După ce am publicat două volume cu această poveste a aşezărilor bucovinene, am
hotărât să revin cu o ediţie revăzută şi întregită, care să poată fi de folos celor interesaţi
de trecutul baştinii şi al „stâlpilor‖. Şi, cum nu o pot publica (prima ediţie am scos-o pe
proprie cheltuială, apelez la această metodă de difuzare.
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ANDRASFALVA (MĂNEUŢI). Sat întemeiat, după 19 ianuarie 1785, drept a
cincea colonie de emigranţi maghiari1, când Consiliul Aulic de Război aprobă o
contribuţie pentru emigranţii „ceangăi‖ (secui, după Kaindl, maghiari după Miskolczy
István), care vor construi 56 de gospodării, pe teritoriul satului Măneuţi, „lângă râul
Sucevei, în apropiere de Frătăuţii Vechi, la nord de oraşul Rădăuţi‖ 2, ceangăii urmând să
se ocupe cu legumicultura şi cu creşterea vitelor, ambele ocupaţii fiind valorificate pe
celebra piaţă rădăuţeană. „Pe 4 decembrie 1785, Administraţia de Stat a întrebat biroul
economic Frătăuţi „dacă și unde poate fi aşezat satul și unde poate fi locul pentru 40 de
familii.‖ După un timp scurt, administrația a primit planul pentru o așezare de 50 de
familii, în partea de răsărit‖3. „Maghiarii Bucovinei nu sunt descendenți ai imigranților
din Ungaria, ci din Transilvania. Strămoșii lor au fost maghiarii și secuii care au fost
trimiși de regii maghiari pentru a apăra trecerile Transilvaniei. După anexarea Bucovinei
la Austria, s-au făcut eforturi pentru a-i determina pe descendenții vechilor grăniceri de
frontieră să locuiască în limitele austriece. Apelul a fost ascultat de mulți care, în
consecință, au ales Bucovina ca reședință. Una dintre cele mai vechi colonii a fost
fondată la Istensegitz, în timp ce Hadikfalva și Andrásfalva au devenit locurile așezărilor
lor în timpul domniei împăratului Iosif al II-lea‖4.
1785: „Încă din 4 octombrie 1785, Bădeuţi a raportat că o întreagă așezare
secuiască, formată din 30 de familii calvine, ar fi gata să vină în Bucovina, imediat ce își
vor fi consumat proviziile de iarnă. De fapt, au venit 40 de familii, la Suceava, în mai
1786, și au fost găzduite, inițial, în vecinătate, la Şcheia. Întrucât nu doreau să se despartă
unii de alţii, a trebuit, din nou, să se găsească o așezare. Deoarece mulți locuitori ai
satului Rarance, care, ca și regiunea Joseffalva, aparținea mănăstirii Slatina, din Moldova,
și se află în nord-estul Bucovinei, în 10 mai 1786, Beck a sugerat trimiterea maghiarilor
acolo unde ar avea propria comunitate şi s-ar putea forma, fără a provoca, „disciplină și
reticență‖, datorită credinței lor‖. „Întrucât această zonă era în special în pericol, din
pricina vecinătății Hotinului, la izbucnirea războiului ruşilor cu turcii (1788-1790),
coloniștii au părăsit ţinutul și s-au mutat în Hadikfalva, Istensegits și Andreasfalva, unde
au ocupat terenurile abandonate de către cei ce plecaseră în Moldova. Deci maghiarii
reformaţi s-au împrăștiat în aceste așezări‖ 5.
1786: „La 20 februarie 1786, un raport al pastorului Martonfy arată înființarea
coloniei cu 50 de familii, cu numele Andrásfalva, ca iminentă‖6. Până să-şi facă propriile
lor case, lângă Frătăuţi, coloniştii secui „au fost adăpostiţi, în cea mai mare parte, la
Istensegis‖, 27 de familii sosind încă din 12 ianuarie 1785, iar construcţia de case,
pregătirea grădinilor şi a pieţelor a început în mai 1786 7. De procurarea cherestelei s-a
ocupat directorul raional din Siret, Heinrich, care, la 28 aprilie 1786, deja plătea factura
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pentru cheresteaua necesară la construcţia a 100 de case, draniţa fiind adusă din
Transilvania8.
1787: În iulie 1787, s-au mutat la Andrásfalva primele 28 de familii de secui,
„astfel că, în august 1787, erau în sat 56 de proprietari‖ 9. Fiecare familie de maghiar
număra, în medie, câte trei persoane 10. „Această denumire vine de la numele primului
primar din sat, numit Andras, pe care l-au iubit mult… István András‖11; „Andrásfalva,
numit după primarul lor care i-a strămutat (din Moldova), și care era foarte respectat‖12.
1800: Învăţământul, la Frătăuţii Vechi (Andrásfalva), se desfăşura, în limba
germană, cu 3 clase, din anul 1800, iar în limba română, cu 5 clase, din 1858, existând,
din 1894, şi o şcoală-filială, cu o clasă13.14.
1801: 1801-1835: în Andrásfalva, „preot (reformat) a fost Miskolczy István ... El
a descoperit că populaţia satelor maghiare din Bucovina nu se compune numai din secui,
ci şi din maghiari veniţi din Sătmar, Baia Sprie, Bistriţa, Nimigea şi comitatul SzolnocDoboka‖15.
1826: „Catolicii din Măneuți au avut la începuturi o mică capelă, care a fost
înlocuită în anul 1826 de una mai mare din lemn. Cu timpul și aceasta s-a dovedit a fi
neîncăpătoare, și ca urmare, în anul 1846 a început construcția noii biserici. Biserica nouă
a fost terminată în anul 1852 fiind folosite sutele de mii de cărămizi fabricate în hotarul
satului numit „Nagyföldek‖ de către meseriași germani. În timpul construcției șura lui
Pius (Pintyér) László a fost transformată în biserică16‖. Preoţii acestei biserici au fost:
Mártonffy Mór (1786-1795), Stattfeld József (Preot militar din Rădăuți, venit din 1794),
Tornay Antal (1820-1873), Juscsák János, Vass Mihály, Kubassek János (1879-1895),
Wisniewsky Antal (1785-1914), Németh Lajos (1914-1917), Málec János (1918-1941)17.
1831: „Măneuțiul nu a fost afectat de epidemia din anul 1831, dar în 1848 au
decedat 47 de catolici si 37 de reformați, iar în anul 1866 numărul decedaților era de 77
de catolici și 7 reformați‖ 18.
1835: „Reformații au venit la Măneuți sub conducerea levitului19 Sámuel Ajtay,
care a fost cu ei până în anul 1801. Târziu, în jurul anului 1835, pe timpul preoției lui
Mózes Bíró și-au ridicat o biserică din lemn și o casă parohială din piatră. La aproape 60
de ani de la construcția primei biserici au construit biserica nouă, în timpul preoției lui
János Szász. Aceasta a fost preluată prin 1947 de către ortodocși. Din scrisoarea
părintelui Bíró din anul 1858 aflăm numărul exact al maghiarilor reformați, care
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aparțineau de Măneuți20‖(„Din cauza lipsei preoților reformați, de multe ori ceremoniile
religioase erau oficiate de către preoții catolici‖): Miskolczy István (26 august 1801 1826), Bíró Mózes (2 martie 1830 – 12 septembrie 1866), Kovács Sándor (1867 -1871),
Zsadányi Benjamin (1873-1875), Láng Károly (1876-1878), Thomka Károly (1878 – 15
mai 1884), Zoles András – preot catolic (Octombrie 1884 – decembrie 1884), Kubassek
János – preot catolic (Februarie 1885 – mai 1885), Láng Károly (Mai 1885 – februarie
1888), Kubassek János – preot catolic (Mai 1888 – februarie 1889), Ketskeméthi M.
Lajos (Mai 1889 – 10 ianuarie 1894), Szász János (1895-1911), Magyari Zoltán (19111927), Fehér János (1927-1929 levit), Dakó Lajos (1929-1931 levit), Bognóczky Géza
(1931-1941), iar cantori au fost Pap Mihály, Biszak György, Kerekes Eduárd (1866 1867)21.
1836: În 1836, Direcţia Hergheliilor din Rădăuţi „a cerut 80-100 de familii sărace
din Andrásfalva‖, care să fie aşezate la „Klein-Tomnatic, deasupra Strajei‖, unde secuii
aveau să primească câte „34 juguri de pământ fiecare, parţial dezbrăcate, parţial acoperite
cu pădure‖, contractele fiind semnate în 14 decembrie 1836 şi în 23 decembrie 1837 22.
1848: Secuii din Andrásfalva, „sau satul lui Andraş‖ 23, şi-au întemeiat prima
şcoală, încă din 1848. În 1866, datorită foametei, secui din alte colonii bucovinene „s-au
mutat parţial la Andrásfalva şi parţial la Hadikfalva, pământurile lor abandonate intrând
în posesia ţăranilor români‖ 24.
1877: Biserica ortodoxă din Frătăuţii Vechi (Andrásfalva), construită între anii
1877-1880, dar dată în folosinţă în 1883, cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril,
a fost slujită de parohul Petru BOCA, născut în 1843, preot din 1873 şi paroh din 1884,
de preotul cooperator Michail DOLINSCHI, născut în 1864, preot din 1893, şi de
cantorul Ioan URSACHI, născut în 1876, angajat în 1906.
1880: În 1880, Andrásfalva avea 2.468 locuitori, dar în 1883 au plecat 336 în
Ungaria, în mlaştinile de la vărsarea Tisei (Cisleithania), rămânând în sat, în 1890, 1.712
locuitori, ceea ce înseamnă, conform topografiei lui Werenka, 360 de familii, conduse de
primarul Kelemen ISTVAN, învăţător fiind Carol DOHI. „Pe baza registrelor bisericești
ale celor cinci sate maghiare din Bucovina, cât și a celor aproape 40 de registre studiate
în județul Hunedoara, suntem capabili să stabilim unele trasee urmate de către maghiarii
din Bucovina în timpul „fericitelor‖ colonizări, urmărind mai ales nașterile și locul de
înregistrare a copiilor. / Primul copil al lui Antal Dávid si Anna László, botezat András,
s-a născut în 1885 la Măneuți, Rozália la Giurgevo în 1887, Sándor la Deva (1889) iar
Antal, Pál, Mária, Ágnes, Anna și Dávid la Măneuți între anii 1892-1908. Deci traseul
este Măneuți-Giurgevo-Deva-Măneuți. / Copiii lui József Kozma și Éva Balázs s-au
născut la: Mária, János, Fábián și Erzsébet la Măneuți între anii 1875-1888, Anna la Deva
în anul 1891, iar András si Ferenc din nou la Măneuți, între anii 1892-1895‖25.
1882: „În anul 1882 la Măneuți locuiau 700 de familii, dintre care doar 30 nu
aveau datorie‖26 la bănci.
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1887: În octombrie 1887, „întrucât unele case din Andrásfalva erau goale, la
vremea respectivă, comisarul de colonizări Danss‖ a aşezat în acele case câteva familii de
germani şi de lipoveni din Motocul Dragomirnei27. „În data de 30 martie 1883 a plecat
primul tren din gara de la Dornești cu 600 de oameni, majoritatea erau reformați din
Măneuți‖28.
1908: În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza, „Andreasfalva, comună
rurală, districtul Rădăuţi, aşezată pe malul drept al râului Suceava, în vecinătatea
comunei Frătăuţul-Vechi şi la Nord de oraşul Rădăuţi. Suprafaţa: 21.32 km p.; populaţia;
2.040 locuitori, maghiari, de religie rom. cat. şi o parte de confesiune evanghelică. Se
compune: 1). din vatra satului, care, împreună cu târla Cut, numără 2.025 locuitori; şi 2).
din ferma Dorneşti. Are două străzi longitudinale, pe marginea cărora sunt înşirate case
uniforme şi legate unele de altele, după arhitectura caracteristică acestui popor. Aceste 2
străzi se contopesc, la marginea comunei, într-una singură, care comunică, de o parte, cu
Frătăuţul Nou, iar de alta, cu Hadicfalva. În lăţime, comuna e străbătută de un drum
districtual, ce vine de la Rădăuţi şi se prelungeşte, apoi, până la hotarul districtului Siret,
unde se uneşte cu alt drum districtual, ce vine de la Frătăuţul Nou şi se continuă spre
oraşul Siret. Are: 2 şcoli maghiare, o biserică rom. cat şi una evanghelică de confesiunea
helvetică. Colonie înfiinţată la anul 1785, pe teritoriul vechiului sat românesc Măneuţi, de
numeroase familii de maghiari, venite din Moldova. Numele coloniei (falva = sat) s-a dat
în onoarea generalului Andrei Hadik, baron de Futak. Populaţia se ocupă cu agricultura
şi, mai ales, cu creşterea vitelor, excelând printr-o bună prăsilă de cai. Comuna posedă
1.548 hectare pământ arabil, 211 hectare fânaţe, 19 hectare grădini, 183 hectare izlaz, 53
hectare pădure. Se găsesc 340 cai, 775 vite cornute, 275 oi, 540 porci‖ 29.
1910: În 1910, conform „Cadastrului naţional din Bucovina‖, existau „389
alegători unguri în Andrásfalva‖ 30. În acelaşi an, se stabileau la Deva, venind din
Cislethania, „coloniști originari din Bucovina, majoritatea din Măneuți: 54 de cupluri, 94
de băieți și 87 de fete‖31.
1919: În aprilie 1919, sufereau de „râia cailor‖, boală contagioasă, animalele din
61 de gospodării din Andrásfalva32.
1919: „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
Andrásfalva) următoarele schimbări: membrul în direcţiune Johann Bulbuc şters;
membrul în direcţiune Friedrich Bulbuc introdus‖33.
1930: „Un eveniment care merită să fie menționat s-a desfășurat prin anii 1930,
când reformații din Măneuți au fost vizitați de către episcopul reformat din Transilvania,
Sándor Makkai34‖35.
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1941, 22 mai: „După ultimul recensământ, numărul enoriașilor mei a ajuns la 180
de suflete. Motivul rămânerii lor este, că pe data de 20 a promis Consulatul că vor veni
garniturile. Acum, că trenurile nu au sosit, oamenii disperați s-au enervat, și nu mai
așteaptă nici o clipă. Nu așteaptă, fiindcă și-au pierdut încrederea în conducătorii săi, și
nu cred, că vor mai veni trenuri promise în iulie. Momentan situația este în așa fel încât
toată lumea își poartă singură grijă de lucruri și de viitor. În sat au mai rămas 1300 de
suflete, care reprezintă 2/3 din total. Dar și ei pleacă, și până vor ajunge „trenurile
maghiare„ nu va mai fi nimeni în sat. Iar eu mă uit cum îmi dispar enoriașii. Au plecat și
s-au împrăștiat în toata țara. Cine-i va aduna pe aceștia? Câțiva mi-au scris, și le știu
adresa, dar mare parte din ei au dispărut. Avem un al doilea Siculeni. Acesta e destinul
maghiarilor. După un exil de 177 de ani, acum vor fi hoinari în propria țară‖ (scrisoarea
preotului reformat din Măneuți, Géza Bognóczky) 36. Au plecat „din Măneuți 593 de
familii‖37. Şi au mai rămas „doar câteva familii maghiare în Bucovina‖, printre care
„Schmidt János (1868, Măneuți – 15 septembrie 1942, Măneuți), tatăl: János (20
decembrie 1830, Măneuți - ?), mama: Katalin‖38.
1944: „Parohia ortodoxă de la Măneuți s-a înființat la 1 martie 1944, dar nu
dispunea de nimic: nici biserică, nici parohie, și nici pământ. Parohia catolică avea
parcelele 5053/38 și 5016/5 din fascicola 302, suprafața fiind de 6ha 90 ari și 19m2, iar ce
reformată avea parcela virană nr. 112 și parcela 103 și 107 din fascicola 813, în suprafață
de 72 ari și 76m2. În data de 12 septembrie 1945, sub nr. 7638 s-a înregistrat o cerere de
către parohia din Măneuți, ca aceste pământuri să le fie date în folosință‖ 39. Încet-încet şi
într-o desăvârşită tăcere, satul secuilor dispare, ultimii etnici de dincolo de Carpaţi
integrându-se, pentru totdeauna, în obştile cele mari ale Frătăuţilor şi chiar a Măneuţilor.

ARBORE. Istoria satului Arbore este legată, pentru totdeauna, de numele
nefericitului Portar de Suceava, Luca Arbure. Cariera militară şi dregătorească a fiului
fostului mărunt diac domnesc Ivan Arbure pare să fi început „în 19 zile ale lui octomvrie,
joi, leat 7005 (1497), când s-au întors craiul (polonez Albert) de la Suceava şi s-au apucat
de cale. Ci nu s-au întors pre calea pre unde venise, ci pre altă cale, pre unde era ţara
întreagă, spre Codrul Cozminului… Ştefan vodă… au trimis înainte ca să apuce calea la
Codrul Cozminului, să săciuiască pădurea, să o înţineze, ca să o poată porni asupra oştii,
daca vor intra în pădure. Iară el cu toată oastea au intrat după dânşii şi cu două mii de
turci. Şi a patra zi i-au ajuns în pădure, joi, octomvrie în 26 de zile, luând ajutor pre
Dumnezeu şi cu ruga Precistei şi a sfântului marelui mucenic Dimitrie şi lovindu-i de
toate părţile şi doborând copacii cei înţinaţi asupra lor, multă oaste leşească au pierit, unii
de oşteni, alţii de ţărani, că le cuprinsese ca cu o mreajă calea, alţii de copacii cei
înţinaţi‖40. Cel care s-ar fi ocupat de „săciuirea‖ pădurii pare să fi fost Luca Arbure, care
ar fi beneficiat de mari danii din partea Voievodului, pentru că, „după aceea, au dat
cuvânt Ştefan vodă a toată oastea să se strângă la Hârlău, în ziua lui sfeti Nicolae. Şi aşa
36
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s-au adunat cu toţii la Hârlău, într-aceia zi, şi acolo Ştefan vodă au făcut ospăţ mare
tuturor boierilor şi tuturor vitejilor săi şi cu daruri scumpe i-au dăruit pre ei. Şi deci i-au
slobozit cine şi pre la casa sa, dându-le cuvânt ca toţi să dea laudă lui Dumnezeu, pentru
ce că toate puterile sunt de la Dumnezeu‖ 41. / Aflat în plină glorie, iubit de Ştefan cel
Mare ca un fiu, dar şi de Bogdan-Vlad, cu care se asemăna în multe privinţe, inclusiv în
cea a vârstei, Luca Arbure, proaspăt căsătorit cu cneaghina Iuliana, cumpără, de la
„neamul lui cel mai apropiat‖, pe linie maternă, „sluga noastră Sima şi sora lui, Nastasia,
copiii Stanei, nepoţii lui Cârstea Horaeţ… un sat, anume Solca, jumătatea de jos, şi a
cincea parte din jumătatea de sus din acelaşi sat… pentru trei sute cincizeci de zloţi
tătăreşti‖, iar de la „Ivul şi sora lui, Nastea, copiii lui Mihul, şi verii lor, Fădor, fiul Malei,
şi Dragotă şi sora lui, Stana, copiii lui Ivul, toţi nepoţii lui Şandru Gherman… patru părţi
din jumătatea de sus a aceluiaşi sat, anume Solca… pentru trei sute şi treizeci de zloţi
tătăreşti‖42, urmând să construiască, pe moşia Solca Mică, curţi şi o biserică de piatră, în
jurul cărora se va închega un sat nou, numit, după ctitor, Arbure sau Arbore.
1517: După moartea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, când pe tronul Moldovei a urcat
tovarăşul tinereţilor lui Luca Arbure, Bogdan, care urma „întru totul pilda domnului, tatăl
său, e sfios ca o fată şi e bărbat viteaz, prieten al virtuţilor şi al oamenilor virtuoşi‖ 43,
Portarul Sucevei s-a înţeles bine cu noul domn, dar, în cele din urmă, „Bogdan vodă cel
Grozav, ficiorul lui Ştefan vodă cel Bun, s-au pristăvit în anii 7025 (1517), aprilie în zile
18, în ceasul cel dintâi al nopţii, în târg, în Huşi, nu cu puţină laudă pentru lucrurile cele
vitejeşti ce făcea, că nu în beţii, nici în ospeţe petrecea, ci ca un strejar în toate părţile
priveghea, ca să nu să ştirbească ţara ce-i rămăsese de la tată-său. Şi domnind 12 ani şi 9
luni şi 3 săptămâni, multe lucruri bune au făcut. Şi deci, cu mare cinste l-au îngropat în
mănăstire, în Putna‖44.
