celui
dispărut‖.
„Ion Popeniuc a lui Lesin, născut în 28 ianuarie 1888, în Stavocan, în vremea din
urmă cu domiciliul acolo, a fost înrolat, în martie 1919, la oaste şi a luat parte, în Regimentul
36, la luptele cu ruşii, în satul Zerwanitza. Acolo ar fi picat, după sărbătoarea Petru şi Pavel,
după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Safta
Popeniuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
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„Nicolai Catarinciuc, fiul lui Ion, născut în 27 aprilie 1883, în Buda, în vremea din
urmă gospodar în Buda, a fost înrolat, la începutul războiului, în Regimentul 41 Infanterie şi a
luat parte la luptele din Carpaţi, la Homuna. Acolo ar fi picat, la 29 aprilie 1915, după cum
afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Ana
Catarinciuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Teodor Moroz a fost, în războiul contra Rusiei, soldat şi se afla, în vremea din urmă,
în Noua Suliţă rusească. Acolo ar fi căzut, la 7 august 1914, după cum afirmă martorii. Fiind
deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Domnica a lui Teodor Moroz,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Grigori a lui Vasile Ciobotar, din Boian, a fost deportat, ca mulţi alţi locuitori, de
ruşi şi internat în Autu, Rusia. Acolo ar fi murit, în mai 1916, după cum afirmă martorii. Fiind
deci probabil decesul, se dispune, la cererea Alexandrei a lui Simion Iurko din Boian,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Vasilca Moroz, născută Poclitar, soţia lui Ilie Moroz din Boian, a fost deportată, ca
mulţi alţi locuitori din Boian, de ruşi şi internată în Balaşovca, Rusia. Acolo ar fi murit, la 2
mai 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la lui Ilie a lui
Alexandru Moroz din Boian, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
„Simion Repciuc a lui Alexandru, născut în 1883, în Ceahor, a fost înrolat, în 1914,
cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 58 Infanterie şi luptă, în anul 1917, pe frontul
românesc. Acolo, pe dealul Caşinului, să fi murit, lovit de un plumb, la 6 ianuarie 1917, după
cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Iftima
Repciuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Chaim Hartenştein, născut în 1854, în Mămăieştii Noi, cu ocaziunea invaziunii a
doua a ruşilor, ar fi fost omorât de soldaţii ruşi, la 16 mai 1915, după cum afirmă martorii.
Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Zivia Hartenştein, procedura
pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Simion Bolesiuc, fiul lui Ion, născut la 18 mai 1879, în Ceahor, la timpul din urmă
domiciliat în Corovia, a fost înrolat, la începutul războiului, în Regimentul 58 Infanterie şi a
luat parte la luptele în contra ruşilor, în Galiţia. Acolo ar fi murit, în toamna anului 1915, după
cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Dochiţa
Bolesiuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Caterina Lozowinski a fost deportată de ruşi şi internată în Raschinka, Astrahan.
Acolo ar fi murit, în martie 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se
dispune, la lui Ion Malatynski din Lehăcenii Teutului, procedura pentru stabilirea morţii
celei dispărute‖.
„Petru a lui Ion Pascar, din Boian, a fost deportat, ca mulţi alţi locuitori din Boian,
în Rusia şi internat la Satratov. Acolo ar fi murit, în martie 1919, după cum afirmă martorii.
Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea Vasilcei Rogojewski, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Teodor Reus a lui Ilie, din Jucica Veche, a fost înrolat, în 1915, la oaste şi a plecat
la Dorna-Völgay. Acolo ar fi murit, în acelaşi an, după cum afirmă martorii. Fiind deci
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probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Elisabeta Reus, născută Osadczuk,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Maria Porojni, născută Ihnatiuk, din Boian, acolo ar fi murit, între 19 şi 25
octombrie 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea
Paraschiţei lui George Dârda, procedura pentru stabilirea morţii celei dispărute‖.
„Vasile Fijka, din Boian, ar fi fost lovit de un şrapnel, în Boian, şi acolo ar fi murit,
îndată, la 14 septembrie 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se
dispune, la cererea soţiei sale, Catarina Fijka, născută Lazar, procedura pentru stabilirea
morţii celui dispărut‖.
„George Vasilaş a lui Ignatie, în timpul din urmă domiciliat în Terebleşti, a luat
parte la luptele în contra ruşilor, la Iablonca, unde a fost grav rănit. Acolo ar fi murit, la 21
ianuarie 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea
soţiei sale, Aspazia Vasilaş, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Mihai Gorda a lui Nicolai, din Boian, plecat, în 1916, pe frontul italian, a luat parte
la luptele de la Gorizia. Acolo ar fi murit, în toamna anului 1916, după cum afirmă martorii.
Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui Nicolai a lui Petru Gorda, procedura
pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Petre Lazăr, din Boian, a fost deportat de ruşi, ca mulţi alţi locuitori din Boian, şi
internat în Zarika, Rusia. Acolo ar fi murit, în iunie 1918, după cum afirmă martorii. Fiind
deci probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Aniţa Lazăr, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖1290.
„Constantin a lui Ştefan Ţiganaş, născut în 1882, din Ceahor, a fost înrolat, în 1914,
cu ocazia mobilizării generale, în Batalionul de Vânători 27 şi a plecat cu dânsul la luptă. În
noiembrie 1916, s-a îmbolnăvit în tranşeu la Cârlibaba. Martorul Dimitrie a lui Mihai
Holunga se afla în acelaşi tranşeu cu dânsul şi, părăsind tranşeul Ţiganaş, află el de la un
stegar sanitar că dânsul ar fi pe locul de ajutor. De atunci nu e nici o ştire despre dânsul.
Conform unei informaţii din partea Crucii Roşii, el a a dispărut din 6 iulie 1916.
Presupunându-se probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Fevronia Ţiganaş,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Patapie Olexiuc a lui Dimitrie, din Suchovercov (Suhoverca – n. n.), născut în
1883, a fost înrolat, în 1915, la Regimentul 35 şi a plecat, în august 1915, pe frontul rusesc.
Conform afirmării lui George a lui Petru Grigorcea din Suchovercov, care a servit cu numitul
la acelaşi corp de armată, au participat ambii, în august 1915, la lupta de la Zlota-Lipa. În ziua
următoare află Gligorcea, de la un camarad, că Olexiu a picat în această luptă şi nu l-a mai
văzut. Acolo ar fi murit, după cum afirmă martorii. Fiind, deci, decesul presupus în mod legal,
se dispune, la cererea soţiei sale, Maria Alexiuc, născută Semeniuc, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Dimitrie Sucholotiuk a lui Nicolai din Coţmani, născut în 1887, a fost înrolat, în
1914, cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 24 şi a plecat la luptă. Ultima scrisoare de
pe front a trimis-o soţiei sale cu data de 24 martie 1915. De atunci nu-i nici o ştire despre
1290 Monitorul Bucovinei, Fascicula 80, Cernăuţi în 7 Noemvrie nou 1919, pp. 3-12
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dânsul. Martorii spun că, în aprilie sau martie, dânsul a luat parte la un atac în contra ruşilor
şi, după această luptă, n-a mai fost văzut, aşa că trebuie să fi picat pe câmpul de onoare.
Presupunându-se probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Maria Sucholotiuc,
născută Pauline, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Lazar a Iacov Zahariuc, din Ceahor, născut în 1882, a fost înrolat, în august 1914,
cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul nr. 41 Infanterie şi luptă cu regimentul în contra
Rusiei. Conform afirmărilor martorului Vasile Rusnac din Ceahor, care a servit în Regimentul
41, l-a văzut acesta, ultima dată, în noiembrie 1914. Venind el, după aceea, la compania lui
Zahariuc, i-au spus ceilalţi camarazi şi chiar fratele lui Zahariuc, care a picat în 1916, că Lazar
Zahariuc a picat în noiembrie 1914. Fiind, deci, decesul presupus, se dispune, la cererea soţiei
sale, Ana Zahariuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖1291.
„George Gramowicz a lui Procopie, născut în1883, în Cotul lui Strileţchi, a fost
înrolat, în 1914, cu ocazia mobilizării generale, la oaste şi a plecat în campanie. În toamna
anului 1914, se afla la Przemysl, ca săpător. De atunci lipseşte orice ştire despre dânsul.
Presupunându-se probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Parascheva Gramowicz,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Anna Mittermayer, născută Tofanel, soţie de conductor de tren, a plecat din
Cernăuţi, pe timpul invaziei ruseşti, pe la finea anului 1916 sau începutul lui 1917, cu un
soldat rus, luând cu sine documentele ei personale, între altele şi o legitimaţie de călătorie, cu
fotografia ei. De la retragerea ruşilor din Bucovina, lipseşte orice ştire despre dânsa. În august
1918, a adus Ioachim Palamar, gospodar din Crasna-Ilschi, fost infanterist la Regimentul 22,
reîntorcându-se din prinsoarea rusească, legitimaţia cu fotografia Annei Mittermayer, născută
Tofanel, şi zice că a aflat-o, pe 14 februarie 1918, la o femeie, care zăcea moartă pe un câmp,
lângă un sat din districtul Jaroschenka, Comparând el fotografia cu trăsăturile feţei răposatei,
a constatat cu siguranţă că aceasta e fotografia ei şi, conchizând, după locul de emitere,
„Dorna-Watra‖, că e o persoană din Bucovina, a luat cu sine fotografia. Fiind, deci, decesul
probabil, se dispune, la cererea lui Petru Tofanel, procedura pentru stabilirea morţii celei
dispărute‖ 1292.
„Atanasiu Kovaliuk a lui Nicolai, născut în 1888, în Lujeni, a fost înrolat, în 1914,
cu ocazia mobilizării generale, la oaste şi a plecat la război. El a căzut prizonier la ruşi şi se
afla, în timpul din urmă, în localitatea Horod Weleki Luhi, guvernământul Paskow, unde se
aflau şi alţi locuitori din Lujeni ca prizonieri. Acolo ar fi murit la 25 septembrie 1917 stil
vechi, după cum afirmă martorii. Fiind, deci, probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei
sale, Elisaveta Kowaliuk, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„George a lui Nicolai Zwarycz din Boian a fost deportat de ruşi şi internat în
Astrahan. Acolo ar fi murit, de Înălţarea Domnului 1917, după cum afirmă martorii. Fiind,
deci, probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Sanchira Zwarycz, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Onufrei Bambura, din Suliţa Nouă (austriacă), a fost deportat de ruşi la
Astrahan şi internat, cu mulţi locuitori din Suliţa Nouă, în Oday, Rusia. Acolo ar fi murit în
toamna anului 1917, după cum afirmă martorii. Fiind, deci, probabil decesul, se dispune, la
1291 Monitorul Bucovinei, Fascicula 79, Cernăuţi în 1 Noemvrie nou 1919, pp. 7-9
1292 Monitorul Bucovinei, Fascicula 75, Cernăuţi în 18 Octomvrie nou 1919, pp. 7, 8
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cererea lui George a lui Dumitru Bezhuz din Suliţa Nouă, procedura pentru stabilirea morţii
celui dispărut‖.
„Maxim Rotar, fiul lui Petru, născut la 12 octombrie (?), în Pătrăuţi, în timpul din
urmă domiciliat aici, a fost înrolat, la începutul războiului, la oaste şi a căzut prizonier la ruşi.
El ajunse în lagărul de prizonieri în Trotzkoje, guvernământul Samara, aici s-a îmbolnăvit de
tifos şi, după comunicările unor persoane necunoscute, ar fi murit, în anul 1915. Fiind, deci,
probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Ana Rotar, procedura pentru stabilirea
morţii celui dispărut‖.
„George a lui George Moraraş din Roşa, născut în 1880, a fost înrolat, în 1914, cu
ocazia mobilizării generale, în Regimentul 22 Infanterie. În toamna anului 1914, a căzut
prizonier la ruşi şi ajunsese în lagărul de prizonieri de la Tomsk şi, apoi, ca lucrător într-o
fabrică în Zemskij Zawod, guvernământul Ufa. Acolo ar fi murit la 12 noiembrie 1916, după
cum afirmă martorii. Fiind, deci, probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Zoica
Moraraş, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„Ştefan Mistoruk a lui Nicolai din Cadobeşti născut în 1886, a fost înrolat, la 1
august 1914, cu ocazia mobilizării generale, la Regimentul 24 Infanterie şi a luat parte la
luptele în contra Rusiei. El a picat în toamna anului 1914, la retragere, lângă Istula, după cum
afirmă martorii. Fiind, deci, probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Parascheva
Nitoruk, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖1293.
„Ion Creţiac a lui Mihail, născut în 1884, în Zelenău, a fost înrolat, în 1914, ăn
Regimentul 15 Infanterie şi a plecat în campanie. În 1915, se afla în apropierea Lublinului,
unde a luat parte la luptele în contra ruşilor. Acolo ar fi murit, la 29 iulie 1915, după cum
afirmă martorii. Fiind, deci, probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Maria Creţiac,
procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖1294.
„Teodor a lui Vasile Stefaniuc, născut la 14 ianuarie 1885, fost domiciliat în comuna
Roşa, a fost înrolat, cu ocazia mobilizării generale, la Batalionul de Vânători nr. 27 şi a plecat
la frontul rusesc, unde ar fi picat în noiembrie sau decembrie 1914, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Savina Stefaniuc, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ştefan a lui Francisc Banachovschi, născut în Flondoreni la 9 decembrie 1888, a
plecat, în mai 1915, la război şi ar fi murit pe Monte Lemerle, în Italia, la 18 iunie 1916,
lipsind, de atunci şi până în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci probabilă prezumţia
legală a morţii, se îndrumează, la cererea Mariei Banachovschi, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ion a lui Gheorghe Frunză, născut la Igeşti, la 1 aprilie 1888, chemat, în august
1914, sub arme, a luptat în Polonia rusească, la Karliad-Hromalod şi ar fi murit acolo la 19
noiembrie 1914. Până în prezent lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci probabilă
prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează, la cererea Aurorei Frunză, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.

1293 Monitorul Bucovinei, Fascicula 76, Cernăuţi în 22 Octomvrie nou 1919, pp. 5-10
1294 Monitorul Bucovinei, Fascicula 77, Cernăuţi în 25 Octomvrie nou 1919, p. 4
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„Michael a lui Ioan Dubis, născut în Dubova, la 8 august 1881, a fost înrolat în anul
1914, cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 22 de Infanterie, a participat la lupta
contra ruşilor, pe lângă Halicz, în Galiţia, şi să fi fost grav rănit acolo, în septembrie 1914. De
atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se
îndrumează, la cererea Mariei Dubis, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„George a lui Ioan Ocruşco, născut în Bila, la 12 ianuarie 1877, să fi murit, în mai
1917, în Şipot, Regatul vechi, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea
legală a morţii, se îndrumează procedura pentru declararea morţii celui dispărut, la cererea
Ielenei a lui George Ocruşco‖.
„Grigori a lui Parftemi Covaliuc, născut în Onut, la 4 aprilie 1891, să fi murit, la 15
august 1915, în Mitcău, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a
morţii, se îndrumează procedura pentru declararea morţii celui dispărut, la cererea lui
Partfemi Covaliuc şi Anilei Covaliuc a lui Partfemi‖.
„Toader a lui Gheorghe Nastasi, din Pătrăuţi pe Suceava, care a participat la război
şi să fi căzut în anul 1914, pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă
prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Măriuca a lui Toader
Nastasi, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan Antonessi, din St. Ilie, a participat la război şi de dispărut din anul 1914, după
cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Saveta a lui Pavel Cerlinca, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Dumitru a lui Pavel Nica, din Tişăuţi, a participat la război şi ar fi căzut în anul
1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Galafira a lui Dumitru Nica, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Josef Bindl, din Tişăuţi, a participat la război şi ar fi căzut în anul 1916, lângă
Mesticăneşti (Mestecăniş – n. n.), după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă
prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează, la cererea Procuraturei de finanţe, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Vasile Ticşa, din Vatra Dornei, care a participat la război şi ar fi murit
în anul 1916, într-un spital din Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă
prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Anghelina a lui Nicolai
Ticşa, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Todosi Bondari, din Drăgoieşti, care a participat la război şi ar fi murit pe frontul
italian, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Ioana a lui Todosi Bondari, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Petre a lui Spiridon Ilişoi, din Volovăţ, a participat la război şi ar fi căzut în anul
1915, pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a
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morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Ioana a lui Petre Ilişoi, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Franz Presser din Satulmare a participat la război şi ar fi murit ca prizonier în
Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Adolfine Presser, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Grigori a lui Isail Popescul, din Horodnicul de Jos, care a participat la război şi să
fi căzut pe frontul italian, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală
a morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Catarina a lui Grigori Popoescul, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Petre Ileţchi, din Ipoteşti, care a participat la război şi să fi căzut pe
frontul italian, în anul 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea
legală a morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Domnica a lui Nicolai Ileţchi, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Zaharie Holbura, din Cajvana, a participat la război şi ar fi căzut într-o
luptă contra ruşilor, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a
morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Sofronia a lui Vasile Holbura, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Alexandru a lui Gheorghe Caziuc, din Mitocul Dragomirnei, care ar fi murit în
anul 1914, într-un spital, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală
a morţii, se îndrumează, la cererea surorilor sale, Ileana Matiescu, născută Caziuc, şi Domnica
a lui Ioan Reşcu, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Petre Ileţchi, din Ipoteşti, care a participat la război şi să fi căzut pe
frontul italian, în anul 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea
legală a morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Domnica a lui Nicolai Ileţchi, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖1295.
„Filip a lui Andrei Fediuc, născut în Negostina, la 11 octombrie 1887, a plecat, în
august 1914, la război şi ar fi murit, într-o luptă din Carpaţi, în toamna anului 1915. De atunci
şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a
morţii, se îndrumează, la cererea lui Andrei Fediuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Nicolai a lui Alexa Melniciuc, născut în Lujeni, la 25 noiembrie 1884, a plecat la
război şi, luptând pe frontul italian, să fi murit în luptă, în anul 1916. Din acel moment şi până
în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se
îndrumează, la cererea Catarinei Melniciuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„German a lui Gheorghe Tcaciuc, născut în Volcineţ, la 12 mai 1881, a fost chemat,
în august 1914, sub arme şi a luat parte la luptele din Galiţia din toamna anului 1914. De la
ziua înrolării sale şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci probabilă
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prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează, la cererea Mariei Tcaciuc a lui German,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Rudolf a lui Ioan Neumar, născut în 6 octombrie 1886, cu domiciliul din urmă în
Cernăuţi, strada Ritt, în anul 1914, ca sergent I. R. 64, fu luat ca prizonier de război în Rusia,
unde să fi murit el în 28 faur 1915 de tifos. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii,
se îndrumează, la cererea soţiei sale, Katarina Neumar, născută Schmid, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile Dwicznyczuk, născut în Şirăuţii de Sus, la 17 decembrie 1888, chemat fiind
sub arme, în august 1914, ar fi picat în Carpaţi, pe timpul Paştelor 1915, lipsind până în
prezent orice ştire despre el. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează,
la cererea Domkai Dwicznyczuk, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Toader Ciornei, născut în Zelenău, la 14 august 1877, ar fi murit la finea
lui decembrie 1914, lângă Pătrăuţi pe Suceava, după cum afirmă martorii. Fiind deci
probabilă prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează, la cererea Mariei Ciornei, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„George a lui Ion Doubeniciuc, născut în Rogojeşti, la 7 martie 1882, chemat sub
arme, ar fi murit în captivitate italiană, în localitatea Areiana, lângă Roma, la finea lui
februarie 1918, în spital, răpus de o boală. Până în prezent, nici o ştire despre el. Fiind deci
probabilă prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează, la cererea Ecaterinei Doubericiuc,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Iustin a lui Ioan Danilevici, născut în Oşechlib, la 25 mai 1889, ar fi murit la 2
august 1915, lângă Halici, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea
legală a morţii, se îndrumează, la cererea Mariei Danilevici, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Mihai a lui George Zahariuc, născut în Tărăşeni, la 1o noiembrie 1872, a plecat, în
august 1916, la război şi ar fi murit, în luptă, pe Monte Carlo, în iunie 1918. De atunci şi până
în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se
îndrumează, la cererea Zamfirei Zahariuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Dumitru a lui Ştefan Taşciuc, născut în Cotul lui Strileţchi, la 19 noiembrie 1878,
a plecat, la izbucnirea războiului mondial, la război şi, apoi, în captivitate la ruşi ar fi murit,
bolnav de tifos de stomac, într-un spital din Serzan, lângă Volga, în iarna anului 1915. Până în
prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se
îndrumează, la cererea Ierenei Taşciuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ilisei a lui Vasile Iurco, născut la 16 septembrie 1871, la Boian, ar fi murit, în aprilie
1917, în Perin, în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a
morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria a lui Ilisei Iurco, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Victor a lui Nichita Todosi, din Vicovul de Jos, care a participat la război şi să fi
murit, ca prizonier în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea
legală a morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Paraschiva a lui Victor Todosi, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Toader a lui Gavril Civată, din Bilca, a participat la război şi ar fi murit, în
prinsoare în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a
morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Iuona a lui Toader Civată, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Josef a lui Aadalbert Boczar, născut în anul 1881, s-a prezentat la serviciul militar
în iunie 1916 şi ar fi murit, în un spital, în august 1917, în Ungaria. Fiind deci probabilă
prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează, la cererea Josefinei Boczar, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Avachum a lui Nicolai Curea, din Marginea, a participat la război şi ar fi picat, în
anul 1915, în Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a
morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Paraschiva a lui Avachum Curea, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ambros Palko, din Gura Putnei, a participat la război şi ar fi căzut, în anul 1916,
după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Melanie Palko, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Timoteu Medviciuc, din Rus pe Boul, a participat la război şi e dispărut din anul
1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Sofia Medviciuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Toader a lui Mihalachi Bujorean, din Bosance, a participat la război şi ar fi căzut
pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a
morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Marinca Bujorean, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Grigori Struţi, din Răuseni, a participat la război şi ar fi căzut într-o luptă
lângă Rarance, în anul 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea
legală a morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Magdalina a lui Ioan Struţi, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Precop a lui Todor Chifan, din Vicovul de Jos, a participat la război şi e dispărut
din anul 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a morţii,
se îndrumează, la cererea soţiei sale, Ileana a lui Precop Chifan, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Vasili a lui Toador Gheorghiţa, din Vicovul de Sus, a participat la război şi ar fi
căzut, în anul 1915, pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă
prezumţiunea legală a morţii, se îndrumează, la cererea fratelui său, Dumitru Gheorghiţa,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Pentelei a lui Ioan Guliciuc, din Ipoteşti, a participat la război şi să fi murit într-un
spital, în Krakau, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabilă prezumţiunea legală a
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morţii, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Margiola Guliciuc, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖1296.
„Gheorghe a lui Iftemi Sidor, născut în Broscăuţii Noi, la 22 martie 1885, să fi murit
la anul 1916, în Katarinburski Uest, gubernia Peromski, în Rusia, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Nastasiei a lui Gheorghe Sidor,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Nicolai Ostropolski, născut în Obertyn, la 14 decembrie 1886, cu ultimul
domiciliu în Adâncata (Hliboka – n. n.), a participat la război şi să se fi înecat în iarna 1915,
în Dunăre. De atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Carola Ostropolska, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Simion a lui Dimitrie Palagiuc, născut în Flondoreni, la 1 august 1876, a fost
chemat, în august 1914, sub arme şi a luptat pe frontul rusesc, în Polonia rusească. Din
toamna anului 1914, în care timp dispărutul se afla pe câmpul de luptă, în Polonia rusească, şi
până în prezent, lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea Casandrei Palagiuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Mendel Feingold, născut în Crasna Ilschi, la 4 mai 1880, ar fi murit la 27 februarie
1915, pe înălţimea Crivei, în Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea Raisei Feingold, mama celui dispărut, procedura pentru declararea
morţii‖.
„Ştefan Mariuţac a lui Gheorghe, născut în Boian, la 7 septembrie 1854, să fi murit,
în luna lui septembrie 1917, în Rusia, şi Maria Mariuţac, născută Svecla, în Boian, la 23
decembrie 1897, să fi murit în luna lui iunie 1917, în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Ioanei a lui Dimitrie Harasim, procedura
pentru declararea morţii celor dispăruţi‖.
„Nicolai a lui Ştefan Mostiuc, născut în Slobozia Rarancei, la 10 noiembrie 1891, a
fost înrolat, cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul nr. 41 de Infanterie şi a plecat, cu
acest regiment, pe frontul rusesc. De atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea Domnicei Mostiuc, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Aftanasei Doubei, născut în Voloca, la 5 aprilie 1881, a fost intrat, cu
ocazia mobilizării generale, în serviciul militar. Îmbolnăvindu-se în Müzzuschlag, să fi murit
la începutul lunii februarie 1915. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Ioanei
Douhei, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Dumitru a lui Vasile Dronec, născut în Zastavna, la 1 iunie 1877, a plecat la război
şi, ajungând în captivitate la moscali, să fi murit într-un spital din Portova, Rusia, în anul
1916. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Dronec, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
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„Alexa a lui Daniil Malanciuc, născut în Gavrileşti, la 4 martie 1885, a plecat, în 1
august 1914, la război şi, ajungând în captivitate la italieni, se îmbolnăvise şi să fi murit întrun spital din Sassoferrato, Italia, cam în luna mai 1919. Până în prezent, n-a sosit nici o ştire
despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Saftei Malanciuc, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Dumitru a lui Procopie Biliciuc, născut în Volcineţ, la 17 august 1883, a fost
chemat, în vara anului 1916, la arme şi, de atunci, e dispărut, nesosind, până în prezent, nici o
ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Eudochiei Biliciuc,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Grigori Burechailo, născut în Repujineţ, la 27 noiembrie 1893, să fi
murit în Czehlowka, gubernia Katerinoslaw, în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea fraţilor şi surorilor Parasca Hobelit, Ierena Lesco,
Maria Kizeina şi Gheorghe Burechailo, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Emanuil a lui Gheorghe Scîntei, născut în Rarancea, la 19 august 1879, a fost
înrolat, în primăvara anului 1915, în armata austriacă şi a plecat, după două luni, la frontul
rusesc, în Galiţia, unde a luat parte la luptele contra ruşilor. De atunci lipseşte orice informaţie
despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Vasilca
Scîntei, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Alexie Blezniuc, născut în Revna pe Ceremuş, la 20 septembrie 1883, a
intrat, odată cu izbucnirea războiului, în 1914, în serviciul militar şi a luat parte la o luptă
lângă Halicz, în Galiţia, în toamna anului 1915. De atunci lipseşte orice veste despre dânsul.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Anastasiei Blezniuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Georgi a lui Sava Haraga, născut în Flondoreni, la 13 ianuarie 1856, a fost înrolat,
în anul 1876, în armata austriacă şi a plecat, în anul 1879, la război. De atunci lipseşte orice
veste despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Vasilcei
Mosteiczuk, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Peter a lui Iacob Schmidt, născut în Cernăuţi, la 29 noiembrie 1873, a fost înrolat,
în august 1914, în armata austriacă şi a luat parte la luptele din Polonia rusească, de unde a
scris, ultima dată, în anul 1916. De atunci n-a dat nici un semn de viaţă. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Dnei Rosalia Schmidt, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Corneli a lui Nicolai Şumca, născut în Malatineţ, la 9 septembrie 1885, să fi murit,
la 16 septembrie 1918, în Sascaton, Canada, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale Sanda Şumca, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ilie a lui Filip Tatarciuc, născut în Buda, la 16 iulie 1890, să fi murit, în februarie
1916, în Perm, Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea Domnica Tatarciuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Ştefan Roznowski, născut în Zwineace, la 2 faur 1887, s-a aflat, în
anul 1917, în spitalul pentru alienaţi din Kulparkow, de lângă Lemberg, şi a părăsit acest
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spital, cu ocazia luptelor în jurul oraşului Lemberg, în vara anului 1915. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Parascei Roznowski, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Iacob a lui Heinrich Huber, născut în Cernăuţi, la 18 iulie 1891, ar fi murit în
noiembrie 1914, în Polonia rusească, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria Huber, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Ioan a lui Vasel Serna, născut în Revacăuţi, la 12 septembrie 1882, ar fi murit la 15
ianuarie 1916, în Canmorc, Canada, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Catarinei Serna, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Josef a lui Ştefan Janczewski, născut în Kuty, la 19 martie 1887, a plecat, în august
1914, la război şi ar fi picat în luptă, pe frontul rusesc, în toamna anului 1915. Din 18
noiembrie 1918 şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre dânsul. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Amaliei Janczewski, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Georgi a lui Nicolai Scântei, născut în Rarancea, la 23 aprilie 1889, a plecat la
război şi e dispărut de la finea lunii august 1914, luând parte la lupta de la Zaleşcichi. De
atunci şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Sandei Scântei, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Teodor Burdeniuc, născut în Rarancea, la 12 februarie 1890, ar fi picat
în primăvara 1915, în munţii Carpaţilor, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria Burdeniuc, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Johann Rumpel, din Ilişeşti, a participat la război şi să fi căzut în anul 1915, într-o
luptă din Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Maria Rumpel, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Heinrich a lui Johann Armbrüster, din Ilişeşti, la 1 iunie 1877, a participat la
război şi ar fi căzut, în anul 1916, lângă Görz, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Katarina a lui Heinrich Armbrüster, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Toader Vultur, din Băişeşti, a participat la război şi ar fi căzut, în anul
1916, lângă Boian, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Magdalena a lui Nicolai Vultur, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Costan a lui Ilie Russu, din Vicovul de Sus, a participat la război şi ar fi murit, întrun spital, în anul 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Anna Russu, născută Mironovici, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
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„Constantin a lui Gheorghe Butnar, din St. Ilie, a participat la război şi e dispărut
din anul 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Varvara a lui Constantin Butnar, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Gheorghe a lui Maftei Pârghie, din Gălăneşti, a participat la război şi ar fi căzut
într-o luptă, pe frontul rusesc, în anul 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Magdalina a lui Gheorghe Pârghie, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Dumitru Hojbota, din Părteştii de Sus, a participat la război şi ar fi murit într-un
spital, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei
sale, Anna Hojbota, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Simion a lui Toader Sauciuc, din Pătrăuţi pe Suceava, a participat la război şi ar fi
căzut, într-o luptă în Carpaţi, în anul 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Iftemia a lui Simion Sauciuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Pavel Popescul, din Bădeuţi, a participat la război şi ar fi murit, într-un spital la
Viena, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei
sale, Aftira a lui Pavel Popescul, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Silvestru a lui Ioan a lui Domitru Lungu, din Părteştii de Jos, a participat la
război şi ar fi murit la Albania, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Eleana a lui Silvestru a lui Ioan Lungu, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Gherasim Ursan, din Arbora, a participat la război şi ar fi murit ca
prizonier în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Floarea a lui Vasile Ursan, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Ilie a lui George Cuşniriuc, născut la Rarancea, la 14 august 1872, ar fi murit la
Gmünd, la finea lui ianuarie 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Vasilkei Cuşniriuc, născută Ungurean, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„George a lui George Poliovei, născut în Costeşti, la 19 martie stil vechi 1884, să fi
murit în toamna 1915, în Ottawa, Canada, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Eufrozinei Poliovei, născută Ungurean, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Johan Mai, din Ilişeşti, care a participat la război, să fi murit ca prizonier în Rusia,
după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Maria Mai, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖1297.
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„Kozma Leforowicz, născut la 11 august 1880, a fost deportat, în decembrie 1918, de
muscali la Siberia şi ar fi murit acolo, în oraşul Kurhan, guvernia Tobolsk. De atunci şi până
în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea Eugeniei Leforowicz, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Gavril a lui Teodor Petraşciuc, născut în Bărbeşti, la 21 august 1867, ar fi murit, în
toamna 1916, în Prislop, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea surorii sale Paraschiva Cozma, născută Petraşciuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Ilie a lui Nicolai Plantos, născut în Stăneşti de Sus, la 6 august 1884, a fost înrolat,
cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 41 de Infanterie şi a luat parte la luptele în
contra Italiei. De la vara 1916, lipseşte orice veste de la dânsul. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Magdalenei Plantos, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Marian a lui Ioan Lambo, născut în Boian, la 1 februarie 1885, a plecat, în august
1914, la război şi să fi căzut mort într-o luptă de pe frontul galiţian, la 14 septembrie 1914.
Până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea lui Josef Lambo, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ilie a lui Simion Lupaşco, născut în anul 1887, în Carapciu pe Ceremuş, cu ultimul
domiciliu în Cernăuţi, cizmar, a fost înrolat în armată, în noiembrie 1914. De la primăvara
anului 1915, lipseşte orice ştire de la dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea lui Michail Lupaşco, oficiant de cancelarie în Cernăuţi, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Pavel (Paulo) Kowalczuk, născut în 29 iunie stil vechi 1879, la Serghieni, a intrat,
cu ocazia mobilizării generale, în armata austro-ungară. La Paşti 1916, a primit soţia sa,
Euftimia Kowalczuk, ultima scrisoare de la dânsul. De atunci lipseşte orice ştire despre
dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Euftimiei Kowalczuk,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ilie a lui Georgi Poraico, născut în Flondoreni, la 29 noiembrie 1884, chemat, încă
în anul 1905, la oaste, a slujit neîntrerupt până la izbucnirea războiului mondial. În toamna
1914, a plecat la front şi, de atunci, până în prezent, nici o ştire despre el. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea lui Ştefan a lui Georgi Poraico, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Vasil Sopinnek, născut în Cincău, la 29 ianuarie 1884, a fost înrolat, cu
ocazia mobilizării generale, în Regimentul 24 de Infanterie şi a plecat, cu acesta, la câmp. De
când soţia sa, în vara 1915, a primit o scrisoare, până acum, lipseşte orice veste despre dânsul.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Eufrosinei Sopinnek, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Michail a lui Onufrei Florescul, născut în Stăneşti de Sus, la 28 septembrie 1878, a
plecat la război, în martie 1915, şi a trimis, de pe câmpul de luptă, soţiei sale ultima scrisoare.
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Până în prezent, lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea Vasilenei Florescul, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖1298.
„Vasile a lui Toader Cuciurean, născut în Boian, la 30 ianuarie 1857, ar fi murit, la
Paştele ortodox 1917, în Zaritz, guvernământul Saratov, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Ioan a lui Vasile Cuciurean, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Nicolai Smereca, născut în Mămăieştii Noi, la 1 iunie stil vechi 1888, a
fost înrolat, cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 41 de Infanterie şi ar fi picat pe
frontul rusesc, în Galiţia. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Metrou
Hadiuc şi a Mariei Stobarczuk, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Michailo a lui Giorgi Cantemir, născut în Cliveşti, la 7 noiembrie 1887, a fost
înrolat, în toamna 1914, în armata austriacă. De atunci lipseşte orice veste despre dânsul.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Cantemir, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Georgi a lui Macovei Olexiuc, născut în Lucavăţul pe Siret, la 18 mai 1884, a
intrat, în anul 1914, cu ocazia mobilizării generale, în serviciul militar şi ajunse în captivitatea
rusească. De la iarna 1915 lipseşte orice veste despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria Olexiuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Ştefan a lui Petro Lechcun , născut în Stăneştii de Jos, la 25 decembrie stil vechi
1879, a fost intrat, la 12 martie 1915, în serviciul militar şi ajunsese, în acelaşi an, în
captivitate rusească. Soţia sa a primit ultima scrisoare de la dânsul în octombrie 1916. De
atunci lipseşte orice veste despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Kalena Lechcun, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Sender a lui Menden Brenner, născut în Vrânceni, în anul 1882, ar fi murit în vara
1915, în Czortkow, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Susie Brenner, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Tanasie a lui Nicolai Cniahiniţchi, născut în Dobronăuţi, la 2 iulie 1882, a fost
înrolat, cu ocazia mobilizării generale, în anul 1914, în Regimentul 41 de Infanterie. Încă în
acelaşi an, a primit soţia sa o scrisoare de la dânsul şi lipseşte, de atunci, orice veste despre
numitul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Anenia
Cniahiniţchi, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Iacob a lui George Grigoraşciuc, născut în Buda, la 1 iulie 1887, a intrat, la
începutul războiului mondial, la oaste şi a plecat, cu Regimentul 22 Infanterie, pe frontul
rusesc. De la începutul anului 1915, lipseşte orice veste despre dânsul. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Grigoraşciuc, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.

1298 Monitorul Bucovinei, Fascicula 16, Cernăuţi, 13 mai nou 1921, pp. 203-205

601

602

„Dumitru a lui Ilie Panciuc, născut în Bila, la 13 octombrie 1877, să fi murit în
Şipot, Regatul vechi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Domnica Panciuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Victor a lui Alexandru Dworecki, născut în Ocna, la 22 ianuarie 1887, a intrat, cu
ocazia mobilizării generale, în luna lui august 1914, în serviciul militar şi ajunse în
captivitatea rusească. Ultima scrisoare a primit soţia sa în luna martie 1917. De atunci lipseşte
orice veste despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Olgăi
Dworecki, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Toader Macreniuc, născut în Ciudei, la 28 august 1886, a fost înrolat, cu
ocazia mobilizării generale, în anul 1914, în Regimentul 15 de Infanterie şi ar fi grav rănit la o
luptă în contra ruşilor, în Carpaţi, în luna lui martie a anului 1915. De atunci lipseşte orice
veste despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Elisaveta Macreniuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Mihai a lui Petrea Giuraniuc, născut în Cândeşti, la 2 noiembrie 1888, să fi murit
în martie 1917, în Oberhollabrunn, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea lui Vasile şi Ilie a lui Petrea Giuraniuc, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Domnica Festici, născută Railean, în Lehăcenii Teutului, la 8 octombrie 1849, ar fi
murit, la finea lui noiembrie 1915, în Lehăcenii Teutului, după cum afirmă martorii. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Ioan Festici, procedura pentru declararea
morţii celei dispărute‖.
„Olexa a lui Petru Storoşciuc, născut în Piedecăuţi, la 26 februarie 1885, a plecat, în
toamna anului 1914, la război şi, îmbolnăvindu-se grav, ar fi murit într-un spital de lângă
frontul italian, în toamna anului 1918. De atunci şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre
el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Ionenei Storoşciuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Nicolai Halip, născut în Volcineţ, la 21 septembrie 1878, a plecat, la 1
august 1914, la război şi a trimis soţiei sale ultima ştire de pe câmpul de luptă la începutul lui
ianuarie 1915. De atunci e dispărut, lipsind, până în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Halip, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Ioan a lui Vasile Mechetiuc, născut în Babin, la 27 noiembrie 1878, chemat sub
arme, în 1915, luând parte la o luptă de lângă Leow, dată în acelaşi an, e dispărut, lipsind,
până în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
Anei Mechetiuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Dumitru a lui Aftanasie Zelencu, născut în Hliboca, la 2 aprilie 1886, a fost chemat
sub arme, în august 1914, şi a luptat pe frontul galiţian. În mai 1915, a primit soţia sa de la el
ultima scrisoare, datată din anul 1914. Până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Domnicăi a lui Dionisie Zelencu, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Ioan a lui Adalbert Pelczar, născut în Văşcăuţi, la 8 decembrie 1887, a fost chemat,
în august 1914, sub arme şi a luptat, cu deosebire, pe frontul galiţian, până la 1 mai 1915. Din
mai 1915, n-a sosit, până în prezent, nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Anei a lui Ioan Pelczar, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Simion a lui Gheorghe Niţan, din Drăgoieşti, a participat la război şi ar fi căzut, în
anul 1916, pe frontul italian, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Eleonora a lui Simion Niţan, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ion a lui Florea Brăiescu, din Arbore, a participat la război şi e dispărut din anul
1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei
sale, Magdalena a lui Ion Brăiescu, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Ioan Mihailiuc, născut în Clocucica, la 28 noiembrie 1880, a plecat, în
anul 1916 (primăvara), la armată şi e dispărut din acea vreme, lipsind, până în prezent, orice
ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Mihailiuc,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Grigori a lui Gheorghe Opaiţ, născut în Iordăneşti, la 14 martie 1880, a plecat, la 1
august 1914, la război şi ar fi murit, cam pe la începutul lunii septembrie 1914, în luptă, la
Halici. Până în prezent, n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Ilianei Opaiţ, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Aniţa a lui Andri Toma, născut în anul 1843, în Boian, ar fi murit în toamna anului
1916, în Farfus, lângă Astrachan, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea surorii sale, Marghiola a lui Ilie Toma, procedura pentru declararea
morţii celei dispărute‖.
„Ioan a lui Procopie Pisariuc, născut în Corovia, la 3 iulie 1879, ar fi murit, la o
săptămână înaintea Paştelui ortodox 1919, în Petro-Pavlosk, Rusia, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Alexa şi Toader a lui Procopie
Piusariuc şi a soţiei dispărutului, Aniţa Pisariuc a lui Ion, născută Deliţoi, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Catarina a lui Candrea Dîrda, născut în Boian, la 13 decembrie 1911 stil vechi, ar
fi murit, în august 1917, în Boian, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea mamei, Domnica a lui Candrea Dîrda, procedura pentru declararea
morţii celei dispărute‖.
„Ioan a lui Nicolai Ignătescu, din Gemene, a participat la război şi ar fi căzut pe
frontul italian, în anul 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Victoria a lui Ioan Ignătescu, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ilie vel Ilaş a lui Gheorghe Chidoveţ, din Dărmăneşti, a participat la război şi ar fi
căzut pe frontul rusesc, în anul 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea soţiei sale, Ioana a lui Ilie a lui Gheorghe Chidoveţ, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Ştefan a lui Ioan Luţac, din Pătrăuţi (pe Suceava – n. n.), a participat la război şi ar
fi murit într-un spital din Freiberg, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Ana a lui Ştefan Luţac, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Samuilă a lui Gheorghe Ghiaţă, din Botuşana, a participat la război şi ar fi murit ca
prizonier în Italia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Eudochia a lui Samuilă Ghiaţă, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Gherasim a lui Costan a lui Dumitru Câmpan, din Suceava, a participat la război
şi ar fi căzut pe frontul italian, în anul 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Paraschiva a lui Gherasim Câmpan, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Petre a lui Dumitru Bodnariuc, din Milişăuţii de Sus, a participat la război şi ar fi
murit ca prizonier în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria Bodnariuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Ioan Cozmiuc, din Mărăţei, a participat la război şi e dispărut din anul 1915, după
cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Eudochia a lui Ioan Cozmiuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Onufrei a lui Gavril Robu, din Volovăţ, a participat la război şi ar fi murit, în anul
1914, pe câmpul de luptă, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Calistra a lui Onufrei Robu, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Dumitru a lui Manoli Hrişca, din Voitinel, a participat la război şi ar fi murit întrun spital din Stiria, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea maicii sale, Reveca Hrişca, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Heinrich Manz, gardist financiar din Ilişeşti, a participat la război şi e dispărut din
anul 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
Procuraturii de finanţe, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan Marusiec, din Dărmăneşti, a participat la război şi e dispărut din anul 1914,
după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Eleana a lui Ioan Marusiec, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Jakob a lui Franz Krammer, din Măzănăieşti, a participat la război şi ar fi murit pe
frontul italian, în anul 1919, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soacrei sale, Maria a lui Jesef Noverki, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Karl Straub, din Rădăuţi, a participat la război şi ar fi murit ca prizonier în Italia, în
anul 1919, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
soţiei sale, Antonia Straub, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Vasile a lui Tanasi Mârza, din Cajvana, a participat la război şi ar fi căzut în o
luptă pe frontul italian, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Titiana a lui Vasile Mârza, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Nicolai a lui Toader Paşcan, din Ilişeşti, a participat la război şi ar fi murit în un
lagăr de prizonieri, în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Victoria a lui Nicolai Paşcan, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ilie Moroşan, din Mănăstirea Humorului, a participat la război şi ar fi murit ca
prizonier în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei fratelui său, Nistor Moroşan, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Ioan Iachimciuc, din Mitocul Dragomirnei, a participat la război şi ar
fi căzut pe frontul rusesc, în anul 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea soţiei sale, Leontina a lui Vasile Iachimciuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Franz a lui Josef Pöllmann, din Voivodeasa, a participat la război şi ar fi căzut pe
câmpul de luptă, în anul 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea fratelui său, Josef a lui Josef Pöllmann, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Roman a lui Axenti Apostol, din Arbore, a participat la război şi e dispărut din anul
1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei
sale, Frosina a lui Roman Apostol, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Gheorghe Tabarce, din Arbore, a participat la război şi ar fi căzut pe
frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Ilinca a lui Vasile Tabarce, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖1299.
„Vasile a lui Toader Sfârnaciuc, din Marginea, a participat la război şi ar fi căzut
într-o luptă pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Floarea a lui Vasile Sfârnaciuc, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Alexandru a lui Dumitru Derevlean, din Marginea, a participat la război şi e
dispărut din anul 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea mamei sale, Domnica a lui Onofrei Gheliuc, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Irimie a lui Alexandru Bărlean, din Măzănăeşti, a participat la război şi a dispărut
din anul 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
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cererea soţiei sale, Ileana a lui Ieremie Bărlean, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Petru a lui Nicolai Ciugole, din Şcheia, a participat la război şi ar fi căzut, în anul
1916, pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea fratelui său, Vasile Ciugole, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Eleuterie a lui Constantin Rusu, din Buneşti, a participat la război şi ar fi căzut
într-o luptă din Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Maria a lui Eleuterie Rusu, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Niţă a lui Ilie Diacon, din Stulpicani, a participat la război şi ar fi murit în anul
1918, ca prizonier în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Aglaia a lui Niţă Diacon, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Toader a lui Nicolai Popescul, din Bădeuţi, a participat la război şi ar fi murit, în
anul 1916, într-un spital din Reichenberg, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Domnica a lui Toader Popescul, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Samuilă Petroaie, din Drăgoieşti, a participat la război şi e dispărut din anul 1916,
după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Rachila a lui Samuil Petroaie, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Gheorghe a lui Vasile Schipor, din Vicovul de Sus, a participat la război şi e
dispărut din anul 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Irina a lui Gheorghe Schipor, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Trifan Păcurar, din Şcheia, a participat la război şi ar fi căzut într-o luptă lângă
Rarance, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
soţiei sale, Eufrosina Păcurar, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioachim a lui Dumitru Holubiac, din Lisaura, a participat la război şi a dispărut în
anul 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
mamei sale, Saltana a lui Dumitru Holubiac, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Onufrei Hreniuc, din Călineştii lui Cuparencu, a participat la război şi ar fi murit,
în anul 1918, în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Paulina a lui Onufrei Hreniuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Gheorghe a lui Ştefan Moisiuc, din Frătăuţii Noi, a participat la război şi ar fi
căzut, în anul 1917, pe frontul italian, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea tatălui său, Ştefan a lui Simion Moisiuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
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„Vasile a lui Pavel Ursan, din Clit, a participat la război şi ar fi căzut într-o luptă, în
anul 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
soţiei sale, Domnica a lui Vasile Ursan, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Simion a lui Vasile Crainiciuc, din Călineştii lui Cuparencu, a participat la război
şi e dispărut din anul 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria a lui Simion Crainiciuc, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Dumitru Moroşan, din Stroieşti, a participat la război şi ar fi murit ca
prizonier în anul 1918, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Catrina a lui Dumitru Moroşan, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Maria a lui Vasili Michailiuc, născută în Zastavna, la 30 martie 1909 stil nou, să fi
murit în luna lui martie 1915, în Zastavna, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea lui Ştefan Michailiuc, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Ioan a lui Toader Danileicu, născut în Ceahor, la 23 decembrie 1887, chemat, în
august 1914, sub arme, a ajuns, la începutul anului 1915, în captivitate la ruşi, unde apoi a
petrecut câtăva vreme în localitatea Pensa, Siberia, să fi murit apoi în gubernia Iecaterinoslaw,
la finea anului 1918, până în prezent lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea Ielenei Danileicu, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Dimitrie a lui Alexei Sandul, născut în Vadu Nistrului (Brodek), în anul 1880, ca
participant la război s-a îmbolnăvit de tifos şi a fost dus în spitalul din Slavski, în apropiere de
Lawoczny, în mai 1915. Din timpul acesta lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Domnicei Sandul, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Franz a lui Jakob Budziak, născut în Vadul Siretului, la 17 septembrie 1885, a fost
înrolat, cu începutul războiului mondial, în Regimentul 22 de Infanterie. În anul 1915, a plecat
pe frontul italian. Acolo ar fi picat pe lângă Monte-Lemele, în luna iunie 1916. Ultima ştire de
dânsul a primit soţia sa în mai 1916. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
Mariei Budziak, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Aftanasie a lui Daniil Procopeţ, născut în Dracineţ, la 12 aprilie 1880, agricultor cu
domiciliul ultim în Dracineţ, a fost înrolat, la 1 august 1914, în armata austriacă şi a luat parte
la luptele în contra ruşilor, lângă Brest-Litowsk, în luna august a anului 1915. De atunci
lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei
sale, Zenovia Procopeţ, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Iwon a lui Wasyl Bojczuk, născut în Tăuteni, la 20 martie 1891, domiciliat în
Tăuteni, a fost înrolat în armata austriacă, la începutul războiului. În octombrie 1914, a luat
parte la luptele contra ruşilor şi, de atunci, până în prezent, lipseşte orice ştire despre dânsul.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Catarinei Bojczuk, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
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„Nicolai a lui Ioan Cerneţchi, născut în Tăuteni, la 2 noiembrie 1884, a plecat la
război şi ar fi căzut în luptă, pe frontul rusesc, lângă Trembowka, la 4 august 1915. De atunci
şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea Catarinei Cerneţchi, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Alexandru a lui Aftanasi Misevici, născut în Şipeniţi, la 2 mai 1885, a fost înrolat,
la începutul războiului mondial, în armata austriacă şi a plecat în cetatea Przemysl. Cu luarea
acestei cetăţi, ajunse în captivitatea rusească; îmbolnăvindu-se în Rusia, a murit într-un spital,
în vara 1915. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Aniţei Misevici,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan Holodrega, născut în Vrânceni, la 31 ianuarie 1885, a fost înrolat, cu ocazia
mobilizării generale, în august 1914, în Regimentul 36 de Infanterie şi a plecat pe frontul
rusesc. La finea lui septembrie 1914, a luat parte la luptele de lângă Marmarosz-Sziget, şi e
dispărut de atunci. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Nastasiei Holodrega,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖1300.
„Kozma Leforowicz, născut în Ciornohuzi, la 11 august 1880, a fost deportat, în
decembrie 1918, de muscali în Siberia şi ar fi murit în oraşul Kurgan, guvernământul Tobolsk.
De atunci şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Eudochiei Leforowicz, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Gavril a lui Teodor Petraşciuc, născut în Bărbeşti, la 21 august 1867, ar fi murit, în
toamna 1916, în Prislop, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea surorii sale, Paraschiva Cozma, născută Petraşciuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Ilie a lui Nicolai Plantos, născut în Stăneştii de Sus, la 6 august 1884, a fost înrolat,
cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 41 de Infanterie şi a luat parte la luptele în
contra Italiei. De la vara 1916, lipseşte orice veste de dânsul. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Magdalenei Plantos, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Marian a lui Ioan Lambo, născut în Boian, la 1 februarie 1885, a plecat, în august
1914, la război şi să fi căzut într-o luptă de pe frontul galiţian, la 14 septembrie 1914. Până în
prezent, n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
lui Iosef Lambo, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖1301.
„Lazar a lui Constantin Teodoresi, din St. Ilie, care a participat la război şi să fi
murit în anul 1919, ca prizonier la Rusia, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Rachila a lui Lazar Teodoresi, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Petru a lui Matei Screpnec, născut în Dracineţ, la 26 noiembrie 1887, a plecat, în
august 1914, la război şi să fi căzut în luptă la Ivangorod, în toamna anului 1914. De atunci şi
până în prezent, n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea Aniţei Screpnec, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
1300 Monitorul Bucovinei, Fascicula 13, Cernăuţi 15 aprilie nou 1921, pp. 157-161
1301 Monitorul Bucovinei, Fascicula 16, Cernăuţi 13 mai nou 1921, p. 203
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„Otokar Löwenberg, din Buninţi, a participat la război şi ar fi căzut într-o luptă în
Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
soţiei sale, Ida Löwenberg, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Ioan Mania, din St. Ilie, a participat la război şi ar fi murit în 30 mai
1915, într-un spital din Lemberg, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea părinţilor săi, Ioan şi Catarina Mania, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Dimitrie a lui Ştefan Hojda, din Ciumârna, a participat la război şi a dispărut din
anul 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
soţiei sale, Sofronia Hojda, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Todosi a lui Nicolai Tanasan, din Liudihumora, a participat la război şi ar fi murit
în anul 1919, la Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Paraschiva lui Todosi Tanasan, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Dimitrie a lui Nicolai Lauruşciac, născut în Dobronăuţi, la 23 august 1885, a fost
înrolat, la izbucnirea războiului, în anul 1914, la Regimentul 27 Vânători. De la anul 1916, în
care an a trimis soţiei sale, Elena Lauruşciac, o scrisoare din captivitatea rusească, n-a dat nici
un semn de viaţă. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Elenei Lauruşciuc,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Petru a lui Grigori Neagul, născut în Broscăuţii Vechi, la 29 iunie 1885, a luat
parte, ca participant al războiului universal, la luptele în Carpaţii ungureşti, după Paştele 1915
şi să fi murit aici, pe la acest timp, după cum s-a aflat. Din acest timp, lipeşte orice veste de la
dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Neagul, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖1302.
„Petrea a lui Ioan Bardaş, din Măzănăieşti, a participat la război, ar fi căzut într-o
luptă, în anul 1914, pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea soţiei sale, Natalia a lui Petru Bardaş, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Toader a lui Petre Spoială, din Bosance, a participat la război şi ar fi căzut, în anul
1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei
sale, Ana a lui Toader Spoială, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Vasile Istratoie, din Frătăuţii Vechi, a participat la război şi ar fi murit în
prinsoare italiană, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Catarina a lui Ioan Istratoie, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Fedor a lui Andrei Lazar, din Moldova, a participat la război şi ar fi căzut în anul
1914, pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,