1523: Şi cu fiul lui Bogdan, Ştefăniţă, ajuns în scaunul domnesc la vârsta de doar
9 anişori, Luca Arbure, care, într-un anume fel, îşi asumase un rol patern, s-a înţeles bine,
vreme de vreo cinci ani, purtând, alături de Petrea Carabăţ, o parte dintre primele
războaie ale tânărului domnitor, dar, începând cu ziua de 23 aprilie 1523, când Cozma
Şarpe, postelnicul, fuge în Polonia, bănuielile lui Ştefăniţă, cum că bătrânul Arbure ar
unelti să-l înlăture de la domnie, se transformă în certitudini pentru nepotul lui Ştefan cel
Mare, şi, drept consecinţă, câteva zile mai târziu, „în cetatea Hârlăului, Ştefan vodă au
tăiat pre Arbure hatmanul, pe care zic să-l fie aflat în viclenie, iară lucrul adevărat nu să
ştie. Numai atâta putem cunoaşte că norocul fie unde are zavistie, ales un om ca acela, ce
au crescut Ştefan vodă pre palmele lui, având atâta credinţă şi în tinereţile lui Ştefan vodă
toată ţara otcârmuia, unde mulţi vrăjmaşi i s-au aflat, cu multe cuvinte rele l-au îmbucat
în urechile domnu-său. Ci pururea tinerii să pleacă şi cred cuvintele cele rele. Şi acea
plată au luat de la dânsul, în loc de dulceaţă, amar, pentru nevoinţa lui cea mare, că nici
judecat, nici dovedit, au pierit. De care lucru mulţi înspăimântaţi din lăcuitorii ţării au
început a gândi cum vor lua şi ei plată ca şi Arbure, că nu multă vreme după aceia, întracelaşi an, au tăiat şi pe ficiorii lui Arbure, pre Toader şi pre Nichita… / Văzând boierii şi
lăcuitorii ţării Moldovei moartea lui Arbure hatmanul, mai apoi şi a ficiorilor lui, ştiind ce
bine au avut Ştefan vodă de la dânşii şi mai apoi cu ce plată le-au plătit, cu toţii s-au
41
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întristat de vrăjmăşia lui Ştefan vodă, socotind că şi ei vor lua acea plată, care au luat şi
Arbure, cu toţii s-au rădicat asupra lui, septemvrie şapte zile. Ci nimica nu au folosit, că
celui fricos şi înspăimat, ştiindu-şi moartea de-a pururea înaintea ochilor, nici un loc de
odihnă nu-i, nici inima de război. Şi văzând că lui Ştefan vodă i-au venit ţara întru ajutor,
s-au risipit printr-alte ţări, lăsându-şi ocinile şi moşiile. Iară pre Costea pârcălabul şi pre
Ivanco logofătul şi pre Sima vistiernicul şi pre alţii pre mulţi i-au prins vii şi le-au tăiat
capetele în târg, în Roman‖45. / În ciuda faptului că urmaşii, pe linie bărbătească, ai lui
Luca Arbure sfârşesc sub securea călăului, fetele lui şi ale cneaghinei Iuliana, Sofiiţa,
Nastasia, Stanca, Odochia, Maria călugăriţa, Tudosia, Ana Plăcsoaie şi Cheldoaei, scapă
cu viaţă, iar moşiile părinteşti le moştenesc, prin urice de folosinţă, încă din vremea lui
Petru Rareş, ginerii lui Luca, precum Gavril Trotuşan, mare vistier şi vameş, comisul
Plaxia (Praxia, adică Plăieşul), Grigore Udre sau Toader Turcea, păstrându-şi capetele,
slujbele domneşti şi averile. Desigur că Ştefăniţă confiscase o parte din moşiile
Arbureştilor, aşa cum se întâmpla, de regulă, în cazul „hainirii‖, adică al trădării de ţară şi
de domn, dar vinovăţia lui Luca, pusă la îndoială şi în acele vremi, şi mai târziu, nu s-a
putut solda cu confiscarea brutală şi irevocabilă a moşiilor, toate revenind, datorită Anei,
jupâneasa comisului Praxia, în folosinţa familiei, Ana fiind cea care, în aprilie 1523,
ceruse lui Ştefăniţă Vodă rămăşiţele pământeşti ale părintelui ei, pe care, obţinându-le, lea şi înhumat creştineşte, în ctitoria lui de la Solca Mică, biserica Arbure. / Cum nu a avut
copii, fiind „rudă stearpă‖, Ana a cedat o parte din moşii surorilor şi nepoţilor ei, în
vremea Movileştilor, iar altele au fost înstrăinate ulterior.
1589: În 20 martie 1589, uricul, scris în slavonă (sârbesc), al lui Ieremia Movilă,
face un scurt istoric al satului şi al moşiei („satul Solca la pârâul Solca, cu mori în Solca,
şi cu biserică de piatră şi cu case de piatră, şi cu pomete şi cu slatine, şi cu izvoare cu
peşti, cu tot venitul‖), pe care moştenitorii lui Luca Arbure, „credincioasa Părasca, fiica
Odochiei, nepoata lui Luca Arbure, portar de Suceava, şi nepoata Sohiicăi, şi Nastasiei şi
Stancăi, şi Maricăi şi a Anei, fiicele panului Luca Arbure, portar de Suceava, jupâneasa
panului Grigore Udre, şi fiica ei, Nastasia, nepoata Odochiei, strănepoata panului Luca
Arbure, portar de Suceava, jupâneasa lui Toader Turcea, mare vătaf de Suceava‖, le
schimbă pe Stănileşti-Hotin şi pe „500 ughi roşii înaintea întregului sfat‖, satul lui Luca
Arbure devenind proprietatea mitropolitului Gheorghe Movilă şi, ulterior, prin danie,
proprietatea mănăstirii Suceviţa. / În uric se spune că moşia se moşteneşte „din ale lor
drepte privilegii din uricul de cumpărătură, pe care l-a avut moşul lor, panul Luca Arbure,
de la Ştefan cel Bătrân voievod, şi din uricul de întărire, pe care l-a avut de la Bogdan şi
de la alt Ştefan voievod, şi din ispisocul de împărţeală ce l-au avut cu rudele lor, când sau împărţit de Petru voievod, care acel sat anume Solca rămase în partea mai sus-scrisei
mătuşii lor Ana, fiica panului Luca Arbure; dar, neavând copii din trupul ei, această
mătuşă a lor mai sus-scrisă, Ana, s-a lăsat de acel sat şi l-a dat nepoatei sale, mai sus-zisei
Parasca, fiica Odochiei, care a fost fiica panului Luca Arbure, jupâneasa panului Udre, ca
să aibă a o pomeni şi ca să-i fie ei acel sat, scris mai sus, Solca, ocină şi moşie deosebită
despre alte rude ale ei‖46.
1614: Din 3 octombrie 1614, satul aparţine mănăstirii Solca, din voinţa ctitorului,
sângerosul Ştefan Tomşa al II-lea, care începuse şi construise mănăstirea Solca până în
13 martie 1615, când a sfinţit-o, înzestrând-o cu sate şi moşii încă din 3 octombrie 1614,
45
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după ce au „pierit în hiclenie‖ Vasile Stroici şi „alţi pribegi‖ care „s-au sculat… asupra
domniei mele‖. Ba chiar şi satul Solca, pe vatra căruia îşi va construi mănăstirea, şi l-a
însuşit motivând „cum că Arbure au fost hain, au ucis pre stăpânul său şi pentru aceia
satul Solca au umblat din mână în mână‖ 47.
1775: În 1775, satele Solca şi Arbore, din Ocolul Vicovelor, aveau 4 popi şi 68
ţărani de ţărani, conform evidenţelor generalului Spleny.
1776: În 1776, satul Arbore avea 72 de gospodării, iar în 1784, 225, fiind, pentru
acele vremuri, un sat mare şi important. În 1785, se aşezaseră în sat 9 familii de colonişti
germani48.
1785: Între anii 1758-1776, se aşează pe proprietatea mănăstirii Solca, numită
Arbore, preotul Mihai ALEXOVICI din Abrud, Ioan CÂNEPĂ, plugar din Coplean,
Gavril LUPU, plugar din Borla, Ion MIHULEAC, plugar din Budeşti, Ion
TRUNCHINEC, plugar din Sălecia, şi Dumitru POP din Chintelnic.
1787: În 1787, vin 8 familii germane, cu 24 de adulţi şi 10 minori, formând,
împreună cu familiile stabilite în sat, o colonie de etnici germani, veniţi din Renania,
Bavaria şi Baden-Württemberg, numită Deutsch-Arbora şi compusă din 40 de familii,
cuprinzând 141 de adulţi şi 44 de minori. La fel ca fiecare comunitate germană din
Bucovina, coloniştii au primit gratuit seminţe, inclusiv mazăre, şi unelte agricole 49.
În 1788, naturalistul breton Baltazar Hacquet întâlneşte, prin Bucovina, „mulţi din
bejenarii Moldovei de Jos şi ai Basarabiei, care scăpaseră de apăsarea turcilor şi a
tătarilor‖ („aceşti bieţi oameni, care îşi aveau vitele cu ei şi trăiau mai mult pe seama
acestora, rătăceau acum, de patru luni, dintr-o pădure într-alta, pentru a nu fi văzuţi de
turci), naturalistul merge la Gura Humorului, apoi revine la Arbore 50. „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 Satumare sunt cele mai importante‖51.
1819: Învăţământul în comuna Arbore s-a desfăşurat, cu 6 clase, din 1819, o
şcoală germană cu 5 clase fiind deschisă în 1901 52.
1843: Biserica din Arbore, ctitorie a lui Luca Arbure, pârcălab de Suceava,
construită după anul 1500, era slujită, în 1843, când populaţia comunei număra 2.563
creştini ortodocşi, de preotul Ioan BALMOŞ, postul de paroh fiind vacant. În 1876, când
populaţia ortodoxă a comunei sporise la 4.052 persoane, paroh era Ştefan ISOPESCUL,
iar preot cooperator, George POPESCU. Altarul bisericii era slujit, în 1907, de parohul
Teodosie ILIUŢ, născut în 1840, preot din 1865, paroh din 1869, espozit din 1880, de
preotul cooperator Vasile MIRONOVICI, născut în 1860, preot din 1888, şi de cantorul
Isidor BEUCA, născut în 1854.
1850: În 1850, trăiau la Arbore, printre alţii, germanii: Adam WÜRTH – numărul
casei: 150, Jakob SCHLOTTER – numărul casei: 151, Wilhelm NEU – numărul casei:
152, Lorenz NEHR – numărul casei: 153, Michael SCHLOTTER – numărul casei: 154,
47
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Peter BURGHART – numărul casei: 155, Jakob LEIB – numărul casei: 156, Georg
WAGNER – numărul casei: 15753.
1867: În 1867, Nicolae Ştir, din Arbore, a fost citat în faţa Comisiunii electorale
Solca, să declare dacă a fost îndemnat cu bani de neguţătorul Chaim Schieber, ca să-l
voteze pe pretorul din Umor Victor Tustanowski54.
1869: Din 1869, din administraţia raională Solca (judecătorie raională), făceau
parte satele: Arbore cu Bodnăreni, Bălăceana, Botoşana, Clit cu Lichtenberg, Iaslovăţ,
Cajvana, Comăneşti, Ludihumora, Pârteştii de Sus cu Soloneţul Nou sau Slovac, Cacica,
Pârteştii de Jos, Poieni55.
1890: În 1890, Arbore avea 4.896 locuitori, păstoriţi de parohii Teodosie Iliuţ şi
Constantin Tarnavschi, de învăţătorul Matei Sahlean şi de cantorul Isidor BeucaCostineanu. Primar al comunei era, de ani buni, Teodor Irimescu.
1891: O listă de subscripţie pentru zidirea bisericii orientale din Cacica, întocmită,
în iunie 1891, de „Neculai al lui Zaharia BULIGA, agricultor din Arborea‖, menţionează,
printre familiile satului, pe: Trifon PAHOMI, George BRAESCU, George a lui Teodor
GRECU, Grigori CIBUC, Gavril MACSIM, Ioan TEPERCIUC, Toader IRIMESCU,
Isidor BEUCA, Ferdinand COSMANEC, Toader al lui Nichita MACSIM, Ioan
MACSIM, George IRIMESCU, George a TITIENI, Ilie IACOTA (JACOTĂ), Samoil
GROSARIU, Precob LIAHU, Ştefan HODINESCU, Ioan CUPSEHANU, Pavel LUPU,
Toader BULIGA a CIOGOLI, Simion TEPERCIUC, Ioan al ILIESI, Mihalachi
CÂMPANU, Ciori MITRIUC, Axenti TEPERCIUC, Constantin MACSIM, Georgi a
ILIESI, Ştefan SCRIPCARIU, Niculai PAHOMI, Pavel SOBOLESCHI, Petrea NISTOR,
Vasile LUPU, Vasile PAHOMI, Vasile TEPERCIUC, Ignatie BULIGA şi Vasile
MACSIM56. O altă colectă, pentru Internatul de studenţi din Cernăuţi, făcută, în mai
1896, de „dl paroh Teodosiu ILIUŢ din Arbora‖, menţionează următoarele nume de
localnici: primar Toader IRIMESCU, Trifan PAHOMI, Vasile PAHOMI, Miron
PAHOMI, Vasile T. PAHOMI, Ştefan PAHOMI, George BRĂESCU, Nicolai PAHOMI,
evreul Chaim ZWECKER şi Mihai a lui George a lui Toader IRIMESCU57.
1891: „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
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rapoarte despre puținele renovări din Bucovina, care au loc, deoarece nu se încearcă
aproape nimic, în atâtea locuri, pentru a elimina răul structural existent―58.
1892: În 1892, biserica lui Luca Arbure a fost studiată de conservatorul Carl A.
Romstorfer, care a scris studiul „Die griechisch-orientalischen Pfarrkirchen in Solka und
a Arbora‖, cu o planşă, pe care l-a publicat în mai multe gazete din Bucovina şi din
Viena59.
1895: „Prin anul 1895, săpându-se un mormânt în cimitirul din comuna Arborea,
în Bucovina, la o adâncime de doi metri s-a dat peste o lespede (acoperământ) de piatră,
sub care s-a observat că ar fi o criptă familiară, un canal sau alte asemenea. Se ştie că în
Arborea zac osemintele căpitanului Arbore, care-şi avea acolo moşia sa şi care a zidit
biserica din acea comună, o biserică vestită pentru arta sa arhitectonică. În interesul
arheologiei ar fi foarte de dorit ca conţinutul acelei cripte să fie cercetat de bărbaţi
specialişti. Între comuna Solca şi Arborea se află o cruce, despre care poporul pretinde că
ea ar fi aşezată acolo de mitropolitul Atanasie Crimca, care a urzit mănăstirea
Dragomirna şi care, şi de altmintrelea, are un rol însemnat în istoria Moldovei. Se mai
vorbeşte prin popor, că pe acel loc să fi fost mitropolitul Crimca lovit de buzduganul lui
Vasilie Vodă cel Cumplit. Ar merita ca specialiştii să adune aceste tradiţiuni din acele
părţi, care pot fi de mare valoare. Profesorul Fleischer, de origine din Suceava,
actualmente în serviciul gimnaziului românesc din Pomârla‖ 60.
1896: Cabinetul de lectură „Lumina‖ din Arbore se va înfiinţa în 1896, în casa
cantorului Isidor Beuca-Costineanu, cu 88 membri, 48 de cărţi, un abonament la gazetă şi
un capital de 26 florini şi 62 creiţari. Preşedintele acestei prime biblioteci săteşti era
preotul Teodosie Iliuţ, secondat de vicepreşedintele Vasile Mironovici şi de secretarul
Nicolae Buliga.
1898: „O icoană fidelă proiectul de drumuri pentru seria Solca: numai puţine
drumuri mai vechi, care însă sunt rău făcute şi care duc mai că exclusiv spre comuna
Arbore… Drumurile mai vechi, care, în parte, sunt mai bine făcute, vor mijloci şi mai
departe transportul lemnului spre Arbore şi spre regiunile din apropiere, sărmane, ca şi
comuna aceasta, de lemne‖ 61.
1901: În 19 august 1901, dialectologul german Gustav Weigand a fost la
„Arburea, 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‖, unde i-au cântat Casandra lui Ion Cotleţ (Jos, la ţara
muntenească) şi Domnica Aruşte (17 ani)62.
1902: Banca populară Raiffeisen s-a înfiinţat în 12 februarie 1902, sub direcţiunea
lui Trifan Pahomi, cu Nicolai Buliga preşedinte şi cu Isidor Beuca-Costineanu
vicepreşedinte, membrii direcţiei de control fiind George a lui Ion Hrincescu şi
vistiernicul însoţirii, Vasile Mironovici.
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1904: În primăvara anului 1904, când Nicolae Iorga trece prin „Arburea‖, în ceas
târziu, de noapte întunecoasă, „aici sunt lumini în multe case, dar nu lumini de lampă
atârnată, ci lumini de policandre cu cinci ramuri. Spre acele case luminate se urcă cete de
oameni negri în caftane, cu brâie lungi şi cizme, cu feţe prelungi albe supt căciuli de
blană de vulpe. Ei stau în loc şi se uită foarte caraghios la trăsura care trece. Iar jos, în
vale, e o căsuţă care străluceşte toată şi din care, unul câte unul, se strecoară cei cu căciuli
blănite cu vulpe. E havra: Evreii au intrat în sărbători în satul lui Arbure Hatmanul, care
atârnă de ei‖63.
1907: „Prin rostul economului Buliga din Arbore şi a lui Filaret Doboş din
Cernăuţ, fostul prezident al societăţii „Dacia‖, care acuma a devenit cu întreaga sa
societate agent politic plătit a lui Aurel Onciul, au încercat domnii democraţi proclamarea
lui Aurel Onciul de candidat… Sub scutul jandarmeriei, toţi democraţii au fost necesitaţi
să părăsească sala din Solca şi au fost conduşi de aceasta până la hotarele comunei
Arborea. Mai ales în contra unor învăţători era îndreptată furia poporului, care le striga că
locul lor e să instruiască copiii încredinţaţi conducerii lor, dar nu în localuri unde se face
politică‖64.
1907: În acelaşi an 1907, liniştea românilor din Arbore e tulburată de zavistia
politică dintre „Iliarie Isopescul, teolog absolvent de 25 de ani, dar până astăzi încă fără
examen‖, care „e încătrănit contra dlui O. Manescu, conducătorul comunii noastre, încă
de pe timpul alegerilor, din cauza că dl Manescu ne povăţuise şi ne arătase că nu
democraţii, acei ce scriu înjurături la „Voinţa poporului‖, ne sunt prieteni, ci numai acei
care s-au apucat să înjghebe comitetele naţionale de prin cele districte şi comitetul central
naţional‖, primarul fiind acuzat de către tânărul teolog că „ar fi comis fapte samovolnice,
fapte contra legilor‖, chestie care nu s-a adeverit în justiţie, aşa că „Manescul, la rândul
său, a fost silit să dea în judecată pe dl Ilarie Isopescu, pentru calomniere şi pentru
vătămare de onoare, şi dlui Isopescu nu i-a mers deloc bine, căci judecata l-a aflat vinovat
şi l-a condamnat la 14 zile arest sau la o amendă de 140 coroane. Afară de astea, dl
Isopescu trebuie să plătească şi spesele judecăţii, în sumă de 30 coroane‖65.
1908:Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 66, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Eugenia MEDVIGHI (soţia învăţătorului
superior Simion Medvighi, 38 ani în 1908) din Arbore.
1908: În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza, „Arbora (româneşte
Arbore), comună rurală, districtul Gura-Humora, aşezată pe ambele părţi ale pârâului
Solca, la confluenţa sa cu pârâul Clitului. Suprafaţa: 41.17 km p.; populaţia: 2.896
locuitori, dintre care trei părţi români, restul germani şi izraeliţi; religia gr. or. pentru
majoritate, rom. cat., evanghelică şi mozaică pentru rest. Se compune din vatra satului, cu
4.731 locuitori, şi din cătunul Bodnăreni. Este legată cu comunele din vecinătate, Burla,
Iazlovăţul şi Botuşna, prin drumuri districtuale; cu Solca, printr-un drum principal; iar cu
Clitul, printr-unul comunal. Are un oficiu poştal, o şcoală populară românească cu 4
clase, înfiinţata la 1844, şi una particulară evanghelică, cu o clasă, înfiinţată mai târziu; o
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biserică parohială, cu hramul „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul‖, zidită din piatră, la
1502, de Luca Arbore, pârcălabul Sucevei. Poporul crede că, sub zidul bisericii, care e
gros de 2 metri, s-ar fi ascunzând subterane cu comori. Are o casă de economie
românească şi alta germană, apoi un ferăstrău (gater – n. n.) şi mai multe mori.
Localitatea purta, odată, numele de Solca de Jos, fiindcă ţinea de teritoriul comunei
Solca, care teritoriu a fost cumpărat, la 1492, de pârcălabul Arbore. După moartea
acestuia (decapitat fiind la 1523), s-a înfiinţat, pe acest teritoriu, satul Arbora, pomenit,
pentru prima dată, la 1576. La 1598, satul a trecut în proprietatea Mitropolitului Sucevei,
Gh. Moghilă, care l-a dăruit, în acelaşi an, mănăstirii Suceviţa. La ocuparea Bucovinei, sau stabilit aci multe familii româneşti din Transilvania; iar la anul 1787, au fost aduşi şi
colonişti germani. Populaţia se ocupă, în general, cu agricultura şi cu prăsila de vite;
sărăcimea trece, peste vară, în România, la munca câmpului. Comuna posedă 2.950
hectare pământ arabil, 315 hectare fâneţe, 40 hectare grădini, 849 hectare izlaz, 437
hectare pădure. Se găsesc 340 cai, 2.317 vite cornute, 1.880 oi, 2.646 porci, 240 stupi de
albine‖67.
1908: „Zidindu-se o biserică gr. or. în Arbore, a fost fiecare locuitor îndatorat să
contribuie la zidirea bisericii cu oareşcare sumă de bani. Ar fi ajuns, dacă ar fi contribuit
fiecare locuitor dintr-un sat aşa de mare ca Arborea, deocamdată numai suma de cel mult
40 coroane pentru clădirea casei lui Dumnezeu; dară unii gheşeftari din Arbore, ca fostul
vornic Grecu şi alţii de tagma lui, care voiau să aibă şi ei vreun folos, nu s-au mulţămit cu
atâta, ci au silit pe fiecare, chiar şi pe acela care are o mulţime de copii şi care numai cu
vai îşi poate agonisi 25 cruceri pe zi, ca să-şi susţină femeia şi copiii, să plătească o sumă
de tot mare, pe care aceştia nu sunt de loc în stare a o solvi. Mai ales acum, în timpul
iernii, şi când domneşte criza aceasta de bani, n-are ţăranul de unde scoate paralele. Toţi
însă au promis că vor plăti, însă în fiecare an câte o sumişoară, după putinţa lor.
Neputând aşadar ţăranii să solvească îndată taxa impusă cu de-a sila, au chemat pe un
secvestru districtual, anume Ostrakiewicz, ca să împlinească, cum se zice, pe fiecine care
nu va plăti. Auzind ţăranii de sosirea dlui secvestru, unii neavând ce începe, au încuiat
casele şi au luat-o la sănătoasa, alţii fiind mai viteji au încuiat uşa şi i-au ieşit dlui
secvestru la poartă, înainte, ca să-i spună, că nu pot să dea nimică, având numai un suman
şi un cojoc în casă, pe care, în timpul iernii, nu pot să îl dea. Cu sumanul merge bărbatul
la lucru, ca să-şi câştige cei 25 cruceri, iară cu cojocul umblă băietul la şcoală ori îl
întrebuinţează nevasta. Dl secvestru, cu o botă groasă în mână, se apropie răcnind ca un
leu şi dă navală asupra ţăranului. În disperarea lui, ţăranul caută, cum ar face fiecine întro astfel de stare, să oprească pe dl secvestru şi pe cei plăiaşi de a străbate mai departe. Dl
secvestru se uită iute împrejur. Vede el mulţi oameni împrejur, căci se uitau vecinii ca la
o panaramă, şi atunci dă poruncă celor 5 plăiaşi să strice uşa şi să intre. Dacă nu erau
mulţi spectatori, atunci dl secvestru întorcea bota şi începea a trânti în vrăjmaşul său. În
modul acesta a fost maltratată o femeie, care era singură acasă, fiind bărbatul dus la lucru.
În modul acesta a purces dl secvestru, în mai multe locuri, luându-le şi straiele din casă şi
lăsându-i astfel batjocoriţi. Atunci ţăranii, neştiind ce face, au pus băieţii pe câte trei
înaintea sfintei icoane, zicând: „Rugaţi-vă, băieţi, voi, că pe voi vă va auzi mai degrabă
Dumnezeu, să se dărâme zidurile bisericii, până mâine dimineaţă!‖. Alţii iarăşi au luat
bâta şi traista în spate şi s-au dus la munte, să câştige banii pentru biserică. Astfel voiesc
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ei să zidească locaşul sfântului Dumnezeu! Suntem curioşi, ori judecătoria din Solca are
ştire despre toate acestea?‖68.
1909: „Arborea, satul Hatmanului Arbore, cu o populaţiune de 5.657 locuitori,
dintre care 4.581 români, 670 nemţi, 363 evrei 13 ruteni‖69.
1910: Conform hărţii etnografice, din 1910, în Arbore trăiau doar români şi
germani, în proporţie de 9 la 1, dar harta lui Iancu Nistor nu exclude prezenţa evreilor în
satul Portarului de Suceava, în cadrul micii colonii germane.
1914: „În luna mai 1914 au dat examene de capacitate‖, printre alţi „învăţători şi
învăţătoare‖, în limba germană, „Buliga Vasile din Arbore-Cotul‖ şi „Velehorschi Cornel
din Arbore-Bodnareni‖70.
1916: Colecta pentru cei amputaţi şi orfanii celor căzuţi în luptă îi are, printre
eroii solidarităţii şi generozităţii, şi pe geniştii din Arbeiter Abtig I/41 Irimescu I.
Onofrei, din Arbore, cu 2 coroane, Ruşte Gavrilă, din Arbore, cu 60 fileri, şi Bodnariu
Cosma, din Arbore, cu 1 coroană71.
1917: În 27 august 1917, spune un comunicat românesc, „în Bucovina, între Solca
şi Arbore, 3 ofiţeri şi 50 de călăreţi ruşi au făcut o recunoaştere îndrăzneaţă, până pe
culmea Ciporniţa, atacant la baionetă o parte a avanposturilor duşmane şi revenind cu
zece prizonieri austrieci. După mai multe atacuri şi contraatacuri ale duşmanului, care a
fost obligat să se retragă însângerate, trupele româneşti au intrat în posesia Piscului
Coessila‖72. În 21 septembrie 1917, ruşii, aflaţi între Solca şi Arbore, încearcă un atac
împotriva Clitului, apărat de trupe ale arhiducelui Joseph, dar care nu reuşeşte73. Nici
încercarea de a cuceri Arbora nu izbutise, pentru că, aşa cum spunea comunicatul german
din 20 septembrie (Berlin), pentru că „focul nostru defensiv s-a transformat într-un atac
dur asupra tranşeelor ruse, iar mitralierele au încercat să-i secere, pentru a contraataca‖.
Conform comunicatului vienez, din aceeaşi zi, „aproape de Arbora, în Bucovina, ruşii au
încercat să atace, după o pregătire de artilerie; trupele noastre au dispersat trupele
atacatoare, obligându-le să se retragă în tranşeele lor‖74. În 2 noiembrie, conform unui
comunicat românesc transmis din Iaşi, „în sectorul Arbora, artileria noastră a dispersat
mai multe detaşamente de recunoaştere‖75, „trupele germane din Bucovina încercând să
fraternizeze cu cele ruseşti‖ 76.
1919: În 1919, Comisia agrară de ocol Solca îi număra, printre componenţii ei, şi
pe Ion Tonigar, preot, Arbore, iar ca reprezentant al ţăranilor, din acelaşi sat, pe
agricultorul Vasile Buliga77.
1919: În 1919, Eroii Necunoscuţi din Arbore sunt, încetul cu încetul, identificaţi
de instanţele bucovinene. „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
68
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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‖78. „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‖79. „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‖80.
1921: „În 17 septembrie 1921, în comuna Arbore, 15 bărbaţi şi femei au participat
la slujba religioasă (adventişti – n. n.). La mijlocul oficierii slujbei, au năvălit jandarmii,
conduşi de primarul Gheorghe Balmoş; ei au luat cu forţa toate Bibliile şi i-au bătut pe
credincioşi. L-au înşfăcat pe predicatorul A. Sireteanu şi au bătut pe toată lumea într-o
asemenea măsură, încât feţele şi trupurile lor erau acoperite de vânătăi. Apoi, credincioşii
au fost duşi la jandarmerie, şi cum era într-o sâmbătă (sărbătoarea publică a
adventiştilor), jandarmii i-au obligat să cureţe grajdurile‖ 81.
1922: Văduva Frusina Apostol, din comuna Arbore, judeţul Gura Humorului, a
pierdut „certificatul de înlesnire de trai No. 2.461‖, care s-a declarat nul82.
1923: „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 jertfe.
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 același 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‖83.
1924: Ctitorul bisericii şi a satului, Luca Arbure, „s-a serbat, cu toată evlavia şi
toate onorurile‖, pentru prima dată, în 17 august 1924, când s-au comemorat 400 de ani
de la moartea lui Luca Arbure. „Încă de dimineaţă, a început a se scurge pe drumurile şi
potecile ce înconjoară frumosul sat, care poartă numele fericitului său întemeietor,
mulţime de popor şi intelectuali din împrejurime… După sosirea domnului Ministru Ion
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Nistor, iniţiatorul acestei serbări… s-a oficiat prohodul pentru odihna şi liniştea sufletului
lui Luca Arbore de către IPSS Ipolit, Episcopul Rădăuţilor, şi înaltul cler ce-l înconjura,
în asistenţa înalţilor demnitari civili şi militari şi a tot ce Bucovina are mai de seamă‖ 84.
1924: Abţinerea de la alcool, cu jurământ în biserică nu a prea prins la Arbore,
„dovadă, păţania preşedintelui „Trezviei‖ din Arborea, Toader Hrib, şi a preotului din
Arbore, care au fost crunt bătuţi de către vreo 70-80 de beţivani, puşi la cale de către
crâşmarii satului, fiindcă s-au văzut stânjeniţi în negustoriile lor‖85.
1925: În 1 octombrie 1925, se înfiinţa în comuna Arbore, printr-o decizie a
judecătoriei Solca, „o societate cooperativă de producţie forestieră cu numele Zimbrul
Moldovei‖, scopul declarat al societăţii (să vedeţi ce demagogii urmează) fiind „de a lua
păduri în exploatare sau în plină proprietate, de a înfiinţa ateliere şi fabrici pentru lucrarea
lemnului şi a deschide depozite de desfacere a produselor lemnoase, pentru ca, pe
deoparte, membrii să poată găsi de muncă în condiţiuni mai bune şi să poată desface pe
piaţă produse cât mai ieftine, combătând specula, intermediarii şi câştigul fără muncă, iar
pe de altă parte, printr-o exploatare raţională a pădurilor, să contribuie la conservarea şi
mărirea avuţiei naţionale‖86.
1926, iulie 2: „Populaţia evreiască din satul Arbora (Bucovina) a fost bombardată,
în noaptea trecută, cu grenade explozive, care au aprins casele. A fost un grup de
„cuzişti‖ care, aşa cum au mai spus, voiau să semene panică printre evrei, pentru a-i forţa
să părăsească imediat satul. Un mare număr de case au fost distruse de suita exploziilor şi
mulţi evrei au fost grav răniţi‖ 87.
1930: „Străduinţele autorităţilor de a evita turburări. Suceava, 17 (iulie):
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‖88. „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‖89. „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‖ 90.
„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.‖ 91.
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1940: Tablou de cărţile de capacitate (atestate de meserie – n. n.) eliberate de
Oficiul Rădăuţi, anulate de minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940 92: Gross Iosef,
cizmar, domiciliat în Arbore; Lupaştiuc Gheorghe, dogar, domiciliat în Arbore‖.
1941: „Tablou de condamnaţii care au beneficiat de suspendarea executării
pedepselor, conform decretului-lege Nr. 1.132/941, Monitorul Oficial Nr. 94 din 194193:
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‖.
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 2494: Bolboca Trifan, soldat,
ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Arborea, judeţul Suceava, mort la 2 iulie
1941; Maxim Trifan, sergent, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Arbore, judeţul
Suceava, mort la 11 iulie 1941; Turculeţ Ilie, fruntaş, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu în
comuna Arbore, judeţul Suceava, mort la 29 iulie 1941‖; „Tomuţ Vasile, caporal, ctg.
1933, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Arbore, jud. Suceava, mort la 7 iulie 1941;
Maxim Ifrim, caporal, ctg. 1931, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Arbore, jud.
Suceava, mort la 17 iulie 1941‖95.
1941: „Tabloul normaliştilor cu diploma de capacitate, numiţi în învăţământul
primar, prin ,,încredinţare de post‖, pe ziua de 1 octombrie 1941 96: Prahase N. Nicolae,
seria 1938, media 7,70, numit în comuna Arbore Cotul de Jos, postul V, jud. Suceava;
Irimia Nichita, seria 1938, media 7,66, numit în comuna Arbore Cotul de Jos, postul II,
jud. Suceava‖
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: Prahase N. Nicolae, seria 1938, media 7,70, numit în comuna Arbore,
Irimia Nichita, seria 1938, media 7,66, numit în comuna Arbore, Cotul de Jos, postul II,
jud. Suceava Cotul de Jos, postul V, jud. Suceava‖.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 194397, următorii
învăţători şi învăţătoare: Netea Vera, comuna Arbore, jud. Suceava, media 7,28; Toacă
Aurora, comuna Arbore, jud. Suceava, media 7,00‖.
1945: „Prin Ordinul Nr. 319.634 din 15 Noiemvrie 194598, se fixează, pe data de
1 noiemvrie 1945, următorii învăţători la şcoalele arătate în dreptul fiecăruia: Truşcan
Aurora, la Arbore-Centru, p. 10, soţie fixată; Tolocariu Chirică, la Arbore-Centru, p.
11, soţie fixată; Caba Valeria, la Arbore pe Clit, p. 6; Constantinovici Aurelia, la
Arbore, Cot de Jos, p. 7; Vatmanu Silvia, de la Arbore, Cotul de Jos, la Satu Mare;
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
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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;
Cosmaru Eleonora, de la Arbore Centru, la Pârteştii de Jos‖.
1947: În baza raportului cu Nr. 16799 din 1947 al Inspectoratului regional
Suceava, de la 1 septembrie 1947 sunt confirmaţi pe posturi „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; Cătălin Olga, de la Bosanci, la Arbore Centru; Heriuc Ştefania, de la Clit, la
Arbore Clit; Mihalache Spiridon, de la Arbore Clit, la Arbore Botnăreni‖99; „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; Heriuc
Ştefania, de la Arbore, Clit, la Clit, post V, vechime în serviciu; 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; Tulvinschi
Floarea, de la Cajvana, la Arbore, Clit, post VII, interese familiare; Truşcan Aurora, de
la Arbore Centru, la Ipoteşti, post XII, soţ preot; Hrincescu Fevronia, de la Arbore Clit,
la Arbore Centru, post IX, interese materiale şi familiare; Coşmaru Eleonora, de la
Arbore Centru, la Pârteştii de Jos‖100.
1948: „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 Miniştri: Moara şi
gater fostă proprietate a lui Zavada Dumitru din comuna Arbore; Moara fostă
proprietate a lui Lupu Victor din comuna Arbore‖101.
1948: „Se înfiinţează, pe data publicării prezentei deciziuni în Monitorul
Oficial102, Centrala Industrială a Lemnului… Fac parte din Centrala Industriei Lemnului,
următoarele întreprinderi industriale: „Horjinek & Savoda‖, cu sediul în Arbore‖.
La Arbure s-au născut autorul de manuale şcolare Gherasim BULIGA (12 iulie
1849), personajul unic al satului românesc, autorul cărţii „Cronica de la Arbore‖ (1971),
Toader HRIB (22 iunie1897), conferenţiarul universitar Octavian D. MUNTEANU (16
decembrie 1905), doctorul în ştiinţe Aurel MUNTEANU (14 august 1908), pictorul naiv
Gheorghe COTLEŢ (13 octombrie 1932), poetul de limbă ucraineană Stelian GRUIA (16
aprilie 1933) şi graficianul Teodor HRIB (1 ianuarie 1946). Şi, bineînţeles, surprinzătorul
interpret şi chibzuitul folclorist Mihai HRINCESCU (5 octombrie 1989).

ARGEL. Înfiinţat în 1776, pe valea pârâului Argel, cu 97 de familii de colonişti
galiţieni, satul s-a numit, iniţial, Ruşii Moldoviţei şi se învecina, în 1785, cu Putna, cu
Straja, cu Sadova, cu Fundu Moldovei, cu Vatra Moldoviţei, cu Ciumârna şi cu Frumosu.
În 1843, când „Ardzel‖, numit şi „Russ Moldowitza‖, dar şi „Czumerna‖, în
evidenţele metropolitane, avea 1.412 locuitori, paroh era Manolie MATIASCHEWICZ.
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În 1876, când satul avea 2.240 locuitori, paroh era Vasile COCÂRLĂ. Altarul bisericii
era slujit, în 1907, şi de parohul Teofilact BOCANCEA, născut în 1846, preot din 1873,
paroh din 1876, espozit din 1900, şi de preotul Ioan BERARIU, născut în 1881, preot din
1906, şi de cantorul Dimitrie MOLDOVAN, născut în 1881.
Învăţământul, la Ruşii Moldoviţei, funcţiona, cu 4 clase, din 1872, iar în Argel, cu
o clasă, din 1899103.
Biserica din Ruşii Moldoviţei a fost sfinţită, Duminică, 8/20 Septembrie 1896, de
arhimandritul şi vicarul general Vladimir de Repta, întâmpinat de „o mulţime de huţani
călări, în pitorescul şi frumosul lor costum, împuşcând din pistoale şi strigând necontenit
„Hura!‖. Lângă biserica cea nouă din Ruşii Moldoviţei era ridicat un portal frumos. La
acest portal îl primi pe I.P.C. Sa epitropia bisericească cu pâine şi cu sare, oferindu-i doi
colaci mari şi frumoşi şi cu huşte de sare. Asemenea, îl aşteptară şi Evreii din loc, cu Tora
lor‖104.
În „anii l897 şi 1898 se află în lucrare o cale de vagonete spre Dragoşa (7 km),
Ciumărna (8,6 km) şi Argel (7 km) 105.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza, „Argelul, sat, districtul
Câmpulung, aşezat pe râul cu acelaşi nume. Suprafaţa: 5.710 km p.; populaţia: 275
locuitori, ruteni, de religie gr.-or., şi care se românizează foarte încet. Cuprinde, pe lângă
vatra satului, 139 locuitori şi cătunele: Bradul, Dubul, Poharul, Poloneanca, Roseş,
precum şi târla Plaievca. Este legat cu Ruşi-Moldoviţa printr-un drum mare, comunică
apoi cu Putna, adică valea Sucevei, printr-un drumeag de călărie, ce trece peste muntele
Oglinda, precum şi cu Breaza, adică valea Brodinei, printr-o potecă ce trece peste
muntele Sihloia (1.225 m). Ca parohie, ţine de biserica din Ruşi-Moldoviţa; şcoală nu
are. La 1776, era în posesia mănăstirii Moldoviţa. Populaţia, formală din huţani şi din
colonişti transilvăneni, se ocupă cu exploatarea pădurilor. Satul posedă 17 hectare pământ
arabil, 498 hectare fânațuri, 1 hectar grădini, 600 hectare izlaz, 108 hectare poieni, 4.446
hectare pădure. Se găsesc 75 cai, 573 vite cornute, 980 oi, 244 porci şi 16 stupi. Argelul
se numeşte şi râulețul Moldoviţa, de la locul de izvorâre şi până la salul Argel, districtul
Câmpulung‖106.
În 1915, a căzut rănit pentru Bucovina şi rezervistul George Chiraş, din Argel,
ostaş în Regimentul 22 Infanterie 107.
1919; Prin decizia judecătoriei din 7 mai 1919, „se declară Vasile a lui Ioan
Kocerhan din Argel minor, din cauza boalei mintale. Ca curator s-a instituit Nicolai
Kuşnir din Argel‖108.
1922: „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: Climentie Stefanovici la Argel‖109.
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1922: „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‖, se numeşte „în calitate de învăţători
definitivi şi învăţătoare definitive… Climentie Stefanovici la Argel‖110.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 111, următorii
învăţători şi învăţătoare: Cotlarciuc Artemiza, comuna Argel, jud. Câmpulung, media
7,50‖.
BABIN. Satul lui Moţoc cel Bătrân şi al starostelui Cernăuţilor, logofătul Gavrilaş
Mateiaş, de pe graniţa cu Polonia, aflat aproape de malul drept al Nistrului, lângă Luca,
Prelipcea şi Borăuţi, în ţinutul Zastavnei, beneficiază de atestare documentară 29 aprilie
1642, când se împart moşiile lui Moţoc cel Bătrân, şi se înfăţişează Divanului Domnesc
Lupul Prăjescul, cu feciorii lui, nepoţii marelui logofăt Ghenghe, nepoţii lui Neagoe,
strănepoţii lui Crăciun postelnic şi toţi strănepoţii lui Lenţa cel Bătrân, revendicând şi
obţinând întăritură pentru părţile lui Lenţa cel Bătrân, câte un sfert din satele Babin şi
„Stepanovca‖.
În 4 martie 1652, se împart moşiile răposatului Gavrilaş Mateiaş între copiii lui,
Ieremie, Ileana comisoaia şi Alexandra vorniceasa. „Partea jupânesei Iliana comisoaia a
fost… trei părţi din satul Babina‖, care vor fi moştenite, în 1 ianuarie 1670, prin
testament, de la sora ei, Ileana, de Alecsandra, fata lui Gavrilaş, jupâneasa lui Iordachi
Cantacuzino.
În 1 aprilie 1680, când Grozava, fata lui Isac de Sinehău, văduva lui Constantin
Cocoranul, determină împărţirea moştenirii rămase după soţul ei, între ea şi cumnaţii ei,
Miron Cucoranul, Vasile Căzăcescul, Tudosie Ţintă, Costaşco căpitanul Turculeţu şi
Trinca, Grozavei îi revenea „a patra parte din Babin, ce este cumpărătură‖.
În 23 iunie 1712, Nicolai Alexandru Mavrocordat întăreşte fraţilor Gavril, Nacu şi
Vasilie Volcinschi „jumătate de sat Zvinece… cu toţi vecinii care locuiesc pe ea,
jumătate de sat Babin… a şasea parte de Stepaniuca… care părţi de moşie le stăpânise,
mai înainte, Rugină jitnicer şi aceste moşii le-au venit de la sora moşului lor, de la sora
lui Nacul, fata lui Gavril, Nacul şi Vasilie Volcinschi, după cum au mărturisit du-lui Ioan
Paladi mare spătar, partea de moşie din Babin fiind lăsată moştenire, în 7 decembrie
1739, în mod indirect, prin Gheorghe Cârstian, Gheorghe Ursuleţ şi Gheorghe
Volcinschi, fraţilor Maria şi Pavel Rugină.
1739: În 7 decembrie 1739, când Miron Gafenco uricar, Gheorghe Ursuleţ
postelnic şi Gheorghe Volcinschi împart între ei moşiile rămase „de la moşi şi fraţi sterpi,
anume de la Duraşco comis şi sora acestuia, Grozava Cocoraniţa, cari au fost fraţi cu
moşii lor, anume cu Nastasia Rugină, care l-a făcut pe Pavel Rugină, cu Maria, mama lui
Miron Gafenco, şi cu Cârstian armaşul, care i-a făcut pe Gheorghiţă vameşul şi pe
Sofronia, iar Sofronia l-a născut pe Gheorghiţă Ursuleţ postelnic şi pe sora acestuia, şi cu
Nacul, care i-a făcut pe Gheorghiţă Volcinschi şi pe sora acestuia‖, Nastasia Rugină,
Miron Gafenco şi fraţii lui primesc jumătate de sat Babin.