1302 Monitorul Bucovinei, Fascicula 14, Cernăuţi 21 aprilie nou 1921, pp. 171-173
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la cererea soţiei sale, Makrena a lui Fedor Lazar, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Dumitru a lui Andrei Lazar, din Moldova, a participat la război şi ar fi căzut în
anul 1916, în Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Aniţa a lui Andrei Lazar, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Ion a lui Atanasie Ţical, născut în Cuciurul Mare, la 13 noiembrie 1883 a plecat, în
august 1914, la război şi ar fi murit pe câmpul de luptă lângă Halici, în septembrie 1914. De
atunci şi până în prezent n-a mai sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Anei Ţical, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Dumitru a lui Grigori Huţul, născut în Horoşăuţi, la 17 octombrie 1886 a plecat, în
primăvara anului 1915, la război. Rănit în luptă şi adăpostit lungă vreme în spitalul din
Frankstadt, în Moravia, a trimis ultima scrisoare soţiei sale în 4 august 1918. De atunci şi până
în prezent n-a mai sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea Mariei Huţul, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Ioan Gavriliţa, născut în Horoşăuţi, la 22 martie 1880, a plecat, la 1
august 1914, la război şi ar fi căzut în luptă, în septembrie 1914, pe frontul de luptă sârbesc,
lângă Foca, Bosnia. Până în prezent n-a mai sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Vasilcei Gavriliţa, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Ioan a lui Mihai Poştariuc, născut la 1 iunie 1889, agronom cu domiciliul ultim în
Ceahor, s-a prezentat la serviciul cu arma, în noiembrie 1914. Ultima ştire de la dânsul este o
carte poştală, adresată soţiei sale, Veronica Poştariuc, datată din 15 august 1916. Din cartea
aceasta reiese că menţionatul a servit în Compania a VII-a din fostul Regiment austriac No.
18. Din acel timp lipseşte despre dânsul orice ştire. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Veronichii Poştariuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Vasile a lui Alexa Sevei, născut în Dubăuţi, la 5 august 1874, a plecat, din anul
1915, la război şi şi e dispărut din anul 1916, lipsind, până în prezent, orice ştire despre el.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Savetei Sevei, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Dimitrie a lui Ioan Davemuca, născut în Văşcăuţi pe Ceremuş, la 20 septembrie
1873, a plecat, în august 1914, la război. În vara anului 1916, a trecut în România (Regatul
vechi) şi a dispărut, lipsind, de atunci, până în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Catarinei Davemuca, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Artemie a lui Anani Diubec, născut în Cuciurul Mare, la 12 martie 1878, a plecat,
în 1 august 1914, la război. În 1 august 1918, ar fi murit în Susica, Albania, de malarie. Până
în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea Varvarei Diubec, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Ioan a lui Samson Biliciuc, născut în Petriceni, la 7 august 1884 a plecat, în august
1914, la război şi ar fi murit pe câmpul de luptă, la 15 octombrie 1914. De atunci e dispărut şi
până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea Ielenei Biliciuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Onufrei Nastasiciuc, născut în Cuciurul Mare, la 3 mai 1881, a plecat, în
toamna anului 1914, la război şi e dispărut din anul 1916, lipsind, până în prezent, orice ştire
despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Onufrei Nastasiciuc,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Gheorghe a lui Ioan Olexiux, născut în Suchoverca, la 10 octombrie 1881, a plecat,
în august 1914, la război. La finea lui septembrie 1914, a luat parte la lupta de la Miculişin, în
Galiţia, din care vreme a dispărut, lipsind, până în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Olexiuc, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Petrea Popovici, născut în Dracineţ, la 21 noiembrie 1883, a plecat, în 1
august 1914, la război şi să fi căzut în luptă, la 29 april 1915. De atunci şi până în prezent n-a
sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Zenoviei
Popovici, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Toader Puteac, născut în Zelenău, la 28 ianuarie 1882, a plecat, la 1
august 1914, la război şi ar fi murit între 28 august şi 21 septembrie 1915, la un atac cu
baioneta, lângă Sosnow, în Galiţia. Până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Puteac, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Petru a lui Nicolai Vitriuc, născut în Roşa, la 2 februarie 1889, a plecat, la 1 august
1914, la război şi e dispărut din martie 1915, lipsind, până în prezent, orice ştire despre el.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Vitriuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Petrea Wihnan, născut în Doroşăuţi, la 21 mai 1880, ar fi murit la 6
decembrie 1916, în Broket, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Anastasia Wihnan, născută Stadnek, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Teodor a lui Maftei Hnidei, născut în Clivodin, la 16 martie 1887, a fost înrolat în
armata austriacă, la 1 august 1914, cu sediul garnizoanei la Pşemişl. În august 1914, a sosit
ultimul semn de viaţă despre dânsul, după cum adevereşte primăria Clivodin. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Eudochia Hnidei, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Grigori a lui Nicolai Hrehoriac, născut în Revna, în 26 ianuarie 1878, a plecat, în 1
august 1914, la război. În 28 august 1918, a trimis soţiei sale ultima scrisoare, de pe frontul de
luptă italian. De atunci şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Anei Hrehoriac, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
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„Nicolai a lui Maxim Mamaligă, născut în Revna, la 13 decembrie 1887, a plecat, la
1 august 1914, la război, luptând, în toamna anului 1914, la Rarancea. De atunci e dispărut,
lipsind, până în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea Irinei Mamaligă, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖1303.
„Michael Kilkus, din Suceava, a participat la război şi ar fi picat, în anul 1916, pe
frontul rusesc, în Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Filomena Kilkus, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Nicolai a lui Ioan Tudan, născut în Cabeşti, la 14 septembrie 1867, înrolat fiind în
armată, ar fi murit într-un spital din Ungaria, în anul 1916. Din primele luni ale anului 1916,
lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Catinca Tudan, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a Mariei Drelciuc, din Frasin, a participat la război şi ar fi picat, în anul 1915,
pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Susana a lui Ioan Drelciuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Gavril a lui Grigori Costea, din Frătăuţii Vechi, a participat la război şi e dispărut
din anul 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea surorii sale, Frosina a lui Grgori Bilan, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Vasile a lui Gheorghi Vasilovici, din Valeasacă, a participat la război şi ar fi murit
ca prizonier, în anul 1918, în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Axenia a lui Vasile Vasilovici, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ilie a lui Dimitrie Ţugui, născut în Cupca, la 20 noiembrie 1881, ar fi murit, la finea
lui iunie 1917, în Ungaria, localitatea Bereci, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Domnica a lui Ilie Ţugui, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Vasile Czuprun, născut în Cincău, la 18 septembrie 1877, chemat sub
arme în august 1914, a luptat, în vara anului 1918, în Albania. De atunci lipseşte, până în
prezent, orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei
Czuprun, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Felix Raczkowski, din Ciartoria, a participat la război şi ar fi picat, în anul 1914, în
Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
socrului său, Dumitru a lui Petre Bureşcu, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Dionisie a lui Vasile Hlewka, din Sadagura, născut în Rohozna, la 25 martie 1882,
chemat la arme în august 1914, ar fi murit în luptă, pe frontul italian, la 10 august 1918, şi ar
fi fost înmormântat pe muntele Lisenol, lângă Asiago. Până în prezent, lipseşte orice ştire
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despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Valeriei Hlewka, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Nicolai Candre, din Valea Stânii, districtul Câmpulung, a participat la
război şi ar fi picat, în anul 1917, pe frontul italian, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Marina a lui Nicolai Candre, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Meliton a lui Toader Costinean, născut în Ropcea, la 3 iulie 1885, ar fi murit, la 6
februarie 1918, în Prewoczowska, guvernământul Kurski, Rusia, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Ioanei a lui Meliton Costinean,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ion a lui Nicolai Morhan, din Mărăţei, a participat la război şi ar fi picat, în anul
1917, în Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Ioana a lui Ion Morhan, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Longin Beleca, din Poiana Micului, a participat la război şi ar fi picat, în anul 1918,
pe frontul italian, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Regina a lui Longin Beleca, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Anton Greisler, din Straja, a participat la război şi ar fi murit, în anul 1918, într-un
spital militar din Lemberg, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria Greisler, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Ilie a lui Maxim Ionesi, din Frătăuţii Vechi, a participat la război şi ar fi picat, în
anul 1916, pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Domnica a lui Ilie Ionesi, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Vasile Fiwczuk, născut în Coţmani, la 7 iunie 1889, chemat, în august
1914, sub arme, să se fi înecat, chiar la începutul lunii august 1914, într-o mlaştină, în Galiţia,
lângă Socal, lipsind, până în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Rachilei Fiwczuk, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ieremia a lui Vasile Posteuca, născut în Stăneştii de Jos, la 8 octombrie 1890, a
fost chemat, în anul 1914, luna august, la arme. Ultima ştire de la el, de pe câmpul de luptă, a
sosit la 18 ianuarie 1915. De altfel, până în timpul de faţă, nu se află nici o ştire despre el.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Elenei Posteuca, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Trifon Dulgher, din Arbore, a participat la război şi ar fi murit, în anul 1916, în
tabăra din Şipote, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Floarea a lui Trifon Dulgher, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Petrea a lui Ioan Piţul, născut în Camenca, la 25 februarie 1884, a fost chemat, în 1
august 1914, sub arme şi a luptat pe frontul galiţian, trimiţând soţiei sale ultima scrisoare din
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Leov, în luna noiembrie 1915. Până în prezent, n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei a lui Petrea Piţul, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Gheorghe Rusu, născut în Tereblecea, la 19 ianuarie 1878, a fost chemat,
în august 1914, la armată. În septembrie 1914, zăcea rănit în spitalul din Cernăuţi, de unde,
apoi, în luna octombrie 1914, a fost transportat de ruşi la Siberia. De atunci şi până în prezent,
lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Leontinei a
lui Ioan Rusu, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Toader Basaraba, născut în Boian, la 10 noiembrie 1874, ar fi murit, în
Postul Mare 1916, în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Nastasiei Basaraba, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Ştefan Iavorenco, născut în Bărbeşti, la 24 august 1867, trecând, cu
trupele austriece, în Ungaria, în luna decembrie 1916, ar fi murit, cu puţine zile înaintea
Crăciunului anului 1916, în Tihuţa, Ungaria. Până în prezent, n-a sosit nici o ştire despre el.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Eudochiei Iavorenco, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Mihai Palahniuc, născut în Berbeşti, la 10 septembrie 1886, a fost
chemat, în august 1914, sub arme şi, luând parte la luptele de pe frontul rusesc, ar fi murit în
noiembrie 1914. De atunci şi până în prezent, n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Palahniuc, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Leonti a lui Onufrei Romanczuk, născut în Văslăuţi, la 17 iunie 1880, a fost
chemat, în primăvara anului 1915, sub arme şi a luptat pe frontul italian, şi ar fi murit acolo,
în toamna anului 1915. Până în prezent, lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Nastasiei Romanczuk, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Dumitru a lui Iacob Voloşciuc, născut în Cuciurul Mare, la 24 august 1888, a fost
chemat, în august 1914, sub arme şi a luptat pe frontul galiţian. Aici ar fi fost lovit de un
şrapnel şi ar fi murit în octombrie 1914, lângă Nicolaiew, în Galiţia. Până în prezent, n-a sosit
nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Domnicei
Voloşciuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Franz Baumgärtner, născut în Molodia, la 26 mai 1890, a fost chemat, în anul
1915, sub arme, petrecând, până în anul 1916, în Stanislau, apoi a plecat pe frontul italian, de
unde a trimis, la 22 iunie 1918, fratelui său, Petru, ultima scrisoare. Până azi lipseşte orice
ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Peter Baumgärtner,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Mihai Isopescu, născut în Zastavna, la 31 august 1888, înrolat, la 1
august 1914, în armata austriacă, şi lipseşte, din ziua plecării sale, în august 1914, orice o ştire
despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria Isopescu,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Gheorghe a lui Mihai Palamariuc, născut în Voloca, la 4 aprilie 1887, a plecat, în
august 1914, la război şi e dispărut de la finea lunii august, nesosind, până în prezent, nici o
ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Eugeniei Palamariuc,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Atanasie a lui Ioan Ivoniac, născut în Banila pe Ceremuş, la 14 octombrie 1882,
luptând pe frontul italian şi rănit fiind grav de un şrapnel, să fi murit într-un spital din Triest,
la finea lunii august 1916. Până în prezent, n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Nastasiei Ivoniac, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„David a lui Leib Zeller, născut în Rohozna, la 9 octombrie 1881, ar fi murit, la 24
decembrie 1919, în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Salei Zeller, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖ 1304.
„Grigore Pădure, născut în 19 noiembrie 1875, ţăran din Pătrăuţi pe Siret, s-a
înrolat, cu ocazia mobilizării generale, la oaste şi, în anul 1916, a căzut el în prinsoare la ruşi.
Întorcându-se, în anul 1917, din prinsoare, a venit el în spitalul Pardubirtz, apoi la Regimentu
22, la Fridek-Mistek. Acolo să fi murit el, la 27 decembrie 1917, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Axeniei Pădure, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Doroftei a lui Petrea Globac, născut în Petriceni, la 5 noiembrie 1876, chemat, în
august 1914, sub arme şi ajungând, în toamna anului 1915, în captivitate la ruşi, să fi murit
într-un spital din Atrachan, la finea anului 1915. Până în prezent lipseşte orice ştire despre
dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Globac, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Parftemi a lui Iacob Vacarec, născut în Stăuceni, la 4 august 1887, a plecat la
război, în 1 august 1914, şi ar fi murit pe frontul italian, în toamna anului 1918, zdrobit de o
grenadă. De atunci şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Magdalenei Vacarec, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Ioan a lui Toader Şciur, născut în Iurcăuţi, la 5 septembrie 1880, a plecat, la
începutul războiului mondial, la luptă şi ar fi căzut luptând lângă Vistula, în luna octombrie
1914. Până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Domnei Şciur, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Gavril Dancec, născut în Părăul Negru, la 4 noiembrie 1888, a fost
chemat, în august 1914, la armată şi a luptat îndeosebi pe frontul rusesc, La 31 august 1916, ar
fi picat la un atac la baionetă, dat din partea ruşilor. Din acel moment e dispărut, lipsind, până
în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei
a lui Vasile Dancec, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Toader a lui Ilie Babii, născut în Corovia, la 1 august 1888, a plecat, în 11
noiembrie 1914, la război şi, de atunci şi până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind
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deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Samfirei Babii, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Vasile Paziuc, născut în Zastavna, la 27 februarie 1880, a plecat, în 1
august 1914, la război şi ar fi căzut în luptele de la Bolovce, Galiţia, la un atac cu baioneta, în
toamna anului 1914. Până în prezent n-a sosit nici o ştire despre el. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Alexandrei Paziuc, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Ioan a lui Vasile Barabaşciuc, născut în Zastavna, la 9 septembrie 1885, a plecat,
în 1 august 1914, şi ar fi căzut în lupta de la Nicolaico, Galiţia, în toamna anului 1914, în luna
septembrie, lipsind, până în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Mariţei Barabaşciuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Petre a lui Pamfil Coroamă, din Voitinel, a participat la război şi ar fi picat în anul
1915, în Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea mamei sale, Ana a lui Pamfil Coroamă, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Silvestru a lui Todor Vicovan, din Bilca, a participat la război şi e dispărut din anul
1918, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei
sale, Domnica a lui Silvestru Vicovan, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Constantin al Anghelinei lui Ştefan Scheul, din Horodnicul de Sus, a participat la
război şi ar fi murit în anul 1918, în prinsoare în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Eugenia a lui Constantin al Anghelinei
Scheul, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai Avram, din Suceava, a participat la război şi e dispărut din anul 1916, după
cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Ana
Avram, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Roman a lui Gheorghe Curuleţ, din Călineşti Ienachi, a participat la război şi e
dispărut din anul 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Paraschiva a lui Roman Curuleţ, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖1305.
„Nikon Panczuk, născut în Sârghieni, la 1 aprilie 1873, ar fi murit, la 20 martie 1918,
în Lublin, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
soţiei sale, Ana Panczuk, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasili a lui Ştefan Solonca, născut în Volcineţ, la 21 iunie 1866, fost cu domiciliul
ultim tot acolo, fu recrutat, în anul 1915, şi înrolat în armata austriacă. Din anul 1916 lipseşte
orice veste de la numit. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Maria Solonca, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Titus a lui Petre Schwarz, născut în Huta Nouă, la 7 ianuarie 1882, chemat sub
arme, în august 1914, a dispărut, din iunie 1916, lipsind, până în prezent, orice ştire despre
dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Klarei Schwarz, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Ion Ciorneiciuc, născut în Cuciurul Mare, la 31 decembrie 1875, ar fi
murit, în ianuarie sau februarie 1920, în Brindisi, Italia, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Mariei Ciorneiciuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Anton a lui Wenzel Wajda, născut în Văşcăuţi, la 3 iunie 1880, cu domiciliul în
Văşcăuţi, a intrat, cu ocazia mobilizării generale, în armata austriacă şi a luat parte, cu
Regimentul 22 de Ţintaşi, la luptele din Carpaţi. În primăvara 1915, ar fi murit el, în urma
unei răniri grele şi ar fi fost înmormântat în Carpaţi. Din acest timp lipseşte orice veste despre
dânsul. Emil Zenkowski, aprod lângă judecătoria de ocol din Văşcăuţi, să-l fi citit, arătat ca
mort, în lista dispăruţilor, care s-a aflat, înainte de invaziunea a treia a ruşilor, la judecătoria
de ocol. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Michalinei Wajda,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Daniil al Varvarei Kitar, născut în Văslăuţi, la 18 decembrie 1875, chemat sub
arme, în anul 1914, în luna august, şi ajungând în captivitate la ruşi, ar fi murit, la 8 octombrie
1916, în localitatea Solotaja Orda, în Rusia. Până în prezent nu e nici o ştire despre el. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Alexandrei Kitar, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ostafi a lui Vasile Moisiuc, născut în Lujeni, la 18 septembrie 1872, ajungând el, în
anul 1915, în captivitate la ruşi, s-a îmbolnăvit de tifos şi să fi murit, după cum susţin
martorii, într-un spital din Sirauc, în Rusia. Până în prezent lipseşte orice ştire despre el. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Axeniei Moisiuc, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Onufrei a lui Macovei Rotar, născut în Poieni, la 4 iulie 1883, a fost angajat, în
anul 1916, la lucrările de tranşee de lângă Cernauca-Rarancea. De atunci şi până azi nu e nici
o ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Evei a lui Onufrei
Rotar, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Gheorghe Istrati, născut în Crasna lui Ilschi, la 2 faur 1883, chemat
fiind, în august 1914, sub arme, ar fi căzut lângă Goriţa, în 10 octombrie 1916, lipsind, până
în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
Domnicei Istrati, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Toader Kuziak, născut în Doroşăuţi, la 26 aprilie 1882, chemat sub
arme, în august 1914, a dispărut, la 10 august 1916, lipsind, până în prezent, orice ştire despre
el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Kuziak, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Ipolit a lui Teodor Rebiuc, născut în Carpciu pe Ceremuş, la 11 noiembrie 1883,
chemat sub arme la începutul lunii august 1914, a dispărut din luna septembrie 1914, lipsind,
până în prezent, orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
Varvarei Rebiuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Silvestru a lui Nicolai Cuciurean, născut în Ciudei, la 25 faur 1884, chemat la arme
încă la începutul războiului, în 1914, a dispărut, lipsind din 15 septembrie 1914 orice ştire
despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Nastasiei Cuciurean,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖1306.
„Johann a lui Carol Koczynschi, născut în Broşteni, la 17 februarie 1873, chemat la
arme, în anul 1914, a ajuns, în anul 1915, în captivitate la ruşi, unde, îmbolnăvindu-se, ar fi
murit la finea anului 1917, în Turchestan, lipsind, până în prezent, orice ştire despre el. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Emiliei Koczynski, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Gheorghe Ungurean, născut în Voloca, la 4 iunie 1881, chemat, în anul
1914, sub arme, a dispărut în luptele de pe frontul rusesc, care au avut loc în acelaşi an. Până
în prezent, lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
lui Gheorghe Ungurean, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ştefan a lui Grigori Pocropevnei, născut în Cuciurul Mic, la 24 decembrie 1881,
chemat sub arme, în august 1914, ar fi picat în lupta de la Halicz, în toamna aceluiaşi an. Până
în prezent, lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
Ecaterinei Pocropevnei, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ilie a lui Nicolai Romaniuc, născut în Cernăuţi, la 31 mai 1888, cu ultimul
domiciliu în acelaşi loc, a fost înrolat, cu ocazia mobilizării generale, în august 1914, în
Regimentul 22 de Glotaşi şi e dispărut de la 2 decembrie 1914. De atunci, lipseşte orice ştire
despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Paraschivei Romaniuc,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Iacov a lui Teodor Calancea, născut în Ostriţa, la 13 iunie 1883, cu domiciliul
ultim în Ostriţa, a intrat la serviciul militar în anul 1916 şi a fost, în vremea din urmă, la un
batalion de asalt, pe frontul german-francez. În urma scrisorii, pe care a primit-o soţia sa,
Domnica Calancea, de la lazaretul Weinberg, ar fi murit susnumitul la 2 decembrie 1918, în
acest lazaret, şi să fi fost înmormântat în cimitirul din Weinberg. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea Domnicei Calancea, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Toader a lui Miron Carcea, născut în Cuciurul Mare, la 23 august 1888, ar fi
murit, la finea lui septembrie 1916, în Ohreni, Galiţia, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Carcea, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Alexa a lui Vasile Cuciurean, născut în Boian, la 16 martie 1849, ar fi murit, la 5
săptămâni înaintea Paştelui anului 1916, în Ocniţa, Basarabia, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Petrea Gheorghe Nicoriuc,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Ilie Tiron, născut la 20 aprilie 1886, a fost chemat sub arme în anul
1916, servind, în ultimul timp, la trupa de lucrători 5/22, în Gura Haitii, pe frontul românesc.
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Acolo ar fi murit el, în octombrie 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Tiron, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖1307.
„Nicolai a lui Gheorghe Colotelo, născut în anul 1869, agricultor, cu domiciliul ultim
în Cerepcăuţi, a fost înrolat în armată, cu ocazia mobilizării generale. Se zice că a participat,
în anul 1915, la luptele de la Baligrod şi că ar fi fost rănit de moarte. De la Crăciun, lipseşte
orice veste de la numitul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Eudochiei
Colotelo, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Toader Romaneţ, născut în Zwiniace, la 10 august 1875, ar fi murit,
înaintea Paştelui 1917, în Argestru, lângă Iacobeni, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea Anei Romaneţ, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Manoli a lui Policarp Ilica, născut în Broscăuţii Noi, la 28 februarie 1885, ar fi
murit la Petro Pavlewsk, guvernământul Omsk, în Siberia, în 9 iunie 1919, după cum afirmă
martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Paraschivei a lui Manoli Ilica,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖1308.
„Simion a lui Filip Jurovschi, din Satulmare Vechi, a participat la război şi ar fi
picat, în anul 1916, pe frontul italian, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil,
se îndrumează, la cererea soţiei sale, Saveta a lui Simion Jurovschi, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Toader a lui Gavril Cioată, din Bilca, a participat la război şi ar fi murit în
prinsoare în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Ioana a lui Toader Cioată, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Zaharie a lui Andrei Prelipcean, din Horodnicul de Jos, a participat la război şi e
dispărut din anul 1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Elisaveta a Zaharie Prelipcean, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Johann a lui Johann Hollak, din Frătăuţii Vechi, a participat la război şi ar fi picat,
în anul 1917, pe frontul italian, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Eva Hollak, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Laurenti a lui Alexandru Zugui a participat la război şi e dispărut din anul 1915,
după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Veronica a lui Laurenti Zugui, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Veniamin a lui Gavril Zuravle, din Straja, a participat la război şi ar fi picat pe
frontul italian, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea tatălui său, Gavril a lui Veniamin Zuravle, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
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„Ilie a lui Vasile Plamada, din Vicovu de Sus, a participat la război şi ar fi murit, în
anul 1919, ca prizonier în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Ioana a lui Ilie Plamada, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Meleti a lui Simion Lucaci, din Şcheia, a participat la război şi ar fi murit, în anul
1917, ca prizonier în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria a lui Meleti Lucaci, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Petre a lui Nicolai Klecok, din Rădăuţi, a participat la război şi ar fi murit, în anul
1919, într-un spital în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Amalia a lui Petre Klecok, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Jossel Seemann, din Câmpulung, ar fi murit, în anul 1916, în Câmpulung, după cum
afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea fiului său, Aron
Seemann, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Samson Rotar, din Rădăuţi, a participat la război şi ar fi picat, în anul 1915/1916, în
Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
fratelui său, Isidor Rotar, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Petru Sahlean, din Bucşoaia, a participat la război şi e dispărut, din anul
1915, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei
sale, Ana a lui Ioan Sahlean, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Constantin Pentescu, născut la 6 mai 1881, la Berhomet pe Siret, a plecat, în
octombrie 1918, pe frontul italian, lipsind, din timpul acesta, orice ştire despre dânsul. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Vasilena Pentescu, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖1309.
„Michail Wudvud a lui Ilie, născut la 4 noiembrie 1887, în Burdei, domiciliat în
timpul din urmă în aceeaşi localitate, a fost înrolat, în mai 1915, la Regimentul de Infanterie
No. 15 şi a plecat, în urmă, pe front. În vara anului 1917, ar fi căzut el pe frontul român. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Irenei Wudvud a lui Michail, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Gheorghe a lui Vasile Nichiforeţ, născut la Zelenău, la 1 mai 1877, ar fi murit, cam
cu 2 săptămâni înainte de Crăciunul oriental, în Mahala, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea Ecaterinei Nichiforeţ, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Ion Carabka a lui Ştefan, născut în Putila, la 9 iunie stil vechi 1886, a fost înrolat,
cu ocazia mobilizării generale, la oaste şi n-a mai dat despre el, din toamna anului 1914, nici o
ştire. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Odochia Carabka,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Nicolai a lui Ioan Marcovschi, născut la 18 mai 1884, în Carapciu pe Ceremuş,
agricultor, domiciliat în timpul din urmă în Carapciu pe Ceremuş, a fost înrolat, cu ocazia
mobilizării generale, în august 1914, iar de atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Marcovschi, născută Popadiuc, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Tichon a lui Vasile Goraszczuk, născut la 23 august 1887, în Negostina, a luat
parte, ca participant al războiului mondial, la luptele de lângă Hamionka-Strumilowa şi ar fi
murit aici, la mijlocul lui august 1915. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
Eufrosinei Goraszczuk, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Petru a lui Dimitrie Sainciuc, născut în 24 iunie 1875, greco-ortodox, agricultor,
fost cu domiciliul în Buda, a fost înrolat, cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul No.
24 Infanterie şi a plecat la luptă. În august 1914, a luat parte la luptele de la Rarance. Acolo ar
fi fost greu rănit şi ar fi murit, în 23 august 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Iftima Sainciuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile Tocar, născut la 24 decembrie 1874, în Ispas, înrolat fiind în armata
austriacă, ar fi căzut în prinsoare la ruşi, unde ar fi murit. În anul 1915, a primit soţia sa ultima
ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria Tocar,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Ştefan Strienco fu dus de ruşi, cu ocazia invaziunii lor în Bucovina, din
Boian, la Fedosiwka, guvernământul Astrachan. Acolo ar fi murit el, în noiembrie 1916, după
cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Aniţei Heider,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Alexa a lui Toader Piţ, născut la 17 martie 1875, în Dracineţ, ar fi murit, în
septembrie 1914, lângă Viliczca, Galiţia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria Piţ, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Leonti a lui Gheorghe Cheminiuc, născut la 10 aprilie 1889, în Mamaieştii Noi, ar
fi murit, cam la 20 noiembrie 1919, în Omsk, Siberia, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria Cheminiuc, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Dimitrie a lui Grigori Ştefanese, născut la 18 septembrie 1881, în Cuciurul Mare,
a plecat, în august 1914, la război şi ar fi murit, în vara anului 1916, pe câmpul de luptă, lângă
Boianciuc, rănit grav de o şrapnelă. De atunci şi până în prezent, n-a sosit nici o ştire despre
dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Grigori Ştefanese, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Alexandru Tanasiczuk, născut la 23 februarie 1883, în Şerbăuţi, luând
parte la războiul mondial, a fost transportat, în iarna 1914/15, greu rănit, într-un spital în
Ungaria şi ar fi murit acolo, după cum s-a aflat. Din acest timp, lipseşte orice veste de la
dânsul. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Magdalenei Tanasiczuk,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Ilie a lui Ioan Şerban, născut la 23 mai 1881, în Carapciu pe Ceremuş, a fost
înrolat, cu ocazia mobilizării generale, în august 1914. De la începutul anului 1915, lipseşte
orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Anei Şerban,
născută Şandru, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ioan a lui Petru Kozaryczuk, născut la 26 aprilie 1889, ţăran cu domiciliul în
Crişciatec, a plecat, în urma mobilizării generale, în august 1914, la Regimentul No. 3 de
Artilerie, în Przemysl şi a picat în prinsoare rusească. În staţiunea prizonierilor, la Samarkand,
ar fi murit susnumitul, la 23 aorilie 1915 stil vechi, de tifos. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Paraschei Kozaryczuk, născută Demka, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Nicolai a lui Toader Haida, născut la 15 noiembrie 1888, în Doroşăuţi, ar fi murit
la 1 mai 1918, în Iusewa, guvernământul Iekaterinoslav, Rusia, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Anei Haida, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Mihail a lui Georgi Chodan, născut la 4 noiembrie 1879, în Stăneştii de Jos pe
Ceremuş, ar fi murit cam la 15 august 1915, în Santa Lucia, Italia, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Eudochia a lui Mihail
Chodan, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Mihai Costeniuc, născut la 5 septembrie 1872, în Zwiniace, ar fi murit, la
Wladovice, în spital, în octombrie 1918, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Ielena Costeniuc, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Lazar a lui Kozma Holunga, născut la 20 aprilie 1889, gospodar, cu ultimul
domiciliu în Corovia, a fost mobilizat, în august 1914, la serviciul militar şi ar fi murit, în
octombrie 1914. De la 16 octombrie 1914, lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Mariei Holunga, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Teodor a lui Petrea Nescoromi, născut la 2 aprilie 1857, agricultor, locuind în
timpul din urmă în Boian, a fost dus de ruşi la Letna, guvernământul Astrachan. Acolo ar fi
murit el, cu două săptămâni înaintea Postului Mare al anului 1917, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea surorii sale, Catrina Hanca, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ilie a lui Vasile Cozma, născut la 21 iulie 1876, cu domiciliul ultim în Cernăuţi, a
fost înrolat, cu ocazia mobilizării generale, în august 1914, în Regimentul 22 de Infanterie şi a
plecat, cu acest regiment, pe frontul rusesc. La sfârşitul anului 1914, ar fi picat el în Polonia
rusească. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Dochiei Cozma, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Constantin a lui Nistor Puiul, născut la 6 april 1866, în Poieni, a fost chemat sub
arme, în anul 1916, şi de atunci lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Porfirei Puiul, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Constantin a lui Gheorghe Cerchez, născut la 26 noiembrie 1883, în Roşa, cu
ultimul domiciliu în Roşa, a luat parte, ca sergent la Regimentul 41 de Infanterie, la războiul
mondial şi ar fi murit, în septembrie 1915, pe frontul rusesc. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea lui Nicolai Cerchez, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Gavril a lui Gheorghe Tarhon, născut la 12 iulie 1890, în Mahala, a fost chemat
sub arme, în anul 1915. A luat parte la luptele de pe frontul italian, în apropierea oraşului
Goriţa. De la 1 octombrie 1918, lipseşte orice ştire. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Margarintei Tarhon, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Georgi a lui Dumitru Pelep, născut la 12 ianuarie 1893, în Văşcăuţi pe Ceremuş,
fiind înrolat, cu ocazia mobilizării generale, a luat parte la luptele de pe frontul rusesc. Din
primăvara anului 1915, lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea mamei sale, Nastasia Pelep, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖1310.
„Ioan a lui Toader Labiuc, născut la 1 iulie 1886, în Luca, ar fi murit, la 11 februarie
1916, în Munţii Alpi, Tirol, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Vasilena Labiuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Ioan a lui Alexandru Covaliuc, născut la 9 iunie 1883, în Revna, ar fi murit, cam la
15 faur 1920, în Italia, în Torento, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Eudochiei Covaliuc, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Toader a lui Pancratie Paulovici, născut la 16 faur 1887, în Cuciurul Mare, ar fi
murit, la începutul lui ianuarie 1917, în Maroş Vasarhély, după cum afirmă martorii. Fiind
deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Pancratie Paulovici, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Grigori a lui Mihai Sauciuc, născut la 25 februarie 1882, în Budeniţ, ar fi murit, la
18 septembrie 1918, în Wilersdorf, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Teodosiei Sauciuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Gheorghe a lui Dumitru Perciu, născut la 27 martie 1880, în Voca pe Ceremuş, ar
fi murit, în toamna anului 1914, lângă Sotkicwcz, Polonia rusească, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Marfta Perciu, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Mihail a lui Vasile Cupceanco, născut la 22 mai 1883, în Berhomet pe Ceremuş,
ar fi murit, la finea lui noiembrie 1914, în Polonia, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Elisabetei Cupceanco, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
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„Dumitru Cuciurean, născut la 30 octombrie 1874, în Pătrăuţii de Sus, ar fi murit,
la finea toamnei anului 1916, în Cârlibaba, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Anei a lui Dumitru Cuciurean, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Dimitrie a lui Nistor Moroz, născut la 3 noiembrie 1877, ţăran, cu domiciliul ultim
în Mahala, a intrat, cu ocazia mobilizării generale, în armata austriacă, în august 1914, a fost
greu rănit, într-o luptă lângă Noua Suliţă, şi a fost transportat în spitalul din Cernăuţi. La
prima invaziune a ruşilor, a fost dus de aici, la Turkestan, ca prizonier. În tabăra de la Aleaka,
în Turkestan, ar fi murit el, în aprilie 1916, de oftică, după cum afirmă martorii. Fiind deci
decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Domnica Moroz, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Ion a lui Lazar Tădor, din Frătăuţii Noi, a participat la război şi e dispărut din anul
1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei
sale, Reveca a lui Ion Tădor, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Franz Stark, din Iacobeni, a participat la război şi ar fi căzut la 23 august 1914,
după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Mina Stark, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Vasile a lui Simion Bucevschi, din Pătrăuţi pe Suceavă, a participat la război şi e
dispărut din anul 1914, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Veronica a lui Vasile Bucevschi, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Andron a lui Ieremie Ionel, din Sadova, a participat la război şi şi să fi murit, în
anul 1919, ca prizonier în Italia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Sanfira a lui Andron Ionel, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖1311.
„Rudolf Zankowski, născut la 28 mai 1886, în Şepiniţ, judeţul Coţmani, ar fi murit,
în anul 1916, înecându-se într-un fluviu, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul
probabil, se îndrumează, la cererea Paulinei Zankowski, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Ioan a lui Demeter Repei, născut la 3 iulie 1891, în timpul din urmă domiciliat în
Doroşăuţi, a fost înrolat la oaste, cu ocazia mobilizării generale, şi a plecat, pe urmă, pe
frontul rusesc. În noiembrie 1914, ar fi plecat el în spital, fiind bolnav. De atunci e dispărut.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Axeniei Repei, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖.
„Amros Palko, din Gura Putnei, a participat la război şi a căzut, în anul 1916, după
cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale,
Melania Palko, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Ion Lungoci, din Horodnicul de Jos, a participat la război şi ar fi picat, în anul
1915, în Carpaţi, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
1311 Monitorul Bucovinei, Fascicula 2, Cernăuţi 25 ianuarie nou 1921, pp. 18-21
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cererea soţiei sale, Magdalena a lui Ion Lungoci, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Toader a lui Constantin Moroşan, din Cajvana, a participat la război şi ar fi murit,
în anul 1919, în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Ana a lui Toader Moroşan, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Mihail Dancow, născut la 11 noiembrie 1877, în Tlumace şi, în timpul din urmă,
domiciliat în Cernăuţi, a fost înrolat, cu ocazia mobilizării generale, în Regimentul 22
Infanterie de Glotaşi şi a fost repartizat, pe urmă, spitalului rezerviştilor Stanislau No. 2, în
Marmaroş-Siget. În locul acesta ar fi murit el, la 16 mai 1917, după cum afirmă martorii.
Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Palaghia Dancow, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Alexei a lui Ioan Grindei, născut la 12 martie 1877, în Zeleneu, ar fi murit, în iulie
1915, lângă Brest-Litowsk, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Elenei Grindei, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Teodosie a lui Ilie Zachariuc, născut la 1 martie 1884, în Petriceni, ar fi murit, la 31
decembrie 1915, în Pşemisl, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Veronicei Zachariuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Josef a lui George Rubisch, născut la 9 noiembrie 1868, în Roşa, a fost chemat la
arme, la 1 mai 1915. De atunci, lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Carolinei Rubisch, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Dumitru Moroşan, din Drăgoişti, a participat la război şi ar fi murit în anul 1915, ca
prizonier în Rusia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea soţiei sale, Eufrozina a lui Dumitru Moroşan, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Odochia a lui Toader Nedeloi, din Molid, la retragerea ruşilor şi înaintarea armatei
austriece, fiind grav rănită de un glonț şi transportată într-un spital, e dispărută din anul 1917,
după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea surorii ei,
Maria a lui Ioan Sfarghie, procedura pentru declararea morţii celei dispărute‖.
„Anton Prelipcean, din Vicovu de Jos, a participat la război şi ar fi murit ca prizonier
în Italia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
soţiei sale, Maria a lui Anton Prelipcean, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Dumitru a lui Todor Hâncu, din Rădăuţi, a participat la război şi ar fi picat, în anul
1914, pe frontul rusesc, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea soţiei sale, Ana a lui Dumitru Hâncu, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖.
„Ioan a lui Petru Ceahorschi, născut la 5 iunie 1888, în Mihalcea, cu domiciliul din
urmă tot acolo, a fost mobilizat, în anul 1914, şi ar fi picat, la 11 octombrie 1916, pe frontul
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italian. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Zoiţei Ceahorschi, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Petrea a lui Ioan Moroşan, din Horodnicul de Jos, a participat la război şi ar fi
murit, în anul 1919, în Italia, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea soţiei sale, Titiana a lui Petrea Moroşan, procedura pentru declararea
morţii celui dispărut‖.
„Gheorghe a lui Nicolai Colotiuc, născut la 18 aprilie 1887, în Malatineţ, ar fi murit,
la 23 octombrie 1916, lângă Iţcani, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Samfirei Colotiuc, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖.
„Teodor a lui Ioan Horbatiuc, născut la 8 martie 1870, în Gogolina, ar fi murit, în
toamna anului 1915, la Boian, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Mariei a lui Toader Horbaniuc, procedura pentru declararea morţii
celui dispărut‖.
„Vichenti Smereczinski, născut la 9 octombrie 1887, în Zwiniace, ar fi murit, în
august 1914, în Rarancea, după cum afirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se
îndrumează, la cererea Agrapinei Smereczinski, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖1312.

1919, Nicolae Iorga: Menirea Sucevei
Conferinţă ţinută la Suceava în August 1919. Onorat auditoriu, mulţămesc
domnului Eusebiu Popovici pentru cuvintele dumisale. Să-mi dai voie să adaog, la cuvintele
dumitale, care trezesc amintiri aşa de plăcute pentru mine, încă ceva. Anume: după ce m-au
recunoscut şcolarii de care vorbeai, dumneata ai fost acela care m-ai căutat şi m-ai rugat să
vin în casa dumitale primitoare, şi am stat supt acoperământul dumitale, făcând studii în oraş
şi împrejurimi, trei zile, trei zile pe care nu le voi uita niciodată, pentru pacea plăcută a casei
dumitale, ca şi pentru cercul de prieteni, printre care era şi bătrânul Vasile Bumbac, care a
scris aşa de frumoase cânturi epice, în legătură cu legenda întemeierii Moldovei, cânturi care
păcat că n-au fost continuate, căci sunt versuri de o frumuseţe ce se poate aşeza, uneori,
alături cu a versurilor lui Eminescu (exagerare specifică lui Iorga – n. n.). Îmi aduc aminte de
toată prietenia pe care mi-ai arătat-o în acel timp (în primăvara anului 1904 – n. n.).
De atunci, viaţa ne a despărţit; acum aceiaşi ţară ne cuprinde, acelaşi spirit trebuie să
ne anime pe amândoi, pentru a continuă, fiecare în locul său şi cu mijloacele sale, marea operă
de ridicare a neamului românesc, întemeiat material la înălţimea morală pe care o comportă şi
la înălţimea culturală pe care o cer înseşi hotarele aşa de largi pe care ni le-a dat amintirea
străbunilor, vrednicia ţăranului român, cavalerismul şi loialitatea statornică a regelui
Ferdinand, domnul nostru, al tuturor românilor (Puternice strigăte de: Trăiască!) şi
binecuvântarea lui Dumnezeu.
Cele mai multe din elementele acestea, de care am vorbit, nici n-au nevoie de vreo
explicaţie.

1312 Monitorul Bucovinei, Fascicula 1, Cernăuţi 13 ianuarie nou 1921, pp. 6-10
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Cine poate să explice bunătatea supranaturală, care dă neamurilor ce au suferit mai
mult răsplata speranţelor îndelungate! Dacă s-ar aduna toţi teologii de pretutindeni, cu toţi
mitropoliţii, dacă s-ar strânge clerul întreg, cu vlădicii în frunte, într-un sobor mai mare decât
cel de la Niceea, cu cei trei sute şi optsprezece părinţi, cu toţii n-ar putea să explice sfinţenia
lucrului ce este ca, după o sută de ani de suferinţă, un popor, care n-a fost scutit de nici o
încercare şi de nici o durere, să primească o răsplată care-l uimeşte întâi, dar îndată după
aceasta, trebuie să-l îndemne. Să caut să explic înaintea dumneavoastră ce s-a zbătut în
sufletul Regelui nostru, aceasta iarăşi întrece puterile mele. Sunt taine sacre în sufletul
omenesc şi un sfânt mister este acela care s-a petrecut în sufletul lui Ferdinand I-iul, în
momentul când a trebuit să rupă toate legăturile cu toţi ai lui, cu toate amintirile lui, aş zice
chiar că a trebuit să rupă cu o parte din el însuşi, pentru a se sacrifica el şi ai lui, şi a lua
asupră-şi sacrificiul nostru, al tuturora, pentru o cauză aşa de sfântă. Vitejia soldatului român?
E cunoscută, şi ea s-a arătat, chiar dacă steagul ce se ridica asupra lui nu era steagul românesc.
Ea a făcut să se ridice o ţară mică mai sus decât ţări mari, care au căzut fiindcă în sufletul
luptătorilor nu era acelaşi sentiment ca în sufletul soldaţilor noştri.
Este însă un lucru pe care nu numai că pot să-l explic, dar trebuie să-l explic chiar
înaintea unui auditoriu românesc şi mai ales unui auditoriu românesc din Suceava, care, pe
lângă merite vechi, a avut, pe vremea stăpânirii austriece, şi pe acela de a fi stat în foarte
strânse legături cu noi, cei de dincolo. Este un lucru, care până şi unor suceveni care cuprind
în hotarele târgului lor monumente aşa de scumpe, din cele mai scumpe, mai vechi şi mai rare
monumente, pe care le-a ridicat neamul românesc, până şi lor nu strică să li se lămurească
puţin, în marginile istoriei locale, toată puterea morală care stă în istoria noastră, a românilor.
În aceste puţine clipe, cât stăm împreună, o să încerc, prin urmare, să lămuresc
rosturile Sucevei vechi, până la austrieci, şi de la austrieci, pe urmă mai puţin, fiindcă mai
puţine au fost şi lucrurile îndeplinite în Suceava, din momentul când administraţia austriacă a
venit s-o fericească, şi supt raportul material, după cum se poate vedea după o sută de ani şi
mai bine de administraţie austriacă.
Şi apoi o să vă arăt ce poate fi Suceava în viaţa României Mari. Şi voi isprăvi cu o
propunere, ca unul care sunt un vechi alcătuitor de propuneri, dintre care şaptezeci şi cinci la
sută rămân simple propuneri, şi deci douăzeci şi cinci la sută se îndeplinesc; şi aceasta e încă
un mare lucru, dar, din cele douăzeci şi cinci la sută, care se îndeplinesc, douăzeci şi trei le
socotesc alţii ca de la dânşii, şi numai pentru două la sută îşi mai aduce aminte cineva de unde
a plecat propunerea, ceea ce e foarte mare mulţămire pentru mine.
Deocamdată să vedem ce a fost vechea Suceavă a noastră şi Suceava austriacă, şi ce
rost îi putem găsi în România Mare.
Suceava n-a fost cea dintâi Capitală a Moldovei vechi, fiindcă Moldova nu s-a
întemeiat întâi aici. Descălecătorii care au venit, cum ştie toată lumea, din Maramureş, din
care au venit, mai târziu, în calitate de colonişti, şi aceşti străluciţi ţărani, pe care i-am văzut,
acum câteva momente, arătând câtă voinţă, vioiciune, frumuseţe şi nobleţe estetică este în
orice manifestare a lor, descălecătorii Moldovei au venit, pe la 1360, prin alte părţi.
Cel dintâi Scaun de Domnie n-a fost la Suceava, ci la Baia. Ţara se zicea Moldova,
după râul Moldovei, căci împărţirea cea veche a ţăranilor era după râuri: moldoveni, suceveni,
sireteni, pruteni şi aşa mai departe. La început a fost poate ţara la Câmpulung, apoi, pe cursul
Moldovei, a tras către miazăzi şi răsărit, ajungând la Baia, lângă Fălticeni, astăzi un simplu
sat, pare va trebui să fie ridicat din nou la însemnătatea de târg, precum merită şi după
monumentele pe care le posedă, căci este o biserică a lui Ştefan cel Mare foarte frumoasă şi
mai bine reparată decât Mirăuţii de aici, căreia i s-a dat un foarte frumos acoperiş de pagodă
chinezească (Ilaritate.)
Vedeţi, între statul austriac şi între imperiul chinez erau foarte multe asemănări
(Râsete): ambele forme de stat se sprijină mai mult pe lucrul scris inutil şi pe administraţia
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pentru administraţie, pe imutabilitatea perfectă şi pe perfecţiunea imutabilităţii (Ilaritate.) Prin
urmare, dacă Austria împodobea vechile biserici romaneşti ca o pagodă chineză (atac la
acoperişurile din ţiglă colorată, săpăturile arheologice probând, în anii din urmă, că aşa erau şi
pe vremea lui Ştefan – n. n.), aceasta nu poate să ne mire deloc. Credem chiar că şi la Cernăuţi
ar fi putut face, deasupra capului statuii Austriei, un fel da înveliş ca acel care acoperă
biserica din Mirăuţi, şi i-ar fi stat mult mai bine (Ilaritate).
Revenind însă la ceea ce spuneam, Baia are acum o biserică a lui Ştefan cel Mare
foarte bine reparată, fără acea aroganţă de stil şi de lux mahalagesc, care distinge reparaţiile
austriece şi, pentru a întrebuinţa un cuvânt german şi mai aplicabil, fără acea tendinţă de
„protzen‖, care deosebeşte biserica din Mirăuţi. Şi Baia mai are şi o biserică a lui Petru Rareş,
care n-a avut nevoie să fie reparată. Sunt, apoi, acolo admirabili ţărani, asemănători întru toate
cu aceia din Şcheia, pe cari i-am văzut jucând. Acum vreo zece zile, au venit să ceară o şcoală
secundară, arătând că-s gata să sprijine înfiinţarea acestui liceu. Când un sat are asemenea
amintiri şi o ţărănime ca aceasta, se poate face pentru el ceva, care să-l asemene puţin cu
Capitala ce a fost Baia odinioară.
De la Baia, însă, Domnia a trecut mai departe, la Siret.
Dumneavoastră ziceţi: Sirete; noi, în Moldova: Siret. Sirete este o formă pe care n-aş
admite-o, fiindcă mai mult curge Siretul dincolo de graniţa veche decât pe bucata de pământ
de aici, şi, dacă toţi din Moldova îi zic Siret, cred că Siret i s-a zis şi pe vremuri.
Din Siret, Capitala s-a coborât la Suceava şi aici a rămas atâta vreme, deşi ţara
Moldovei s-a întins foarte mult: pe de o parte, la miazănoapte, a luat Ţinutul Şipinţului; la
răsărit, a luat Basarabia; pe de altă parte, la miazăzi s-a întins până a ajuns în Vrancea şi la
cursul inferior al Siretului, până la Dunărea de jos şi la ţărmul Mării Negre. La 1360, Bogdan
Vodă, întemeietorul, era numai stăpânitor pe valea Moldovei; peste numai treizeci de ani, la
1390, Roman Vodă, urmaşul, întemeietorul oraşului Roman, îşi zicea, cu mândrie pentru ceea
ce se împlinise în aceşti treizeci de ani numai, ceea ce de niciun alt popor nu s-a putut face în
aşa de scurt timp: Domn de la Munte până la Mare. Şi nu poate să existe o definiţie mai
frumoasă, decât aceia din titlul lui Roman Vodă: Domn românesc, de la Munte, până la Mare.
Însemnătatea Sucevei stă în aceea că, deşi Moldova a păstrat numele râului pe valea
căruia se întemeiase statul întâi, dar statul se întinsese până la Nistru, până la stâncile cele
mari, până la şanţul adânc, în fundul căruia curge apa frumoasă a Nistrului, deşi steagul
Domnilor Moldovei se oglindea, pe Siret, în jos, în Dunărea inferioară şi în apele Mării
Negre, care nu sunt, acolo, negre, ci foarte frumos albastre, la limanul de la Cetatea Albă; cu
toate acestea, nu s-a simţit nevoia de a se mută Capitala din Suceava. Acesta este faptul cel
însemnat şi dovada cea mai puternică de importanţa acestui oraş: că ţara a putut să crească, în
sus, la răsărit, la miazăzi, aş zice chiar la Apus, fiindcă noi prea am uitat un lucru: că Ştefan
cel Mare stăpânea zeci de sate în Ardeal, că Petru Rareş intra ca Domn în cetatea Bistriţei, că
pârcălabii şi senatorii saşi se plecau adânc înaintea Măriei Sale şi că bâlciul cel mai mare din
mijlocul Ardealului, pe Târnave, la Cetatea de Baltă, era moldovenesc, că Rareş pusese vama
moldovenească la Prejmer, lângă Braşov, prin 1530 şi ceva.
Şi Moldova aceasta aşa de mare îşi păstra, cu toate acestea, Capitala la Suceava. Deci
oraşul trebuia să fie deosebit de bine aşezat, cu drumuri care se deschideau în toate părţile; şi
dealurile care, azi, se macină încetul cu încetul, răscolind sfintele pietre de pe dânsele, erau
mai potrivite decât altele, pentru a se clădi cetatea de apărare pentru Scaunul lui Vodă.
Dar s-a mutat Scaunul de Domnie la Iaşi! Nu din motive româneşti, nu din motive de
mărire şi de mândrie românească a fost mutat la Iaşi, ci din motive străine, pe o vreme când
această mărire scăzuse şi mândria se înjosise: întocmai cum, în Muntenia, Scaunul s-a mutat,
de la Târgovişte, la Bucureşti, pentru ca Domnul să fie mai aproape de turcii cari-l susţineau,
tot aşa s-a mutat Scaunul de Domnie, de la Suceava, la Iaşi, pentru ca turcii şi tătarii din
Bugeac să fie mai aproape şi să sprijine un Domn rău împotriva intereselor ţării. Acum, când
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se schimbă numele străzilor de aici – şi nu sunt pentru schimbări prea mari –, dacă se va pune
un nume nou, nu trebuie să fie pus în legătură decât cu trecutul istoric al oraşului, iar nu cu al
ţării întregi sau cu un loc foarte depărtat. A face, de pildă, o stradă Tudor Vladimirescu la
Suceava este cu totul nepotrivit. Tudor Vladimirescu a avut un rost în istoria noastră, dar un
oraş nu are atâtea străzi câte file are o carte, ca să poţi scrie numele tuturor celor care au jucat
un rol în istoria ţării: pentru darea unui nume unei străzi trebuie să se aleagă dintre gloriile
locale, şi numai dintre cele dintâi, pentru a însemna acele rânduri de piatră ale unui oraş, care
sunt străzile. Ieşenii au făcut foarte rău că au numit strada de căpetenie a acestei noi Capitale
după numele lui Alexandru Lăpuşneanu. Lăpuşneanu a fost un dezechilibrat, un sălbatec
vărsător de sânge şi a mutat Capitala la Iaşi, cum am spus-o, de hatârul turcilor, şi, mai precis,
numai ceva mai statornic, fiindcă Ieremia Movilă a stat, după el, la Suceava şi Movileştii au
iubit-o mult mai mult decât Iaşii. Deci nu pentru mutarea Capitalei trebuia numită strada
principală a Iaşilor Str. Lăpuşneanu. Sunt oameni mai onorabili, după care se putea numi
strada de căpetenie a acestui oraş.
În timpul cât Suceava a fost Capitală, cât aici se concentra viaţa Moldovei, în timpul
cât aici a fost cel mai însemnat mijloc de apărare, supt formă de cetate, a Moldovei, Suceava
se împodobea cu clădiri de toată frumuseţea. Cea mai veche clădire, prefăcută de Ştefan cel
Mare şi caricaturizată de austrieci, este fără îndoială Mirăuţii. Porţile bisericii s-au deschis
când, din porunca lui Alexandru cel Bun, au fost aduse în cetate rămăşiţele Sfântului Ioan cel
Nou, oasele care s-au aşezat într-un frumos sicriu vechi, nu cel de metal, ci sicriul cel mai
vechi, care se găseşte la Putna, sicriu de lemn de cedru, de o uimitoare frumuseţe. Sicriul
Sfântului Ioan cel Nou este desigur cea mai frumoasă operă de sculptură în lemn pe care a
dat-o veacul al XV-lea, anii circa 1400, când s-a făcut. El singur ar forma onoarea unui muzeu
din Apus, şi dumneavoastră aveţi aici, în Bucovina, după tot ce vi s-a prădat şi tot ce a fost
împrăştiat, şi după tot ce aţi lăsat să se strice – şi de aceea s-a stricat cel puţin jumătate din ce
ne-au lăsat, din trecutul moldovenesc, vremurile cele bune – aveţi, încă acum, destul pentru a
face onoarea unui grup de muzee. Ceea ce se ascunde în anume colţuri din bisericile de la
Putna, Dragomirna, Suceviţa sunt lucruri nepreţuite, înaintea cărora se pot închina neamurile
şi care constituie titlul de mândrie al unei civilizaţii.
Mirăuţii, în forma de acum, cheamă-n amintire vremuri foarte vechi, dar piatra de
odinioară nu mai este. În această privinţă, fiindcă o să fie, în România Mare, ţară bogată, firi
ambiţioase – şi aceasta nu e un păcat –, o să fie şi multe planuri de restaurare şi, fiindcă şi
comunele au dreptul să spună cuvântul lor, în ce priveşte comorile de arhitectură pe care le
cuprind, v-aş recomanda ca, atunci când ar veni cine ştie de unde propuneri de înnoire, să
spuneţi şi dumneavoastră, pe lângă cuvântul Comisiunii Monumentelor Istorice din Bucureşti,
de care o să atârnaţi supt raportul reparaţiunilor, şi, pe lângă cuvântul bunului gust, un lucru: o
biserică nu e frumoasă numai prin proporţiile sale, nu e frumoasă numai prin mobilierul
potrivit cu aceste proporţii şi cu stilul dinăuntru, – în această privinţă, Putna este destul de
terfelită; ceea ce se găseşte înăuntru, afară de o îndreptare proastă, făcută de Gheorghe Ştefan,
este de un gust de mahalagiu de Bucureşti, cum spunea una din persoanele ce mă însoţea;
mormântul lui Ştefan cel Mare, aşa cum s-a împodobit, e ca un dric de clasa I-a –, dar
frumuseţea unui monument istoric stă în chiar caracterul vechi, înnegrit, uzat, sfinţit tocmai
prin această înnegrire uşoară a tuturor lucrurilor ce se găsesc înăuntru; trebuiesc fereştile cele
înguste, piatra măcinată, lespezile umezi, toată atmosfera trecutului.
O biserică nu se fardează şi anumite restauraţii nu sunt decât un fard de cea mai
ordinară şi degradantă speţă, căruia nici o frumuseţe arhitecturală, precum nici una umană,
nu-i poate rezista multă vreme.
După biserica din Mirăuţi, care a fost împodobită de Ştefan cel Mare, şi altele s-au
ridicat, care dăinuiesc şi până acum. A fost reparată şi biserica Sfântului Gheorghe, care a fost
Mitropolie, şi eu o cunosc de pe vremea când nu fusese reparată. În ce priveşte înfăţişarea din
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afară, oricâtă nesoliditate ar fi trădat, prin vechime, în construcţie, mie îmi plăcea mai mult
fără adausul venit pe urmă, din mila arhitecţilor vienezi, şi-mi plăcea piatra înainte de-a se fi
lustruit frumos, pentru ca să aibă înfăţişarea noului, care nu se potriveşte cu dânsa. Cum voiţi
ca o aşa de venerabilă persoană, având atâtea secole în spinare, să se înfăţişeze cu „tenul‖
fraged al unui zid terminat de ieri, de alaltăieri? Este o falsificaţie istorică. Ceia ce e vechi
trebuie să fie vechi în toate.
În biserica Sfântului Gheorghe am admirat fresce de toată frumuseţea, făcute în veacul
al XVI-lea. Am văzut chipul lui Petru Şchiopul şi al fiului său, Ştefan, pe care i-am urmărit în
locul for de adăpost prin Apus, după ce au fugit din Moldova, la Bozen, unde a murit bătrânul
Domn şi a fost îngropat lângă biserica Franciscanilor. Frumosul băiat, pe care iezuiţii l-au
scurs de toată viaţa, ca să-i aibă moştenirea, e înmormântat la Innsbruck.
Am văzut splendida biserică, pe care a dăruit-o Petru Rareş, una din cele mai frumoase
clădiri din întâia jumătate a veacului al XVI-lea, în mijlocul oraşului dumneavoastră: biserica
Sfântului Dumitru, frumoasă şi în ce priveşte turnul de la poartă, pe care n-ar trebui să-l lăsaţi
să se termine, cum se termină acuma, cu un vârfuşor ca un fel de scobitoare (Ilaritate). Eu
cred că turnul era de aceiaşi grosime, de sus şi până jos, precum a fost turnul Goliei, la Iaşi,
ori este, până acum, turnul bisericii Radu-Vodă din Bucureşti, care aparţin aceluiaşi fel de
clădiri. Biserica are o proporţie şi o eleganţă deosebită.
Acum, în vechiul Regat, una din bisericile lui Petru Rareş, Sfântul Gheorghe din
Botoşani, zidită de Doamna Elena, soţia lui Petru Rareş, a fost refăcută, după acest principiu:
biserica urmează a se aduce în starea în care a fost la început. Dar şi aceasta e o falsificare
istorică. Să iei biserica, s-o răzăluieşti, cum a fost răzăluită biserica Sfântului Gheorghe din
Botoşani, nu e lucru bun. Şi aici, la Sf. Dumitru, când o să fie să se restaureze, să se lucreze
mai dibaci. Şi forma, şi tencuiala sunt destul de vechi, ca să fie păstrate. Sunt de dres atâtea
ruine, făcute de reprezentanţii civilizaţiei austriece şi de mai-marii lor sprijinitori şi întetiţori
la luptă, germanii, încât, până-o să se ajungă a se înlocui tencuiala, sunt de ridicat pietrele
înseşi ale bisericilor căzute supt lovitura tunurilor.
Aveţi apoi aici, în Suceava, biserica Doamnei Elena însăşi, cum aveţi bisericuţa atât de
interesantă, într-un colţ de vale, la Iţcani, cu morminte de la începutul veacului al XVI-lea, de
prin anii 1500 şi 1510, bisericuţă foarte plăcută tocmai prin această taină de umbră răcoroasă,
pe care o întâlneşti îndată ce-i calci pragul.
Apoi, două biserici din epoca lui Vasile Lupu, între care una a fost făcută de Vasile
Lupu el însuşi, iar cealaltă de un boier din familia Prăjescu; ceea ce pentru domnul Kozak, din
Cernăuţi, rutean de origine ca şi de sentimente şi capabil, când lucrează ca atare, chiar de
falsificaţie istorică, e Perjescu. Nu văd întru cât prazul o fi mai onorabil decât o perjă: cu toate
acestea, aşa am fost deprinşi să auzim spunându-se acestor nume şi, prin urmare, să restituim
pe Prăjeşti, boieri ai lui Vasile Lupu, în drepturile lor (Ilaritate).
Iată, prin urmare, care sunt principalele monumente, pe care le cuprinde şi până astăzi
Suceava.
Alături de monumentele acestea este, fără îndoială, cetatea de odinioară, ceea ce s-a
păstrat din cetatea de odinioară sau, mai bine zis, ce s-a dezgropat din această cetate. Asupra
condiţiunilor dezgropării, venim îndată, fiindcă avem o socoteală, nu cu dumneavoastră, deşi
puţin şi cu lumea românească.
Trecutul austriac n-a lăsat nici un monument. În timpul din urmă, s-au făcut clădiri, pe
atât de pretenţioase, pe cât de urâte. Primăria dumneavoastră (Palatul Administrativ de astăzi
– n. n.) este foarte pretenţioasă, fără ca nimeni să poată zice că e foarte frumoasă. În privinţa
aceasta, daţi-mi voie să vă spun o poveste: primăria dumneavoastră creşte în sus ca şi
Primăria din Dorohoi. Regele Carol, om foarte practic, trăind între noi, oameni buni, dar care
merităm şi puţină ironie faţă de ambiţiuni peste măsura puterilor noastre sau peste cerinţele
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practice, regele Carol se deprinsese a fi ironic. Merge, odată, la Dorohoi şi vede Primăria, care
se isprăvise de curând şi pentru a cărei inaugurare fusese poftit. Regele se întreabă: Mă rog,
locul din dreapta al cui este?
I se răspunde: Al Primăriei.
– Dar locul din stânga?
– Tot al Primăriei.
– Şi locul din spate e tot al Primăriei?
– Da, Maiestate.
– Şi locul din faţă tot al Primăriei?
– Da, Maiestate.
– Atunci de ce aşa (un gest de jos, în sus), şi de ce-nu aşa (un gest în lături)? (Mare
ilaritate).
O critică foarte potrivită cu locul disponibil, şi poate că şi aici se găsea loc disponibil,
ca să scutească şi pe funcţionari, şi pe public de a se sui inutil nu ştiu câte scări, fiind şi
clădirea mai în proporţie cu oraşul.
Un monument, pe care să vi-l fi dat însă Austria, din punct de vedere cultural, nu-l
văd. Ea nu v-a dat şi nu a dat trecutului Moldovei, aşa de frumos reprezentat aici, nici măcar
ce a dat Bosniei, unde se aşezaseră austriecii la 1878, ca ocupanţi, la 1908 ca stăpâni
definitivi, credeau ei. În Bosnia şi în Herţegovina, şi în timpul provizoratului, şi în timpul
definitivatului, austriecii au cultivat, foarte stăruitor, prin oameni ca doctorul Ciru Truhelka,
trecutul sârbesc de acolo.
Acum, ei se făceau a crede că locuitorii nu sunt sârbi, ci „Landesvolk‖, şi ce fel de
limbă vorbea poporul, cum se chema acest popor, mister: oficialitatea nu voia să ştie. Limba o
scriau, fireşte, ca şi croaţii, cu slove latine, şi era foarte dispusă oficialitatea să spună că nu e
defel limbă sârbească, ci ceva cu totul special, limba aceasta bosniacă. Dar, în sfârşit, în
Bosnia, austriecii au întemeiat muzee, au făcut colecţii admirabile, au publicat lucruri de cea
mai mare importanţă, cu privire la trecutul Bosniei. „Sbornicul‖, tipărit acolo, este una din
cele mai frumoase publicaţii.
Aici, în Suceava, ca şi în toată Bucovina, nu există un muzeu al trecutului, cu bani din
veniturile care curgeau de la urmaşii luptătorilor lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş. Aici nu sa întemeiat nici o bibliotecă specială românească, ci doar o secţie consacrată literaturii
româneşti, pe lângă Biblioteca Universităţii din Cernăuţi, care în totalitatea ei este germană,
parcă Bucovina ar fi fost toată germană, pentru ca să i se dea o bibliotecă asemenea cu ale
locuitorilor de pe malurile Rinului.
Prin urmare, monumente nu, muzee nu, colecţii de documente nu, biblioteci nu.
În ce priveşte starea Sucevei, la 1775, acte au rămas, şi s-a întrebuinţat ceva din ele,
aşa încât ele se pot cunoaşte.
Suceava, pe la 1760, era fără îndoială un oraş în decădere foarte mare. Decăderea mare
a Sucevei începe mai ales după ocupaţia polonă a lui Ioan Sobieski, care a întărit Cetatea lui
Ştefan cel Mare, Zamca, şi a ţinut aici, mai multă vreme, ostaşi, de pe urma cărora oraşul a
avut foarte mult de suferit. Mulţi locuitori au plecat şi nu s-au mai întors în Suceava. În epoca
fanarioţilor, era multă sărăcie, multă nesiguranţă şi multe războaie în ţară, aşa încât decăderea
continua. La 1760, oraşul era, deci, în stare foarte rea. Dar, la 1775, veniră austriecii, care
măcar pentru a se servi pe ei, ar fi trebuit să ridice în faţa satelor şi târgurilor Moldovei
neanexate un oraş model. Nu l-ar fi făcut pentru dragul nostru, dar să-l fi făcut, pentru numele
lui Dumnezeu, măcar în interesul propagandei lor! Mult mai mult ar fi folosit, ridicând, de-a
lungul graniţei, nu sate străine – şi aici a fost prostia austriecilor –, ci sate româneşti-model, ca
să arate lumii la ce înălţime se pot ridica elementele umane supt cea mai bună administraţie;
fiindcă aici era o „Zucht‖, o crescătorie, ei bine, să fi făcut o splendidă „Moldauer-Zucht‖!
Nici aceasta nu s-a făcut. Suceava a fost lăsată să decadă necontenit. Parcă un fel de ură s-ar fi
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îngrămădit asupra ei, parcă ruinele Sucevei ar fi scos un glas şi glasul acela trebuia înăbuşit
prin suprimarea ultimei pietre care vorbeşte.
În această privinţă, austriecii s-au înşelat însă foarte mult. Se crede, de obicei, că cei
vii sunt vii şi cei morţi sunt morţi. Nu e adevărat. Cei vii sunt vii în proporţia faptei lor.
Cunosc oameni vii care, neavând fapte, sunt numai morţi, de multe ori foarte pretenţioşi,
foarte lacomi şi foarte răi, care umblă în mijlocul celor adevărat vii şi-i împiedică să lucreze,
dar cunosc şi morţi care nu sunt morţi de loc. N-au atâta piatră Carpaţii înşii, ca să-i
înmormânteze întru adevăr pe strămoşii noştri, care au fost atât de vii, pe vremea lor, atât de
mari, prin meritele lor, încât, chiar de s-ar răsturna munţii peste mormintele lor, şi încă glasul
pornirii lor de viaţă nu s-ar putea înăbuşi (Puternice strigăte de „Trăiască!‖).
Cu cât au lăsat străinii ca ruinele să se îngrămădească, şi cu atât mai mult a vorbit
dureros glasul acela al morţilor. Şi soldaţii noştri, oameni care nu cetesc şi care, ca simpli
ţărani, n-au avut prilej să se lege mai strâns de carte, pricep acest glas. Omul care nu ceteşte
din carte prinde pe alte căi, misterioase, înţelesul lumii. Întocmai cum acel care n-a studiat
ştiinţele naturale vorbeşte de-a dreptul cu făpturile lui Dumnezeu şi cu vegetaţia câmpului şi a
pădurii, tot aşa acel care n-a studiat istoria românilor o simte că vorbeşte instinctiv sufletului
său, care este una cu rasa, care nu s-a deosebit individual de rasă, şi el vorbeşte, deci, cu acel
suflet al rasei, care nu s-a putut coborî în nici un mormânt. În fruntea soldaţilor noştri, aici,
mulţi morţi de-ai noştri au mers: au mers fantomele marilor noştri morţi, îndreptând oştirile
spre răsplătire şi reîntregire (Mari aplauze).
Ţin să împlinesc şi a treia făgăduială, de la început: anume să vă arăt ce rost anume are
Suceava, de acum, înainte, şi ce datorie aveţi dumneavoastră faţă de acest rost al Sucevei.
Suceava nu poate, fi în România Mare, un simplu oraş de provincie. Un oraş de
provincie a putut să fie pentru Austria, o îngrămădire de elemente amestecate, la un colţ al
unei graniţe trase prin înşelăciune, după isprăvirea fericită a unui brigandaj istoric. Pentru noi
nu e aşa.
Mai avem Capitale părăsite, pe care vom şti să le facem să nu mai fie astfel: e Argeşul,
în Muntenia; Târgoviştea, mai puţin fericită decât Argeşul, care-şi are două morminte de regi
şi o mănăstire, la care vine toată lumea s-o admire, mănăstirea lui Neagoe Vodă Basarab,
refăcută în zilele regelui Carol. Târgoviştea însă a rămas cu totul de-o parte de splendidele ei
biserici, din care una se îndărătniceşte să nu moară. I-a căzut acoperişul, ploile curg, buruieni
au prins a înverzi pe ziduri, de-atâtea ploi, dar frescele se îndărătnicesc să rămână tot aşa de
noi şi de frumoase ca în ziua când s-au zugrăvit întâi de meşterii de odinioară, şi parcă strigă
împotriva nedreptăţii care se face. Iaşii însă au fost prea mult atinşi, şi reparaţiile acordate pe
urmă sunt însemnate, supt raportul material, dar supt raportul moral, mai puţin. Dacă
întemeiezi o Universitate, aici, trebuie să cinsteşti locul, ca să fie un adevărat far de lumină şi
până departe să arunce razele sale, căci nu a da un simulacru unui oraş înseamnă a-i ridica
cinstea, ci a-i da o realitate. Simulacrele sunt o ofensă. „A venit vremea să ne ridicăm şi
pentru creşterea sufletului nostru, de care avem atâta nevoie. Să pricepem bine că noi vom
rămânea în război, după încheierea păcii, cel puţin o sută de ani încă, pentru ca România Mare
să fie într-adevăr şi mare şi Românie. Avem cel puţin o sută de ani de luptă mai grea decât
aceea pe care o poartă numai soldatul, căci aceastălaltă luptă va trebui să se ducă pentru ca
această ţară să aibă un sens la fiecare din locuitorii săi. Nu ne închipuim uriaşa operă şi de
restabilire materială, şi de dreptate, şi de înălţare morală, de unificare sufletească, pe care vor
avea s-o îndeplinească fiii, nepoţii şi strănepoţii noştri. Noi o să rămânem pentru dânşii ceea
ce au fost Bogdan, întemeietorul, şi Domnii îngropaţi la Rădăuţi pentru vremea lui Ştefan cel
Mare şi Petru Rareş, când s-a îndeplinit ce începuseră, în condiţiuni aşa de modeste,
descălecătorii de ţară.
Cum însă poate fi ajutată Suceava? Suceava are monumente a căror studiere nu s-ar
putea face în zeci de ani. În viaţa poporului sunt apoi atâtea elemente, atâtea datini, e atâta
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izvor de informaţie, în ce priveşte cântecul, danţul, încât mulţi folclorişti ar putea întrebuinţa o
viaţă întreagă, pentru ca să ajungă la capăt.
Pământul acesta ascunde atâtea lucruri, încât un arheolog medieval şi, dacă se poate şi
un cercetător modern al trecutului nostru românesc, ar putea croi un grandios plan de muncă
pentru atâţia şi atâţia oameni.
Pe lângă aceste monumente, care se cer a fi reabilitate în onoarea lor şi chemate din
nou la misiunea de odinioară, ar trebui parcuri de toată frumuseţea, care să încunjure pe
fiecare dintre dânsele, parcuri îngrijite frumos, care să fie un model de gospodărie şi o
podoabă pentru acest oraş. În sfârşit, bisericile acestea se cer mobilate pe dinăuntru, potrivit
stilului de odinioară.
Nu se va putea da niciodată o mare importanţă comercială Sucevei. „Precupeţia‖
bucovineană, care a îmbogăţit o parte din populaţia provinciei, „precupeţia‖ care făcea celebră
Bucovina, nu se va putea menţine. Va veni vremea comerţului cinstit, mult mai restrâns, mult
mai puţin remunerator, fiindcă nu va mai fi o populaţie de robi, care să stea, ca până acuma, la
dispoziţia oricărui fel de comerţ, populaţie care era dată, fără nici un mijloc de apărare, pe
seama negustorilor celor mai lipsiţi de scrupul.
Prin urmare, comerţ mare, la Suceava, n-o să se facă. În ce priveşte industria, nu vom
ajunge să avem şi aici fabrica de ciment, care aruncă fum şi pâclă în poarta mănăstirii lui
Ştefan cel Mare, la Putna: industrii de acestea nici nu trebuie să introducem într-un oraş cum e
Suceava, care se cade să rămână un oraş al trecutului, cam aşa cum este, la germani,
Nürnbergul, în care nimeni n-are voie să clădească o singură casă în alt stil, decât în cel
caracteristic pentru Nürnberg: n-ai voie să faci o casă, aşa după cum te îndeamnă imaginaţia
sau prostul dumitale gust, ci casa trebuie să o faci aşa, ca să nu strici efectul altor case. Noi nu
ne dăm sama îndeajuns de lucrul acesta: că fiecare casă valorează nu numai prin ce este, ci şi
prin ceea ce o încunjură, că poţi să omori o clădire frumoasă, punându-i trei construcţii
caricaturale la dreapta, la stânga şi în faţă.
Prin urmare, Suceava va trebui să rămână un oraş istoric, dar nu mort, ci un oraş viu.
Şi iată cum: toată opera de restaurare, toată opera de remobilare, de studiere a lucrurilor care
se găsesc aici va trebui să atragă la Suceava o mulţime de puteri lucrătoare pentru acest scop.
Atunci se pune întrebarea: odată ce se va începe această lucrare, care cere atâta
cheltuială şi sârguinţă, atâţia meşteri, de ce n-am menţinea toată experienţa adunată aici, toţi
meşterii grupaţi în Suceava şi după terminarea lucrărilor tot aici, în Suceava, supt formă de
şcoli, de ateliere permanente pentru fabricarea icoanelor, a mobilelor bisericeşti, pentru
tipărirea de cărţi bisericeşti, după vechile datini, pentru tot ceea ce are un raport, mai apropiat
sau mai depărtat, cu monumentele din Suceava? De ce tipografia cărţilor bisericeşti ar fi la
Bucureşti, de ce în chiliile fostei Mitropolii nu s-ar întemeia o tipografie a cărţilor bisericeşti,
pe când un lucrător de icoane, un lucrător de odoare bisericeşti, un legător de cărţi bisericeşti,
în felul celor pe care le puteţi vedea aici, la Dragomirna, la Putna, specializaţi în vechea artă,
s-ar stabili tot în acest cuprins al Sucevei? Sunt oraşe, în Apus, care trăiesc, înainte de toate,
prin nobila industrie istorică, în legătură cu valoarea istorică pe care o are acel loc. Sunt sigur
că se va ajunge, prin însăşi dezvoltarea conştiinţei de noi înşine, la realizarea acestui lucru, pe
care-l propun.
Dar mai este ceva, şi aici vine şi rândul dumneavoastră. L-am lăsat pentru sfârşit, nu
pentru a vă spune lucruri extraordinar de amabile, desigur, dar pentru a termina printr-un
îndemn, şi, când zic îndemn către cineva, înseamnă că-l cred în stare să îndeplinească acel
lucru.
Ei bine, istoria Sucevei e scrisă de Schmidt, în limba germană. N-avem, în limba
românească, o istorie a Sucevei. Documentele privitoare la istoria Sucevei au fost strânse în
toate cancelariile de acelaşi Schmidt, care, când a murit, familia lui a vândut colecţia lui de
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acte, privitoare la istoria Moldovei bucovinene şi în special a Sucevei, la Nemzeti Muzeum, la
Muzeul Naţional din Budapesta. Să mă iertaţi, dar bine a tăcut, fiindcă lucrurile acestea
trebuiau adunate de un român, şi, mai mult, de un român care să aibă curajul de a rămânea
aici, de a lucra pe pământul Bucovinei, pentru scopuri bucovinene. S-au ridicat istorici de
aici, dar împrejurările vieţii i-au adus la Bucureşti sau aiurea. Trebuia să fie cineva care, în
împrejurări cât de modeste, aici să rămână şi să scotocească, spre a pune în lumină tot ce se
atinge de trecutul moldovenesc, românesc al acestei ţări.
Va să zică istoria Sucevei trebuie căutată în Schmidt. Nici nu s-a tradus în româneşte
cartea lui, nici vreo critică românească n-a apărut, semnalând şi completând o operă care,
pentru partea veche, e greşită, dar cuprinde multe informaţii, căci Schmidt n-avea nici
pregătirea istorică, nici talentul istoric, deşi a dat lucruri destul de folositoare.
Săpăturile la Cetatea lui Ştefan cel Mare le-a început cine? Romstorfer. Le-a condus
Romstorfer. Le-a mai continuat cineva altul?
Dar Bucovina avea deputaţi în Parlamentul din Viena, dar Bucovina avea veniturile
sale, pe care Dieta din Cernăuţi le întrebuinţa mai bine sau mai rău. Dar se putea face apel la
românimea de pretutindeni; putea să plece o iniţiativă de aici, la care, vă asigur, nimeni din
niciun ţinut românesc n-ar fi rămas indiferent. Dar Romstorfer voia să facă un muzeu, n-a
avut timp. Cum l-a lăsat, aşa se găseşte în momentul de faţă.
Şi cartea aceasta, după care cetesc, carte care cuprinde inscripţiile pe piatră de la toate
bisericile din Bucovina, cu reproduceri foarte frumoase, e făcută, nu numai de un străin de
poporul român, dar şi de un duşman, pentru a ne face rău: e făcută de domnul profesor de la
Universitatea din Cernăuţi Kozak, ruteanul militant, adversarul declarat al poporului
românesc, care şi-a scris cartea în limba germană, a publicat-o în Viena, cu sprijinul statului
austriac, şi cu intenţia hotărâtă de-a arăta că, de la un capăt, la altul, tot ce se găseşte în
Bucovina este românesc numai în aparenţă, iar în ce priveşte izvoarele şi adevărata
însemnătate e rusesc. Cartea lui Kozak a ieşit, a avut o răspândire destul de largă prin statul
austriac, şi totuşi, toate neexactităţile cuprinse într-însa, toate falsificaţiile şi erorile n-au fost
relevate de aceia pe care astfel de falsificaţii îi atingeau mai greu şi astfel de erori îi puteau
încurca mai mult, ci a trebuit ca la Bucureşti, în „Studiile şi Documentele‖ mele, să apară
rectificarea şi apărarea drepturilor noastre, pentru ca, pe urmă, să se reproducă într-un ziar şi o
broşură pe care numai câţiva o cunosc. Dar inscripţiile n-au fost retipărite din nou: ele sunt
încă numai în cartea lui Kozak.
Dacă e vorba de istoria Sucevei, la Schmidt trebuie să recurgeţi; dacă e vorba de
desmormântarea cetăţii lui Ştefan cel Mare, la Romstorfer; dacă e vorba de inscripţiile
monumentelor bucovinene, la Kozak trebuie să recurgeţi. Ei bine, aceasta nu se mai poate. Să
zicem chiar că se putea, în vechea Bucovină, dar în România Mare hotărât nu se mai poate.
Sunt lucrurile noastre, de care trebuie noi să vorbim cu toată evlavia noastră firească, potrivit
scopurilor noastre, şi iniţiativa pentru aceasta trebuie să plece de aici, din Bucovina. Nu
trebuie să se lase ca de la Bucureşti, de la Comisiunea Monumentelor Istorice, să înceapă
această lucrare, ci aici trebuie luată iniţiativa. Şi iniţiativa nu poate pleca, în Bucovina, dintralt loc mai potrivit decât din Suceava.
Prin urmare, iată ce vă propun, rugându-vă, în numele acelei prietenii faţă de mine, aşa
de călduroasă, pe care mi-aţi mărturisit-o şi pe care o simt adânc în inima mea, dar de care nu
mă socot vrednic. Faceţi, în legătură cu conferinţa din această seară şi cu cea dintâi călătorie a
mea în Bucovina dezrobită – şi de n-ar fi decât cu persoanele care sunt de faţă aici şi încă am
avea o bază foarte solidă – , faceţi o Societate românească pentru păstrarea şi studierea
urmelor trecutului moldovenesc al fostei Bucovine, societate care se va ocupa de inscripţiuni,
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clădiri şi de tot ce mai este aici, până şi de elementele de folclor, până la poveşti, la cântece,
danţuri, artă populară.
Şi, fiindcă vine vorba de arta populară, iarăşi aş întreba: albumul, foarte frumos, cu
prefaţa în trei limbi, care cuprinde atât de minunate modele de ţesături, ce iscălitură poartă?
Iarăşi o iscălitură străină.
Societatea ce o veţi întemeia să facă apel la toate lumea bucovineană; puneţi o taxă,
cât de mică, pentru ca fiecare să poată contribui, să se simtă îndatorat a contribui; faceţi
serbări, conferinţe, expoziţii istorice în deosebite părţi, ca să strângeţi fondurile trebuitoare;
organizaţi, la Cernăuţi, în astă iarnă, câteva baluri mascate cu costume istorice româneşti, şi la
aceste baluri să poftiţi şi pe ceilalţi – nu vreau să zic minorităţi, nici altfel (ilaritate) –, să vie
cu costumele lor istorice şi, pe urmă, să comparaţi! Iată mijloace de a strânge bani, de a
strânge chiar foarte mulţi bani. Ca membru al Comisiunii Monumentelor Istorice, aş încerca
să aduc oricând orice dorinţă înaintea Comisiunii şi să capăt chiar ajutor bănesc, dar ţin foarte
mult ca această iniţiativă să plece de aici. Încă o dată, v-o cer de hatârul meu, ca să
întrebuinţez un cuvânt turcesc, sau, dacă voiţi, un termen mai ridicat, din iubire pentru mine,
din prietenie faţă de mine (Călduroase ovaţiuni mult prelungite): întemeiaţi această
societate!‖1313.

1919: Tentative economice bucovinene în România Mare
În 1919, existau, cu acţionariate, „Prima fabrică bucovineană de bere‖ (Erste
Bukowinaer Bierbrauerei-Aktiengesellschaft), cu sediul în Cernăuţi, Strada Podului 505 1314,
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la însoţirea „Însoţirea
de economie şi credit pentru locuitorii germani din oraşul Rădăuţi‖ (Spar-und
Darlehenskassenverein für die deutschen Einwohner der Stadt Rădăuţi), următoarele
schimbări: membrii în direcţiune Iosef Kirlus, Rudolf Wilke şi Mathias Bocz sterşi; membrii
în direcţiune Rudolf Seibel, Heinrich Emmovicz şi Johann Jakob şi vice-directorul Martin
Anderl introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la însoţirea „Însoţire
de păstrare şi credit pentru Pătrăuţii pe Suceava‖, următoarele schimbări: membrii în
direcţiune Constantin Morariu, Ioan de Barbier, Ioan Solonariu, George Bucevschi şi George
Nicolai Turturean şterşi; directorul Arsenic Fartaieş, vice-directorul Ioan Dohotariu şi
membrii în direcţiune Ioan Corniciuc, George Romaş şi George Ioan Gavril Iureşchi
introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus la, 7 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru germani în Frătăuţii Vechi comuna rom. şi Măneuţi‖ (Spar- u.
Darlehenskassen-verein für die Deutschen in Altfratautz rom. und Andreasfalva) următoarele
schimbări: membrul în direcţiune Johann Bulbuc şters; membrul în direcţiune Friedrich
Bulbuc introdus‖1315.

1313 Iorga, Nicolae, Conferinţe bucovinene, Bucureşti 1919, pp. 57-76
1314 Monitorul Bucovinei, Fascicula 68, Cernăuţi 30 septembrie nou 1919, p. 6
1315 Monitorul Bucovinei, Fascicula 68, Cernăuţi 30 septembrie nou 1919, p. 5
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„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 8 August 1919. privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru locuitorii germani din Freudental şi Vatra-Moldoviţei şi
împrejurime‖ („Spar- und Darlehcnskassenverein für die deutschen Einwohner in Freudenthal
u. Watrarnoldawitza und Umgebung―) următoarele schimburi: membrii în direcţiune Felix
Relikowski, Ludwig Knoblauch şi Friedrich Hendel şterşi; directorul Johann Henriss, vicedirectorul Otto Janiczek şi membrii în direcţiune Adolf Knoblauch, Gottfried Knoblauch,
Josef Jezenak şi Josef Prokop, introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 1 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru târguşorul Cacica‖ (Spar- u. Darlehenskassenverein für die
Marktgemeinde Kaczyka‖) următoarele schimbări: membrii în direcţiune Josef Grabowski,
Michael Wilczynski şi Michael Winnicki şterşi; directorul Johann Lewko şi membrii în
direcţiune Georg Cyhaniuk, Demeter Mlynarzek şi Elias Koza introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru Vadul Negrilesii şi Negrileasa‖ („Spar-Darlehenskassenverein für
Schwarzthal u. Negrileasa‖) următoarele schimbări: membrul în direcţiune Albert Meier şters;
vice-directorul Mathias Hoffmann introdus‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru agricultorii germani din Stulpicani şi împrejurime‖ („Spar- u.
Darlehenskassenverein für die deutschen Grundwirte in Stulpicani und Unigebung‖)
următoarele schimbări: membrii în direcţiune Alfred Krzeminiecki şi Franz Hilgarth şterşi;
vice-directorul Willibald Eckhardt şi membrii în direcţiune Leon Krzemienicki şi Xaver
Cybulski introduşi‖1316.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la însoţirea „Banca
română‖, însoţire de economie şi credit în Suceava, următoarele schimbări: preşedintele
George Georgian şi membrul în direcţiune Eugen Botezat şterşi; preşedintele Dr. George
Mihuţă, vicepreşedintele George Hotincean, membrul în direcţiune Constantin Piţul şi
membrul cu procură Ioan Ursachi introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru Frătăuţii Vechi, comuna germană‖ (Spar- und
Darlehenskassenverein für Alt-Fratautz deutsch―) următoarele schimbări: membrii în
direcţiune Karl Hodel, Franz a lui Johann Böhmer, Konrad Fritz, Jakob Radmacher, Philipp
Helm şi Philipp Etler şterşi; vicepreşedintele Adam a lui Franz Engel şi membrii în direcţiune
Karl Engel, Franz Tobias, Franz Huber, Karl Albus, Konrad Böhmer şi Johann Gaschler
introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la „Însoţirea de
păstrare şi credit pentru Straja‖, următoarele schimbări: directorul Dimitrie Dan şters;
directorul Ioan Boca introdus‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 8 August 1919, privitor la „Însoţirea de
păstrare şi credit pentru Stulpicani şi împrejurime‖, următoarele schimbări: membrii în
direcţiune Vasile de Tudan, Gheorghe Cotlarciuc şi Gheorghe Gheorghiu şterşi; directorul

1316 Monitorul Bucovinei, Fascicula 68, Cernăuţi 30 septembrie nou 1919, p. 6
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Teodor Cotlarciuc, vice-directorul Teodor a lui Ilie Flocea şi membrul în direcţiune Ion a lui
Nicolai Iosif Flocea introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru Germani în Câmpulung‖ (Spar- und Darlehenskassenverein für die
Deutschen in Kimpulung), următoarele schimbări: membrii în direcţiune Titus Kaminski şi
Georg Schmegner introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 1 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru Germani în Putna‖ (Spar- und Darlehenskassenverein für die
deutschen in Putna) următoarele schimbări: membrii în direcţiune Franz Krolikowski şi Iosef
Fremmel şterşi; director Franz a lui Augustin Watzlavik, vice-director Johann Stephanowicz
şi membrii în direcţiune Leon Romankiewicz şi Stefan Sichmann introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru Germanii din târguşorul Solca‖ (Spar- und Darlehenskassenvcrein
für die Deutschen der Marktgemeinde Solca) următoarele schimbări: membrii în direcţiune
Johann Lesseg, Ştefan Halbhuber şi Daniel Zehaczek şterşi; vice-dircctorul Johann Luczynski
şi membrii în direcţiune Anton Kolosch şi Franz Amerle introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economic şi credit pentru Germanii din Iacobeni şi împrejurime‖ (Spar- und
Darlehenskassenverein für die Deutschen in Jacobeni und Umgebung) următoarele
schimbări: directorul Iohann Brucker, membrii în direcţiune Emil Pressel, Johann Henzl,
Karl Muhm, Mihael Lany, Karl Kalot şi Christian Breier şterşi; membrii în direcţiune Franz a
lui Jacob Gärtner, Franz a lui Franz Müller, Fritz Schlitz, Franz Gundel şi Rudolf Brucker
introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru Germanii din Vama şi Frumosul‖ (Spar- und
Darlehenkassenverein für die Deutschen in Vama und Frumosu), următoarele schimbări:
membrii în direcţiune Cistof şi Titus Kazimirski şterşi; membrii în direcţiune Sigmund
Knoblauch şi Franz Haas introduşi‖.
„În registrul însoţirilor s-au introdus, la 7 August 1919, privitor la „Însoţirea de
economie şi credit pentru Germani în Corlata‖ (Spar- und Darlehenskassenverein für die
Deutschen in Corlata‖) următoarele schimbări: membrii în direcţiune Jacob Fries, Johann
Kuczinski, Johann Schunn şi Adam Ast şterşi; membrii în direcţiune Johann a lui Adam
Seibert, Franz Ast, Johann Kelsch şi Jacob Rumpel introduşi‖1317.

Decizii de expropriere în Bucovina anului 1921
Prin deciziile Comisiunii Agrare Centrale, semnate de Preşedintele Comisiunii Agrare
Centrale, Boldur, în Bucovina anului 1921 au fost expropriate următoarele moşii:

1317 Monitorul Bucovinei, Fascicula 69, Cernăuţi 3 Octombrie nou 1919, pp. 3-5
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„I). Deciziune de expropriere No. Ra 173/20. Deriziunea Comisiunii agrare de ocol
Coţmani, cu care s-a decis exproprierea de 85 ha 19 a 12 mp din moşia Gavrileşti,
proprietatea lui Iossel Merdinger, Chave Perl Merdinger şi Salomon Merdinger, corpul
domicial fasc. No. 68 din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Gavrileşti, în folosul
„Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
II). Deciziune de expropriere No. 286/20/3. Deriziunea Comisiunii agrare de ocol
Storojineţ, cu care s-a decis exproprierea parcelei cadastrale No. 515, în întindere de 15 ari 57
mp, corpul dominical fasc. No. 432 Iordaneşti din registrele fonciare pentru moşiile
bucovinene, proprietatea fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă.
III). Deciziune de expropriere No. 285/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Storojineţ, cu care s-a decis exproprierea de 43 ha 81 a 42 mp din corpul dominical fasc. No.
434 Carapciu pe Siret din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, proprietatea Fondului
bis. ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
IV). Deciziune de expropriere No. 643/20. Deciziunea Senatului Comisiunii agrare
Centrale, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical Burla, fasc. No. 303 din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 208 ha 55 a 65 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
V). Deciziune de expropriere No. 839/21. Deciziunea Senatului Comisiunii agrare
Centrale, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical Poieni, fasc. No. 393
din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 42 ha 26 a 03 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
VI). Deciziune de expropriere No. 20/21. Deciziunea Senatului Comisiunii agrare
Centrale, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical, fasc. No. 67, Hriaţca,
din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 188 ha 23 a 02 mp,
proprietatea dlui Emanuel Brunno Barber, în Suceava, în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă.
VII). Deciziune de expropriere No. 518/21. Deciziunea Senatului Comisiunii agrare
Centrale, cu care s-a decis a nu se expropria moşia Ivancăuţi, proprietatea dlui Granz Erwin
Iurnitschek şi a drei Ludwika Iurnitschek, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
VIII). Deciziune de expropriere No. Ag. Vasilău I/19. Deciziunea Comisiunii agrare
de ocol Zastavna, cu care decis exproprierea corpului dominical, fasc. No. 222, Vasilău, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 133 ha 58 ari a corpului
dominical, fasc. No. 343, Horoşăuţi, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene şi
corpul rustical, fasc. No. 577 din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Horoşăuţi, în
suprafaţă de 178 ha 90 a 16 mp, şi a corpului rustical fasc. No. 4 din registrele fonciare pentru
comun cadastrală Dobronăuţi, în suprafaţă de 62 ha 94 a 68 mp, proprietatea moştenitorilor
lui Severin Warteresievici, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
IX). Deciziune de expropriere No. Ag. Vrănceni I/6. Deciziunea Comisiunii agrare
de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 229,
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Vrănceni, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 183 ha 01 a 51
mp, proprietatea dnei Erna Ettel Bartfeld, născută Kron, în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă.
X). Deciziune de expropriere No. Ag. 44 Culeuţi / 7. Deciziunea Comisiunii agrare
de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 99
Culeuţi-Weinfeld din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc.
No. 464 din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Culeuţi, în suprafaţă de 31 ha 05 a
16 mp, proprietatea minorilor Gabriel, Marcel şi Carse Ernst şi a Sarei Schlesinger, în folosul
„Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XI). Deciziune de expropriere No. Ag. 44 Mosoreni. Deciziunea Comisiunii agrare
de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 147
Mosoreni din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 20 ha 08 a 22 mp,
proprietatea dnei Valeria baroneasă Schenk, născută Lucasievici, în folosul „Fondului de
pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XII). Deciziune de expropriere No. Ag. 44 Vasilău II/3. Deciziunea Comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis a nu se expropria corpul dominical fasc. No. 223,
Vasilău, din registrele fondare pentru moşiile bucovinene şi fost corp rustical fasc. No. 400
din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Vasilău, în suprafaţă de 12 ha 60 a 48 mp,
proprietatea moştenitorilor după Leon Bratkowski, în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖ a devenit definitivă.
XIII). Deciziune de expropriere No. 182/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 315, Volovăţ,
din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 284 ha 75 a 33 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
XIV). Deciziune de expropriere No. 324/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 304,
Horodnicul de Sus, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 261 ha
58 a 18 mp, proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă.
XV). Deciziune de expropriere No. 281/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 313, Vicovul
de Jos, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 24 ha 71 a 56 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
XVI). Deciziune de expropriere No. 198/20/2. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 307, Frătăuţii
Noi, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc. No. 5502 din
registrele fonciare pentru comuna cadastrală Frătăuţii Noi, în suprafaţă de 995 ha 17 a 95
mp, proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenii definitivă.
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XVII). Deciziune de expropriere No. 181/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de
ocol Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 389,
Marginea, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 269 ha 66 a 53
mp, proprietatea Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit
definitivă.
XVIII). Deciziune de expropriere No. Ag. 281/20. Deciziunea Comisiunii agrare de
ocol Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 425, Bănceşti, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc. No. 501 din registrele
fonciare pentru comuna cadastrală Bănceşti, în suprafaţă de 16 ha 65 a 40 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenii definitivă.
XIX). Deciziune de expropriere No. Ag. 286/20. Deciziunea Comisiunii agrare de
ocol Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 135, Climăuţi, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 100 ha 91 a 41 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenii definitivă.
XX). Deciziune de expropriere No. Ag. 288/20. Deciziunea Comisiunii agrare de
ocol Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 446, Prevorochi, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţa de 69 ha 22 a 69 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XXI). Deciziune de expropriere No. 474/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 442, Mănăstioara (St.
Onufrei), din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 65 ha 50 a 78 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
XXII). Deciziune de expropriere No. 283/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 149, Baineţ, din registrele
fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 16 ha 37 a 38 mp, proprietatea Fondului
bisericesc ort. ort., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XXIII). Deciziune de expropriere No. 289/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 424, Bălcăuţi şi Negostina,
din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 151 ha 34 a 03 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
XXIV). Deciziune de expropriere No. 287/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 432, Ţibeni, din registrele
fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 4 ha 32 a 93 mp, proprietatea Fondului
bisericesc ort, or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XXV). Deciziune de expropriere No. 285/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 318, Cerepcăuţi, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 67 ha 92 a 81 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
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XXVI). Deciziune de expropriere No. Ag. 284/20. Deciziunea Comisiunii agrare de
ocol Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 429, Dorneşti, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 222 ha 58 a 14 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XXVII). Deciziune de expropriere No. Ag. 282/20. Deciziunea Comisiunea agrare
de ocol Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 449 Grăniceşti, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 62 ha 35 a 20 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XXVIII). Deciziune de expropriere No. 226/20. Deciziunea Senatului Comisiunii
agrare Centrale, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 321, Buda, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 45 ha 91 a 23 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XXIX). Deciziune de expropriere No. Ag. Părăul Negru /5. Deciziunea Comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 265,
Părăul Negru, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc. No.
1076 din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Părăul Negru, în suprafaţă de 8 ha 78
a 03 mp. proprietatea soţilor Vasile şi Gafiţa Bzovei, în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă.
XXX). Deciziune de expropriere No. Ag. Vrănceni III/5. Deciziunea Comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 465,
Vrănceni, şi o fascicolă nouă din corpul dominical fasc. No. 262, Zastavna, din registrele
fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţa de 177 ha 30 a 89 mp, proprietatea dnei
Cipre Marie Zisă şi Cecilie Babad, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit
definitivă‖1318.
„I). Deciziune de expropriere No. Ra 133/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Coţmani, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 204, Şipeniţ, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 169 ha 67 a 68 mp, proprietatea
dnei Anysia Miron Costin, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
II). Deciziune de expropriere No. Ra 109/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Coţmani cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 120, Lujeni, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 66 ha 90 a 68 mp, proprietatea
dlui Andreas Botuşan, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
III). Deciziune de expropriere No. 226/21. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis renunţarea la exproprierea corpului rustical fasc. No. 337 din
registrele fonciare pentru comuna cadastrală Călineştii lui Cuparencu, proprietatea lui
Abraharn Hölzel zis şi Rammler, a devenit definitivă.
IV). Deciziune de expropriere No. 33/21. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 267,
Comaneşti, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc. No. 1005
din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Comaneşti, în suprafaţă de 115 ha 21 a 53
1318 Monitorul Bucovinei, Fascicula 17, Cernăuţi, 1 iunie nou 1921, pp. 213-216
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mp, proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
V). Deciziune de expropriere No. 1418/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 459, Mitocul
Dragomirnei, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 153 ha 40 a
53 mp, proprietatea Fondului bisericesc ort. ort., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖,
a devenit definitivă.
VI). Deciziune de expropriere No. 3056/20. Deciziunea Senatului Comisiei agrare
centrale, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 298, Toporăuţi, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 1155 ha 59 a 67 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ori. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖ a
devenit definitivă.
VII). Deciziune de expropriere No. 2899/20. Deciziunea Senatului Comisiei agrare
Centrale, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 450, St. Ilie, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 524 ha 66 a 42 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.

VIII). Deciziune de expropriere No. 323/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 314, Voitinel-Gălăneşti,
din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 296 ha 18 a 53 mp,
proprietatea Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit
definitivă.
IX). Deciziune de expropriere No. 243/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 306, Frătăuţi Vechi, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 199 ha 68 a 33 mp, proprietatea
Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
X). Deciziune de expropriere No. 242/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 317, Satul-Mare, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 34 ha 05 a 32 mp, proprietatea
Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XI). Deciziune de expropriere No. 241/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 302, Măneuţi, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 240 ha 58 a 73 mp, proprietatea
Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XII). Deciziune de expropriere No. 80/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 390, Milişăuţi de Sus,
din registrele funciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 288 ha 72 a 23 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
XIII). Deciziune de expropriere No. Ag. 44 Pohorlăuţi /9. Deciziunea Comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 140,
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Pohorlăuţi, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 158 ha 82 a 46
mp, proprietatea dlui Alexandru baron Szymonowicz şi a doamnelor Olga Romoszkan şi
Stefania Iacubovici, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XIV). Deciziune de expropriere No. Ag. 44 Mosoreni /2. Deciziunea Comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis renunţarea la exproprierea corpului dominical fasc.
No. 149, Mosoreni, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc.
No. 464 din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Mosoreni, proprietatea dlui Paul şi
Maria Socolowski, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XV). Deciziune de expropriere No. Ag. Vânceni IV /5. Deciziunea Comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 229,
Vrânceni, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 135 ha 31 a 71
mp, proprietatea dnei Mina Jekeles, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenii
definitivă‖1319.
„I). Deciziune de expropriere No. Ra 133/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Coţmani, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 204, Şipeniţ, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 169 ha 67 a 68 mp, proprietatea
dnei Anysia Miron Costin, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
II). Deciziune de expropriere No. Ra 109/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Coţmani cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 120, Lujeni, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 66 ha 90 a 68 mp, proprietatea
dlui Andreas Botuşan, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
III). Deciziune de expropriere No. 226/21. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis renunţarea la exproprierea corpului rustical fasc. No. 337 din
registrele fonciare pentru comuna cadastrală Călineştii lui Cuparencu, proprietatea lui
Abraharn Hölzel zis şi Rammler, a devenit definitivă.
IV). Deciziune de expropriere No. 33/21. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 267,
Comaneşti, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc. No. 1005
din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Comaneşti, în suprafaţă de 115 ha 21 a 53
mp, proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
V). Deciziune de expropriere No. 1418/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 459, Mitocul
Dragomirnei, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 153 ha 40 a
53 mp, proprietatea Fondului bisericesc ort. ort., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖,
a devenit definitivă.
VI). Deciziune de expropriere No. 3056/20. Deciziunea Senatului Comisiei agrare
centrale, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 298, Toporăuţi, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 1155 ha 59 a 67 mp,
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proprietatea Fondului bisericesc ori. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖ a
devenit definitivă.
VII). Deciziune de expropriere No. 2899/20. Deciziunea Senatului Comisiei agrare
Centrale, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 450, St. Ilie, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 524 ha 66 a 42 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.

VIII). Deciziune de expropriere No. 323/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 314, Voitinel-Gălăneşti,
din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 296 ha 18 a 53 mp,
proprietatea Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit
definitivă.
IX). Deciziune de expropriere No. 243/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 306, Frătăuţi Vechi, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 199 ha 68 a 33 mp, proprietatea
Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
X). Deciziune de expropriere No. 242/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 317, Satul-Mare, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 34 ha 05 a 32 mp, proprietatea
Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XI). Deciziune de expropriere No. 241/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 302, Măneuţi, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 240 ha 58 a 73 mp, proprietatea
Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XII). Deciziune de expropriere No. 80/20/3. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 390, Milişăuţi de Sus,
din registrele funciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 288 ha 72 a 23 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
XIII). Deciziune de expropriere No. Ag. 44 Pohorlăuţi /9. Deciziunea Comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 140,
Pohorlăuţi, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 158 ha 82 a 46
mp, proprietatea dlui Alexandru baron Szymonowicz şi a doamnelor Olga Romoszkan şi
Stefania Iacubovici, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XIV). Deciziune de expropriere No. Ag. 44 Mosoreni /2. Deciziunea Comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis renunţarea la exproprierea corpului dominical fasc.
No. 149, Mosoreni, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc.
No. 464 din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Mosoreni, proprietatea dlui Paul şi
Maria Socolowski, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XV). Deciziune de expropriere No. Ag. Vânceni IV /5. Deciziunea Comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 229,
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Vrânceni, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 135 ha 31 a 71
mp, proprietatea dnei Mina Jekeles, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenii
definitivă‖1320.
„I). Deciziune de expropriere No. 336/20. Deriziunea comisiunii agrare de ocol
Sadagura, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fosc. No. 82, Cernauca, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 176 ha 24 a 84 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
II). Deciziune de expropriere No. 334/20. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Sadagura, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 319, Jucica Veche, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 125 ha 58 a 71 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
III). Deciziune de expropriere No. 116/21. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Sadagura, cu care s-a decis exproprierea parţială a corpului dominical fasc. No. 194 şi 195,
Şubraneţ, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, precum şi corpurile rusticale
fasc. No. 196 şi 816 din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Şubraneţ, în suprafaţă
de 68 ha 20 a 99 mp, proprietatea dnei Kajetana Romaszkan, născută Merzowicz, în folosul
„Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
IV). Deciziune de expropriere No. 569/20. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Sadagura, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 320, Jucica Nouă şi
Rohozna, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 25 ha 10 a 07 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
V). Deciziune de expropriere No. 335/20. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Sadagura, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 322, Lenţeşti de Jos
(Camerale) din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 24 ha 85 a 50
mp, proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
VI). Deciziune de expropriere No. 118/21. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Sadagura, cu care s-a decis renunţarea la exproprierea corpului rustical fasc. No. 726 din
registrele fonciare pentru comuna cadastrală Rarancea, proprietatea dlui Eduard Kazimierz
Winiarski, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
VII). Deciziune de expropriere N. Ag. 44, Vrânceni II/5. Deciziunea comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. Nr. 229,
Vrânceni, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţa de 143 ha 76 a 42
mp, proprietatea dnei Gusta Hager, născută Korn, în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă.
VIII). Deciziunea de expropriere Nr. 421/2. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Rădăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. Nr.299, Rădăuţi, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 250 ha 53 a 79 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
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IX). Deciziunea de expropriere Nr. 386/31. Deciziunea Senatului Comisiei agrare
Centrale, cu care s-a decis exproprierea parcelelor Nr. 702, 703, şi 704 din corpul dominical
fasc. Nr. 370, Laşchiuca, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţa de 28
ha 15 a 98 mp, proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă.
X). Deciziune de expropriere Nr. Ag. 172/20. Deciziunea comisiei agrare de ocol
Solca, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. Nr. 382, Botoşana, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 46 ha 96 a 43 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XI). Deciziune de expropriere Nr. Ag. 173/20. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Solca, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. Nr. 387, Cajvana, din registrele
fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 55 ha 16 a 28 mp, proprietatea Fondului
bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă‖1321.
I). Deciziune de expropriere No. Agr. 479/20. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Siret, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 433, Petriceni (Camenca),
din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 482 ha 83 a 67 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
II). Deciziune de expropriere No. 59/20. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Cernăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 426, Ceahor, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 123 ha 93 a 50 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
III). Deriziune de expropriere No. 109/20. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Cernăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 437, Corovia, din
registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 10 ha 20 a 30 mp, proprietatea
Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
IV). Deciziune de expropriere No. Ag. 44 Cuciurmic I/4. Deciziunea comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 95,
Cuciurmic, din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, proprietatea dlui Johann
Michael Iacubovici, în suprafaţă de 56 ha 89 a 31 mp, în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă.
V). Deciziune de expropriere No. 175/20. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Cernăuţi, cu care s-a decis exproprierea corpului rustical fasc. No. 1877 din registrele fonciare
pentru comuna cadastrală Cuciurul Mare, în suprafaţă de 3 ha 37 a 47 mp, proprietatea dlui
Anton R. v. Lucasievici, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
VI). Deciziune de expropriere No. Ag. 44 Onut / 9. Deciziunea comisiunii agrare de
ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea moşiei Onut, în suprafaţă de 201 ha 97 a 01 mp,
proprietatea dlui Dr. Stanislaus Kwiatkowski şi a dnei Iulia Cagleckich Kwiatkowska, în
folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
1321 Monitorul Bucovinei, Fascicula 16, Cernăuţi, 21 iulie nou 1921, pp. 68, 69
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VII) Deciziune de expropriere No. 1582/20. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis renunţarea la expropriere a corpurilor rusticale fasc. No. 361,
1421,1630 şi 2038 din registrele fonciare pentru comuna cadastrală Pătrăuţi (Suceava),
proprietatea dnei Sidonie Reszuska şi Bronislau Reszuski şi Helene Reszuska, măritată
Hasenöhrl, a devenit definitivă.
VIII). Deciziune de expropriere No. 390/21/7. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Storojineţ, cu care s-a decis renunţarea la exproprierea moşiei Slobozia Comareştilor,
proprietatea dnei Elena de Flondor, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit
definitivă.
IX). Deciziune de expropriere No. 1164/21. Deriziunea plenului comisiei agrare
centrale, cu care s-a decis exproprierea moşiilor Liteni, Brăieşti, Stejeroaia şi Corlata, în
suprafaţa de 1642 ha 76 a 06 mp, proprietatea moştenitorilor după Varteres cav. de Pruncul, în
folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
X). Deciziune de expropriere No. 27/V. Deciziunea plenului comisiei agrare centrale,
cu care s-a decis expropriere moşiei Buneşti, în suprafaţă de 242 ha 98 a 93 mp, proprietatea
dnei Ecaterina Nedey, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XI). Deciziune de expropriere No. 1638/21. Deciziunea plenului comisiei agrare
centrale, cu care s-a decis exproprierea moşiei Stupca, în suprafaţă de 481 ha 54 a 47 mp,
proprietatea doamnelor Ema Krismanici şi Magdalena Niculiţa Popovici, în folosul „Fondului
de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XII). Deciziune de expropriere No. 203/21. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Sadagura, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical 181, Rarancea, din registrele
fonciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc. No. 2257 şi 1123, precum şi corpul
dominical fasc. No. 494, Rarancea, şi corpul rustical fasc. No. 2266 şi No. 986 din registrele
fonciare pentru comuna cadastrală Rarancea, în suprafaţă de 470 ha 96 a 13 mp, proprietatea
dlui Dr. Kajetan baron Stefanovici şi a dnei Theresia Stefanovici, în folosul „Fondului de
pământ bucovinean‖, a devenit definitivă.
XIII). Deciziune de expropriere No. Ag. 44 Iurcăuţi / 6. Deciziunea comisiunii
agrare de ocol Zastavna, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical No. 344, Iurcăuţi,
din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc. No. 727 din registrele
fonciare pentru comuna cadastrală Iurcăuţi şi corpul dominical fasc. No. 151, Orăşeni, şi
corpul rustical fasc. No. 1025 din registrele fonciare pentru comuna cadastrală, în suprafaţă de
898 ha 37 a 03 mp, proprietatea dlui Ştefan de Varteresievici, în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă.
XIV). Deciziune de expropriere No. Ra 50/20. Deciziunea comisiunii agrare de ocol
Gura Humorului, cu care s-a decis exproprierea corpului dominical fasc. No. 402, Drăgoieşti,
din registrele fonciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 187 ha 63 a 77 mp,
proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă‖1322.

1322 Monitorul Bucovinei, Fascicula 16, Cernăuţi, 21 iulie nou 1921, pp. 69, 70
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„COMISIUNEA AGRARĂ CENTRALĂ. La publicarea deciziunii de expropriere
No. 1.019 în suplimentul Monitorului Bucovinei, fasc. 7, din 1 Martie a. c., pag. 69, s-a
strecurat o eroare de tipar. Se rectifică deciziunea după cum urmează:
I). Deciziune de expropriere No. 1019. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea de 154 ha 99 a 98 mp din moşia „Florinta‖, corpul
dominical Mihoveni, fasc. No. 458, proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul
„Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit definitivă‖1323.
Deciziunea modificată, în care erau trecute 10 ha mai puţin: I). Deciziune de
expropriere No. 1019. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol Suceava, cu care s-a decis
exproprierea de 144 ha 99 a 98 mp din moşia „Florinta‖, corpul dominical Mihoveni, fasc.
No. 458, proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă.

II). Deciziune de expropriere No. 1020. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea de 24 ha 54 a 58 mp din moşia „Costâna‖, fasc. No.
406, proprietatea Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a devenit
definitivă.
III). Deciziune de expropriere No. 1064/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea de 3 ha 69 a 89 mp corpul dominical Comaneşti, fasc.
No. 740, proprietatea Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
IV). Deciziune de expropriere No. 1065/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea de 9 ha 06 a 83 mp corpul dominical Bălăceana, fasc.
No. 381, proprietatea Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
V). Deciziune de expropriere No. 1166/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea de 47 ha 70 a 90 mp corpul dominical Bălăceana,
fasc. No. 381, proprietatea Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖,
a devenit definitivă.
VI). Deciziune de expropriere No. 1236/20. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea de 118 ha 30 a 14 mp corpul dominical Danila, fasc.
No. 452, proprietatea Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ bucovinean‖, a
devenit definitivă.
VII). Deciziune de expropriere No. 1016. Deciziunea Comisiunii agrare de ocol
Suceava, cu care s-a decis exproprierea de 4 ha 57 a 64 mp din moşia Buninţi, corpul
dominical fasc. No. 451, proprietatea Fondului bisericesc, în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă‖1324.

1323 Monitorul Bucovinei, Fascicula 19, Cernăuţi, 1 iulie nou 1921, p. 244
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1921: Patroni bisericeşti la Congresul din 3 octombrie
„Potrivit dispoziţiunilor art. 12 şi 23 din regulamentul pentru Congresul bisericesc
ortodox român al Arhidiecezei Bucovinei, convocat, prin înaltul Decret Regal Nr. 2513 din 17
Iunie 1921, pe ziua de 3 Octombrie, la Cernăuţi, se publică următoarea listă a patronilor
bisericeşti particulari, de lege drept credincioasă răsăriteană, îndreptăţiţi la alegerea de 6
reprezentanţi pentru acest Congres:
1). Balasinovici Ioan, Iulian, Vasilău, şi Eugen, prim-consilier la Direcţia generală a
bunurilor fondului bisericesc Cernăuţi, Piaţa Vasile Alexandri Nr. 1 (Vasilău) compatroni.
2). Baloşescu Ioan de, Slobozia Comareşti (Jadova).
3). Bigot de St. Quentin Elena, contesă, Jadova (Mihova, Jadova).
4). Bzovei Vasile, Părăul Negru.
5). Calmuţchi Alfred cav. de, notar public, Stăneşti pe Ceremuş (Băiaşeşti).
6). Calmuţchi George de, erezii (Constantin Calmuţchi, Hărlău, Dimitrie
Calmuţchi), funcţionar la fabrica de zahăr Roman, şi Vasile Calmuţchi, inspector la C. F. R.
Cernăuţi, (Părhăuţi), compatroni.
7). Centrala însoţirilor economice române, Cernăuţi, (Pătrăuţii de Jos pe Siret).
8). Centrala însoţirilor economice rutene (Pătrăuţi de Sus pe Siret).
9). Cercavschi Gavril şi Teofil, Gogolina, compatroni.
10). Comuna politică Volcineţ (Volcineţ).
11). Flondor, născută Grigorcea Elena de, Slobozia Comăreşti.
12). Flondor Emanuil Dr. cav. de, Hliniţa.
13). Flondor Iancu Dr., Strojineţ, (Strojineţ, Broscăuţii-Vechi).
14). Flondor Nicu Dr. cav. de, Cernăuţi, strada Eugen Nr. 4 (Ropcea).
15). Flondor Olto cav. de, Cernăuţi, strada Iancu Zotta No. 17 (Milie).
16). Flondor Tudor cav. de, erezii (Constantin, George şi Florica de Flondor,
Rogojeşti) Rogojeşti, compatroni.
17). Giurumia Ilie, Lucaviţa.
18). Giurumia, născută Păunel Olga, Botuşăniţa.
19). Goian Dimitrie cav. de, Storojineţ (Jadova).
20). Grecul Teofil şi Ioana de, Poieni (Stăneşti pe Siret), compatroni.
21). Grigorcea Alexandru cav. de, Cernăuţi, strada Iancu Zotta 19 (Şerăuţi de jos).
22). Grigorcea Ana de şi Stefania Mavrocordato, Cernăuţi, strada Vasilco No. 4
(Cireş, Opaiţeni şi Davideni), compatroni.
23). Grigorcea Alexie şi Dr. Radu cav. de, Prisăcăreni, compatroni.
24). Grigorcea Iancu cav. de, Carapciu pe Siret (Iordăneşti).
25). Grigorcea Vasile cav. de, Cernăuţi, str. Iancu Flondor No. 17 (Sinăuţii de Sus).
26). Hormuzachi Alexandru, Dr. baron, Cernăuţi, strada Iancu Zotta No. 8
(Ropcea).
27). Hormuzachi Constantin baron, Ischi (Ropcea).
28). Iacoviţa Teodor, Igeşti.
29). Ianoş Isidor cav. de, Panca.
30). Isopescul Eugenia, Cernăuţi, str. Gregor No. 11, şi Andriciuc Iulita, Cernăuţi,
strada 11 Noemvrie No. 12 (Valeva) compatroni.
31). Kraigher Maria, Slobodzia-Comareşti.
32). Kruzliewska, născută Mănescu Modesta, Tărăşeni.
33). Miculi Alice de, Lucaviţa.
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34). Mustatza Xenofon baron, erezii a) Egon baron Mustatza, consilier de
administraţie, str. Eminescu 4; b) Otto baron Mustatza, Sadagura şi c) Elena barona
Mustatza, Viena, strada Elisaveta No. 22 (Rohozna, Sadagura), compatroni.
35). Niculiţa Constantin cav. de, Cernăuţi, strada Petrino 5 (Stăneştii pe Siret,
Mihalcea).
36). Niculiţa Dimitrie cav. de, Costâna, (Costâna, Parhăuţi).
37). Niculiţa Nicolai Dr. cav. de, Costâna (Stroeşti).
38). Padura Dimitrie şi Olimpia, Boianceni (Verbăuţi), compatroni.
39). Popovici Alecu cav. de, erezii (Magda de Niculiţa, Costâna), Stupca.
40). Popovici Dori Dr., Cernăuţi, palatul administrativ (Mihalcea).
41). Preda de Ioan, Mircea şi Visarion, Văşcăuţi pe Siret, compatroni.
42). Rey Petru de, Igeşti.
43). Sachnovici Victor, Banila pe Siret (Cireş-Opaiţeni).
44). Samson Dionisie cav. de, Zelenău.
45). Dela Scala Eugenia contesa, Zelenău.
46). Stârcea Ion baron, Cernăuţi str. Petrino 5 (Valea Seacă).
47). Sturza Mihai, Iaşi, strada Carol 19 (Bosancea, Ruşii-Mănăstioarei, Uideşti).
48). Szydlowska, născută de Grecul Pulcheria, Mihalcea.
49). Szymonowicz, născută de Grigorcea Ema baroană, strada Iancu Zotta 13
(Dubăuţi).
50). Alma de Volcinschi, Budeniţ.
51). Wassilko-Serecki Alexandru conte, Şipeniţ (Cincău).
52). Wassilko-Serecki Anisia contesa, Şipeniţ.
53). Wassilko-Serecki Ecaterina baroană, erezii, a) George conte WassilkoSerecki, Cernăuţi strada Flondor Nr. 38., b) Victor Wassilko-Serecki, Cernăuţi str. Iancu
Zotta 16, (Mihova), compatroni.
54). Wassilko Elena de, Panca.
55). Wassilko-Serecki Elisaveta contesa, Cernăuţi strada Flondor 38, Lucavăţul de
Jos pe Siret.
56). Wassilko-Serecki George conte, strada Flondor 38, Berhomet pe Prut, Banila pe
Siret.
57). Wassilko Ruxanda de, Panca.
58). Zotta Margareta de, Iaşi strada Cuza Vodă Nr. 12, Davideni.
59). Zotta Maria, Panca.
Eventuale reclamări contra admiterii unor persoane neîndreptăţite la alegere sau în
contra trecerii cu vederea a altor persoane cu dreptul de alegere sunt a se înainta, în termen de
8 zile, începând cu ziua de 1 August 1921, către dl. Preşedinte al Comisiunii de Unificare, în
Cernăuţi. Care decide asupra reclamărilor făcute definitiv. Reclamările înaintate după acest
termen se vor respinge, conf. Art. 23, ca întârziate / No. 3448/21 / (pentru) Preşedintele
Comusiunii de unificare / (ss) Stefanelli‖ 1325.

1325 Monitorul Bucovinei, Fascicula 16, Cernăuţi 21 iulie nou 1921, pp. 64-66
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1922: Proprietarii fabricilor de cherestea din Bucovina
Într-un ordin al Ministrului secretar de Stat la Departamentul Economiei Naţionale,
referitor la crearea de stocuri pentru CFR de către fabricile de cherestea din România, aflăm
numele fabricilor din Bucovina 1326 şi a proprietarilor lor:
Fabricile din Falcău, jud. Rădăuţi, Putna, jud. Rădăuţi, şi Moldoviţa, jud.
Câmpulung, proprietăţi ale Fondului Bisericesc Ortodox-Român din Bucovina, cu sediul în
Cernăuţi.
Fabricile din Găineşti şi Suha, jud. Baia, şi din Frasin şi Vatra Dornei, din jud.
Câmpulung, ale Societăţii „Dacia‖, cu sediul în Bucureşti.
Fabrica din Gura Humorului, jud. Câmpulung, în exploatarea firmei „Omnia‖,
Constantin Ardeleanu, cu sediul în Gura Humorului.
Fabrica din Vatra Dornei, jud. Câmpulung, în exploatarea dlui Nichifor Robu, cu
sediul în Cernăuţi, Piaţa Unirii Nr. 2.
Fabrica din Straja, jud. Rădăuţi, proprietatea dlui Ilie Cârciu, cu sediul în Straja, jud.
Rădăuţi.
Fabrica din Vatra Moldoviţei, jud. Câmpulung, proprietatea Întreprinderii Luculescu,
cu sediul în Bucureşti.
Fabrica din Vama, jud. Câmpulung, proprietatea Societăţii „Bucovina‖, cu sediul în
Bucureşti.
Fabrica din Vatra Moldoviţei, jud. Câmpulung, în exploatarea Întreprinderii Dinescu,
cu sediul în Vatra Moldoviţei, jud. Câmpulung.
Fabrica din Suceviţa, jud. Rădăuţi, proprietatea dlui Gh. Trufin, cu sediul în Rădăuţi.
Fabrica din Mega şi Jadova, jud. Storojineţ, proprietatea dlui Bigot de St. Quentin, cu
sediul în Cernăuţi.
Fabrica din Vicovul de Sus, jud. Rădăuţi, proprietatea dlor Bodor şi Filipescu, cu
sediul în Vicovul de Sus, jud. Rădăuţi.
Fabrica din Ciocăneşti, jud. Câmpulung, proprietatea dlui Toader Giosan, cu sediul în
Ciocăneşti, jud Câmpulung .
Fabrica din Vatra Moldoviţei, jud. Câmpulung, proprietatea dlui Traian Gligă, cu
sediul în Vatra Moldoviţei, jud. Câmpulung.
Fabrica din Crasna Ilschi, jud. Storojineţ, proprietatea Societăţii „Industria Silvică din
Bucovina‖, cu sediul la Crasna Ilschi, jud. Storojineţ.
Fabrica din Vatra Moldoviţei, jud. Câmpulung, exploatarea dlui Tins Anipodist, cu
sediul în Vatra Moldoviţei, jud. Câmpulung.
Fabrica din Vicovul de Jos, jud. Rădăuţi, exploatarea dlui Gavril Coroamă, cu sediul
în Vicovul de Jos, precum şi la alte fabrici, cu care lucrează în participaţie dl Gavril Coroamă
(Brodina şi Putna).
Fabrica din Seletin, jud. Rădăuţi, exploatarea Societăţii Ing. Victor Ionescu & Soned,
cu sediul în Bucureşti.
Fabrica din Vatra Dornei, Roşu, exploatarea Societăţii Româno-Germană, cu sediul
în Vatra Dornei.

1326 Monitorul Oficial, Nr. 133, 11 iunie 1942, pp. 4872-4874
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1922: Învăţători, în şcolile primare bucovinene
Prin ordinul No. 322/22, referitor la „Mişcarea în învăţământul primar‖, au fost făcute
numirile în învăţământul bucovinean, în baza concursurilor organizate de Consiliul şcolar al
ţării:
„Având în vedere concursurile publicate, cererile prezentate şi propunerile făcute de
revizorate, Consiliul şcolar al ţării a făcut, în şedinţa din 27 Martie 1922, sub preşedinţia
domnului Director general delegat al învăţământului din Bucovina, următoarele numiri, pe
ziua de 1 Aprilie 1922:
a). în calitate de învăţători superiori: Nicolai, Rădăşan la Cotul-Ostriţei, Isidor Zama
la Mănăstirea Horecei, Epaminonda Tocariu la Cuciurul Mare-Sneci, Ilie Olinic la
Mamorniţa, Dimitrie Bordian la Mihalcea, Dimitrie Mihalaş la Frasin, Constantin Baciu la
Braşca, Gheorghe Prelipcean la Clit, Isaia Brădăţan la Drăgoieşti, Vasile Botezat la Ilişeşti,
Vasile Leşan la Poieni, Onofrei Andrievici la Milişăuţi, Dimitrie Prelipcean la Satul Mare,
Vasile Chira la Voitinel, Teodosie Moldovan la Vicovul de Jos – şcoala din centru, Ioan
Ungurean la Climăuţi, Chaleon Buznean la Siret – şcoala de băieţi, Aurelian Cudla în Banila
pe Sirete-Rivnia, Titus Popescul la Bobeşti, Iulian Drafta la Comareşti, Alexandru
Iancovschi la Ropcea m./dr., Gheorghe Popescul la Ciudei, Xenofon Isopescul la Ipoteşti,
Ioan Reuţ la St. Ilie, Ilarion Stremciuc la Liteni, Nicanor Bumbu la Ruşii-Mănăstioarei,
Teodor Sologiuc la Tişăuţi, Ştefan Totoiescul la Zahareşti;
b). în calitate de învăţători definitivi şi învăţătoare definitive: Alexandra Pedoreac la
Boian – şcoala din centru, Veronica Chelbea la Boian-Lehăceni, Ştefania Rădăşan la CotulOstriţei, Agripina Prodan la Cuciurul Mare-St. Dimitrie, Ioan Damian la Cuciurul MareSt. Maria, Maria Ilie la Cuciurul Mare-St. Maria, Florica Tocariu la Cuciurul Mare-Sneci,
Silvia Pojoga la Mănăstirea Horecei, Aurelian Scalat la Mihalcea-Dubova, Ilie Axani la
Jucica Veche, Climentie Stefanovici la Argel, Eugenia Holca la Bucşoaia, Constantin
Bodnar la Valea-Putnei, Dimitrie Mitric Bruja la Câmpulung-Capusatului, Luisa Aurite la
Câmpulung-Capusatului, Eleonora Bodnarescul la Stulpicani, Ioan Lucan la Vama,
Grigorie Dragan şi Constantin Piticariu la Vatra-Dornei – şcoala de băieţi, Vichentie Blaga
la Mănăstirea Homorului, Ioachim Orchian şi Ioan Marcu la Păltinoasa, Veronica
Lazarovici la Părteşti-Deleni, Ştefan Dobrea şi Garofa Zaharean la Valea-Sacă, Olimpia
Cuciurean la Frătăuţi Vechi, Vasile Halip şi Atanasie Boghean la Marginea, Eugenia
Cazacu şi Eleonora Vlad la Rădăuţi – şcoala de fete, str. Dr. I. Flondor, Silvia Orendovici la
Muşeniţa, Aspasia Ostafi la Oprişeni, Elisaveta Leuciuc la Şerbăuţi, Dionisie Jireada la
Stăneşti de Jos p./S., Teofila Daşchievici la Tereblecea, Anastasia Scraba la Banila p/S.Rivnia, Msria Smolinschi la Broşcăuţii Vechi – şcoala din centru, Adam Corduban la
Broscăuţii Noi, Ecaterina Melniciuc la Broşcăuţii Noi, Dionisie Cuparencu la Carapciu pe
Siret, Valerian Gafencu la Crasna, Domnica Macovei la Pătrăuţi-Fundoaia, Gheorghe
Bolocan la Cupca, Olimpia Orendovici la Pătrăuţi de jos p./S., Vasilca Hoinic la Storojineţ
– şcoala de fete, Iustin Cârdeiu la Storojineţ pe Bilca, Isidor Livescu la Banila p /S.-HelgeaCoşciuia, Valeria Mihaescu la Comaneşti, Ilaria Facaş la Şcheia, Aglaia Bocaneţ la
Stroieşti, Gavril Bujdeiu la Stăneşti de jos pe Ceremuş, Victoria Goian la Vilaucea. Claudia
Nastasi, învăţătoare definitivă în Rădăuţi, se transferă în circumscripţia oraşului
Cernăuţi‖1327.

1327 Monitorul Bucovinei, Fascicula 8, Cernăuţi 21 aprilie 1922, p. 41
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1922: O altă lustruire cu memoria lui Ștefan cel Mare
Din 1856, se știa că osemintele sfinte ale lui Ștefan cel Mare nu mai odihneau în
mormântul de la Putna, în locul său fiind îngropat un ierarh bisericesc. Obiceiul acesta, al
curățirii mormântului voievodal, pentru a pregăti locul de veșnică odihnă pentru un ierarh
bisericesc, s-a păstrat până pe la 1848 și părea, în ochii oamenilor, un obicei normal chiar și
pentru cărturarul Iacob Negruzzi, care scria că „Mitropolitul Moldaviei şi Sucevei, Veniamin
(Costache – n. n.), avea mare preferinţă pentru Monastirea Slatina. Aceasta era locul său
favorit şi în el petrecea, cu mulţămire, zilele în care se afla departe de Iaşi. Prin voinţa sa de
pe urmă, ordonând a fi înmormântat la monastirea Slatina, rămăşitele sale fură coborâte în
mormântul lui Lăpuşneanu‖ (Negruzzi, Iacob, Din Carpaţi / Fragmente, în Convorbiri
literare, Anul I, No. 22, Iassi 15 ianuarie 1868, pp. 309-311).
De-a lungul istoriei noastre, au existat închinători întru memoria lui Ștefan cel Mare de
o tulburătoare pioșenie, care, deși aveau știință că mormântul Voievodului fusese prădat de
către paznicii lui, călugării lui Iacob Putneanu, mergeau la Putna, pentru reculegere, dar în
taină, pentru a trăi o sacră intimitate a spriritului adevărat al neamului românesc. George
Coșbuc, de pildă, îi povestea, în toamna anului 1917, ocupantului austriac al Bucureștilor,
Leca Morariu, că a fost, în mai multe rânduri la Putna, dar întotdeauna fără să o știe cineva,
doar pentru liniștea sufletului său. Pentru că memoria „Atletului lui Hristos‖ înseamnă mult,
acolo unde și există.
Politicienii și arhiereii, însă, au folosit legendările (în 1777, de pildă, zidurile
mănăstirii aveau sub un metru și jumătate, așa că Buga, doborât și spart, nu avea cum să bată
de la sine – cum scrie în textul care urmează) pentru lustruiri în anumite momente
comemorative, precum cel din septembrie 1922, despre care nu aflasem, încă, dar care trebuie
readus în memorie ca o mostră de penibil în necontenita dezonorare a istoriei românilor de
către unele generații de români:
1922: „Pelerinajul la Putna. În biserica mănăstiri de la Putna (Bucovina) îşi doarme
somnul de veci gloriosul voievod al Moldovei, Ştefan cel Mare. El şi-a ales locul de odihnă în
mănăstirea întemeiată de dânsul, în anul 1466, şi pământul dulcii Bucovine păstrează, cu
scumpătate, de patru secole, osemintele lui. În 1777, Bucovina răpită de la sânul Moldovei
trecu sub stăpânire austriacă şi, deodată cu ea, trecu în robie străină şi mormântul
Voievodului. Tradiţia spune că, în noaptea când Bucovina fu răpită, clopotul cel mare al
mănăstirii Putna, numit Buga, începu de la sine să sune a jale, întâi încet, apoi tot mai
puternic, încât cucernicii călugări fură cuprinşi de spaimă. Voievodul a însoţit şi în robie
pământul său iubit.
Mormântul de la Putna a rămas, atât pentru noi, cei robiţi, cât şi pentru fraţii noştri
liberi, un loc sfânt de pelerinaj, unde fraţii împrăştiaţi făceau mărturia frăţiei și se închinau
trecutului glorios şi de unde scoteau putere şi credinţă în viitorul neamului. Deşi noi,
ardelenii, eram, de la 1777, sub o împărăţie cu bucovinenii, totuşi în trecut nu ne-am putut
apropia de sfântul loc al nădejdilor neamului, care era mormântul din Putna.
Marele Voievod Ştefan întemeiase, în Ardeal, episcopia Vadului pentru cetăţile şi
satele aparţinătoare acestora, ce le primise în Ardeal de la regele Matei Corvinul. El,
întemeietorul de biserici şi mănăstiri, ne-a trimis şi nouă crucea spre biruinţă. Prin ctitoria lui
s-a pecetluit, încă o dată, legătura de sânge între fiii aceluiaşi neam.
Pagina de glorie din istoria neamului, scrisă de Ştefan cel Mare, a rămas neştearsă în
amintirea Ardealului. Generaţiile noastre s-au născut şi au murit cu numele lui pe buze. În
cântecele şi poveştile noastre de leagăn, numele lui Ştefan strălucea cu aureola celui mai mare
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erou român şi creştin. Eliberarea mormântului de la Putna din robia străină şi readucerea lui la
sânul patriei-mame, care să unească pe toţi fraţii, devenise un program politic pentru toţi
românii. Acest vis strămoşesc s-a realizat prin înfăptuirea României Mari. De-acum drumul
spre Putna nu mai trece peste hotare străine. La locul sfânt poate trece tot românul, care are
evlavie pentru trecutul neamului său.
Biserica română, înainte mergătoare în foste faptele patriotice şi de înălţare
sufletească, a avut o fericită inspiraţie, când a proiectat pelerinajul de la Putna. Ideea
pelerinajului venise de la P. S. Sa Episcopul Nicolae Ivan al Vadului, Feleacului şi Clujului,
cel dintâi arhiereu al restauratei episcopii istorice a Vadului. P. S. Sa, plin de recunoştinţă faţă
de ctitorul cel dintâi al eparhiei sale, a dat dovadă de cel mai frumos sentiment de evlavie,
când, în sesiunea de primăvară a Sfântului Sinod, a abordat ideea pelerinajului, la care s-au
raliat numaidecât toţi arhiereii bisericii noastre.
*
Pelerinajul. Serbarea religioasă ce a avut loc, în ziua de 8/21 septembrie 1922, la
mormântul voievodului Ştefan cel Mare, din Putna, se distinge atât prin numărul mare al
pelerinilor, cât mai ales prin importanţa ei istorică. Grosul pelerinilor a venit din eparhia
Vadului, Feleacului şi Clujului, sub conducerea P. S. Sale Episcopului Nicolae. Veniseră
aproape toţi protopopii din eparhie şi un număr însemnat de preoţi. La Cluj, li s-a ataşat
delegaţia eparhiei din Oradea-Mare, constătătoare din 10 persoane.
Din Cluj, grupul a plecat, în 18 septembrie, la ora 4 dimineaţa, înspre Dej – Bistriţa –
Borgo-Prund. Pe la gări, P. S. Sa Episcopul Nicolae era pretutindeni întâmpinat de preotul
locului şi sătenii îmbrăcaţi în haine de sărbătoare. În gara Iad, trenul a fost întâmpinat de corul
sătencelor. În cântarea lor: „Din Carpaţi până la mare... / să cântăm cu mic cu mare, / visul
nostru s/a împlinit‖, plângea de bucurie inima acestui popor, care, după atâţia secoli îşi primea
acum pe episcopul său. N-a rămas ochiu neumezit, la auzul acestor acorduri.
Călătoria primei zile s-a terminat în Borgo-Prund, unde pelerinii au fost încartiruiţi
peste noapte. Aici P. S. Sa Episcopul Nicolae a fost primit, în uşa bisericii, de preot şi
numeros popor, a intrat în biserică şi a ţinut o frumoasă predică, dând poporului poveţe bune.
În ziua următoare, 19 septembrie 1922, drumul s-a continuat, cu trenul industrial, ce
duce, peste pitoreştii munţi, care formau în trecut frontiera spre Bucovina. Sosind pe pământul
Bucovinei, grupul pelerinilor a fost întâmpinat şi salutat, în gara din Dorna-Helgei, de către
doi preoţi bucovineni, delegaţi ai Mitropoliei din Cernăuţi. De la Vatra-Dornei, pelerinii au
trecut la Rădăuţi, unde, fiind găzduiţi, au stat până în dimineaţa zilei de 8/21 septembrie 1922,
când, apoi, un tren special i-a dus la Putna.
Aici, deja din preziua sosiseră Arhiereii: Pimen mitropolitul Moldovei, Nicolae
episcopul Clujului, Visarion episcopul Argeşului, Teodosie episcopul Romanului, Ipolit
episcopul de Rădăuţi şi Platon episcopul-locotenent al Dunării de Jos, împreună cu
arhimandriţii de la mănăstiri din ţară şi membrii Consistorului mitropolitan din Cernăuţi.
Mai venise un grup considerabil de pelerini din Moldova, din oraşele Iaşi, Galaţi,
Roman, precum şi o mulţime de bucovineni.
Serviciul religios. În după-amiaza zilei de 20 septembrie 1922, s-a oficiat slujba
privegherii, de P. P. S. S. L. L. Arhiereii susmenţionaţi. În 8/21 septembrie, la ora 9 a. m., s-a
început sf. Liturgie în sobor. După terminarea ei, Arhiereii şi întreg poporul au ieşit în curtea
bisericei, unde, lângă peretele care adăposteşte mormântul Voievodului, pe o estradă, s-a
servit, cu solemnitate, parastas pentru odihna sufletului marelui Voievod.
După parastas, cel dintâi a luat cuvântul I. P. S. Mitropolitul Pimen al Moldovei,
apreciind personalitatea lui Ștefan cel Mare. Apoi P. S. Sa Episcopul Nicolae al Clujului a
rostit următoarea cuvântare frumoasă şi adâncă. În numele Bucovinei, a salutat pe pelerini
diaconul catedralei din Cernăuţi, I. Vasca în cuvinte alese. Dl Ioan Lupaş, profesor la
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Universitatea din Cluj, a ţinut un discurs mai lung, în care a luminat pagina de glorie din
istoria neamului, arătând pe Ştefan cel Mare ca cel mai înţelept domnitor şi mai bun creştin.
Domnia sa tălmăceşte omagiile Ardealului, aduse nemuritorului Voevod.
Colonelul Marcovici, de la Dej, ca reprezentant al armatei, aduce omagiile acesteia
neînfrântului domnitor, promiţând că armata va apăra cu sfinţenie moştenirea lui Ștefan cel
Mare.
Protopopul Alexandru Munteanu din Tileagd citeşte oda ocazională, scrisă de Sfinția
Sa, stârnind aplauze.
Serviciul religios luând, prin aceasta, sfârşit, a urmat o agapă, în sala cea mare şi în
curtea mănăstirii.
Fastul zilei a fost ridicat şi prin prezenţa domnilor miniştri C. Banu al Cultelor, I.
Nistor al Bucovinei, a dlui N. Iorga, cu 2 profesori universitari francezi, a dlui V. Ispir,
secretar general la Culte şi alte persoane distinse.
După masă, pelerinii au vizitat bogatul muzeu de la mănăstire, admirând bogăţiile
dăruite de diferiţi voevozi şi domniţe. Pioase emoţii a mai stârnit în pelerini grota lui Daniil
Sihastrul, ale cărei urme se văd şi azi în Putna.
Vizita la Cernăuţi. Vineri, în 9/22 septemvrie 1922, P. P. S. S. L. L. Arhiereii
participanţi la serbarea din Putna, însoţiţi de mulţimea pelerinilor, au trecut la Cernăuţi, spre a
saluta pe bătrânul şi venerabilul Mitropolit al Bucovinei, dr. Vladimir de Repta, în a cărui
arhidieceză s-au adunat, pentru prăznuirea memoriei marelui Voievod.
La ora 3 p. m., P. P. S. S. L. L. au fost întâmpinaţi şi bineventaţi, la gara din Cernăuţi,
de către delegaţii I. P. S. Mitropolit al Bucovinei şi un numeros public bucovinean.
De la gară, grupul a trecut la reşedinţa mitropolitană. Aici, în capela mitropolitană,
clerul din Cernăuţi a servit un Te-Deum de toată frumuseţea, mulţumind lui Dumnezeu că
Arhiereii din toate provinciile româneşti s-au întâlnit înaintea altarului Domnului.
În după-amiaza zilei, pelerinii au vizitat Palatul Mitropolitan, cu facultatea teologică,
biserica catedrală, precum şi toate monumentele din Cernăuţi, rămânând cu toţii încântaţi de
frumuseţea acestui oraş, care este metropola ortodoxiei noastre.
Seara, la ora 7, I. P. S. Mitropolitul dr. Vladimir de Repta a dat un dineu de gală, de
150 tacâmuri, în onoarea oaspeţilor, întrunind la masa sa toate autorităţile bisericeşti, civile şi
militare dia Cernăuţi.
S-au rostit mai multe toasturi pentru Maiestatea Sa Regele, pentru oaspeţii pelerini,
pentru armată etc.
După ridicarea mesei, cu trenul de 11 și 40, noaptea, pelerinii ardeleni, sub conducerea
P.S. Sa Episcopului Nicolae din Cluj, s-au înapoiat spre casă, tot pe drumul: Vatra-Dornei,
Bistriţa, Dej, Cluj, ducând în suflet amintirea unor zile frumoase şi înălţătoare.
Pelerinajul de la Putna, pe lângă importanţa sa de natură bisericească, mai are şi o
însemnătate naţională. Mormântul de la Putna e cel mai sfânt loc de reculegere. Purtaţi cu
gândul printre amintirile celor 5 secoli trecuţi, pelerinii au văzut reînviind cea mai glorioasă
pagină a istoriei noastre şi mormântul lui Ştefan cel Mare le-a radiat tărie şi încredere în
viitorul neamului. Acolo, în umbra codrilor de brad din Putna, toate ştiau povesti despre
Ştefan, încât părea că-l vezi aievea. / Legea Rom.‖1328.

1328 Biserica și Școala, Nr. 40, Anul XLVI, Arad, 2/15 octombrie 1922, pp. 4, 5
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1922: Cel dintâi tren electric din țară
„Legătura între Bucovina și Transilvania a fost, în toate vremile, foarte puțin vie,
pentru că uriașele vârfuri ale Carpaților, care le despart, făceau și fac foarte anevoioasă o
trecere, de aici, la Bucovina, ca și de la ei, la noi. Chiar liniile ferate se opreau, la poalele
culmilor, și trebuia să mergi mult cu trăsura, de la capătul liniei ferate ungurești din Ardeal,
până la capătul liniei austriece din Bucovina.
Sub domnia românească, iaca, abia în al 4-lea an, se puse capăt acestui neajuns.
Azi, poți merge cu trenul, de la Cluj, peste Bistrița, la Dorna-Vatra și, de aci, la
Cernăuți.
Și încă cu ce tren! Cu tren electric, a cărui mașină nu e dusă cu foc de cărbuni, nici cu
motor de benzină, ci cu un motor electric, care-și ia puterea de la firul de sârmă (drot) ce trece
pe deasupra sa. La un capăt și la celălalt al liniei, două mașini de fabricat electricitate fac
electricitate și o dau sârmei ce merge, de la una, la alta. Aceste sârme dau, ca la tramvaie,
putere vagonului de cârmă a trenului și acela poate merge ca rândunica, păzit numai de un
îndreptător și opritor al lui,
Trenul acesta umblă numai 3 săptămâni, între Dorna-Helgel (Bucovina) și între BorgoPrund, trecând înalta spinare a Carpaților, zisă Vârful Măgurei, apoi satele Cermacut, Piatra,
Măgura, Tihuța, Cărare și Bordoprund.
Deschiderea liniei, darea ei în folosință, plecarea celui dintâi tren de acest fel s/a făcut,
acum 3 săptămâni, în mijloc de frumoase serbări.
Linia înlesnește, acum, foarte mult legătura de poștă, de negoț și de persoane între Cluj
și Cernăuți – legătură care, până aci, era foarte anevoioasă și puțin cercetată, tocmai pentru
lipsa unui tren.
Negustorii de lemn se bucură mult de această deschidere, căci uriașele păduri, prin
mijlocul cărora trece linia, erau nefolosite de veacuri, iar, de aci, încolo, vor putea fi folosite și
ele cu înlesnire‖1329.
E de prisos să mai adaug faptul că „cel dintâi tren electric din ţară‖, atât de „zărvuit‖ în
1922, în beneficiul monarhiei române, fusese construit de austrieci, în 1915, după cum rezultă
din însemnţrile comandantului frontului austriac din Bucovina, generalul Hugo Haberman,
care nota, în 29 noiembrie 1916 (textul integral, în această culegere de mărturii necunoscute:
„Ambele întăriri au fost imediat puse în mișcare pentru apărarea Dornei Watra, iar brigada de
cavalerie, fără cai, a fost trimisă pe jos, în munți; i-am trimis 120 de vagoane și 50 de animale
de tracţiune, pentru a-i permite, mai târziu, să vină pe front; trenul l-am trimis pe o cale
ferată electrică, construită în timpul războiului. A ajuns la Dorna Watra, la ora 9 p.
m.‖1330.

1922: Familiile, bisericile şi cimitirele din Igeşti
Părintele Dan, membru corespondent al Academiei Române, ne comunică aceste date
din Igeşti (Bucovina):
A). Familiile din Igeşti. Pe şesul Sireţelului, între comunele Crasna, Ciudei, Budeniţ,
Pătrăuţul de sus şi de jos, Corceşti şi Vicovul de Sus, este situată comuna răzeşească Igeşti,
1329 Libertatea, Nr. 26, Anul XX, Orăștie, la 27 iunie 1922, p. 1
1330 Habermann, Hugo, Über die Führungstätigkeit der höheren Kommandanten im Kriege, aus persönlich
Erlebtem, în Militärwissenschaftliche und technische Mitteilungen, Wien 1921, pp. 405-407
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locuită numai de români, fără oarecare amestecare de oameni, ceea ce în Bucovina se
întâlneşte adesea, – doară câteva familii de evrei. După tradiţia locală 1331, familiile din această
comună îşi au obârşia din comunele respective ale ţărilor care se vor indica:
1). Familia Ungurean s-a stabilit aici, venind din Marmaţia. 2). Familia Buta a venit
încoace de pe Ilinca, cătunul Pătrăuţului. 3). Originea familiei Lazăr nu se ştie. 4) Mazilii
Daşchievici s-au mutat încoace din Banila Moldovenească. 5). Frunzenii se trag de pe timpul
Vlădicăi Calistru de Rădăuţi, de la un slujitor episcopesc, căruia acesta să-i fi dat numele,
deoarece slujitorul era aşa de harnic, cum se clatină frunza pe apă. 6). Familia Zaveliţa se
trage din Carapciu pe Ceremuş şi Vilaucea. 7). Familia Ură a venit de la mănăstirea Putna. 8).
Loghinenii sunt băştinaşi din Igeşti; ei se porecleau şi pentru că erau negustori de diferite
obiecte de alimentare. 9). Un oarecare Scripa, cumnat de-al unui băştinaş Colţilă, a venit
încoace de la Budeniţ. 10). Familia Agapi este originală din oraşul Siret. 11). Moscalescu
Gheorghe, tatăl lui Nicolae, a venit din Călineşti pe Ceremuş, iară fiul acestuia era „fiu de
urzici‖, deoarece mama lui era ţigancă. 12). Familia Haritiuc este de origine galiţiană, ca şi
familia Socolescu. 13). Porumbenii au venit încoace din Pătrăuţi. 14). Chiseliţenii la Ivăneşti
au venit din Galiţia, ca şi familia Racoschi, al cărei cap era ciubotar, „srobgiu‖. 15) Familia
Lupaşcu se trage din Moldova. 16). Familiile Druciuc şi Bodnariuc sunt venetici din Galiţia.
17). Familia Rei1332 se trage din Tarnow, în Galiţia; ei sunt nobili, „conţi‖, de origine cehi.
Fiind în Polonia doritori de locuri înalte, au fost persecutaţi de concurenţi şi s-au refugiat
încoace. Alţi membri ai familiei s-au stabilit în Polonia, iară alţii în Rusia. 18). Familiile
Danilescu şi Romaniuc sunt venite din Galiţia. 19). Luchianenii au venit încoace din
Coşciuia. 20). Capul familiei Porumbel a fost un copil aflat. 21). Familiile Ionaşcu şi Burlă
sunt originare din loc (răzeşi). 22). Familia Muşcear este venetică, din Galiţia. 23). Bercovici
a venit din Ciudei (se pare că de origine evreu botezat). 24). Tiron se chema Roşca, era
mazil, care şi-a luat porecla soţiei; unul, Tiron Ianachi, era zugrav. 25). Numele de familie
Cozac era Piţul, din care unul a fost preot la Ilinca. Cozăcenii adevăraţi au venit încoace din
Comareşti. 26). Numele Tecleanul li s-a dat Ionăştenilor după o străbună „Tecla‖. 27).
Cutiscă a venit, coval, din Galiţia. 28). Familia Vlad parte era băştinaşă, parte a venit încoace
din Opaiţeni. Din această familie au fost doi preoţi, în Zamca. 29). Bejan era mazil din
Budeniţi. 30) Cuciulenii erau răzeşi, aşezaţi aici din Carapciu şi Vilaucea. 31). Gătej era din
Davideni. După Scalatachi Goran a venit Băjenco şi apoi Grigorcea. 32). Ursachi era ţăran
din Crasna. 33). Chiful zice că să fi fost băştinaş. 34). Vornicul de poartă Ureche a venit din
Banila Moldovenească. 35). Grigorovicenii au venit de la Cernăuţi, iară ţăranii Iliuc, din
Pătrăuţi. 36) Mazilii Semaca sunt de la Muşeniţa, iarăşi răzeşii. Lenta, din Boianciuc pe
Nistru. 37). Ţăranii Luhan au venit din Frătăuţul Nou, iară Teodorovici, din Sniatin în
Galiţia. 38). Ţurcan era familie preoţească din Grăniceşti. 39). Galer Tudor era mazil din
Mihalcea, pe când ţăranul Gavrilescu era din Pătrăuţul de Sus şi s-a căsătorit aici cu o
răzeşiţă. 40) Familiile Frunză, Tomac, Terentin, Jija sunt tătari de origine, al căror nume
adevărat este „Tomac‖; de la tătarul „tomai‖ = herghelegiu. 41). Ţăranul Schipor a venit din
Vicovul de Sus, Onufciuc, din Galiţia, iară Scheiber, din Baineţ. 42). Vlad a fost poreclit
„Sabie‖, pentru că el, pe unde mergea, lua tot ce afla, „pârjolea‖, iară altul, Lehaciu, pentru că
vorbea, adecă „lehăia‖ mult. 48). Andrei Iacoviţă a venit, cu Gavril Ionaşcu, din Coşciuia şi
s-a căsătorit aici cu fata evreului botezat Vasilachi Ionaşcu. 44). Ţăranul Clepa Ioan a venit
din Cuciur. 45). Venetici au fost Cojocar şi ruteanul Borciuc, ca şi ruteanul Siminiuc. 46)
Huţan a venit din Storojineţ, Paladi din Budeniţa, Pavel de pe Ilinca, din Pătrăuţi, Grozavul
din Ciudei, Iuniciuc, rutean, din Galiţia şi Sauciuc, din Carapciu. 47. Mazilii Brahă sunt din
Ropcea, pe când familia de mazili Rîpta era băştinaşă: ea s-a stins, cea de acuma este venită
1331 Dată într-o notiţă pastorală din Arhiva parohială din Igeşti.
1332 Cf. Anexa.
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din Călineştii lui Cuparencu. 48). Tcaciuc a venit din Corceşti, Şindilar de la Rădăuţi,
Corniciuc a venit, odată cu Paşcaşii, din Gropeni, Bruja, de la Crasna, Dolinschi, din
Galiţia; Ariciu, băştinaş, Măslinescu, de la Muşeniţă, Berlinschi, din Târgul Siretului,
Iluţac, din munţii ruseşti, Cornarniţchi, de la Ceartoria, Oshovschi, de la Muşeniţa, Zus, de
la Siret, Zelinschi nu se ştie de unde, Simeon, soldat din Moscova, Beluţchi şi Sahoverschi,
ruşi din Galiţia. 49). Bălăşescul, răzeş, a venit din Banila Moldovenească, şi 50). Familia
Cracalia, tot de acolo.
B). Biserica din Igeşti. Prima biserică din Igeşti era pe Zamca 1333 şi servea pentru
Igeşti şi comunele Pătrăuţul de Sus şi Jos. Ea era din lemn de stejar, şi a fost, în anul 1843,
dăruită şi strămutată la Tărăşeni. Iconostasul din „starea femeilor‖ a fost adus din Zvineasca,
de unde era de loc Zamfira, soţia lui Ienachi Răus, născută Volcinschi. A doua biserică a fost
tot de lemn, însă a ars; în locul ei a făcut, în anul 1889, Grigoraş Răus, supt conducerea lui
Ienachi Răus, biserica actuală, după planul bisericii celei vechi din Pojorâta, pe care a văzut-o
pe când umbla prin, ţară în calitate de comisar pentru birul ţării.
C). Cimitirele din Igeşti. 1). Un cimitir a fost, după spusa lui Castretin Iordachi,
„posesia parohială‖ din Zamca; 2). Unul a fost pe dealul Danciului1334, pe timpul holerei din
anul 1830, când s-au îngropat acolo, în timp de şase săptămâni, 84 de morţi; 3). Unul dinapoia
bisericii; 4). Unul, pe deal, la Andrei, acuma Iancu Sripa, şi 5). Cel prezent, cumpărat de la
Alexie Dănilescu1335.

1923: Toader Hrib, „închis la puşcărie‖
„În anul 1923, luna Aprilie, s-au pus bazele primei societăţi de combaterea alcoolului
în comuna Arbore, jud. Gura-Humorului. Astăzi, avem în toată Bucovina peste 30 de
societăţi, purtând toate acelaşi nume, „Trezvia‖. Rezultatul e că la crâşme li s-au ridicat
licenţa; peste 3.000 de oameni s-au lăsat, prin jurământ, să nu a mai bea alcool; un număr de
ajuns de mare de crâşme, care-şi au numărate zilele; discuţia în Parlament asupra acestei atât
de mari probleme, în urma multor telegrame şi jalbe, adresate de săteni pe la oamenii de la
cârmuire, etc. Nu se poate vorbi de luptă fără a se vorbi şi de jerte. Astfel, Teodor Hrib,
preşedintele „Trezviei‖ din Arbore, a fost închis la puşcărie, pentru că a îndrăznit să se apere
contra duşmanilor neamului nostru, duşmani care, plătiţi de străinii crâşmari, au vrut să-l
ucidă. Tot în această luptă trebuia să cadă şi preotul Tonigari, din acelaş sat, preot care
trebuie să fie dat ca pildă de către autorităţile în drept, de cinste în îndeplinirea serviciului său,
dreptate şi dragoste pentru neam. Deci, cu astfel de elemente nici nu se poate ca izbânda să nu
fie a noastră‖1336.

1333 Zamca a fost o fortăreaţă şi întăritură a creştinilor, contra invaziei tătarilor.
1334 Unde era pădure, ca şi pe Castir, Ursoaia, Frăsiniş, unde erau frasini, între Pătrăuţi şi Ciudei şi pe Bahnă,
unde erau arbori foarte deşi, de nu se putea străbate, şi numai ici-acolo câte o poieniţă.
1335 Dan, Dimitrie, Igeştii, în Revista Istorică, N-rele 4-6, Anul VIII, Aprilie-Iunie 1922, pp. 117-119
1336 Cultura Poporului, Nr. 85, Anul IV, Cluj, duminică 9 noiembrie 1924, p. 6
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1924: Acţiuni ţărăneşti în Bucovina
în perioada aplicării reformei agrare din 1921
„La Poiana Stampei, judeţul Câmpulung, 70 de ţărani s-au răsculat, pentru că
autorităţile, considerându-i „revoluţionari‖, nu-i trecuseră pe listele de împroprietărire. Numai
după ce s-au răsculat şi au ameninţat cu moartea pe membrii comisiei agrare, ţăranii în cauză
au fost înscrişi în tabelele de împroprietărire. Membrii comisiei agrare susţineau că, printre
aceşti ţăranii „revoluţionari‖, era şi unul venit de la ţară, dintre „bolşevici‖1337.
Este interesant de reţinut faptul că la Poiana Stampei, deşi comisia agrară a fost
nevoită să înscrie pe ţărani în listele de împroprietărire, aceştia n-au putut intra în posesia
pământurilor decât tot prin revoltă. Ţăranii au aşteptat câţiva ani şi, văzând că
împroprietărirea nu are loc, sătui de târguielile oneroase cu autorităţile, la 19 iunie 1925, în
frunte cu un oarecare Samuil Rusoi, din Vatra Dornei, care s-a dat drept agent agricol, au
trecut, în mod revoluţionar, la împărţirea pământurilor expropriate şi darea lor în folosinţă „pe
veci‖, după nevoile fiecărei familii, fără a mai ţine seamă de îndeplinirea vreunei formalităţi
din cele prevăzute în legea pentru reforma agrară. Li s-a dat ţăranilor, cu această ocazie, şi o
parte din pământul rezervat pentru sesia parohială, fapt ce a determinat pe preotul din
localitate să ceară de urgenţă intervenţia Camerei agricole din Câmpulung, pentru anularea
acestei împroprietăriri, considerată de el drept „împărţeală nelegiuită1338.
Nemulţumirile ţărăneşti au fost provocate şi de faptul că „rezervele comunale‖ se
făceau din pământurile expropriate, în paguba sătenilor, în comunele Negrileasa şi Ostra,
ţăranii, cu toate represiunile jandarmilor, au refuzat să cedeze „rezervelor‖ pentru sesii
parohiale şi personalul bisericesc terenurile expropriate. Când agronomul regional, la 30 iulie
1924, s-a prezentat pe teren, împreună cu reprezentanţii Fondului bisericesc (fostul proprietar
expropriat), pentru a lua în primire, pe seama statului, aceste terenuri, ţăranii s-au răsculat.
Întreaga populaţie a acelor două sate s-a ridicat şi a ocupat terenurile, declarând
reprezentanţilor statului că nu cunosc altă împărţire a pământului, decât aceea pe care au
făcut-o ei, că ,,n-au nevoie nici de sesii‖, nici „de preot‖, nici de „biserică‖. Acţiuni
asemănătoare au avut loc şi în comunele Frasin, Vama şi Sadova, iar agronomul şef regional,
temându-se că aceste acţiuni să nu se transforme într-o adevărată răscoală, a cerut să se trimită
armată „pentru a stăvili mişcările bolşevice, care se lăţesc într-un mod îngrijorător‖1339. La 15
august 1924, Consilieratul Agricol din Suceava, aflând că mulţi ţărani de pe teritoriul
judeţului Câmpulung, rămaşi neîmproprietăriţi, au ocupat cu forţa pământul expropriat şi
trecut la rezerva statului, a cerut, de asemenea, prefectului să ia măsuri urgente împotriva
lor1340.
Tot în august 1924, ţăranii săraci din Ciocăneşti, care nu primiseră pământ, scriau cu
amărăciune într-un memoriu: „e lucru prost că s-a juruit oamenilor pământ, dar juruinţa a
rămas deşartă şi legea nu li-a venit cu nimic în ajutor‖. În anul următor, însă, văzând că pe
cale legală nu pot obţine nimic, se răscoală împotriva administratorilor Fondului bisericesc,
pentru că aceştia nu vroiau să le cedeze o suprafaţă de 130 ha, expropriată deja, pe muntele
Suhard.