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1741: Cealaltă jumătate de sat, moştenită de Ursachi, este revendicată, în 21 iulie
1741, de mănăstirea Putna, pe motiv că Ursachi n-ar fi plătit „patruzăci matci de stupi‖,
pe care i le vânduse „Calistru ce au fost episcop rădăuţchi‖, dar ruda cea mai apropiată a
lui Ursachi, vătaful Vasile Drăghici, returnează stupii şi plăteşte mănăstirii şi o
despăgubire de „o sută de lei noi‖, păstrând jumătatea aceea de sat.
1742: Hotarnica satului Babin s-a făcut, în 21 iulie 1742, la cererea fiicei lui Pavel
Rugină, Nastasia, jupâneasa lui Drace, şi „începe la dealul Horodencei, lângă drumul
sobarilor, şi merge până la marele drum care duce la Horodenca. Încă înainte de prima
venire a Moscoviţilor în ţară, a stăpânit Rugină comis până la apa Sarafineţului, care cade
în Nistru. De la marele drum al Horodencei, pe care îl taie drumul sobarilor, hotarul
merge cu coama dealului, până la piatra de Stepeniuca, deasupra bălţii de Borăuţi; de la
această piatră, la piatra de Prilipce, unde se întâlnesc hotarele de Borăuţi, Prilipce şi
Stepeniuca; de aici, drept la Nistru‖.
În 1752, monahul Onufrei a construit un schit, pe moşia Babin, înzestrat cu 10
fălci de teren arabil şi cu o moară, arendată, în 1782, lui Vasile Marcu, pe trei ani, pentru
17 florini pe an, dar schitul a fost desfiinţat, în 19 iunie 1783, odată cu emiterea legii noii
organizări religioase în întregul imperiu habsburgic.
În 11 iunie 1754, fraţii Nicolae şi Dumitraş Gafenco obţin uric de la Matei Ghica
Vodă pentru părţile lor de moşie din Babin.
În 16 martie 1760, copiii Raiftei Vlaiculesii, Ştefan, Mihai şi Maria Tumurugiesii,
împart între ei a patra parte din satele Babin, Vasileu, Horoşăuţi şi Stepaniuca. Jumătatea
de sat Babin, cumpărată de Andrieş Turcul de la Ilie Drace, s-a împărţit între surorile
Safta, Aniţa şi Anghelina, Aniţa vânzând partea ei lui Ilie Drace, care a zălogit-o lui
Ursachi vistiernic, feciorii acestuia vânzând-o lui Vasile Drăghinici, dar răscumpărată
fiind de Gheorghi Turcul. Moşiile Raiftei Vlaiculeasa din Babin (a patra parte din sat)
aveau să fie împărţite între Ştefan, Mihai şi Marica Tumurugesii, în 16 martie 1760.
1772: Recensământul lui Rumeanţev112, din 1772-1773, înregistrează la Babin,
moşie răzăşască, „71 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, Vasili, 1 dascăl, Andrei
BOŞNACA, 2 mazili şi ruptaşi, Constantin DRĂGHINICI mazil şi Vasili SĂMACA
ruptaş, 1 călăraş, Luchian, 4 văduve, Paraschiva, Gafiţa, Anca şi Ticana, 22 case pustii şi
40 birnici, şi anume: Anton vornicul, Mihailo HRINIUC, Hrihor BALONAC, Ivan sin
HRINIUC, Ilco CEREP, Hrihor BLAJCIUC, Iacob morar, Ivan AHAFIE, Ştefan
VARVSU, Ivan PRODAN, Ivan CHIFTORAC, Sămen CHISĂLIŢĂ, Dumitru
HUNCIAC, Ştefan OSTAPENCU, Iacob ŞMUNDAC, Dumitru SAUCIUC, Hrihor
LUNIC, Ilco HICU, Mihailo brat lui, Vasili HOLOVACIUC, Toader PROCOPIUC,
Alecsa morar, Simion OZĂCU, Hrimko BOIKO, Ştefan SIMACIUC, Oleksa
HUMENIUC, Tănasi zet popii, Nechifor zet Hlihor BALONIC, Pricop salahor, Hrihor
HOROBEŢ, Iacob MURUSACU, Mihailo vătăman, Mihailo CALICU, Ivan CIOPIEI,
Dumitru CALICICA, Vasili BACLAN, MARCO, Petrea ce şade cu vornicul, Mihailo
BUNICU şi Simeon BOIKO.
În 1775, satul Babin, din Ocolul Nistrului, avea 3 mazili, 2 popi şi 44 ţărani (62
familii, după Werenka), iar în 1784, 125 de familii. Conform mărturiei lui Karacsay, „în
satul Babin, pe Nistru, se găseşte pucioasă‖ 113.
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1777: Biserica din Babin, construită în 1777, şi care-i avea drept patroni, în 1907,
pe Kaietan JOSEFOWICZ, Dr. Oswald FREUNDLICH, Josef BLUM, Hersch şi
Schlome KARMELIN, era slujită, în 1843, când satul avea 1.196 locuitori, iar patron era
Constantin von KALMUTZKI, de parohul Georgie KIRILOWICH. În 1876, când patron
era Ioan de ZOTTA, paroh peste cei 1.669 enoriaşi era Isidor LITWINOWICZ. Altarul
bisericii din Babin, de care ţinea şi Ştefaniuca, era slujit, în 1907, de parohul Victor
RACOCE, născut în 1872, preot din 1897, paroh din 1901, şi, din 1902, de cantorul
Emanuil KAUTISH, născut în 1872.
1862: O şcoală cu 3 clase activa, în Babin, din 1862114.
În 1890, satul Babin, din ţinutul Zastavnei, avea 1.827 locuitori, în mare
majoritate ruteni, românii constituind, alături de câteva familii evreieşti, doar o pătrime
din populaţie. Preot al satului era Isidor Litwinowicz, Simion Starciuc era cantor, iar
învăţător, Vasile Prodan, fratele acestuia… Ioan Prodanek fiind primar.
În 1907, „Ministerul de comerţ a încuviinţat activarea unui oficiu poştal în
comuna Babin, districtul Coţman. Concursul pentru ocuparea acestui post s-a escris cu
termin de 4 săptămâni‖115.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza, „Babin, comună rurală, districtul
Coţman, aşezată pe un pârâiaş, afluent al Nistrului, între comuna Prelipce şi hotarul de
Vest al districtului cu Galiţia. Suprafaţa: 9.01 km p.; populaţia: 1.333 locuitori ruteni, gr.
or. Cuprinde, pe lângă vatra satului, cu 1.254 loc, şi cătunul Vimuşiv (Wymusziw). Prin
drumuri de ţară este legată cu comunele vecine: Prelipce şi Luca, apoi cu Horodniţa,
Probabin, Serafinţe (Galiţia), precum şi cu drumul principal Zaleszczyki-Horodenka, ce
se află la o depărtare numai de 2 km. Are o şcoală populară, cu o clasă, o biserică
parohială, cu hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavril‖, şi o societate de economie. Această
comună se afla, la 1776, în stăpânirea următorilor proprietari: Vasile Semaca, Ioan
Mitesco, Constantin Reginitiş şi Nicolae Gafenco. În secolul al XVII-lea, se afla aci o
mănăstire. În 1783, se face cunoscut, prin raport special guvernului austriac, că în această
comună se găsesc pietre foarte interesante de alabastru, ce se scot din albia Nistrului. Se
mai găseşte aci gips, precum şi o carieră din care se scoate piatră pentru pavaj, precum şi
pentru alimentarea unei vârniţe. Această localitate e însemnată şi prin o mulţime de
obiecte din epoca preistorică, ce s-au găsit pe teritoriul ei. Are mai multe mori şi
ferăstraie (gatere – n. n.). Populaţia se ocupă cu agricultura. Comuna posedă: 1.824
hectare pământ arabil, 7 hectare fânaţe, 25 hectare grădini, 105 hectare izlaz, 47 hectare
pădure şi 2 hectare heleșteie. Se găsesc 78 cai, 248 vite cornute, 619 oi, 89 porci şi 6
stupi. Babin, moşie, cu administraţie particulară, districtul Coţman. Suprafaţa: 12,44 km
p.; populaţia 245 locuitori, în majoritate izraeliţi, restul ruteni şi poloni. Se compune: 1).
din moşia Babin propriu-zisă, care, împreună cu târlele Davidovici, Semaca şi Ududovici,
numără 217 locuitori; 2). din cătunele: Ştefanovca şi Vimuşiv (Wymusziw) şi 3). din
ferma Rudca. Are 89 cai, 225 vite cornute, 27 oi, 50 porci şi 2 stupi de albine‖116.
1915: „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
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îndrumează, la cererea Anei Mechetiuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖ 117.
BĂDEUŢI. Sat vechi, cu mult anterior Descălecatului (în greaca veche, numele
satului ar însemna „Înţelepţii‖, iar în tătară, de unde probabil vine şi numele satului,
„bad‖ înseamnă „rău‖), Bădeuţii fac parte, probabil, dintre enigmaticele „sate ale lui
Radomir‖, menţionate în uricul din 18 noiembrie 1393, ipoteza fiind susţinută şi de
statutul ulterior, de centru al ocolului domnesc al Bădeuţilor, pe care îl va avea, de-a
lungul timpului, acest sat, a cărui curte domnească este atestată documentar, în 15 martie
1490, când printre bisericile întărite de Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi, se afla şi
„a 31-a biserică, la Bădeuţi, cu popă‖.
În 1481 (1487), a fost durată biserica lui Ştefan cel Mare de la Bădeuţi,
spulberată de artileria rusească în 1917. „Biserica de la Bădeuţi fusese ridicată de Ştefan
în amintirea înfrângerii lui Basarab Voevod cel Tânăr, Ţepeluş‖ 118. „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, 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 sfinților
mucenici, a Maicii Domnului cu Pruncul, purtarea în mormânt etc. În diviziunea
femeilor, picturile de 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―119.
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1538: „De domnia lui Ştefan vodă ce l-au poreclit Lăcustă, 7047 (1538),
septembrie. Prădând şi stropşind Ţara Moldovei împăratul Suleiman, şi fiind ţara bejenită
spre munţi, strânsu-s-au vlădicii şi boierii ţării, la sat la Badeuţi, de s-au sfătuit cu toţii ce
vor face de acea nevoie ce le venise asupră. Mai apoi, din toate ş-au ales sfat ca să trimită
sol la împăratul, cu mare rugăminte şi plângere, să-i ierte. Şi aşa au ales, dintru dânşii, pre
Trifan Ciolpan, de l-au trimis sol în Suceava, la împăratul, de să rugară de pace şi-şi
cerură domn. De care lucru, văzând împăratul rugămintea lor, s-au milostivit şi i-au iertat
şi au trimis la dânşii, cu Ciolpan, pre un ceauş mare, cu credinţă, de i-au chemat pre toţi
la împăratul, în Suceava. Cari cu mare frică au mers şi au căzut la picioarele împăratului,
pre cari i-au iertat împăratul şi cu dragoste i-au primit, ca pre nişte robi ai săi. Mai apoi
le-au pus domn pre Ştefan vodă, ficiorul lui Alixandru vodă, şi el s-au întors înapoi, cu
multă dobândă, dimpreună cu toată oastea sa. Deci Ştefan vodă, cu vlădicii şi cu toţi
boierii, au petrecut pe împăratul pănă la Dunăre şi, acolo, au întors împăratul tot pleanul
şi robii, câţi s-au aflat de faţă şi birul încă le-au iertat. Şi deci au trecut Dunărea, iară
Ştefan vodă s-au întors la scaunul său, la Suceava.‖ (URECHE, Letopiseţul…).
În 6 august 1583, ocolul domnesc al Bădeuţilor este menţionat şi într-un hrisov
emis de Petru Şchiopu.
În 13 martie 1615, Ştefan Tomşa al II-lea îşi înzestrează ctitoria, mănăstirea
Solca, „cu satul Bădeuţi, ţinutul Sucevii, cu morile de pe apa Sucevii, aşijdere cu patru
sate, anume Drăgăneşti, Crăiniceşti, Ivancicăuţi şi Părlăşani, cu toate hotarele şi cu toate
veniturile de pe aceste sate, care au fost drepte domneşti, ascultătoare de ocolul
Bădeuţului. De aceea, să fie mai sus-zisele sate Bădeuţi, Drăgăneşti, Crăiniceşti,
Ivancicăuţi şi Părlăşani dreaptă ocină mai sus zisei mănăstiri Solca, cu toate locurile şi
toate hotarele, cu tot locul ce l-au avut, cu heleşteie şi mori, cu fânaţe şi cu toate
veniturile, şi cu câmp, cu pădure, neruşiit în veci‖, dania aceasta fiind întărită, în 15
aprilie 1618, şi de Radu Mihnea Vodă.
Selişte pustie, în 1742, satul Bădeuţi, din Ocolul Vicovilor, avea, în 1775,
împreună cu Făgeţel şi Milişăuţii de Jos, 3 popi şi doar 15 ţărani (12 familii, după
Werenka), colonizările ulterioare sporind numărul locuitorilor la 54 de familii, în 1784.
Recensământul lui Rumeanţev120, din 1772-1773, înregistrează la „Badiuţii‖, în
Ocolul Vicovilor, fără alte precizări, „18 – toată suma caselor‖, însemnând 7 popi, 2 turci
botezaţi, 2 nevolnici, 1 femeie săracă şi 6 birnici.
În 21 mai 1781, Hrihor Sanciuc, locuitor din Bădeuţi, trimite o jalbă
Administraţiei Militare a Bucovinei, în care arată că Dumitru Hepiciu, ginerele său,
mergând cu tutun de vânzare, a fost schingiuit de „Ghedeon, călugăr la mănăstirea Solca,
din care cauză a murit‖. Acelaşi cumplit purtător de sutană l-a bătut şi pus în fiare şi pe
fratele lui Dumitru Hepiciu, când, înainte de moartea lui Dumitru, cei doi fraţi au mers la
isprăvnicie, să se plângă şi să arate starea în care a ajuns victima. Sechestraţi la mănăstire
şi schingiuiţi, până ce Dumitru a semnat scrisoarea de iertare pentru călugărul Ghedeon,
cei doi fraţi au fost aruncaţi, după aceea, în şanţul din afara zidurilor şi lăsaţi în voia
sorţii.
În 1787, câteva familii de fermieri şvabi s-au stabilit la Bădeuţi (DeutschBadeutz), rutenii, stabiliţi în partea de sus a satului, fiind colonizaţi încă din 1775.
În 1843, când parohia Bădeuţi număra 616 enoriaşi, altarul bisericii lui Ştefan cel
Mare era slujit de preotul administrator Teodor OLINSKI. În 1876, biserica din Bădeuţi
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era arondată parohiei din Milişăuţi, slujită de parohul Nicolai DASZKIEWICZ şi de
preotul Meleti COMOROŞAN. Cele două biserici aveau 2.672 enoriaşi. În 1907, când
Bădeuţii aveau 1.036 enoriaşi ortodocşi, dar biserica ţinea de parohia din Milişăuţi, paroh
era Vasile CALANCEA, născut în 1849, preot din 1882, paroh din 1898, preot
cooperator fiind Casian BREABĂN, născut în 1870, preot din 1904, iar cantor, din 1890,
Petru LOMUŞ, născut în 1860.
Învăţământul, în limba germană, la Bădeuţi, datează din 1845, când s-a înfiinţat o
şcoală cu 4 clase, căreia i s-a mai adăugat o şcoală cu două clase, în 1903121.
În 12 iulie 1886, nişte ţărani din Bădeuţi s-au fost înţeles cu un agent din România
să plece în Regat, ca să muncească, cu plată, pe nişte moşii boiereşti. Ca să obţină
paşaportul, sătenii trebuiau să-şi achite dările la zi, să fie „liberi de arme‖ şi să plătească o
taxă de timbru de 1 florin. Primarul Bădeuţilor, Gavril Cazac, a pretins consătenilor lui
câte 10 florini, mulţumindu-se, în cele din urmă, cu câte 5 florini de persoană şi obţinând,
astfel, un venit necuvenit de 80 florini, într-o singură zi.
În 1890, satul avea 981 locuitori, doi preoţi, pe Vasile Tomiuc şi pe Georgie
Pojoga, cantor bisericesc fiind Georgie Halip. Învăţător era Eugenie Siretean, iar primarul
românilor şi al ruşilor era Gavriil Cazac, în vreme ce primarul şvabilor era Iacob Presser.
Însoţirea raiffesiană de credit din Bădeuţi şi Milişăuţi s-a înfiinţat, cu sediul la
Milişăuţi, în 21 septembrie 1902, sub preşedinţia lui Constantin Nastasi. Georgie Abager
a fost primul director al însoţirii (casier, din 1903), vistiernic a fost Vasile Calancea
(director, din 1903), cu Eugeniu Siretean director şi cu Petrea Lomoş vicepreşedinte.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza, „Bădăuţul-Nemţesc, sat,
districtul Rădăuţi, alipit de comuna Bădăuţul-Românesc. Suprafaţa: 9,82 km p., împreună cu Badăuţul-Românesc; populaţia 327 locuitori germani, de confesiune
evanghelică. Are o şcoală germană. Colonie, înfiinţată de familii germane, venite la anul
1787, pe teritoriul comunei româneşti Bădăuţi. Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu
creşterea de vite, mai ales cai de rasă. Se găsesc 67 cai, 171 vite cornute, 58 porci.
Bădăuţul-Nemţesc, moşie, atenenţă a moşiei cu administrație particulară Hardeggthal,
districtul Rădăuţi. Bădăuţul-Românesc, comună rurală, districtul Rădăuţi, aşezată la
confluenţa Suceviţei cu Suceava, între comunele Satul-Mare şi Milişăuţ. Suprafaţa: 9,82
km p., împreună cu Bădăuţul-Nemţesc; populaţia: 891 locuitori români, de religie gr. or.
E legată cu oraşul Rădăuţi şi cu Burla, printr-un drum districtual, din care se bifurcă la
vadul numit Vadul Vlădicăi (peste Suceviţa), apucând fiecare ramură către una din cele 2
localităţi arătate; prin drumuri de ţară comunică cu Satul-Mare şi, mai de-a dreptul, cu
Burla. Are o şcoală populară cu 2 clase; şi ţine de biserica parohială din Milişăuţ. Aci se
găseşte o biserică veche, zidită, la anul 1481, în care se păstrează portretul lui Ştefan cel
Mare. În anul 1538, s-a ţinut în această localitate o adunare a boierilor, care au ales domn
pe Ştefan Lăcustă. Teritoriul acestei comune a fost dăruit, de către Domnul Moldovei,
Ştefan Tomşa, prin hrisoavele din 13 martie 1615 şi 20 februarie 1625, mănăstirii Solca,
în posesia căreia se găsea şi la 1776, când a fost unită cu moşiile Iasicel şi Slobozia. La
1780, a fost anexată la Milişăuţ. Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor.
Această comună, împreună cu Bădăuţul-Nemţesc, posedă 739 hectare pământ arabil, 33
hectare fânaţe, 8 hectare grădini, 70 hectare izlaz. Se găsesc 106 cai, 305 vite cornute,
172 oi, 223 porci, 22 stupi‖122.
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În primăvara anului 1904, când Nicolae Iorga trece prin Bădeuţi, satul este
„românesc şi rusesc; Bădăuţenii din vale sunt „Moldoveni‖, iar Ruşi, vecinii lor de pe
deal; de altfel, fac, la un loc, un singur sat, şi căsătoriile nu ştiu graniţa de limbă, fiindcă
nici Rutenii nu sunt „uniţi‖, ci adevăraţi ortodocşi, cari vin la biserica lui Ştefan cel Mare.
Mulţi ştiu amândouă graiurile. Hotărăşte, însă, acela dintre soţi care e obişnuit a hotărî în
toate. O Ruscă, măritată cu un Român, pe care o găsesc în curtea bisericii, nu ştie să
spună copilului ei, în româneşte, decât „măi Ioane‖. Un sătean, pe care-l văd în curtea
ţintirimului, se laudă însă că, deşi ţine şi el o Ruscă, copiii lui, care cunosc amândouă
limbile, sunt „Moldoveni‖ şi vorbesc, „pe rumânie‖, „moldoveneşte‖.
De la sătenii ce s-au strâns, acolo, în curte, unde aştept să mi se deschidă biserica,
aflu lucruri folositoare şi adevărate. Bătrânii nu-şi mai aduc aminte să fi fost, altădată,
mai mulţi Români şi mai puţini Ruşi laolaltă, ci tot aşa, un neam în deal, altul în vale,
smulgându-şi necontenit câte ceva prin nunţile amestecate, crescându-se Ruşi româneşte
şi Români ruseşte. E cineva de limba pe care o ştie mai bine, şi cât temei se poate pune pe
statistică arată faptul că judecata, în această privinţă, o are aici vornicul (primarul), care
poate fi Rus, şi un Evreu. „Uite, domnule – zicea unul –, fratele meu, frate adevărat, de
un tată şi de o mamă; el a răspuns ruseşte şi eu moldoveneşte. Aşa s-a întâmplat. Şi pe
mine m-a trecut Moldovean, şi pe dânsul Rus‖…
Pe din afară, biserica se arată foarte frumos, în legătura contraforturilor sure, cu
muchile acoperişului de şindrilă neagră, veche, în zbucnirea supţiratecului turn cu ocniţe
frumoase, care păstrează, chiar supt streaşină, unde se oploşesc ciorile, trei rânduri de
discuri smălţuite, albastre şi galbene…
La intrarea satului, s-a încins hora, care fâlfâie, de departe, albă, în mişcări line,
întipărite de o armonie simplă. Lăutarii zbârnâie din cobze şi scripce, şi strigătele
căpeteniei jocului se aud până la mine. Şi bărbaţii şi femeile sunt foarte frumoşi: care e
Român şi care e Rus nu se prea poate deosebi în unitatea costumelor, împrumutate de la
Români, şi multe căsătorii amestecate se vor fi punând la cale în asemenea prilejuri de
hore ale Paştilor luminoasă‖ 123.