1337

Arh. St. Câmpulung Moldovenesc, fond Camera Agricolă, dos. Împroprietărirea sătenilor din Poiana
Stampei, Reforma agrară, 1920-1923, neinventariat.
1338
Ibidem.
1339
Arh. St. Câmpulung Moldovenesc, fond. Prefectura, dos. Agricultură, 1925.
1340
Ibidem, fond. Camera Agricolă, 1920-1923, neinventariat.
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Intervenţia jandarmilor şi încăierarea ce a avut loc, cu această ocazie, a mărit îndârjirea
sătenilor din Ciocăneşti, determinând autorităţile să bată în retragere1341.
Alte frământări ţărăneşti au fost cauzate şi de exproprierea unor pământuri ale
Fondului bisericesc, ţinute, din moşi strămoşi, de ţărani, cu embatic. Articolul 6 din legea
reformei agrare prevedea ca pământul rural stăpânit prin embatic, ca şi cel ţinut de ţărani cu
arendă de cel puţin 10 ani, să fie expropriat în folosul acelor care l-au stăpânit până atunci.
Comisiile agrare n-au ţinut seama de acest lucru şi, prin reformă, au trecut la deposedarea
ţăranilor embaticari. Aşa au fost deposedaţi mulţi ţărani din satele Frasin, Prisaca Dornei,
Ostra, Negrileasa şi altele. Procedeul acesta a produs mari nemulţumiri. Ţăranilor din comuna
Frasin, judeţul Câmpulung, li s-a luat păşunea alpină de pe muntele Merţuri, pe care o aveau
în arendă, de la Fond, de peste 20 de ani1342. Această păşune a fost trecută drept rezervă
comunală la Vama.
În Frasin exista un puternic curent revoluţionar printre muncitorii forestieri, întreţinut
de comuniştii din sindicatele conduse de partid, curent care cuprinsese şi masele de ţărani. La
intervenţia autorităţilor comunei Vama, ţăranii din Frasin au adoptat o poziţie revoluţionară,
declarând că nu vor preda păşunea, iar dacă va fi nevoie, o vor apăra „cu ciomagul‖. Când
delegaţia autorităţilor din Vama a ameninţat cu legea şi cu puterea executivă, ţăranii frăsineni
au strigat cu îndârjire: „ţineţi-vă voi de lege‖, căci „noi ne facem legea singuri‖ şi „vom
împuşca pe oricine ar îndrăzni să se apropie de acest loc‖1343. La 4 august, prefectul a cerut
companiei de jandarmi din Câmpulung să ia măsuri urgente de pedepsire. Împotriva ţăranilor
din Frasin au fost trimişi şi jandarmii din Vama şi Bucşoaia 1344. Revolta a fost astfel înăbuşită.
Un caz oarecum asemănător a avut loc la Prisaca Dornei, unde ţăranilor li s-a luat
păşunea de pe Poiana Tomnatic, pe care o primiseră la colonizare1345. După mai multe
memorii şi o delegaţie trimisă la Bucureşti, ţăranii din Prisaca, înfruntând represiunile
jandarmilor, şi-au luat înapoi păşunea1346. Lupta dintre ei şi autorităţile comunei Vama a
continuat multă vreme. Şeful Serviciului agricol regional declara, mai târziu, că atitudinea
sătenilor din Prisaca este identică cu a „comuniştilor din Rusia‖1347. În faţa rezistenţei
ţăranilor din Prisaca, autorităţile judeţene au fost silite să bată în retragere, dispunând totuşi,
pentru salvarea „prestigiului‖, sancţionarea lor cu o arendă comercială dublă; în anul următor
însă, s-a suspendat orice sancţiune şi urmărire a ţăranilor din Prisaca, până la noi dispoziţii.
În acelaşi timp, luptând pentru apărarea păşunii din Poiana Tomnatic, ţăranii din
Prisaca Dornei au sprijinit şi acţiunea a doi săteni din cătunul Zăvoi, care fuseseră deposedaţi
de pământ. Lăsaţi fără posibilităţi de trai, cei doi ţărani au refuzat să execute decizia de
expropriere a comisiei agrare; au stricat semnele de defalcare şi muşuroaiele făcute de
comisie, declarând autorităţilor că vor lupta cu ciomagul şi cuţitul împotriva oricui va încerca
să-i scoată din pământurile de pe urma cărora se hrănesc de 30 de ani. Inginerul agronom,
considerându-i „instigatori bolşevici‖, a cerut prefectului din Câmpulung să trimită jandarmi

1341

Ibidem, fond. Prefectura, dos. Agricultură, 1925, nepaginat. Scrisoarea Direcţiei generale a Fondului
bisericesc din 23 iunie 1925. Vezi şi Dezbaterile Adunării Deputaţilor din 6 noiembrie 1924, p. 52.
1342
Arh. St. Câmpulung Moldovenesc, fond Prefectura, dos. Reforma Agrară, 1924, nepaginat.
1343
Arh. St. Câmpulung Moldovenesc, fond. Prefectura, dos. Reforma Agrară, 1924, nepaginat.
1344
Ibidem, fond. Camera Agricolă, dos. 1920-1927, neinventariat.
1345
Ibidem, fond. Prefectura, dos. Agricultură, 1925, nepaginat. Ţăranii din Prisaca erau colonişti germani, veniţi
din timpul stăpânirii austriece. Pe considerentul că au primit pământ la colonizare. Comisia de ocol, în şedinţa
din 17 septembrie 1923, le-a stabilit un lot de împroprietărire tip, de 0,75 ha, în loc de 2 ha, cum era lotul tip
pentru Vama, din care făcea parte şi satul Prisaca (Arh. St. Câmpulung Moldovenesc, fond. Camera Agricolă,
dos. Reforma agrară, 1920-1923, neinventariat).
1346
Arh. St. Câmpulung Moldovenesc, fond. Prefectura, dos. Agricultură, 1925, nepaginat. Vezi Procesul-verbal
din 1 august 1924 şi Raportul comunei Vama nr. 1267 din 15 iunie 1924.
1347
Ibidem.
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pentru a-i pedepsi şi a pune astfel stavilă unei „purtări bolşevice care dă prilej de
perturbări1348.
Datorită silniciilor la care erau supuşi, cu prilejul reformei agrare şi al aplicării unor
măsuri administrative, ţăranii s-au răsculat, în unele sate, şi împotriva autorităţilor…
O răscoală violentă a avut loc, în septembrie 1925, în comuna Stupca, judeţul
Suceava1349. Aici lucrurile au evoluat treptat. Prin diferite manevre şi coruperea comitetului
agrar, cei doi proprietari ai moşiei Stupca, Dimitrie-Niculiţă Popovici1350 şi Ghedeon
Krismanici, au primit împuternicirea să sustragă 212 ha din partea de moşie expropriată.
Această suprafaţă fusese, de mai mulţi ani, dată în folosinţa ţăranilor din Stupca. Decizia de
restituire a Comitetului agrar din 1924 a zdruncinat, în mod deosebit, încrederea ţăranilor în
autoritatea de stat şi în legile burghezo-moşiereşti şi a întărit ura lor împotriva moşierilor.
Ţăranii, văzând că li se răpeşte pământul ce le fusese dat prin legile agrare, concludeau că
legile sunt numai în folosul moşierilor, că cei puşi să le păzească le calcă şi, în consecinţă,
nici ei nu mai sunt obligaţi să le respecte. În toamna anului 1924, ei au refuzat să execute
decizia Comitetului agrar. Având şi pământurile însămânţate, au silit pe moşieri să renunţe la
această parte de moşie, până în anul următor, după strângerea recoltei. Sperau că, până atunci,
vor obţine o decizie dreaptă. Pentru anularea actului arbitrar al Comitetului agrar, ţăranii au
făcut şi un memoriu la Ministerul Agriculturii, la care, bineînţeles, n-au primit nici un
răspuns.
La 5 septembrie 1925, au venit însă în comună cei 2 moşieri, însoţiţi de agronomi şi de
mai mulţi jandarmi din Câmpulung, în frunte cu un căpitan, pentru a deposeda pe ţărani de
cele 212 ha aflate în litigiu. Ţăranii n-au cedat în faţa moşierilor, care veneau cu forţă armată.
Spiritul de revoltă împotriva celor doi moşieri era înrădăcinat. Aflând de sosirea acestora la
primărie, ţăranii au dat alarma, prin clopote şi sunete de goarnă. S-a adunat tot satul, bărbaţi,
femei şi copii, în număr de 500-600 oameni. La somaţia consilierului agricol şi a căpitanului
de jandarmi, de a se deplasa pe moşie, pentru defalcarea terenurilor, ţăranii au strigat „în cor‖
că nu vor să ţină seama de dispoziţia Comitetului agrar. Învăţătorul din comună, care fusese şi
delegatul lor în comisia agrară, a arătat şi el că, întrucât s-a făcut o cerere, la Bucureşti, pentru
trimiterea unei anchete, va refuza, împreună cu sătenii, să recunoască vreo hotărâre de
defalcare, până la sosirea comisiei de anchetă. Nesocotind voinţa masei de ţărani, proprietarii
au silit comisia de defalcare să plece pe moşie. Ţăranii erau foarte îndârjiţi. Consilierul agricol
din Suceava, timorat de rezistenţa sătenilor, a atras atenţia celor doi moşieri şi i-a sfătuit să
amâne execuţia defalcării. Nici comandantul companiei de jandarmi nu era de părere să se
întindă prea mult coarda, totuşi s-a supus.
Văzându-se jefuiţi, provocaţi şi de atitudinea agresivă a proprietarilor – cum declara
chiar comandantul companiei de jandarmi – ţăranii s-au năpustit asupra lor cu pietre şi
ciomege. Din mulţime, unii ţărani strigau că pământul este al lor, stropit cu sângele şi
sudoarea muncii lor. Unul dintre moşieri, D. N. Popovici, a fost trântit în şanţ, cu o ploaie de
bolovani asupra lui. Din mâinile ţăranilor revoltaţi a scăpat numai cu ajutorul jandarmilor.
Urmărit, moşierul a scos revolverul, să tragă în ţărani, dar s-a temut de furia dezlănţuită a
maselor. S-a refugiat, apoi, în localul primăriei, de unde, la adăpostul jandarmilor, a plecat din
comună, alungat mai departe de ţărani cu pietre. Krismanici, cel de-al doilea proprietar, lovit
şi el, a scăpat de furia maselor cu ajutorul jandarmilor, care au oprit mulţimea revoltată1351.
1348

Ibidem, fond. Prefectura, dos. Agricultură, 1925, nepaginat.
Arh. St. Suceava, fond. Tribunal, dos. 1108/1925, Răscoala ţăranilor din Stupca.
1350
Acest moşier îşi avea reşedinţa în Costâna, unde deţinea o proprietate de 575 ha, din care, în mod arbitrar, a
izbutit să-şi păstreze, la expropriere, mai mult de jumătate (Srh. St. Buc., Min. Agriculturii (Vânzări), dos.
188/1930).
1351
Arh. St. Suceava, fond. Tribunalul, dos. 1108/1925, f. 13, 67-69, 130-137. Căpitanul de jandarmi, în
buletinul de informaţie, pe care îl dă la Tribunalul Suceava, la 7 septembrie, relatează : „La un moment dat,
1349
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Căpitanul de jandarmi a fost lovit, de asemenea, cu pietre. Starea de revoltă a ţăranilor,
îndreptată împotriva celor doi moşieri, s-a prelungit până în seara acelei zile, liniştindu-se abia
după ce comisia de defalcare a părăsit comuna.
Deşi comandantul companiei de jandarmi declara, la 7 septembrie, că nu se făcuseră
arestări, deoarece, dacă ar trebui să se facă, ar urma să se aresteze în masă, totuşi postul de
jandarmi din Stupca a procedat la arestarea aşa zişilor „capi de răscoală‖1352. Împotriva celor
consideraţi „vinovaţi‖, Cabinetul de Instrucţie Suceava a emis mandate de arestare şi de
trimitere în judecată pentru crimă de rebeliune, conform codului penal. Tribunalul Suceava,
temându-se ca „inculpaţii‖ să nu ridice întreaga populaţie la o nouă revoltă, confirmă
mandatele de arestare şi mai târziu îi achită, punându-i în libertate1353.
Cazul de la Stupca, unde cei însărcinaţi cu aplicarea reformei agrare au revenit asupra
hotărârilor iniţiale, părtinind pe moşieri, nu a fost singurul în Bucovina. Membrii comisiilor
agrare fiind, în majoritate, oamenii stăpânirii, nu aveau nici un interes să ia apărarea ţăranilor
şi să supere pe marii proprietari. Contestaţii privitoare la modul arbitrar de interpretare a
legilor agrare au fost foarte multe. De pildă, numai la Vama s-au făcut 173 de contestaţii.
Justiţia fiind însă o justiţie de clasă, cu oameni ce se lăsau mituiţi de moşieri, nu făcea
dreptate sătenilor. Ţăranii săraci, neavând cu ce plăti procesele şi neavând nici încredere în
judecători, încercau să-şi facă dreptate singuri‖1354.

1925: O enigmă misterioasă – Posedata din Talpa
Informaţia despre misterele paranormale, care şi-au revărsat enigmele asupra nordului
Moldovei, începând cu data de 7 aprilie 1925, captând interesul savanţilor Europei şi
Americii, precum F. Grünewald sau Harry Price, am găsit-o, mai întâi, în presa franceză şi
cum povestea fetiţei de 13 anişori, din Talpa, este incredibilă (bolboroseau apele Siretului şi
se abătea grindina asupra casei ei, când ieşea în uliţă; obiecte mari şi grele căpătau
imponderabilitate; un preot din Zamostea, care, ca şi cei de la Sfântul Ioan cel Nou, a vrut să o
exorcizeze a fost lovit de un fulger, ivit din senin şi intrat în biserică pe uşă, apoi dispărând
prin vitraliul ferestrei bisericii, pe care a spart-o, etc.) şi, după ce am verificat-o şi prin presa
română a vremii, am zis că e bine să o fac ştiută, cu câte o relatare de presă pe zi, doar ca să
ne convingem cât de uitucă este mintea nemărturisitoare a românilor. Precizez, încă din start,
că în toată această reală poveste a paranormalului nu „diavolul‖ o sâcâia, poznaş de
copilăreşte, pe Eleonora (de pildă, în prezenţa a numeroşi martori, după ce şoferul trimisului
doctorului Pădeanu, din Bucureşti, întorcea maşina trudnic, în câte o jumătate de oră, spiritul
o repunea, imediat, în poziţia iniţială, în care fusese parcată în faţa bisericii mănăstirii
Gorovei). Întâmplarea paranormală din 1925 şi din anii următori (internată în ospiciul din
Cernăuţi şi izolată în celula unui pavilion mărginaş, Eleonora dispare inexplicabil) merită
cunoscută, pentru că, vorba unui uitat gazetar bucovinean, Gavril Todică, probează că suntem
total neştiutor în ceea ce priveşte „ştiinţa despre suflet‖ şi că, „deocamdată, putem primi lecţii
aspre prin Eleonora Zugun, care ne arată că navigăm în plin necunoscut şi trebuie să fim
femeile şi copiii au început a arunca cu pietre în proprietari şi numai cu mare greutate i-am putut salva din
mâinile mulţimii şi i-am adăpostit‖ (ibidem, f. 13).
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Ibidem, f. 12, Raportul postului de jandarmi din Stupca, de la 11 septembrie 1925.
Ibidem, f. 55-56
1354
Adăniloaie, N.; Dîrdală, I., Acţiuni ţărăneşti în Bucovina în perioada aplicării reformei agrare din 1921, în
Studii, Nr. 4, Anul XVI, 1963, pp. 869 şi urm.
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foarte rezervaţi în negaţii‖. Dar iată, mai întâi, relatarea din „La Liberté‖, care mi-a deschis
calea spre un subiect fantastic şi adevărat, pe care vă vi-l voi prezenta în întregime:
„De aproape două luni, o întâmplare cât se poate de stranie ţine toată Bucovina
românească în precipitată respiraţie. Este vorba despre un caz enigmatic, unul dintre cele mai
incredibile şi mai neliniştitoare dintre câte s-au văzut pe aici. Iată faptele. Nu poate fi nici o
dispută în privinţa lor. Rapoartele poliţiei, ale experţilor medicali, ale unei misiuni ştiinţifice
au stabilit aceleaşi concluzii, pe care noi le vom prezenta.
În 7 aprilie trecut (1925 – n. n.), o tânără ţărancă din Talpa, un sat mare, situat la
frontiera română ungară, se întorcea din satul vecin, Buhai. Eleonora Zugun fusese în vizită la
bunica, o vrăjitoare de aproape o sută de ani, foarte cunoscută în regiune. Ce s-a întâmplat în
cursul acestei vizite? Este imposibil de ştiut.
Dar, la întoarcerea Eleonorei, fenomene inexplicabile au început să se producă în casa
ei părintească: apariţii stranii, lamentaţii sfâşietoare, a căror origine era necunoscută. Când
copila intra într-o cameră, toate obiectele metalice se puneau în mişcare. Oalele grele
începeau să plutească. Când ieşea pe uliţele satului, apa Siretului, care traversează localitatea,
începea să clocotească, o ploaie cu pietre se abătea atunci peste casa micii vrăjitoare.
Panica domnea peste tot în sat. Posedata fu dusă la moaştele Sfântului Ioan cel Nou
din Suceava, pentru a fi exorcizată. Toţi preoţii au trudit zadarnic. Manifestările diabolice s-au
dublat. În cadrul unei exorcizări, oficiată de preotul Ioan Macarescu, din Zamostea 1355, un
fulger, ivit din senin, l-a lovit în faţă şi a spart vitraliul ferestrei bisericii. A fost nevoie să fie
transportat, muribund, la spitalul din Cernăuţi.
Exorcismele trebuiau întrerupte. Într-adevăr, un fel de contagiune satanică părea că ar
fi prins călugărițele mănăstirii1356. Posedarea părea să fie cât mai curând posibilă.
Internată la azilul de alienaţi din Cernăuţi, aceleaşi simptome de blestem urmară. Ceea
ce au constatat şi medicii ospiciului, doi profesori universitari cunoscuţi, doctorii Flohr şi
Rammler.
A fost nevoie ca tânăra fată să fie închisă în celula unui pavilion izolat, din care
bolnavii fuseseră evacuaţi. Or – şi aceasta este cea mai nebunească întâmplare – în 2 mai
1925, pe când medicii veniră să-şi facă vizita cotidiană, ei au constatat că fata a dispărut. Nu
ştim ce a devenit Eleonora Zugun‖1357.
„Posedata, la Londra. Manifestări satanice apar în jurul Eleonorei Zugun. Am
relatat, acum câteva zile, tulburătoarele mistere care o apasă pe Eleonora Zugun, o româncuţă
în vârstă de 13 ani, care a spus că este posedată de diavol. Contesa Zoe Wassilko Serecki, care
a găsit-o pe această copilă într-un azil de nebuni şi a scos-o de acolo şi a dus-o la Londra,
pentru a o prezenta unei examinări din partea Laboratorului Naţional Britanic pentru Cercetări
Psihice.
Contesa Serecki afirmă că a avut de constat următoarele fenomene: pe corpul
Eleonorei Zugun, au apărut brusc amprente de dinţi, precum în cazul unor muşcături adânci;
acele apar de nu se ştie de unde şi se înfig în faţa ei; pensule invizibile trasează semne
misterioase; un pumnal, care se găsea pe o mobilă, în camera posedatei, a zburat, pentru a se
înfige în lemnul uşii.

1355 În biserica mănăstirii Gorovei, după cum aveam să aflu ulterior – n. I. D.
1356 Călugăriţele mănăstirii Gorovei, martore, în Miercurea Patimilor anului 1925, la 21 de fenomene, din cele
peste 400, câte au fost notate, câtă vreme Eleonora a stat aici, înainte de a fi dusă de baronesa Wassilko pe la
somităţile medicale ale Europei – n. I. D.
1357 Un envoutement mysterieux: La possédée de Talpa, in La Liberté, 60 année, No. 22.303, Dimanche 24 mai
1925, p. 1
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Un scepticism universal a întâmpinat aceste stranii declaraţii. Acum se pare că toţi
aşteaptă primele concluzii ale Laboratorului Psihic, în stabilirea adevărului. Sâmbăta trecută,
într-adevăr, manifestări „satanice‖ s-au produs în jurul Eleonorei Zugun. În cursul dupăamiezii, pe când tânăra fată se afla în compania a doi observatori, şase pete de arsură i-au
apărut pe piept. Aceste pete au prins contur şi s-a putut constata că ele desenau foarte clar o
muşcătură adâncă. Fenomenul a durat un sfert de oră, timp în care Eleonora nu a încetat să
plângă şi să se vaiete, ca şi cum s-ar fi aflat în mâinile unui torţionar invizibil.
Domnul Harry Price, directorul Laboratorului şi un nume binecunoscut în lumea
psihiatrilor, a declarat că el a constatat alte fenomene, nu mai puţin tulburătoare. Scrisorile,
închise şi încuiate cu cheia într-un cufăr din metal, s-au găsit, nu se ştie cum, căzute într-un
colţ al camerei. Adineauri, inelul tinerei fete, pe când un observator o ţinea de fiecare
încheietură, căzu de pe degetul inelar, ca şi cum o mână invizibilă l-ar fi rupt. Acest inel a fost
găsit, apoi, pe coridorul imobilului.
– Nu sunt omul care să exagereze lesne, a declarat domnul Price reporterilor care au
venit şi l-au asediat cu întrebări, dar susţin am constat în jurul Eleonorei Zugun manifestări
ale unor forţe oculte‖1358.
„Femeia care are în ea pe diavolul. Am arătat şi noi, în gazeta noastră, ce i s-a
întâmplat, anul trecut, unei fetiţe de 14 ani, cu numele Eleonora Zugun, dintr-un sat din
Bucovina. Cum, fiind ea de faţă oriunde, mobilele din jur încep să joace, toate obiectele din
casă încep să zboare, zbârnăind prin aer, farfuriile se izbesc de ziduri şi se sparg, fără ca
cineva să le atingă; pe faţă îi apar, deodată, urme de gheară, acele din ghemul de aţă sar şi i se
împlântă în obraz, ca într-o periniţă, şi altele multe. Nemaiavând odihnă şi pace nicăieri,
părinţii ei au dus-o într-o mănăstire, dar nici acolo n-a avut pace. Citind despre aceasta, o
baroneasă din Anglia1359, a venit la noi, în ţară, şi a dus-o cu sine în Anglia, ca s-o arate
doctorilor celor vestiţi. La Londra, copila a fost cercetată de doctorii cei mai vestiţi, ba au
chemat şi doctori din Viena, care toţi au rămas foarte miraţi de toate cele văzute, dar au
mărturisit că nu ştiu să spună care este cauza.
Baroneasa a hotărât, acum, s-o ducă Ia Berlin şi să o arete şi doctorilor de acolo, în
nădejdea că aceia vor fi mai fericiţi în a constata boala copilei. Copila însăşi spune că ea este
sigură că diavolul a intrat într-însa. Şi anume ea a aflat, anul trecut, un ban de argint pe drum.
L-a arătat bună-sa, care i-a spus, să nu-l cheltuiască, că altfel se va băga dracul în ea. Copila a
cheltuit banul şi, din clipita aceea, a simţit că o putere nevăzută, dar foarte rea o stăpâneşte.
Întru atâta este ea de sigură că o stăpâneşte dracul, încât, când ea ştie că dracul a fost bun cu
ea, îi păstrează, peste noapte, din mâncarea care ştie că-i place. Iar când e rău, ea îi păstrează
mâncarea pe care e sigură că n-o poate suferi. De altfel, dracul a şi batjocorit-o, mai de multe
ori, ghierându-i pe faţă literele: „Dracul‖. Noi am arătat şi atunci, când încă fetiţa nu ştia să
spună ce-o stăpâneşte, că numai diavolul o poate stăpâni, şi aceasta am arătat-o pe baza cărţii
„Hipnotism şi spiritism‖, a Înalt Preasfinţitului mitropolit Vasile al Blajului. Doctorii stau
neputincioşi în faţa acestei copile, n-o pot ajuta, noi însă suntem siguri că un preot bun şi cu
frica lui Dumnezeu ar putea-o scăpa‖1360.
„În plin necunoscut. O senzaţie a zilelor noastre este, fără îndoială, Eleonora Zugun
şi demonul ei. O fetiţă de 13 ani, din Dorohoi, infestată şi maltratată de „dracul‖ – cum se
exprimă ea. O doamnă binevoitoare din Bucovina a plimbat-o şi o mai plimbă pe la somităţi
medicale în Viena şi Londra, ca să o poată vindeca. Rezultatul e nul cât priveşte vindecarea,
1358 La possédée de Londres / Des Manifestation satanique se produisent autor d‟Eleonora Zugun, in La
Liberté, 61 année, No. 22804, 5 octobre 1926, p. 1
1359 Wassilko – n. n.
1360 Unirea Poporului, Anul IX, Nr. 5, Blaj, 30 ianuarie 1927, p. 5
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dar toată presa de specialitate din Austria, Germania, Anglia, America, Franţa, tratează pe larg
fenomenele extraordinare, ce se petrec cu această fată, cu acest „medium‖, cum se zice în
terminologia ocultistă. Patru memorii ştiinţifice au apărut, până acuma, în chestiunea
Eleonorei.
Un memoriu al psihistului F. Grünewald, în revista germană Psychische Studien din
Lipsca.
O broşură a doamnei Wassilko, Der Spuk von Talpa, în editura Barth din München.
Un articol antemergător al psihistului din Londra, Harry Price, publicat în Journal of
the American Society for psychicaJ Research (August,1926).
E în curs de publicare un memoriu al profesorului Thiring din Viena şi o a doua
broşură a doamnei Wassilko.
Fenomenele sunt nenumărate: cu zecile, într-o singură zi.
Rezumăm câteva, după scrisoarea preotului Ionichie Irimciuc, superiorul mănăstirii
Gorovei, către dl doctor Pădeanu din Bucureşti (publicată în revista Iniţierea):
„Eu, personal, şi alţi părinţi ai mănăstirii am văzut mai bine de 400 de fenomene, în
majoritate ridicări de obiecte în aer, ce veneau asupra fetei.
1). În Miercurea Patimilor, când un preot îi cetea, în biserică, seara, pe la ora 8, a
venit, prin uşa deschisă a bisericii, o lingură de lemn din bucătăria servitorilor, depărtată de
50 m., şi a lovit-o în cap.
Eu singur am ridicat lingura de jos.
2). A fost apoi lovită, de două ori, cu capul de duşumea, cum sta aplecată sub
patrafirul preotului.
3). După ce i s-a cetit de preot, mergând să se închine la icoane, iată că o masă, ce se
afla în biserică, fu trântită violent pe podeală.
4). În aceeaşi seară, când s-a culcat, a fost trântită jos din pat, de două ori.
5). Am dispus să se culce jos, pe duşumea, dar atunci a început să fie lovită de verigile
(roatele) de la plită (cuptor), de cuiele din zid, de bucăţi de zahăr cubic, de o damigeană şi un
sfeşnic.
Eu strângeam lucrurile şi le treceam în dormitorul meu, de alături.
6). Încetând aceste lovituri, au început bombardări în uşa mea, cu o pereche de ghete,
cu mare violenţă, o râşniţă de cafea, o legătură de 20 kg făină de grâu, o cutie de chibrituri,
haine din cuier etc.
7). A urmat, apoi, stingerea luminii ce-o aveam în mână, a rupt o pernă şi a aruncat-o
în capul nostru.
8). Pe fată a început a o lovi cu pumnii în piept (mai bine de 10 lovituri, fata strigând
mereu: Văleu! mă bate!).
9). Hainele bărbăteşti, ce le aveam cu mine, le-a aruncat în lumânarea noastră,
stingând-o.
10). Am dat hainele în salon, am închis şi încuiat uşa, dar uşa s-a descuiat şi deschis
imediat, singură. Lucrul s-a repetat de 3 ori.
11). Odată cu descuiatul uşii, un băiat, ce sta pe o ladă cu lingerie, a fost zguduit de 10
ori.
Eu priveam toate cu resemnare, iar fata era acoperită şi peste cap cu plapoma. La 12
fără un sfert, am intrat în linişte.
12). Dimineaţa, am găsit sub mine, în aşternut, 3 cuie mari.
13). A doua zi, în bucătărie fiind 4 oameni şi Eleonora, s-a ridicat o oală de pe cuptor,
ca de 2 kg, cu ceai, s-a înălţat până la un metru în aer şi apoi a fost trântită jos, fără să se verse
o picătură de ceai din ea.
14). În aceeaşi zi i s-a pus, din rafturi, o oală în cap.
15). Pe mine m-a lovit cu un cartof degerat.
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16). A adus un topor, de la tăietor, ce era la 10 m depărtare, trecându-l prin 2 uşi
deschise şi lovind pe Eleonora cu muchea în picior.
17). Seara, la ora 7, a ridicat o oală de ciorbă dulce de pe cuptor, fiind de faţă 6 bărbaţi
şi 2 cucoane, şi a trântit-o în mijlocul bucătăriei, vărsând conţinutul fierbinte peste picioarele
tuturor, îndeosebi peste ale Eleonorei.
18). În acea seară, în timpul mesei, s-a aruncat cu zahăr în lampă, s-a stricat un pahar
de vin, a aruncat zahăr pe masă, a luat o ceaşcă cu cafea, cu tot, şi cu farfurioara ei şi le-a
sfărmat în bucăţi, în mijlocul cerdacului.
19). A adus, prin uşa deschisă, o cutie de chibrituri aprinse, trecând-o prin altă uşă, în
odaia mosafirilor: a dat foc în pivniţa de zarzavat, arzându-mi tot – nefiind nici foc, nici vânt
prin preajmă.
20). A vârât într-un vas cu var o haina călugărească a unui frate.
21). Eleonora, fiind la răsădit varză, cu alte fete, în gradină, i s-a adus, din bucătăria
servitorilor, de la 100 m depărtare, o bucată de came, ce fierbea pe maşină şi i-a vârât-o în
sân, fără să vadă cineva, decât auzind ca ea începe să strige: Văleu, mă frige!
Inginerul ocultist Fritz Grünewald, din München, fu chemat de specialiştii din
Cernăuţi şi a studiat pe Eleonora timp de 2 săptămâni, înregistrând 187 de fenomene.
Dl Pădeanu, de la Bucureşti, a trimis pe secretarul revistei dumisale la faţa locului,
unde a mai aflat următoarele fenomene:
22). Pe când dl secretar, sceptic, vizita mănăstirea (fiind de faţă preotul şi Eleonora),
sare dopul de la o sticlă cu vin, ce o ţinea fata, şi-l stropeşte cu vin pe faţă. Voind să plece,
şoferul cade într-o ameţeală, ce-l ţinea 10 minute. Revenindu-şi în fire şi voind să întoarcă
automobilul, se căzneşte, o jumătate de oră, căci, de câte ori reuşea, să o întoarcă, maşina
revenea singură la loc.
23). Altădată, Eleonora fu lovită de o monedă. Preotul o lua, o curăţa, constatând că
era o monedă veche de 108 ani. O dădu Eleonorei, care o îngropă în pământ şi puse o
cărămida pe locul respectiv. Abia făcu, însă, câţiva paşi şi moneda o lovi din nou în spate.
Dându-sc cărămida la o parte şi deschizându-se groapa, se constată că moneda dispăruse.
Părintele stareţ luă moneda şi o puse în buzunarul său, spre a vedea dacă fenomenul se mai
reproduce. Dupa o jumătate de oră, băgând mâna în buzunar, constată că moneda nu mai era
acolo.
24). O fată din Bucecea, care se pretindea vrăjitoare, a venit să înveţe pe Eleonora cum
să-şi hrănească diavolul. A făcut o mămăligă fără sare, mestecată de la dreapta, spre stânga. O
puse pe o farfurie cu lapte şi o aşeză în pod. Când, peste câtva timp, se duse în pod, găsi
mămăliga vârâtă în nişte ţoale. O puse la loc şi, la a doua vizită, o găsi în cenuşă, în loc de
lapte, deşi nu era deloc cenuşă în pod, iar oblonul fusese închis şi nimeni nu pătrunsese acolo.
25). Pe când vrăjitoarea se cobora pe scară, fu lovită cu un ciomag în cap, deşi nu era
nimeni în pod.
26). Punând un ou lângă farfuria cu lapte, oul a fost aruncat în capul fetei, murdărindo. Farfuria a fost aruncată, prin fereastra podului, jos, pe iarbă, spărgându-se. O altă farfurie
din pod a fost azvârlită la fel, pe nişte lemne, dar nu s-a stricat.
27). Şeful postului de jandarmi, îndoindu-se de realitatea fenomenelor ce i se
povestiseră, fu lovit cu o bucată do cărămidă, venită din pod, lucru de care s-a speriat foarte
tare.
28). Pe când inginerul Grünewald sta, cu Eleonora, la masă, veni, prin aer, un toc de
cauciuc, de la o pereche de ghete ale lui, ce se aflau în altă cameră, şi apoi se aşeză pe masă.
29). Tot pe acea masă se mai aflau 2 monede de 2 lei, un ceasornic, o ruletă, nişte
mărgele ale fetei şi câteva bucăţi de zahăr. Zahărul a sărit în capul fetei, mărgelele au plecat şi
s-au întors după 10 minute la locul lor. Monedele s-au ridicat, s-au lovit de tavan şi apoi au
căzut la loc. Ruleta a sărit şi l-a lovit pe Grünewald, apoi a căzut în iarbă, la distantă de 5 m.
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30). Într-o zi, cumpărând din satul apropiat, Vârful Câmpului, nişte zahăr şi punându-l
în mâneca unei polcuţe, atârnată în cui, zahărul dispăru şi nu putu fi găsit, cu toate cercetările
călugăriţelor. Seara, pe când se aflau la masă, au început să lovească pe Eleonora câte 3
bucăţele de zahăr, până când i s-a înapoiat toată cantitatea ce cumpărase.
31). Două ouă au fost luate de sub cloşcă, aduse în casă prin două uşi şi sparte pe
duşumea.
32). Bucătăreasa a luat 7 ouă, pentru gătit, şi, când a ajuns la bucătărie, a constatat că 3
lipsesc.
33). Într-o seară, a fost scoasă sticla de la o lampă aprinsă, trântită de tavan şi apoi
căzută pe pământ, fără a se sparge.
34). O haină lungă a Eleonorei începu a i se sfâşia, de jos, în sus, şi cu toată lupta fetei
de a opri fenomenul, haina a fost ruptă în întregime.
35). Pe când voia să pună nişte cartofi, toţi îi veneau în cap.
36). Odată, părintele stareţ i-a dat Eleonorei 3 colaci. Unul i-a fost smuls din mână,
ridicat până în tavan şi trântit pe duşumea, iar ceilalţi doi au fost aruncaţi în spatele stareţului,
deşi fata căuta sa-i ţină strâns.
37). Altădată, dându-i-se o Psaltire, să cetească, fata fu lovita cu ea pe frunte, de trei
ori, şi apoi Psaltirea fu rupta în bucăţi.
38). O călimară străină, necunoscută, a venit prin aer, lovind pe inginerul Grünewald
în piept.
39). O strachină cu hrean a fost ridicată în tavan şi spartă de duşumea, un capac de
fier, de asemenea. Nişte foarfeci din cui au fost azvârlite în tavan, cu forţă, şi s-au înfipt într-o
bârnă.
40). Pe când Grünewald nota fenomenul precedent, o cană smălţuită, de o jumătate kg,
a fost aruncată oblic în tavan şi a căzut în cratiţa cu lapte, cu gura în sus, începând a se învârti
în ea.
41). Muriseră nişte găini în sat. Un ghem de pene a venit, din vale, şi a lovit pe
Eleonora în piept, împrăştiindu-se apoi în toate părţile.
42). Într-o zi, Eleonora sta pe un scaun, în faţa bucătăriei, şi fu aruncată jos, în troaca
găinilor. Mai târziu, o lingură o lovi în cap, iar masa din cameră a început a merge şi a se
ridica.
43). Altădată, dintr-un butoi cu resturi pentru porci, ieşi un băţ, care servea de
mestecător, şi lovi atât pe Eleonora, cât şi pe stareţ.
44). O ceaşcă a ieşit din casă şi a lovit pe Eleonora. Unei bucătărese i-a fost smulsă din
mână o cutie de chibrituri şi apoi aprinsă spre gura Eleonorei.
45). Într-o zi, spre a nu mai lăsa obiectele să fie aruncate, stareţul a strâns mai multe
din ele în camera sa, între care şi o râşniţă. Voind, mai în urmă, să ia râşniţa, ea dispăruse.
Ulterior, râşniţa fu aruncată, cu putere, de uşă şi stricată.
46). Lumânările aprinsese stingeau. Lucrurile pe care Eleonora le lua să le cureţe îi
zburau din mâini, spărgându-se, sau erau azvârlite la distanţe mari.
47). Un şervet din cui fu băgat în oala cu mâncare, iar săpunul de rufe azvârlit în
asistenţi.
48). Într-o zi, o găleată cu apă fu azvârlită spre un grup de oameni, udându-i până la
piele.
49). Un făcăleţ de mămăligă lovi pe Eleonora în cap, în umăr şi apoi căzu jos, unde
începu a se învârti pe loc.
50). De nenumărate ori, Eleonorii i se încleştau dinţii, neputându-şi deschide gura.
Într-o zi, i s-a întâmplat aceasta chiar în faţa arhimandritului Ciubotariul, superiorul mânăstirii
Neamţ.
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Acestea sunt numai fenomenele produse la mănăstirea Gorovei, foarte puţine în
comparaţie cu celelalte, descrise în memoriile menţionate şi care se vor mai descrie. Ele sunt
drastice şi, vorbind spiriticeşte, ne fac impresia că atât Eleonora, ca medium, cât şi demonul
ei, ca spirit inferior, dar nu tocmai „drac‖, au să-şi expieze ceva păcate. Fenomenele nu vor
înceta, până nu se va împlini expiaţiunea. Atunci vor înceta de sine. Ele mai pot avea darul să
zguduie, tocmai astăzi, în frământările noastre excesiv de materialiste, scepticismul savanţilor
de multe categorii, care nu văd decât până la vârful nasului.
Pot constitui dovezi drastice, ca tot natul să înţeleagă, că viaţa noastră e cârmuită şi de
alte puteri, nevăzute, nu numai de forţele naturale cunoscute. Că învăţăturile religioase nu
sunt vorbe goale, superstiţii băbeşti, oricât le-ar zeflemisi doctorii iscusiţi şi oricât le-ar
tălmăci şi răstălmăci diferitele secte şi biserici.
Faptele sunt mai tari decât teoriile, care ar vrea să le nege, ori să le interpreteze greşit,
atribuindu-le pur şi simplu diavolului. Dacă există diavol, trebuie să existe şi spirite
superioare. Dacă există negativ, există şi pozitiv. Dacă există demoni, există şi îngeri.
Psihologia savanta de astăzi vorbeşte de toate, numai de „suflet‖ nu prea vorbeşte. Ori,
când vorbeşte, îi neagă existenţa. Aceasta ştiinţă mai degrabă este un amestec de somatologie,
citologie, fiziologie, neurologie etc., decât „ştiinţă despre suflet‖. Psihologii moderni se pot
compara cu acei savanţi teoreticieni ai muzicii, care ar „explica‖ virtuozitatea unui pianist,
disecând şi examinând sârmele instrumentului, descriind şi analizând claviatura, măsurând
jocul clapelor, angrenarea ciocănelelor, ritmul şi amplitudinea oscilaţiilor, acordarea, cutia de
rezonanţă, efectul pedalei şi, mai ales, discordările multiple ale întregului instrument. După
atâta ştiinţă muzicală, experimentală, precisă, exactă, pianistul devine, fireşte, de prisos.
Virtuozitatea acestuia e un „non-sens‖ un „deus ex machina‖. „Pianul e totul şi mai ales
claviatura‖, ar exclama, cu tot dreptul, teoreticienii noştri înţelepţi, care îşi bazează afirmaţiile
numai pe experienţă şi calcul!
Dar iată că, la acelaşi instrument, se pune câteodată alt virtuos, nu proprietarul
instrumentului. Şi la acelaşi aparat, produce alte armonii, alte dizarmonii; alte melodii, cu alt
timbru şi alte oscilaţii…
Psihologii, cu măsurile şi înregistrările lor, rămân perplecşi, dezorientaţi. Caută
explicaţii şi ipoteze noi. Sperăm că vor tot căuta, până vor afla. Deocamdată, putem primi
lecţii aspre prin Eleonora Zugun, care ne arată că navigăm în plin necunoscut şi trebuie să fim
foarte rezervaţi în negaţii. / Gavril Todică‖1361.
„Îndrăcita din Bucovina, cauza unui mare proces. Am arătat în gazetă cum contesa
engleză Vasilco a dus-o pe Elenora Zugun, îndrăcita din Bucovina, la Londra, unde au vizitato mai mulţi medici vestiţi. Unul dintre aceşti medici, doctorul Rosenbusch, a scris, într-un
mare ziar german, că lucrurile care se întâmplă cu Eleonora Zugun nu se pot explica altfel
decât că fata, dimpreună cu contesa, fac şarlatanie. Contesa Vasilco l-a pârât pe doctorul
Rosenbusch, pentru acest articol, iară procesul se va dezbate la tribunalul din München,
Germania‖1362.
„Contesa Wassilka, din Viena, ne explică un film, reprezentând fenomenele copilei
Eleonora Zugun, pe care a studiat-o personal‖1363.
„Raportul despre Eleonora Zugun, de Dr. W Kröner, secretar al comisiei care a
examinat-o în perioada noiembrie 1926 – ianuarie 1927. Fenomenele ei sunt declarate a fi
1361 Todică, Gavril, În plin necunoscut, în revista Societatea de mâine, Anul IV, Nr. 22, Cluj, Duminică 5
ianuarie 1927, pp. 291, 292
1362 Unirea Poporului, Anul IX, Nr. 10, Blaj, 6 martie 1927, p. 5
1363 Buletin de la Société d‟Etudes Psychiques de Nancy, 28 Année, No. 3, Novembre-Décembre 1927, p. 130
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supranaturale ca origine, şi că ele apar numai pe astfel de părţi ale corpului ei, sub formă de
muşcături sau zgârieturi‖1364.

1927: Congresul P. N. Ţ. de la Rădăuţi
Duminica trecuta, s-a întrunit la Rădăuţi (Bucovina) congresul extraordinar al
Partidului Naţional Ţărănesc din acest judeţ, la care au participat, pe lângă numeroşi delegaţi
de la sate, preşedintele partidului naţional ţărănesc din Bucovina şi Hotin, dl prof. Sauciuc
Săveanu şi deputatul de Rădăuţi Pompiliu Ioaniţescu. Acest din urmă şi-a ţinut, cu acest prilej,
darea de seamă a activităţii sale parlamentare, făcând şi un lung expozeu a situaţiei politice
interne, în legătură cu recentele evenimente.
Halul în care a ajuns ţara. Dl Ioaniţescu a arătat că starea politică, economică şi
financiară a ţării nu numai că nu se îmbunătăţeşte, dar devine, pe fiecare zi, mai rea, pentru că
întreg sistemul liberal de conducere şi de administraţie a dat faliment. Dacă se continuă
aceleaşi metode ca până acuma, ar ajunge însăşi ţara în faliment, ceea ce trebuie împiedicat cu
orice preţ. S-a ajuns acum la sărăcirea populaţiunii muncitoare, a cărei viaţă este o tortură
intolerabilă; atât de mari sunt greutăţile ce le întâmpină, iar apăsarea politică este cu totul
revoltătoare. În Bucovina şi Basarabia, se aplică o stare de asediu înăsprită grav, ceea ce este
de natură a crea o permanentă stare de nemulţumire, de fierbere a populaţiunii. Trebuie pus
capăt cu un moment mai de grabă acestei situaţiuni, şi asediul, cu toate accesoriile lui abuzive
şi dureroase pentru populaţiune, trebuie ridicat. Guvernul este dator să mediteze adânc şi să
redea ţării libertăţile publice, mai cu seamă pentru noile provincii româneşti, spre a se bucura
de regimul normal românesc, blând şi ocrotitor, iar nu de un regim apăsător până la revoltă.
Din cauza modului cum e guvernată ţara, cu atâtea experienţe dureroase, făcute cu
partidul liberal sau cu înlocuitorii lui, ţara aceasta voieşte acum o guvernare a partidului
naţional-ţărănesc.
După ce sau săvârşit alegerile violente, contra voinţei exprese a defunctului mare rege,
trebuia să se dea ţării o guvernare bună şi blândă, imperios impusă de noua situaţiune politică
a României. Dar politica violenţei se continuă, libertăţi nu există, starea materială a ţării este
nenorocită, funcţionarii sunt concediaţi, lucrătorii nu găsesc de lucru, iar impozitele, sporite
până la ruperea corzii, sunt încasate cu străşnicie.
Fraudele domină întreg acest tablou, sute de milioane şi miliarde sunt furate, hoţii cei
mari sau cei care-i tolerează nu păţesc nimic, iar ţara suferă. Un regim de cinste şi de
legalitate, numai partidul naţional-tărănesc poate să dea ţării, de aceea toate nădejdile sunt
puse în partidul nostru, consacrat definitiv, prin voinţa naţională, ca cel mai puternic şi cel
mai dorit partid de guvernământ.
A sfârşit, cerând ca întreaga muncitorime agricolă şi de la oraşe să se organizeze în
partidul naţional-tărănesc în aşa fel încât nimeni să nu mai aibă curajul a mai violenta poporul
românesc, care să ştie şi să poată a-şi impune voinţa lui.
După ce a mai vorbit preşedintele Săveanu, expunând situaţiunea partidului naţionaltărănesc în Bucovina şi Hotin, s-a procedat la alegerea noului comitet judeţean, fiind ales
preşedinte dl inginer Ştefan Larionescu, fost deputat‖1365.
1364 notă după Zeitsch. F. Parapsychologie, Aprilie 1927, în Journal of the Society for Psychical Research,
Volume XXIV 1927-1928, p. 123
1365 Gazeta Transilvaniei, Nr. 91, Anul XC-lea, Braşov, duminică 4 septembrie 1927, p. 2
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1929: Paradisul românesc din Bucovina
„Valea şi regiunea Siretului, către obârşia lui: De la gara Hliboca, cu trenul sau cu
trăsura, pe valea superioară a Siretului, trecând prin oraşului Flondoreni, fost Storojineţ, se
ajunge la Berhomete, sat mare şi frumos, aproape târguşor, cu vreo 8.000 locuitori, între care
foarte mulţi evrei, aşezat la poalele munţilor. De la Berhomete, cu trenul forestier – se poate
merge şi cu trăsura pe şoseluţă – în sus, pe frumoasa vale a Siretului superior, acum mărginită
de frumoase şiruri de munţi, împăduriţi cu fag şi brad, foarte asemănătoare cu valea
Argeşului, între cetatea lui Radu Vodă şi Cumpăna, şi cu valea Sabaşei. După 25 km de drum,
ajung la satul Şipote sau Bursucău, aşezat pe un platou de terase, într-o frumoasa expansiune a
văii, aşternuta cu fâneaţă şi păşune.
După cum Jiul, Oltul, Buzăul, Trotuşul şi Bistriţa Mare ne-au adus nouă, celor din
România Mică şi liberă, mai bine de 1.000 ani, dragostea, suspinele şi lacrimile de durere şi
umilinţă, precum şi dorul de eliberare şi unire ale fraţilor bănăţeni, ardeleni şi maramureşeni,
de sub nedreapta şi tiranica stăpânire maghiară de tristă memorie, tot astfel Siretul, cu
Suceava şi Moldova, ne-au adus, timp de 151 de ani, dragostea, lacrimile de suferinţă şi dorul
de eliberare şi unire ale fraţilor bucovineni, căzuţi pradă nedreptei şi umilitoarei stăpâniri
austriece, dispărută, odată cu cea ungurească şi pentru vecie, de pe meleagurile noastre
strămoşeşti !
Siretul izvorăşte mai sus de Şipote, de sub muntele Zezeu, din locul numit Suha
Varşic, şi curge limpede, frumos, susurând şi şerpuind printre brazi, arini şi răchite. Spre apus
de Şipote, munţii, îmbrăcaţi esclusiv cu bătrâni codri de brad, se înalţă în forme rotunde,
frumoase şi armonioase, în toată măreţia şi splendoarea lor, deschizând văi strâmte şi adânci,
prin fundul cărora curg mici pârâiaşe cristaline, afluenţi ai Siretului, ca şi cum frumosul şi
iubitul râu ar avea mai multe izvoare. E frumoasă, măreaţă şi splendidă această privelişte a
munţilor Frunca Stângă, Ciuchilca, Vauţen (?) Şurdiu, Pleaşa, Măgura, Zezeu, Lungul,
Rotundul, Ciomirna, Lişniţa, Tomnaticul, Bucova şi Marerca, ce se leagă între ei, profilânduse pe albastra bolta cerească, de la stânga, la dreapta. De pe vârful Măgurei, înalt de 1.500 m,
cel mai înalt şi mai majestos dintre toţi, privind peste culmi şi peste codrii verzi, se vede, prin
atmosfera albăstruie-violetă şi transparentă, întreaga regiune colinară şi de şes a Bucovinei,
precum şi Cernăuţul. De la Şipote, urmând cu trăsura ori călare, în sus, pe drumul spre valea
Siretului – pe care o părăseşte aproape de obârşia lui – ridicând şi apoi scoborând munţi, în
aspră serpentină, prin vastele şi frumoasele păduri de brad, se poate trece în valea superioară a
Sucevei, la Seletin. La nord e oraşele Rădăiţi, Siret şi localitatea Hliboca, în valea Prutului, se
găseşte oraşul Cernăuţi, centrul cultural şi economic al Bucovinei, aşezat pe un teren uşor
reliefat, în care se remarcă Palatul administrativ, frumoasa grădină publică, biserica catedrală
şi, mai cu seamă, palatul-reşedinţă mitropolitană, demn de toată admiraţiunea noastră. Toate
clădinle acestui frumos palat sunt zidite în cărămidă aparentă, cu ornamentaţiuni şi ciubuce de
ceramică şi acoperite cu teracotă. Biserica, cu plafoanele şi cupola în sculpturi şi frescă de
mare artă, are o prea bună acustică. În interiorul palatului se remarcă sala de şedinţe,
paraclisul şi, cu deosebire, sala sinodală, care este toată în marmoră, cu sculpturi artistice şi
având pe pereţi, pictate în ulei, următoarele splendide tablouri: 1). Sinodul I ecumenic din
Niceea, prezidat de împăratul Constantin cel Mare, în anul 325 d. H.; 2). Trimiterea, de către
Iisus Hristos, a apostolilor în toata lumea, pentru vestirea evangheliei; 3). Împăratului
Constantin cel Mare i se arată pe cer semnul crucii, în care va învinge; 4). Aducerea moaştelor
Sf. Ioan cel Nou, de la Cetatea Albă, la Suceava; 5). Condamnarea confesiunii lui Ciril
Lucariş, la Sinodul din Iaşi, în anul 1641; 6) Jurământul de credinţă al bucovinenilor, după
răpirea Bucovinei şi alipirea ei la Austria, în anul 1175! (12 octombrie 1777 – n. n.). Acest
tablou constituie, astăzi, după 10 ani de la unire, o ruşine naţională, pe care cei în drept şi, în
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special, I. P. S. Mitropolitul Bucovinei, au datoria s-o şteargă fără întârziere, înlocuind tabloul
cu un altul, care să reprezinte marele şi gloriosul act al unirii şi realipirii scumpei provincii
româneşti la ţara mamă, sub gloriosul rege Ferdinand I, în anul 1918! (barbarismul
generalului, care viza distrugerea unei opere şi, totodată, a unei mărturii, trebuie trecut cu
vederea – n. n.); 7) Proclamarea mitropoliei Bucovinei şi Dalmaţiei, în biserica catedrală din
Cernăuţi, şi instalarea mitropolitului Teofil, în anul 1784; 8). Creştinarea locuitorilor din
Dacia; 9). Înfiinţarea mitropoliei Moldovei şi Sucevei, sub voievodul Alexandru cel Bun; 10).
Înfiinţarea epicopiei Rădăuţilor, tot sub Alexandru cel Bun; 11). Arătarea, de către Ştefan cel
Mare, a locului pe care trebuia să se zidească biserica mânăstirii Putna.
În sala de şedinţe, se află portretele în ulei şi în mărime naturală, ale celor 5 mitropoliţi
ai Bucovinei, îmbrăcaţi în odăjdii, cel din urmă fiind mitropolitul Vladimir de Repta.
Frumosul parc. Din dosul palatului, completează admirabil frumuseţea reşedinţei
motropolitane din Cernăuţi.
Plec din Cernăuţi cu trenul – se poate merge şi cu trăsura –prin satul şi gara Grigore
Ghica Vodă (rebotezări specifice neinspiratei perioade de „românizare‖, pe care autorulgeneral o reprezintă exponenţial – n. n.), spre apus, pe valea Prutului, până aproape de
Văşcăuţi şi, apoi, pe valea Ceremuşului, afluent drept al Prutului, care, în parte, constituie
frontiera dintre România şi Polonia, şi ajung la orăşelul Vijniţa, admirând, în drum, trecerea
plutelor în jos, pe apa limpede şi verzuie a Prutului, a cărui luncă se aseamănă, pe aici, foarte
mult cu a Siretului în Moldova. Frumoasa şosea, mai cu seamă pe valea Ceremuşului, este
plantată, pe ambele laturi, cu pomi roditori: cireşi, vişini, pruni, meri şi peri.
Orăşelul Vijniţa, aşezat pe dreapta Ceremuşului, în fata satului polonez Cuti, de pe
stânga pârâului, la poalele frumoşilor munţi, frământaţi şi acoperiţi cu păduri de fag şi de
brad, are o situaţiune dintre cele mai simpatice, cu climă dulce şi aer plăcut, de care se bucură
însă numai evreii galiţieni, care locuiesc, în masă compactă, şi acest mic şi nenorocit orăşel, în
care te crezi ca în Palestina! Apropiindu-mă de Vijniţa, mi se părea că mă apropii de
Călimăneşti, venind dinspre Râmnicu Vâlcea, atât e de mare asemănarea ca natură şi pitoresc;
dar, odată ajuns, crudă şi dureroasă decepţiune!... În orăşel, văd mulţi ţărani, veniţi de prin
satele mai apropiate, care se cred ruteni, vorbind ruteneşte, dar cu figura, privirea şi portul
curat româneşti. Bărbaţii, cu iţari albi de pânză, strâmţi, lungi şi încreţiţi jos, cu cămeşile
încreţite, purtate în afară şi încinşi cu chimire de piele, mai înguste decât ale maramureşenilor,
cu ledunci de lână de culoare în general roşie, frumos ţesute şi lucrate, cu pălării negre şi mici
în bordură, iarna purtând căciuli, cojoace şi sumane. Femeile şi fetele, mai toate îmbrobodite,
poartă catrinţe ca în Moldova, iarna cojoace. Numai garniturile cămeşilor, atât la bărbaţi, cât
şi la femei, se deosebesc de ale românilor bucovineni. Sunt, fără îndoială, românii bucovineni
ai lui Ştefan cel Mare, rutenizaţi sub perfida stăpânire austriacă. Statul nostru are sacra datorie
de a lua măsuri ca această populaţiune înstrăinată să revină la matca ei românească, mai cu
seamă că este de religie ortodoxă.
De la Vijniţa, pe o frumoasă şosea, ce ridică dealul, cu direcţiunea sud-est, străbătând
un vast platou, acoperit cu fâneţe şi culturi, apoi o frumoasă pădure de brad amestecat cu fag,
prin care se trece, ridicând şi scoborând, într-o uşoară serpentină, se ajunge, după un parcurs
de 20 km, la Berhomete, în valea superioară a Siretului. Defilând pe acest frumos drum, prin
faţa ultimilor ramificaţiuni ale munţilor de pe dreapta Ceremuşului, mi se părea că merg pe
drumul de la Turnu Severin, la Curtea de Argeş, sau pe acel de la Piatra Neamţ şi mănăstirea
Neamţ, prin Băltateşti.
În dimineaţa unei frumoase zile de septembrie, părăsind Vijniţa, iar, pentru un
moment, şi apa Ceremuşului, mă îndrept, cu trăsura, în sus, pe strâmta, frumoasa şi pitoreasca
vale a pârâiaşului Vijnita, afluent drept al Ceremuşului, ce curge printre coastele înalte şi
frumos împădurite cu fag şi cu brad ale munţilor Ceremuşului, care fac parte din sistemul
Carpaţilor Păduroşi, întinşi pe stânga lui. Traversez Vijnicioara, sat lung, ce se întinde pe apă,
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în sus, a cărui parte nordică constituie o foarte modestă, dar drăguţă şi simpatică staţiune
climatică pentru lumea din apropiere. Ieşind din acest sat, şoseaua părăseşte apa Vijnicioarei,
aproape de obârşia ei, o ia la dreapta şi ridică, prin pădure, într-o foarte aspră serpantină,
muntele Nincici, din vârful căruia se descoperă, la vreo 2 km spre apus, iarăşi splendida şi
încântătoarea privelişte a Ceremuşului, îndoindu-se pe la poalele frumoşilor munţi,
înveşmântaţi, în mare parte, cu frumoase păduri de fag, amestecat cu brad şi mesteacăn. De
aici, şoseaua scoboară, tot prin pădure, într-o serpantină încă şi mai aspră, în satul Răstoace,
de pe malul drept al Ceremuşului, care, pe aici, constituie încă frontiera între România şi
Polonia. Regiunea este foarte populată de veveriţe. De la Vijnicioara, până aici, am întâlnit
cinci, traversând drumul, cocoţându-se prin crengile arborilor, pe care se leagănă, sărind de pe
una, pe alta şi chiar dintr-un copac în altul. Valea Ceremuşului, lăguţă şi populată, este foarte
frumoasă şi plină de pitoresc, apa limpede-verzuie, cu reflexe solare de argint şi diamant,
şerpuind repede printre arini, plopi şi răchite, pe patu-i prundos. Pe malul sâng al
Ceremuşului, întins şi pe poalele muntelui, se vede lucind, în raze de soare, frumosul sat
polonez Bila Beresca. Este un peisaj de toată frumuseţea. Urmând mereu pe malul drept al
Ceremuşului, şoseaua traversează, pe rând, frumoasele sate Răstoace, Pătrăşeni şi Marinişeni,
de unde trece imediat în satul Gura Putilei, situat la confluenţa Ceremuşului cu afluentul său
drept, Putila, ce izborăşte din vârful Lucava. De la Gura Putilei, o mică şoseluţă în proastă
stare, continuând, în sus, pe valea Ceremuşului, duce la Iabloniţa şi mai departe, pe valea
Ceremuşului Alb, oferind privelişti şi peisagii dintre cele mai frumoase şi mai încântătoare.
Şoseaua principală, pe care am venii de la Vijniţa, o ia în sus, pe valea Putilei, o vale
frumoasă, mai strâmtă decât a Ceremuşului, strânsă între munţi mai înalţi, acoperiţi cu
frumoase păduri de brad, traversând satele de un remarcabil pitoresc, Dihteniţi, Chişeliţeni,
Toroceni, Putila, Foşca, Sârghieni şi Plosca, de unde, părăsind cursul Putilei, aproape de
sorgintea ei, scoboară la Seletin, în valea superioară a Sucevei, distanţă de 48-50 km, de la
Vijnita. Cam în dreptul satului Chiseliţeni şi spre răsărit, se înalţă fumosul şi falnicul munte
Racova, mamelonat şi îmbrăcat cu brad, din vârful căruia, pe timp frumos şi senin, se vede
oraşul Cernăuţi. În faţa muntelui Racova, pe stânga Putilei, se înaltă muntele ceva mai mic,
dar tot frumos, Grebenul. De la Dihteniţi, înainte, munţii sunt mai mici, în pante mai dulci şi
mai puţin împăduriţi. Această regiune muntoasă, întinsă de-a lungul văilor Ceremuşului Mare,
Ceremuşului Alb şi Putilei, este în mare parte locuita de „huţani‖ sau munteni. Aceşti huţani,
ca şi moţii, locuiesc răzleţi, împrăştiaţi pe văi şi pe coastele munţilor, însă, prin deosebire de
moţi, ei sunt, în general, bine înstăriţi, au pământuri de păşune, vite, oi şi mănâncă bine unt,
brânză, carne şi, mai cu seamă, lapte acru – „busling‖, cum îi zic ei –, pe care-l pun într-o
doniţă (bărâbânţ), din care mănâncă toţi ai casei, cu mămăligă şi cu „pită‖ de făină de grâu
amestecată cu cartofi. Huţanii, ca şi rutenii dinspre şes, vorbesc cam aceeaşi limbă, având
aceeaşi fizionomie şi acelaşi port, cu deosebire că ei, ca şi moţii, poartă cioareci, iarna mai
mult roşii, iar vara albi, precum şi un fel de jambiere largi, de pâslă roşie, căzând deasupra
opincilor – ca bănăţenii – cojoace fără mâneci, pălării verzi sau olivii şi cămeşi cusute cu
arnici roşu. Huţanele, femei şi fete, îmbrăcate cu catrinţe, cămeşi înflorite, cojoace şi ghete
sau opinci, cu jambiere, ca şi bărbaţii, fiind îmbrobodite cu tulpane roşii cu flori. Sunt foarte
sprintene, călărind bărbăteşte în aliurile cele mai vii, bând şi fumând în cârciumi, laolaltă cu
bărbaţii şi deopotrivă cu ei!... În zilele de târg, huţanii scoboară în Vijniţa, Berhomete şi
Seletin şi vând tot ceea ce au de vândut evreilor, care le cumpără la oreţuri mult sub valoarea
lor reală, reţinându-i, apoi, la băutură alcoolică otrăvită orin cârciumile lor, o zi, două, trei,
astfel ca să se întoarcă la casele lor cu organismele otrăvite, cu capetele bolnave, năucite şi cu
pungile goale. Ce perfectă asemănare cu ceea ce se întâmplă în Maramureş!
Dimineaţa, pe o vreme splendidă, plec, cu trăsura, mai departe, din Seletin, spre satul
Fundul Moldovei. După un parcurs de 9 km, ridicând, pe şosea, în sus, pe strâmta şi frumoasa
vale superioară a Sucevei, printre şirurile de munţi nu prea înalţi şi mai puţin despăduriţi,
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ajung în frumosul sat Şipotele Sucevei, situat la confluenţa celor două mici pârâiaşe, care
formează, de aici, în jos, cursul Sucevei; cel dinspre apus, izvorând de sub muntele
Tomnaticul, înalt de 1567 m, numit Cubilioara, iar cel dinspre răsărit, izvorând cam de sub
muntele Lucinei, înalt de 1597 m., numit Isvor. Satul este, în mare parte, locuit de huţani.
Chiar în momentul sosirii mele acolo, întâlnesc o huţană voinică, frumoasă şi bogată, bine şi
curat îmbrăcată în costumul ei naţional, care, mi s-a spus, ţinuse, până atunci, trei bărbaţi...
gonind bărbăteşte, perfect aşezată în şea, dreaptă şi cu privirea mândră, pe un mare şi frumos
cal, într-un trap săltat, ce putea face gelos pe orice bărbat dintre cei mai buni călăreţi.
Din Şipotele Sucevei, urmând pe pârâiaşul Isvor în sus, dau în cătunul Izvor, întins dea lungul apei, cu casele foarte răspândite pe vale şi pe dealuri. În dreapta şi în stânga şoselei şi
a pârâului, păşune şi fâneţe cosite, pline de flori violete de brânduşe, semn de toamnă lungă şi
frumoasă, aşa cum de fapt a şi fost. Trecând şi de cătunul Isvor, las munţii Papaica şi Rebenul
spre răsărit, părăsesc şi pârâul Isvorul, aproape de obârşia lui, ridic dealul, pe o mică şi uşoară
serpentină, şi trec, prin „pasul Isvorul‖ sau „Plaiul Moldovei‖, din valea superioară a Sucevei,
în valea superioară a râului Moldova, şi chiar pe la izvorul lui, la satul Moldova-Suliţa, după
ce, mai întâi, de pe culmea dealului, admir, spre apus, frumoşii munţi Lucina şi Ţapul, cei mai
înalţi şi mai măreţi din această regiune, iar spre răsărit, munţii mai puţin înalţi ai râului
Moldova. Ieşind din satul Moldova-Suliţa, privesc, spre răsărit, muntele Găina, împădurit cu
brad, mai puţin înalt decât Găina munţilor Apuseni. Traversez cătunul Benie, apoi frumosul
sat Breaza, la ieşirea de miază-zi a căruia, în punctul numit „Podişul‖, munţii, îmbrăcaţi cu
frumoase păduri, se apropie, valea, pe fundul căreia, alături de şosea, şerpuieşte limpede,
învolburată şi frumoasă apa Moldovei, se strâmtează foarte mult şi, într-amurg, când soarele,
aruncându-şi înapoi cele din urmă raze, scaldă în lumină valea cu apa, coastele, coamele şi
măgurile munţilor învestmântaţi cu brad, ajung la marele şi frumosul sat Fundul Moldovei.
Satul este întins pe o lungime de vreo 15 kn, pe marginile apei Moldovei, bucurându-se de un
remarcabil pitoresc şi de o climă foarte dulce şi plăcută, ceea ce-l face propriu şi ca staţiune
climatică, fiind, mai cu seamă, capul liniei ferate ce vine dinspre Vatra Rornei şi dinspre
Câmpulungul Bucovinei. În general, drumul de la Vijniţa, la Fundul Moldovei, are vreo sută
de kilometri. Între Seletin şi Fundul Moldovei sunt 50 km, iar drumul este foarte frumos şi
plăcut, străbătând de-a lungul apelor vii, limpezi şi murmurătoare, o regiune muntoasă dintre
cele mai frumoase, mai pitoreşti şi mai variate―1366.

1930: Dezordinile antisemite din Bucovina
1930, iulie 10: Dezordinile din Suceava. Câteva mii de oameni au năvălit în oraş
terorizând autorităţile şi populaţia.
Cernăuţi, 11. Suntem în măsură a da alte amănunte în legătură cu dezordinile
întâmplate, ieri, la Suceava. Autorităţile ştiau, de mai înainte, că joi va avea loc o
demonstraţie a Ligii contra Camerei şi a Ligii antisemite. Este de mirare, aşadar, că n-au luat
măsuri pentru menţinerea ordinii. Şi la Cernăuţi se ştia că joi vor fi turburări la Suceava.
N-au fost scoase forţe suficiente, deşi agitaţiile erau aşteptate. Totuşi, în dimineaţa
acestei zile, nu se aflau la Suceava decât 30 poliţişti, 100 de jandarmi şi 70 soldaţi. Este drept
că, dimineaţă, s-au postat cordoane de jandarmi la bariere, care au reuşit să oprească pe ţărani,

1366 Lupaşcu-Stejar, Alexandru, general, Paradisul Românesc, Bucureşti 1929, pp. 323-330
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câtă vreme aceştia veneau în grupuri mici. Când însă au început să sosească în cete de câte o
sută, cordoanele n-au mai putut face faţă situaţiei.
Ruperea primului cordon. Un grup de 300 ţărani din Bosancea au rupt cordonul
principal, lovind pe locotenentul de jandarmi. Acesta a fost începutul. Imediat, masele de
săteni au invadat oraşul, provocând o panică nespusă. Erau până la 3-4 mii de oameni, care au
năvălit în piaţă şi în străzile principale, aşteptând pe colonelul Niculcea, ca să deschidă
întrunirea.
Ţăranii năvălesc în localul prefecturii. Când au aflat că acesta nu va veni, căci este
arestat, oamenii s-au dus la prefectură şi au sfărâmat uşile, pentru a pătrunde înăuntru. Dar
Niculcea fusese arestat la Rădăuţi şi transportat la Cernăuţi, astfel că ţăranii au rămas
dezamăgiţi. La prefectură se aflau domnii Pihal, subinspector de siguranţă din Cernăuţi,
Tudoraş, prefectul judeţului Suceava, şi procurorul. Dar n-au putut linişti pe ţărani.
Panică în oraş. Aceştia au pornit înapoi pe străzi, neîmpiedicaţi de nimeni, căci
forţele poliţieneşti erau insuficiente. Toate prăvăliile, restaurantele şi cafenelele au fost
închise, iar locuitorii s-au baricadat în case şi în pivniţe. Totuşi, câţiva evrei au fost surprinşi
pe străzi şi bătuţi. Între aceştia se citează numele lui Grosman şi al lui Schächter.
Prăvălii devastate. Ţăranii s-au dus, apoi, la târgul de vite, unde au spart cârciuma lui
Nussbrauch, au scos băutura şi au consumat-o. Încălziţi astfel, au pornit apoi să devasteze
diferite prăvălii, între care Wassermann, Peltz, Wapner etc. Toată marfa a fost aruncată în
stradă. Mulţi ţărani erau înarmaţi, astfel că armata nu putea face nimic contra lor. În urmă,
mulţimea s-a întors pe strada principală, unde au devastat alte prăvălii, între care a lui
Costiner, Falic, etc. Se spune că, spre seară, s-a dat foc unui depozit de lemne, dar focul a fost
localizat. Pe la ora 7, seara, lucrurile s-au potolit.
Ajutoarele din Fălticeni şi Cernăuţi. Autorităţile au cerut ajutoare din Botoşani şi
Fălticeni. Din Fălticeni au sosit prefectul judeţului, comandantul jandarmilor şi procurorul. De
asemenea, au plecat din Cernăuţi secretarul general al directoratului, dl Crudu, şi dl
Dumitrescu, inspector general de siguranţă. Toată noaptea, au avut consfătuiri cu autorităţile
locale.
Comunicat oficial. În cursul nopţii, ministerul de interne a dat următorul comunicat:
„La Suceava, întrunirea anunţată în contra cametei n-a mai avut loc. S-au strâns peste 2.000
de ţărani, care au stat aproape toată ziua. Au fost vociferări, fără incidente sângeroase. În cele
din urmă, ţăranii s-au răspândit. În prezent este linişte. Poliţia a fost tot timpul la faţa locului,
luând măsuri în contra turburătorilor. A fost la Suceava şi secretarul general al directoratului
ministerial, care a plecat la Cernăuţi.
S-au operat 35 arestări. Declaraţiile domnului C. Angelescu. Domnul C. Angelescu,
subsecretar de stat la interne, a comunicat, azi dimineaţă, ziariştilor că autorităţile locale de la
Suceava au luat măsuri împotriva agitatorilor. S-au operat 35 de arestări. Colonelul Neculcea,
care fusese arestat mai înainte, a fost deferit parchetului. Autorităţile locale iau de asemeni
măsuri preventive pentru a împiedica eventuale tulburări ce s-ar putea petrece joi, când s-a
anunţat o nouă întrunire. De asemenea, ministerul de interne urmăreşte îndeaproape mişcarea
pe care vrea s-o întreprindă în Basarabia dl Corneliu Zelea Codreanu 1367.
1367 Adevărul, anul 43, nr. 14276, sâmbătă 12 iulie 1930, p. 4
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*
1930, iulie 13: Ancheta devastărilor din Suceava. Actualmente domneşte la Suceava
cea mai perfectă linişte. Dl Crudu, secretarul general al directoratului Cernăuţi, împreună cu
dl inspector Dumitrescu, au părăsit oraşul, lăsând acolo numai pe dl subinspector Pihal. S-a
început anchetarea arestaţilor. Toţi neagă a fi luat parte la devastări, iar dovezi nu sunt
împotriva lor, deoarece au fost arestaţi târziu, seara, după ce lucrurile se potoliseră. Cei mai
mulţi declară că n-au venit la Suceava pentru adunarea convocată de colonelul Niculcea, ci
pentru alte interese.
Teama pentru joia viitoare. În oraş continuă să circule patrule militare. Populaţia
continuă a fi foarte îngrijorată, deoarece prefectul judeţului, dl Tudoraş, a dat scris sătenilor
că, joia viitoare, vor fi liberi să ţină adunarea proiectată. Toţi sătenii, plecând acasă, au dus
cuvânt de ordine că, joi, are loc la Suceava o mare adunare împotriva cămătarilor. Dacă la
Suceava domneşte linişte, în satele apropiate, Costâna şi Bălăceana, s-au produs pe ziua de
ieri tulburări, spărgându-se geamurile la mai multe prăvălii1368.
*
1930, iulie 13: Noi excese în Bucovina. Cernăuţi, 12. Azi noapte, la orele 12,
prefectura din judeţul Suceava a fost anunţată că, în comuna Bălăceana, s-au produs dezordini
antisemite. Imediat au fost expediate acolo două camioane cu jandarmi. De asemenea, au
plecat domnii Tudoraş, prefectul judeţului, şi colonel Teodorescu, comandantul garnizoanei,
împreună cu procurorul Tetiva. Au sosit la Bălăceana pe la orele 3 dimineaţa, când devastările
se terminaseră. Un număr de vreo 200 de inşi au devastat toate prăvăliile evreieşti, aruncând
toate mărfurile în stradă. De asemenea, a fost devastată sinagoga, dar fără ca obiectele sfinte
să fie atinse. Geamurile tuturor locuinţelor au fost sparte. Satul prezintă un aspect jalnic. Sunt
şi câţiva răniţi.
Domnul senator Maier Ebner, împreună cu preşedintele comunităţii izraelite locale, dl
Teich, au expediat o telegramă de protestare ministerului de interne.
Versiunea ministrului de interne. Azi dimineaţă, ministerul de interne a primit o
telegramă de la Cernăuţi, în care a fost anunţat că o nouă turburare antisemită s-a petrecut în
satul Bălăceana, situat la o depărtare de 15 km de Suceava. La miezul nopţii, agitatorii
antisemiţi au tras clopotele de la biserică, adunând satul. Ţăranii au spart multe prăvălii
evreieşti şi au devastat o şcoală evreiască din sat. Jandarmii au fost în imposibilitate să
menţină ordinea. Ei au fost nevoiţi să tragă salve de focuri în aer, pentru a intimida pe ţărani.
Se vor lua măsuri drastice. Dl subsecretar de stat Constantin Angelescu 1369, primind,
azi dimineaţă, această telegramă, a adus imediat faptele la cunoştinţa domnului ministru
Vaida. S-a luat hotărârea să se ia o serie de măsuri drastice pentru a pune capăt acestor
agitaţiuni, care fac atât de mult rău ţării, înăuntru şi în afară.
Consfătuirea de la ministerul de interne. S-a decis ca, la ora 11, să fie convocaţi la
ministerul de interne toţi şefii de autorităţi, pentru a discuta situaţia şi a lua măsurile în
consecinţă. La ora 11, s-au întrunit, în cabinetul domnului Angelescu, domnii dr. Vaida,
Cădere – secretar general, general Nicoleanu – comandantul jandarmeriei, procurorul general
de la Cernăuţi, care se afla întâmplător în Capitală, domnii directori Cristescu şi Bianu de la
Siguranţa generală. Conferinţa a durat până la ora 1.
1368 Adevărul, anul 43, nr. 14277, duminică 13 iulie 1930, p. 3
1369 În 18 iulie, la ora 10, 4 studenţi macedoneni vor atenta la viaţa lui Constantin Angelescu, în chiar biroul său
de la Interne, sub pretextul unei audianţe – n. n.
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Măsurile decise. Domnul C. Angelescu a primit, apoi, pe ziarişti, cărora le-a declarat
că guvernul este ferm decis să ia măsuri radicale pentru stârpirea acestor agitaţii. În acest
scop, s-au luat următoarele măsuri: Dl Victor Cădere, secretar general al ministerului de
interne, va pleca, astă-seară, la Suceava, pentru a conduce şi a supraveghea toate măsurile ce
se iau; Dl secretar general al directoratului din Cernăuţi va pleca, astăzi, la Rădăuţi, pentru
acelaşi scop; Mai multe detaşamente de jandarmi, sub conducea domnului colonel Bendescu,
vor pleca la Suceava şi la Rădăuţi, pentru a sta la dispoziţia autorităţilor; De asemenea, s-a
intervenit la ministerul armatei pentru a trimite orice număr de trupe necesare menţinerii
ordinii.
S-a luat hotărârea că orice agitator, care va face cea mai mică mişcare, va fi imediat
arestat şi deferit parchetului. Agitatorii străini de localitate vor fi imediat arestaţi şi trimişi la
urma lor. Nu se vor îngădui întruniri şi manifestaţii care ar putea duce la turburarea liniştii sau
care ar putea provoca acte de agresiune. Toate parchetele din ţară vor primi, în cursul zilei de
astăzi, dispoziţii telegrafice din partea ministerului de justiţie, prin care li se pune în vedere să
dea cel mai larg sprijin celorlalte autorităţi, pentru menţinerea liniştii şi împiedicarea oricărui
fel de turburări. Domnul subsecretar de stat Angelescu şi-a exprimat convingerea că, până în
câteva zile, datorită acestor măsuri, totul va reintra în normal1370.
*
1930, iulie 17: Ancheta în Bucovina. Ţăranii se plâng de proasta situaţie economică.
Suceava, 16 (iulie). Reprezentanţii autorităţilor, care se află în localitate, domnii Cădere,
secretar general la ministerul de interne, general Gavrilescu şi şeful de cabinet Cătuneanu, au
vizitat numeroase comune din judeţul nostru: Bălăceana, Liuzii Humorului, Comăneşti,
Pârteştii de Jos, Cacica, Păltinoasa, Gura Humorului, Solca etc., etc. Pretutindeni au stat de
vorbă cu ţăranii, căutând să le arate că nu trebuie să dea ascultare derbedeilor care îi îndeamnă
la dezordini. Ţăranii au răspuns că ei nu vor decât linişte şi nu se gândesc decât să-şi
valorifice recolta, dar aşteaptă cu nerăbdare înfiinţarea creditului agricol.
Domnul Cădere a primit diferite delegaţii ale locuitorilor. Astfel, micii morari s-au
prezentat împreună cu preşedintele asociaţiei lor, dl Leonte Duracu, şi au cerut sistarea
impozitului pe cifra de afaceri, fixarea impozitelor după venitul real al morilor, acceptarea
unui delegat al micilor morari în comisiile de impuneri, ieftinirea combustibililor etc. Domnul
Cădere a promis că va satisface aceste doleanţe, apoi, de comun acord cu morarii, a fixat
următoarele preţuri pentru măcinat: la 100 kg porumb sau orz – 10 kg în natură sau 25 lei.
Pentru grâu şi secară la valţ, 80 lei la 100 de kg. A mai hotărât introducerea în mod
obligatoriu a cântarelor la toate morile.
De asemenea, domnul Cădere a mai primit pe dl Teich, preşedintele comunităţii
evreieşti din Suceava, însoţit de dl Landau, deputat de Chişinău. Secretarul general de la
interne le-a cerut să liniştească pe evrei, deoarece, din vizitele ce a făcut în ţară, s-a convins că
nu există un curent împotriva evreilor, ci numai din pricina proastei situaţii economice.
Locţiitorul de prefect, dl inspector administrativ Miloceanu, a primit o delegaţie a
meseriaşilor din comuna Arbore, care au cerut micşorarea impozitelor pe cifra de afaceri şi
încurajarea micilor meseriaşi. Dl Miloceanu a promis că va transmite la Bucureşti aceste
doleanţe.
Procurorul general din Cernăuţi, dl Alexandru Teodoru, a primit numeroase delegaţii
de locuitori, care i-au spus diverse reclamaţii. Domnia sa a însărcinat să plece în comunele

1370 Adevărul, anul 43, nr. 14277, duminică 13 iulie 1930, p. 4.
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respective, pentru cercetări, pe primul procuror, dl Bendas. Domnia sa a vizitat comunele
Bălăceana şi Băişeşti.
La cabinetul de instrucţie continuă cercetările în privinţa dezordinilor recente din
Bălăceana şi celelalte localităţi. Se ştie că, pentru mâine, joi, a fost convocată o întrunire
publică. O delegaţie din comuna Bosanci, condusă de sătenii Eremia Lazăr şi Ion Tarafine, sa prezentat la prefectură, cerând libertatea întrunirii şi asigurând că ei nu urmăresc provocarea
de dezordini şi nici nu dau ascultare sfaturilor colonelului Niculcea, care vrea să provoace
revoluţie. Ei cer numai micşorarea impozitelor.
Ieri se zvonise că, în cursul nopţii, se vor produce demonstraţii antisemite la Arbore şi
că, de aici, turburătorii vor merge la Solca. Domnii Cădere şi general Gavrilescu,
comandantul Brigăzii 8 de Infanterie, au plecat imediat într-acolo. Ştirile sosite astăzi, în
cursul zilei, anunţă că pretutindeni a fost linişte. Totuşi, viligiaturiştii de la Solca sunt foarte
îngrijoraţi şi se gândesc să renunţe la restul curei şi să se întoarcă acasă. Astăzi este, la Solca,
zi de târg săptămânal. Prefectul judeţului asigură că nu se va petrece aici nici o dezordine 1371.
Primele procese: Acuzaţii achitaţi. Suceava, 16 (iulie). Ieri a venit în dezbateri
procesul a cinci locuitori, acuzaţi că au participat la dezordinile antisemite din ziua de 10
iulie. Ei sunt daţi în judecată după legea micului parchet. Curtea se compune din domnii Leo
Wachtel, preşedinte; judecător Ţurcan, asesor, şi procuror Tănase.
Pe banca acuzării figurează tinerii Gheorghe Oniu, Ion Holovăţ, Nicanor Croitor,
Gheorghe Drăgoiu şi Ştefan David, toţi din comuna Bosanci. Ei sunt acuzaţi că au aruncat cu
pietre asupra caselor locuitorilor evrei Ghingold, Merlaub şi Weber, Se procedează la
interogatoriul acuzaţilor. Cu toţii declară că nu au nici o vină şi că au fost indicaţi de evrei ca
răzbunare, deoarece sunt cunoscuţi ca nutrind sentimente antisemite.
Dl Nicolau Mandinescu, chemat ca martor, povesteşte cum, în ziua de 10 iulie, încă de
la prânz, a aflat că se pregăteşte un atac în contra Poştei. Seara, pe la ora 8, a văzut cum a
venit un grup din Suceava şi cum se arunca cu pietre asupra caselor evreieşti. El însă a stat la
o depărtare de vreo 20 de paşi, încât nu poate spune că recunoaşte pe acuzaţii de astăzi. Mai
sunt ascultaţi, tot în calitate de martori, locuitorii Ghingold, Merlaub, Weber, Maria Eremia,
Popadiuc, Oniu şi alţii.
Procurorul, în rechizitoriul său, cere condamnarea acuzaţilor în baza legii Mârzescu.
După o scurtă deliberare, Curtea declară pe toţi acuzaţii achitaţi, în lipsă de dovezi. Procurorul
a făcut recurs.
Se începe procesul agricultorilor Gheorghe Turculeţ, din comuna Ludie Humorului,
acuzat că a împărţit broşuri cu conţinut subversiv. Turculeţ recunoaşte că a împărţit manifeste,
pe care spune că le primise de la colonelul Niculcea. Nu ştia însă ce conţin. Procurorul cere
amânarea procesului, până când vor sosi manifestele, care, actualmente, se află la postul de
jandarmi Ilişeşti, pentru a fi cercetate de instanţă. Cererea este admisă şi procesul este amânat
pentru vineri, 18 iulie. Avocatul Iacubovici cere citarea ca martor a domnului ministru VaidaVoevod şi a domnului prefect Tudoraş.
Urmează procesul tinerilor Ion Alexiuc, Nicolai Hrăciniuc, Eugen Striban, George
Leuciuc, Rudolf Stockmayer, Toader Crainiciuc, Ilie Leuciuc, Frantz Stanis şi Ioan Scriba,
implicaţi, de asemenea, în devastările de joia trecută. Acuzaţii sunt apăraţi de domnii Jauca şi
Iacubovici. Partea civilă este reprezentată prin dl Vogel. Se începe interogarea acuzaţilor. Ion
Alexiuc recunoaşte că a luat parte la adunarea ce s-a ţinut, dar nu ştie ce s-a vorbit acolo.
Hrenciuc şi Striban, care au fost prinşi cu obicte de furat în mână, declară că au primit aceste
lucruri de la nişte necunoscuţi. Frantz Stanis, care se afla în faţa prefecturii, când a avut loc
1371 Adevărul, Anul 43, nr. 14279, joi 17 iulie 1930, p. 3
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manifestaţia devastatorilor, spune că a fost acolo în exerciţiul funcţiunii, fiind funcţionar al
apeductului. Ceilalţi acuzaţi tăgăduiesc, de asemenea, faptele care li se impută.
Domnul avocat Vogel cere citarea ca martori a domnilor comisar Romanovschi, Isac
Nussbrauch şi sublocotenent Căldăruş. Cererea este admisă şi procesul se amână pentru
vineri.
Noaptea trecută, au fost sparte geamurile de la locuinţa domnului Leon Rottkopf,
preşedintele Partidului social-democrat din Suceava. Autorii spargerii nu au fost prinşi 1372.
*
1930, iulie 18: Joia grijilor în Bucovina. Străduinţele autorităţilor de a evita
turburări. Suceava, 17 (iulie). Capii autorităţilor din Cernăuţi şi Bucureşti, aflători în Suceava,
nu au o clipă de odihnă. Zilnic, judeţul este cutreierat în lung şi în lat, toate comunele sunt
vizitate şi pretutindeni se supraveghează cu atenţie executarea măsurilor de ordine luate de
centru. Ţăranii cer ca deputaţii să vină în mijlocul lor pentru a le asculta păsurile. Până acum,
numai deputatul Gorcea a făcut aceasta. Zvonindu-se că în comuna Arbore s-ar proiecta
dezordini, dl Gorcea, care este foarte popular acolo, a plecat imediat în comună, a luat contact
cu consiliul comunal şi cu fruntaşii satului şi a reuşit să liniştească spiritele. Dl Gorcea a mai
vizitat comunele Pârteştii de Jos, Pârteştii de Sus, Cacica, Botoşana, Cajvana etc.
O ordonanţă pe care un preot nu vrea s-o citească. În ultimele zile, nu s-au
semnalat tulburări. Domnii general Gavrilescu şi locotenent-colonel Băican, secretarul general
Cădere, inspectorul Cătuneanu şi Dumitrescu străbat judeţul în lung şi în larg. Au mai sosit în
localitate, pentru a lua măsuri de ordine, domnii Pihal, subinspector la Siguranţa din Cernăuţi
şi colonel inspector Bendescu, de la Inspectoratul 2 jandarmi Cernăuţi. Dl prefect Miloteanu a
primit delegaţia de studenţi, în frunte cu studentul Doboş Boca. Aceiaşi delegaţie s-a prezentat
dlui secretar general Cădere, pentru a da asigurări formale că nu vor avea loc dezordini. Ieri sau placardat în oraş ordonanţe, din partea dlui prefect Miloteanu, care face apel la cuminţenia
populaţiei şi, totodată, anunţă că, dacă se vor produce dezordini, vinovaţii vor fi aspru
pedepsiţi. Autorităţile în subordine sunt, de asemeni, foarte vigilente.
Ici, colo, unde s-au mai semnalat agitaţii, s-au luat imediat măsuri. Astfel, în comuna
Băişeşti, preotul Grigoraş n-a voit să explice populaţiei ordonanţa prefecturii, spunând că el
nu are a primi ordine din partea autorităţilor administrative. În această comună se dedă la
agitaţii un anume Emilian Popinciuc, licenţiat în Drept.
În comuna Stroeşti s-au spart câteva geamuri. Autorii au fost identificaţi. Ei se numesc
Petre Poleacu şi Nicolae Toma Văleanu. O delegaţie a evreilor din Burdujeni s-a prezentat la
domnul prefect Miloteanu, exprimându-şi teama ca agitaţiile să nu se întindă şi în târgul lor.
Prefectul a dat formale asigurări. Şeful poliţiei din Solca, dl Costică Popovici, împreună cu
pretorul Reuţ, au căutat, de asemeni, să liniştească pe viligiaturişti, convingându-i să nu
părăsească localitatea, deoarece, în urma măsurilor luate, nu se vor produce nici un fel de
tulburări.
Ce se petrece azi. Un zvon. Astăzi, joi, este la Suceava zi de târg. Proiectata întrunire
a Ligii contra cametei nu se ţine. Târgul este foarte slab animat. La fiecare barieră a oraşului
sunt instalaţi câte un procuror, doi ofiţeri, un comisar şi mai mulţi soldaţi. Ţăranii sunt
cercetaţi de magistraţi, apoi lăsaţi să intre în oraş. Dl Miloteanu a emis o ordonanţă, prin care
se interzice ţinerea oricărei întruniri, fără autorizaţia dumisale.
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Pentru mâine, 18 iulie, dl secretar general Cădere a convocat pe toţi directorii de bancă
din Suceava, ca să discute problema scăderii dobânzilor. Se crede că dobânzile vor fi scăzute
la 12 la sută, de la 35 şi 45 la sută, cât a fost până acum.
În judeţ, s-a răspândit, ieri, zvonul că regele Carol ar fi fost împuşcat. Dl cădere a
dispus dezminţirea acestei invenţii, prin afişe şi prin batere de tobe. Totodată, a luat măsuri a
fi descoperiţi autorii acestei fantastice invenţii 1373.
*
1930, iulie 23: Dl Pompiliu Ioniţescu, despre situaţia din Bucovina. Înapoiat din
Bucovina, dl Pompiliu Ioniţescu, subsecretar de stat la ministerul de finanţe, a declarat prese,
cu privire la situaţia din acest ţinut. Domnia sa afirmă că în Basarabia este linişte, iar
autorităţile au luat măsuri pentru a preîntâmpina dezordinile.
Situaţia economică. Situaţia economică în Bucovina este foarte rea (Iorga îi avertiza,
la cumpăna anilor 1919/1920, în Calendarul „Glasul Bucovinei‖: „Sunteţi, aici, în Bucovina,
oameni culţi şi bogaţi, dar să nu uitaţi că aţi intrat în România Mare!‖ – n. n.), mai ales în
urma crizei din industria lemnului. Activitatea este atât de redusă în această industrie (datorită
corupţiei din Mitropolie, care administra Fondul Religionar – n. n.), încât se poate spune că
este aproape oprită. Cel mai bun mijloc de a veni în ajutorul populaţiei de acolo este să i se
dea posibilitatea să-şi câştige, din nou, existenţa prin muncă. Dl Pompiliu Ioniţescu a
constatat că Administraţia fondului bisericesc al Bucovinei este nedreaptă cu ţăranii din
regiunile silvice, pentru că, în calitatea ei de proprietară a pădurilor şi fierăstraielor, vinde
lemnele cu preţuri exagerate.
Datoriile sătenilor. Datoriile sătenilor din Bucovina sunt foarte mari. Judecătoriile de
acolo, care au să judece procesele dintre debitori şi creditori, acordă cheltuieli de judecată
prea mari. Pentru ca ţărănimea să scape de situaţia de astăzi, trebuie luate urgente măsuri
economice.
A început exportul. De câteva zile, a început exportul către Polonia, prin staţia
Grigore Ghica Vodă. În cazul când exportul acesta va creşte şi în cazul când şi exportul pentru
Cehoslovacia va deveni mai activ, este probabil că situaţia economică din Bucovina se va
ameliora simţitor1374.

1930: Dezordinile antisemite, văzute din Ardeal
1930, iulie 10: Ce s-a petrecut la Suceava. De la Ministerul de Interne se comunică:
La Suceava, întrunirea anunțată în contra cametei n-a mai avut loc. S-au strâns peste 2.000
țărani, care au stat aproape toată ziua. Au fost vociferări, fără incidente sângeroase. În cele din
urmă, țăranii s-au răspândit, în prezent este liniște. Poliția a fost tot timpul la fața locului,
luând măsuri contra tulburătorilor. / După rapoartele primite de autoritățile centrale, s-au făcut
ieri, în Suceava, 35 de arestări. Parchetul de Suceava, căruia i-au fost deferiți cei arestați, în
frunte cu dl colonel Neculcea, conduce cercetările‖ (Gazeta Transilvaniei, Anul XCIII, nr. 72,
duminică 13 iulie 1930, p. 2).
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1930: „Situația în Bucovina. Expozeul făcut presei de secretarul general de la interne.
După cum se știe, îndată după primele agitații din Bucovina, guvernul a trimis la fața locului,
pentru potolirea spiritelor, pe dl prof. Victor Cădere, secretarul general al Ministerului de
Interne. Întors în Capitală, dl Victor Cădere, după ce a prezentat Suveranului și guvernului
concluxiile anchetei făcută în Bucovina, a făcut sâmbătă, după-amiază, la orele 5, următorul
expozeu reprezentanților presei:
Ce s-a petrecut la Suceava. Evenimentele din ziua de joi 10 iulie din Suceava și din
unele comune din județ au fost, în adevăr, de natură a provoca anumite măsuri pentru
restabilirea ordinii, cu toată energia și tactul cerute de împrejurări. Înainte de orice, tebuia o
acțiune de coordonare și depline puteri pentru a rezolva pe loc această problemă. Iată în ce
condiții și cu ce misiune am plecat la Suceava, unde am ajuns duminică 13 iulie. Am găsit
acolo o stare de spirite îngrijorătoare, la care au contribuit cauze de ordin general, altele
speciale regiunii. Aceste cauze vă sunt deja cunoscute.
Vina băncilor. Scăderea prețului cerealelor și a vitelor este o consecință a
independenței economice și o chestiune de piață internațională. Dar nu s-au explicat la timp
aceste fenomene țărănimii, pentru a o feri de angajamente onoroase față de bănci. Din contra,
cunosc bănci care au îndemnat pe țărani să ia bani cu împrumut peste nevoile lor. S-au luat
procente mari, uzurare, este adevărat; s-au admis cheltuieli de executare mari,
disproporționate cu datoriile urmărite. Apoi nici chestiunile locale, ca: morăritul, ravagiile
produse de inundații, taxele percepute pentru serviciile religioase obligatorii, administrația
fondului religionar etc. nu erau tratate cu omenie și din punct de vedere al solidarității
sociale. Încasarea impozitelor se făcea fără nici o îngăduință; situația, în special a fostului
județ Suceava (cuprindea satele de lângă granița Bucovinei și avea capitala la Fălticeni – n.
n.), ca județ de graniță, care avea avantajele sale în trecut (contrabanda tolerată, între Plopeni
și Bosanci, pe la Rateșul lui Țînțar – n. n.), n-a fost nici ea ținută în seamă.
În ce constă curentul antisemit. Există un curent antisemit, continuă dl V. Cădere,
dar în mod evident nu aceasta a fost cauza esențială a dezordinilor din Suceava, Bălăceana
etc. Mai puternică a fost agitația dusă de colonelul Neculcea; mai sunt diverși agitatori
ocazionali, precum și profesioniști ai partidelor de opoziție, care au înțeles de a menține o
stare de neliniște. La capătul acestor agitații apare, mai întotdeauna, agentul anonim, cu idei
de luptă conform tacticii comuniste. Iar unii parlamentari, pare-se dintr-o tradiție locală, nu sau ocupat activ de circumscripțiile lor. În unele părți, administrația a fost excedată.
Rezultatele unei bune propagande la sate. Am luat contact direct cu satele, pentru a
le câștiga încrederea, pentru a le asculta plângerile. Țărănimea din Bucovina este o populație
mândră, demnă, conștientă de tradiția ei. Aceasta mi-a ușurat mult sarcina restabilirii
respectului de autoritate. A fost tutelată excesiv de fosta administrație austriacă. Acum, când
administrația românească a introdus mai multe libertăți, lasă însă de dorit în ceea ce privește
remedierea tuturor greutăților, mult mai mari și mai numeroase, pe care le are de învins. Dar
cine poate inventa, azi, ceea ce ani și ani de tradiție formase altădată?
Mentalitatea populației bucovinene. Populația țărănească are un respect nemărginit
față de cuvântul dat. Aceasta explică de ce n-a reacționat, până acum, individual contra
cazurilor de cămătărie excesivă. Puteam să-i îndemn a-și călca cuvântul? Fiecare se va
conduce, pe viitor, conform legii, care îl apără, și conform conștiinței sale. Am crdința că,
dacă lucrurile s-au liniștit, este că elementele sănătoase din sate s-au trezit în fața unei
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primejdii mai mari și mai periculoase decât suferințele actuale. Mai mult decât oricând,
tineretul trebuie supravegheat: școala și familia să-și facă datoria.
Măsurile luate de guvern. Am luat unele măsuri pe loc – cu morarii, cu bancherii, cu
înlăturarea elementelor abuzive din administrația locală. Altele au fost luate de guvern. Dl
ministru de interne a dispus întărirea autorităților, curmarea oricărui abuz, stârpirea agitațiilor,
dar și a alarmiștilor. Ar fi de dorit chiar să nu se mai facă, în unele ziare, campanie excesivă,
căci pe această cale se face școala anarhiei. Dl ministru de Justiție a trimis deja anchete la fața
locului și a luat măsuri de redresare a autorității judecătorești. Dl ministru de Finanțe a trimis
la fața locului pe dl subsecretar de Stat Pompiliu Ioanițescu, să procedeze la remediere
conform împrejurărilor locale – și multe măsuri bune au fost deja luate. Deci, răbdare și
liniște. Cu aceasta m-am despărțit de populația din județul în care am lucrat 10 zile.
Cum se poate obține spiritul de ordine. La întrebarea cum a reușit să prevină
turburările proiectate, dl. V. Cădere răspunde: „Cu sânge rece și tact. Înțelegerea nevoilor este
și o chestiune de suflet. Nu m-am dus acolo cu gândul de a uza de mijloace, decât în cea mai
extremă limită, care n-a fost atinsă; probă ceea ce s-a putut realiza prin o muncă încordată.
Țin să mulțumesc colaboratorilor mei ocazionali, dlui procuror general Alexandru, Inspector
general administrativ Miloteanu, Inspector general Dimitrescu, organelor lor în subordine, dar
mai ales domnului general Gavrilescu și subalternilor săi pentru concursul neprețuit ce mi-au
dat zi și noapte. Presa, care a făcut reportagii la fața locului, a dovedit multă obiectivitate.
Mulțumesc, deci, tuturor celor care au examinat liniștit și fără patimă evenimentele petrecute.
Doresc ca, pe viitor, aceiași bună colaborare să continue, pentru liniștirea spiritelor în țară‖.
Cu aceste cuvinte a terminat dl profesor Cădere declarațiunile sale.
În Bucovina există o lege a cametei. Întrebat de ziariști asupra ravagiilor provocate
de camătă în Bucovina, dl Cădere răspunde: „Astăzi, camăta a ajuns un scandal în Bucovina.
Chiar băncile cu scont la Banca Națională percep dobânzi nepermise. Totul se explică când
veți ști că într-un orășel ca Suceava sunt nu mai puțin de 20 de bănci, fiecare cu consiliile lor
de administrație, directori, pradirectori etc. și cheltuielile respective‖ (Gazeta Transilvaniei,
Anul XCIII, nr. 79, miercuri 30 iulie 1930, p. 4).

1931: Basoreliefurile de la Buneşti
Revista de Arheologie din Paris primea, de la procesul de liceu Vasile Ciurea, director
al Muzeului Regional din Fălticeni, câteva fotografii ale unor antichităţi extrem de
interesante, precum basorelieful cu inscripţie, descoperit de ţăranul Constatin Florea din
Buneşti, pe fosta frontieră cu Bucovina, la doar 60 cm adâncime.
Sculptat în gresie, obiectul cu dimensiunile de 39/18 cm şi o grosime de 10,5 cm, în
prim-plan aflându-se capul unui lup, cu botul deschis şi cu o dantură fără canini.
Un al doilea basorelief, găsit tot la Buneşti, cu dimensiunile 17/11 cm şi o grosime de
3,5 cm, reprezintă „un personnage fort curieux‖, cu o faţă imberbă şi fără mustaţă. Francezii
presupuneau un chip de femeie, reversul plăcuţei fiind dedicat unui mesaj scris, încă
nedescifrat, arheologul A. Van Gennep susţinând, în Mercure de France din 15 martie 1931
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că aceste inscripţii, deci şi cea cu capul de lup, „au fost făcute după cioplirea chipurilor şi fără
legătură cu ființele reprezentate‖1375.

1934: Isprăvile banditului Coroi
„Banditul Coroi a ajuns spaima Judeţului Botoşani. Îndrăzneala sa nemaipomenită
a pus pe gânduri întreg judeţul. Împreună cu cei opt tovarăşi ai săi a atacat, de un timp,
încoace, tot felul de persoane: ţărani din satul său, domni bogaţi de la oraş, sergenţi de stradă,
jandarmi, ba chiar şi ofiţeri. În iarna trecută, a atacat pe însuşi comandantul legiunii de
jandarmi a judeţului Botoşani, pe dl maior Manuil. Şi se credea că îndrăzneala sa şi-a ajuns
culmea cu această lovitură. Iată însă că, săptămâna trecută, a făcut-o şi mai lată, dând, într-o
singură noapte, mai multe lovituri.
La hora satului. În ziua de Sf. Mărie, banditul Coroi, cu tovarăşii săi, a petrecut toată
ziua în comuna Guranda. În această comună se află familia banditului: soţia şi mai mulţi
copii. Bandiţii s-au prins în horă cu locuitorii satului şi, de frică, nici un ţăran n-a îndrăznit să
anunţe postul de jandarmi. De la horă, au plecat spre locuinţa unui fruntaş al satului, cu care,
se vede, avea ceva de împărţit. Au găsit, în faţa casei, o mulţime de săteni, stând de vorbă, şi,
astfel, au trebuit să-şi vadă mai departe de drum.
Cum sunt înarmaţi bandiţii. Flecare bandit e înarmat până în dinţi. Cu revolvere, cu
puşti, cu gloanţe şi praf de puşcă. Doi inşi poartă puşti mitraliere, pe care le descarcă de
gloanţe destul de des. Astfel înarmaţi, au plecat spre orăşelul Ştefăneşti. Aici au făcut un
adevărat prăpăd. Şi-au lăsat caii să pască la marginea satului, prin porumbiştea locuitorilor, şi,
întrând în sat, au legat pe cei doi guarzi comunali. Au început apoi a trage cu mitralierele, aşa,
ca să sperie oamenii, de credeai că s-a început războiul. După aceea, s-au pus pe lucru. S-au
împărţit în două cete şi au intrat în locuinţa morarului Beranovici, l-au legat cobză, împreună
cu familia şi servitorii, şi i-au luat un sac cu hani de câte o sută de lei, în greutate de 10 kg. De
aici, au trecut la locuinţa unui mare comerciant, Gherşiu Grizaru. Aici au găsit numai pe un
fiu de-al comerciantului, pe care l-au bătut zdravăn şi care, drept mulţumită, le-a dat cele o
sută de mii de lei, pe care îi avea.
Unul car e nu-i acasă. Au încercat, apoi, la locuinţa altui bogătaş. Aici servitorii au
răspuns că stăpânii lor sunt plecaţi la băi şi, astfel, cu părere de rău, ei fără stăpâni nu le pot
deschide uşa. Atunci bandiţii au spart uşa, au legat pe servitori, i-au dus în pivniţă, i-au băgat
în câte un butoi şi i-au încuiat... „până vor veni stăpânii de la băi, ca să-i deschidă‖. Au luat
apoi ce-au putut şi au plecat la altă locuinţă.
Pe perete-n jos. Au trecut la locuinţa depozitarului de spirt A. Bolaci. Aici, ca în alte
părţi. L-au legat, l-au bătut şi i-au cerut bani. În timpul târguielilor, femeia depozitarului s-a
strecurat într-o cameră vecină, a luat cei 120 de mii de lei, câţi avea, şi de la etaj s-a scoborât
cu ei, pe parcane şi pe burlane, şi a dispărut în întunerecul nopţii. Bandiţii, văzând că nu
găsesc bani, au bătut pe bărbatul său rău de tot.

1375 Revue Archéologique, Cinquiѐme série. Tom XXXIII, Janvier-Avril 1931, pp. 22-24
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O luptă în aer. Au întrat, apoi, în locuinţa unui oarecare Burihovici. Aici însă s-au
schimbat lucrurile. Burihovici era un om puternic. Şi, cu toate că a fost ameninţat cu
revolverul, a prins pe Coroi şi a vrut să-l arunce pe fereastră, de la etaj. Dar şi-a băgat nasul
nevastă-sa şi a stricat lucrurile. Cum era întuneric, ea credea că bărbatul său e deasupra
prăpastiei, gata de a fi aruncat pe fereastră. Şi a început a trage pe bărbat de spate, astfel că
banditul a scăpat. De frică, însă, Coroi a sărit pe acoperişul unei case şi, de acolo, a dispărut,
împreună cu tovarăşii săi.
În urmărirea bandiţilor. Domnul maior Manuil, comandantul legiunii de jandarmi
Botoşani, a cerut ajutoare de la legiunile de jandarmi Iaşi, Roman şi Dorohoi, şi, astfel, a
plecat în urmărirea bandiţilor. Într-un lan de floarea soarelui, de la marginea pădurii Guranda,
bandiţii au fost descoperiţi. După cum scrie un ziar din capitală, ei au fost trădaţi de un
tovarăş de-al lor, numit Vieru. S-a pornit atunci o luptă pe viaţă şi pe moarte. Sunau
mitralierele, şi de o parte, şi de alta. Şase bandiţi, toţi răniţi, unul pe moarte, s-au predat. Şeful
bandei, Coroi, a reuşit însă să dispară, împreună cu alt tovarăş. Jandarmii sunt acum în
urmărirea lui‖1376.
„Banditul Coroi a fugit din închisoare. Temutul bandit, pe urmele căruia au bătătorit
drumurile codrului, mai lunile trecute, jandarmii din trei judeţe, Coroi, cel despre care s-au
scris multe pagini de gazete şi despre care ştim că s-a predat singur, ca să scape de viaţa
trudită de haiduc, a fugit de la închisoarea din Botoşani, unde îşi aştepta judecata. Paza lui
Coroiu o făceau soldaţi din regimentele garnizoanei Botoşani, câte 30-40, pe rând, sub
comanda unui subofiţer. Pe lângă soldaţi, mai erau şi câţiva gardieni speciali.
În noaptea fugii, era de pază soldatul Mihail Siminiceanu, din contingentul 1934, de
fel din comuna Călăraşi, nu departe de Dorneşti, comuna lui Coroi. Acesta era un băiat voinic
şi foarte bine văzut de mai-marii săi. Tocmai pentru că era cel mai destoinic a fost pus de pază
la uşa celulei lui Coroi, nu numai acum, ci şi de alte ori.
La ora 12, noaptea, s-a făcut inspecţia. Totul era în regulă. Coroi dormea. La ora 1, a
venit ofiţerul de rond şi, când a trecut prin dreptul celulei lui Coroi, a văzut că santinela
lipseşte, uşa e deschisă înapoi, iar banditul nu mai e acolo. S-a dat imediat alarma, s-au trimis
înştiinţări în celelalte oraşe şi la graniţă, dar, până când scriem aceste şire, banditul n-a putut fi
prins. Nu se ştie precis planul fugii. Se crede că soldatul a fost plătit sau a fost atras de faima
lui Coroi şi, de aceea. a plecat cu el. S-a luat la cercetări şi fostul director al închisorii, un
oarecare Ustachi. Acesta chefuia, înainte vreme, cu Coroi, în închisoare, din care pricină a
fost dat afară din slujbă. Vestea de mai sus a produs mare vâlvă, mai ales în ţinuturile
moldovene‖1377.
„Banditul Coroi s-a predat. Soldatul care i-a înlesnit fuga s-a împuşcat. După ce
Coroi a fugit din închisoarea de la Botoşani, jandarmii şi poliţia s-au pus pe urmele lui. Dar
parc-ar fi intrat în pământ. Nu era chip să-l prindă. A treia zi de la fugă, telefonul procurorului
moldovean trimitea la Bucureşti o ştire parcă de necrezut. Banditul Coroi, spunea procurorul,
s-a predat astă-dimineaţă. Vom povesti pe scurt cum s-au întâmplat lucrurile.
În ultima zi pe care a petrecut-o la închisoare, Coroi s-a înţeles cu soldatul Simniceanu
să-i înlesnească fuga. I-a spus că vor forma împreună o bandă şi se vor îmbogăţi. Soldatul,
spre nenorocirea lui, a ascultat. În miezul nopţii, fiind de pază, i-a deschis celula. Au vrut să
elibereze pe toţi deţinuţii, dar n-au putut, căci s-a auzit o sonerie. Era ofiţerul de rond, care
venea la inspecţie.

1376 Unirea Poporului, XVI, 34, Blaj, 26 august 1934, p. 1
1377 Unirea Poporului, XVII, 33, Blaj, 18 august 1935, p. 3
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Au ieşit repede în curte şi s-au dus la bucătărie, să caute ceva de mâncare. N-au găsit
însă nimic. Au sărit atunci zidul. Ajunşi în stradă, au auzit alarma, pe care a dat-o ofiţerul.
Prin grădini şi prin porumbişti, au fugit spre Suliţa, unde era soacra lui Coroi, de la care a luat
1.500 lei. De sate se apropiau tare cu greu, căci erau înconjurate toate cu jandarmi.
După trei zile, Coroi s-a întors iar la Botoşani. Era noaptea, după miezul nopţii. A
intrat la un restaurant şi, când a ieşit de acolo, a cerut unui birjar să-l dacă la procuror acasă.
Acesta nu ştia unde locuieşte procurorul, de aceea l-a dus la avocatul Mănăstireanu. Împreună
cu avocatul, Coroi a plecat la procuror, unde s-a predat.
Luat la întrebări, Coroi a spus că a fugit pentru că a auzit că o să fie trimis la Suceava,
unde va fi ţinut mai „la răcoare‖ decât la Botoşani. A arătat că, dacă ar fi vrut, putea să nu se
mai întoarcă, dar n-a făcut-o pentru că se simte nevinovat. După semne, se pare însă că e
nebun. Râde, plânge şi se loveşte cu capul de pereţi.
Soldatul care i-a înlesnit fuga a fost găsit împuşcat în pădure. S-a împuşcat de frica
legii. El a declarat că a fost înşelat de Coroi, care l-a părăsit apoi în mijlocul pădurii. Acum e
la spital, pe moarte‖1378.

1936: Monumentul pentru eroii războiului,
ridicat de legionarii din Liuzii Humorului, judeţul Suceava
„Morţii războiului erau aproape uitaţi de către dregătoriile din acest sat bucovinean.
Dar legionarii şi-au adus aminte de ei şi le-au ridicat frumosul monument pe care-l vedem în
chipul de alături. E înalt de 9 metri şi a fost repede isprăvit, cu toate că prefectul judeţului a
încercat, de 2 ori, să oprească lucrarea.
A fost sfinţit, la 19 iulie 1936, de 6 preoţi, de faţă fiind o mie de legionari. Au
preamărit fapta legionarilor: Părintele Hnidei şi dl Dr. Mitric, iar din partea legionarilor au
răspuns comandanţii Lauric, Biceagă şi prof. Ionescu. Legionarul Strobel, care a condus
lucrarea, a fost arestat în ajunul sfinţirii, ca să nu se poată bucura de sărbătoarea legionară. A
mai fost de faţă, la sfinţire, şi o echipă de legionari de la tabăra Părhăuţi, veniţi pe jos, în
marş‖1379.
„În comuna Părhăuţi, Suceava, a fost, în vara aceasta, o tabără de muncă legionară,
unde s-au făcut cărămizi pentru o Casă Naţională. Tabăra „Regele Carol II‖, căci aşa se
numeşte, avea arborat un drapel naţional, pe o parte cu zvastica, iar pe cealaltă, cu semnul
partidului „Totul pentru Ţară‖. Drapelul acesta însă nu le convenea autorităţilor, în frunte cu
prefectul Cojocaru, care au trimis jandarmii să-l confişte.
Într-una din zilele lunii trecute, cei 7 legionari din tabără s-au pomenit cu peste 40 de
jandarmi, care, cu forţa, au dorit să ia drapelul. Deşi puţini la număr, legionarii s-au împotrivit
în mod eroic, dar, după mai multe lovituri primite, drapelul a fost rupt în mai multe bucăţi de
către jandarmi.
Cunoscând că tabăra poartă numele M. S, Regelui, iar drapelul e tricolorul românesc,
ne întrebăm: când se va pedepsi acest om, ce stă în fruntea judeţului şi care îşi bate joc de
sentimentul nostru naţional?‖ 1380.

1378 Unirea Poporului, XVII, 34, Blaj, 25 august 1935, p. 4
1379 Libertatea, Nr. 25, Anul al 33-lea, 27 septembrie 1936 – CENZURAT, p. 2
1380 Ibidem, p. 4
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1936: Demnitate suprimată în închisoarea din Suceava
„La Suceava, deţinuţii politici (comunişti – n. I. D.) sunt izolaţi în celule, fără foc şi
fără sobe, fără nici un ajutor medical şi fără medicamente. Din pricina regimului la care sunt
supuşi la Suceava, următorii deţinuţi politici au murit, în cursul ultimului an: Dermaugi,
Baradj, Sarindar şi Minker; în urma relelor tratamente, în 21 martie 1936 a murit Kisch
Ludwig. Deţinuţii care reclamă la director sau la primul procuror sunt bătuţi sălbatic a doua
zi, cum este cazul lui Rudenco Feodor, Korolenko şi alţii, precum Artensia Găină,
Protopopescu Marin, Luca Rosa, Leibovici Zisu, Rosemberg S., Veinstock, Torban I., Sârbu,
Picher, Stoica G., Adler etc.‖1381.

1940: Români, împotriva românismului
După retragerea trupelor româneşti din nordul Bucocovinei şi din Basarabia, împotriva
românilor din aceste provincii a început o aprigă prigoană bolşevică, declanşată de
colaboraţionişti, care aveau să fie judecaţi în lipsă, până în 1942, retrăgându-li-se cetăţenia
română, în baza „dispoziţiunite art. 10 şi 292 din decretul-lege Nr. 3.012 din 1942, publicat în
Monitorul Oficial Nr. 205 din 5 Septemvrie 1940‖ şi a „art. 1 din decretul-lege Nr. 3.862 din
1939, publicat în Monitorul Oficial Nr. 248 din 26 Octomvrie 1939‖. Deciziile de denunţare a
colaboraţioniştilor şi de retragere a cetăţeniei române erau semnate de ministrul secretar de
stat Paul Porumboiu, dar faptele şi identitatea celor trecuţi în rândul „Trădătorilor
Necunoscuţi‖ – ca să folosesc o trimitere la şi mai nedreapta găselniţă a „Eroilor
Necunoscuţi‖, zac neştiute, sub colbul uitării, în mărturiile vremii, pecetea suferinţei fiind
atribuită doar sovieticilor, nu şi delatorilor care, şi datorită şanselor parvenirii, şi din pricina
nevoii de răfuieli personale, iar uneori şi din idealism politic neinspirat (speranţa deşartă întro societate dreaptă, cea comunistă), s-au făcut vinovaţi de crimă împotriva românismului.
Mulţi dintre ei s-au pierdut prin hăţişurile însângerate ale războiului şi au fost, ulterior, cu
prilejul constatării decesului, eroi necunoscuţi, iar alţii s-au întors, în 1944, cu armatele
bolşevice, ca să continue terorizarea celor din neamul lor, ucişi sau deportaţi pe nedrept. Doar
pentru a înlătura confuziile, am hotărât să adun aceste nume de trădători de Neam şi Ţară,
pentru că, din câte am văzut până acum, cei mai mulţi dintre ei nu erau străini, ci români,
întocmind o listă cu „români, împotriva românismului‖, urmând să înţeleg cine anume sunt
cei responsabili de masacrul de la Fântâna Albă. Victimele ne sunt cunoscute, datorită
strădaniilor regretatului Dumitru Covalciuc, dar călăii, încă nu. Şi nu e drept.
Responsabili pentru masacrul de la Fântâna Albă: Berezovschi Ilie, din com.
Corceşti, jud. Storojineţ, „ca primar, numit de ruşi în comuna sa, s-a purtat aspru cu
populaţiunea română, pe care o punea la munci grele şi a contribuit la prinderea şi
împuşcarea, în Aprilie 1941, a unui mare număr de români bucovineni, care organizaseră
să treacă în masă în România liberă‖; Babiuc I. Gheorghe şi Burlă Sofronie, ambii din com.
Budineţ, jud. Storojineţ, „ca funcţionari şi oameni de încredere ai regimului sovietic, au
denunţat pe locuitorii români care vroiau să treacă graniţa în Vechinl Regat, locuitori care,
fiind prinşi de autorităţile ruseşti, au fost împuşcaţi‖; Ioan Buhnea şi Tănase Colotelo, din
com. Cerepcăuţi, jud. Rădăuţi, „fiind agenţi secreţi ai ruşilor, urmăreau pe bunii români care,
1381 La digne supplie des prisonniers politiques en Roumanie, in La Défense, 10 année, No. 377, Vendredi 20
novembre 1936, p. 7
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neputând îndura viaţa sub regimul bolşevic, vroiau să treacă frontiera în Vechiul Regat şi,
după ce-i prădau de tot ce aveau asupra lor, îi dădeau pe mâna autorităţilor sovietice ‖; Vasile
T. Larionov, Grigorie A. Evseidov, Fadei P. Olimpov, Ermil I. Deiov şi Iacob Micheiu,
toţi din com. Fântâna Albă, jud. Rădăuţi, „fiind, sub ruşi, membri în comitetul comunal, s-au
purtat rău cu bunii români, indicând autorităţilor sovietice persoanele ce trebuiau deportate, şi
au vorbit în public împotriva Statului Român, spunând că românii nu vor mai veni înapoi‖;
Ilie Lutaniuc, din com. Cireş, jud. Storojineţ, „în calitate de primar al com. Cireş, sub
regimal sovietic, a ţinut cuvântări în care a adus ofense Statului Român şi a contribuit la
deportarea a peste 40 familii dintre cei mai buni locuitori ai comunei sale‖1382.
Hrehoreac Tudose, din com. Ispas, jud. Storojineţ, „sub regimul sovietic a făcut
propagandă comunistă, ţinând cuvântări, prin care insulta biserica, Statul şi poporul român,
totodată făcându-se vinovat şi de deportarea mai multor familii din citata comună‖1383.
Lucec Grigore a lui Procop, din com. Ispas, jud. Storojineţ, „sub regimul sovietic a
făcut propagandă comunistă şi, în cuvântările pe care le ţinea, aducea ofense poporului şi
Statului român‖1384.
Hunca Nicolae, din com. Stăneştii de Sus, jud. Storojineţ, „sub regimul sovietic, fiind
ajutat de primar, a participat la toate adungrile publice, unde a luat cuvântul, spunând că
Bucovina va rămâne veşnic sub stapânirea rusească‖1385.
*
Colomiciuc Nicolae, din com. Budineţ, jud. Storojineţ, „omul de încredere al ruşilor,
a urmărit şi a contribuit la deportarea mai multor familii româneşti, făcând, în acelasi timp,
propagandă antiromânească ş i elogiind programul comunist, iar în vara anului 1941, a luat cu
forţa de la locuitori căruţe, pentru a fi folosite de armata rusească, în retragere‖.
Babiuc I. Gheorghe şi Burlă Sofronie, ambii din com. Budineţ, jud. Storojineţ, „ca
funcţionari şi oameni de încredere ai regimului sovietic, au denunţat pe locuitorii români care
vroiau să treacă graniţa în Vechinl Regat, locuitori care, fiind prinşi de autorităţile ruseşti, au
fost împuşcaţi‖.
Mihai I. Uhrenovschi şi Mihai Serehei, ambii din com. Ispas, jud. Storojineţ, „au
fost comunişti ruşi înainte de a fi ocupată de ruşi Bucovina de Nord, iar după această dată au
criticat în public regimul românesc, aducând injurii poporului şi Statului român…
Uhrenovschi Mihai, sub regimul sovietic, a rupt tricolorul românesc de la toate instituţiile din
citata comună, făcând, din partea roşie a steagului, drapele bolşevice, iar Serehei Mihai era în
serviciul de spionaj al ruşilor mai înainte de anul 1940, trecând chiar fraudulos în Rusia, în
luna februarie 1940, şi reîntorcându-se odată cu intrarea trupelor ruseşti în Bucovina‖.
Zahariuc T. Ilie, din com. Petriceni, jud. Storojineţ, „sub regimul sovietic, a adus, în
public, injurii neamului românesc, lăudând, în acelaşi timp, poporul rusesc‖1386.
*
Pentelei Puiu a lui Procop, din com. Stăneştii de Jos, jud. Storojineţ, „a primit cu
bucurie trupele ruseşti, în iunie 1940, şi tot atunci s-a exprimat în public că steagul român nu
1382
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va mai flutura în comuna sa, iar după această dată, ca funcţionar al regimului sovietic, s-a
purtat rău cu populaţiunea care nu se supunea ordinelor lui, făcând, în acelaşi timp, intensă
propagandă pentru înscrierea locuitorilor în colhoz‖.
Puşcaş V. Nicolae, din com. Budeniş, jud. Storojineţ, „fiind în serviciul ruşilor şi ca
om de încredere al acestora, urmărea pe bunii români, care voiau să se refugieze în Vechiul
Regat, pe care îi denunţa autorităţitor sovietice, spre a fi deportaţi, iar dupa începerea
ostilităţilor din vara anului 1941, a rechiziţionat caruţele locuitorilor, care au servit la salvarea
întregului material de război sovietic şi la retragerea armatei roşii‖.
Dumitru N. Guriuc, din com. Ispas, jud. Storojineţ, „sub regimul comunist, a
denunţat pe foştii funcţionari ai Statului Român, care au fost apoi deportaţi de autorităţile
ruseşti‖.
Gheorghe A. Alexiuc şi Simion O. Sernic, ambii din com. Ispas, jud. Storojineţ, „ca
funcţionari ai regimului sovietic, au semnalat autorităţilor ruseşti, spre a fi deportaţi, pe
locuitorii români care erau contra acestui regim şi au adus, în public, ofense naţiunii române şi
Statului Român‖.
Liutec I. Simion, din oraşul Văscăuţi, jud. Storojineţ, „ca funcţionar al regimului
sovietic, s-a purtat rău cu populaţiunea română, pe care o silea să intre în colhozuri,
contribuind totodată la deportarea mai multor locuitori înstăriţi‖1387.
*
Eugen P. Grijiuc, din com. Petriceni, jud. Storojineţ, „în iunie 1940 a primit cu mare
bucurie trupele ruseşti, iar după:, această dată a făcut propa gandă antiromânească‖.
Gheorghe Gherman zis Ghirucă, din com. Crasna de Jos, jud. Storojineţ, „sub
regimul sovietic, se angaja să treacă pe români graniţa în Vechiul Regat, pe care apoi îi jefuia
şi îi preda autorităţilor ruseşti, datorindu-i-se, în felul acesta, deportarea şi împuşcarea mai
multor locuitori‖.
Mihai Curcă, din com. Hliniţa, jud. Storojineţ, „sub regimul bobşevic, a fost un aprig
propagator al idelurilor comuniste‖.
Ilciuc Grigore, din com. Văşcăuţi, jud. Storojineţ, „sub regimul sovietic a ţinut mai
multe cuvântări în public, prin care a proslăvit armata şi programul comunist, aducând în
acelaşi timp critici regimului românesc‖.
Berezovschi Ilie, din com. Corceşti, jud. Storojineţ, „ca primar, numit de ruşi în
comuna sa, s-a purtat aspru cu populaţiunea română, pe care o punea la munci grele şi a
contribuit la prinderea şi împuşcarea, în Aprilie 1941, a unui mare număr de români
bucovineni, care organizaseră să treacă în masă în România liberă‖.
Bojescu A. Petre, din com. Carapciu pe Siret, jud. Storojineţ, „ca funcţionar al
regimului sovietic, a contribuit la deportarea mai multor familii românesti‖.
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Fediuc Vasile, din com. Petriceni, jud. Storojineţ, „ca funcţionar al regimului
comunist, a contribuit la deportarea mai multor locuitori şi a făcut propagandă pentru
înscrierea în colhoz şi înzestrarea armatei roşii‖.
Harena Petre, din com. Călineşti pe Ceremuş, jud. Storojineţ, „ca funcţionar al
regimului sovietic, a contribuit la deportarea unor locuitori români‖.
Gherţun Ştefan, din com. Banila pe Ceremuş, jud. Storojineţ, „fiind membru în
consiliul comunal, sub regimul comunist, a persecutat pe toţi românii care nu se încadrau în
mişcarea comunistă şi care erau oameni înstăriţi‖.
Clem Nicolae, din com. Zamostea, jud. Storojineţ, „ca funcţionar al regimului
sovietic, a persecutat populaţiunea română, luând cu forţa pământul şi casa unora şi evacuând
din casă pe preotul comunei, iar cu ocazia recensământului, ce s-a făcut de ruşi, a refuzat să
înscrie ca români pe aeei ce se declarau ca atare şi a făcut, în acest timp, propagandă
comunistă şi anti-religioasă‖.
Eufrosina Babiuc, din com. Budeniţ, jud. Storojineţ, „sub regimul sovietic, şi-a
însuşit diferite obiecte din gospodăriile locuitorilor români, care se refugiaseră în Vechiul
Regat sau fuseseră deportaţi de ruşi‖1388.
*
Ioan Buhnea şi Tănase Colotelo, din com. Cerepcăuţi, jud. Rădăuţi, „fiind agenţi
secreţi ai ruşilor, urmăreau pe bunii români care, neputând îndura viaţa sub regimul bolşevic,
vroiau să treacă frontiera în Vechiul Regat şi, după ce-i prădau de tot ce aveau asupra lor, îi
dădeau pe mâna autorităţilor sovietice ‖.
Cuşnir Gheorghe, din com. Sadova, jud. Storojineţ, „ca şef al clubului comunist, a
contribuit la deportarea mai multor familii românesti şi a spionat populaţiunea românească,
denunţând pe cei ce nu simpatizau regimul bolşevic, făcând, în acelaşi timp, o intensă
propagandă anti-românească‖.
Mundreac Ioan şi Tonenciuc Ioan, ambii din com. Mihuceni, jud. Storojineţ, „ca
funcţionari ai regimului sovietic, au fost mari duşmani ai românismului, contribuind la
deportarea mai multor familii româneşti, şi au făcut propagandă comunistă‖.
Cuzec Dumitru, din com. Petriceni, jud. Storojineţ, „sub regimul sovietia a adus
ofense armatei române, lăudând, în acelaşi timp, armata roşie, şi s-a exprimat în public că
Bucovina este a bolşevicilor‖.
Iftimiciuc Alexa, din com. Bobeşti, jud. Storojineţ, „sub regimul sovietic, a făcut
intensă progapandă contra Statului român, căruia i-a adus grave ofense‖1389.
*
Crainic Vasile, din com. Văscăuţi, jud Storojineţ, „la intrarea trupelor ruseşti în
comuna citată, în iunie 1940, a ţinut o cuvântare, prin care şi-a arătat mulţumirea că Bucovina
a fost ocupată de ruşi, aducând, în acelaşi timp, critici şi injurii neamului şi administraţiei
româneşti‖.
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Tănase Lazurea, din com. Petriceni, jud. Storojineţ, „fiind funcţionar al regimului
sovietic, s-a exprimat adesea în public că de 20 dc ani aşteaptă pe bolsevici şi că e bucuros că
au plecat românii‖.
Mihai A. Dkurec şi Atanase M. Djurec, din com. Răstoace, jud. Storojineţ, „sub
regimul sovietic au adus în public ofense naţiunii române şi au contribuit la deportarea celor
mai buni gospodari din comună, făcând, în acest timp, propagandă anti-religioasă, jefuind
casele ceelor deportaţi‖.
Mandiuc Mihai, din com. Petriceni, jud. Storojineţ, „fiind, sub regimul sovietic,
miliţian şi membru în organizaţia „Comsomol‖, a luat parte la arestările locuitorilor români,
care au fost apoi deportaţi, şi s-a exprimat în public că românii nu vor mai veni în Bucovina
de Nord, spunând că va omorî pe românii care susţin contrariul‖.
Andriuc Leon, din com. Ispas, jud. Storijineş, „fiind vechi comunist, a făcut
propagandă pentru regimul sovietic, aducând, în acelaşi timp, injurii poporului român şi
făcând propagandă anti-religioasă‖.
Prepeliţă Niculae şi Boreţ Gh. Tănase, ambii din com. Văscăuţi, jud. Storojineţ,
„ca funcţionari ai regimului sovietic, au asuprit populaţiunea română, contribuind chiar la
deportarea unor locuitori, şi au făcut, în acelaşi timp, propagandă comunistă‖.
Gătej Constantin şi Lazăr Victor, ambii din com. Igeşti, jud. Storojineţ, „fiind
agenţi secreţi ai ruşilor, au terorizat populaţiunea română, supunând-o la munci grele şi
contribuind la deportarea multor români, manifestând, în acelaşi timp, mare simpatie pentru
programul comunist‖1390.
*
Catargiu Vasile, din com Corceşti, jud. Storojineţ, „fiind în serviciul bolşevicilor, a
silit populatiunea română să subscrie bani pentru înzestrarea armatei roşii, spunând, în acelaşi
timp, că este foarte mulţumit de viaţa dusă sub regimul sovietic‖.
Moldovan Dumitru, din com. Corceşti, jud. Storojineţ, „ca funcţionar numit de ruşi,
a terorizat populaţiunea română, pe care o forţa să dea cai şi căruţe pentra armata rusească şi
să sape tranşee de apărare împotriva românilor‖1391.
*
Vasile T. Larionov, Grigorie A. Evseidov, Fadei P. Olimpov, Ermil I. Deiov şi
Iacob Micheiu, toţi din com. Fântâna Albă, jud. Rădăuţi, „fiind, sub ruşi, membri în
comitetul comunal, s-au purtat rău cu bunii români, indicând autorităţilor sovietice persoanele
ce trebuiau deportate, şi au vorbit în public împotriva Statului Român, spunând că românii nu
vor mai veni înapoi‖.
Dudeac Isidor, din com. Vijnicioara, jud. Storojineţ, „fiind numit de ruşi
organizatorul tineretului comunist, a vorbit în public contra Statului Român, iar la începutul
războiului s-a înrolat voluntar în armata roşie şi a luptat împotriva armatei româneşti, fapte pe
care de altfel le recunoaşte singur, în declaraţiunea dată la Postul de jandarmi şi menţinută în
faţa judecătoriei‖ 1392.

1390

Monitorul Oficial, nr. 176 din 31 iulie 1942, pp. 6460-6466
Monitorul Oficial, nr. 197 din 25 august 1942, pp. 7071, 7072
1392
Monitorul Oficial, nr. 199 din 27 august 1942, pp. 7130, 7131
1391
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1941: Agatha Grigorescu-Bacovia: Prin Bucovina
„Zorii sunt încă întunecaţi, când ieşim din ceaţa de noiembrie a Bacăului adormit sub
frunziş veşted şi şuierat de sirene. Fabricile s-au trezit. Maşinile pufnesc şi ne scot vertiginos
spre şoseaua dinspre Roman; vizităm catedrala şi trecem ca gândul spre Fălticeni. Tot ceaţa
viorie a toamnei ne învăluie şi când ieşim din şerpuirile nesfârşite ale Fălticenilor, cu largile
grădini şi drumuri pline de copaci. Străbatem judeţul Suceava, cu mai multe popasuri. Ne
însoţesc amintirile. Trecutul, cu toată istoria acestor ţinuturi, creşte în proporţii de epopee.
Străbatem drumurile şi poate chiar potecile lui Ştefan cel Mare, care le-a sfinţit cu gloria lui.
Vom vedea reşedinţa din Suceava, şi mănăstirile. Soarele de noiembrie a început să poleiască
purpura frunzişurilor întârziate în toamna arămie şi brodează cu apoteoze urmele băjeniei sau
ale strălucitelor biruinţe.
Toată istoria Moldovei e aninată de pământul, văile, munţii, apele şi codrii ei. Şi toată
splendoarea dulcii Bucovine e ţesută în zările şi pajiştile şerpuitoare de-a lungul oglinzilor de
hotar: a Prutului şi Nistrului, şi afluenţilor ce le îmbelşuga apele.
Spre Suceava. Răsare luminos întâiul locaş monahal, Dragomirna: Schitul şi, foarte
aproape de el, Mănăstirea, la care ajungem parcurgând o potecă dublă, ce coteşte după o
fântână, numită „Fântâna Doamnei‖. Ajungem la prima bisericuţă. Aspră, ascetică şi tristă
este străbaterea noastră până la Mănăstirea din ograda cu iarba udă şi noian de frunze – inimi
galbene de ceară – ca şi chipurile monahilor, mai toţi înalţi, slabi, unii cu figuri de icoane
desprinse de pe ziduri. Făpturi mumificate, cu ochi de iluminaţi, zâmbesc blând, ne privesc cu
cuvioşie, şi aproape în şoaptă ne arată unde se află biserica. Clopotniţa, interiorul, câteva
lespezi de morminte, picturi vechi, şi istoricul, spus cu un ton nazal, ne familiarizează cu
trecutul şi prezentul sfântului locaş.
Am vizitat careul cu chiliile ascetice şi am reţinut, la arhondărie, o sală lungă, albă,
aproape goală, doar cu nişte bănci de lemn, lung şi nişte mese de scânduri goale. Călugării
ospătau, în vase de lut, pâine şi mai nu ştiu ce, pare-mi-se un borş moldovenesc. Unul dintre
dânşii, mai bătrân, era la mijloc şi le binecuvânta masa. Pereţii albi aveau o singură icoană.
Părinţii palizi, cu chipurile plecate... sărăcie... smerenie... umilinţă... O adevărată „Cina cea de
taină‖ a realităţii monahiceşti, pe fundalul veacului al 20-lea şi nu al Renaşterii Italiene. Am
dus impresia unei adevărate desprinderi de lume şi de viaţă, împărăţia credinţei e aspră,
simplă, dar majestuoasă şi adânc grăitoare deşertăciunilor omeneşti.
Intrăm în Suceava lui Ştefan şi a atâtor voievozi. Bisericile ei strălucesc în soare
neobişnuit de multicolore, acoperişurile fiind asemeni unor mozaicuri colorate, ce ne atrag
atenţia. Toate sunt construite în vechiul stil moldovenesc, însă se resimt de ascuţişurile
turnurilor, ce, cu ocazia renovării lor, le-au dat un caracter uşor gotic. Dar această influentă a
goticului austriac nu a izbutit să întunece arhitectonica băştinaşă seculară (moldovenească).
Vizităm Biserica „Sf. Ioan Nou‖, zidită de Alexandru cel Bun (începută de Bogdan al
III-lea şi sfinţită de fiul său, Ştefăniţă Vodă – n. n.); moaştele Sf. Ioan Nou, cu istoria lor şi a
ctitorilor, ne reţin. Stareţul ei bătrân, cu chip de sfânt, aidoma sfinţilor din icoane, blând şi
primitor, ne dă explicaţii. Cumpărăm icoane şi ne închinăm la altarul unde domnite, jupâniţe,
voievozi şi boieri şi-au plecat genunchii cu multe secole în urmă. Călcăm peste istorie şi ea ne
înaltă gândurile spre slava ei şi a lui Dumnezeu. Le binecuvântăm pe amândouă şi pe marii
înfăptuitori ai întregirii, care ne au hărăzit nouă să ne umplem sufletul de harul unui trecut ce
ne-a cutremurat adolescenta.

690

691

Ruinele Castelului Domnesc, sunt în fata privirilor noastre. Coborâm trepte spre
ascunzişuri subterane şi ne zguduie groaza ce vor fi trăit-o străbunii, când se ascundeau de
urgia năvălitorilor. De pe ruinele turnului, zărim Prutul, care nu ne mai este hotar... vedem
graniţa veche şi cu binoclul pe cea nouă... şi Ceremuşul limpede şi calm sub seninul zilei de
toamnă târzie, şi iar ne pierdem cu gândul prin secole, şi străbunii joacă în pâlcuri de umbre
hora unirii noastre sfinte a tuturora! Poarta cetăţii nu se mai deschide „Slăvitului‖ Ştefan cel
pământean, ci sufletului său şi sufletelor celor ce prin veacuri ne-au pregătit unirea...
La Poarta aceasta a bătut pribeagul Petru Rareş. În castelul acesta a strălucit gloria şi
faima slăvitului Ştefan. În cămările şi iatacurile acestea, croite azi numai pe ruine, Doamnele
şi Jupâniţele au brodat atâta credinţă pe sfintele odoare în aur şi mărgăritare. În iatacul de aci,
Doamna Maria, şi Oana, şi Tana şi toate celelalte măreţe şi sfinte chipuri diafane au trăit, au
crezut şi au intrat în slava veacurilor. Ne cutremură lacrima şi zâmbetul, laolaltă.
E prea multă majestate în fiecare ruină; e prea multă glorie pe fiecare lespede; e prea
multă moarte şi viaţă în zidurile răvăşite, şi prea covârşitoare mărturisire că sfânta noastră
întregire s-a hrănit din veacuri de jertfă şi glorie, românească.
Aci a visat şi s-a iluminat în nepieritoarea lui trilogie înflăcăratul Delavrancea. Aci ne
încheagă gândul epopeica umbră a lui Ştefan... „Apus de Soare‖, „Viforul‖, „Luceafărul‖
trăiesc, cresc, vorbesc din toată această Suceava, azi liniştită şi aproape inertă de prea bogatul
ei trecut istoric. Am vizitat şi alte locuri din domneasca cetate, părăsind-o în amurgul ce
înfăşură în purpură şi aur, vestigiile noastre româneşti.
De aci, spre Cernăuţi... Drum fără popas. Şerpuiri nesfârşite printre codri de fagi
înalţi şi falnici. Întuneric, furtună cu tunete şi fulgere ca-n toiul verii. Maşinile pufăie pe
margini de spirale ce străjuiesc prăpastii. Aci poposim o noapte... Vizităm oraşul... Instituţiile,
Palatul Mitropolitan. Îl părăsim pe seară şi pornim spre Rădăuţi, spre a vizita vechea
Mitropolie, în care se ungeau voievozi moldoveni înainte de a fi unşi la Suceava. Foarte
interesante ocniţele şi zidurile de cetate ale clădirii. Nimerim o nuntă în biserică şi nu putem
zăbovi. Mai avem de văzut Putna, obiectivul cel mai important al întoarcerii noastre.
Ne zăbovesc numeroase pane de motor, de cauciuc, astfel că abia la miezul nopţii
suntem pe drumul ce duce la Mănăstire. Nourii s-au împrăştiat, luna întreagă îşi scoate chipul
de aur din pădurile de brazi; văile, cărările, frunzele galbene şi umede lucesc în foşnet
metalic... năframe de aramă împânzesc fagii încă sub frunziş pleşuv. Maşinile gonesc farurile
tremurând şi şuierând uşor la cotituri. Se înseninează, cu încetul, şi frigul creşte cu acest senin
tăios, de noapte plină de stele şi pulberi viorii. Am ajuns pe drumul intrării în Mănăstire.
Ajungem. Batem.
Deasupra porţii luna arde ca o candelă uriaşă. Un călugăr cu glas stins soseşte la
poartă; altul toacă de utrenie, şi toaca umple văzduhul cu freamăt de aur şi ecou de clopoţei
firavi. Aşteptăm un răstimp. Se anunţă Egumenul, Stareţul... Printre gratiile porţii se
desluşeşte careul alb al chiliilor, la ale căror ferestre se aprind lumini... Câte o lumina colo,
colo; chiliile îşi deschid uşile; în pacea nopţii aurite de lună, umbre negre şi firave se
îndreaptă spre stăreţie. Când ni se deschid porţile, în aproprierea bisericii, luna cade întreagă
pe bronzul lui Eminescu. Fruntea inspirată este inundată de raze aşa de puternic, că pot citi cu
glas tare versurile de pe soclu: „Ştefane Măria Ta‖ şi „Reverse dulci scântei atotştiutoare‖ etc.
O mare bucurie ne iluminează... Nicăieri nu e mai la locul lui acest bronz al marelui
nostru poet, care a pus tot sufletul pentru serbarea de la Putna, ca aci, în acest sublim cadru al
acestui sfânt locaş de odihnă al celui mai strălucit geniu al vitejiei româneşti. Ajungem la
intrarea arhondăriei. Stareţul bătrân, cu plete albe, ochi de culoarea seninului, mâinile ca
fildeşul vechi, cu o făclie în mână, şi în urma sa, pe sub bolţile albe de cridă de prin sălile
lungi, reci şi albe, călugării în rasele negre, cu câte o făclie în mână, vin să ne întâmpine. În
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acest straniu joc de flăcări, ce descriu pe ziduri arabescuri efemere, în albul rece al sălilor şi
umbrele negre cu mers uşor şi ritmic se desfăşoară nocturna vizitare a mănăstirii.
Iată-ne în faţa mormântului lui Ştefan... şi iar ne cutremură lacrima şi zâmbetul. A
putut fi stăvilit sub lespezi un erou ca El? Poate cuprinde mormântul atâta vitejie, atâta
credinţă, atâta eroism?
Darul Regelui Ferdinand, tricolorul ce înfăşură cripta, ne amintesc că marii înfăptuitori
se regăsesc, prin veacuri, şi că veacurile îi apropie prin aceleaşi năzuinţe întru glorie şi
nemurire. Ni se arata potirul Voievodului, de pe sfânta masă din altar. Biserica o vedem sub
tremurări de făclii. Suntem în faţa Altarului, şi poezia lui Alecsandri a adus lângă noi pe
Ştefan, victorios cu toţi arcaşii lui. Săgeata cu care a însemnat sfântul locaş ne vâjie în auz.
Ştefan a ieşit binişor din mormânt, căci e ora nălucirilor... Pluteşte în preajma noastră, e lângă
noi, carne şi suflet din carnea şi sufletul Bucovinei, care i-a fost aşa de scumpă, că a
împovărat-o cu cele mai bogate mărturii ale măririi lui.
Ni se îndoiesc genunchii, şi ne rugăm, cu el alături, şi nu ne mai desparte nimic; a
pierit dintre noi timpul şi spaţiul; ne contopim într-o iluminare, căci minunea aceasta o face
Dumnezeul cerurilor şi al neamului nostru.
– Să vizităm şi muzeul!, ne trezeşte glasul stareţului.
Şi procesiunea de călugări cu făclii ne luminează, din nou, săli şi bolţi albe, cu ecouri
de zguduitoare măreţie. Noaptea aceasta, cu lună, cu făclii şi călugări, este o noapte fără timp
şi fără hotar; ea ne transpune integral în epoca şi preajma voievodului. Se deschid uşile
minunilor. Sub flăcările tremurătoare, ochii uluiţi descoperă: spada lui Ştefan, cupa lui, crucea
Sf. Gheorghe, cu care pleca la lupte... nesfârşite obiecte de-ale domnitorului; nasturi, inele,
paftale, podoabe de aur şi argint, bătute în pietre preţioase, ale fostele sale soţii; broderiile cu
chipul Mariei de Mangop, ale altor domniţe şi jupâniţe, etc. Dar, ceea ce uimeşte până la extaz
sunt obiectele bisericeşti. Sfinte aere, învelitori de iconostas, coperţi de evanghelii, brodate în
măiestrite cusături. Mâinile ca de zeiţe ale Doamnelor au furat aurul cerului şi zărilor funigeii
de argint, şi câmpurilor toate tonurile, şi toate borangicurile lunare, spre a făuri din ele şi
nestemate mărgăritare, chipuri de sfinţi, de Maica Domnului; chipul îndurerat al Răstignitului
nostru Mântuitor; Arhangheli şi mucenici, pe numeroasele odoare pentru sfinte locaşuri.
Acestea erau paginile de evanghelie, scrise cu acul pe nepreţuitele odoare de altar...
Credinţa fierbinte că, cu aceste ofrande, slăvitul soţ şi Domn se va întoarce teafăr din lupte.
A trecut de mult miezul nopţii... de 36 ore, pe drum, şi totuşi, nesăţios cuprindem cu
ochii toate colţurile Mănăstirii Putna, părăsind-o în reculegerea albă, rece, dar fierbinte prin
ceea ce păstrează din înflăcăratul trecut de slavă, credinţă şi glorie. Bronzul lui Eminescu
reintră în paza reginei cerului şi a slavei istorice, ce i-a fost atât de scumpă. / Agatha
Grigorescu-Bacovia‖1393.