„Oamenii cu inimă pentru popor, văzând destrăbălarea ce-o aduce beţia asupra
ţăranilor Bădeuţeni, au căutat ca pentru satul acesta să se dea numai o concesie (pentru
deschiderea unei singure crâşme)… Şi, la licitaţie, s-a dat crâşma în arândă, la sfatul
preotului Velniceriu, unui Jidan cu 680 coroane la an, deşi un Român din Rădăuţi a oferit
1.500 coroane‖124.
1908: „Vineri în 31 iulie 1908, a fost promovat la universitatea din loc la gradul
de doctor în ştiinţele teologice dl Casian Breabăn, preot în Bădeuţi‖125.
1915, 1916: „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‖126. „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,
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Domnica a lui Toader Popescul, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖127. În
timpul războiului, rezervistul Cozac, din Bădeuţi, ostaş în Regimentul 22 Infanterie, a
căzut mort, iar rezervistul Ion Popescul, din Bădeuţi şi tot din Regimentul 22 Infanterie,
rănit 128.
„Un ţigan desculţ şi zdrenţuros din Badeuţi, cu numele Toader Băncilă‖, a fost
pus în lanţuri, împreună cu „preotul Gheorghe Lanivschi‖ de la Catedrala din Cernăuţi,
împreună fiind „târâţi prin toate oraşele ţării, ca să fie („trădătorul‖ Lanivschi, filoromân
– n. n.) scuipat, batjocorit şi bătut‖129. În cele din urmă, preotul a fost achitat; cu bietul
Băncilă din Bădeuţi nu se ştie ce s-a mai întâmplat; el reprezintă, în fond, doar o scânteie
efemeră în istorie.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 130, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la bădeuţenii Petrea a lui Toma CAZAC (23
ani în 1909), Catrina a lui Gheorghe CAZAC (20 ani în 1909), Toader a lui Ion TATAR
(23 ani în 1909), Saveta a lui Gheorghe CAZAC (16 ani în 1909), Veronica a lui Nicolai
PETRESCU (21 ani în 1909) şi Gheorghie DOHOTAR (34 ani în 1909).
1940: „Listă de locuitorii care au cerut înscrierea în listele de naţionalitate: Manz
Hermine, văduvă de război, născută la 3 iulie 1873, în comuna Bădeuţii Noi; Müller
Adalbert, născut la 3 iulie 1873, în comuna Bădeuţii Noi; Müller Emil, născut la 11
septembrie 1904, în comuna Frătăuţii Vechi; Müller Karl Franz, născut la 16 august
1908, în comuna Rădăuţi; Mülller Maria, văduvă de război, născută la 11 ianuarie 1876,
în comuna Frătăuţii Vechi; Popescu Petru, magistrat, născut la 2 iulie 1895, în comuna
Bădeuţi; Rilling Iacob, născut la 23 septembrie 1894, în comuna Bădeuţi; Şerban
Modest, născut la 15 martie 1915, în comuna Bădeuţi; Uhl Iohan, născut la 27 ianuarie
1903, în comuna Bădeuţii Noi; Walter Heinrich a Peter, născut la 9 decembrie 1902, în
comuna Bădeuţii Noi; Weiss Martin, născut la 4 martie 1900, în comuna Bădeuţii
Noi‖131.
1940: Tablou de cărţile de capacitate (atestate de meserie – n. n.) eliberate de
Oficiul Rădăuţi, anulate de minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940‖ 132: Herman Ioan,
fierar, domiciliat în Bădeuţi‖.
1941: „Tabloul normaliştilor cu diploma de capacitate, numiţi în învăţământul
primar, prin ,,încredințare de post‖, pe ziua de 1 octombrie 1941‖133: Tempelean Cornel,
seria 1938, media 7,40, numit în comuna Bădeuţi Vechi, postul V, jud. Rădăuţi‖.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 134, următorii
învăţători şi învăţătoare: Chiriac Vasile, comuna Bădeuţi, jud. Rădăuţi, media 8,12‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947135, următorii învăţători se
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repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Coştiug Teofil, de la Bădeuţi, la Horodnicu de Sus, Est‖.
BAHRINEŞTI. În 26 mai 1670, fostul vistiernic Neculai şi marele pitar
Dumitraşco se înţelegeau să stăpânească frăţeşte satul Bahrineşti, „fiind acel sat a
Grămoae‖.
În 31 mai 1695, „Anastasia, domniţa doamnei Dafina‖, nepoata lui Ionaşco Jora şi
fata Dafinei şi a lui Dumitru Buhuş, dăruia mănăstirii Cetăţuia jumătate de sat Bahrineşti,
„care sat l-a fost cumpărat Nicolae vistiernicul şi jupâneasa sa, Alecsandra, de la Grama
cămăraşul‖. Anastasia, care se va căsători cu Gheorghe Duca Vodă, îşi numea mama
„doamna Dafina‖, pentru că Dafina, în cea de-a treia căsătorie, fusese doamna lui Istrati
Dabija Vodă.
Cealaltă jumătate de sat aparţinea mamei lui Stroici spătar, care, aşa cum rezultă
din uricul din 16 iunie 1705, obţinut de Stroici, i l-a lăsat mama lui cu limbă de moarte,
„precum mărturisi şi preotul Fădor, cari au fost duhovnic mamei lui Stroici‖.
În 16 ianuarie 1708, Sanda cluceroaia şi feciorii ei, Ursul postelnic, Gheorghiea
postelnic, Antiohie medelnicer şi Gavriluţă, vindeau egumenului mănăstirii Putna,
Calistru, pentru 150 lei, partea de sat Bahrineşti pe care o stăpânise Stroici, „fiindu-ne
nouă danie de mătuşa noastră, de Cărstăna, fata Gramăi, giupâneasa lui Statie, ce au fost
vistiernic, pentru multe datorii ce am plătit şi noi a mătușii noastre, a Slătioea‖. Există, tot
de atunci, şi o „ţidulă de însemnare, pentru răzeşii ce şi-au vândut părţile din Bahrineşti
lui Orăş Hatman‖ 136.
În 7 ianuarie 1709, Nicolae Mavrocordat Vodă întăreşte un hrisov „privitor la
cumpărarea moşiei Bahrineşti‖, un al doilea hrisov, din 17 iulie 1710, de la acelaşi
domnitor, întărind „lui Calistru, episcopul de Rădăuţi, stăpânirea asupra satului
Rădăuţi‖137.
1710, iulie 17:„Carte domnească de la Nicolae Alexandru voievod, dată lui
Calistru, Episcopul de Rădăuţi, de stăpânit satul Bahrineşti‖ 138.
1732, iulie 5: „Carte domnească de la Grigorie Ghica voievod, dată lui Antonie
mitropolit, de stăpânit jumătate sat Bahrineşti‖ 139.
1740, ianuarie 13: „Carte domnească de la Grigorii Ghica voievod, dată
egumenului şi a tot Soborul de la sfânta mănăstire Putna, să fie tari şi puternici a apăra
moşia Climăuţii, despre oamenii din Bahrineşti‖ 140.
În 2 august 1741, Gheorghe Perjul, fraţii săi şi vara lui, Paraschiva, obţineau uric
de la Grigori Ghica Vodă pentru „moşiile ce zisă că au di pe părinţii lor‖ în Bahrineşti. În
1742, când s-au împărţit moşiile lui Miron Costin între feciorii lui, partea lui din
Bahrineşti a revenit lui Ion Costin.
1756, mai 28: „Carte domnească de la Constantin Mihail Cehan Racoviţă
voievod, dată lui Calistru egumen şi soborului de la mănăstirea Putna, de stăpânit
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jumătate sat Bahrineşti‖, uricul fiind necesar pentru că „mânăstirea Cetăţuii (din Iaşi – n.
n.) cu judecată au luat-o de la Putna şi o stăpâneşte Cetăţue‖141.
În 25 iulie 1761, Lupul Stroici obţinea uric pentru jumătate din satul Bahrineşti,
care era „dreaptă ocină şi moşie a lui de baştină‖, plângându-se că foştii lui iobagi, care
plantaseră livezi la Bahrineşti, dar s-au răzleţit pe alte moşii, veneau la vreme de toamnă
şi culegeau fructele.
Recensământul lui Rumeanţev142, din 1772-1773, înregistrează la Bahrineşti, în
Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „20 – toată suma caselor‖, însemnând 2 popi, 3
femei sărace, 3 argaţi ai lui Lupul Stroici şi 12 birnici.
Recensământul din 1775 al generalului von Spleny, înregistrează satul Bahrineşti,
din Ocolul Berhometelor, cu 3 popi şi 22 ţărani, iar „Topografia‖ lui Werenka, pentru
1774, menţionează 20 familii, sporite la 63, până în 1784.
Prima biserică „modestă din lemn‖143 a fost adusă la Bahrineşti, în anul 1777, de
la Vicovu de Jos, de către episcopul Dositei Herescu.
„O scrisoare a lui Ioasaf, egumenul mânăstirii Putna, din 8 decembrie 1778,
adresată generalului Enzenberg, cu privire la zisa oamenilor din Bahrineşti, că Leonteştii,
o bucată din moşia Bahrineşti, ar fi proprietatea lor, însă s-ar afla sub stăpânirea
mânăstirii. Pe dosul scrisorii se află răspunsul lui Enzemberg, datat din 18 decembrie
1778 (fără număr‖144.
Partea de sat a lui Lupul Stroici şi a jupânesei Aniţa a fost moştenită de fiul lor,
mazilul Antohi Stroici, care, în 4 ianuarie 1779, se plângea generalului Enzenberg de
împresurare din partea mănăstirii Putna.
Vecin cu târgul Siretului, cu Bainţii, Bănceştii, Muşeniţa, Văşcăuţi pe Siret,
Cerepcăuţi, Volcineţ şi cu moşia Moiseni, Bahrineştii aparţineau, în 1783, în părţi egale,
mănăstirii Cetăţuia şi lui Antioh Stroici. În acelaşi document sunt menţionate şi „trei
movile în pădure, unde stau lingurari‖, „livada lui Ungureanu şi Murguleţ‖, „Movila
îngrădită‖, Poiana lui Velişco şi „Drumul Iancului‖ (Voievod). Mănăstirea Cetăţuia va
arenda partea ei de sat, pe şase ani, în 9 mai 1793, lui Todori Mustaţă, apoi, din 23 iunie
1799, lui Graf Iacob Logoteti.
Antohi Stroici, care moare în ziua de 9 februarie 1814, dăruia, în aceeaşi zi, partea
lui de sat Bahrineşti, în părţi egale, copiilor lui, Gheorghe, Manolachi, Petrachi,
Mihalachi şi Nicolai. Gheorghe Stroici va lăsa jupânesei Elisaveta şi copiilor lor, Ioan,
Maria, Zoiţa, Catarina, Maranda şi Simeon, a cincea parte din jumătate de sat Bahrineşti,
în 14 mai 1832. Petrachi Stroici va vinde partea lui de sat, în 10 noiembrie 1834, lui Ioan
Vasilco, pentru 1.320 guldeni.
Parohia din Bahrineşti sau Cetăţuia există din 8 decembrie 1870. În 1876, patroni
ai bisericii din Bahrineşti, cu 972 enoriaşi, erau Ioann von MUSTAZZA şi Christofor von
JAKUBOWICZ, iar paroh era Georgie MIRONOVICI. În 1907, când patroni ai bisericii
erau obştea din Volcineţ şi Johann HERMANN, paroh era Ştefan CEPIŞCA, născut în
1870, preot din 1898, paroh din 1905, iar cantor era, din 1884, Ismail SIRETEAN, născut
în 1861.
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O şcoală cu două clase activa, în Bahrineşti, din 1884145.
În 1890, satul Bahrineşti avea 1.100 locuitori, fruntaşii obştii fiind primarul Ioan
Tofan, preotul Ştefan Selenschi, învăţătorul Alexandru Dunic şi cantorul bisericesc Ismail
Siretean.
Numele familiilor ţărăneşti, adunate în vatra Bahrineştilor, în vremurile
începuturilor, sunt păstrate de toponimica părţilor de sat: Corneni, Dăscăleni, Hurjuia,
Lăzăreni, Tofaneni, Ungureni şi Văleni, alte două părţi de sat purtând nume arbitrare,
Fundătura şi Şirlivăţ.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Bahrineştii, comună rurală,
districtul Siret, aşezata la obârşia pârâului Volcineţ, la Est de comuna Fântâna Albă şi la
Nord de Băinţi (Baineţ – n. n.). Suprafaţa 12,30 km p.; populaţia: 1.105 locuitori, români
de religie gr. or. Este străbătută de o prelungire a drumului districtual Siret – Fântâna
Albă, ce trece prin apropiere; marginea sa dinspre Est este tăiată de linia ferată Hliboca –
Suceava. Are o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul „Sf.
Treime‖. Această comună este pomenită, pentru prima oară, în anul 1458. La 1773, o jumătate aparţinea mănăstirii Cetăţuia din Iaşi, iar cea1altă mazilului Antochi Stroici. La
1780, a fost unită cu comuna Băinţi. Populaţia, formată din locuitori originari, peste care
au venit colonişti din Transilvania, se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor.
Comuna posedă 1.115 hectare pământ arabil, 109 hectare fânaţe, 20 hectare grădini, 240
hectare izlaz, 136 hectare pădure. Se găsesc 94 cai, 421 vite cornute, 400 de oi, 330 porci
şi 47 stupi. Bahrineştii, moşie, cu administraţie particulară, districtul Siret. Suprafaţa:
7,97 km p.; populaţia: 36 locuitori români, izraeliţi, poloni şi germani‖ 146.
1912: „Comuna (să zicem!) românească Volcineţ e patron, în trei parohii
(Volcineţ, Bahrineşti şi Baineţ), toate 3 în protopresbiteratul Vicovelor‖ 147. Învăţător era
Octavian Paulovici, care cumpăra câteva exemplare ale „Calendarului Naţional‖, dar nu
ca „să le vândă şi să aibă ceva câştig, ci foloseşte şi vinderea calendarelor în scop
educativ: învaţă pe copii a câştiga şi ei ceva, a înţelege de mici că negoţul e brăţară de
aur‖148.
1940: „Tablou de cărţile de capacitate (atestate de meserie – n. n.) eliberate de
Oficiul Rădăuţi, anulate de minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940‖ 149: Prepeliţă
Gheorghe, cojocar, domiciliat în Bahrineşti; Broască Mihai, fierar, domiciliat în
Bahrineşti; Ionuţă Ştefan, rotar, domiciliat în Bahrineşti; Grün Iacob, tâmplar,
domiciliat în Bahrineşti; Toma Albert, cizmar, domiciliat în Bahrineşti‖.
BAINEŢ. Numit Vicşineţ, în 1 februarie 1429, când Alexandru cel Bun întărea
fiului lui Giurgiu de la Frătăuţi, Ivaşco, „jumătate din satul Vicşineţ, şi partea fratelui său
Petru‖ (Manciul), satul Vicşani avea să reapară în urice abia în 15 martie 1488, când
Ştefan cel Mare cumpăra de la Şteful, fiul Annei, fiica lui Coste Tătăraş, cu 200 zloţi
tătăreşti, „a sa ocină şi dedină, a bunicului său Ivaşco (deci de la fiul lui Giurgiu de la
Frătăuţi), jumătate din satul Vicşineţ, pe Suceavă‖, iar de la Andriaş Hancovici, de la
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fratele său, Ivaşco, de la surorile lor, Ana şi Taţa, cu copiii lor şi vara lor Marina, fata
Anastasiei şi nepoata lui Demeşco „dreapta lor ocină şi dedină, cealaltă jumătate din satul
Vicşineţi, pe Suceavă‖, dăruind întregul sat Vicşani mănăstirii Putna. În 15 martie 1490,
printre bisericile întărite de Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi, se afla şi „a 13-a
biserică, la Bainţi, cu popă‖, dar şi „a 2-a biserică, la Vigşani, cu popă‖.
1503: În 2 februarie 1503, Ştefan cel Mare întărea ctitoriei sale, mănăstirea Putna,
printre celelalte sate, şi „satul Vicşani‖.
În 11 aprilie 1598, Mărica Hăsăneasa, fata Nastei, nepoata Cristei, dar şi văduva
hatmanului Orăş, schimba, cu nepoata sa, Elinca, o treime din satul Bainţi pentru părţi din
alt sat.
În 10 martie 1607, Crista îşi înzestra fata, Nasta, jupâneasa lui Macri armaş, cu
această moşie.
Văduva hatmanului Orăş, Maria Hăsăneaca, împreună cu ginerele ei, Onciul
Iuraşcovici, redevine proprietara satului, după o dispută, în faţa Divanului Domnesc al lui
Gaşpar Graţiani, cu Iuraşco Drace, pe care o câştigă în 23 martie 1620.
În 15 iunie 1638, se mai atestă două proprietăţi în Baineţ, cea a lui Grigore
pârcălab şi cea a lui Nicolae Cucăza Petriceaico, pe care, din porunca lui Vasile Lupu
Vodă, le vor hotărnici trei boieri.
În 4 noiembrie 1745, Dumitraşco Bainschi dăruieşte nepotului său, Ion Flondor,
fiul lui Şerban Flondor, partea din Baineţ moştenită de la tatăl său, „Vasile Bainschi, ce
se trage de pe moşu‘ (deci, bunicul) Orăş hatman‖.
În 22 iulie 1758, Ioan Flondor, mazil de Cernăuţi, şi Ilie Stroici îşi disputau satul
Bainţi la Divanul lui Grigori Ghica Vodă, care a poruncit o cercetare.
Consemnaţi în Consignaţiunea lui Enzenberg, din 15 decembrie 1778, sub numele
de Bainţi, cu trei emigranţi transilvăneni, respectiv Andriaş ERŢABA, din Berghia
Maramureşului, George, un plugar maramureşean din Chiraleş, şi Dumitru ŞESAN,
plugar din acelaşi Chiraleş, satul Baineţ avea, în 1776, 15 gospodării, iar în 1784, 79.
În 2 februarie 1775, în izvodul de zestre al Aniţei, fata lui Ion şi a Nastasiei
Flondor, figurează, pe lângă tot felul de obiecte şi podoabe, „pol sat Baeniţa‖, deci
jumătate de sat şi un sălaş de ţigani.
În 29 martie 1783, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în
Bucovina, Ioniţă Flondor declara că stăpâneşte întreg satul Bainţi, moştenit de la
strămoşul lui, Dumitraş Bainschi, care îl primise zestre, când s-a însurat cu fata lui
Nicolai, nepotul lui Orăş hatman.
În 16 noiembrie 1784, Aniţa, Maria şi Alexandra, fiicele lui Ion Flondor,
moştenesc, în părţi egale, partea de sat care aparţinuse, odinioară, hatmanului Orăş.
În 1787, câteva din cele optzeci de familii germane, provenite din Renania, din
Bavaria şi Baden-Württemberg, s-au stabilit la Baineţ (Bainze).
În urma unor învoieli între fraţi, Aniţa Potlog, fata lui Ion Flondor şi jupâneasa lui
Manole Potlog, primeşte a treia parte din satul Baineţ, în 10 decembrie 1791, moşie cu
care îşi va înzestra fata, Catrina, în 22 ianuarie 1792, când se va căsători cu Iordachi
Costin-Mutenco, dar Catrina va vinde partea ei de sat, în 27 ianuarie 1818, lui Mathias
Swiecicki şi lui Peter von Gittel, pentru 800 ducaţi olandezi.
În 15 aprilie 1803, pentru că satul nu avea biserică, Vasile Vasilco ruga
Consistoriul să i se permită lui să zidească o biserică şi să susţină pe preot.
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„Un document din Vasileu 1828‖, testamentul lui Nicolai Tomoriug, în 8/20
noiembrie 1828, lasă fiicei lui şi a Mariei Tomoriug, născută Vlad, „Ilinca Paunel… o
parte din Babin sau Ştefaniuca‖150.
În 1843, satul Baineţ avea 286 locuitori ortodocşi, dar postul de paroh era vacant.
În 1876, când satul avea 345 ortodocşi, patroni ai bisericii erau Abraham NEUBERGER
şi SWIENCICKI, dar încă nu era angajat un preot, care să slujească altarul. În 1907,
patron al bisericii era Josef BARBER. Biserica satului, sfinţită în 1525, dispărută prin
vremuri, dar reconstruită, în 1807, de Vasile de VASILCO, reparată şi dotată cu un
iconostas nou, în 1840, de George de FLONDOR şi de Ioan de VASILCO, fiind slujită,
din 1884, de preotul cooperator Constantin URSACHI şi de cantorul Ştefan
CIOBOTAR151.
În 1890, când Baineţ avea 650 de locuitori, fruntaşi ai satului erau preotul Teodor
Bumbac, învăţătorul Vasile Balinescu şi cantorul bisericesc Ştefan Ciubotariu.
„În 9 ianuarie 1908 stil vechi, cu ocaziunea când a fost protopresviteratul
Vicovelor în Volcineţ, să introducă pe noul administrator, pe părintele Ursachi din
Baineţ, i-a cerut protopresviterul părintelui Ursachi ca, în duminica de 13/26 ianuarie a.
c., să introducă pe domnul Poclitariu ca cantor provizoriu, dară neprimind părintele
Ursachi administratura din Volcineţ, precum am înţeles mai târziu, a rămas introducerea
cantorului D. Poclitariu în suspans‖152.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Băinţi (Baince), comună rurală,
districtul Siret, aşezată la obârşia pârâului Ruda, între comuna Climăuţi şi Bahrineşti.