1941: Nedreptăţile anului 1941
„Prin decizia ministerială Nr. 25.020 din 22 Mai 19411394… următorii salariaţi evrei,
din întreprinderile arătate în dreptul fiecăruia, vor fi concediaţi, pe data prezentării
înlocuitorilor, în conformitate cu decretul-lege Nr. 3.825 din 1940, pentru românizarea
personalului din întreprinderi:
1393 Grigorescu-Bacovia, Agatha, Prin Bucovina, în Preocupări literare, Nr. 4, Anul VI, Bucureşti, aprilie
1941, pp. 130-133
1394 Monitorul Oficial, Nr. 122, 26 mai 1941, p. 2850
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Rozemnann Herman, Berăria „S. Rudnic‖ Rădăuţi.
Glaubach Carol, Berăria „S. Rudnic‖ Rădăuţi.
Weissbrot Iacob, Berăria „S. Rudnic‖ Rădăuţi.
Auslender Wötan, Berăria „S. Rudnic‖ Rădăuţi.
Deutsch Lotti, Berăria „S. Rudnic‖ Rădăuţi.
Katz Ickter, Berăria „Rudisch‖ Rădăuţi.
Stern Solomon, Berăria „Rudisch‖ Rădăuţi.
Schödel Moses, Berăria „Rudisch‖ Rădăuţi.
Feld Moses, Berăria „Rudisch‖ Rădăuţi.
Kurtzberg Melek, Berăria „Rudisch‖ Rădăuţi.
Edinger Mayer, Berăria „Rudisch‖ Rădăuţi.
Grümberg Avram, Berăria „Rudisch‖ Rădăuţi.
Bretschneider Iosif, „Moara Sistematică‖ Dorneşti.
Bretschneider Iacob, „Moara Sistematică‖ Dorneşti.
Müller Iulius, „Moara Sistematică‖ Dorneşti.
Uscher Abraham, Fabrica de baterii „Vega‖ Rădăuţi.
Werpoller Laura, Fabrica de baterii „Vega‖ Rădăuţi.
Wenger Solomon, Fabrica de baterii „Vega‖ Rădăuţi.
Niderhofer Mozes, Fabrica de baterii „Vega‖ Rădăuţi.
Wohl Phöbus, Fabrica de baterii „Vega‖ Rădăuţi.
Hörer Iacob, Fabrica de baterii „Vega‖ Rădăuţi.
Wankert Rebeca, Fabrica de baterii „Vega‖ Rădăuţi.
Freim Oswald, „Moara Sistematică‖ Dorneşti.
„Tablou de condamnaţii care au beneficiat de suspendarea executării pedepselor,
conform decretului-lege Nr. 1.132/941, Monitorul Oficial Nr. 94 din 19411395: Tribunalul
Suceava (Penitenciarul Suceava):
Josanu Constantin, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Arbore, jud. Suceava,
născut în comuna Arbore, jud. Suceava, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru
nepredarea armei, la 3 ani închisoare corecţională şi un an interdicţie, conform art. 8 şi 9, ord.
Nr. 1 A. M.
Fartăeş Ştefan, absolvent liceu, domiciliu în comuna Câmpulung-Moldova, jud.
Suceava, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru rebeliune, la 2 ani închisoare
corecţională şi un an interdicţie, conform art. 258 si 259 din codul penal, combinat cu I. D.
Nr. 856 din 1938.
Brăteanu Nicolae, conducător silvic, cu ultimul domiciliu la Vama, Câmpulung,
născut în comuna Stupca, jud. Suceava, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, un an interdicţie, conform art. 258, 259, c. p.,
comb. I. D. 856/938.
Solescu Alcesa, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Cacica, jud. Suceava, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, un an interdicţie, conform art. 250 şi 260 din codul
penal.
Petrescu Gheorghe, funcţionar, cu ultimul domiciliu în Fălticeni, strada Maior Ioan
Nr. 19, născut în Fălticeni, jud. Baia, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru rebeliune, la

1395 Monitorul Oficial, Nr. 122, 26 mai 1941, pp. 2856-2860
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3 ani închisoare corecţională, conform art. 259 şi 260 codul penal, combinat au I. D. Nr. 856
din 1938.
Popescu Ioachim, funcţionar, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Straja, jud. Rădăuţi, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru rebeliune,
la 4 ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie, conform art. 259 ai 260 din codul penal.
Dumitriu Ioan, lucrător, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie, conform art. 259 şi 260 din codul
penal.
Ambrozie Mihai, muncitor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Carapciu, jud. Storojineţ, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie, conform art. 259 ai 260 din codul
penal.
Ştirbău Gheorghe, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Straja, jud. Rădăuţi, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru rebeliune,
la 2 ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie, conform art. 259 ai 260 din codul penal.
Niţu Simion, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, născut
în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru rebeliune, la 3
ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie, conform art. 259 şi 260 din codul penal.
Glăvesiuc Victor, lucrător, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Breaza, jud. Câmpulung, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie, conform art. 259 şi 260 din codul
penal. 1
Bărlică Dumitru, muncitor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, conform art. 259 şi 260 din codul penal.
Feleagă Ioan, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Satul Mare, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Satul Mare, jud. Rădăuţi, condamnat de Trib. Mil. C. IV Arm., pentru
rebeliune, la 3 ani închisoare corecţională şi 2 ani interdicţie, conform art. 259 şi 260 din
codul penal.
Hojbotă Dumitru, comerciant, cu ultimul domiciliu în comuna Fundul Moldovei,
jud. Câmpulung, născut în comuna Fundul Moldovei, jud. Câmpulung, condamnat de Trib.
Mil. C. IV Arm., pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie, conform
art. 259 şi 260 din codul penal, ord. I. D. Nr. 856 din 1938.
Hojbotă Matei, învăţător, cu ultimul domiciliu în comuna Mănăstire Humor, jud.
Câmpulung, născut în comuna Mănăstirea Humorului, jud. Câmpulung, condamnat de Trib.
Mil. C. IV Armată, pentru rebeliune, la 3 ani închisoare corecţională, 1 an interdicţie, conform
art. 259 şi 260 c. p., ord. I. d. Nr. 856 din 1938.
Dănilă Alexandru, agricultor, domiciliat în comuna Baia, str. Uzinei Nr. 11, născut în
comuna Fălticeni, jud. Baia, condamnat de Trib. Mil. C. IV Armată, pentru rebeliune, la 3 ani
închisoare corecţională, conform art. 259 şi 260 c. p., ord. I. d. Nr. 856 din 1938.
Erhan Sebastian, comerciant, cu ultimul domiciliu în oraşul Câmpulung, str. Armand
Călinescu Nr. 137, născut în Câmpulung-Moldova, condamnat de Trib. C. IV Armată, pentru
rebeliune, la 3 ani închisoare corecţională, 1 an interdicţie, conform art. 259 şi 260 c. p., ord.
I. d. Nr; 856/938.
Ţimpău Marţian, muncitor, cu ultimul domiciliu în comuna Fundul Moldovei, jud.
Câmpulung, născut în comuna Câmpulung-Moldova, condamnat de Trib. Mil, C. IV Armată,
pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, 1 an interdicţie, conform art. 259 şi 260 c. p.
Cosinschi Aurel, muncitor, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Breaza, jud.
Câmpulung, născut în comuna Breaza, jud. Câmpulung, condamnat de Trib. Mil. C. IV
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Armată, pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, 1 an interdicţie, conform art. 259 şi
260 c. p.
Lungu Ioan, funcţionar, cu ultimul domiciliu în comuna Mălini, jud. Baia, născut în
comuna Paşcani, jud. Baia, condamnat de Trib. Mil. C. IV Armată, pentru rebeliune, la 3 ani
închisoare corecţională, conform art. 259 şi 260 c. p., comb. cu 1. d. Nr. 856 din 1938.
Vasilovici Ciprian, funcţionar particular, cu ultimul domiciliu în comuna Câmpulung,
str. Alexandru cel Bun Nr. 4, născut în comuna Câmpulung-Moldova, condamnat de Trib.
Mil. C. IV Armată, pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, 1 an interdicţie, conform
art. 259 şi 260 c. p.
Ursescu Dionisie, învăţător, cu ultimul domiciliu în comuna Fundul Moldovei, jud.
Câmpulung, născut în comuna Fundul Moldovei, jud. Câmpulung, condamnat de Trib. Mil.
C. IV Armată, pentru rebeliune, la 3 ani închisoare corecţională, 2 ani interdicţie, conform art.
259 şi 260 c. p., combinat cu art. 157 c. p.
Calanciu Teodor, muncitor, cu ultimul domiciliu în oraşul Rădăuţi, născut în oraşul
Rădăuţi, condamnat de Trib. Mil. C. IV Armată, pentru rebeliune, la 2 ani închisoare
corecţională, 1 an interdicţie, conform art. 259, 260, 58 şi 59 c. p., combinat cu 1. d. Nr. 856
din 1938.
Lupancu Constantin, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Satul Mare, jud.
Rădăuţi, născut în comuna Satul Mare, jud. Rădăuţi, condamnat de Trib. Mil. C. IV Armată,
pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, 2 ani interdicţie, conform art. 258, 259 şi
260 c. p.
Trufin Gheorghe, agricultor, cu ultimul domiciliu în oraşul Rădăuţi, născut în oraşul
Rădăuţi, condamnat de Trib. Mil. C. IV Armată, pentru rebeliune, la 5 ani închisoare
corecţională, 2 ani interdicţie, conform art. 258, 259 şi 260 c. p.
Bertea Petre, învăţător, cu ultimul domiciliu în comuna Sadova, jud. Câmpulung,
născut în comuna Dorobanţi, jud. Botoşani, condamnat de Trib. Mil. al Corp. IV Armată,
pentru rebeliune, la 4 ani închisoare corecţională, conform art. 259, 266 c. p.
A Petrei Ioan, învăţător, cu ultimul domiciliu în comuna Breaza, jud. Câmpulung,
născut în comuna Vorona, jud. Botoşani, condamnat de Trib. Mil. al Corp. IV Armată, pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie, conform art. 259, 260 c. p.
Borcea Ilie, învăţător, cu ultimul domiciliu în comuna Ciocăneşti, jud. Câmpulung,
născut în comuna Cornăţel, jud. Putna, condamnat de Trib. Mil. al Corp. IV Armată, pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie, conform art. 259, 260 c. p.
Cerchez Mircea, funcţionar particular, cu ultimul domiciliu în Câmpulung, născut în
Câmpulung, condamnat de Trib. Mil. al Corp. IV Armată, pentru rebeliune, la 2 ani
închisoare corecţională şi 2 ani interdicţie, conform art. 259, 260 c. p.
Ionel Avram, învăţător, cu ultimul domiciliu în comuna Pojorâta, jud. Câmpulung,
născut în Câmpulung, condamnat de Trib. Mil. al. Corp. IV Armată, pentru rebeliune, la 3
ani închisoare corecţională, 1 an interdicţie, conf. art. 259, 260 c. p.
Gavrea Valerian, învăţător, cu ultimul domiciliu în comuna Pojorâta, jud.
Câmpulung, născut în Turda, condamnat de Trib. Mil. al Corp. IV Armată, pentru rebeliune,
la 3 ani închisoare corecţională şi 1 an interdicţie, conform art. 259, 260 c. p.
Grijincu Petre, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Horodnicul de Sus, jud.
Rădăuţi, născut în comuna Horodnicul de Sus, jud. Rădăuţi, condamnat de Trib. C. IV Arm.,
pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi 2 ani interdicţie, conform art. 259, 260 c.
p., combinat cu art. 258 c. p. 1. d. 556 din 1938.
Prelipceanu Dumitru, funcţionar particular, cu ultimul domiciliu în Rădăuţi, Strada
Regele Ferdinand Nr. 240, născut în comuna Horodnicul de Sus, jud. Rădăuţi, condamnat de
Trib. Mil. C. IV Arm., pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, conform art. 259,
260 c. p., combinat cu I. d. Nr. 856 din 1938.
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Tribunalul Iaşi 1396:
Gheaţă Iacob, fotograf, cu ultimul domiciliu în comuna Solca, jud. Suceava, născut în
comuna Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată pentru rebeliune, la
2 ani închisoare corecţională şi 2 ani interdicţie, conf. art. 258, 259. 260 din codul penal.
Malcinschi Severin, elev, cu ultimul domiciliu în Suceava, Ştefan cel Mare, născut în
comuna Vorniceni, judeţul Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată,
pentru rebeliune, la 3 ani închisoare corecţională şi 2 ani interdicţie, conf. art. 258, 259, 260
din codul penal.
Iţcuşi Ariton, agricultor, cu ultimul domiciliu în Suceviţa, jud. Rădăuţi,născut în
Suceviţa, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru
rebeliune, la 3 ani închisoare corecţională şi 2 ani interdicţie, conf. art. 268, 259, 260 din
codul penal.
Chiroş Vasile, agricultor, cu ultimul domiciliu în Suceviţa, jud. Rădăuţi, născut în
Suceviţa, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru
rebeliune, la 3 ani închisoare corecţională, conf. art. 258, 259, 260 din codul penal.
Cazacu Ilie, agricultor, cu ultimul domiciliu în Suceviţa, jud. Rădăuţi, născut în
comuna Voevodeasa, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată,
pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi 2 ani interdicţie, conf. art. 268, 259, 260
din codul penal. 284.
Cazacu Solomon, agricultor, cu ultimul domiciliu în Suceviţa, jud. Rădăuţi, născut în
Suceviţa, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, conform art. 258, 259; 260 din codul penal.
Iţcuşi Gheorghe, agricultor, cu ultimul domiciliu în Suceviţa, jud. Rădăuţi, născut în
Suceviţa, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, conform art. 258, 259 si 260 din codul penal.
Zvarici Zaharia, agricultor, cu ultimul domiciliu în Suceviţa, jud. Rădăuţi, născut în
Suceviţa, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, conform art. 258, 259 şi 260 din codul penal.
Sângeac Ioan, agricultor, cu ultimul domiciliu în Suceviţa, jud. Rădăuţi, născut în
Suceviţa, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată pentru
rebeliune, 2 ani închisoare corecţională, Conform art. 258, 259 şi 260 din codul penal.
Pătrăuceanu Miron, agricultor, cu ultimul domiciliu în Suceviţa, jud. Rădăuţi, născut
în Suceviţa, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, la 6 luni
închisoare corecţională, conf. art. 261 din codul penal, 268 din codul justiţiei militare.
Pătrăuceanu Archip, comerciant, cu ultimul domiciliu în Suceviţa, jud. Rădăuţi,
născut în Sucevita, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată,
pentru rebeliune, la 6 luni închisoare corecţională, conf. art. 261 din codul penal şi art. 268 din
codul justiţiei militare.
Juravle Ioan, agricultor, cu ultimul domiciliu în Suceviţa, jud. Rădăuţi, născut în
Suceviţa, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru
rebeliune, la 6 luni închisoare corecţională, conform art. 261 din codul penal şi art. 268 din
codul justiţiei militare.
Buta Nicolae, funcţionar comercial, cu ultimul domiciliu în comuna Suceviţa, jud.
Rădăuţi, născut în comuna Suceviţa, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al
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Corpului IV Armată, pentru rebeliune, la 6 luni închisoare corecţională, conform art. 261 din
codul penal şi art. 209 din C. J. M.
Moroşean Gheorghe, muncitor, cu ultimul domiciliu în comuna Pojorâta, jud.
Câmpulung, născut în comuna Pojorâta, jud. Câmpulung, condamnat de Tribunalul Militar al
Corpului IV Armată, pentru rebeliune, la 2 ani închisoare şi un an interdicţie, conform art.
258, 259 şi 260 din codul penal.
Arsenie Pop, muncitor, cu ultimul domiciliu în comuna Pojorâta, jud. Câmpulung,
născut în comuna Pojorâta, jud. Câmpulung, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV
Armată, pentru rebeliune, la un an închisoare corecţională, conform art. 261 şi 258 din codul
penal.
Hudema Teodor, plugar, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV
Armată, pentru rebeliune, la 6 luni închisoare corecţională, conform art. 261 şi 258 din codul
penal.
Bujdei Vespasian, brigadier silvic, cu ultimul domiciliu în comuna Voitinel, jud.
Rădăuţi, născut în comuna Călineşti, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al
Corpului IV Armată, pentru rebeliune, la 2 ani închisoare şi 200 lei amendă, conform art. 258,
259 şi 260 din codul penal.
Serediuc Ilie, muncitor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, născut
în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată,
pentru rebeliune, la 3 ani închisoare corecţională şi un an interdicţie, conform art. 258, 250 şi
260 din codul penal.
Hudema Nicolae, muncitor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV
Armată, pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi un an interdicţie, conform art.
258, 259 şi 260 din codul penal.
Zimb Petre, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Siret, jud. Rădăuţi, născut în
comuna Siret, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru
rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi un an interdicţie, conform art. 258, 259 şi 260 din
codul penal.
Duistian Merieu, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV
Armată, pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi un an interdicţie, conform art.
258, 259 şi 260 din codul penal.
Huraciuc Teodor, muncitor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi,
născut în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV
Armată, pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi un an interdicţie, conform art.
258, 259 şi 260 din codul penal.
Hudema Gheorghe, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud.
Rădăuţi, născut în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al
Corpului IV Armata, pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională şi un an interdicţie,
conform art. 258, 259 şi 260 din codul penal.
Pohone Nicolae, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Iaslovăţ, jud. Suceava,
născut în comuna Iaslovăţ, jud. Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV
Armată, pentru rebeliune, la 8 luni închisoare, conform art. 258, 259 şi 261 din codul penal.
Vlaciu Nicolae, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Clit, judeţul Suceava,
născut în comuna Clit, judeţul Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV
Armată, pentru rebeliune, la un an închisoare corecţională, conform art. 261 şi 258 din codul
penal.
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Nicoriuc Alexandru, cu ultimul domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava, născut în
comuna Clit, jud. Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru
port ilegal de armă, la 6 luni închisoare corecţională, conform art. 2 şi 7, ord. C. IV A. Nr. 15
din 1938.
Chimiuc Gheorghe, plugar, cu ultimul domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava, născut
în comuna Clit, jud. Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru
rebeliune, la 6 luni închisoare corecţională, conform art. 258 şi 261 din codul penal.
Irniciuc Ilarie, plugar, cu ultimul domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava, născut în
comuna Clit, jud. Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru
rebeliune, la un an închisoare corecţională, conform art. 258 şi 261 din codul penal.
Ciobâcă Nicolae, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava,
născut în comuna Clit, jud. Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată,
pentru rebeliune, la un an închisoare corecţională, conform art. 258 şi 261 din codul penal.
Nistor I. Nicolae, agricultor, cu ultimul domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava,
născut în comuna Clit, jud. Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată,
pentru rebeliune, la 2 ani închisoare, conform art. 258 şi 261 din codul penal.
Nistor Ioan, agricultor, cu domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava, născut în comuna
Clit, jud. Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru rebeliune,
la 6 luni închisoare, conform art. 258 şi 261 din codul penal.
Negru Pricopie, agricultor, cu ultimul domiciliu în Rădăuţi, str. Nistor Nr. 86, născut
în Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru rebeliune, la un an
închisoare corecţională, conform art. 258 şi 261 din codul penal.
Droniuc Dumitru, tâmplar, cu ultimul domiciliu în comuna Gemenea, jud.
Câmpulung, născut în comuna Gemenea, jud. Câmpulung, condamnat de Tribunalul Militar al
Corpului IV Armată, pentru ultraj cu violenţă, la 2 ani închisoare corecţională şi un an
interdicţie, conform art. 255, 253 şi 254 din codul penal.
Ceazan Emilian, muncitor, cu actualul domiciliu în comuna Gemenea, jud.
Câmpulung, născut în comuna Gemenea, jud. Câmpulung, condamnat de Tribunalul Militar al
Corpului IV Armată, pentru ultraj cu violenţă, la 6 luni închisoare, conform art. 255, 253 şi
254 din codul penal.
Vleju Vasile, muncitor, cu domiciliu în comuna Slătioara, jud. Câmpulung, născut în
comuna Slătioara, jud. Câmpulung, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată,
pentru ultraj cu violenţă, la 6 luni închisoare, conform art. 255, 253 şi 254 din codul penal.
Bercea Teofil, brigadier silvic, cu ultimul domiciliu în comuna Clit, jud. Suceava,
născut în comuna Clit, jud. Suceava, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată,
pentru rebeliune, la 2 ani închisoare corecţională, conform art. 261 şi 258 din codul penal.
Chira Constantin, agricultor, cu ultimul domiciliu în Rădăuţi, născut în comuna
Straja, jud. Rădăuţi, condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Armată, pentru
rebeliune, la 6 luni închisoare corecţională, conform art. 261, combinat cu art. 258 din codul
penal.

1941-1947: Eroi şi învăţători, în mărturii uitate
Doar din nostalgie am căutat mărturii despre satele sucevene de dincolo de graniţa
Bucovinei şi am constatat că lesne se poate ajunge la ele. Am notat câteva nume de eroi din
Siminicea, Dumbrăveni, Salcea, Fântânele, Boroiaia, dar şi Ilişeşti, Lisaura, Mănăstirea
Humorului, Stroeşti, Tişăuţi şi Câmpulung, „morţi pentru patrie în actualul război, începând
698