Suprafaţa: 4,67 km p.; populaţia: 689 locuitori, în majoritate români, restul germani,
precum şi puţini poloni şi ruteni; religia gr. or. şi rom. cat. Se compune: 1). din satul de
reşedinţă Băinţi, cu 659 locuitori şi 2). din ferma Ruda. Este străbătută de drumul
districtual Siret – Fântâna Albă şi e în apropiere de linia ferată Hliboca-Suceava. Are o
şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică cu hramul „Sf. Dumitru‖. Această comună, la
1776, era cătun, în posesia mazilului Ioniţă Flondor. La 1780, a fost unită cu Bahrineşti.
Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 906 hectare
pământ arabil, 39 hectare fâneţe, 10 hectare grădini, 37 hectare păşune. Se găsesc 126 cai,
248 vite cornute, 16 oi, 173 porci şi 16 stupi. Băinţi, moşie, cu administraţie particulară,
districtul Siret. Suprafaţa: 5,77 km p.; populaţia: 47 locuitori, în majoritate izraeliţi, restul
români gr. or. şi ruteni gr. cat.‖ 153. „Ruda, fermă, pendinte de comuna rurală Bainţi,
districtul Siret. Are 7 case şi 30 locuitori. Este haltă de drum de fier a liniei HlibocaSuceava‖154.
1912: „Comuna (să zicem!) românească Volcineţ e patron, în trei parohii
(Volcineţ, Bahrineşti şi Baineţ), toate 3 în protopresbiteratul Vicovelor‖, pentru că
„comuna Volcineţ însă, răscumpărând, acum câţiva ani, moşiile susnumite, a dobândit
totodată şi patronatul comunelor Volcineţ, Bahrineşti şi Baineţ‖ 155.
1920: „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
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registrele funciare 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‖ 156.
În 1922, se mută la Igeşti „Scheiber, din Baineţ‖ 157.
1940: Tablou de cărţile de capacitate (atestate de meserie – n. n.) eliberate de
Oficiul Rădăuţi, anulate de minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940‖ 158: Dull Stanislas,
cizmar, domiciliat în Baineţ; Czijevschi Vasile, domiciliat în Baineţ; Balanovschi
Eugen, croitor, domiciliat în Baineţ; Drehuţă Vasile, fierar, domiciliat în Baineţ‖.
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 fiecăruia 159: Megera Iaroslava, comuna Baineţ –
Fântâna Albă, media 8,12‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947160, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Călinescu Vasile, de la Baineţ, la Costişa‖. „Smuc Aspazia, de la Climăuţi, la
Baineţ, post V, aproape de soţ, preot; Seredinschi Otto, de la Iaşi-Făgăraşi, la BaineţVicşani, post III, unică solicitare‖161.
BĂIŞEŞTI. Satul Băişeşti beneficiază de atestare documentară din 15 septembrie
1499, când Ştefan cel Mare întărea lui Giurgiu Gumelnic a treia parte din partea lui Oană
Băeşescul (nepotul lui Gurban, a nepoatei de soră a lui Gurban, Nastea, fiica Anuşcăi,
jupâneasa popii Mihul din Baia, a nepoţilor de frate ai Nastei, Mircea şi Stana –copiii lui
Giurgiu Udob –, a nepoatei de frate a lui Gurban, Nastea, fata lui Costea, şi a fiului ei,
Dragotă) din satele Băişeşti şi Mălini, „cu moară pe Topliţă‖, parte cumpărată de la Oană
Băeşescul, nepotul lui Gurban.
În uric se menţionează că Oană Băeşescul stăpânea satele Băişeşti şi Mălini cu
privilegii de la Alexandru cel Bun, dar cum documentul acela este doar menţionat, nu şi
păstrat de istorie, el nu poate fi considerat ca o atestare documentară, deşi satele acestea
datează, ca şi Baia, măcar de pe la 1330. Mai ales că toponimul Băişeşti (caligrafiat
Baiaşeşti) sugerează drept întemeietori ai satului pe câţiva dintre locuitorii Băii, toţi
oameni liberi (de aici, cum spune Iorga, formula pluralului în toponim).
Hotarul noii moşii a lui Giurgiu Gumelnic conţine, în privinţa Băişeştilor, şi nişte
toponime care vehiculează şi înveşnicesc şi nume de localnici: malul Moldovei, Topliţa,
Topliţa Mică, livada lui Procopie, livada lui Tulici, drumul care merge la Baia, casa lui
Ştefan.
Uricul menţionat al lui Alexandru cel Bun exista, încă, în 9 aprilie 1555, când, cu
întărirea lui Alexandru Lăpuşneanul, Dan, portar de Suceava, şi jupâneasa Teodosia,
nepoata gumelnicului Cozma Şarpe, dăruiau Mănăstirii Homor, „din jumătate de sat
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Baişeşti pe Moldova, a patra parte, partea de jos... care a fost din cumpărătura
credinciosului nostru boliarin panului Dan, portar de Suceava, de la Odochia, fiica
panului Luca Arbure, portar de Suceava, pentru 300 zloţi tătăreşti, din privilegiul ce-l
avea părintele ei de la Marena, fiica lui Toma Juncul, nepoata lui Stan, şi de la privilegiul
pe care l-a avut de la strămoşul nostru Alexandru Voevod, şi de la privilegiul de
cumpărătură pe care l-a avut pan Luca Arbure, portar de Suceava, şi de la fratele domniei
noastre, Ştefan cel tânăr Voevod‖, dar şi „un loc pentru trei case, pe care l-a cumpărat
credinciosul nostru boliarin pan Dan, portar de Suceava, acel loc de trei case din satul
Băişeşti pe Moldova de la Dumitru… pentru 130 zloţi tătărești de la copiii lui Andreica
Rotumpan, din privilegiul de cumpărătură pe care ei l-au avut de la Ion Ursu şi de la sora
lui, Dolca, şi de la nepoţii lor, de la Ion şi de la fratele lui, Păntea şi Eremia şi Cărstea, şi
de la surorile lor, Sofronia şi Tudora şi Mărinca, copiii Alexinii‖.
Dan şi Teodosia mai dăruiesc Mănăstirii Homor, „în acelaşi sat, Baişeşti pe
Moldova, un loc pentru trei case, pe care l-au cumpărat... de la Dumitru, pentru 130 zloţi
tătăreşti, şi de la copiii lui Andreica Rotumpan, din privilegiul de cumpărătură pe care ei
l-au avut de la Ion Ursu şi de la sora lui, Dolca‖.
Trebuie să precizez aici că, pe acele vremuri, când dreptul valah (valaskim) era
întocmai respectat, că vânzările de pământuri nu se putea face decât către „ruda cea mai
apropiată‖. Pământurile de pe o parte şi cealaltă a Moldovei aparţinuseră fiilor lui Dragoş
Viteazul, care nu trebuie confundat cu presupusul descălecător de ţară (Dragoş din
Bedeu), băştinaşul Dragoş fiind stăpânitorul unei ţărişoare, numită Câmpul lui Dragoş,
care se întindea de la Bacău, până aproape de Fălticeni şi de Gura Humorului. Feciorii
acelui Dragoş au fost Sima Drăguşanul, Stanislav Rotimpan şi Şandru Gherman, numit şi
Lazea, ctitorul Solcăi, în pădurile căreia lăzuise (defrişase) vatră de sat.
La o primă vedere, Luca Arbure, fiul unui fost biet diac domnesc, Ivan Arbure
(ajuns, datorită ştiinţei de carte şi datorită vitejiei, pârcălab de Neamţ), nu putea cumpăra
moşii nici în părţile văii Moldovei, nici în cele ale Solcăi. Numai că mama lui Luca
Arbure a fost Nastasia, sora lui Ivul Solca, şi fata lui Şandru Gherman, nepoată, prin
mamă, a lui Nicula şi strănepoată lui Mic Crai (tatăl lui Bogdan I Întemeietorul). Deci
Luca Arbure se trăgea şi din neamul lui Drăgoi Viteazul, stăpânitorul ţărişoarei numită,
înainte de Descălecat, Câmpul lui Dragoş, dar şi din neamul Cuhea, al părintelui primului
voievod al Moldovei, care, judecând după toponimul maramureşean al baştinii lor, se
trăgea dintr-un fierar, cu multă căutare şi prestigiu în societăţile tribale, Cuhea
însemnând, pe acele vremuri, fierărie.
Luca Arbure avea să stăpânească, la un moment dat, aproape toată valea
Moldovei, chiar şi Praxia, sat care înveşniceşte numele unuia dintre ginerii săi, Praxia
însemnând, pe acele vremuri, plăieş, deşi toţi ginerii lui Luca Arbure, în frunte cu
vornicul Trotuşan, deţineau mari slujbe la Curtea Domnească, adică erau „slugi‖
(demnitari, pe atunci), precum acel Stan, menţionat în documentul citat, care a fost, în
vremea lui Petru Muşat, cel mai important personaj al Curţii Domneşti şi, drept
consecinţă, numit Sluga Stan, titlu care echivala, atunci, cu cea contemporană de premier.
În 20 aprilie 1555, o altă fiică a lui Luca Arbure, Anisia, jupâneasa aprodului
Maţarina, cumpără, „din jumătate de sat Băişeşti, a treia parte, dară din partea de jos‖, cu
250 zloţi tătăreşti, de la strănepoatele lui Efrim, Anuşca Lata, fata ei, Magdalina, şi
nepoata de soră, Mărica, dar, în anul următor (15 iunie 1585), vinde noua moşie, cu
acelaşi preţ, Mănăstirii Homor.
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În 15 martie 1586, Maţarina aprod şi jupâneasa lui, Anisia, vindeau aceleiaşi
mănăstiri, pentru 250 zloţi tătăreşti, a şasea parte din sat, cumpărată de la Anuşca Lata,
fata Malii.
În 19 iunie 1586, pe vremea lui Petru Movilă, deci, Mănăstirea Slatina primeşte,
„danie de la Huroae călugăriţa (deci, văduva lui Petrea Huru) şi de la Lateş... a patra parte
de sat Băişeşti‖.
În 5 noiembrie 1628, Mănăstirea Homor mai înşfacă, de la Stroici logofăt,
oferindu-i, la schimb, Dersca, „niscaiva părţi din satul Băişeşti, care acele părţi au fost şi
lui Stroici logofăt drept schimbătură cu nepoţii săi, Constantin şi Cârstian, fiii lui Ionaşco
Rotompănescul uricarul, şi altă parte din acel sat, care a fost cumpărătură lui Stroici
logofăt de la sfânta mănăstire Voroneţ‖.
Probabil că pe oamenii exagerat de evlavioşi îi deranjează acel „înşfacă‖, cu care
caracterizez afacerile latifundiare ale călugărilor, dar şi termenul acesta este mult prea
generos faţă de mentalităţile vremilor, ba chiar şi faţă de cele ale contemporaneităţii
călugăreşti.
În 27 iulie 1636, vin la curtea lui Vasile Vodă „rugătorii noştri călugări de la
sfânta mânăstire, care se cheamă Homor... şi s-au dat de faţă, înaintea noastră, cu
cneaghina Cârstieneasa şi cu fiii ei, Ionaşco şi Gheorghie, pentru satul Băişeşti... zicând
călugării precum ei au ţinut jumătate din acel sat Băişeşti, iar cneaghina Cârstieneasa
(deci, văduva lui Cârstian, fiul lui Ionaşco Rotompănescul) are cealaltă jumătate din
acelaşi sat şi a stăpânit de la noi mai mult decât partea ei şi o bucată de hotar din hotarul
călugărilor şi şi-a făcut două piue pe râul Moldovii, în partea călugărilor‖.
Vasile Vodă trimite în cercetare pe diacul de la Ilişeşti, Gligorcea, care constată că
laicii trebuie să se bucure doar de averile cereşti, nu şi de cele pământeşti, care rămân
celor „lepădaţi de bunurile lumeşti‖, călugărilor adicătelea.
În anul următor, în 2 iunie 1637, călugării de la Slatina vând călugărilor de la
Homor „a lor dreaptă ocină şi danie de la Huroae călugăriţa şi de la Lateş... şase jirebii
din satul Băişeşti, care-i în ţinutul Sucevii, cu vatra satului şi cu câmp, şi cu pădure, cu tot
venitul‖.
Mănăstirea Humorului (Homor, adică Repedea, în tătară) are, în 23 ianuarie 1735,
un conflict de hotar cu proprietarul celeilalte jumătăţi de sat, Ştefan Gherghel, care, după
vreun deceniu de necontenite hărţuieli evlavioase, vinde partea sa de sat, în 4 iulie 1747,
fratelui său, Nicolae Gherghel.
Recensământul lui Rumeanţev162, din 1772-1773, înregistrează la Băişeştii, în
Ocolul Siretului de Sus, fără alte precizări, „10 – toată suma caselor‖, însemnând 2
mazili, 2 ţigani, 2 jitari din Câmpulung, 2 femei sărace, 1 nevolnic şi 3 birnici, dar mai
existau părţi de sat, precum Corlăteştii Slatinii, cu 11 case, locuite de 11 familii de panţiri
isprăvniceşti, şi Corlăteştii Gorii, cu 9 case, în care locuiau 2 mazili, 4 argaţi ai lor şi 3
femei sărace.
În 15 ianuarie 1782, când se fac delimitările proprietăţilor Mănăstirii Humorului
în Bucovina, Băişeştii aparţineau, în părţi de moşie egale, mănăstirii şi mazilului
Constantin Stroescul. În faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare, Mănăstirea
Humorului a fost reprezentată de băişeştenii Ioniţă Presăcar şi Constantin Prăjescul, în
vreme ce Constantin Stroescul a fost reprezentat de Gheorghe Gore.
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Hotarul între cele două părţi de sat începea de la râul Moldova, urca pe Şomuzul
Mic, pe la moara mănăstirii, aflată la stânga moşiei lui Stroescul, îngloba în proprietatea
mănăstirească şi casele supuşilor Ioniţă Presăcar şi Teodor Moldovan, continua, în partea
stângă, de-a lungul drumului din mijlocul satului, trecea pe lângă casa supusului Miron
Gagea, dar şi pe lângă cea a preotului Lupu, ambele aflate pe moşia lui Stroescul, şi se
sfârşea în Cordunul (graniţa) de pe Moldova.
Din fericire pentru băişeşteni, averile mănăstireşti au fost confiscate, în 1786, iar
obştea satului şi fiecare ţăran au beneficiat, atunci, de o primă împroprietărire cu pământ
arabil (fiecare, cât avea în lucru), cu păşuni şi fâneţe.
Emigranţii transilvăneni s-au stabilit, la Băişeşti, doar pe moşia Mănăstirii
Humorului, primul dintre ei fiind Toader URECHE, plugar din Topliţa, care s-a stabilit în
vatra satului, în 1727, împreună cu soţia şi un fecior. Ceilalţi emigranţi, capi ai unor
familii numeroase, stabiliţi la Băişeşti între anii 1768-1778 şi menţionaţi de
Consignaţiunile lui Enzenberg din 27 ianuarie şi 15 decembrie 1778, au fost: fostul preot
din Silvaş, Popa Samuil LUPU, fostul vornic din Silvaş, Ioan BACIU, fratele lui, Vasile
BACIU, dar şi un alt Ioan BACIU, fost vataman în Ruştior; plugarul Toader ALDEA a
venit din Dicea, iar Ihnat DOBREAN, din Voila; din Topliţa, au venit, împreună cu
familiile, plugarii Nicolae SOZIN, Vasile GUŞU, Toader GUŞU, Vasile TRUŢU, Gavril
SPODAR şi Simeon GOGA; din Gurghiu, a venit Toader COJOCARU, din Modac,
Trifon GRAMĂ, iar din Aneniş, Simeon MOCANU; din Budac, au venit Axent
MORARIU şi Fodor MORARIU; din Sân Martin, au venit Dănilă URSU, Vasile
CROITOR, Dănilă ŞANDRU, Dănilă URSU şi Gheorghe BANCEAC; din Gârdani,
Vasile DĂNILĂ; din Borşa, Petru UNGUREAN, Vasile UNGUREAN şi Ilie
UNGUREAN; din Şimuş, Miletie UNGUREAN; din Galaţi, sat mai la sud de Bistriţa,
Gavril MORARIU; din Boghiş, Toader şi Ioan ZGURVAN; din Vandiş, Costan RUSU;
din Şieuţ, Vasile MOLDOVAN şi Ioan RUSU; din Şulumberg, Simeon PETRUŢ; din
Dombrava, George NOVAC; din Şopteriu, Vasile CÂRSTEAN; din Hotar, Vasile
UNGUREANU, iar din Ormeniş-Cluj, Ion MACARIE.
În 1776, satul Băişeşti avea doar 15 familii, iar în 1784, numărul gospodăriilor
sporeşte, pe seama emigrărilor din Ardeal, la 79 de familii. În 1890, satul avea 1.129
locuitori, păstoriţi de preotul Ilarion Siretean şi de cantorul Ioan Vasilovici. Învăţător, în
şcoala sătească, era Simion Medvighi.
În 1843, când avea doar 321 locuitori, altarul bisericii din Băişeşti nu era slujit de
nimeni, aşa cum nu era slujit nici în 1876, când biserica avea 1.616 enoriaşi, iar patroni
erau, pe lângă statul austriac, şi fraţii armeni Gabriel şi Garabet de PRUNKUL. În 1907,
biserica din Băişeşti, construită, în 1771, de Constantin STROIESCUL, şi restaurată în
1869, se afla în proprietatea statului austriac şi a Eufrosinei de PANTASI, fiind slujită de
preotul Ilarion SIRETEAN, născut în 1853, preot din 1880, şi de cantorul Ioan
VASILOVICI, născut în 1853, cantor din 1900.
1855: În Direcția de construcție militare a frontierei, la Băişeşti era numit
inspector Doctorul în Medicină şi Chirurgie Johann Hoffmann, specialist în oftalmologie
şi obstretică163.
Prin ordinal Ministerului de finanţe Nr. 82 din 5 iunie 1870, „Birourile vamale
secundare de Clasa I, Novoseliţa, Zurin și Baişeşti din Bucovina sunt autorizate, în sensul
prevederilor legale existente, pentru taxarea băuturilor distilate care ies din ţară prin
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biroul vamal respective, cu restituirea taxei de consum‖ 164. Acest drept de încasare a
taxelor vamale era întărit, în 16 iunie 1898, prin Ordinul Ministrului cezaro-crăiesc de
finanţe Nr. 107165. „Pentru vamă, principalul birou vamal se află la Cernăuţi, apoi la 7
birouri vamale secundare în Novoseliţa, Zurin, Sinăuţi, Iţcanii Noi, Bosanci, Băişeşti și
Gura Negri‖166.
O şcoală cu 3 clase funcţiona, la Băişeşti, din 1885 167.
Începând din ziua de 15 august 1895, „din Baiaşeşti primim numele acelor bravi
români, care stau vitejeşte împotriva rachiului, dând aşa pildă şi altora să se ție de sfânta
trezvie. Iacă numele acelor bravi: primarul Mihai BOZONC, Mihai RUSU, George
ARSENTI, Vasile a lui Niculai BLANAR, Petru a lui Gheorghe a lui Ioan BLANAR,
Nicolai CROITOR, Petrea CORA, Ioan CORA, Ion a lui Simeon CORA, Roman a lui
Teodor BLANAR, Teodor BRĂDĂŢAN, Alexandru VODĂ, George FLOCEA, George
a lui George POPOVICI, George a lui George BLANAR, Constantin a lui George
BLANAR, Andrei MONORAN, George CROITOR, Ion a lui Ioan POPOVICI, Ion a lui
Dimitrie TATAR, Dimitrie a lui Petru VODĂ, Dimitrie a lui Ioan ALDEA, Teodor
BOZONC, George a lui Nicolai POPOVICI, George a lui Dimitrie VODĂ, Nicolai
GAGEA, Teodor a lui Ioan GAGEA, George RUSU, Vasile CIURLĂ, George CIURLĂ,
George GAGEA, ZALUŢCHI, Dimitrie CORA, Dimitrie VLAD, Teodor VULTUR,
Mihai VODĂ, Mihai a lui Petrea BISTRIŢAN, Dimitrie ZEGREAN, Teodor VO DĂ,
Ioan PINAR, Petrea CAZACIUC, Ioan MALINOVSCHI, Vasile BISTRIŢAN, Petrea
ALDEA, George LOZNICER şi Ioan BISTRIŢAN‖168.
Însoţirea Raiffeisen se înfiinţează, la Băişeşti, în anul 1903, sub preşedinţia
cantorului bisericesc Ioan Vasilovici, şi sub direcţiunea preotului Ilarion Siretean.
Vistiernic al noii bănci rurale era Leon Vasilovici.
Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă lumina
tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 169, în 1940, Alexandru
VOEVIDCA a cules folclor şi de la băişeşteanul Ambrozie FRIJAN (lăutar sătesc, vioară,
38 ani în 1908).
În 1907, preot la „Baiaseşti, părintele Ilarion Siretian‖ 170.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Băeşeştii, comună rurală,
districtul Gura-Humora, aşezată pe malul stâng al râului Moldova, aproape de hotarul cu
România. Suprafaţa: 8,93 km p.; populaţia: 1.129 locuitori români, de religie gr. or. Este
străbătută de un drum districtual, care o leagă, pe de o parte, cu România, prin Cornul
Luncii, iar pe de alta, cu comuna Berchişeşti, pe unde trece drumul districtual SuceavaPăltinoasa. Are o şcoală populară cu o clasă şi o biserică parohială, cu hramul „Sf. Ar.
Mihail şi Gavril‖, zidită, la anul 1771, de boierul Constantin Stoenescu. La 1776, o
jumătate din această localitate era averea mazilului Gherghel şi cealaltă jumătate, în
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posesia mănăstirii Humorului. Populaţia, formată din locuitori originari, peste care au
venit colonişti români din Transilvania, se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor.
Comuna posedă 825 hectare pământ arabil, 11 hectare şi 50 ari fâneţe, 7 hectare şi 50 ari
grădini, 118 hectare păşune. Se găsesc 60 cai, 556 vite cornute, 62 oi, 482 porci şi 50
stupi. Băeşeştii, moşie, cu administraţie particulară, districtul Gura-Humora. Suprafaţa:
2,15 km p.; populaţia: 16 locuitori, dintre care 13 români gr. or.‖171.
1909: „În Băiaşeşti a repausat Eufrosina de Pantasi, care a fost o mare
binefăcătoare pentru Băiaşeşti şi comunele învecinate‖172. Cine a fost răposata?
Răspunsul îl aflăm dintr-un număr al gazetei sucevene „Revista Politică‖ din 1891:
„Nobila cucoană Eufrosina de Pantasi, proprietăriţă mare din Băiaşeşti, a documentat, nu
numai în anul 1890, mărinimia sa către şcoala din loc, dăruind copiilor şcolari felurite
rechizite de scris şi desen şi cărticele de rugăciuni, iară copilelor lâneţe, bumbac, andrele
şi cârlige spre a putea mai lesne prospera în lucru, dară această nobilă amică a şcolii a
dăruit, şi-n anul aceasta, din partea Dumisale, iară părintele Ilarion Siretean, paroh din
Băiaşeşti, din o casetă de dumnealui singur depusă în biserica din loc, copiilor şcolari
sărmani următoare îmbrăcăminte şi rechizite: 4 sumane, 4 tulpane, 9 părechi de opinci, 6
coţi de pănură albă, 2 lecturare româneşti a 25 creiţari, 2 cărticele de compus a 8 creiţari
şi 2 tăbliţe a 15 creiţari. Pe lângă acestea toate, a mai binevoit nobila cucoană Eufrosina
de Pantasi de a mai dărui şcoalei acesteia: Jurnalul „Revista politică‖ pe anul 1888 şi
„Convorbiri Literare‖ pe anii 1886, 1887, 1888. Pentru toate acestea simte subsemnatul o
datorie plăcută de a exprima nobilei cucoane de Pantasi şi părintelui T. Siretean cea mai
călduroasă mulţumită. / Băiaşeşti, 30 ianuarie 1891. / Alexandru Şuhan, învăţător‖173.
„În luna mai 1914 au dat examene de capacitate‖, printre alţi „învăţători şi
învăţătoare‖, la secţia românească, „Vasilovici Maximilian din Baiaşeşti‖174.
„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‖ 175.
În 1919, din Comisia agrară de ocol Gura Humorului făceau parte
„Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: Alfred Calmuţchi, proprietar mare,
Baiaseşti‖, iar ca locţiitor, şi „Gheorghe Vodă, agricultor, Baiaseşti‖ 176.
În 17 mai 1943, „Dumitru a lui Piuari, agricultor din comuna Baiaşeşti… intentă
soţiei sale pârâte Eftimia a lui Dumitru Piuari, născută Tatar, cu acelaşi domiciliu, divorţ.
Din căsătoria părţilor susnumite a rezultat o copilă, şi anume Virginia, în vârstă de 5
zile‖177.
1946: Tribunalul Suceava, „fiind la ordine soluţionarea cererii Primăriei comunei
Baiaşeşti, făcută prin adresa Nr. 1.796 din 2 septembrie 1943, pentru înregistrarea
ulterioară a morții copilului Cristofor Blănaru, fiul lui Grigore şi al Casandrei Blănaru,
din susnumita comun… în virtutea legii, hotărăşte: admite cererea Primăriei‖178.
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1946: Buletinul Cooperaţiei Române, Nr. 38 din 21 septembrie 1946,
înregistrează constituirea societății cooperatiste Cooperativa „Floarea Românului‖,
comuna Baiaşeşti, judeţul Suceava‖ 179.
1947: Tribunalul Suceava admite cererea pentru consemnarea, în registrul
Primăriei Baiaşeşti, a lui Tatar Gheorghe, fiul lui Zaharie şi Eufrosina, decedat la data de
12 septembrie 1944, în comuna Baiaşeşti180.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947181, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Sgaibă L. Vasile, seria 1938, media 7,80, numit în comuna Baiaşeşti, postul V,
jud. Suceava; Mureşan Gheorghe, seria 1938, media 7,40, numit în comuna Baiaşeşti,
postul V, jud. Suceava; Smoleninov Mihail, comuna Baiaşeşti, jud. Suceava, media
7,00‖. În baza raportului cu Nr. 16799 din 1947 al Inspectoratului regional Suceava, de la
1 septembrie 1947 este confirmată pe post „Rădăşanu Olga, de la Berchişeşti, la
Baiaşeşti‖182.
BĂLĂCEANA. Satul Bălăceana, proprietate a lui Toader vistier, tatăl
pârcălabului Petru, a fost atestat documentar în 15 martie 1490, când, printre bisericile
întărite de Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi, se afla şi „a 43-a biserică, la Bălăceani,
cu popă‖. În 12 iunie 1624, Miron, nepotul Candachiei, fata pârcălabului Petru, vindea
partea lui din „satul Bălăceani‖ lui Stratulat Dobreţchi ot (din) Bălăceani, pentru 30 de
taleri. În 1640, Dobreţchi cumpăra, cu 200 taleri de argint, şi părţile de sat moştenite de
nepoatele lui Toader vistier, Mărica, Ghervasia, Teodosia şi Rada – fetele Chindiei,
precum şi de Teta, femeia lui Drăghici, fata Cărcănei, adică „giumătate de sat den
Bălăceani, partea den sus, dinspre Ilişeaşti, cu loc de masă şi de eleşteu, şi cu pomăt şi
lazuri‖. În anul următor, în 21 mai 1641, se mai menţionează un nume răzeşesc la
Bălăceana, cel al Antimiei, văduva lui Dumitraşco Tureatcă, care primeşte uric de la
Vasile Vodă pentru o a şasea parte din sat.
Neamul Dobreţchi stăpâneşte moşia până pe la anul 1700, când o cumpără Toader
Calmăşul ot Câmpulung, fost pârcălab de Hotin şi tatăl viitorilor voievozi Callimah, de la
„Toader Dobreţchi şi de la Gahiţa, fata Cărstii, nepoata lui Dobreţchi‖.
În 22 mai 1716, Bălăceana este cumpărată, cu 60 lei, de Ionaşco Isăcescul, ctitorul
mănăstirii Ilişeşti, care, încă din 21 iunie 1714, încredinţa moşiile sale obştii călugăreşti,
cu care populase moşia sa. Dar mănăstirea a fost văduvită de dania din urmă, odată cu
stăpânirea rusească, atunci când Simion Tăutul împresurase 40-50 de fălci din moşia
Bălăceana, aşa că Sava ieromonah, în numele egumenului Meletie, s-a plâns Comisiei
cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în Bucovina, în 24 decembrie 1791, ignorând
faptul că, de cinci ani, averile mănăstireşti fuseseră secularizate.
Recensământul lui Rumeanţev183, din 1772-1773, înregistrează la Bălăceana, în
Ocolul Vicovilor, fără alte precizări, „42 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, 1
femeie săracă şi 40 birnici.
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În 14 mai 1737, pentru că Ionaşco Isăcescul murise fără să lase un testament,
Grigori Ghica Vodă întăreşte ctitoriei sale, mănăstirea Ilişeşti, „sat întreg Bălăceanii‖.
În 1774, Bălăceana avea 54 de gospodării, iar în 1784, 144.
La Bălăceana s-au stabilit, până în 27 ianuarie 1778, împreună cu familiile lor,
ardelenii Dumitru SOMEŞAN şi Ion SOMEŞAN din Dumitra Mică, Iacob HOFFMANN,
Axentie DOBOŞ, Vasile DOBOŞ, Teodor LOLICĂ, Grigorie DOBOŞ, Vasile, Ieremie,
Simeon, Alexie, Mihai şi Anton BOCA, Grigore ILIŞOI, Ion, George şi Vasile ŢABA şi
Grigore CREŢUL din Ilva Mare, Ioan ŢABA din Feldioara, Procop MIHALI din Ilva
Mică, Nichita MOROŞAN din Budeşti, Ion, Toader şi Ioniţă MOLDOVAN, Constantin
GRĂSĂU, Toader LEŞU, Ion MIRONEŞ şi Petru şi Silvestru IFTIMIE din Bochia,
Vasile RUSU şi văduva Maria IŞI din Budac, Samson şi Petru TOFAN, Ioan a COZMEI,
Constantin HERŢA, Gherasim ROMAN, Ieremiţă GHERAZIE, Ioan, Iacob şi Iftimie
URECHE, Nicolae SĂLCEL, Mariana LUNCHII, Marcu STRUGAR, Ion TIMOFTEI,
Vasile DUBUEAN şi Precop PETRIŞOR din Maier, Ioan ROTAR din Iuş, Alexie
ŞIMON din Chirales, Vasile şi Filip MIHALACHE din Rebrişoara, Alexie şi Ioan
FIGEŞAN din Figa, Ion MOROŞAN din Moisei, Ion MOROŞAN din Frişu, Dumitru
CÂMPAN din Bungard, Ioniţă RUSU, Petru, Iacob şi George TÂRNOVEANU din
Buduş pe Someş, Dumitru NICON şi Vasile ROTAR din Şirling, Toader CROITOR,
Ioan HORGA, Anton şi Ieremia SAS, Gherasim şi Ioan FLOREA şi văduva Irina lui
GRIGORE, din Leşu Ilvei, Lupu, Ion şi Grigore ŢIPURLEA din Legiu, Vasile, Teodor şi
Christă RÂPANU din Râpa de Jos, Maftei UNGUREAN şi Ion MARŞINĂ din Arcălia,
Teodor şi Manoli UNGUREAN din Măgheruş, văduva Maria BECHNER din Menifalău,
Roman IANUŞCU din Sf. George, Iacob UNGUREAN din Căila şi Gherman POPA din
Călan pe Someş.
În 1843, biserica din Bălăceana, slujită de parohul George SELESKI, avea 1.475
enoriaşi. În 1876, când parohia număra 2.138, paroh era Leon von ANDROCHOWICZ.
În 1907, paroh în Bălăceana era George BOCA, născut în 1853, preot din 1883, paroh din
1905, preot cooperator era Michail JEMNA, născut în 1870, preot din anul 1900, iar
cantor bisericesc, angajat în 1904, era Victor JEMNA, născut în 1884.
În 1869, Bălăceana aparţinea de „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‖ 184.
O şcoală cu 4 clase funcţiona, la Botoşana, din anul 1884 185.
În noaptea de 28 spre 29 iulie 1886, casa preotului Leon de Androchovici din
Bălăceana a fost împresurată de 12 tâlhari, care „l-au bătut pe numitul paroh cu cetleie‖ şi
l-au prădat de 6 teancuri a câte 50 florini, 2 teancuri a câte 5 florini, un teanc cu monede
de câte 1 florin, 5 sau 6 florini noi de argint, 10 florini în „puişori‖ de câte 20 creiţari, 4
galbeni găuriţi, 2 galbeni buni, o cutie de lemn plină cu monede diferite, un ciorap în care
erau puşi la păstrare 12 galbeni, 2 taleri de la Maria Tereza, mai multe ruble de argint,
mai mulţi florini noi de argint şi câţiva „puişori‖ vechi ungureşti. Cuviosul şi mult prea
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strângătorul părinte anunţa că „este gata să deie aceluia care va descoperi pre hoţi 100
florini‖186.
1887: „În comuna Cucuteni, comuna Leţcani, s-a pripăşit, ca păzitor la vitele
posesorului, locuitorul Tănase Hinea, de loc din Bucovina, satul Bălăceana, judeţul
Suceava. După o viaţă liniştită, de mai mulţi ani cu soţia sa legitimă, nenorocirea făcu să
rămână văduv, cu trei băieţi şi o fetiţă, care era cea mai mică, abia de trei ani. Simţind
trebuinţa a da copiilor o îngrijire mai apropiată simţămintelor părinteşti, cu toate că avea
în casă pe o soră a lui, se hotărî a se căsători, pentru care scop merse, în vara anului 1886,
în Bucovina, la locul său natal. Acolo făcu cunoştinţă cu femeia Sofronia Bandul, văduvă
divorţată, în vârstă de 26 de ani, înaltă şi bine făcută, cu faţa rumenă, ochii mari, albaştri,
nasul tras, gura potrivită, frumoasă ca tip, urâtă însă prin maniera sa proastă şi aerul
sălbatic. Se înţelese cu dânsa a trăi împreună, până la căsătorie, o aduse în ţară, o făcu
stăpână peste puţinul său avut şi mamă asupra copiilor lui. Aicea, dânsa făcu cunoştinţă
cu sora lui Hinea, care-i spuse că copila seamănă foarte bine mamei ei; afară de aceasta,
amicele şi vecinele femeii din întâia căsătorie, venind să mai vadă copii, drăgosteau pe
fetiţă, zicând: „Ce bine seamănă mâni-sa!‖ şi o sărutau în amintirea ei. Dacă dânsele ar fi
ştiut la câtă suferinţă expuneau pe biata copilă dezmierdările lor, desigur că nici una nu ar
fi vroit a o dezmierda. Aceste dezmierdări, făcute copilei, pentru cuvântul că seamănă
mamei sale, produse în Sofronia Bandul o ură aşa de mare contra ei, încât o cuprindeau
fiori de mânie, când vedea că a mai rămas încă un tip de la femeia care a avut întâile
plăceri ale bărbatului ei şi îşi revărsa cu prisosinţă toată ura şi înverşunarea contra
nenorocitei copile. Nu trecea o zi, în care biata copilă să nu fi fost, de mai multe ori,
bătută şi izbită de pat, de părete şi de pământ. Sora lui Hinea intervenea necontenit în
favoarea nenorocitei copile, din care cauză Sofronia Bandul mijloci şi obţinu îndepărtarea
ei de către bărbatul său, care nu ştia ce se petrecea, fiindcă nu venea pe acasă decât numai
pentru a mânca şi apoi pleca iarăşi la vite. Astfel că desele şi barbarele maltratări au făcut
că tipul nefericitei mame, care se continua în copilă, de un timp, încoace începuse a se
veşteji, înclinând către mormânt. Dacă desele lovituri corporale producea necurmată
durere, ceea ce însă era mai sfâşietor erau foamea şi frigul, la care era supusă nefericita
copilă. Nimic mai dureros şi mai sfâşietor decât a vedea o fragedă copilă că, cu toate
loviturile ce i se aplică pe mâini şi pe picioare, pentru a nu se atinge de o bucăţică rece de
mămăligă, totuşi durerea foamei fiind mai presus de durerea fizică, caută mititica, în casa
tatălui ei, să ia pe ascuns o fărâmitură din mămăliga agonisită de dânsul, pentru a-şi
susţine viaţa. Îmbrăcată numai în cămăşuţă şi neputând suporta frigul, năzuia a se sui pe
cuptor, unde, în loc de a găsi o mamă, care să o primească la sânul ei, găsi o femeie
denaturată, o vitregă barbară, care o luă şi o aruncă în mijlocul casei, fără a se gândi că-i
poate sfărâma vreun membru al corpului. Acest mod de moarte prelungită aduse pe
nenorocita copilă în o stare jalnic de descris; faţa-i transparentă, corpul redus la cea mai
simplă expresiune a unui schelet şi căutătura-i stinsă, transmisă din ochii săi mari şi
frumoşi, nu se mai îndrepta asupra cuiva, decât pentru a produce milă şi compasiune.
Văzând însă Sofronia Bandul că tot se mai ţine puţină viaţă în nefericita copilă, a
început, în ziua de 15 ianuarie 1887, a o bate cu un ciomag gros şi a o lovi cu atâta
sălbăticie încât i-a rupt un picior şi nu s-a oprit cu loviturile decât când copila şi-a pierdut
conştiinţa. La 18 ianuarie, fiindcă copila nu se putea îndestul târâi, a fost din nou bătută,
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cu un ciomag gros şi cu un fund, astfel că, după vreo trei ceasuri, muri. Instrucţia afacerii
fiind terminată, rămâne ca justiţia să se pronunţe‖187.
În 1890, Bălăceana avea 2.324 locuitori, păstoriţi de administratorul parohial
Theodor Balan şi de cantorul Ambrosie Jemna. Primar al satului era Ioan Sauer, iar
învăţători, Alexie Rusu şi Panoria Capstrâmb.
În aceeaşi perioadă, se înregistrau la Bălăceana 50 familii de evrei, dar care nu
aveau sinagogă, baie ritualică şi şcoală proprii.
O listă de subscripţie pentru biserica ortodoxă din Cacica, din noiembrie 1891,
susţinută de „Alexie RUSU, învăţător superior din Balaceana‖ şi de soţia lui, Eugenia,
cuprinde următoarele nume de săteni: învăţătoarea Ana RIBICICA, economul Vasile
RUSU, Ion HINEA, Ion GROSARIU, Gavril MORARIU, Niculaiu TOFAN, Dumitru
alui Mihaiu CIUHAN, Petrea BEMBEA, Mihaiu CIUHAN, Georgi SASU, Anton
GROSARIU, Eudochia lui Ilie BANDOL, Tanasi alui Georgi SASU, Maria alui Niculaiu
BOCA, Mihaiu CORMUS, Glicheria alui Ambrosie ICUMA, Anisie alui Vasile RUSU,
Georgi BOCA, Toader BOZOMALĂ, Vasile IACOBAN, Alexa FLOREA, Nichifor
CIUHAN, Agaţia lui Isidor ROŞCA, Eudochia lui Niculaiu BAZGA, Iulia lui Mafteiu
DOBOŞ, Palaghia lui Mihai BAZGA, Paraschiva lui Georgi BUSUIOC, cantorul
Ambrosie JEMNA, Domnica lui Irimie alui Petru BOCA, Ecaterina lui Toader
TĂPĂLAGĂ, Ioana lui Mihaiu FRAIUC, Agapia lui Cirim DUMITREANU, Elisaveta
lui Irimie BOCA, Dumitru ŢIPURLEA, Dumitru PETRIŞOR, Georgi ŢIPURLEA,
Constantin şi Ecaterina IOMEŞ şi Iacob şi Agapia BABOR 188.
Cabinetul de lectură „Bălăceanul‖ s-a înfiinţat, odată cu o filială a Societăţii
cantorilor români din Bucovina „Lumina‖, în 1898, sub preşedinţia preotului paroh
George Şesan, vicepreşedinte fiind cantorul Ambrosie Jemna, secretar, teologul Mihail
Cormuş, iar cassar, Anton Grosariu. Din comitetul de conducere mai făceau parte
învăţătorul Alexie Rusu (bibliotecar), Michail Cormuş (controlor), Nicolai Buliga
(econom) şi membrii comisiei revizuitoare, Vasile Rusu, Dumitru Busuioc şi Luca Boca,
în „juriul de arbitriu‖ activând Nicolai Fedac, Petru Chichifoi, Dimitrie Ţipurlea, Vasile
Grosariu şi Vasile Iacoban189.
În 1901, „în localul agricultorului Zazonti Toderaş Nr. 93‖, s-a înfiinţat, la
Bălăceana însoţirea raiffeisiană, sub direcţiunea preotului George Şesan, din comitetul
director şi din consiliul de control făcând parte administratorul parohial Teodor Balan,
învăţătorii Alexie Rusu şi Panoria Capstrâmb şi primarul Ioan Sauer.
În aprilie 1906, „în comuna Bălăceana s-au colectat, la îndemnul d-lui antiste
comunal Mihai CORMUŞ, cu concursul binevoitor al d-lui învăţător Ilie DOBOŞ şi a
gospodarului Dimitrie BUSUIOC‖, produse agricole, numele sătenilor menţionaţi în liste
fiind următoarele: Anton GROSARIU, Pantelemon BANDOL, Terenti ARCĂLEAN,
Alexa FLOREA, Ştefan FLOREA, Ilarion ŢIPURLEA, George ŢIPURLEA, Petrea
FLOREA, Clementi GROSARIU, Ioan BANDOL, Nicolai DUPOI, Nastasia lui Andrei
BANDOL, Ecaterina ŢIPURLEA, Olimpia MAZERE, Alexandru BARBĂROŞĂ,
George ROŞCA, Grigori BUZILĂ, Chiril CIUHAN, Vasile BUSUIOC, David
IACOBAN, Ioan IACOBAN, Ieremie BOCA, George TOFAN, Grigore CÂRŢU, Ignat
URECHE, Nichifor BUSUIOC, Ilie BOCA, Luca ŢIMPĂSCU, Petru BLIORŢU, Saghin
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BOCA, Ioan CREMENIŢCHI, Nichita CIUHAN, Ştefan CIUHAN, Iacob CIUHAN,
Simion BANDOL, Maria CIUHAN, Spiridon BANDOL, Dionizie DUMITREAN,
George CIUHAN, Ioan BUZILĂ, Mihail CHINDRIŞ, Luchian RÂPAN, Pavel SASU,
Dumitru ŢIPURLEA, Dănilă CIUHAN, Dionizie BANDOL, Gavrilă COJOCARIU,
Grigori ARCĂLEAN, Marcu ARCĂLEAN, Maria BOCA, Nicolai BULIGA, Petru
BUSUIOC, George SASU, Petru BAZGA, Amfilochi BOCA, Ilie CIUHAN, Nichita
DUPOI, Pavel RÂPAN, Ioan LEUŢ, Grigore ROZOVLEAN, Anchidim BOCA, Savin
DOBOŞ, Iacob SAUER, Simion ŢIPURLEA, Vasile TOFAN, Mihai CHICHIFOI,
Dumitru CHICHIFOI, Pavel PETRIŞOR, Ilie PETRIŞOR, Ilie ROŞCA, Constantin
MORARIU, Maxim BOCA, Grigori TOFAN, Vasile URECHE, Zacharie BOCA, Ilie
URECHE, Ioan CIUHAN, Vasile CIUHAN, Pentelei ANDRONIC, George HANCEAN,
Alexa BUZOMALĂ, Nichita MORARIU, Ioan BUZILĂ, David RÎPAN, Vasile
IACUBAN, Pavel BUSUIOC, Vasile RUSU, Iacob BABOR, Eustafi BABOR,
Constantin LEUŢ, Clementi HULUBEI, Dumitru BUSUIOC, Ioan BOCA, Nichifor
BOCA, George BOCA, Zazonti TODERAŞ, Pavel CREŢU, secretarul comunal Carol
HOMINSCHI, Constantin BLIORIU, Roman RÎPAN, Toader BAZGA, Pavel SASU,
Sevastian ŢIPURLEA, Ieremie RÂPAN, Vasile BAZGA, Iftimie COVELCIUC, Petru
RUSCIOR, Pavel CHICHIFOI, Glicheria JEMNA şi Victor JEMNA 190.