699

de la 22 iunie 1941, ora 24‖. Am notat şi nume de profesori şi de învăţători, care, după câţiva
ani, aveau să populeze lagărele de muncă forţată ale României, cu excepţia unora care,
precum Aurel Stanciu, din Salcea, s-a ascuns în pivniţa de sub casă, vreme de mai bine de 15
ani, pentru a se sustrage umilirii. Atunci când a ieşit la lumină, Aurel Stanciu avea
premeditată o monografie a comunei Salcea, pe care nu a mai apucat să o vadă între coperte,
dar pe care am inclus-o, târziu, într-o monografie pe care i-am şi închinat-o.
Textele-mărturie de mai jos probează că încă mai putem afla multe despre noi, dacă
dorim cu adevărat şi avem şi ştiinţa de a afla.
1941, septembrie 30: „Se publică mai jos lista Nr. 16, de gradele inferioare (trupă),
morţi pentru patrie în actualul război, începând de la 22 iunie 1941, ora 24:
Nemigean Gh. II., soldat, contingentul 1940, cu ultimul domiciliu în com. Ilişeşti, jud.
Suceava, mort la 5.VIII.1941.
Hladi Vasile, soldat, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Lisaura, judeţul
Sueeava, mort la 14.VIII.1941.
Răileanu Gh. Petre, fruntaş, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Fântânele,
judeţul Botoşani, mort la 5.VIII.1941.
Scorţariu D. Nicolae, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Siminicea,
judeţul Botoşani, mort la 5.VIII.1941.
Luca Dumitru, sergent, ctg. 1938, cu ultimul domiciliu în comuna Fântânele, judeţul
Botoşani, mort la 14.VIII.1941.
Moraru Gheorghe, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Salcea, judeţul
Botoşani, mort la 14.VIII.1941.
Irimia Mandache, soldat, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu în comuna Salcea, judeţul
Botoşani, mort la 14.VIII.1941.
Bălan Gheorghe, caporal, ctg. 1934, cu ultimul domiciliu în comuna Fântânele,
judeţul Botoşani, mort la 12.VIII.1941.
Tucaliuc Vasile, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Siminicea, judeţul
Botoşani, mort la 12.VIII.1941.
Strugaru Gheorghe, soldat, ctg. 1933, cu ultimul domiciliu în comuna Fântânele, jud.
Botoşani, mort la 12.VIII.1941.
Strungaru Eremia, soldat, ctg. 1930, cu ultimul domiciliu în comuna Stroeşti, judeţul
Suceava, mort la 12.VIII.1941.
Trihub Octav, soldat, ctg. 1930, cu ultimul domiciliu în comuna Tişeuţi, jud. Suceava,
mort la 12.VIII.1941.
Cercel Aurel, sergent, ctg. 1938, cu ultimul domiciliu în comuna Boroaia, judeţul
Baia, mort la 11.VII.1941.
Hojbotă Maftei, soldat, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu în comuna Mănăstirea
Humor, judeţul C. Lung, mort la 17.VII.1941.
Stratulat Ion, caporal, ctg. 1939, cu ultimul domiciliu în comuna Stălniceni, judeţul
Baia, mort la 2.VII.1941.
Bejan Gheorghe, sergent, ctg. 1938, cu ultimul domiciliu în comuna Tătăruşi, judeţul
Baia, mort. la 9.VIII.1941.
Maciujoc Mihai, fruntaş, ctg. 1930, cu ultimul domiciliu în comuna C. Lung, jud. C.
Lung, mort la 16.VIII.1941‖1397.
„Se publică mai jos lista Nr. 91398, de gradele inferioare (trupă), morţi pentru patrie în
actualul război, începând de la 22 iunie 1941, ora 24:
1397 Monitorul Oficial, Anul CIX, Nr. 231, marţi 30 septembrie 1941, pp. 5805 şi urm.
1398 Monitorul Oficial, Nr. 202, 27 august 1941, pp. 5043 şi următoarele
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Ruptaş Dumitru, caporal, ctg. 1940, cu ultimull domiciliu cunoscut în Suceava, mort la
9 iulie 1941.
Botoşanu Ilie, soldat, ctg. 1940, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Ilişeşti, jud.
Suceava, mort la 9 iulie 1941.
Andrioţchi Nicanor, sergent, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Şaru
Dornei, jud. Câmpulug, mort la 12 iulie1941.
Dârţu Grigore, sergent, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. CapuCodrului, jud. Câmpulung, mort la 13 iulie 1941.
Vâslă Visarion, soldat, ctg. 1930, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Frătăuţi, jud.
Rădăuţi, mort la 2 iulie 1941.
Ton Valeriu, soldat, ctg. 1931, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Uideşti, jud.
Suceava, mort la 2 iulie 1941.
Cojocaru Nicolae, soldat, ctg. 1933, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. ŞarulDornei, jud. Câmpulung, mort la 7 iulie 1941.
Tomuţ Vasile, caporal, ctg. 1933, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Arbore, jud.
Suceava, mort la 7 iulie 1941.
Motrici Nicolae, soldat, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Uideşti, jud.
Suceava, mort la 7 iulie 1941.
Buliga Nicanor, soldat, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Dărmăneşti,
jud. Suceava, mort la 14 iulie 1941.
Bejan Ioan, caporal T. R., ctg. 1935, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Vatra
Dornei, jud. Câmpulung, mort la 14 iulie 1941.
Iacoban Gheorghe, soldat, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Caşvana,
jud. Suceava, mort la 14 iulie 1941.
Tomşa Gheorghe, soldat, ctg. 1931, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Satu-Mare,
jud. Rădăuţi, mort la 17 iulie 1941.
Nicolăescu Ioan, soldat, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Costişa, jud.
Rădăuţi, mort la 13 iulie 1941.
Moroşeanu Grigore, sergent, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Stroeşti,
jud. Suceava, mort la 17 iulie 1941.
Ştefănescu Grigore, sergent, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu cunoscut în com.
Comăneşti, jud. Suceava, mort la 17 iulie 1941.
Mihnea Gheorghe, sergent T. R., ctg. 1933, cu ultimul domiciliu cunoscut în com.
Mărăţei, jud. Sueeava, mort la 17 iulie 1941.
Tomşa Ioan, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Voivodeasa, jud.
Rădăuţi, mort la 17 iulie 1941.
Maxim Ifrim, caporal, ctg. 1931, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Arbore, jud.
Suceava, mort la 17 iulie 1941.
Clopotaru Petre, soldat, ctg. 1931, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Stupca, jud.
Suceava, mort la 17 iulie 1941.
Iacoban Marcu, soldat, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Caşvana, jud.
Suceava, mort la 18 iulie 1941.
Mihalache Ilie, soldat, etg. 1931, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Solca, jud.
Suceava, mort la 18 iulie 1941.
Circaci Petru, soldat, ctg. 1931, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Milişăuţi, jud.
Rădăuţi, mort la 18 iulie 1941.
Plăcintă Lazăr, soldat, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Şcheia, jud.
Suceava, mort la 19 iulie 1941.
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Iacoban Aurel, caporal, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Iacobeni, jud.
Câmpulung, mort la 16 iulie 1941.
Spaniuc Gheorghe, fruntaş, ctg. 1938, cu ultimul domiciliu în com. Gemenea, jud.
Câmpulung, mort la 17 iulie 1941.
Cosinschi Teodor, caporal, ctg. 1939, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Breaza,
jud. Câmpulung, mort la 14 iulie 1941.
„Se publică mai jos Lista Nr. 13, de gradele inferioare (trupă), morţi pentru patrie, în
actualul război, începând de la 22 iunie 1941, ora 241399.
Solovăstru Ioan, soldat, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu în comuna Iaslovăţ, judeţul
Suceava, mort la 22 iunie 1941.
Ungureanu Nicolae, soldat, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu în comuna Stulpicani,
judeţul Câmpulung, mort la 25 iunie 1941.
Rusu Ilie, fruntaş, ctg. 1940, cu ultimul domiciliu în comuna Doroteia, judeţul
Câmpulung, mort la 27 iunie 1941.
Ignătescu Vasile, soldat, ctg. 1941, cu ultimul dorniciliu în comuna Pătrăuţi, judeţul
Suceava, mort la 27 iunie 1941.
Vultur Filaret, sergent, ctg. 1934, cu ultimul domiciliu în comuna Băişeşti, judeţul
Suceava, mort la 1 iulie 1941.
Cervinschi Gheorghe, soldat, ctg. 1931, cu ultimul domiciliu în comuna Pătrăuţi,
judeţul Suceava, mort la 1 iulie 1941.
Grosu Ioan, sergent, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Horodnicul de Sus,
judeţul Rădăuţi, mort la 2 iulie 1941.
Alupei Toma, sergent, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Neagra Şarului,
judeţul Câmpulung, mort la 2 iulie 1941.
Dragoman Mihai, caporal, ctg. 1934, cu ultimul domiciliu în comuna Udeşti, judeţul
Suceava, mort la 2 iulie 1941.
Găină Vasile, soldat, ctg. 1941, eu ultimul domiciliu în comuna Măzănăeşti, judeţul
Suceava, mort la 2 iulie 1941.
Ungureanu Vasile, soldat, ctg. 1930, cu ultimul domiciliu în comuna Şaru Dornei,
judeţul Câmpulung, mort la 2 iulie 1941.
Rusu Ioan, soldat, ctg. 1933, cu ultimul domiciliu în comuna Neagra Şarului, judeţul
Câmpulung, mort la 2 iulie 1941.
Pitu Vlademir, soldat, ctg. 1934, cu ultimul domiciliu în comuna Opriţeni, judeţul
Rădăuţi, mort la 2 iulie 1941.
Antemie Ioan, soldat, ctg. 1932, Pitu Vlademir, soldat, etg. 1934, cu ultimul domiciliu
în comuna Oprişeni, judeţul Rădăuţi, mort la 2 iulie 1941.
Bolboca Trifan, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Arborea, judeţul
Suceava, mort la 2 iulie 1941.
Ravnic Orest, soldat, ctg. 1938, cu ultimul domiciliu în comuna Lucăceşti, judeţul
Suceava, mort la 2 iulie 1941.
Holovenciuc Nicolae, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Dărmăneşti,
judeţul Suceava, mort la 2 iulie 1941.
Gabor Anton, soldat, ctg. 1934, cu ultimul domiciliu în comuna Bosanci, judeţul
Suceava, mort la 2 iulie 1941.
Rusu Ioan, soldat, ctg. 1934, cu ultimul domiciliu în comuna Liuzii Humorului,
judeţul Suceava, mort la 2 iulie 1941.
1399 Monitorul Oficial, Nr. 220, 17 septembrie 1941, pp. 5543-5549.
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Diaconu Aurel, caporal t. r., ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Udeşti,
judeţul Suceava, mort la 3 iulie 1941.
Papadiuc Zamfir, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Bosanci, judeţul
Suceava, mort la 3 iulie 1941.
Chira Gheorghe, soldat, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna Vicovul de Sus,
judeţul Rădăuţi, mort la 3 iulie 1941.
Grigoraş Ioan, soldat, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu în comuna Costişa, judeţul
Rădăuţi, mort la 3 iulie 1941.
Trebeanu Nicolae, caporal, ctg. 1938, cu ultimul domiciliu în comuna Frumosu,
judeţul Câmpulung, mort la 3 iulie 1941.
Morohai Lazăr, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Marginea, judeţul
Rădăuţi, mort la 4 iulie 1941.
Dârja Vasile, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Buninţi, judeţul
Suceava, mort la 5 iulie 1941.
Rotundu Mihai, soldat, 1933, cu ultimul domiciliu în comuna Deia, judeţul
Câmpulung, mort la 5 iulie 1941.
Popeseu Teodor, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Tereblecea,
judeţul Rădăuţi, mort la 6 iulie 1941.
Lazurca Vasile, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Petriceni, judeţul
Storojineţ, mort la 6 iulie 1941.
Timciuc Dragoş, caporal, ctg. 1939, cu ultimul domiciliu în comuna Carapciu,
judeţul Storojineţ, mort la 6 iulie 1941.
Buliga Clement, fruntaş, ctg. 1938, cu ultimul domiciliu în comuna Volovăţ, judeţul
Rădăuţi, mort la 6 iulie 1941.
Moroţanu Arcadie, soldat, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Bucşoaia,
judeţul Câmpulung, mort la 6 iulie 1941.
Pralea Gavril, sergent, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Poiana Stampei,
judeţul Câmpulung, mort la 6 iulie 1941.
Soroceanu Victor, fruntaş, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Gemenea,
judeţul Câmpulung, mort la 6 iulie 1941.
Crăciun Dumitru, soldat, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Vicovul de Jos,
judeţul Rădăuţi, mort la 6 iulie 1941.
Catargiu Ilarion, caporal, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna CapuCodrului, judeţul Câmpulung, mort la 6 iulie 1941.
Bogdaniuc Constantin, soldat, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna Bilca,
judeţul Rădăuţi, mort la 6 iulie 1941.
Ionuţ Zaharia, fruntaş, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna Ropcea, judeţul
Storojineţ, mort la 6 iulie 1941.
Lucuţar Ioan, caporal, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna Vama, judeţul
Câmpulung, mort la 6 iulie 1941.
Jitaru Ilie, soldat, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna Berchişeşti, judeţul
Suceava, mort la 6 iulie 1941.
Cearic Viorel, sergent t. r., ctg. 1934, cu ultimul domiciliu în comuna Sadova, judeţul
Câmpulung, mort la 6 iulie 1941.
Florea Gheorghe, soldat, ctg. 1933, cu ultimul domiciliu în comuna Bălăceana,
judeţul Suceava, mort la 6 iulie 1941.
Piticar Ilie, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în oraşul Câmpulung, judeţul
Câmpulung, mort la 6 iulie 1941.
Hojbotă Alexandru, soldat, ctg. 1931, cu ultimul domiciliu în comuna Mănăstirea
Humor, judeţul Câmpulung, mort la 6 iulie 1941.
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Maxim Trifan, sergent, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Arbore, judeţul
Suceava, mort la 11 iulie 1941.
Galeş Miron, caporal, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Cajvana, judeţul
Suceava, mort la 13 iulie 1941.
Galan Alexandru, soldat, ctg. 1933, cu ultimul domiciliu în comuna Bilca, judeţul
Rădăuţi, mort la 13 iulie 1941.
Moroşanu Vasile, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Grămeşti,
judeţul Rădăuţi, mort la 13 iulie 1941.
Nicolae Florea, cap. T. R., ctg. 1934, cu ultimul domiciliu în comuna Stroeşti pe
Siret, judeţul Rădăuţi, mort la 14 iulie 1941.
Raia Gavril, fruntaş, ctg. 1939, cu ultimul domiciliu în comuna Pojorâta, judeţul
Câmpulung, mort la 15 iulie 1941.
Ţebrean Victor, soldat, ctg. 1940, cu ultimul domiciliu în comuna Deia, judeţul
Câmpulung, mort la 17 iulie 1941.
Leonte Gheorghe, sergent, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna Frătăuţii
Vechi, judeţul Rădăuţi, mort la 17 iulie 1941.
Ursache loan, caporal, ctg. 1934, cu ultimul domiciliu în comuna Mănăstioara,
judeţul Rădăuţi, mort al 17 iulie 1941.
Hasna Gheorghe, caporal, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Straja, judeţul
Rădăuţi, mort la 17 iulie 1941.
Juravle Ioan, soldat, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Burla, judeţul
Rădăuţi, mort la 17 iulie 1941.
Halip Vasile, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Brăeşti, judeţul
Suceava, mort la 19 iulie 1941.
Cuhurciuc Vasile, sergent, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu în comuna Cuciurul
Mare, judeţul Cernăuţi, mort la 21 iulie 1941.
Surdu Dumitru, caporal, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Vicovul de Jos,
judeţul Rădăuţi, mort la 21 iulie 1941.
Romaniuc Vasile, soldat, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna Dărmăneşti,
judeţul Suceava, mort la 21 iulie 1941.
Mezdea Nichifor, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Ciocăneşti,
judeţul Câmpulung, mort la 21 iulie 1941.
Popovici Mihai, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Băişeşti, judeţul
Suceava, mort la 21 iulie 1941.
Macovei Emilian, funitaţ, ctg. 1931, cu ultimul domiciliu în comuna Gura
Humorului, judeţul Câmpulung, mort la 21 iulie 1941.
Puha Gheorghe, soldat, ctg. 1931, cu ultimul domiciliu în comuna Bilca, judeţul
Rădăuţi, mort la 21 iulie 1941.
Tcaci Gheorghe, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Burla, judeţul
Rădăuţi, mort la 22 iulie 1941.
Burciu Toader, caporal, ctg. 1933, cu ultimul domiciliu în comuna Vicovul de Jos,
judeţul Rădăuţi, mort la 28 iulie 1941.
Filipeac Vasile, soldat, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna Vicovul de Jos,
judeţul Rădăuţi, mort la 28 iulie 1941.
Andronic Vasile, fruntaş, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna Pârteştii de Jos,
judeţul Suceava, mort la 28 iulie 1941.
Grenciuc Ilie, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Pătrăuţi, judeţul
Suceava, mort la 28 iulie 1941.
Sahleanu Vasile; fruntaş, ctg. 1934, cu ultimul domiciliu în comuna Bucşoaia, judeţul
Câmpulung, mort la 28 iulie 1941.
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Finiuc Vasile, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Calafindeşti, judeţul
Rădăuţi, mort la 28 iulie 1941.
Barbir Ioan, soldat, ctg.. 1937, cu ultimul domiciliu în comuna Mărăţei, judeţul
Suceava, mort la 28 iulie 1941.
Maloş Andrei, soldat, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Volovăţ, judeţul
Rădăuţi, mort la 28 iulie 1941.
Iaţcu Trifan, fruntaş, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Ipoteşti, judeţul
Suceava, mort la 29 iulie 1941.
Turculeţ Ilie, fruntaş, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu în comuna Arbore, judeţul
Suceava, mort la 29 iulie 1941.
Triflea Grigore, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Pojorâta, judeţul
Câmpulung, mort la 29 iulie 1941.
Strugaru Ioan, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Mitocu
Dragomirnei, judeţul Suceava, mort la 29 iulie 1941.
Trifan Visarion, soldat, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu în comuna Vadu Moldovei,
judeţul Câmpulung, mort la 29 iulie 1941.
Murariu Dumitru, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Udeşti, judeşul
Suceava, mort la 29 iulie 1941.
Ciobaniuc Vasile, soldat, ctg. 1928, cu ultimul domiciliu în comuna Bălcăuţi, judeţul
Rădăuţi, mort la 28 iulie 1941.
Erhan I. Vladimir, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în oraşul Câmpulung,
judeţul Câmpulung, mort la 13 iulie 1941‖.
1942, ianuarie 29: „Noi, general Victor Iliescu, subsecretar de Stat al Educaţiei
Extraşcolare; / Având în vedere jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 21 din 14 Ianuarie 1942…
/ Decidem: Art. unic. Se angajează, pe data prezentării la serviciu, ca diurnişti la formaţiunile
tineretului extraşcolar, următorul personal, plătibil cu îndemnizaţia de şedinţă respectivă:
Judeţul Botoşani:
Niculică Const. Iord., învăţător, şeful Subcentrului Vereşti.
Donici Aglaia, învăţătoare, şefa Subcentrului Vereşti.
Rădăuceanu Vasile, învăţător, şeful Subcentrului Nr. 1 băieţi, Dumbrăveni.
Gafiţescu Const., învăţător, şeful Subcentrului Nr. 2 băieţi, Dumbrăveni.
Busneanu Natalia, învăţătoare, şefa Subcentrului Nr. 1 fete, Dumbrăveni.
Alexievici Ecaterina, învăţătoare, şefa Subcentrului Nr. 2. fete, Dumbrăveni.
Bercea Gh., învăţător, şeful Subcentrului Nr. 1 băieţi, Fântânele.
Brânzac Aglaia, învăţătoare, şefa Subcentrului Nr. 1 fete, Fântânele.
Huţupaş Const., învăţător, şeful Subcentrului Nr. 2 băieţi, Fântânele.
Pricop Vastia, învăţătoare, şefa Subcentrului Nr. 2 fete, Fântânele.
Stanciu Aurel, învăţător, şeful Subcentrului Salcea.
Plamaru Emilia, învăţătoare, şefa Subcentrului Salcea.
Daneş Haralamb, învăţător, şeful Subcentrului Siminicea.
Tun EIisabeta, învăţătoare, şefa Subcentrului Siminicea.
Judeţul Baia:
Crudu Ioan, maior rez., subinspector judeţean.
Ilie Grigore, profesor, consilier judeţean.
Scripcaru Eugenia, profesoară, consilier judeţean.
Buiuc Alexandrina, profesoară, consiliera Centrului Fălticeni.
Romândaşu Maria, învăţătoare, consiliera Centrului Mălini.
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Ursuţu Ruxandra, învăţătoare, consiliera Centrului Boroaia.
Bălan Elvira, învăţătoare, consiliera Centrului Dolhasca.
Bălan Dumitru, învăţător, şeful Subcentrului Fălticeni.
Spiridon Ioan, învăţător, şeful Subcentrului Fălticeni.
Matei Domnica, învăţătoare, şefa Subcentrului Fălticeni.
Volosciuc Alexandrina, învăţătoare, şefa Subcentrului Fălticeni.
Spiridon Aspazia, învăţătoare, şefa Subcentrului Fălticeni.
Huşeanu Nicolae, învăţător, şeful Subcentrului Oprişeni.
Gherasim Dumitru, învăţător, şeful Subcentrului Oprişeni.
Anisescu Maria, învăţătoare, şefa Subcentrului Oprişeni.
Lateş Maria, învăţătoare, şefa Subcentrului Oprişeni.
Cardaş Aglaia, învăţătoare, şefa Subcentrului Oprişeni.
Covataru C-tin, învăţător, şeful Subcentrului Boroaia.
Nicoară Teodor, învăţător, şeful Subcentrului Boroaia.
Vasiliu Eufrosina, învăţătoare, şefa Subcentrului Boroaia.
Monoranu Zamfira, învăţătoare, şefa Subcentrului Boroaia.
Covataru Ecaterina, învăţătoare, şefa Subcentrului Boroaia.
Pintilie Ilie, învăţător, şeful Subcentrului Baia.
Onişoru Gheorghe, învăţător, şeful Subcentrului Baia.
Ştefănescu Maria, învăţătoare, şefa Subcentrului Baia.
Leviţchi Maria, învăţătoare, şefa Subcentrului Baia.
Tit Natalia, învăţătoare, şefa Subcentrului Baia.
Sireteanu Vasile, învăţător, şeful Subcentrului Liteni.
Belcic Gheorghe, învăţător, şeful Subcentrului Liteni.
Irimescu Ana, învăţătoare, şefa Subcentrului Liteni.
Belcic Eugenia, învăţătoare, şefa Subcentrului Liteni.
Pătraşcu Teodora, învăţătoare, şefa Subcentrului Liteni‖ 1400.
Sgaibă L. Vasile, seria 1938, media 7,80, numit în comuna Baiaşeşti, postul V, jud.
Suceava.
Topan I. Grigore, seria 1938, media 7,80, numit în comuna Breaza Centru, postul I,
jud. Câmpulung.
Vizitiu D. Ioan, seria 1938, media 7,80, numit în comuna Breaza Centru, postul III,
jud. Câmpulung.
Crăciunescu Gheorghe, seria 1938, media 7,76, numit în comuna Breaza, Pârâu,
postul I, jud. Câmpulung.
Dima N. Ioan, seria 1938, media 7,70, numit în comuna Fundul Modovei de Sus,
postul IV, jud. Câmpulung.
Frăticiu Iuliu, seria 1938, media 7,75, numit în comuna Puciosul Iacobeni, postul I,
jud, Câmpulung.
Giurgiu Ilie, seria 1938, media 7,75, numit în comuna Gara Haitei, Neagra Şarului,
postul I, jud. Câmpulung.
Munteann N. Emil, seria 1938, media 7,74, numit în comuna Bosanci, postul IX, jud.
Suceava.
Rădulescu T. Mihai, seria 1938, media 7,74, numit în comuna Botuşana, postul IX,
jud. Suceava.
Prahase N. Nicolae, seria 1938, media 7,70, numit în comuna Arbore Cotul de Jos,
postul V, jud. Suceava.
1400 Monitorul Oficial, Anul CX, Nr. 24, joi 29 ianuarie 1942, pp. 561, 565
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Florescu Gh. Dumitru, seria 1938, media 7,68, numit în comuna Bosanci, postul X,
jud. Suceava.
Cotlarciuc Dragoş, seria 1938, media 7,60; numit în comuna Gura Putnei Seceriş,
postul I, jud. Câmpulung.
Hofman Vilhelm, seria 193R, media 7,60, numit în comuna Bălcăuţi, postul VI, jud.
Rădăuţi.
Irimia Nichita, seria 1938, media 7,66, numit în comuna Arbore Cotul de Jos, postul
II, jud. Suceava.
Istrate Vasile, seria 1938, media 7,60, numit în comuna Brăeşti, postul IV, jud.
Suceava.
Frăţilă Gg. Pavel, seria 1938, media 7,64, numit în comuna Frătăuţii pe Suceava,
postul III, jud. Rădăuţi.
Marcu Nicolae, seria 1938, media 7,60, numit în comuna Gura Putnei, postul IV, jud.
Rădăuţi.
Langa Gheorghe, seria 1938, media 7,60, numit în comuna Gura Putnei, postul V,
jud. Rădăuţi.
Plav Gheorghe, seria 1938, media 7,60, numit în comuna Iaslovăţ, postul VIII, jud.
Suceava.
Pârvulescu D. Nicolae, seria 1938, media 7,60, Mitocul Dragomirnei, postul IX, jud.
Suceava.
Romocea Vasile, seria 1938, media 7,60, numit în comuna Pârteştii de Jos, postul IX,
jud. Suceava.
Sârbu Nicolae, seria 1938, media 7.60, numit în comuna Romaneşti, postul IV, jud.
Suceava.
Sbâncă Dumitru, seria 1938, media 7,60, numit în comuna Sf. Ilie, postul VIII, jud.
Suceava.
Târziu Nicolae, seria 1938, media 7,60, numit în comuna Şcheia, postul VII, jud.
Suceava.
Tudoraş Leon, seria 1938, media 7,60, numit în comuna Stulpicani, postul IX, jud.
Câmpulung.
Vâlceanu Constantin, seria 1938, media 7.60, numit în comuna Şerbăuţi, postul VIII,
jud. Suceava.
Vintia Gheorghe, seria 1938, media 7,60, numit în comuna Udeşti, postul IX, jud.
Suceava.
Damian Gh. Ioan, seria 1938, media 7,52, numit în comuna Pojorâta, Şc. nr. 3, postul
I, jud. Câmpulung.
Suşca Ioan, seria 1938, media 7,51, numit în comuna Cajvana, postul VI, jud.
Suceava.
Timiş Ioan, seria 1938, media 7,50, numit în comuna Cajvana, postul VIII, jud.
Suceava.
Bogdănel Pavel, seria 1938, media 7,50, numit în comuna Călineşti Vasilache, postul
I, jud. Suceava.
Covăceanu I. Ioan, seria 1938, media 7,50, numit în comuna. Plavalar, postul IV, jud.
Suceava.
Flontaş Vasile, seria 1938, media 7,50, numit în comuna Zahareşti, postul IV, jud.
Suceava.
Gavrilescu M. Dumitru, seria 1938, media 7,50, numit în comuna Dărmăneşti, postul
IX, jud. Suceava.
Sâsâiac Nicolae, seria 1938, media 7,50, numit în comuna Romaneşti, postul III, jud.
Suceava.
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Purja M. Ioan, seria 1938, media 7,50, numit în comuna Zahareşti, postul V, jud.
Suceava
Topală Aurel, seria 1938, media 7,50, numit în comuna Volcineţ Vest, postul IX, jud.
Rădăuţi.
Doarna Traian, seria 1938, media 7,48, numit în comuna Vicovul de Sus Vest, postul
IX, jud. Rădăuţi.
Bălan S. Nicolae, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Horodnicul de Sus, postul
VII, jud. Rădăuţi.
Brânduşe Virgil, seria, 1938, media 7,40, numit în comuna Horodnicul de Sus Vest,
postul VI, jud. Rădăuţi.
Ghiliceanu Octavian, seria 1938, media, 7,40, numit în comuna Negostina, postul II,
jud. Rădăuţi.
Ecohici Gh. Ioan, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Panaci, Şarul Dornei,
postul IV, jud. Câmpulung.
Fărcaşu Petru, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Vicovul de Sus, Laura, postul
VI, jud. Rădăuţi.
Marfiuc Mihai, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Satul Mare Nou, postul IV,
jud. Rădăuţi.
Lungu Gheorghe, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Costişa Iaz, postul I, jud.
Rădăuţi.
Mureşan Gheorghe, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Baiaşeşti, postul V, jud.
Suceava.
Prodan A. Eugen, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Valea Boului, postul IV,
jud. Câmpulung.
Săuca Alexandru, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Corlata, postul III, jud.
Suceava.
Teleagă Vasile, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Horodnicul de Jos,
Călugăriţa, postul V, jud. Rădăuţi.
Tempelean Cornel, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Bădeuţi Vechi, postul V,
jud. Rădăuţi.
Vasile Gh. Petre, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Şarul Dornei, postul III,
jud. Câmpulung.
Dumitrescu S. Nicolae, seria 1938, media 7,38, numit în comuna Frătăuii Noi, Sasca,
postul X, jud. Rădăuţi.
Cocoară I. Mihai, seria 1938, media 7,31, numit în comuna Frătăuţii Vechi, postul
XII, jud. Rădăuţi.
Ardeleanu C. Pavel, seria 1938, media 7,30, numit în comuna Mănăstioara, postul
VI, jud. Rădăuţi.
Mazilescu D. Gheorghe, seria 1938, media 7,30, numit în comuna Vicovul de Sus,
Laura, postul X, jud. Rădăuţi.
Mengher Aurel, seria 1938, media 7,30, numit în comuna Vicovul de Sus, Olărie,
postul V, jud. Rădăuţi.
Păcuraru Şt . Petre, seria 1938, media 7,30, numit în comuna Voitinel, postul VII, jud.
Rădăuţi.
Sârbu Ioan, seria 1938, media 7,33, numit în comuna Milişăuţi, postul VII, jud.
Rădăuţi.
Spânu I. Teofil, seria 1938, media 7,30, numit în comuna Izvoarele Sucevei, postul II,
jud. Rădăuţi.
Zichil Horia, seria 1938, media 7.30, numit în comuna Valea Stânei, Vatra
Moldoviţei, postul II, jud. Câmpulung.
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Coroamă Silvestru, seria 1936, media 7,60, numit în comuna Horodnicul de Sus Est,
postul IX, jud. Rădăuţi.
Ahexei Solomon, seria 1936, media 7,37, numit în comuna Soloneţ Maidan, postul II,
jud. Suceava.
În Bucovina de Nord1401
Giura Traian, seria 1936, media 8,13, numit în com. Laşciuca, jud. Cernăuţi.
Radu Petre, seria 1935, media 7,10, numit în com. Ivancăuţi, jud. Cernăuţi.
Filipescu N. Laurian, seria 1936, media 7,90, numit în com. Bahna, jud. Storojineţ.
Ciornei Gheorghe, seria 1936, media 7,80, numit în com. Sălişte, jud. Cernăuţi.
Alexandrescu Ion, seria 1936, media 7,60, numit în com. Clivodin, jud. Cernăuţi.
Cismaru I. Nicolae, seria 1936, media 7,60, numit în com. Doroşăuţi, jud. Cernăuţi.
Seiciuc At. Dumitru, seria 1936, media 7,65, numit în com. Iordăneşti, Malul Drept,
jud Storojineţ.
Georgeseu T. Vasile, seria 1936, medita 7,60, numit în com. Jadova, Maidan, jud.
Storojineţ.
Bucur Mircea, seria 1936, media 7,50, numit în com. Stăneştii de Jos pe Ceremuş, jud.
Storojineţ.
Vasilescu N. Ştefan, seria 1936, media 7,48, numit în com. Mesteceni, jud. Storojineţ.
Leu M. Dumitru, seria 1936, media 7,40, numit în com. Boianceni, jud. Cernăuţi.
Luca Ştefan, seria 1936, media 7,40, numit în com. Crişcatec, jud. Cernăuţi.
Văştagu I. Căliman, seria 1938, media 7,37, numit în com. Cadobeşti, jud. Cernăuţi.
Tănase P. Ioan, seria 1936, media 7,35, numit în com. Lehăcenii Tăutului, jud.
Cernăuţi.
Moldovan Ioan Iuliu, seria 1936, media 7,32, numit în com. Iurcăuţi, jud. Cernăuţi.
Buleandră D. Mircea, seria 1936, media 7,30, numit în com. Lucavăţul de Sus, jud.
Storojineţ.
Vlad Şt. Ioan, seria 1936, media 7,10, numit în com. Cotu Vânătorilor, jud. Cernăuţi.
Grama Ioan, seria 1936, media 7, numit în com. Clivodin, jud. Cernăuţi.
Ciolac N. Ioan, seria 1937, media 8,36, numit în com. Dubăuţi, jud. Cernăuţi.
Cosmaciuc Nicolae, seria 1937, media 7,95, numit în com. Cireş, jud. Storojineţ.
Ioneseu V. Constantin, seria 1937, media 7,92, numit în com. Berhomet pe Siret, jud.
Storojineţ.
Toma D. Dimitri, seria 1937, media 7,90, numit în com. Berhomet pe Prut, jud.
Cernăuţi.
Dugan Aurelian, seria 1937, media 7,84, numit în com. Cireş, jud. Storojineţ.
Pop Remus, seria 1937, media 7,80, numit în com. Ispas, Cotul de Sus, jud. Storojineţ.
Baciu C. Constantin, seria 1937, media 7,77, numit în com. Ciornohuzi, jud.
Storojineţ.
Hânguleşteanu Şt. Ioan, seria 1937, media 7,65, numit în com. Cotu Vânători, jud.
Cernăuţi.
Benone Chelu, seria 1937, media 7,63, numit în com. Orăşeni, jud Cernăuţi.
Herlea Ioan, seria 1937, media 7,60, numit în com. Cuciurul Mare, Adâncaţi, jud.
Cernăuţi.
Ionescu Gh. Ionel, seria 1937, media 7,60, numit în com. Suhoverca, jud. Cernăuţi.
Radu Nicolae, seria 1937, media 7,55, numit în com. Borăuţi, jud. Cernăuţi.
Coroiu Ioan, seria 1936, media 7,53, numit în com. Şubraneţ, jud. Cernăuţi.
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Iacob Constantin, seria 1937, media 7,50, numit în com. Berhomet, Lăpuţna, jud.
Storojineţ.
Marinescu I. Dumitru, seria 1938, media 7,90, numit în com. Bărbeşti, jud. Storojineţ.
Mihălceanu Dumitru, seria 1937, media 7,50, numit în com. Mihalcea, jud. Cernăuţi.
Ilinca C. Constantin, seria 1937, media 7,35, numit în com. Banila pe Siret, Plaiu, jud.
Storojineţ.
Frai Iosif, seria 1937, media 7,34, numit în com. Dracineţ, Centru, judeţul Storojineţ.
Milea Vasile, seria 1937, media 7,33, numit în com. Pârâul Negru, jud. Cernăuţi.
Creţu M. Constantin, seria 1937, media 7,32, numit în com. Şişcăuţi, jud. Cernăuţi.
Pătruţiu I. Luca, seria 1937, media 7,30, numit în com. Răpujineţ, jud. Cernăuţi.
Savu Eugeniu, seria 1937, media 7,30, numit în com. Mitcău, jud. Cernăuţi.
Bela Octavian, seria 1937, media 7,27, numit în com. Prelipcea, jud. Cernăuţi.
Câmpeanu Nicolae, seria 1937, media 7,22, numit în com. Lehăcenii Tăutului, jud.
Cernăuţi.
Mărghitaş Victor, seria 1937, media 7,22, numit în com. Stăuceni, jud. Cernăuţi.
Boeriu Nicolae, seria 1937, media 7,16, numit în com. Luca, jud. Cernăuţi.
Ilieş Gh. Zaharia, seria 1937, media 7,16, numit în com. Ocna, jud. Cernăuţi.
Olaru Ioan, seria 1937, media 7,14, numit în com. Tăuteni, jud. Cernăuţi.
Braia V. Grigore, seria 1937, media 7,10, numit în com Şiţcăuţi, jud. Cernăuţi.
„Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 19431402, următorii învăţători şi
învăţătoare:
Crijanovschi Lidia, comuna Doroteea, jud. Câmpulung, media 7,50.
Scutelnicu Emilia, comuna Frasin-Bucşoaia, jud. Câmpulung, media 7,06.
Tudoraş Tatiana, comuna Gemenea, jud. Câmpulung, media 7,11.
Huştiuc Eugen, Mănăstirea Humor, jud. Câmpulung, media 9,00.
Petroşcă Grigroe, comuna Negrileasa Vadul, jud. Câmpulung, media 7,33.
Macovei Domnica, comuna Stulpicani, jud. Câmpulung, media 7,50.
Cotoran Constantin, comuna Valea Seacă, jud. Câmpulung, media 7,00.
Cotlarciuc Artemiza, comuna Argel, jud. Câmpulung, media 7,50.
Niţchi Ioan, comuna Ciumârna, jud. Câmpulung, media 7,00.
Ciubtoaru Viorica, comuna Valea Boului, jud. Câmpulung, media 8,11.
Ciubotarencu Cordelia, comuna Valea Stâncii, Vatra Moldoviţei, jud. Câmpulung,
media 7,00.
Selişcanu Gavrilescu Elena, comuna Fundul Moldovei, Nr. 2, jud. Câmpulung, media
8,72.
Grama Ioan, comuna Pârâul Breaza, jud. Câmpulung, media 7,00.
Romacia Vasile, comuna Breaza, jud. Câmpulug, media 8,33.
Popovici Maria, comuna Fundul Moldovei Nr. 2, jud. Câmpulung, media 7,83.
Timu Victoria, comuna Capu Satului, jud. Câmpulung, media 7,22.
Valachi Dimitrie, comuna Frumosul, jud. Câmpulung, media 7,66.
Ciurea Maria, comuna Dorna Candrenilor, jud. Câmpulung, media 7,16.
Glinescu Sabina, comuna Dorna Candrenilor, jud. Câmpulung, media 7,89.
Coveşan Elvira, comuna Sunători, jud. Câmpulung, media 8,30.
Borcea Ilie, comuna Ciocăneşti, jud. Câmpulung, media 8,50.
Belţa Silvia, comuna Dărmăneşti, jud. Suceava, media 7,25.
Bâcu Ana, comuna Părhăuţi, jud. Suceava, media 8,17.
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Căpitan Ioana, comuna Reuseni, jud. Suceava, media. 7,92.
Craiu Florica, comuna Udeşti, jud. Suceava, media 7,28.
Cruşcă Elena, comuna Dărmăneşti, jud. Suceava, media 7,03.
Ivanciu Zoiţa, comuna Poeni-Suceava, jud. Suceava, media 7,63.
Mâţă Maria, comuna Sf. Ilie, jud. Suceava, media 7,11.
Munteanu Sandu, comuna Soloneţ, jud. Suceava, media 7,36.
Pavel Domniţa, comuna Ipoteşti, jud. Suceava, media 7,47.
Patache Gheorghe, com. Bosanci Podeni, jud. Suceava, media 7,03.
Rotaru Alexandrina, comuna Plavalar, jud. Suceava, media 8,08.
Romanschi Aurelia, comuna, Ruşii Moarei, jud. Suceava, media 7,17.
Sezerman Nicanor, comuna Mihoveni, jud. Suceava, media 7,42.
Sezerman Elena, comuna Todireşti, jud. Suceava, media 8,14.
Sofian Constantin, comuna Costâna, jud. Suceava, media 7,17.
Stan Vladimir, comuna Călineşti Vasilache, jud. Suceava, media 7,06.
Bunea Maria, comuna Poeni-Solca, jud. Suceava, media 7,61.
Câmpan Ana, comuna Comăneşti, jud. Suceava, media 7,00.
Ciuruşniuc Aspazia, comuna Stupca, jud. Suceava, media 7,72.
Dan Elena, comuna Pârteştii de Sus, jud. Suceava, media 7,72.
Hopu Maria, comuna Pârteştii de Jos, jud. Suceava, media 8,83.
Hrincescu Elisabeta, comuna Botoşana, jud. Suceava, media 7,83.
Ionel Gheorghe, comuna Măzănăeşti, jud. Suceava, media 7,61.
Moţoc Silvia, comuna Ilişeşti, jud. Suceava, media 7,17.
Netea Vera, comuna Arbore, jud. Suceava, media 7,28.
Popadiuc Domnica, comuna Clit, jud. Suceava, media 7,00.
Smoleninov Mihail, comuna Baiaşeşti, jud. Suceava, media 7,00.
Sauca Alexandru, comuna Corlata, jud. Suceava, media 7,33.
Stoleru Ana, comuna Botoşana, jud. Suceava, media 7,67.
Tudose Vasilica, comuna Vorniceni, jud. Suceava, media 7,56.
Şusca Ioan, comuna Vorniceni, jud. Suceava, media 7,33.
Stan Manea, comuna Moara Mică, Bosanci, jud. Suceava, media 7,06.
Anaticiuc Anatasie, plasa Cernăuţi, jud. Cernăuţi, media 7,45.
Babiuc Ştefania, comuna Mihalcea Spasca, judeţul Cernăuţi, media 7,08.
Bălan Ioan, comuna Şerăuţii de Jos, jud. Cernăuţi, media 7,00.
Bilec Domnica, comuna Mihalcea Spasca, jud. Cernăuţi, media 7,00.
Boghian V. Maria, comuna Horodnic, jud. Rădăuţi, media 7,33.
Bohatir Maria, comuna Cuciurul Mare Selişte, jud. Cernăuţi, media 7,04.
Bosânceanu Maria, comuna Gura-Solcii, jud. Suceava, media 7,20.
Bucur Eugan, comuna Boian Centru, jud. Cernăuţi, media 9,80.
Ciobotea Ioan, comuna Jurcăuţi, jud. Cernăuţi, media 8,12.
Ciornei Galina, comuna Ostriţa, Cotu1 de Jos, jud. Cernăuţi, media 8,20.
Ciornei Gheorghe, comuna Ostriţa, Cotul de Jos, jud. Cernăuţi, media 766.
Croială Tatiana, comuna Cernauca, jud. Cernăuţi, media 7,62.
Dănciulescu Veronica, comuna Plaiul Cosminului, jud. Cernăuţi, media 8,37.
Dereneţchi Artemizia, comuna Cuciurul Mare, Selişte, jud. Cernăuţi, media 7,45.
Diaciuc Ioan, comuna Boian Centru, jud. Cernăuţi, media 7.54.
Dragomirescu Ecaterina, comuna Vrânceni, jud. Cernăuţi, media 7,70.
Dragomirescu Vladimira, comuna Vrânceni, jud. Cernăuţi, media 8,58.
Urhan Melania, comuna Şerăuţii de Sus, jud. Cernăuţi, media 7,58.
Fochi Eusebie, comuna Jucica Veche, jud. Cernăuţi, media 9,37.
Ghiuţă Silvia, comuna Bila, jud. Cernănţi, media, 8,45.
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Giosu Elisabeta, comuna Dumbrava de Sus, jud. Cernăuţi, media 7,41.
Grigore Rusu Ana, comuna Cernauca, jud. Cernăuţi, media 7,12.
Hânguleşteanu Ana, comuna Cotul Ostriţei, jud. Cernăuţi, media 8,45.
Hotinceanu Miroslava, plasa Cernăuţi, jud. Ceratuti, media 7,25.
Hristea Octavia, Şcoala Nr. 8 Cernăuţi, detaşată de la Hunedoara, media 8,45.
Irimescu Viorica, comuna Cuciurul Mare, Hadilău, jud. Cernăuţi, media 7,08.
Istrate I. Gheorghe, comuna Corovia, jud. Cernăuţi, media 8,83.
Jiglău Eufrosina, comuna Plaiul Cosminului, jud. Cernăuţi, media 7,62.
Leviţchi Levescu Vladimir, comuna Rohozna, jud. Cernăuţi, media 7,00.
Lupu Elvira, comuna Buda, jud. Cernăuţi, media 7,79.
Mihălcean Dumitru, comuna Boian Centru, jud. Cernăuţi, media 7,58.
Negraru Felicia, comuna Rarancea, jud. Cernăuţi, media 7,12.
Pita Olga, comuna Boianceni, jud. Cernăuţi, media 8,20.
Prisăcăreanu Nicu, comuna Boian Mehăceni, jud. Cernăuţi, media 8,45.
Stoica D. Elisabeta, comuna Mahala, jud. Cernăuţi, media 8,24.
Tănase Ioan, comuna Lehăcenii Teutului, jud. Cernăuţi, media 7,66.
Toacă Aurora, comuna Arbore, jud. Suceava, media 7,00.
Turliuc Silvia, comuna Doroşăuţi, jud. Cernăuţi, media 7,29.
Herlea Ioan, comuna Cuciurul Mare, Adâncaţi, jud. Cernăuţi, media 8,25.
Alexandrescu Ioan, comuna Clivodin, jud. Cernăuţi, media 8,16.
Blaga Elena, comuna Plaiul Cosminului, jud. Cernăuţi, media 7.08.
Calistru Sergiu, comuna Suhoverca, jud. Cernăuţi, media 7,20.
Cenuşă Ştefania, comuna Deleni, jud. Cernăuţi, media 7,25,
Diaconescu Cornelia, comuna Jujineţ, jud. Cernăuţi, media 7,45.
Făgărăşanu Silvia, comuna Văleni, jud. Cernăuţi, media 8,12.
Grama Lucreţia, comuna Clivodin, jud. Cernăuţi, media 8,20.
Iordache Maria, comuna Bordei, jud. Cernăuţi, media 740.
Lişman Frosa, comuna Malatiniţa, jud. Cernăuţi, media 7,08.
Păuş Alexandrina, comuna Suhoverca, jud. Cernăuţi, media 8,79.
Popescu N. Maria, comuna Jujineţ, jud. Cernăuţi, media 7,71.
Popescu Maria Trifu, comuna Jujineţ, jud. Cernăuţi,, media 7,16.
Stoleru Gheorghe, comuna Vitileauca, jud. Cernăuţi, media, 7,62.
Teodoroiu Maria, comuna Lujeni, jud. Cernăuţi, media 7,33.
Barbu Suzana, comuna Onut, jud. Cernăuţi, media 7,21.
Bejan Maria, comuna Jurcăuţi, jud, Cernăuţi, media 7,66.
Burcă Constantin, comuna Văslăuţi, jud. Cernăuţi, media 7,62.
Calamaz Petre, comuna Pârâul Negru, jud. Cernăuţi, media 8,29.
Comănescu Alexandrina, comuna Schit, jud. Cernăuţi, media 7,00.
Crijanovschi Aspazia, comuna Cadobeşti, jud. Cernăuţi, media 7,01.
Cuţer Gheorghe, comuna Boianceni, jud. Cernăuţi, media 7,95.
Enache Clara, comuna Verbouţi, jud. Cernăuţi, media 7,50.
Lazăr Octavia, comuna Cadobeşti, jud. Cernăuţi, media 7,25.
Mănescu Veronica, comuna Dobronăuţi, jud. Cernăuţi, media 841.
Marinaş Maria, comuna Vrânceni, jud. Cernăuţi, media 7,70.
Nistor Maria, comuna Tăuteni, jud. Cernăuţi, media 7,75.
Pătruţiu Luca, comuna Răpujeni, jud. Cernăuţi, media 7,85.
Poiană Constantin, comuna Pohorlăuţi, jud. Cernăuţi, media 8,91.
Săbău Letiţia, comuna Cuciurul Mic, jud. Cernăuţi, media 8,33.
Tinca Ana, comuna Culeuţi, jud. Cernăuţi, media 7,62.
Toma Victoria, comuna Răpujeni, jud. Cernăuţi, media 7,95.
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Luca Ştefan, comuna Crisceatec, jud. Cernăuţi, media 7,41.
Damian Virginia, comuna Iabloniţa Centru, jud. Rădăuţi, media 8,70.
Mina Iaroslava, comuna Iabloniţa, Coniatin, jud. Rădăuţi, media, 7,11.
Vulpe Ecaterina, comuna Sălăveni, jud. Rădăuţi, media 8,54.
Chiriac Vasile, comuna Bădeuţi, jud. Rădăuţi, media 8,12.
Egher Constantin, comuna Volcineţ Noi, jud. Rădăuţi, media 7,37.
Hofman Vilhelm, comuna Bălcăuţi, jud. Rădăuţi, media 8,08.
Cojocaru Ana, comuna Grăniceşti, jud. Rădăuţi, media 8,37.
Flerea Livia, comuna Grăniceşti, jud. Rădăuţi, media 8,18.
Nimigean Emilia, comuna Tereblecea, jud. Rădăuţi, media 7,16.
Orendovici Viorica, comuna Văşcăuţi, jud. Rădăuţi, media 7,33.
Botezat Elena, comuna Horodnicul de Sus, Est, jud. Rădăuţi, media 7,41.
Cârstian Ioan, comuna Vicovul de Sus, Centru, jud. Rădăuţi, media 7,66.
Coniac Elena, comuna Bilca, jud. Rădăuţi, media 7,20.
Farcaş Petru, comuna Putna, jud. Rădăuţi, media 7,45.
Fedarciuc Filaret, comuna Straja, jud. Rădăuţi, media 7,37.
Ghinea Dumitru, comuna Straja, jud. Rădăuţi, media 9,41.
Hotinceanu Ştefania, comuna Vicovul de Sus, jud. Rădăuţi, media 8,12.
Ioachimciuc Elena, comuna Secăuţi, jud. Rădăuţi, media 7,37.
Munteanu Petru, comuna Vicovul de Sus, Bivolărie, jud. Rădăuţi, media 7,50.
Opaiţ Artemizia, comuna Marginea I. jud. Rădăuţi, media 8,00.
Percec Varvara, comuna Horodnicul de Sus, Est, jud. Rădăuţi, media 7,66.
Rusu Octavia, comuna Volovăţ, jud. Rădăuţi, media 8,41.
Spânu Aritina, comuna Straja, şcoala de fete, jud. Rădăuţi, media 7,20.
Spânu Teofil, comuna Straja, şcoala de băieţi, jud. Rădăuţi, media 7,79.
Teczeşiu Teodor, comuna Vicovul de Sus, Est, jud. Rădăuţi, media 9,04.
Vlasie Dumitru, comuna Frătăuţii Vechi, jud. Rădăuţi, media 7,91.
Neamţu Elena, comuna Putna, jud. Rădăuţi, media 7,50.
Acatrinei Nicolae, comuna Sadova Dumbrava Română, jud. Storojineţ, media 8,55.
Cernat Adelina, comuna Igeşti, Ursoaia, jud. Storojineţ, media 8,75.
Cerlincă Petru, comuna Davideni, Zrud Nou, jud. Storojineţ, media 7,08.
Chima Elena, comuna Bănila pe Siret, Poeni, jud. Storojineţ, media 7,16.
Dugan Aurelia, comuna Cireş, jud. Storojineţ, media 8,37.
Ilică Paraschiva, comuna Broscăuţii Vechi, Centru, jud. Storojineţ, media 7,91.
Iliuc Ecaterina, comuna Pătrăuţii de Sus, Centru, jud. Storojineţ, media 7,12.
Eremia Victoria, comuna Sadova, Centru, jud. Storojineţ, media 7,66.
Moscalie Maria, comuna Prisăcăreni, Sălişte, jud. Storojineţ, media 7,12.
Negruţiu Victor, comuna Crasna-Traian, jud. Storojineţ, media 7,16.
Pelcer Regina, comuna Panca, Centru, jud. Storojineţ, media 7,00.
Pintilie Marioara, comuna Sadova, Maidan, jud. Storojineţ, media 7,75.
Popescu Octavian, comuna Broscăuţii Vechi, Tăbărişte, jud. Storojineţ, media 8,20.
Popescu Constantin, comuna Pătrăuţi, Cracaua, jud. Storojineţ, media 7,62.
Popescu Victoria, comuna Storojineţ, Maidan, jud. Storojineţ, media 8,08.
Tanasiciuc Profira, comuna Broscăuţii Vechi, Tăbărăşti, jud. Storojineţ, media 7,08.
Truşcă Zainfir, comuna Igeşti, Centru, jud. Storojineţ, media 7,91.
Tudoran Ioan, comuna Sadova Nouă, jud. Storojineţ, media 7,08.
Ucraineţ Nistor, comuna Bobeşti, Căzăceni, jud. Storojineţ, media 7,25.
Ungurean Zenovia, comuna Sadova, Dumbrava Germani, jud. Storojineţ, media 8,08.
Vasilescu Ştefan, comuna Banila pe Siret, Mesteceni, jud. Storojineţ, media 7,91.
Vasiu Leontina, comuna Suceveni, jud. Storojineţ, media 7,50.
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Antochi Eusebie, plasa Vijniţa, jud. Storojineţ, media 745.
Bărbulescu Maria, plasa Vijniţa, jud. Storojineţ, media 9,00.
Buleandră Mircea, comuna Lucavăţul de Jos, Centru, jud. Storojineţ, media 7,91.
Cojocaru Eugenia, comuna Berhomet, Centru, jud. Storojineţ, media 7,16.
Lupaşcu Aristeia, comuna Mihova, Centru, jud. Storojineţ, media 7,29.
Meran Alecu, comuna Milie, Chibochi, jud. Storojineţ, media 7,37.
Pătraşcu Ştefan, comuna Mihova, Cotul de Sus, jud. Storojineţ, media 8,08.
Popescu Ion, comuna Soloneţ, jud. Storojineţ, media 7,58.
Racocea Roman, comuna Lucavătul de Jos, jud. Storojineţ, media 8,33.
Săhleanu N. Claudia, comuna Berhomet, Darie, jud. Storojineţ. Media 8,04.
Ursache Maria, plasa Vijniţa, judeţul Storojineţ, media 9,12.
Vizanti Ioan, comuna, Ispas, Dumbrava, jud. Storojineţ, media 7,54.
Caroeru Gheorghe, comuna Dracineţ, Centru, jud. Storojineţ, media 7,50.
Danciu Marin, comuna Cabeşti, jud. Storojineţ, media 7,41.
Gheorghiu Lucia, comuna Pleşniţa, jud. Storojineţ, media 7,87.
Ivanciu Sofia, comuna. Bărbeşti, judetul Storojineţ, media 7,50.
Moisi Ana, comuna Bănila pe Siret, Centru, jud. Storojineţ, media 8,58.
Prodan Olga, comuna Bărbeşti, judeţul Storojineţ, media 7,70.
Sturz Petru, comuna Stănestii de Jos, Bruşniţa, jud. Storojineţ, media 7,54.
Scraba Ipolit, comuna Zamostea, jud. Storojineţ, media. 7.00.
Seiciuc Ştefan, comuna Valea Luncii, jud. Storojineţ, media 7,12.
Vulvară Valeriu, comuna Slobozia Banilei, jud. Storojineţ, media 8,15‖.
1944: Prin ordinul „Nr. 63.175 din 20 martie 1944, se înaintează 1a gradul II în
învăţământul primar, pe ziua de 1 septembrie 1943, următorii învăţători şi învăţătoare, care au
reuşit la examenele de înaintare la gradul II, din sesiunea August 1943, la Centrul Cernăuţi, cu
notele arătate în dreptul fiecăruia1403:
Centrul Cernăuţi:
Anineşanu Constanţa, comuna Iurcăuţi, media 8,25
Cornuş Pavel, comuna Boian Centru, media 9,00.
Itrin Artenie, comuna Plai Cosmin, media 8,62.
Opincă Atnasiu, comuna Văslăuţi, media 8.62.
Pleşu Petrică, comuna Horăşăuţi, media 7,87.
Turchievici Ghizela, comuna Lenţeşti, media 8,00.
Trocaline Leon, comuna Cuciurul Mic, media 8.50.
Drab Vilhelmina, comuna Bila, media 8,62.
Judeţul Storojineţ:
Burlă Georgeta, Inspector Şcolar al judeţului Storojineţ, media 7,50.
Beţianu Sofia, comuna Ispas Centru, media 8.12.
Ciocoiu Olimpia, comuna Banila pe Dobovăţ, media 8,00.
Cojocaru Gheorghe, comuna Berhomet Centru, media 7,62.
Ciubotaru Ioana. comuna Valea Luncii – Benjanca, media 7,87.
Ciubotaru Grigore, comuna Valea Luncii, media 7.87.
Goroveanu Dumitru, comuma Berhomet Centru, media 8,12.
1403 Monitorul Oficial, Nr. 72, 25 martie 1944, pp. 2612 şi urm.
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Roşcoveanu Ioan, comuna Mucavăţ Leocav, media 7,87.
Scalat Despina, comuna Stăneştii de Sus, media 8,12.
Ticu Teodor, comuna Pricăreni Sălişte, media 8,37.
Cazinurovici Aurelian, comuma Rohozna Cernăuţi, media 7,62.
Judeţul Suceava:
Ciurşniuc Constantin, comuna Stupca, media 8,87.
Cocârlă Vasile, comuna Părhăuţi, media 7,75.
Oţel Emilia, comuna Dărmăneşti, media 8,12.
Judeţul Câmpulung:
Galeriu Jules, comuna Doroteea, media 7,87.
Georgescu Marin, comuna Valea Seacă, media 8,12.
Măcărescu Silvia, comuna Capul Codrului – Păltinoasa, media 8,00.
Pop Viorica, comuna Capul Satului – Câmpulung, media 9,50.
Pridie Margareta, comuna Poiana Negri, media 8,00.
Purcel Gavril, utilizat, comuna Capul Satului – Câmpulung, media 8,25.
Todaşcă Victor, comuna Coşna, media 8,25.
Judeţul Rădăuţi:
Barbacaru Maria, comuna Rogojeşti, media 8,25.
Băncescu Aurom, comuna Bănceşti, media 8,00.
Burdujan Haralambie, comuna Marginea, media 9,00.
Burdujan Maria, comuna Marginea, media 8,12.
Busuioc Aspasia, comuna Muşeniţa, media 7,62.
Floreşteanu Gavril, comuna Horodnicul de Sus, media 8,50.
Georgescu Vasile, comuna Horodnicul de Sus, media 8,37.
Gurzun Petre, comuna Măneuţi, media 8,00.
Martinescu Trandafira, comuna Coniatin – Semacova, media 7,62.
Megera Iaroslava, comuna Baineţ – Fântâna Albă, media 8,12.
Rusu Ecaterina, comuna Oprişeni, media 8,50.
Bobeanu Olimpia, comuna Zastavna, judeţul Cernăuţi, media 8,37.
Fartiaş Irina, comuna Mihalcea – Dudova, media 8,62.
Lazăr Vasile, comuna Davideni, Storojineţ, media 8,25.
„Prin Ordinul Nr. 319.634 din 15 Noemvrie 19451404, se fixează, pe data de 1
noemvrie 1945, următorii învăţători la şcoalele aratate în dreptul fiecăruia:
Truşcan Aurora, la Arbore-Centru, p. 10, soţie fix.
Tolocariu Chirică, la Arbore-Centru, p. 11, soţie fix.
Caba Valeria, la Arbore pe Clit, p. 6.
Constantinovici Aurelia, la Arbore, Cot de Jos, p. 7.
Rosenblat Rosa, la Bălăceana, p. 10, are casă şi teren.
Procovanu Nicolae, la Braşca, p. 4, soţie învăţătoare.
Agăsculesei Dumitru, la Bosanci băieţi, p. 10.
1404 Monitorul Oficial, Nr. 277, 3 decembrie 1945, p. 10553
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Seiciuc Dumitru, la Bosanci băieţi, p. 11.
Tatulici Aurora, la Bosanci fete, p. 11.
Popovici Leocadia, la Bosanci fete, p. 11.
Dumitriu Aglaia, la Bosanci, Moara Mică, p. 7.
Cortuşan Domnica, la Bosanci, Moara Carp, p. 5.
Dobjanchi Victoria, la Botuşana, p. 10.
Clopină Zenobia, la Cacica, p. 7.
Anuţei Ioan, la Cajvana, p. 10.
Corduban Ion, la Dărmăneşti, p. 11.
Deleanu Elena, la Ipoteşti, p. 10.
Tcaciuc Emilia, la Ipoteşti, p. 11.
Olariu Maria, la, Iţcani, p. 12, soţ funcţionar.
Bejescu Eugenia, la Iţcani, p. 8, soţ funcţionar.
Freitag Maria, la Lisaura, p. 5, soţ funcţionar.
Boca Vasile, la Mihoveni, p. 10.
Voloşincu Felicia, la Părhăuţi, p. 8.
Turcan Emilia, la Pârteştii de Jos, p. 11, Mănescu.
Mănescu Isidor, la Pătrăuţi, p. 11.
Popescu Victoria, la Dărmăneşti, p. 10, soţ pretor.
Voronca Victoria, la Bulai, Suceava, p. 6, soţ funcţionar.
Roschip Alexandra, la Solca, p. 11.
Pantiuc Ecaterina, la Solca, p. 13.
Seiciuc Olga, la Rus-Mănăstioara, p. 6.
Tudan Maria, la Soloneţul de Jos, p. 7, soţ transferat.
Botnărescu Stela, la Stupca, p. 10.
Oniga Gheorghe, la Stupca, p. 11, părinte bătrân.
Loy Leopold, la Stroeşti, p. 10.
Boţac Maria, la Sf. Ilie, p. 9.
Vronschi Hermina, la Sf. Ilie, p. 10, copii şcolari.
Baluşescu Elena, la Horecea, p. 8.
Nimiţan Livia, la Şcheia, p. 9, soţ profesor suplinitor.
Mânăstirean Rozalia, la Todereşti, p. 7, soţ învăţător transferat.
Slimac Minodora, la Pătrăuţi, p. 11.
Petraşciuc Alexandru, la Poeni-Solca, p. 8.
Rusu Gheorghe, la Călineşti Cuparencu, p. 7.
Spoială Eugenia, la Tişăuţi, p. 5.
Antohi Euzebie, la Berchişeşti, p. 6.
Biberiac Oresta, la Plavalari, p. 5.
Zavulovici Natalia, la Suceva fete, p. 13, soţ profesor util.
Spătaru Anghelina, la Suceava fete, p. 14, sotţ profesor util.
Nepit Ilie, la Suceava p. 13, copii şcolari, invalid.
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1941: Meseriaşii Bucovinei din ţinutul Rădăuţilor
Dintr-un „Tablou de cărţile de capacitate eliberate de Oficiul Rădăuţi, anulate de
minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940‖1405, aflu, fără surprindere, dar vai de alţii, că evreii,
nemţii, polonii, maghiarii, rutenii şi slovacii n-au fost cumpliţi exploatatori, cu cârciuma şi
camăta, ai Neamului Românesc din Bucovina, ci, în marea lor majoritate, truditori de fiecare
zi, elitele acestor etnii fiind reprezentate de meseriaşi. E adevărat, existau şi politicieni, şi
bogătaşi, şi funcţionari, şi dascăli, dar eu am o slăbiciune aparte pentru meseriaşii Bucovinei,
pe care îi consider un fel de eroi civilizatori, pentru că au dat consistenţă unui anumit specific
moştenirilor materiale de care suntem atât de mândri astăzi. Iată-i pe aceşti „eroi necunoscuţi‖
ai progresului bucovinean de zi cu zi interbelic, aşa cum îi înfăţişează glacialele evidenţe
oficiale:
Aschenbrener Michel, fochist, domiciliat în Voevodeasa.
Aschenbrener Michel, mecanic, domiciliat în Voevodeasa.
Straub Carl, electrician, domiciliat în Rădăuţi, str. Florian.
Kislinger Herman, cizmar, domiciliat în Putna.
Clipa Ioan, cizmar, domiciliat în Negostina.
Furnica Victor, cizmar, domiciliat în Siret.
Wachauf Leonard Norb, cizmar, domiciliat în Siret.
Mateiciuc Nicolai, cizmar, domiciliat în Siret.
Fedor Ilie, cizmar, domiciliat în Rădăuţi.
Straub Paul Robert, cizmar, domiciliat în Seletin.
Geschwenter Robert, cizmar, domiciliat în Voevodeasa.
Şerban Grigorie, domiciliat în Dorneşti.
Stauber Heim Itzig, cizmar, domiciliat în Seletin.
Sentler Iacob, cizmar, domiciliat în Seletin.
Andrusiac Laurenţiu, cizmar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Bendas Nicolae, cizmar, domiciliat în Satul Mare.
Simionovici Gheorghe, cizmar, domiciliat în Rădăuţi.
Rusu Constantin, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Colibaba. Nr. 20.
Tofanel Gheorghe, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Lungă, Nr. 23.
Kissinger Iacob, cizmar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Ganz Mendel Benjamin, cizmar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Nicolaică Vasile, cizmar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Dolha Sebastian, cizmar, domiciliat în Dorneşti.
Zapotoţchi Rudolf, cizmar, domiciliat în Siret.
Gominţchi Andreeas, cizmar, domiciliat în Dorneşti.
Pauliner Leopold, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 17.
Covaci Gaspar, cizmar, domiciat în Dorneşti.
Sindilaru Mihai, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regina Maria.
Cârşmariu Ion, cizmar, domicinat în Frătăuţii Vechi.
Hoffmann Emil, cizmar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Kissinger Emil, cizmar, domiciliat în Frătăuţii Noi.
Turteltaub Lotty, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Volutarilor Nr. 43.
Schauer Nathan, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 65.
Schnell Mateias, croitor, domiciliat în Voevodeasa.
1405 Monitorul Oficial, Nr. 58, 10 martie 1941, pp. 1197-1208
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Grümberg Roza, croitor, domiciliet în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 22.
Scherer Mendel, croitor, domiciliat în Siret.
Kohlrus Peter, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, strada Larionescu Nr. 26.
Dan Anton, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.
Mişcofschi Vladislav, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 233.
Kohn Isidor, măcelar, domiciliat în Ţibeni.
Hipscher Iosef, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ibscher Nr. 10.
Göetel Rudolf, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. I. G. Duca Nr. 24.
Rudich Samuel, măcelar, domiciliat în Straja.
Schlein Nathan Mendel, măcelar, domiciliat în Brodina.
Wieder Nathan, măcelar, domiciliat în Seletin.
Schelfer Aba, măcelar, domiciliat în Putila.
Reiser Mortco căsătorit Beder, măcelar, domiciliat în Iabloniţa.
Ischer Iosif, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, strada Eminescu Nr. 10.
Patz Oskar August, măcelar, domiciliat în Siret.
Mick Frantz, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, strada Iuliu Maniu Nr. 201.
Drach Abraham, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Drach Leizer, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Mik Iosef, măcelar, domiciliat în Putna.
Straub Sabina, măcelar, domiciliat în Brodina.
Gref Caziner, măcelar, domiciliat în Gura-Putnei.
Dănilă Petrea, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Mihăilă Traian, măcelar, domiciliat în Bilca.
Hasenkopf Rudolf, măcelar, domiciliat în Rădăuţi.
Popovici Iosef, măcelar, domiciliat în Siret.
Rauchbach Leib, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, strada Iuliu Maniu Nr. 40.
Schlauch Jacob anterior Mend, măcelar, domiciliat în Rădăuţi,la Şcoala de băieţi Nr.
15.
Gros Abraham, măcelar, domiciliat în Brodina.
Fleischer Isidor, tipograf, domiciliat în Siret.
Rist Julius, croitor, domiciliat în Siret.
Paşcanu Iulian, fotograf, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regina Maria Nr. 81.
Pelveţchi Paul Franc, fotograf, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regele Ferdinand Nr. 84.
Sclossberg Moses, tipograf, domiciliat în Siret.
Ellner Martin, zeţar, domiciliat în Siret.
Malic R. Popovici, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Rozelor Nr. 17.
Baraniţchi Irma, croitor, domiciliată în Rădăuţi, strada S. Frantz Beil Nr. 2.
Tauber Toni, croitor, domiciliat în Putila.
Goldschirsch David L., croitor, domiciliat în Rădăuţi.
Schauer Isidor, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.
Albus Franz, croitor, domiciliat în Frătăuţii Noi.
Hanus Valentin, croitor, domiciliat în Rădăuţi, Strada Ştefan cel Mare.
Berariu Maria, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi.
Beer Rosa Rosner, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Bodnarescu.
Kraus Salomon, croitor, domiciliat în Siret.
Weschler Ela, croitoreasă, domiciliată în Siret.
Wiezel Iosef Meier, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Toplitei Nr. 13.
Lang Carl, croitor, domiciliat în Satu-Mare.
Cornea Maria, croitoreasă, domiciliată în Putna.
Marer Sloime r. Maurer, domiciliat în Putila.
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Malik Victor, croitor, domiciliat în Vicovul de Sus.
Schachter Jetti, croitor, domiciliat în Siret.
Pşeniţchi Elena, croitoreasă, domiciliată în Siret.
Hoffman Ludovic, cărămidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Caramidar Nr. 6.
Toaci Gheorghe, cojocar, domiciliat în Burla.
Hoffmann Herman, cărămidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Brâncov Nr. 30.
Cernăuţean Gheorghe, tâmplar, domiciliat în Bălcăuţi.
Galan Vasile, tâmplar, domiciliat în Bilca.
Nichitiuc Haralambie, strungar, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regina Maria Nr. 24.
Creţu Vasile, tâmplar, domiciliat în Boian.
Focşer Ioan, tâmplar, domiciliat în Dihtineţ.
Baan Mendel Sloime, tâmplar, domiciliat în Torăceni.
Jacută Dumitru, tâmplar, domiciliat în Vatra Dornei, Strada Unirei Nr. 6.
Stadniciuc Iulius, cărămidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Cărămidari Nr. 11.
Gaschler Frantz, tâmplar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Gulievici Ladislau, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Florina Nr. 1.
Frasiniuc Teodor, tâmplar, domiciliat în Negostina.
Schaje Beer Gelber, brutar, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regina Maria Nr. 3.
Ellner Adolf, chelner, domiciliat în Rădăuţi, Piaţa Unirii Nr. 15.
Pihovici Iosef, chelner, domiciliat în Rădăuţi, Strada Iancu Nr. 33.
Ettinger Ernest, frânghier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 150.
Niederhofer Sami, chelner, domiciliat în Rădăuţi, Strada Ştefan cel Mare Nr. 17.
Lehrer Fritz, chelner, domiciliat în Rădăuţi, Strada Regele Carol Nr. 15.
Buchbinder Pepi, geamgiu, domiciliat în Siret.
Valach Schulim, geamgiu, domiciliat în Siret.
Guttman Solomon, geamgiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolf Mar. Nr. 37.
Guttmann Samuel, geamgiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 51.
Stadniciuc Isidor, tăietor de lemne, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 19.
Wagner Erna, coafeză domiciliată în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 50.
Presner Isidor, sifonar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 76.
Efenberger Elisabeta, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Eminescu Nr. 206.
Dull Stanislas, cizmar, domiciliat în Baineţ.
Iftode Traian, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Şcoala Nouă Nr. 21.
Feigel Matilda, coafeză, domicilită în Rădăuţi, str. Brâncoveanu Nr. 6.
Schleim Max, măcelar, domiciliat în Brodina.
Schleim Israel, măcelar, domiciliat în Brodina.
Katz Pinkas, instalator apă, domiciliat în Rădăuţi, str. Volovăţ Nr. 18. Idem
electrician instalaţii. Idem mecanic pentru calorifere.
Edelstein Herman, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi.
Engester Adolf, cărămidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel MareNr. 1.033.
Marţincu Petre, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, Nr. 657.
Bauer Josef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Clopotelor Nr. 6.
Bubinschi Anton, tâmplar, domiciliat în Rărăuţi, Obor Nr. 710.
Eichner Spigel Tob, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Zeizel Nr. 611.
Rüpel Agata, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Fagilor Nr. 15.
Winter Iohan, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, Strada Îngustă Nr. 8.
Pojar Petru, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Popadiuc Nr. 20.
Hanus Johann, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 183.
Guttmann Iosef, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 886.
Pânzaru Teodor, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 377.
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Hanus Tomas, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Berestie Nr. 689.
Hodenec Ştefan, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vladimirescu Nr. 35.
Mateiciuc Lazăr, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Gradinii Nr. 16.
Turzo Cazimir, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 19.
Augustin Heinrich, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 20.
Beier Iosif, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Spital Nr. 5.
Wald Loty, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bodnărescu Nr. 10.
David Kaler, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 86.
Reicher Josef David, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 38.
Kriksmann Roza Oberl, modistă, domiciliată în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 1.563.
Reiczer Rachel, corsetieră, domiciliată în Rădăuţi, str. Apel Nr. 2.
Goldhirsch Baruc M., croitor, domiciliat în Rădăuţi, Nr. 1.564.
Bernstein Abraham, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Hanului Nr. 13.
Goldstein Silvia, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 27.
Berger Michel, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str Topliţa Nr. 5.
Weibgarten Helene, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Tirului Nr. 11.
Rosenstraus Hersch, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 12.
Otto Calina, fotograf, domiciliat în Rădăuţi, str, Ştefan cel Mare Nr. 130.
Postolache Petru, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Papetăriei Nr. 26.
Balaţchi Petrea V., dulgher, domiciliat în Siret.
Nagel Iosef, domiciliat în Siret.
Schlauch Frantz, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitel Nr. 5.
Vicovan Leontie, dulgher, domiciliat în Bilca.
Heise Carol, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Fagilor Nr. 11.
Mevis Ferdinand, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, Réné Nr. 10.
Calancea Gheorghe, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Bujor Nr. 13.
Mercher Mikel, dogar, domiciliat în Rădăuţi, str. Agronom Nr. 24.
Pauliuc Friederich, dogar, domiciliat în Rădăuţi, Strada Lungă, Nr. 77.
Kvalek Ludvig, dogar, domiciliat în Putna.
Kriekel Carl, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Salcâmilor.
Brezina Iosef, dogar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 16.
Elenbogen Hune, calapodar, domiciliat în Rădăuţi, str. Fagior Nr. 3.
Liman Leon, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 20.
Simonta Ambros, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Luiza Nr. 1.
Ţugui Aurel, rotar, domiciliat în Vicovul de Jos.
Prehipcean Petru, rotar, domiciliat în Horodnic de Jos.
Schipor Silvestru, rotar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Tusa Vasile, rotar, domiciliat în Vicovul de Jos.
Ungureanu Dumitru, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Forestierilor Nr. 6.
Czijevschi Vasile, domiciliat în Baineţ.
Ianiţchi Valerian, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Bogdan V. Nr. 5.
Tvardovschi Gustav, fierar, domiciliat în Văşcăuţi pe Siret.
Dudulescu Mihail zis Gavrilescu, fierar, domiciliat în Vicovul de Jos.
Ivaşco Gheorghe, fierar, domiciliat în Suceviţa.
Daniuliuc Ilie, fierar, domiciliat în Bălcăuţi.
Hanus Josef, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 70.
Opreşco Iosef, domiciliat în Vicşani.
Maro Leon, fierar, domiciliat în Volovăţ.
Ernst Michel, fierar, domiciliat în Putna.
Donisan Dumitru, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.
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Krasler Iosif, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 16.
Sel Alexandru, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 8.
Withal Adolf, fierar, domiciliat în Seletin.
Buneac Petru, fierar, domiciliat în Seletin.
Socaci Oscar, fierar, domiciliat în Volcineţ.
Meteiciuc Alexandru, brutar, domiciliat în Siret.
Wasserman Eva, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Noroc Nr. 24.
Blietzer Bein, cojocar, domiciliat în Rădăuţi.
Theil Mihail, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.
Friedman Isak, rafinir, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţa Nr. 1.
Flaman Lotter Hugo, ţesător, domiciliat în Rădăuţi, str. Col. Georg Nr. 18.
Wagner Israel, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 34.
Stenzler Haschel, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Băii Nr. 642.
Reiss Mihail, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Macului Nr. 5.
Armenpristen Ştefan, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iacob Nr. 12.
Schechter Clara, croitor, domiciliată în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 44.
Honner David, brutar, domiciliat în Rădăuţi.
Vogel Hermann, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 106.
Vlad Gheorghe, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitei Nr. 30.
Florea Petru, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Macului Nr. 2.
Klezok Emil, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.
Katz Iosef, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 142.
Winstein Iacob, morar, domiciliat în Falcău.
Olier Iosef, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. I. G. Duca.
Harnic Roza, morăriţă, domiciliată în Seletin.
Harnic Babi, morăriţă, domiciliată în Seletin.
Dofcec Josef, morar, domiciliat în Milişăuţi.
Smagaci Paul, lăcătuş, domiciliat în Siret.
Melzheimer Frantz A., măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 27.
Lang David Leib, blănar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 47.
Mehedin Filip, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pipernia.
Dacner Iacob, bărbier, domiciliat în Seletin.
Ciobotaru Gavril, măţar, domiciliat în Rădăuţi.
Niederhofer Moses, nichelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 50.
Coneczney Carl, ceasornicar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 6.
Krieger Emil, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 25.
Gaschler Herminius, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolf M. Nr. 19.
Verhun Eugen, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 33.
Daniliuc Mihail, fierar, domiciliat în Voevodeasa.
Coch Valdemar, morar, domiciliat în Volovăţ.
Rudich Ida, brodeză, domiciliată în Siret.
Bordei Nichifor, morar, domiciliat în Volovăţ.
Straub Frantz, morar, domiciliat în Milişăuţi.
Balachi Gheorghe, dulgher, domiciliat în Siret.
Holerbaum Ferdinand, morar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Krükel Iohann, croitor, domiciliat în Vicovul de Jos.
Löbell Meschulem, morar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Stemerovici Eduard, dulgher, domiciliat în Gura Putnei.
Hauslauer Eduard, dogar, domiciliat în Putna.
Seidel Iosef, fierar, domiciliat în Muşeniţa.
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Dietrich Meteş, fierar, domiciliat în Oprişeni.
Gheorghiţă Vasile, fierar, domiciliat în Frătăuţii Noi.
Chitriuc Ioan, fierar, domiciliat în Bălcăuţi.
Drach. Michel, tăbăcar, domiciliat în Siret.
Band Elisabeta, măcelar, domiciliată în Siret.
Stetner Roza, brodeză, domiciliată în Siret.
Feiger Iacob, măcelar, domiciliat în Şipotele Sucevei.
Grunichievici Victor, morar, domiciliat în Volovăţ.
Weber Gheorghe, tâmplar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Duhodnic Ştefan, lăcătuş, domiciliat în Siret.
Ucraineţ Nicolae, morar, domiciliat în Stefăneşti pe Ceremuş.
Beer Simon, morar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Heber Rudolf, lăcătuş, domiciliat în Dorneşti.
Neumar Petre, fierar, domiciliat în Gura Putnei.
Tomaşec August, lăcătuş, domieciliat în Siret.
Dechter Sali, modistă, domiciliată în Frătăuţii Noi.
Marcinschi Otto, lăcătuş, domiciliat în Siret.
Manz Albrecht, morar, domiciliat în Frătăuţii Noi.
Bobu Vasile, fierar, domiciliat în Oprişeni.
Galan Ştefan, zidar, domiciliat în Gălăneşti.
Popadine Dumitru, cojocar, domiciliat în Straja.
Ringel Bruno, lăcătuş, domiciliat în Dorneşti.
Galan Silvestru, tâmplar, domiciliat în Gălăneşti.
Böhmer Ida, rufăreasă, domiciliată în Vicovul de Jos.
Scharf Iacob, morar, domiciliat în Putila.
Calisievici Mihai, brutar, domiciliat în Siret.
Straub Vilhelm, bărbier, domiciliat în Brodina.
Oseoschi Ioan, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Băleanu Oreste, morar, domiciliat în Volovăţ.
Reicher Carol, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. I. Creangă Nr. 24.
Bejenar Anna, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Nistor Nr. 48.
Licari Vasile, tâmpla, domiciliat în Putila.
Laufer Leia, cofetar, domiciliată în Seletin.
Puha Iosef, morar, domiciliat în Bilca.
Ioil Eisig, tăbăcar, domiciliat în Siret.
Baumgarten Moses, legător de cărţi, domiciliat în Siret.
Weschler Emanoil, geamgiu, domiciliat în Siret.
Entner Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 55.
Hilinger Valentin, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Dacia Nr. 25.
Winkler Emil, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 21.
Cleckzoc Josef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Renei Nr. 106.
Ludvig Adolf, tâmplar domiciliat în Rădăuţi, str. Crucii Nr. 20.
Hilinger Oscar, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Şaguna Nr. 30.
Stadniciuc Anton, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Lăutarilor Nr. 6.
Hoffmann Clement, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Crucii Nr. 9.
Brilinschi Rudolf, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Liceului.
Pacicovschi Ioan, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevod Miliai Nr. 31.
Pavlovschi Eduard, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 80.
Blaho Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Rotari Nr. 1.
Melnicihi Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Réné Nr. 19.
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Koch Frantz, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Perticari.
Lausmann August, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 19.
Trufin Ioan tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare.
Stahorschi Wilhelm, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 194.
Hilinger Eduard, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Ioan Nr. 8.
Scriptnic Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Abator Nr. 38.
Nuveiler Emil, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Coşbuc Nr. 11.
Geber Ambrosie, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Măcelari Nr. 24.
Meierhifer Otto Wilibald, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Ioan Nr. 14.
Gaschler Thomas, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ad. Marin Nr. 24.
Keczek Petre, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Şc. Nouă Nr. 33.
Etenhoffer Norbert, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Crucii Nr. 2.
Meierhofer Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Lăutari Nr. 4.
Hanus Rudolf, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 37.
Pol Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 66.
Mihalic Otto, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. şaguna Nr. 32.
Croner Iohann, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ţcoala Nouă Nr. 1.
Pacovschi Robert, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Laterală Nr. 1.
Gross Gustav, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevodul Mihai Nr. 20.
Roslavec Leopold, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Clopot Nr. 10.
Etenhofer Wilhelm, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Ioan Nr. 14.
Hillinger Martin, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Parohiei Nr. 8.
Lupaşcu Martin, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Maria T. Nr. 8.
Zoglauer Neumann, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Laterală. Nr. 1.
Traci Ioan, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Nicolai Nr. 5.
Domneanciuc Frantz, cojocar, domiciliat în Siret.
Geller Siegfried, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Plaia Nr. 9.
Gustav Moses, blănar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 154.
Reichbach Samuel, blănar, domiciliat în Rădăuţi.
Reicher Michel, cojoear, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 104.
Medrehan Gheorghe, cojocar, domiciliat în Horodnicul de Sus.
Reicher Muniş, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 104.
Dnistraniu Iosef, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 26.
Klinger Adolf, cojocar şi blănar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vasile Bod Nr. 19.
Hendel Itzig, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 95.
Seibel Martin, fierar, domiciliat în Mănăstioara.
Socoleanu Emilian, fierar, domiciliat în Siret.
Postelnic Leon, fotograf, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 13.
Kriekel Iosef, zidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 157.
Gavril Coroamă, morar, domiciliat în Vicovul de Jos.
Wasserman Loty, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţa Nr. 5.
Pal Francisc, zidar, domiciliat în Dorneşti.
Osarchievici Pamfil, cojocar, domiciliat în Bădăuţi.
Surcheş Max, morar, domiciliat în Straja.
Arnold Mateus, cizmar, domiciliat în Măneuţi.
Bacher Veniamin, perier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.
Smatnic Iacob, cizmar. domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 35.
Töner Otto, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Tirului.
Neumann Thomas, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Abator Nr. 27.
Wild Frederich, morar, domiciliat în Satul Mare.
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Wolf Strul, tâmplar, domitiliat în Seletin.
Engel Bernard, boiangiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 12.
Amariţa Teodor, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 63.
Galan Ioan, cărămidar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 120.
Straub Carol, morar, domiciliat în Horodnicul de Sus.
Berger Rudbin, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 5.
Şloim Solomon, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Vânătorilor Nr. 3.
Abramov Filip. mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.
Velnicer Leon, tapiţer, domiciliat în Rădăuţi, str. Lăutar Nr. 3.
Dascălu Nandor, zugrav, domiciliat în Rădăuţi, str. Coşarilor Nr. 20.
Maidanschi Iosef, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iazului Nr. 19.
Helfmann Max, curelar, domiciliat în Siret.
Donenfeld Sigmund, curelar, domiciliat în Negostina.
Hlusiac Ioan, curelar, domiciliat în Siret.
Sudmans Leib r. Lauf, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vînătorilor Nr. 22.
Surckes Max, ţesător, domiciliat în Straja.
Schefer Rafael, perier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 152.
Goian Anton, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 57.
Rosenhec Gabriel; curelar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Fischer Sloim, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Zeizel Nr. 4.
Mironiuc Eugeniu, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi.
Sindelar Gheorghe, hornar, domiciliat în Rădăuţi, str. Rotarilor Nr. 19.
Niculăică Alexandru, curelar, domiciliat în Bilca.
Hertzig Leopold, perier, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Gross Iosef, cizmar, domiciliat în Arbore.
Vilhelm Haas, brutar, domiciliat în Rădăuţi.
Kupferschmidt Israel, perier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 70.
Fedeac Iosef, cizmar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Abraham Abaparola, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr 9.
Dulberg Berl, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Piaţa Unirii.
Baruch David, tapiter, domiciliat în Rădăuţi, str. Vasile Bod Nr. 11.
Stumer Nuchem, ceasornicar, domiciliat în Rădăuţi, Piata Unirii.
Rieczer Strul, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 29.
Lupaştiuc Gheorghe, dogar, domiciliat în Arbore.
Cuciureanu Onofrei, dulgher, domiciliat în Bilca.
Mihăilă Gheorghe, dulgher, domiciliat în Bilca.
Pancraţiu Andrei, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Ad. Merin.
Schultz Iosef, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 51.
Slas Iosef, morar, domiciliat în Bilca.
Dvorjac Wentzel, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitei Nr. 13.
Kronenfeld Mendel, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Sleger Nr. 1.
Kohlrus Iohann, caretaş, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntari Nr. 8.
Vlodinger Morteo Nathaniel, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu V. Nr. 8.
Hartinger Carol, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 29.
Iagelo Rudolf, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Gh. Tofan Nr. 31.
Sontag Sali, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Putnei Nr. 60.
Crasler Robert, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 45.
Steimetz Meier, mezelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 3
Socol Norbert, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 100.
Glasar Abraham, blănar, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 62.
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Hlinger Rudolf, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Apel Nr. 30.
Dohl Margareta, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 29.
Twers Wilhelm, olar, domiciliat în Rădăuţi, str. Şcoalei Nr. 30.
Donişan Ilie Ţugui, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Popadiue Nr. 28.
Laufer Moses, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Larion Nr. 10.
Altdorf Manfred, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. I. G. Duea Nr. 28.
Höhrer Michel, zugrav, domiciliat în Rădăuţi, str. Apel Nr. 5.
Trufin Alexandru, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Ion Nr. 26.
Schindler Carol, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Mitropolit Şaguna Nr. 40.
Drasinover Iosef, strungar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 29.
Gruber Josef Moses, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, Piata Unirii.
Kern Aron, măturar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 22.
Kern Berl, năsturar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 22.
Kern Hetţ Itzig, năsturar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 22.
Seibel Carol, şelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Larion Nr. 3.
Drach Hersch, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolf Marin.
Schpighel Josef, şelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Putnei Nr. 40.
Reiner Emil, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Larion Nr. 51.
Baruch David, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bodnar Nr. 11.
Vininger Israel, strungar, domiciliat în Rădăuţi, str. Şcolii Nr. 8.
Serafim Michel, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 23.
Veonga Constantin, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Tolocii Nr. 16.
Laufer Josef, cârnăţar, domiciliat în Rădăuţi, str. Putnei Nr. 18.
Kurtzveil Frantz, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Putnei Nr. 103.
Stanovschi Wilhelm, tocilar, domiciliat în Rădăuţi, str. Băilor Nr. 11.
Hanus Frantz, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Oborului.
Schlauch Iosef, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Brâncoveanu Nr. 6.
Goldschleger Sali, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Oborului Nr. 4.
Schulberg Ioil, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Carol Nr. 30.
Elemberg Iosef, sifonar, domiciliat în Rădăuţi, str. Putnei Nr. 173.
Ofenberger Leib, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Braunstein Nr. 37.
Schpeidel Valter, barbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 81.
Polacec Iosef, bărbier, domiciliat în Rădăuţi.
Rosner Hersch, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Putila.
Rosenfeld Solomon, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria.
Feigel Maria, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 5.
Gartel Maria Gusta, coafez, domiciliată în Seletin.
Weber Carol, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 28.
Mioc Anton, bărbier, domiciliat în Brodina.
Heidtner Sofia, coafeză, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 7.
Mendrigia Edith, coafeză, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 8.
David Rita, coafeză, domiciliată în Satul Mare.
Vinkler Schela, coafeză, domiciliată în Satul Mare.
Vininger Vica, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 27.
Kronenfeld Zili, coafeză, domiciliat în Rădăuţi, str. Slagăr Nr. 1.
Pincasovici Elena, coafezä, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 19.
Nepovada Ioan, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand Nr. 19.
Buculei Emilian, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Petru Rareş Nr. 9.
Ladz Erwin, bărbier, domiciliat în Dorneşti.
Stetz Ernest, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.
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Gottesmann Emanuel, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 33.
Berger Moses Lipa, bărbier, domiciliat în Siret.
Baumgarten Otto, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nr. 70.
Ceke Anton, bărbier, domiciliat în Dorneşti.
Vaţlavec Iosef, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului Nr. 76.
Crasler Rudolf, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 22.
Kraus Leon, bărbier, domiciliat în Siret.
Herşcovici Aron, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 1.
Văcăreanu Adrian, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Oborului.
Brandel Reghina, coafez, domiciliată în Rădăuţi.
Hilda David, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Regele Carol.
Reghina Furman Fucs, coafeză, domiciliată în Siret.
Axelrad Ana, manichiuristă, domiciliată în Rădăuţi, str. Fierari Nr. 4.
Zitere Elias, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 18.
Haman Norbert, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria.
Etenhofer Artur, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Scipilor Nr. 18.
Helman Sami, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, Piaţa Unirii.
Roşca Dumitru, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 29.
Peiles Donia, manichiuristă, domiciliată în Siret.
Nadler Israel, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Apel Nr. 22.
Budic Frimie, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.
Pihovici Anton, bărbier, domiciliat în Seletin.
Groper Isac, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Fundul Splaiului.
Botez Valerian, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Florian Nr. 7.
Ambrister Cristian, brutar, domiciliat în Dorneşti.
Clieger Clara, cosmetică, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 18.
Drojde Petre, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Turcească Nr. 3.
Drojde Vasile, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Turcească Nr. 3.
Buchwald David, pălărier, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 20.
Pojar Dumitru, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Liliacului Nr. 2.
Savu Elizeu, tâmplar, domiciliat în Bilca.
Galan Gheorghe, tâmplar, domiciliat în Bilca.
Pascal Ştefan, tâmplar, domiciliat în Muşeniţa.
Ratmaher Johann, tâmplar, domiciliat în Frătăuţi.
Weber Ernest, tâmplar, domiciliat în Măneuţi.
Andrişan Calistrat, tâmplar, domiciliat în Horodnicul de Jos.
Galan Vasile, tâmplar, domiciliat în Gălăneşti.
Pitschuch Iosef, tâmplar, domiciliat în Gura Putnei.
Ţigară Vasile, tâmplar, domiciliat în Tereblecea.
Moroşan Vasile, tâmplar, domiciliat în Horodnicul de Jos.
Vaţzlavec Iohann, tâmplar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Schreiner Carol, tâmplar, domiciliat în Marginea.
Tomţa Constantin, tâmplar, domiciliat în Satul Mare.
Irmiciuc Ion, vopsitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Crucii Nr. 5.
Arcadie Niţu, brutar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Halpern Schaie, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 8.
Krasler Norbert, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Rotari Nr. 14.
Hurjui Elena, croitoreasă domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 93.
Jurovschi Frantz, croitor, domiciliat în Satul Mare.
Gavrilescu Olimpia, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. 9 Noemvrie.
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Postelnicu Suzia, rufăreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Caragiale.
Horbaci Sulem, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 62.
Postelnicu Suzia, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi.
Sternschus Erna, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Topliţa Nr. 1.
Schauer Bernhardt, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 65.
Ropdanovici Elena, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Iancu Nistor.
Goldschleger Elza, croitoreasă, domiciliul în Bucureşti, bdul Carol Nr. 7.
Iacob Moor, croitor, domiciliat în Satul Mare.
Haitner Isac, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Bodnărescu Nr. 5.
Stenţel Osias, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 80.
Weisberg Malca Sara, croitoreasă, domiciliată în Seletin.
Grumed Leon, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Carol II.
Samueli Flora Paula, croitoreasă, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 65.
Weiner Maximilian, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Rotari Nr. 34.
Sternschus Etka, croitoreasă, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 41.
Kunzelmann Emilia, croitoreasă, domiciliată în Vicovul de Jos.
Stupcan Hermina Wilhelmine, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi.
Hirsch Bina, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Larionescu Nr. 14.
Schachter Frida, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 112.
Kohl Ana, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 18.
Astaloh L. Arnold, umbrelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Măcelarilor Nr. 6.
Heisman Etti, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 11.
Schmidt Iosef, croitor, domiciliat în Vicşani.
Wurmbrand Iulius, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 2.
Iacob Aurelia Calina, croitoreasă, domiciliată în Marginea.
Mironiuc Vasile, croitor, domiciliat în Stârcea.
Vlodinger Saie, croitor, domiciliat în Rădăuţi.
Or1eţchi Vladimir, cârnăţar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sergent Ignat Nr. 14.
Hoffmann Rudolf, măcelar, domiciliat în Ţibeni.
Reuţchi Tanasie, măcelar, domiciliat în Plosca.
Hagel Ionel, măcelar, domiciliat în Seletin. 518.
Olenici Petrea, măcelar, domiciliat în Rădăuţi.
Pirucă Arcadie, cârnăţar, domiciliat în Rădăuţi, str. Forestier Nr. 3.
Zimmermann Anton, cizmar, domiciliat în Măneuţi.
Mick Filip, cizmar, domiciliat în Straja.
Carol Capelar, cizmar, domiciliat în Straja.
Kalep I. Kapel, croitor, domiciliat în Voevodeasa.
Neumor Bruno, croitor, domiciliat în Gura Putnei.
Clipan Eugeniu, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Tirului Nr. 8.
Arie Isac, croitor, domiciliat în Stârcea.
Maleş Nicolae, croitor, domiciliat în Seletin.
Anker Iuda, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Anului Nr. 14.
Christof Herbert, croitor, domiciliat în Gura Putnei.
Brecker Regina, corsetieră, domiciliată în Rădăuţi, str. Sf. Treime Nr. 29.
Stupan Olga, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Larionescu Nr. 33.
Zota Lazăr, croitor, domiciliat în Ţibeni.
Gottesmann Gerda, modistă, domiciliată în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 33.
Böhmer Iohann, croitor, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Schüber Hilda, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 22.
Schtenzler David, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Băii Nr. 5.
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Guttman Fani, corsetieră, domiciliată în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 39.
Sadinger Eti, croitoreasă, domiciliată în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 25.
Modianu Loty, corsetieră, domiciliată în Rădăuţi, str. Ştrfan cel Mare.
Bacik Ioan, măcelar, domiciliat ăn Siret.
Cleinici Petru, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Abatorului.
Frischmann Rudolf, măcelar, domiciliat în Seletin.
Preser Friederich, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. 9 Noemvrie Nr. 40.
Frischmann Rudolf, cârnăţar, domiciliat în Seletin.
Bandus Carl, cizmar, domiciliat în Satul Mare.
Unterwood Rebeca, croitor, domicitiată în Siret.
Duhovna Silvia, croitoreasă, domiciliată în Siret.
Eufovna Maria, croitoreasă, domiciliată în Siret.
Brecher Roza, modistă domiciliată în Siret.
Dumitrescu Valerian, cizmar, domiciliat în Satul Mare.
Iles Layos, cizmar, domiciliat în Sorneşti.
Preser Iohann, cizmar, domiciliat în Milişăuţii de Sus.
Prelipcean Sava, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitei Nr. 26.
Weinisch Iohans, cizmiar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 10.
Fesler Nuţa, cizmar, domiciliată în Vicovul de Sus.
Rusu Isaia, cizmar, domiciliat în Oprişeni.
Sepco Mihai, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Mândrilă Nr. 2.
Andronachi Petrea, cizmar, domiciliat în Horodnic.
Morar Vasile, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Maria Nr. 28.
Cristofor Şotropa, cizmar, domiciliat în Muşeniţa.
Iosef V. A. Sigmund, cizmar, domiciliat în Voevodeasa.
Moldovan Ioan, cizmar, domiciliat în Marginea.
Ratmacher Ernest, cizmar, domiciliat în Frătăuţi.
Hoffmann Emil, mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefac cel Mare Nr. 69.
Poleac Emil, cizmar, domiciliat în Rădăuţi.
Carni Siegfried, frizer, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevodul Mihai Nr. 25.
Tvers Carol, frizer, domiciliat în Rădăuţi.
Wilhelm Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Grigore Ghika Vodă Nr. 26.
Tvers Ludovic, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 12.
Poll August, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 69.
Stadler Pius, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 88.
Maria Gaschler, croitoreas domiciliată în Mănăstioara.
Plosciac Frantz, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevodul Mihai Nr. 22.
Ferentz Iacob, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria.
Kolhrus Otto, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.
Cuneci Iosef, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 10.
Volanschi Cazimir, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr, 37.
Pitaru Aurel, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Splaiul Topliţei Nr. 3.
Rotaru Ioan, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 38.
Zimmermann Max, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bujor Nr. 5.
Weinsch Leon, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Şcoala Nouă Nr. 5.
Antochi Dionisie, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.
Cojocaru Vasile, tăbăcar, domiciliat în Rădăuţi.
Rickzer Moses, curelar, domiciliat în Siret.
Pauliuc Anton, lăcătuş, domiciliat în Siret.
Plach Victor, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi.
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Ştefureac Mihai, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Vânătorilor Nr. 19.
Vaţlacec Iosef, lăcătuş, domiciliat în Putna.
Kohl Iosef, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, Strada Mare Nr. 108.
Schpielvogel Emil, lăcătuş, domiciliat în Mănăstioara.
Cucerka Titus, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Bogdan Vodă Nr. 74.
Priscornic Valerian, lăcătuş, domiciliat în Siret.
Dumitru Costea, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Pulberăriei Nr. 23.
Prelici Victor, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Cuza Vodă Nr. 6.
Engster Otto, lăcătuţ, domiciliat în Rădăuţi, str. Obor.
Schwartz Tobias, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Cronicarilor.
Hilinger Josef, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Mitropolitul Şaguna Nr. 28.
Kremer Mendel, electrician, domiciliat în Rădăuţi, str. Băii Nr. 4.
Engster Hubert, mecanic, domiciliat în Rădăuţi.
Poţcaliţchi Josef, mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Norocului.
Kriekel Sigmund, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Poienilor Nr. 8.
Bardo Mihai, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iosefinei Nr. 2.
Kecher Itzig, bărbier, domiciliat în Siret.
Istvan Iohan, lăcătuş, domiciliat în Siret.
Caroliuc Teodor, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Tolocii Nr. 6.
Duciuc Modest, lăcătuş, domiciliat în Siret.
Kohl Andreas, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Nistor Nr. 92.
Cuneţchi Gheorghe, lăcătuă, domiciliat în Rădăuţi.
Sefco Petru, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bert.
Fedoriac Dumitru, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pulberăriei.
Holinger Mendel, richtuitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 51.
Sindilar Rudolf, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bogdan Vodă.
Murin Petre, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Apostoli Nr. 53.
Poleac Ioef, bărbier, domiciliat în Putna.
Hlipciuc Romaniuc Iuriu, frizer, domiciliat în Seletin.
Stahorschi Eduard, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Parohiei Nr. 14.
Vasile Caprea, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Plugarilor Nr. 10.
Hansler Iosef, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi.
Rusu Mihai, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Colibaba Nr. 20.
Hoffmann Frantz, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 38.
Prepeliţă Gheorghe, cojocar, domiciliat în Bahrineşti.
Titron Ion, morar, domiciliat în Rădăuţii Noi.
Venochradnie A., lăcătuş, domiciliat în Siret.
Vild Leopold, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, Strada Şerpuită Nr. 11.
Marx Alexandru, lăcătuş, domiciliat în Siret.
Navroţchi Carol, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 103.
Leiser Nathan, mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolf Marin.
Reh Norbert, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Fagilor, Nr. 12
Schleim Sali, coafeză, domiciliată în Rădăuţi, str. Hanului Nr. 8.
Pacheit Emil, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi.
Galan Ioan, lăcătuş, domiciliat în Voitinel.
Trufin Grigore, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitei.
Harand Leon, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr.l63.
Rezuş Gheorghe, mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan.
Titron Ferdinand, lăcătuş, domiciliat în Rădăuţi, str. Iancu Flondor Nr. 10.
Aga Ilie, Lăsătuş, domiciliat în Putna.
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Danca Ioan, mecanic, domiciliat în Rădăuţi, str. Eminescu Nr. 54.
Neumann Heinrich, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevodul Mihai Nr. 16.
Bradner Moses, croitor, domiciliat în Putna.
Balanovschi Eugen, croitor, domiciliat în Baineţ.
Scorobohaci Ilie, măcelar, domiciliat în Siret.
Brucher Ioan, morar, domiciliat în Dorneşti.
Merliug Samuel, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bodnărescu Nr. 28.
Marx Alexandru, morar, domiciliat în Siret.
Koch Iacob, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. Oborului.
Hoffmann Carol, morar, domiciliat în Milişăuţi.
Gronichievici Iosef, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. Morilor Nr. 2.
Straub Iosef, morar, domiciliat în Marginea.
Ettinger Oscar, morar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Buler Solomon Leib, morar, domiciliat în Rădăuţi.
Heucert Filip, morar, domiciliat în Dorneşti.
Bondic Alois, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Drach Aron, măcelar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Fischman Solomon, brutar, domiciliat în Suceava, str. Cereal Nr. 7.
Lauchman Sali Hil, modistă, domiciliată în Rădăuţi, str. Florilor Nr. 1.
Viemer Herman, dogar, domiciliat în Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare Nr. 46.
Straub Andrei, dulgher, domiciliat în Gura Putnei.
Costea Teodor, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Bereştei Nr. 3.
Balaţchi Gheorghe, dulgher, domiciliat în Siret.
Silzer Iacob, dogar, domiciliat în Siret.
Moroşan Petru, dogar, domiciliat în Rădăuţi, str. Şcoala Nouă Nr. 8.
Ududec Vasile, dulgher, domiciliat în Rădăuţi, str. Jalcău Nr. 15.
Mateiciuc Alexandru, domiciliat în Siret.
Prosch Ioan, fierar, domiciliat în Marginea.
Horvath Ştefan, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pulberăriei Nr. 20.
Sager Richard, fierar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Nastase Velnicer, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Braunstein Nr. 44.
Broască Mihai, fierar, domiciliat în Bahrineşti.
Zenzner Eduard, fierar, domiciliat în Tereblecea.
Harand Ştefan, fierar, domiciliat în Rădăuţi.
Niculăică Teodor, fierar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Haras Eduard Vecera, brutar, domiciliat în Vicovul de Jos.
Ivanov Naum, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Coşarilor Nr. 3.
Hünig Eric, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vânătorilor Nr. 34.
Herman Katz, mmăcelar, domiciliat în Frătăuţii pe Suceava.
Straub Oscarr, măcelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Larionescu.
Boiciuc Ioan, măcelar, domiciliat în Putila.
Bauer Herbert, bărbier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.
Herman Ioan, fierar, domiciliat în Bădeuţi.
Veber Carl, fierar, domicilist în Frătăuţii Vechi.
Drehuţă Vasile, fierar, domiciliat în Baineţ.
Henchert Enrich, fierar, domiciliat în Putila.
Tvardovschi Gustav, fierar, domiciliat în Siret.
Carol Ioan Otolinger, fierar, domiciliat în Gura Putnei.
Ciobotaru Ioan, fierar, domiciliat în Voitinel.
Trömel Ignat, fierar, domiciliat în Gura Putnei.
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Pal Ionaş Boris, rotar, domiciliat în Dorneşti.
Engel Herman, rotar, domiciliat în Satul Mare.
Posteucă Leontie, rotar, domiciliat în Stăneştii de Jos.
Schuster Ştefan, rotar, domiciliat în Voitinel.
Weber Friederich, rotar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Czernay Carol, rotar, domiciliat în Milişăuţi.
Glass Reinhold, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 193.
Cristian Weber, rotar, domiciliat în Frătăuţii Vechi.
Schnel Josef, rotar, domiciliat în Voevodeasa.
Beiger Roman, rotar, domiciliat în Putila.
Trömel Josef, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Braunstein Nr. 46.
Topola Pamfil, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 8.
Glas Richard, rotar, domiciliat în Măneuţi.
Vlonga Epaminonda, rotar, domiciliat în Rădăuţi, str. Bejan Nr. 24.
Ionuţă Ştefan, rotar, domiciliat în Bahrineşti.
Vasile Urmă, fierar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Romanievici Frantz, fierar, domiciliat în Putna.
Dumitran Alexandru, fierar, domiciliat în Seletin.
Burjinschi Iosef, fierar, domiciliat în Siret.
Postelnic Teodor, morar, domiciliat în Rădăuţi, str. Dr. Vasile Bodnărescu.
Mainiczi Ioan, morar, domiciliat în Milişăuţi.
Leviţchi Iohan, morar, domiciliat în Bilca.
Efroim Gruber, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.
Suc Vilibald Rudolf, lăcătuş, domiciliat în Voevodeasa.
Gheorghe Sindilaru, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Serpentină Nr. 5.
Rikzer Israel Guecer, tinichigin, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 10.
Stern Heim, tinichigiu, domiciliat în Rădăuţi, str. Voluntarilor Nr. 49.
Schmidt Frantz, frânghier, domiciliat în Rădăuţi, str. Regina Maria Nr. 124.
Siegfried Christofor, dulgher, domiciliat în Voevodeasa.
Marţiac Mihai, rotar, domiciliat în Milişăuţi.
Holovenciuc Victor, cojocar, domiciliat în Dărmăneşti.
David Mendel Uşer, morar, domiciliat în Marginea.
Cortea Carol, morar, domiciliat în Satul Mare.
Marciuc Gheorghc, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Trei Ierarhi Nr. 5.
Ursache Ioan, fierar, domiciliat în Vicovul de Jos.
Juravli Teodor, dulgher, domiciliat în Straja.
Götel Filip, morar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Veinschau Moses, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 18.
Glaser Victor, brutar, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolfinei Nr. 19.
Heiner Leib, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Renei Nr. 2.
Vişan Mihai, tâmplar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Heisman Feidiş, croitor, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 11.
Otocar Iosef Haas, cizmar, domiciliat în Rădăuţi, str. Adolf Marin Nr. 20.
Buvai Eugen, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi.
Gropper Heim, brutar, domiciliat în Siret.
Grün Iacob, tâmplar, domiciliat în Bahrineşti.
Sorohan Vasile, cojocnr, domiciliat în Chisăliţeni.
Babat Leib, tinichigiu, domiciliat în Brodina.
Popescu Dumitru, tâmplar, domiciliat în Straja.
Toma Albert, cizmar, domiciliat în Bahrineşti.
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Bopcer Ioan, cizmar, domiciliat în Siret.
Szilzer Teofila, brutar, domiciliată în Siret.
Prelipecanu Vasile, brutar, domiciliat în Horodnicul de Jos.
Glater Max, fotograf, domiciliat în Rădăuţi, str. Ferdinand Nr. 63.
Cerneţchi Emilian, tipograf, domiciliat în Rădăuţi, Strada Îngustă Nr. 7.
Macovei Dumitru, dulgher, domiciliat în Horodnicul de Sus.
Seredinschi Iosef, dulgher, domiciliat în Gura Putnei.
Vlonga Dumitru, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Tolocei Nr. 24.
Staniseschi Norbert, fierar, domiciliat în Seletin.
Vile Iosef, fierar, domiciliat în Cerepcăuţi.
Tiger Berciu, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Topliţei Nr. 12.
Murin Cristofor, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Sf. Apostoli Nr. 2.
Torac Ion, cojocar, domiciliat în Burla.
Siegebert Heidt, blănar, domiciliat în Rădăuţi, str. Caragiale.
Cremmer Iosef, tâmplar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Malanciuc Vasile, fierar, domiciliat în Botoşăniţa.
Carcea Dumitru, fierar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Harand Emil, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vânătorului.
Romanchievici August, fierar, domiciliat înVoevodeasa.
Costea Vasile, fierar, domiciliat în Vicovul de Sus.
Volph Lipa, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 104.
Brucher Moriţ, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Vânătorilor Nr. 28.
Rauhmach Sapsel, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 20.
Ursuleac Ştefan, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Trei Ierarhi Nr. 9.
Federenciuc Vladimir, fierar, domiciliat în Rogojeşti.
Iuriciuc Vladimir, fierar, domiciliat în Rogojeşti.
Olărean Nicolae, fierar, domiciliat în Marginea.
Solomon Leib Rauchbach, cojocar, domiciliat în Rădăuţi.
Carol Frantz, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitei Nr. 17.
Kohn Froim, tapiţer, domiciliat în Rădăuţi.
Schaller Maximilian, frânghier, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu Nr. 169.
Staub Herman, fierar, domiciliat în Rădăuţi, str. Voevodul Mihai Nr. 9
Luhaniuc Boris, cofetar, domiciliat în Mămăeşti V.
Apel Martan Stup, perier, domiciliat în Rădăuţi, str. Pitarilor Nr. 1.
David Michel, şelar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Ferdinand.
Moldovan Nicolae, brutar, domiciliat în Siret.
Klepac Mihail, brutar, domiciliat în Siret.
Grohman Adolf, brutar, domiciliat în Siret.
Hardman Maximilian, rotar, domiciliat în Milişăuţi.
Schuhane Vladimir, brutar, domiciliat în Burla.
Besay Roza, croitoreasă, domiciliată în Mănăstioara.
Schacher Isac, cojocar, domiciliat în Rădăuţi, str. Regele Carol Nr. 58.
Moroşan Natalia, croitoreasă, domiciliată în Siret.
Neumaier Otto, tâmplar, domiciliat în Rădăuţi, str. Iuliu Maniu.
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1942: Bunuri expropriate de la evrei
Având în vedere dispoziţiunile art. 55 din legea pentru reorganizarea Centrului
Naţional de Românizare Nr. 175, publicată în Monitorul Oficial Nr. 56 din 6 Martie 1942‖, se
aprobă „ratificarea angajării de personal temporar pentru administrarea, paza conservarea
acestor bunuri (păduri, fabrici de cherestea, exploatări, materiale lemnoase etc.), personal
numit şi angajat din Noemvrie 1940 şi până la 5 Martie 1942 inclusiv‖1406:
Popescu Aurel, Ştefanopol Alex., Andreescu Grigore şi E. Răuţă pentru preluarea
bunurilor forestiere din judeşul Rădăuţi.
Andreescu Grigore pentru preluarea bunurilor forestiere din judeţul Suceava.
Andrei Blăgeanu, custode, bunul expropriat pădurea Cornu Luncii, comuna Cornu
Luncii, jud. Baia, salariul lunar lei 4.000.
Gheorghe Ivaşcu, custode, bunul expropriat pădurea A. Schechter, comuna Pojorâta,
jud. Câmpulung, salariul lunar 5.000 lei.
Gavrilei Ioan, custode, bunul expropriat pădurea Fr. Kisman, comuna Câmpulung, jud.
Câmpulung, salariul lunar lei 4.000.
Leu Gheorghe, custode, bunul expropriat pădurea comuna Marginea, jud. Rădăuţi,
salariul lunar lei 6.000.
Constantin Dariciuc, paznic, bunul expropriat fabrica Jacob Schnap, com. Moldoviţa,
jud. Câmpulung, salariul lunar lei 2.000.
Ion Ivaşcu, paznic, bunul expropriat fabrica A. Schechter, com. Pojorâta, jud.
Câmpulung, salariul lunar lei 1.600.
Petre Lazăr, paznic, bunul expropriat fabrica Arcadie Bar, com. Fundu Moldovei, jud.
Câmpulung, salariul lunar lei 1.800.
Mihalache Nistor, paznie, bunul expropriat fabrica Meltzer Rubin, com. Vama, jud.
Câmpulung, salariul lunar lei 500.
Lesnic Nicolae, paznic, bunul expropriat fabrica Rafael Sand, com. Moldoviţa, jud.
Câmpulung, salariul lunar lei 2.400.
Gh. Olteanu, paznic, bunul expropriat fabrica Adolf Lesner, com. Panaci, jud.
Câmpulung, salariul lunar lei 2.000.
Broască Ioan, paznic, bunul expropriat fabrica Rarăul, com. Moldoviţa, jud.
Câmpulung, salariul lunar lei 2.400.
Gavrilescu Ioan, paznic, bunul expropriat fabrica M. Eissman, com. Câmpulung, jud.
Câmpulung, salariul lunar lei 2.500.
Prindei Ioan, paznic, bunul expropriat fabrica I. Schnap, com. Moldoviţa, jud.
Câmpulung, salarial lunar lei 2.000.
Toader Grăm, paznic, bunul expropriat fondul bisericesc, com. Câmpulung, jud.
Câmpulung, salariul lunar lei 1.000.
Otopila Dumitru, paznic, bunul expropriat pădurea Gălănesti, comuna Gălăneşti,
judeţul Rădăuţi, salariul lunar 1.800 lei.
Tonciu Petre, paznic, bunul expropriat pădurea Hrebeni, comuna Hrebeni, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.800 lei.
Loghin Nicolae, paznic, bunul expropriat fabrica Paltinul, comuna Paltinul, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.800 lei.
Comariţa Teodor, paznic, bunul expropriat fabrica Paltinul, comuna Paltinul, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
1406 Monotorul Oficial, Nr. 154, 6 iulie 1942, pp. 5488 şi următoarele
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Calenciuc Alex., paznic, bunul expropriat pădurea Bobeica, comuna Isvorul Sucevei,
judeţul Rădăuţi, salariul lunar 600 lei.
Mihăilescu Iftimie, paznic, bunul exprepriat pădurea Băhnoaia, comuna Isvorul
Sucevei, judetul Rădăuţi, salariul lunar 800 lei.
Jecalo Gavril, paznic, bunul expropriat pădurea Băhnoaia, comuna Isvorul Sucevei,
judeţul Rădăuţi, salariul lunar 800 lei.
Iluţ Teodor, paznic, bunul expropriat pădurea Axelrad, comuna Vicovul de Sus,
judeţul Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Iosifescu Traian, paznie, bunul expropriat fabrica N. Surcheş, comuna Vicovul de Sus,
judeţul Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Breban Gheorghe, paznic, bunul expropriat fabrica N. Surcheş, comuna Vicovul de
Sus, judeţul Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Rusu Constantin, paznic, bunul expropriat fabrica Maidanek, comuna Vicovul de Sus,
judeţul Rădăuţi, salariul lunar 2.000 lei.
Mleşniţă Gh., paznic, bunul expropriat fabrica Maidanek, comuna Vicovul de Sus,
judeţul Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Strătescu Liviu, paznic, bunul expropriat fabrica Colberg, comuna Putna, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.500 lei.
Baba Ioan, paznic, bunul expropriat fabrica Colberg, comuna Putna, judeţul Rădăuţi,
salariul lunar 500 lei.
Bălan Alexe, paznic, bunul expropriat fabrica I. Goth, comuna Marginea, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Iosif Lenchiş, paznic, bunul expropriat fabrica Birmbaum şi Schwartz, comuna
Vicovul de Sus, judeţul Rădăuţi, salariul lunar 900 lei.
Rotaru Ioan, paznic, bunul expropriat fabrica Birmbaum şi Schwartz, comuna Vicovul
de Sus, judeţul Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Bolocan Dumitru, paznic, bunul expropriat fabrica Birmbaum şi Schwartz, comuna
Vicovul de Sus, judeţul Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Bruja Arcadie, paznic, bunut expropriat fabrica M. Stern, comuna Brodina, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.500 lei.
Gârdei Gheorghe, paznic, bunul expropriat fabrica M. Stern, comuna Brodina, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Nicolae Sfârnaciuc, paznic, bunul expropriat fabrica România, comuna Straja, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 2.000 lei.
Ghotan Gavril, paznic, bunul expropriat fabrica România, comuna Straja, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Cotos Iacob, paznic, bunul expropriat fabrica România, comuna Straja, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Grigorian Sergiu, paznie, bunul expropriat M. Uşer, comuna Marginea, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Pomârlan Dumitru, paznic, bunul expropriat fabrica Adelştein, comuna Voivodeasa,
judeţul Rădăuţi, salariul lunar 500 lei.
Tomagu Petre, paznic, bunul expropriat fabrica România, comuna Brodina, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1 000 lei.
Alexandruc Ioan, paznic, bunul expropriat fabrica I. Singer, comuna Brodina, judeţul
Rădăuţi, salariul lunar 1.000 lei.
Tomic Petru, paznic, bunul expropriat pădurea Hrebcu, comuna Hrebcu, judeţul
Rădăuţi, salarial lunar 1.806 lei.
Hutupila Dumitru, paznic, bunul expropriat pădurea Gălăneşti, comuna Brodina,
judetul Rădăuţi, salariul lunar 1.800 lei.
733

734

Ion Tarnovschi, paznic, bunul expropriat pădurea Călineşti, comuna Călineşti, judeţul
Sueeava, salariul lunar 1.500 lei.
Mihai Sereciuc, paznic, bunul expropriat pădurea Călineşti, comuna Călineşti , judeţul
Suceava, salariul lunar 1.500 lei.
Iuriciuc Filip, paznic, bunul expropriat pădurea Călineşti, comuna Călineşti , judeţul
Suceava, salariul lunar 1.500 lei.
Nicolae Tabarcea, paznic, bunul expropriat pădurea Todireşti, comuna Todireşti,
judeţul Suceava, salariul lunar 1.800 lei.
Petre Cosmaciuc, paznic, bunul expropriat pădurea Todireşti, comuna Todireşti,
judeţul Suceava, salariul lunar 1.800 lei.
Nicolae I. Sesserman, paznic, bunul expropriat pădurea Todireşti, comuna Todireşti,
judeţul Suceava, salariul lunar 1 800 lei.
Maidan Nicolae, paznic, bunul expropriat pădurea Călineşti, comuna Călineşti ,
judeţul Suceava, salariul lunar 1.500 lei.
Sorenciuc Gheorghe, paznic, bunul expropriat pădurea Călineşti, comuna Călineşti,
judeţul Suceava, salariul lunar 1 500 lei.
Velenciuc Ioan, paznic, bunul expropriat pădurea Călineşti, comuna Călineşti, judeţul
Suceava, salariul lunar 1.500 lei.
Popovici Traian, paznic, bunul expropriat pădurea Călineşti, comuna Călineşti, judeţul
Suceava, salariul lunar 2.000 lei.
Isiciuc Filip, paznic, bunul expropriat pădurea Dărmăneşti, com. Dărmăneşti, judeţul
Suceava, salariul lunar 1.200 lei.
Gheorghe Săvuţ, paznic, bunul expropriat pădurea Todireşti, comuna Todireşti, judeţul
Suceava, salariul lunar 1.000 lei.
Mihai Sesserman, paznic, bunul expropriat pădurea Steiner, comuna Todireşti, judeţul
Suceava, salariul lunar 1.800 lei.
Irimia Flip, paznic, bunul expropriat pădurea Dărmăneşti, com. Dărmăneşti, judeţul
Suceava, salariul lunar 1.200 lei.

1942: Retragerea naţionalităţii române şi a cărţilor de meşter
„Se retrage naţionalitatea română, pe baza dispoziţiunilor art. 41, punctul 2 din legea
privitoare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 19 Ianuarie 1939 1407, cu
modificările ulterioare, următorilor locuitori, care au plecat din ţară în mod clandestin şi
fraudulos, indiferent din ce cauză, sau au părăsit ţara pentru a se sustrage îndeplinirii
serviciului militar sau oricărei alte îndatoriri, în legătură cu apărarea naţională:
Glatter Abraham, înscris în registrul de naţionalitate al comunei Negostina, judeţul
Rădăuţi.
Grigoraş Gheorghe, Seredenciuc Victor, Daniliuc Alexa, înscrişi în registrul de
naţionalitate al comunei Şerbăuţi, judeţul Rădăuţi.
Parascan Nicolae, Arici Dumitru, Harasemiuc Nicolae, Costeniuc Ioan, Voloşciuc
Ioan, Andruceac Dumitru, Chiriac Dumitru, înscrişi în registrul de naţionalitate al comunei
Gropeni, judeţul Rădăuţi

1407 Monitorul Oficial, Nr. 137, 12 iunie 1942, pp. 4895 şi următoarele
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Cazaciuc Nicoale, Grigoraş Ioan, Seredenciuc Nicolae, toţi din comuna Negostina,
judeţul Rădăuţi.
Costiuc Dumitru, Costiuc Nicolae, Ciopei Dumitru, Cuzenco Viorica, Costiuc
Gheorghe, Costiuc Serghie, Facasciuc Andrei, Iatenco Ioan, Surmei Ilie, Sacaliuc Mihai,
Scripniciuc Ioan, Olar Mihai, Turliuc Ilie, Turliuc Elena, Sacaliuc Gheorghe, Sacaliuc Ilie,
Melniciuc Ştefan, Caroliuc Eugen, Hanceriuc Lazăr, Podiuc Constantin, Podiuc Eudochia,
Hanceriuc Ioan, Hanceriue Vasile, Hanceriuc Pancritei, Rotar Gheorghe, Cojocar Nicanor,
Caroliuc Constantin, Sadoviec Gheorghe, Corbatiuc Ilie, Corbatiuc Constantin, toţi din
comuna Văscăuţi pe Siret, judeţul Rădăuţi.
Nichim Lionov, înscris în registrul de naţionalitate al comunei Iţcani, judeţul Suceava.
Arteni Maliş, Ulian Petrov, Chirilă Larionov, toţi din comuna Lipoveni, judeţul
Suceava.
Abraham Brener, din comuna Mariţei, judeţul Suceava.
Albert Gropper, Rosala Groper, ambii din comuna Suceava.
1942: „Se anulează, pe data de 18 Martie 1941 (retroactiv – n. n.), următoarele cărţi de
lucrător şi de meşter, precum şi adeverinţele meseriaţilor evrei:
Cartea de meşter cizmar nr. 87 a dlui Cuna Aron din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 21 a dlui Herşcovici I. Herşcu din Fălticeni;
Cartea de meşter tinichigiu nr. 144 a dlui Samuil Vurmbrand din Fălticeni;
Cartea de meşter fotograf nr. 190 a dlui Blumfeld Max din Fălticeni;
Cartea de meşter olar nr. 186 a dlui Perlman Moise din Fălticeni;
Cartea de meşter cojocar nr. 6 a dlui Heinich Weis din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 18 a dlui Cofler Carol din Fălticeni;
Cartea de meşter geamgiu nr. 135 a dlui Berman Soloman din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 8 a dlui Mose Iţig din Fălticeni;
Cartea de meşter cojocar nr. 265 a dlui Hascal Sin Strul din Fălticeni;
Cartea de meşter tinichigiu nr. 136 a dlui Ketner Şmil din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 160 a dlui Avram Leibu zis Zisu din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 155 a dlui Tâmpescu Leiser Eli din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 259 a dlui Schwartz Solomon din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 82 a dlui Iosub Bercovici din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 13 a dlui Leon Rotenberg din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 79 a dlui Filip Weis din Fălticeni;
Cartea de meşter tinichigiu nr. 154 a dlui David Iţic din Fălticeni;
Cartea de meşter croitoreasă nr. 96 a dnei Nina David din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 31 a dlui Marcu Şmil din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 98 a dlui Leiba Avram Marcu din Fălticeni;
Cartea de meşter tinichigiu nr. 145 a dlui Rorlich Iosub din Fălticeni;
Cartea de meşter croitoreasă nr. 16 a doamnei Teitelbaum Dora din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 253 a dlui Bercu Meer din Fălticeni;
Cartea de meşter ceasornicar nr. 216 a dlui Hărlăuanu Iancu din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 12 a dlui Leib I. Leib r. Grunberg din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 11 a dlui Iuri Maier Herş din Fălticeni;
Cartea de meşter sforar nr. 222 a dlui Goldenberg Michel din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 80 a dlui Meilich Iancu din Fălticeni;
Cartea de meşter lingereasă nr. 167 a doamnei Marcus Raschela din Fălticeni;
Cartea de meşter tinichigiu nr. 137 a dlui Gold Mendel din Fălticeni;
Cartea de meşter tăbăcar nr. 223 a dlui Elias Scher din Fălticeni;
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Cartea de meţter fotograf nr. 175 a dlui Eisig Aron r. A. Leibovici din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 251 a dlui Meier Bercu din Fălticeni;
Cartea de meşter curelar nr. 240 a dlui Avram Suceveanu din Fălticeni;
Cartea de meşter boiangiu nr. 141 a dlui Blumenzweig Iosif din Fălticeni;
Cartea de meşter tâmplar nr. 105 a dlui Haim Iurman din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 35 a dlui Moritz Swartz r. M. M. D. din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 27 a dlui Iancu Sloim din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 5 a dlui Iosub Iancu din Fălticeni;
Cartea de meşter tâmplar nr. 118 a dlui Leiba Aba din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 165 a dlui Herş Iuri din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 65 a dlui Fischel Herşcu Mos din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 134 a dlui Meer Meier r. Merlovici din Fălticeni;
Cartea de meşter sifonar nr. 174 a dlui Moscovici Wolf din Fălticeni;
Cartea de meşter tâmplar nr. 119 a dlui Leibovici Abram din Fălticeni;
Cartea de meşter croitoreasă nr. 23 a doamnei Heimovici Ernestine din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 9 a dlui Hoişie Heim H. Marcu din Fălticeni;
Cartea de meşter tâmplar nr. 103 a dlui Herşcu Marcu Iţig din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 246 a dlui Carp Moise Meer din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 7 a dlui Dascălu Ghedale din Fălticeni;
Cartea de meşter blănar nr. 254 a dlui Abraham Mendel Abramovici din Fălticeni;
Cartea de meşter tâmplar nr. 102 a dlui Herşcu Solomon din Fălticeni;
Cartea de meşter brutar nr. 84 a dlui Ioina Grosariu din Fălticeni;
Cartea de meşter sifonar nr. 172 a dlui Bacal Avram din Fălticeni;
Cartea de meşter sifonar nr. 171 a dlui Buium Simon din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 53 a dlui Iancu Swartz din Fălticeni;
Cartea de meşter tâmplar nr. 120 a dlui Aron Moisa Meer din Fălticeni;
Cartea de meşter curelar nr. 169 a dlui Leiser Safer din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 311 a dlui Nachman sin Nachman din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 250 a dlui Salman N. H. Leibsigel din Fălticeni;
Cartea de meşter geamgiu nr. 281 a dlui Freimovici I. Maier din Fălticeni;
Cartea de meşter croitoreasă nr. 62 a doamnei Sofia Goldstein din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 273 a dlui Michel Glasman din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 268 a dlui Camil Simca din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 270 a dlui Maier Avram sin Leiba din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 48 a dlui Ancel Marcu Lupu din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 43 a dlui Herman Abramovici din Fălticeni;
Cartea de meşter tinichigiu Nr. 319 a dlui Simon Strul din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 60 a dlui Şloim Strul Ciobutaru din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 59 a dlui Retter A. Jacob din Fălticeni;
Cartea de meşter cofetar mr. 312 a dlui Idel Rosenberg din Fălticeni;
Cartea de meşter brutar Nr. 51 a dlui Avram Katz din Fălticeni;
Cartea de meşter cizmar nr. 63 a dlui Bium Schwart din Fălticeni;
Cartea de meşter richtuitor Nr. 44 a dlui Ghedale Moise Rircu din Fălticeni;
Cartea de meşter bărbier nr. 47 a dlui Şmil Ghipel din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 277 a dlui Orenstein Manole din Fălticeni;
Cartea de meşter croitor nr. 271 a dui Kornester Strul Avram din Fălticeni
Cartea de meșter bărbier nr. 151 a dlui Freiberg Leib Mortki din Suceava.
Cartea de meșter cioplitor în piatră, nr. 288 a dlui Glasser Bernhard din Suceava.
Cartea de meșter croitor nr. 92 a dlui Laner Pincas Rechshandler din Suceava.
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Cartea de meșter cizmar nr. 590 a dlui Ricer Moriț din Suceava.
Cartea de meșter tinichigiu nr. 593 a dlui Bohorodczaner Strul Simon din Suceava.
Cartea de meșter croitor nr. 148 a dlui Seidler Bruno din Suceava.
Cartea de meșter tapițer nr. 323 a dlui Blei Wolf Recte Altman din Suceava.
Cartea de meșter tinichigiu nr. 573 a dlui Hecht Daniel din Suceava.
Cartea de meșter croitor nr. 674 a dlui Ițcovici Strul Leib din Suceava.
Cartea de meșter croitor nr. 166 a dlui Strominger David din Suceava.
Cartea de meșter tâmplar de mobile nr. 62 a dlui Edelstein Wolf din Suceava.
Cartea de meșter croitor nr. 63 a dlui Blaustein Chaim din Suceava.
Cartea de meșter strungar în lemn nr. 651 a dlui Klar Herman din Suceava.
Cartea de meșter croitor nr. 89 a dlui Strominger Moses din Suceava.
Cartea de meșter croitor nr. 582 a dlui Șturn Tisel din Suceava.
Cartea de meșter croitor nr. 147 a dlui Sedler Carol din Suceava.
Cartea de meșter croitor nr. 146 a dlui Riven Itzig Rosenblatt din Suceava.
Cartea de meșter sifonar nr. 562 a dlui Somer Kahan din Suceava.
Cartea de meșter croitor nr. 656 a dlui Croitoru Moise Aron din Suceava.
Cartea de meșter tinichigiu nr. 946 a dlui Rosner Herman a lui Lita din Câmpulung.
Cartea de meșter sifonar nr. 751 a dlui Lang Auerbach Wolf din Câmpulug.
Cartea de meșter ciymar nr. 525 a dlui Fuchs Fișel din Câmpulung.
Cartea de meșter măcelar nr. 1.081 a dlui Solomon Martin din Câmpulung.
Cartea de meșter fotograf nr. 1.028 a dlui Heckt Cloper Ezechiel din Câmpulung.
Cartea de meșter tinichigiu nr. 1.007 a dlui Kloper Wolf din Câmpulung.
Cartea de meșter cofetar nr. 1.092 a dlui Lippen Regina din Câmpulung.
Cartea de meșter cofetar nr. 185 a dlui Koppelmann Hedwig din Câmpulung.
Cartea de meșter tâmplar de mobilier nr. 80 a dlui Tanner Pincas din Câmpulung.
Cartea de meșter croitor nr. 323 a dlui Rosner Falk din Câmpulung.
Cartea de meșter croitor nr. 324 a dlui Holdengraber Isac din Câmpulung.
Cartea de meșter lăcătuș nr. 585 a dlui Hornstein Marcus din Câmpulung.
Cartea de meșter brutar nr. 408 a dlui Socref Moses Abraham din Câmpulung.
Cartea de meșter croitor nr. 380 a dlui Holber Rubin din Câmpulung.
Cartea de meșter croitoreasă nr. 382 a doamnei Rosa Blum din Câmpulung.
Cartea de meșter măcelar nr. 199 a dlui Drach Kalman din Câmpuung.
Cartea de meșter lăcătuș nr. 590 a dlui Huffler Adolf din Câmpulung.
Cartea de meșter curelar nr. 718 a dlui Lang Marcus din Câmpulung.
Cartea de meșter lăcătuș nr. 586 a dlui Huffler Leon din Câmpulung.
Cartea de meșter croitoreasă nr. 989 a dnei Lang Rosa Holdengraber din
Câmpulung.
Cartea de meșter tinichigiu ornamente nr. 1.198 a dlui Korber Leon din Câmpulung.
Cartea de meșter geamgiu nr. 1.199 a dlui Leon Korber din Câmpulung.
Cartea de meșter mpcelar nr. 926 a dlui Sand Iossel din Câmpulung.
Cartea de meșter tipograf culegător nr. 746 a dlui Sobe Fișel Sperling din Câmpulung.
Cartea de meșter ceasornicar nr. 776 a dlui Rachmil Schachter din Câmpulung.
Cartea de meșter sifonar nr. 748 a dlui Schachter Iankel din Câmpulung.
Cartea de meșter cizmar nr. 1.021 a dlui Teiler Haschel Leib din Câmpulung.
Cartea de meșter măcelar nr. 190 a dlui Halambrenner Noe din Câmpulung.
Cartea de meșter zugrav nr. 738 a dlui Rosenrauch Simon din Câmpulung.
Cartea de meșter coafor nr. 1.155 a doamnei Viertel Ana din Câmpulung.
Cartea de meșter croitor nr. 312 a dlui Fischel Mendel din Vatra-Dornei.
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Cartea de meșter lăcătuș nr. 584 a dlui Sternlieb Chaim Leib din Vatra Dornei.
Cartea de meșter sifonar nr. 755 a dlui Sternlieb Hersc Ițic din Vatra Dornei.
Cartea de meșer mecanic de mașini cu aburi nr. 643 a dlui Waldman Solomon din
Vatra Dornei.
Cartea de meșter cizmar nr. 496 a dlui Drach S. Ioil din Vatra Dornei.
Cartea de meșter brutar nr. 178 a dlui Fischlander Solomon din Vatra Dornei.
Cartea de meșter cizmar nr. 438 a dlui Fuchs Iacob Simon din Vatra Dornei.
Cartea de meșter măcelar nr. 1.104 a dlui Mendelovici Ițic din Vatra Dornei.
Cartea de meșter cizmar nr. 497 a dlui Rosenbaum Ștrul din Gura Humorului.
Cartea de meșter croitor nr. 307 a dlui Dosenbaum Abraham din Gura Humorului.
Cartea de meșter cofetar nr. 182 a dlui Moritz Fleischer Schnapp din GuraHumorului.
Cartea de meșter tinichigiu ornamente nr. 1.036 a dlui Hofman Strul din Gura
Humorului. Cartea de meșter blănar Nr. 1.089 a dlui Brender Jacob din Gura Humorului.
Cartea de meșter tinichigiu ornamente nr. 814 a dlui Leiser Rauch din Gura
Humorului.
Cartea de meșter geamgiu nr. 994 a dlui Leiser Rauch din Gura Humorului.
Cartea de meșter ceasornicar nr. 771 a dlui Seiger Moises din Gura Humoruui.
Cartea de meșter bărbier nr. 5.719 a dlui Ve Veșler Haim Mordo din Gura
Humorului.
Cartea de meșter curelar nr. 716 dlui Kahn Uren din Gura Humorului.
Cartea de meșter tinichigiu ornamente nr. 1.034 a dlui Doliner Aron din Gura
Humorului.
Cartea de meșter blănar nr. 573 a dlui Lerether Samuel din Gura Humorului.
Cartea de meșter tinichigiu org. nr. 1.044 a dlui Singer Isidor din Gura Humorului.
Cartea de meșter cofetar nr. 916 a dlui Schnapp Marien din Gura Humorului.
Cartea de meșter tinichigiu ornamente nr. 1.039 a dlui Rosenberg Berl din Gura
Humorului.
Cartea de meșter măcelar nr. 227 a dlui Ketz Pesach din comuna Frumosul.
Cartea de meșter cizmar nr. 439 a dlui Pollak Moses din Frumosul.
Cartea de meșter măcelar nr. 229 a dlui Stier Strul Menasche din Moldovita.
Cartea de meșter măcelar nr. 923 a dlui Schleier Schmil din Dorna Candrenilor.
Cartea de meșter măcelar nr. 1.101 a dlui Hasenfrat Moritz din Vatra Moldovița.
Cartea de meșter măcelar nr. 228 a dlui Minzer Berl Winter din Moldovița.
Cartea de meșter măcelar nr. 1.004 a dlui Minster David din Cârlibaba‖1408.

1946: Cooperative de credit sătesc în Bucovina
În Monitorul Oficial, Nr. 264 din 13 noiembrie 1946, pp. 11909 şi următoarele, sunt
înregistrate următoarele cooperative săteşti de credit:
Cooperativa „Răsăritul‖, comuna Uideşti, judeţul Baia
Cooperativa „Creditul Mărunt‖, comuna Câmpulung-Moldova, judeţul Câmpulung
Cooperativa „Izvorul‖, comuna Izvorul Sucevei, judeţul Câmpulung
1408 Monitorul Oficial, Nr. 178, 3 august 1942, pp. 6525-6534
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Cooperativa „Plaiul Moldovei‖, comuna Moldova Suliţa, judeţul Câmpulung
Cooperativa „Straja‖, comuna Negrileasa, judeţul Câmpulung
Cooperativa „Voevodul Balc‖, comuna Bălcăuţi, judeţul Rădăuţi
Cooperativa „Isvorul Făghiţei‖, comuna Burla, judeţul Rădăuţi
Cooperativa „Frăţia‖, comuna Dorneşti, judeţul Rădăuţi
Cooperativa „Negostina‖, comuna Negostina, judeţul Rădăuţi
Cooperativa „Valea Molniţei‖, comuna Sinăuţii de Jos, judeţul Rădăuţi
Cooperativa „Lumina‖, comuna Vicovu de Sus - Laura, judeţul Rădăuţi
Cooperativa „Floarea Românului‖, comuna Baiaşeşti, judeţul Suceava
Cooperativa „Frăţia‖, comuna Berchişeşti, judeţul Suceava
Cooperativa „Unirea‖, comuna Cacica, judeţul Suceava
Cooperativa „Libertatea‖, comuna Clit, judeţul Suceava
Cooperativa „Solidaritatea‖, comuna Dărmăneşti, judeţul Suceava
Cooperativa „Rodica‖, comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava
Cooperativa „Ştefan cel Mare‖, comuna Lisaura, judeţul Suceava
Cooperativa „Viitorul‖, comuna Soloneţul de Jos, judeţul Suceava
Cooperativa „Unirea‖, comuna Udeşti, judeţul Suceava
Cooperativa „Lumina‖, comuna Capul Câmpului, judeţul Câmpulung
Cooperativa „Frasinul‖, comuna Frasin, judeţul Câmpulung
1947: „Constituiri de societăţi cooperative1409:
Banca populară „M. Eminescu‖, comuna Călineşti-Cuparencu, judetul Suceava.
Banca populară „Cuza Vodă‖, comuna Băişeşti, jud. Suceava.
Banca populară „Munca‖, comuna Lucăceşti, jud. Suceava.
Banca populară „Unirea Sătenilor‖, comuna Corlata, jud. Suceava.
Banca populară „Principele Carol‖, comuna Botoşana, jud. Suceava.
Banca populară „Unirea‖, comuna Stupca, jud. Suceava.
Banca populară „Energia C. F. R.‖, comuna Burdujeni, jud. Suceava.
Banca populară „Ajutorul‖, comuna Solca, jud. Suceava.
Banca populară „Unirea‖, comuna Bălăceana, jud. Suceava.
Banca populară „Dumbrava‖, comuna Costâna, jud. Suceava.
Banca populară „Economia‖, comuna Berchişeşti, jud. Suceava.
Banca populară „Ferdinand I‖, comuna Cacica, jud. Suceava.
Cooperativa „Sfântul Ilie‖, comuna Sf. Ilie, jud. Suceava.
Cooperativa „Plugarul‖, corn. Dărmăneşti, jud. Suceava.
Cooperativa „Ovidenia‖, comuna Suceava, jud. Suceava.
Cooperativa „Salina‖, comuna Cacica, jud. Suceava.
Cooperativa „Munca‖, comuna Şcheia, jud. Suceava.
Cooperativa „Bucovina‖, comuna Iţcani, jud. Suceava‖.

1409 Monitorul Oficial, Nr. 268, 19 noiembrie 1947, p. 10261
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1947: Liderii suceveni ai lui Teohari Georgescu
„Se instituie, pe data de 1 iulie 1947, comisiunile interimare la judeţele, municipiile şi
comunele urbane reşedinţă de judeţ şi nereşedinţă menţionate mai jos: Comisiunea
interimară a judeţului Suceava: Varaşciuc Victor, muncitor; Cotiuba Neculai, învăţător;
Bodeanu Petru, agricultor; Sârbu Petru, meseriaş; Radu Rusu, preot; Schor Iulius, avocat;
Luca Alexa, învăţător; Macovei Gheorghe, inginer agronom; Guşetu Ananie, agricultor;
Hâncu Lazăr, agricultor; Florea Ioan, agricultor; Miclea Isidor, avocat; Blându
Alexandru, industriaş; Caşoschi Gheorghe, agricultor; Hrib Toader, agricultor; Ţurcanu
Enea, muncitor; Dzimbinschi Max, muncitor; Crainic Emilian, profesor; Babuci Sanda,
casnică; Dan Elisabeta, învăţătoare. // Comisiunea interimară a comunei urbane reşedinţă
Suceava: Frunză Eugen, funcţionar; Odineţ Mihai, funcţionar; Mohr Herbert, dentist;
Sindelariu Eleonora, funcţionară; Florea Vasile, preot; Polak Max, comerciant; Obreja
Vasile, agricultor; Grămadă Ilie, profesor; Rosentrauch Max, avocat; Mitre Haralambie,
meseriaş; Alamazova Maria, profesoară; Casian Alexandru, meseriaş; Cerlinca Maxim,
meseriaş. // Comisiunea interimară a judeţului Rădăuţi: Cizlauschi Ion, funcţionar
particular; Dr. Drimer Mendel, directorul Casei Asigurărilor sociale; Ursache Calistrat,
funcţionar public; Cloşca Simion, avocat; Şorodoc Pantelimon, învăţător; Liss Maria,
funcţionară particulară; Metanie Vasile, învăţător; Savu Gheorghe, agricultor; Popescu
Gheorghe a Dumitru, agricultor; Cuciurean Constantin, agricultor; Tudose Gheorghe,
învăţător; Juravle Silvestru a Sofronie, muncitor; Plamadă Ion, agricultor; Gheorghiţă
Ştefan, agricultor; Pitic Constantin, muncitor; Sessermann Ion, muncitor; Seredenciuc Ion,
agricultor; Cojocar Cosma, agricultor; Pintea Dumitru, agricultor; Jeşanu Ilie, agricultor. //
Comisiunea interimară a comunei urbane reşedinţă Rădăuţi: Hlinschi Ion, agricultor;
Rostocker Sigmund, funcţionar particular; Plosceac Ion, meseriaş; Colibaba Petru,
muncitor; Velniceru Grigore, funcţionar public; Dankner Isak, meseriaş; Dr. Nicu Cucu,
avocat; Bilan Procopie, profesor; Liss Emilian, funcţionar particular; Dr. Hirschhorn Ernst,
medic; Buzan Stela, funcţionară particulară; Gheorghian Victor, avocat; Fortunescu
Alexandru, medic veterinar. // Comisiunea interimară a judeţului Câmpulung: Dadeş
Alexandru, învăţător; Pardău Ieremia, muncitor agricol; Piţuc Gheorghe, muncitor
forestier; Tiron Dumitru, muncitor forestier; Moldovan Aurel, funcţionar particular;
Gârneaţă Constantin, învăţător; Puşcaşu Gheorghe, mecanic; Cosmiuc Constantin,
pensionar; Cărăuş Traian, avocat; Străjeru Teofil, muncitor; Mihale Emilian, muncitor;
Vorobchievici Damian, muncitor agricol; Carpiuc Gheorghe, muncitor agricol; Şuhan
Traian, profesor; Dumbravă Traian, pensionar; Popa Florea, muncitor forestier; Chiruţă
Simion, muncitor; Lazăr Neculai, muncitor; Dr. Buliga Silvia, medic; Cotârlă Maria,
muncitoare. // Comisiunea interimară a comunei urbane reşedişă Câmpulung:
Ungureanu Constantin, muncitor; Bortuzzo Anton, croitor; Landmann Siegmund,
funcţionar particular; Brucker Osias, croitor; Suceveanu Ilie, muncitor; Ţugui Ion, director
de liceu; Lăcătuş Mihai, muncitor; Piticariu Vasile, funcţionar particular; Saca Smoil,
funcţionar particular; Istrate Ioan, căpitan în rezervă; Sidorovici Gheorghe, învăţător; Bălan
Lidia, funcţionară publică; Bândea Rodica, profesoară. // Comisiunea interimară a
comuneí urbane nereşedinţă, staţiunea balneo-climatică Vatra-Dornei: Olteanu Nicolae,
muncitor; Lentzer Mayer, meseriaş; Negrea Luchian, muncitor; Păduraru Teofil, director
şcolar; Moroşan Constantin, agricultor; Iosif Deac, agricultor; Richter Mayer, muncitor;
Tudoreanu Calistru, agricultor; Teroban Ecaterina, casnică. // Comisiunea interimară a
judeţului Baia: Hărâţu Constantin, muncitor; Păduraru Gheorghe, plugar; Chichioacă
Gheorghe, plugar; Anton Vasile, plugar; Grădinaru Gheorghe, învăţător; Vatmanu
Gheorghe, plugar; Aniţa Dumitru, plugar; Moldovan Constantin, plugar; Lupaşcu
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Constantin, plugar; Maftei Gheorghe, plugar; Radu Ion, învăţător; Bărleanu Ion, învăţător;
Nicoară T., învăţător; Alexandru Arşinel, învăţător; Dumbravă Gheorghe, prim-pretor;
Spiridonică Ecaterina, funcţionară. Filip Ştefan, muncitor; Prundeanu Gheorghe,
muncitor; Tomegea Vasile, pensionar; Preot I. Gavrilescu, pensionar. // Comisiunea
interimară a comunei urbane reşedinţă Fălticeni: Marin Condrea, muncitor; Segal Iosif,
meseriaş; Şincai Grigorie, profesor; Maria Gerrasim, învăţătoare; Ştefan Şerbănoiu,
maestru; Paul Haimovici, funcţionar; Ing. T. Vidinivschi, inginer silvic; Onofreasa
Gheorghe, plugar; Gneorghe Osadet, profesor; Ioan Dorneanu, antreprenor; Aurel Stino,
profesor; Balaban Olga, profesoară; Rusu Nicolae, muncitor. // Direcţiunea administraţiei de
Stat este însărcinată cu executarea prezentei deciziuni. / Dată la 30 Iunie 1947. / Ministru,
Teohari Georgescu / Nr. 19.670 A‖1410.

1947: Învăţătorii din regiunea Suceava
„Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar regional
Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947 1411, următorii învăţători se repartizează, pe data
de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul fiecăruia:
Judeţul Baia:
Grigoraş Vasile, de la Oniceni, la Antoceni.
Păduraru Victor, dela Bucşoaia, la Arghira.
Popa Nicolae, de la Cotu Băii, 1a Baia băieţi.
Gavrilescu Mihail, de la Bogata, la Baia băieţi.
Ursulescu Gheorghe, de la Sasca Mare, la Baia băieţi.
Popa Teodorina, de la Cotu Băii, la Baia fete.
Pungă Viorica, de la Bogdăneşti Nr. 2, la Bogata.
A Vârvarei Petru, de la Brăceni, la Bărăşti-Boroaia.
Solcan Eleonora, de la Bogdăneşti Nr. 2, la Bogdăneşti Nr. 1.
Manoliu Constantin, de la Boroaia Nr. 1, la Bogdăneşti Nr. 2.
Huşeanu Iulia, de la Liteni fete, la Bogdăneşti Nr. 2.
Iacob Dumitru, de la Todireşti, la Băiceni.
Radu Constantin, de la jud. Suceava, la Broşteni.
Stan Maria, de la Oniceni, la Broşteni.
Avarvarei Veronica, de la Călineşti-Suceava, la Bărăşti-Ciumuleşti.
Avarvarei Spiridon, de la Călineşti-Suceava, la Bărăşti-Ciumuleşti.
Puşcaşu Augustin, de la Suseni, la Suseni, la Ciumuleşti.
Singurof Viorica, de la Probota, la Cotu Băii.
Judeţul Câmpulung Bucovina:
Tanaselea Ioan, de la Vatra Dornei I, la Vatra Dornei IV.
Tanaselea Cleopatra, de la Vatra Dornei I, la la Vatra Dornei IV.
Andreescu Emilia, de la Vatra Dornei I la, Vatra Dornei V.
1410 Monitorul Oficial, Nr. 153, 8 iulie 1947, pp. 5718-5720
1411 Monitorul Oficial, Nr. 250, 29 octombrie 1947, pp. 9652-9657
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Pavel Mina, de la Breaza, la Moldova Suliţa.
Supelniac Anton, de la Pojorâta, la Breaza.
Ciocârlan Ioan, de la Negrileasa, la Breaza-Pârâu.
Manolache Gheorghe, de la Frasin, la Bucşoaia.
Gorea Dumitru, de la Bucşoaia, la Frasin.
Candel Paulina, de la Dumbrăviţa-Baia, la Capul Câmpului.
Damian Ioan, de la Cârlibaba, la Capul Codrului.
Huştiuc Eugen, de la Mănăstire Humor, la Capul Codrului.
Mihalescu Octavian, de la Stulpicani, la Cârlibaba.
Mihalescu Natalia, de la Negrileasa, la Cârlibaba.
Iovu Marta, de la Ciocăneşti-Botuş, la Ciocăneşti.
Negrea Gheorghe, de la Moldova Sulita, la Ciocăneşti-Botuş.
Caproş Alexandru, de la Breaza, la Deia.
Radu Gheorghe, de la Moldova Suliţa- Benia, la Dorna-Sunător.
Galeriu Iuliu, de la Doroteia, la Dorna-Candreni.
Cotlarciuc Dragoş, de la Deia, la Stulpicani.
Timofte Panait, de la Dorna C. Negri, la Dorna Candreni, Poiana Negri.
Alexievici Leontina, de la Dealul Floreni, la Dorna Candreni, Poiana Negri.
Petrescu Cornelia, de la Cârlibaba, la Frasin.
Crăiuţă Arghira, de la Cârlibaba, la Fundul Moldovei, Botuş.
Coroamă Silvestru, de la Valea Seacă, la Izvoarele Sucevei.
Roncea Valeria, de la P. Drăgoiasa, la Izvoarele Sucevei.
Macovei Ana, de la Poiana-Micului, la Mănăstirea Humorului, Pleşa.
Popescu Virginia, de la Fundul Moldovei I, la Moldoviţa, Demacusa.
Salahor Varvara, de la Vatra Moldoviţei, la Moldoviţa-Reşca.
Corlăţan Eulogia, de la Moldoviţa-Demacusa, la Ostra.
Hafiuc Constantin, de la Poiana Micului, la Sadova-Fundul.
Gârneaţă Rozalia, de la Moldoviţa, la Stulpicani.
Bârsan Virgila, de la Cârlibaba, la Şaru Dornei, Coverca.
Vasilescu Mihai, de la Stulpicani, la Şaru Dornei, Sărişor.
Amorăriţei Nicolae, de la Valea Seacă, la Şaru Dornei, Sărişor.
Obadă Ioachim, de la Păltinoasa, la Vama Nr. 3.
Tudan Natalia, de la Sadova-Cură, la Vama Nr. 4.
Badaluţă Ioan, de la Vatra Dornei Nr. 2, la Vatra Dornei Nr. 5.
Onica Nicolae, de la Şaru Dornei, la Dorna Poiana Negri.
Judeţul Rădăuţi:
Băncescu Silvia, de la Straja fete, la Vaşcăuţi.
Turleanu Petru, de la Vaşcăuţi, la Negostina.
Cireadă Gheorghe, de la Negostina, la Miliţăuţi.
Lagadin Irina, de la Milişăuţi, la Vicovu de Sus Centru.
Coştiug Teofil, de la Bădeuţi, la Horodnicu de Sus, Est.
Călinescu Vasile, de la Baineţ, la Costişa.
Hudicovschi Onofrei, de la Costişa, la Balcăuţi.
Hudicovschi Olga, de la Costişa, la Balcăuţi.
Orendovici Viorica, de la Vicov Sus, Laura, la Bănceşti.
Racolţea Elena, de la Voitinel, la Botuşeniţa.
Hura Valeria, de la Vicovu de Sus, Laura, la Voitinel.
Dociu Natalia, de la Costişa, la Burla.
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Rotaru Aurelia, de la Horodnicu de Jos, Centru, la Cândeşti.
Cuter Virginia, de la Cândeşti, la Vicovu de Sus, Bivolărie.
Popovici Silvia, de la Frătăuţii Noi, Căpreni, la Costişa.
Târdea Nina, de la Dorneşti, la Brodina.
Cuter Constantin, de la Dorneşti, la Horodnicu de Jos, Centru.
Isopescu Olivian, de la Horodnicu de Jos, Centru, la Frătăuţii Noi, Sasca.
Pascuţ Anastasia, de la Frătăuţii Vechi, la Frătăuţii Noi, Suceava.
Viforeanu Aurelia, de la Frătăuţii Noi, Suceava, la Hurujueni.
Bujdei Victor, de la Voitinel, la Gălăneşti.
Duduman Viorica, de la Gălăneşti, la Falcău.
Sălceanu Dumitru, de la Negostina, la Frătăuţii Noi, Căpreni.
Vasilovici Virginea, de la Voevodeasa, la Negostina.
Sălceanu Victoria, de la Negostina, la Frătăuţii Noi, Căpreni.
Hotnog Aglaia, de la Putna, la Gura Putnei.
Popescu Gatiela, de la Dorohoi, la Horodnicu de Jos, Centru.
Albu Virginia, de la Mănăstioara, la Horodnicu de Jos, Călugăriţa.
Breabăn Aurora, de la Mănăstioara, la Horodnicu de Sus, Est.
Mănescu Isidor, de la Burla, la Volovăţ.
Mitriniuc Mihai, de la Marginea I, la Bilca II.
Mitriniuc Elena, de la Marginea I, la Bilca II.
Pârghie Iustin, de la Vicovu de Sus, Centru, la Ulma.
Nimigean Vladimir, de la Straja, băieţi, la Sinăuţii de Jos.
Humoreanu Ioan, de la Straja, băieţi, la Voevodeasa.
Enceanu Olga, de la Vicovu de Sus, Est, la Vicovu de Jos, Centru.
Moşoc Domnica, de la Voitinel, la Vicovu de Sus Centru.
Roşca Galina, de la Vicovu de Sus, Laura, la Mănăstioara.
Danciu Marin, de la Vicovu de Sus, Laura, la Vicşani.
Belţa Claudia, de la Siret, fete, la Văşcăuţi.
Grecu Viorica, de la Văşcăuţi, la Siret, fete.
Costea Ipolit, de la Calafindeşti, la Costişa.
Onică Virginia, de la Bilca, la Calafindeşti.
Drăghii Ioan, de la Putna, la Grăniceşti.
Bileţchi Viorica, de la Dorohoi-Botuşeniţa, la Calafindeşti.
Cârstea Eleonora, de la Vicovu de Jos, Centru, la Gălăneşti.
Breabăn Aglaia, de la Horodnicu de Sus, Est, la Grăniceşti.
Vatmanu Silvia, de la Arbore, Cotul de Jos, la Satu Mare.
Nichitovici Veronica, de la Frumosu, la Bilca, Nr. 1.
Ungureanu Zenovia, de la Siret, băieţi, la Rădăuţi, băieţi.
Ştreangă Vasile, de la Frătăuţii Noi, la Rădăuţ, oraş, cu post, cu tot.
Şorodoc Pantelimon, de la Vicovu de Sus, Centru, la Rrădăuţi, băieşi.
Judeţul Rădăuţi1412:
Tudose George, de la Vicovul de Jos, Centru, la Rădăuţi, Şc. pr. mixtă, p. XI, cel mai
mare gr.
Spânu Ilie, de la Vicovul de Jos, Remezău, la Rădăuţi, Şc. nr. 1 mixtî, p. XII, cel mai
vechi în grad, copii şcolari, teren.

1412 Monitorul Oficial, Nr. 135, 17 iunie 1947, p. 4911
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Bondor Sultana, de la Marginea Nr. 2, la Rădăuţi, Şc. nr. 2 mixtă, XII, aproape de soţ,
învăţător.
Iuraşoc Vera, de la Dorneşti, la Rădăuţi, Şc. fete nr. 2, p. XI, aproape de soţ,
învăţător.
Filip Clemansa, de la Făget, Severin, la Rădăuţi, Şc. fete nr. 2, p. VIII, aproape de soţ,
învăţător.
Grecu Victoria, de la Grăniceşti, Ţibeni, la Văşcăuţi, p. IV, cea mai mare în grad.
Sălceanu Dumitru, de la Sinăuţii de Jos, la Negostina, post aproape de soţie,
învăţătoare.
Smuc Aspazia, de la Climăuţi, la Baineţ, post V, aproape de soţ, preot.
Perce Traian, de la Berchişeşti, la Burla, post VIII, unic solicitant.
Şandru Daniil, de la Milişăuţi, la Climăuţi, post IV, apropiere de soţie, învăţătoare.
Ignătescu Ana, de la Grăniceşti, Ţibeni, la Grăniceşti, post IX, apropiere de soţ,
învăţător.
Bucescu Eufrozina, de la Vicovul de Sus, Laura, la Grăniceşti, p. X, apropiere de soţ,
preot.
Hotnog Vasile, de la Bălăşeşti-Pupezeni, jud. Tutova, la Putna, Gura Putnei, post. IV,
unic solicitant.
Rotaru Aurelia, de la Ulma, la Horodnicul de Jos, Centru, post X, unic solicitant.
Isopescu Olivian, de la Bosanci, Podeni, la Horodnicul de Jos, Centru, Post XI,
medie mai mare.
Toma Nicolae, de la Plasa Dolj, la Horodnicul de Sus, Vest, post VII, unic solicitant.
Tcaciuc Filaret, de la Marginea, la Suceviţa, post V, are teren, părinţi bătrâni.
Tcaciuc Felicia, de la Straja, la Suceviţa, post VI, unică silicitantă, teren.
Seredinschi Otto, dela Iaşi-Făgăraşi, la Baineţ-Vicşani, post III, unică solicitare.
Popovici Petru, de la Suceviţa, la Voevodeasa, post IV, unic solicitant.
Mănescu Teofila, de la Pătrăuţi pe Suceava, la Volovăţ, post XIV, cea mai mare în
grad.
Hotnog Aglaia, de la Bălăşeşti-Pupezeni înTutova, la Putna, post IX, unică
so1icitantă.
Costiuc Dumitru, de la Mitoc-Dorohoi, la Siret-Văşcăuţi, post II, cel mai vechi în
grad, teren.
Coniac Vasile, de la Bilca, Şc. Nr. 3, la Bilca, Şc. nr. 1, post VI, Dumitrescu,
apropriere de soţie, învăţătoare.
Sfârnaciuc Maria, de la Vicovul de Sus, la Marginea, post II, apropiere de soţie,
învăţătoare.
Haciuc Teofila, de la Solca, Şc. nr. 2, la Marginea, Şc. nr. 2, post. VI, unică solicitare.
Rusu Ana, de la Rădeşti-Arad, la Vicovul de Jos, Cetrtru, post V, apropiere de soţ,
învăţător.
Albotă Olimpia, de la Brăneşti-Dâmboviţa, la Milişăuţi, post XII, unică sosolicitantă.
Ţurcanu Anca, de la Hurjueni, la Rădăuţi, p. X, Şc. băieţi.
Judeţul Suceava.
Bocaneţ Constantin, de la Suceava Nr. 1, la Suceava Nr. 3.
Vinaru Ilie, de la Suceava Nr. 3, la Sueeava Nr. 1.
Vamanu Octavian, de la Suceava, Bulai, la Suceava Nr. 1.
Nahaiciuc Claudia, de la Suceava, Bulai, la Suceava Nr. 2.
Prodan Eugen, de la Stulpicani, la Adâncata.
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Vlasie Ioan, de la Arbore, Centru, la Strigoaia.
Cătălin Teodor, de la Bosanci Nr. 1, la Arbore, Centru.
Bohatereţ Viorica, de la Rădăuţi, la Arbore, Centru.
Luapaşcu Vladimir, de la Arbore, Centru, la Cajvana.
Hrincescu Fevronia, de la Arbore, Centru, la Arbore Clit.
Cătălin Olga, de la Bosanci, Nr. 2, la Arbore, Centru.
Heriuc Ştefania, de la Clit, la Arbore Clit.
Mihalache Spiridon, de la Arbore Clit, la Arbore Botnăreni.
Rădăşanu Olga, de la Berchişeşti, la Baiaşeşti.
Busuioc Gheorghe, de la Pârteştii de Sus, la Bălăceana.
Larion Lazăr, de la Bosanci Nr. 1, la Zahareşti.
Gavrilescu Iacob, de la Sf. Ilie, la Bosanei Nr. 1.
Lazurcă Felicia, de la Brăeşti, la Bosanci Nr. 1.
Lupăşteanu Aspazia, de la Bosanci Nr. 2, la Ipotesti.
Mirăuţă Maria, de la Baia, la Bosanci Nr. 2.
Cortuşan Domnica, dela Moara-Carp, la Bosanci Nr. 1.
Grădinaru Ioan, de la Moara-Carp, la Slobozia Pruncului.
Văcăreanu Teodor, de la Baia, la Moara-Carp.
Ciobotaru Gheorghe, de la Moara-Carp, la Udeşti.
Popovici Maria, de la Baia, la Bosanci, Moara-Carp.
Chivu Ecaterina, de la Baia, la Udeşti.
Seiciuc Ştefan, de la Ruşii Mănăstioara, la Botoşana.
Gavrilă Ioan, de la Cajvana, la Ivăneşti.
Cozma Vasile, de la Brasca, la Tişăuţi.
Părău Gheorghe, de la Braşca, la Stupca.
Belţa Silvia, de la Dărmăneşti, la Zahareşti.
Tudose Gheorghe, de la Vornicenii Mici, la Ilişeşti.
Iavorovschi Valeria, de la Sf. Ilie, la Gura Solcii.
Boiculesei Isidor, de la Plăvălar, la Udeşti.
Stănescu Maria, de la Udeşti, la Plăvălar.
Gavrilescu Ilie, de la Iţcani, la Cajvana.
Racocea Virginia, de la Corlata, la Călineşti Enache.
Movileanu Emil, de la Baia, la Comăneşti.
Antip Zaharia, de la Dănila, la Comăneşti.
Slătineanu Mihai, de la Dănila, la Dărmăneşti.
Seiciuc Dumitru, de la Dărmăneşti, la Dănila.
Corduban. Ecaterina, de la Dărmăneşti, la Zahareşti.
Titeanu Constantin, de la Dărmăneşti, la Şerbăuţi.
Rachieru Ioan, de la Şerbăuţi, la Dărmăneşti.
Rachieru Felicia, de la Şerbăuţi, la Dărmăneşti.
Traci Natalia, de la Dealul Ederii, la Humoreni.
Popescu Octavian, de la Stupca, la Drăgoeşti.
Ursache Artemizia, de la Lisaura, la Humoreni.
Petracovici Eugen, de la Ilişeşti, la Iaslovăţ.
Deleanu Elena, de la Ipoteşti, la Iaslovăţ.
Pavel Pascu Domniţa, de la Ipoteşti, la Iaslovăţ.
Buţincu Gheorghe, de la Stupca, la Lisaura.
Roşu Gheorghe, de la Liteni, la Mihoveni.
Goian Stela, de la Mitocu Dragomirnei, la Ruşi-Mănăstioara.
Isopescu Xenofon, de la Stroeşti, la Părhăuţi.
745

746

Isopescu Aurelia, de la Stroeşti, la Părhăuţi.
Holeţec Constantin, de la Părhăuţi, la Todireşti.
Slimac Minodora, de la Pătrăuţi, la Soloneţul de Jos.
Cosmaru Eleonora, de la Arbore Centru, la Pârteştii de Jos.
Sezerman Nicanor, de la Pârteştii de Jos, la Todireşti.
Cristofor Viorica, de la Dorohoi, la Pârteştii de Jos.
Dziubinschi Ioan, de la Strigoaia, la Pârteştii de Sus.
Vatriceanu Neonila; dela Pârteşti-Deleni, la Liteni.
Cerehez Oresta; de la Şcheia, la Sf. Ilie.
Cojocaru Adrian, de la Zahareşti, la Sf. Ilie.
Achim Magdalena, de la Orfelinatul C. F. R. Burdujeni, la Soloneţul de Jos.
Creoleanu Teofil, de la Soloneţ-Maidan, la Stupca.
Lazanu Nicolae, de la Stupca, la Soloneţ-Maidan.
Peteanu Constantin, de la Soloneţ-Maiden, la Gropeni.
Bartoş Ilie, de la Zahareşti, la Stupca.
Posteucă Maria, de la Udeşti, la Moara-Carp.
Nichitoaia Ioan, de la Drăgoeşti Centru, la Brăeşti.
Mihăescu Eugenia, de la Bosanci Nr. 1, la Moara-Nica.
Daşchevici Vespasian, de la Fratelia T. Torontal, la Suceava Nr. 3 băieţi.
Judeţul Suceava1413:
Bocăneţ Elisabeta, de la Zahareşti, la Suceava, Şc. nr. 3, post II, soţ învăţător.
Ciornei V. Grigore, de la Pârteştii de Sus, la Suceava, Şc. Nr. 3. post I, vechime în
grad.
Nepit Lucia, de la Burdujeni, Şc. nr. 1, la Suceava, Şc. nr. 2, post XI, soţ învăţător.
Pintilescu Ecaterina, de la Soloneţul de Jos, la Suceava. Şc. nr. 2, post XII, soţ
învăţător.
Suciu Mihai, de la Şcheia, la Suceava, Şc. nr. 1, post, XI, vechime în grad.
Fochi Eusebie, de la Frumosul, la Bulai, Sueeava, post V, interese materiale.
Nahaiciuc Claudia, de la Stupca, la Bulai, Suceava, post IV, vechime în grad.
Horodniceanu Mihail, de la Burdujeni, la Suceava, Şc. nr. 3, post IV, interese
materiale.
Florea Vasile, de la Pleşeşti-Baia, la Suceava, Şc. nr. 1, post XII, vechime în grad.
Anchidin Viola, de la Drăguşeni-Podriga-Dorohoi, la Drăgoeşti Centru, post IV,
singurul solicitant.
Antohie Eusebie, de la Pârvova-Severin, la Ilişeşti, post VIII, vechime în grad.
Cătălin Olga, de la Arbore Centru, la Bosanci, Şc. nr. 2, post IX, singurul solicitant.
Cătălin Teodor, de la Arbore Centru, la Bosanci, Şc. nr. 1, post XII, interese familiare.
Civruşniuc Aspazia, de la Stupca, la Drăgoeşti Cenitru, post VI, soţ învăţător.
Cocârlă Aurora, de la Iazlovăţ, la Pătrăuţi, post VII, soţ învăţător.
Cormoş Pavel, de la Andrieşti-Gorj, la Dărmăneşti, post X, vechime în grad.
Goian Stela, de la Legiu-Cluj, la Mitocul Dragomirnei, postul IX, interese familiare.
Heriuc Ştefania, de la Arbore, Clit, la Clit, post V, vechime în serviciu.
Holca Aurelia, de la Fenău-Bihor, la Pătrăuţi, post XII, interese materiale.
Micău Traian, de la Iazlovăţ, la Bosanci, Şc. nr. 1, post. XIII, interese familiare.
Moroşanu Ilie, de la Vatra Dornei, la Berchişeşti, p. VIII, interese materiale şi
familiare.
1413 Monitorul Oficial, Nr. 135, 17 iulie 1947, p. 4912
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Ştefănucă Leoeadia, de la Părhăuţi, la Iţcani, post IX; interese familiare.
Nichitoaia Ioan, de la Rebrişoara-Năsăud, la Drăgoeşti Centru, post V, singurul
solicitant.
Pahomie Mircea, de la Stânca-Sculeni-Iaşi, la Arbore, Cotul de Jos, post VI, interese
familiare şi materiale.
Pantiuc Mihai, de la Arbore, Bodnăreni, la Udeşti, post X, interese familiare.
Sahlean Claudia, de la Pârteştii de Sus, la Botuşana, post VII, soţ preot.
Scarlat Modesta, de la Grădişte-Vâlcea, la Poeni-Solca, post VII, interese familiare.
Seiciuc Olga, de la Rus-Mănăstioara, la Botuşana, post IX, soţ învăţător.
Tulvinschi Floarea, de la Cajvana, la Arbore, Clit, post VII, interese familiare.
Truşcan Aurora, de la Arbore Centru, la Ipoteşti, post XII, soţ preot.
Veniţchi Eugenia, de la Bârnova-Severin, la Ilişeşti, post IX, interese familiare.
Iţcou Elena, de la Stânca-Zvoriştea-Dorohoi, la Burdujeni, Orfelinatul C. F. R., post
IV, interese materiale, cu agrementul C. R. R.
Bartoş Aurelia, de la Soloneţul Nou, la Stupca, post II, soţ învăţător.
Filip Elena, de la Adâncata, la Burdujeni, Şc. nr. 1, post X, soţ învăţător.
Hofman Elisabeta, de la Botoşăniţa, la Pătrăuţi, post X, interese familiare.
Hrincescu Fevronia de la Arbore Clit, la Arbore Centru, post IX, interese materiale şi
familiare.
Maicovschi Eugen, de la Cajvana, la Şcheia, post I, interese familiare.
Pelcear Reghina, de la Bosanci, Moara-Carp, la Bosanci, Şc. nr. 1, post XI, interese
familiare.
Petracovici Eugen, de la Buia Tr. Mare, la Ilişeşti, post VI, singurul solicitant.
Scripcaru Veronica, de la Comăneşti-Suceava, la Homorerul, post TV, soţ învăţător.
Dracinschi Viorica, de la Mileanca-Dorohoi, la Adâncata, post III, interese familiare.
Ivan Petru, de la Stroeşti, Gropeni, la Cajvana, post I, interese familiare.
Ivan Elena, de la Hârşov-Vaslui, la Cajvana, post IV, interese familiare.
Buţincu Ioan, de la Salcea-Botoşani, la Burdujeni, Şc. nr. 2, post III, soţie învăţătoare.
Busuioc Gheorghe, de la Bălăceana, la Pârteştii de Sus, post I, gradul cel mai mare.
Panciuc Lazăr, de la Blândeşti-Botoşani, la Romaneşti, post I, vechime învăţământ.
Conducătoare judeţul Suceava:
Zachman Elena, de la Solca, la Suceava, post II, interese familiare.
Pircu Rozalia, de la Drăgoeşti, la Pătrăuţi, post I, singura solicitantă.
Ursache Constantin, de la Siret, la Suceava, Şc. nr. 1, post I, singurul solicitant.

1948: Primele naţionalizări în judeţul Suceava
„Tablou de întreprinderile naţionalizate trecute în administrarea comunelor, potrivit
dispoziţiunilor art. 1, aliniatul penultim, din legea N. 119 din 1948, şi pentru care urmează să
se ia deciziuni în cauză de către Preşedinţia Consiliului de Ministri:
Judeţul Suceava1414:

1414 Monitorul Oficial, Nr. 229, 2 octombrie 1948, p. 7974
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Moara şi aparat de decorticare, foste proprietatea lui Spiridon Moraru din oraşul
Suceava.
Moara fostă preprietate a lui Weittman Leib din oraşul Suceava.
Moara fostă proprietate a lui Lehman Popovici şi Ogrodnic, fost Hotinceanu, din
oraşul Suceava.
Brutăria fostă proprietate a mostenitorilor Denker din oraşul Suceava.
Brutăria fostă proprietate a lui Spurny Ludovig din oraşul Suceava.
Brutăria fostă proprietate a lui Itsig Moritz din oraşul Suceava.
Presă de ulei fostă proprietate a lui Weitman et Co. din comuna Iţcani.
Moara fostă proprietate a lui Ogrodnic Petru şi Păjoreanu Genoveva din comuna
Burdujeni.
Moara fostă proprietate a Şandru Maria din comuna Ilişeşti.
Moara fostă proprietatea a lui Gheorghe Niculiţă Popovici din comuna Costâna.
Moara fostă proprietate a Caminschi Ida din comuna Comăneşti.
Moara fostă proprietate a lui Merhrig Iosif din comuna Comăneşti, satul Humoreni.
Moara şi gater fostă proprietate a lui Zavada Dumitru din comuna Arbore.
Moara şi gater fostă proprietate a fraţilor Hass din comuna Pârteştii de Jos.
Moara fostă proprietate a lui Lupu Victor din comuna Arbore‖.
Judeţul Rădăuţi1415:
Brutăria fostă proprietate a lui Flasenberg Iosif Moze din oraşul Rădăuţi.
Moara fostă proprietate a lui Kimmelmann Samuel din comuna Baineţ, satul Muşeniţa.
Moara fostă proprietate a lui D. L. Kraft din comuna Măneuţi.
Moara fostă proprietate a lui Beer Salomon din comuna Grăniceşti, satul Ţibeni.
Moara fostă proprietate a lui Adolf Hollinger din comuna Siret.
Moara fostă proprietate a moştenitorulor lui Scharf David din comuna Frătăuţii Noi.
Moara fostă proprietate a lui Coroamă Gavril din comuna Vicovul de Jos.
Moara fostă proprietate a Zoe Costişa din comuna Costişa.
Moara fostă proprietate a lui Mittel Filip din comuna Vicovul de Sus.
Judeţul Câmpulung1416:
Brutăria fostă proprietate a lui Iordache Ariciuc din oraşul Câmpulung Moldovenesc.
Moara fostă proprietate a lui Binderer şi Brecher din oraşul Vatra Dornei.
Moara fostă proprietatea a lui Liviu Bălan din comuna Frumosul.
Fabrica de cherestea fostă proprietate a lui Liviu Bălan din comuna Frumosul.
Uzina electrică fostă proprietate a lui Leontieş Ioan et Comp. din comuna Vama‖.

1948: Centrala Industrială a Lemnului
În pregătirea apropiatei naţionalizări, puterea comunistă începuse o inventariere
metodică, prin înfiinţarea „centralelor‖, pe ramuri industriale, care, în aparenţă, premeditau
„conducerea şi controlul activităţii tuturor întreprinderilor industriale ale Statului, care
1415 Monitorul Oficial, Nr. 229, 2 octombrie 1948, p. 7968
1416 Monitorul Oficial, Nr. 229, 2 octombrie 1948, p. 7951
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lucrează în sectorul industrial‖ luat în vizor. Informaţiile acelea înseamnă, totuşi, un segment
de memorie, pe care fiecare localitate în parte are dreptul de a-l recupera, în necontenita
comparaţie de tip ursitoare – trecut, prezent, viitor.
1948: „Se înfiinţează, pe data publicării prezentei deciziuni în Monitorul Oficial1417,
Centrala Industrială a Lemnului… Fac parte din Centrala Industriei Lemnului, următoarele
întreprinderi industriale:
Judeţul Baia:
Ing. Berdicevschi şi Haimovici „Râşca‖, cu sediul în Râşca.
„Leon Brotman‖, cu sediul în Cornul Luncii
„Domeniile Coroanei‖, cu sediul în Găineşti.
„Moldova Forestieră‖, Fraţii Haras, cu sediul în Râşca.
„Slătioara‖, Marcu Segall şi Hollinger, cu sediul în Râşca.
„Sasca‖, Froim Zalmanovici şi Leiba Herşcovici, cu sediul în Sasca.
Judeţul Câmpulung:
„Petre Achimescu‖, cu sediul în Câmpulung.
„Iuliu Bălan‖, cu sediul în Bucşoaia.
„Liviu Bălan‖, cu sediul în Frumosul.
„Filip Bedrulea‖, cu sediul în Valea Putnei.
„Bucovina S. A.‖, cu sediul în Sadova.
„Bucovina S. A.‖, cu sediul în Vama.
„Cartonul Românesc‖, cu sediul în Molid.
„Dolliner şi Dauber‖, cu sediul în Frasin.
„Domeniile Bucovina‖, cu sediul în Frasin.
„Dorneniile Bucovina‖, cu sediul în Gura Humorului.
„Domeniile Bucovina‖, cu sediul în Moldoviţa.
„Dornarin‖, ing. Klinkievici, cu sediul în Vatra Dornei.
„Floreni‖ s. i. n. c., cu sediul în Dorna Candreni.
„Dr. Gelber şi Carol Gelber‖, cu sediul în Breaza.
„Gliga Traian‖, cu sediul în Vatra Moldoviţei.
„Mayer Kismman‖, cu sediul în Câmpulung.
„Knauer şi Krauss‖, cu sediul în Pojorâta.
Kraft „Rarăul‖, cu sediul în Moldoviţa.
„Moldova‖, s. i. n. c, cu sediul în Vatra Dornei.
„Moldova Forestieră‖, cu sediul în Moldoviţa.
„Oficiul Naţional de Colonizare (Onac)‖, Statul Român, fost Brucker, cu sediul în
Iacobeni.
„Oficiul Naţional de Colonizare (Onac)‖, Statul Român, cu sediul în Prisaca Dornei.
„Emanuil Sand‖, cu sediul în Dea-Frumosul.
„Rafael Sand‖, cu sediul în Moldoviţa,
„Solomon Schachter‖, cu sediul în Gura Humorului.
„Suha‖, Onofrei şi Lunguleac, cu sediul în Stulpicani.
„Talajul Picker‖, cu sediul în Pojorâta.
„Vogelfanger Jacob‖, cu sediul în Vama.
1417 Monitorul Oficial, Nr. 167, 22 iulie 1948, pp. 6049-6052
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„Succesorii lui Wagner Israel‖, cu sediul în Gura Humorului.
„Wildman Fischler & Co‖, cu sediul în Vatra Moldoviţei.
„Weissbroth şi Roll‖, cu sediul în Vatra Moldoviţei.
Judeţul Rădăuţi:
„Bradul Bucovinei‖, Ilie Cârciu & Co, cu sediul în Straja.
„Forest‖ Brodina, cu sediul în Brodina.
„Gavril Coroamă‖, cu sediul în Vicovul de Jos.
„Marcu Dolberg‖, cu sediul în Putna.
„Domeniile Bucovinei‖, cu sediul în Putna.
„Domeniile Bucovinei‖, cu sediul în Suceviţa.
„Filip Gotel‖, cu sediul în Vicovul de Sus.
„Mendel Uscher‖, cu sediul în Marginea.
„Ing. N. I. Zamfirescu‖, cu sediul în Brodina.
Judeţul Suceava:
„Forest Bucovina‖, cu sediul în Cacica.
„Fraţii Haas‖, cu sediul în Pârteştii de Jos.
„Munca‖, G. Grecu, cu sediul în Solca.
„Horjinek & Savoda‖, cu sediul în Arbore.
„Tomuţ Iacob‖, cu sediul în Pârteştii de Sus.
„Curt Singer‖, cu sediul în Cacica, Pârteştii de Jos.
„Curt Singer‖, cu sediul în Solca.

1949: Primii diriguitori ai învăţământului comunist
1949: Învăţământul elementar, ciclul I1418:
Seniuc Adrian, director la Şcoala elementară Gura Umor, Boureni.
Nistor Maria, directoare la Şcoala elementară Vatra Dornei, Roşu.
Pridie Eugen, director la Şcoala elementară Vatra Dornei, Argestru.
Lucescu Iosif, director la Şcoala elementară Vatra Dornei, Rusca.
Bayng Leon, director la Şcoala elementară Vatra Dornei, Şarul.
Petruşcă Grigore, director la Şcoala elementară Argel.
Cudrenschi Ecaterina, directoare la Şcoala elementară Breaza Centru.
Caproş Alexandru, director la Şcoala elementară Breaza, Părău.
Onesciuc Maria, directoare la Şcoala elementară Breaza, Porcescu.
Ciobanu Nicolae, director la Şcoala elementară Capu-Câmpului.
Mihalescu Octav, director la Şcoala elementară Cârlibaba, Centru.
Landauer Carol, director la Şcoala elementară Cârlibaba, Edu.
Moroşan Silvia, directoare la Şcoala elementară Ciocăneşti.
Stafie Vasile, director la Şcoala elementară Ciocăneşti, Botuş.
Todaşcă Victor, director la Şcoala elementară Coşna.
1418 Monitorul Oficial, Nr. 20, 25 ianuarie 1949, pp. 845, 846
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Uriţă Ioan, director la Şcoala elementară Coşna-Teşna.
Petrescu Paul, director la Şcoala elementară Crucea, Crucea.
Sturzu Alexandru, director la Şcoala elementară Crucea, Cojoci.
Tivodar Ştefan, director la Şcoala elernentară Deia.
Sârbu Ioan, director la Şcoala elementară Dorna, Gura Negri.
Pintelie Ioan, director la Şcoala elementară Dorna, Cozăneşti.
Rotaru Panait, director la Şcoala elementară din Dorna, Ortoaia.
Niculiţă Valeria, directoare la Şcoala elementară din Dorna, Sunător.
Daşchevici Gheorghe, director la Şcoala elementară Deal Floreni.
Ciobotaru Constantin, director la Şcoala elementară Poiana Negri.
Tiţă Constantin, director la Şcoala elementară Frasin.
Costin Nicolae, director la Şcoala elementară Frumosu.
Frunză Mina, directoare la Şcoala elementară Frumosu, Dragoşa.
Cimpoeş Maria, directoare la Şcoala elementară Fundu Moldovei, Nr. 1.
Hasnoş Veronica, directoare la Şcoala elementară Fundu Moldovei, Botuş.
Tăbăcaru Elena, directoare la Şcoala elementară Gemenea.
Andrei Ştefania, directoare la Şcoala elementară Iacobeni.
Axinte Rachila, directoare la Şcoala elementară Iacobeni, Puciosu.
Dulgheru Ştefan, director la Şcoala elementară Izvoarele Sucevii.
Iordache Gheorghe, director la Şcoala elementară Izvoarele Sucevii, Brodina de Sus.
Pisariuc Vasile, director la Şcoala elementară Izvoarele Sucevii, Bobeica.
Obers Heimer Antonia, directoare la Şcoala elementară Mănăstirea Humorului, Pleşa.
Isac Victor, director la Şcoala elementară Moldova Suliţa.
Grigorovici Dragoş, director la Şcoalaa elementară Moldova Suliţa, Benia.
Tcaci Cioban Petru, director la Şcoala elementară , Demăcuşa.
Panicov Gavril, director la Şcoala elementară Moldova Suliţa. Săcrieş.
Fetchiu Vladimir, director la Şcoala elementară Moldova Suliţa, Raşca.
Câmpianu Iacob, director la Şcoala elementară Neagra Şarului.
Popescu Petru, director la Şcoala elementară Neagra Şarului , Gura Haitii.
Marian Dumitru, director la Scoala elementară Neagra Şarului, Sărişor.
Brădăţan Ioan, director la Şcoala elementară Negrileasa.
Corleciuc Straton, director la Şcoala elementară Negrileasa, Vad.
Croială Aleia, director la Şcoala elementară Ostra.
Bărbuţă Eleonora, directoare la Şcoala elementară Păltiniş, Glodu.
Ţarcă Sevastian, director la Şcoala elementară Păltiniş, Dârmoxa.
Apetri Eugenia, directoare la Şcoala elementară Păltiniş, Drăgoiasa.
Ignat Gheorghe, director la Şcoala elementară Păltinoasa.
Iancu Maria, directoare la Şcoala elementară Poiana Micului Nr. 1.
Swiderschi Angela, directoare la Şcoala elementară Poiana Miculul Nr. 2.
Obadă Ioachim, director la Şcoala elementară Poiana Stampei.
Ursache Teodor, director la Şcoala elementară Poiana Stampei, Gura Coşnei.
Turculeţ Areta, directoare la Şcoala elementară Pojorâta, Izvor.
Cozmaru Ioan, director la Şcoala elementară Sadova, Gura.
Hafiuc Constantin, director la Şcoala elementară Sadova, Fund.
Rusu Felicia, directoare la Şcoala elementară Sadova, Holohoşca.
Cioban Vasile, director la Şcoala elementară Slătioara.
Tănase Nicolae, director la Şcoala elementară Stulpicani.
Apetrei Nicolae, director la Şcoala elementară Şaru Dornei, Coverca.
Iordache Ioan, director la Şcoala elementară Şaru Dornei, Sărişor.
Apetroaie Alexandru, director la Şcoala elementară Şaru Dornei, Şar.
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Andrici Gheorghe, director la Şcoala elementară Valea Boului.
Nichitovici Nicolae, director la Şcoala elementară Valea Putnei.
Coroană Silvestru, director la Şcoala elementară Valea Seacă, Miron.
Bret Iosiv, director la Şcoala elementară Vama, Strâmtura.
Pavel Mina, directoare la Şcoala elementară Vama, Molid.
Tudan Casian, director la Şcoala elementară Vama, Prisaca.
Dan Gheorghe, director la Şcoala elementară Vatra Moldoviţei.
Lupu Ioan, director la Şcoala elementară Vatra Moldoviţei , Valea Stânei.
Oţet Toader, director la Şcoala elementară Vatra Moldoviţei, Ciumârna.
Negrilă Ioan, director la Şcoala elementară Voroneţ.
1949: Învăţământul elemenlar, ciclul II:
Mangiurea Ilie, director la Şcoala elementară Câmpulung, Sat.
Nichitovici Paul, director la Şcoala elementară Câmpulung , Sâhla.
Iuraşcu Joan, director la Şcoala elementară Câmpulung , Centru.
Marcu Ioan, director la Şcoala elementară Vatra Dornei.
Popovici Alexandru, director la Şcoala elementară Gura Humorului.
Guleac Eufrosina, director la Şcoala elementară Capu Codrului.
Găină Minu, director la Şcoala elementară Dorna Candreni.
Ignat Nicolae, director la Şcoala elementară Doroteia.
Apetrei Gheorghe, director la Şcoala elementară Fundu Moldovei Nr. 1.
Coroliuc Mihai, director la Şcoala elementară Mănăstirea Humoralui.
Căpăţână Andrei, director la Şcoala elementară Moldoviţa.
Radomschi Titus, director la Şcoala elementară Pojorâta.
Paţa Ioan, director la Şcoala elementară Şaru Dornei, Panaci.
Georgescu Marin, director la Şcoala elementară Valea Seacă.
Dănescu Constantin, director la Şcoala elementară Vama Nr. 1.
1949: Şcoli medii:
Şuhan Traian, director la Liceul mixt Cânpulung.
Billan Silvia, directoare la Şcoala pedagogică Gura Humorului.
1949: Şcoli medii tehnice:
Gruber Petru, director la Şcoala tehnică de construcţii Câmpulung.
Ionescu Mihai, director la Şcoala tehnică de prelucrarea lemnului Câmpulung-Resort.
Păduraru Teofil, director la Şcoala tehnică administrativă Vatra Dornei-Resort.
Mândreanu Constantin, director la Şcoala tehnică minieră Vatra Dornei-Resort.
1949: Şcoli de calificare:
Corsaru Radu, director la Şcoala profesională forestieră Vatra Dornei.
Drelciuc Petru, director la Şcoala profesională forestieră Frasin.
Tugurlan Stelian, director la Şcoala profesională minieră Iacobeni.
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2020: Ultima decapitare a României
Într-un singur veac, România şi-a decapitat „boierii minţii‖ 1419, în trei rânduri, de
fiecare dată stigmatizându-i pe intelectuali drept „duşmanii poporului‖. Nefericita sintagmă,
atribuită lui Lenin, dar consacrată în spaţiul românesc de Iorga1420, avea rădăcini teologice
tradiţionale, cu folosinţă naţionalistă, iar semnificaţia socială, care i-a fost atribuită ulterior,
viza doar exponenţialităţi şi nicidecum binele poporului. Dintotdeauna, poporul era folosit ca
un fel de hlamidă domnească, pe care şi-o punea ierarhul sau nobilul şi, în general, toţi cei
pustiiţi de argumente, dar care aveau nevoie de o sacralizare obştească a intereselor
individuale.
Prima decapitare a României s-a produs în vremea primului măcel planetar şi imediat
după, când ce mai rămăsese din crema intelectualităţii româneşti, în frunte cu Slavici şi
Arghezi, a beneficiat de răsunătoare procese de decredibilizare, soldate cu ani grei de puşcărie
şi de domiciliu forţat, rămăşiţele intelectualităţii, ba chiar însuşi Arghezi, angajându-se într-o
lălăială laudativă fără de sfârşit la adresa regalităţii.
A doua capitalizare, directă şi brutală, s-a produs după dobândirea puterii de către
bolşevici, când temniţele politice şi coloniile de muncă forţată s-au transformat în adevărate
lagăre ale morţii, în care au sfârşit personalităţi ale culturii mondiale, de talia sociologului
Traian Brăileanu, prima victimă din cadrul „Uniunii Scriitorilor de la Aiud‖ – cum numise cu
dureroasă ironie Petru Pandrea închisoarea ardeleană, sau a istoricului Gheorghe Brătianu,
ucis la Sighet, pentru vinovăţia de a-şi fi iubit prea mult neamul.
A trei decapitare a României, cea mai perversă – de altfel, s-a produs după 1989 şi
încă mai continuă. Energiile vitale ale neamului, intelectualii şi tinerii, au părăsit în masă
meleagurile natale, stabilindu-se aiurea, acolo unde măcar copiii lor vor scăpa de statutul de
captivi în propria lor ţară. Cei care au rămas, s-au izolat în „turnul de fildeş‖ al propriei arte,
lăsând locul viran la cheremul proştilor, care au dat buzna la jefuit propriul neam, printr-o
nesfârşită chermeză. Circ fără pâine, muzică fără lăutari, deşănţare agresivă şi dispreţuitoare a
banului furat, care ţine loc de orice altă identitate. Ici-acolo, cânte o minte dinamică, tocinduse de zidurile igrasioase ale captivităţii, iar în piaţa mare: lozinci, festivităţi peste festivităţi şi
o aglomerare de ii „româneşti‖ (în majoritatea lor neromâneşti), care să ne ţină loc de
identitate. Prostia, când se revarsă peste mulţime, devine folclor şi condiţie de viaţă, viaţa cu
haida-dâra-dâr-dâr-da şi cu zi-i, vasile, zi-i, pentru proşti numai prostii.
Între timp, firavă şi bolnăvicioasă, spiritualitatea românească îşi dă duhul. Dar cui să-i
mai pese, când întreaga planetă pare o aglomerare de morţi, care rătăcesc fără ţintă, pentru că
au pierdut până şi calea odihnei fără de sfârşit?

1419 Matei, Sorin Adam, Boierii minţii. Intelectualii români între grupurile de prestigiu şi piaţa liberă a ideilor,
Bucureşti 2004
1420 Într-o filipică împotriva guvernului Averescu, Nicolae Iorga, ca politician, spunea: „În numele onoarei
înseşi a acestui nobil popor român, vă cer să ne ajutaţi pentru ca să întrebuinţăm ceasul fericit când dintr-o
singură lovitură putem zdrobi pe duşmanii poporului, nu unul după altul, ci pe toţi dintr-odată: liberali, tachişti,
marghilomanişti, averescani‖ – Iorga, Nicolae, Cuvântarea dlui N. Iorga ţinută la marea întrunire a Federaţiei
Democraţiei Naţional Sociale din Sala Dacia în ziua de Duminică, 23 mai 1920, Bucureşti 1920, pp. 22, 23
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