1906: „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‖191. „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‖192.
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 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,
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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‖193.
1907: „Măcar că dl baron Hormuzachi a fost cumătru mare la ginerele dlui
Cormuş, totuşi dl Cormuş, din pricina unor bani ai comunei, va fi pe cale disciplinară
desrădicat din vornicie. Cum oare va sta lucrul cu părintele nostru, George Boca, pe care
noi toţi îl stimăm şi care ne-a fost cu multă tragere de inimă? Oare s-ar putea una ca asta,
193
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ca părintele să meargă de la noi, iar dl Cormuş, care e adevăratul vinovat, să ne steie şi
mai departe în fruntea satului nostru? Cormuş este acela, care a pus toate la cale
împotriva părintelui. El nu este om curat, şi oare s-ar pute ca mărturia şi uneltirile lui să
aibă mai mare cumpănă decât mai că întreg satul? / Mai mulţi gospodari‖ 194.
1907: O corespondenţă din Bălăceana, semnată de Vasile Boca, Chifor Busuioc şi
Gheorghe Stoleri şi bazată pe înfruntarea politică locală dintre tabăra preotului George
Boca şi cea a primarului (antistelui) Mihai Comoroşan (care se împăcau atât de bine în
1906!), susţine că „este neadevărat, că părintele Boca ar fi lacom şi şi-ar fi pierdut
încrederea în popor‖, dar că în fruntea celor ce „fac batjocură de sat, caută nod în
papură… stă vornicul nostru, Mihai Cormoş‖, care „este de 9 ani vornic la noi în sat.
Satul are o toloacă de cel puţin 200 de fălci, din care cea mai mare parte se ară, în tot
anul. Falcea se năimeşte cu un preţ anual de 40-120 coroane‖. Primarul Cormoş „nu
voieşte să se răspundă acuma cu noi, ci bate numai drumurile la Suceava şi Cernăuți, de
unde vine, din când în când, la Bălăceana şi-l vizitează pe jupânul Mochil Haas, care a
devenit posesorul crâşmei, ce-a putut-o cumpăra satul‖, şi, cică, „nu-i pasă nici de bancă,
nici de cabinetul de lectură, ci mai mult de paharul jupânului Mochil‖. „Mihai Cormoş,
primar şi gospodar în Balaceana‖ 195 făcea parte din Comitetul electoral districtual
Suceava. Povestea continuă, pentru că Dumnezeu iartă, dar preotul – niciodată. Prin
urmare, „un blăstăm greu se pare că zace asupra Bălăcenii. În loc să întărească elementul
românesc, care e copleşit de străinii veniţi în sat, slăbeşte pe zi ce merge, dezbinându-se
chiar în tabere, care se combat până la cuţit‖. Vinovat este, în opinia antisemitului preot
Boca, „vornicul Cormuş din Balaceana, care, din mila neamurilor sale şi cu ajutorul
adjutantului său, Ilie Doboş, a pus mâna pe toate instituţiunile culturale din sat, boicotând
pe preot şi pe toţi care au încercat să puie stavilă pornirilor sale, i-a adus în demnitatea sa
de preşedinte al cabinetului de lectură „Deşteptarea‖, pe bălăceni la dezbinare definitivă.
Domnia sa, supărându-se pe bălăceni, că i-au adus o cercetare de la Comitetul Ţării, în
urma căreia a trebuit să depuie în lada comunală câteva mii de coroane, care lipseau, a
căutat să se dezbare de orişice control al „răilor―, precum îi numeşte pe cei ce cutează a
nu fi de o părere cu dânsul. Ca fruntaş, pus de „răi‖ în fruntea satului, s-a avântat, prin
chiţibuşurile învăţătorului Ilie Doboş şi prin sprijinul neamurilor sale, la preşedinţie în
cabinetul de lectură şi, spre a scăpa de controlul membrilor, care cereau necontenit ca
domnia sa, ca vornic, să grijească ca legea pentru închiderea crâşmei, în zile de sărbători,
să fie băgată în seamă, a oprit acestora intrarea în cabinet. Dorinţa domnului vornic s-a şi
împlinit, căci mulţimea, oprită de la cabinetul „Deşteptarea‖, şi-a înfiinţat cabinetul
„Unirea‖, despărţindu-se astfel cu totul de fruntaşi care, la orice prilej, căutau să-i
boicoteze. Cu durere însă trebuie să amintesc că în Balaceana n-are drept de existenţă
acela ce gândeşte altfel decât badea Cormuş şi astfel cugetă oamenii că nici „Unirea‖ nu-i
îndreptăţită să trăiască, căci, în prima noapte, după constituirea comitetului, s-a năzuit o
sumedenie de bolohani asupra casei în care s-a aşezat noul cabinet, spărgând steclele şi
chiar geamurile fereştilor şi puind viaţa gospodarului Mihai Boca în cumpănă. Sărmană
Balăceană! Departe ai ajuns, prin conducerea atât de lăudată, a înţeleptului vornic Mihai
Cormuş şi a adjutantului său Doboş. Ţi-a mers vestea peste hotare că ai rămas fără preot,
că ai avut o prăvălie, care a fost desfăcută, după câteva luni de existenţă, că ai avut un
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cabinet, care începuse a se dezvolta sub preşedinţia parohului Boca şi care astăzi zace
iarăşi în ghearele morţii şi în discompunere‖196.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Bălăceana, comună rurală,
districtul Suceava, aşezată pe pârâul Ilişeşti, alături de drumul mare, dintre Stroieşti şi
Gura-Humora. Suprafaţa 22,98 km p.; populaţia: 2.324 locuitori, aproape exclusiv
români, de religie gr. or. Se compune din vatra satului, cu 2.299 locuitori şi din colonia
Gropile. Este legată, printr-un drum nou, cu şoseaua principală Suceava – Gura-Humora.
Are o şcoală populară, cu 3 clase, şi o biserică parohială, cu hramul „Sf. Trei Erarhi‖. La
1776 era proprietatea mănăstirii Ilişeşti. Localitatea îşi derivă numele, după legendă, de la
o seamă de locuitori, cu numele de Bălan, ce s-au aşezat aci. Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 1.308 hectare pământ arabil, 260 hectare
fâneţe, 13 hectare grădini, 386 hectare izlaz, 338 hectare pădure. Se găsesc 209 cai, 784
vite cornute, 516 oi, 963 porci şi 33 stupi. Bălăceana, moşie, cu administraţie specială,
districtul Suceava. Suprafaţa: 0,81 km p.; populaţia: 12 locuitori, germani şi români. La
1776, ţinea de satul Bălăceana şi era în stăpânirea mănăstirii Ilişeşti‖197.
1912: Şcolile răzeşeşti din Bucovina beneficiau de o colectă, făcută de Societatea
Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni, din Bălăceana contribuind, pe „lista Nr. 100,
încredinţată dlui Mihail Jemna, cooperator (al doilea preot – n. n.) în Bălăceana‖
adunându-se 10 coroane şi 60 bani, de la următorii săteni: „Mihai Jemna 3 coroane 20
bani; Vichentie Jemna, Victor Jemna, Alexie Rusu, Ilie Doboş, Zaharie Roşca, Emilian
Boca, Dumitru Busuioc – cu câte 1coroană, Clementi Grosariu – 40 bani‖198.
Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă lumina
tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 199, în 1940, Alexandru
VOEVIDCA a cules folclor şi de la Casandra SASU (32 ani în 1908) din Bălăceana.
1920: „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‖. „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‖200.
1925: „Un adevărat român plin, de energie e gospodarul Mihai Cormoş, din
comuna Balaceana, judeţul Suceava (Bucovina) al cărui chip îl dăm aici. El e acum în
etate de 65 de ani şi a fost deputat, în anul 1920. A fost, 22 de ani, primar în comuna
noastră, ca bărbat al datoriei şi cinstit în toate actele sale. De la alegerea sa în comuna
noastră, a dus întruna o activitate mare pentru stârpirea răufăcătorilor şi încetarea
neregulilor. În toată duminica şi sărbătoarea e în biserică, la sfânta liturghie, şi astfel dă
pildă bună şi celorlalţi săteni, ca să umble sârguincioşi la locaşul Domnului. Biserica
noastră era, în vreme de pace, gata de zidit şi nu s-a putut sfinţi din cauză că iconostasul
era sechestrat de fostul zugrav Schiller (autorul portretului legendarului lăutar Nicolae
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Picu – n. n.), şi dacă nu stăruia dl Cormoş, mai de multe ori, pe la guvern şi consistor,
desigur n-ar fi fost gata multă vreme. Faptele sale vrednice de laudă sunt: înfiinţarea
„Însoţirii de păstrare şi credit‖ (Raifeissen-cassa), înfiinţarea societăţii „Cabinetul de
lectură‖, înfiinţarea societăţii „Deşteptarea Poporului‖, a societăţii „Pompierilor‖ şi
zidirea „Casei Naţionale Române‖. Tot acest iubit gospodar cumpărase locul pentru
zidirea unei şcoale primare şi chiar materialul pentru clădirea era pregătit, dar, din cauza
războiului, nu s-a putut aduce la îndeplinire. E un model de gospodar şi creştin.
Dumnezeu să-l ţină mulţi ani, pentru binele tuturora / M. B‖201.
1930: „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
prăvălii202.
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‖ 203.
1930: „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‖204.
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… Procurorul general din Cernăuţi, dl Alexandru Teodoru, a primit
201
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numeroase delegaţii de locuitori, care i-au spus diverse reclamaţii. Domnia sa a însărcinat
să plece în comunele 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, s-a 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‖205.
1930: „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 s-au ocupat activ de circumscripțiile lor.
În unele părți, administrația a fost excedată‖206. Odinioară, loc împădurit, străluminat, icicolo, de poieni şi lazuri (defrişări sau curaturi, „loc curat‖ – în folclor), satul Bălăceana
beneficiază de o bogată reţea hidrografică, ţarinile sale fiind udate de pâraiele Bălăceana,
Babura, Paşcanu, Cirlivăţul, Corjan, Draci, Frasinilor, Glodoasa, Ilişasca, Mănăstioara,
Podolu, Prelucii, Tabora, Ţigăncii, Brazilor, Nistor şi Săsciori. Dealurile domoale
(Bahrin, Podiş, Cirlivăţul, Corjan, Săsciori, Movila La Ciungi, Vârful Regi, Baron,
Brăştii, Muncel, Preluca), acoperite cândva cu păduri (Codrul La Fântâna Rece, Bahrina,
Preluca) şi poieni (Poiana Bahrin, Poiana în Sus, Poiana Popii, Poiana Preluca), au fost
transformate, odată cu trecerea vremii, în ţarini şi imaşuri, toate închinate unor alte
contemporaneităţi.
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 24207: Florea Gheorghe,
soldat, ctg. 1933, cu ultimul domiciliu în comuna Bălăceana, judeţul Suceava, mort la 6
iulie 1941‖.
1945: „Prin Ordinul Nr. 319.634 din 15 Noemvrie 1945208, se fixează, pe data de
1 noemvrie 1945, următorii învăţători la şcoalele arătate în dreptul fiecăruia: Rosenblat
Rosa, la Bălăceana, p. 10, are casă şi teren‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947209, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Busuioc Gheorghe, de la Pârteştii de Sus, la Bălăceana‖.
1947: Tribunalul Suceava, prin Sentinţa civilă Nr. 201, pronunţată în dosarul
594/946, ordonă, la cererea Aurorei Tofan, înregistrarea ulterioară a morţii lui „Tofan
Dumitru din Bălăceana… de religie mozaică, fiul lui Nicolai şi al Varvarei, de profesiune
agricultor, în vârstă de 34 ani, mort la data de 30 noiemvrie 1944, în localitatea Crasna205
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Luci, din regiunea Tomhas, Rusia Sovietică‖ 210. Prin sentinţa Nr. 469, pronunţată în
dosarul 722/946, constată moartea lui „Dumitreanu Ieremie din Balaceana… de religiune
ort. rom., născut în Balaceana, născut în anul 1912 şi decedat la 31 ianuarie 1945, în
lagărul Nr. 5 din oraşul Sacht din U. R. S. S., în etate de 34 ani‖ 211. Prin sentinţa Nr. 190,
pronunţată în dosarul 298/947, se ordonă înregistrarea ulterioară a morţii lui „Constantin
Bliorţu din Bălăceana… de religiunea ort. rom. fini lui Toader şi Eleonora, decedat la 30
iunie 1944‖, iar prin sentinţa nr. 192, în dosarul Nr. 302/947, a lui „Grigore Iacoban din
Bălăceana… de relig. ortodoxă, fiul lui Ioan, decedat la 31 decemvrie 1914‖. În acelaşi
număr al Monitorului Oficial, prin sentinţa Nr. 193, din dosarul 304/947, este înregistrată
moartea „Domnicăi Cojocari din Bălăceana… religiunea ortodoxă română, fiica lui
Gavrilă, decedată la 31 decemvrie 1944‖ şi a lui „Dumitru Cojocari din Bălăceana…
religiunea ortodoxă română, fiul lui Gavril şi Domnia, decedat la 31 noemvrie 1944‖
(Sentinţa Nr. 194, dosarul 305/947)212.
BALCĂUŢI. Balcăuţii, sat atestat sub numele de „Balinţi pe Siret‖, în 7 iulie
1430, a fost moşia lui Ioan Jumetate, moştenit de unul dintre feciorii săi, Mândrul, la
împărţeala între fraţi, la care au mai participat Jurju şi Ştiful.
În eforturile sale de a-şi înzestra noua ctitorie, mănăstirea Putna, Ştefan cel Mare
cumpără satul Balcăuţi, în 10 septembrie 1471, cu 120 zloţi tătărăşti, de la Oană, fratele
lui Alexa spătar. Alexa cumpărase, la rândul lui, satul de la Iurghici, care-l primise danie,
pentru slujbă credincioasă, de la tatăl lui Ştefan cel Mare, Bogdan al II-lea.
Odată intrat în iobăgie călugărească, satul se anonimizează, singurele mărturii
fiind cele care se referă la conflictele cu megieşiile, precum cel din 10 ianuarie 1739,
provocat de răzeşii din Botăşinţa şi din Rudeşti, care împresuraseră o bucată de loc din
hotarul Balcăuţilor, iar egumenul Putnei, vigilent cu bunurile pământeşti, s-a plâns
domniei, Grigore Ghica Vodă trimiţându-l pe Miron sărdarul în cercetare.
Hotarnica Balcăuţilor, făcută de Vasile Buhăescu, în 1762, în baza hotarnicei din
12 iunie 1745, cuprinde următoarele repere toponimice: Drumul Iancului Voievod, Balta
rotundă, pârâul Balcăuţilor, dealul Obcina, hotarul Calafindeştilor şi Botoşeniţei, Pădurea
lungă către Siret, hotarul Rudeştilor, târgul Siret, bucata din hotarul târgului Siret dăruită
de Ştefan Petriceicu mănăstirii Sf. Onufrei, zăgazul domnesc, zăganul lui Lazăr, drumul
către Suceava.
În 1774, satul era o selişte pustie, pe care mănăstirea Putna o arendează, în 16
octombrie 1784, unor lipoveni.
În 1780, satul avea 113 familii lipoveneşti, dar o parte dintre acestea se mută în
alte selişti pustii, în vecinătatea lipovenilor din Balcăuţi aşezându-se, în 1786.
În 1784, conform unui raport al auditorului raionului Siret al administrației de
stat, din 8 aprilie 1784, optsprezece familii de maghiari din Moldova, care veniseră în
Moldova la îndemnul mănăstirii Putna, s-au stabilit la Bălcăuţi, lângă Siret. Ulterior,
această moșie a fost luată în considerare pentru așezările maghiare planificate la acea
vreme și adăugată, ca așezarea motivată, sub numele maghiar Laudon-Falva. Colonizarea
Bucovinei în ţinutul Siretului a continuat, în martie 1786, cu 52 de familii maghiare din
Moldova, în special din satul Bălineşti, familii care s-au mutat cu vitele și cu alte obiecte
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în Bucovina. Li s-a acordat permisiunea de a alege un loc, unde să se stabilească, pe
moșii mănăstireşti, și, în acest scop, au trecut prin ţinuturile Siret și Suceavă, optând
pentru a se aşeza la Dorneşti‖ 213. În nota de subsol, Friedrich Raimund Kaindl adaugă:
„La 25 septembrie 1785, Enzenberg raportează că „noul sat Laudonfalva, numit anterior
Bălcăuţi‖, este format din „coloniști veniţi din Moldova‖. „Dacă Laodonfalva mai poartă
astăzi un nume maghiar, fără ca maghiarii să fi trăit vreodată aici, pe de altă parte o
colonie maghiară a existat, într-un alt loc, deși doar pentru o perioadă scurtă de timp, fără
a-i da un nume maghiar. Încă din 4 octombrie 1785, Bădeuţi a raportat că o întreagă
așezare secuiască, formată din 30 de familii calvine, ar fi gata să vină în Bucovina,
imediat ce își vor fi consumat proviziile de iarnă. De fapt, au venit 40 de familii, la
Suceava, în mai 1786, și au fost găzduite, inițial, în vecinătate, la Şcheia. Întrucât nu
doreau să se despartă unii de alţii, a trebuit, din nou, să se găsească o așezare. Deoarece
mulți locuitori ai satului Rarance, care, ca și regiunea Joseffalva, aparținea mănăstirii
Slatina, din Moldova, și se află în nord-estul Bucovinei, în 10 mai 1786, Beck a sugerat
trimiterea maghiarilor acolo unde ar avea propria comunitate şi s-ar putea forma, fără a
provoca, „disciplină și reticență‖, datorită credinței lor‖. „Întrucât această zonă era în
special în pericol, din pricina vecinătății Hotinului, la izbucnirea războiului ruşilor cu
turcii (1788-1790), coloniștii au părăsit ţinutul și s-au mutat în Hadikfalva, Istensegits și
Andreasfalva, unde au ocupat terenurile abandonate de către cei ce plecaseră în Moldova.
Deci maghiarii reformaţi s-au împrăștiat în aceste așezări‖ 214.
În 1843, parohia din Balcăuţi, cu 735 enoriaşi, avea un preot administrator, pe
Vasile BACINSCHI. În 1876, parohul Ioan HOSTIUC păstorea peste 1.164 enoriaşi.
Biserica din Balcăuţi, restaurată de Maria SCHIRM, în 1876, era slujită, în 1907, de
parohul Ioan HOSTIUC, născut în 1839, preot din 1866, paroh din 1871, cantor fiind
Epifanie BACINSCHI, născut în 1873, angajat cantor în anul 1900.
În 1869, Bălcăuţi făcea parte din administrarea districtului Siret, împreună cu
„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‖215.
O şcoală cu 3 clase funcţiona, la Balcăuţi, din 1882216.
În 1890, Balcăuţii aveau 1.158 locuitori. Preot era Ioan Hostiuc, iar cantor
bisericesc, Vasile Casparovici. Primarul se numea Ilie Odoviciuc, iar învăţătorul, Ilie
Lăcustă.
În 1906, la serata „Junimii‖ de la Palatul de bere din Siret, participa şi
arhipresviterul stavrofor „dl Ioan Hostiuc din Bălcăuţi‖217; care urma să împlinească „40
de ani de preoţie‖. „Una din cele mai frumoase opere a muncii sale este netăgăduit
213
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Internatul de băieţi români, Şcoala română şi Societatea damelor române din Siret.
Iniţiatorul şi sufletul acestor focare româneşti, care cu mâna plină a dat şi dă din averea
sa, agonisită prin muncă şi cruţare, pentru progresul lor, e protopresviterul Ioan Hostiuc‖,
onorat cu „16 decrete de laudă şi recunoştinţă din partea Consistoriului‖. Biografia: „S-a
născut în vechiul oraş Siret, la 6 iulie 1839, unde tatăl său, Constantin, a fost preot pe
atuncea. A studiat gimnaziul în Cernăuţi şi a trecut examenul de maturitate în 1861, la
Blaj, în Ardeal. După terminarea studiilor teologice s-a căsătorit, în noemvrie 1866, cu
Cleonica Tomiuc, din care căsătorie i-a rămas un fiu, Constantin, actualul secretar la
Dieta ţării. În decemvrie 1866, a fost hirotonit în presviter şi trimis ca preot de ajutor la
Boian. În 1868, a fost denumit administrator parohial la Uişeşti şi, în anul 1869, dat, tot
în aceeaşi calitate, la Bălcăuţi, unde, după 2 ani, a fost decretat paroh. În anul 1883, a
fost înaintat la treapta de exarh şi, la anul 1886, denumit vicar protopresviteresc, în anul
1894, i s-a încrezut conducerea decanatului Siret, în anul 1897, a fost denumit
protopresviter districtual şi în anul 1904 i s-a conferit demnitatea de arhipresviter
stavrofor, cea mai înaltă distincţiune pentru un protopresviter‖218.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Bălcăuţi (Balkoutz sau
Laudonfalva), comună rurală, districtul Siret, aşezată pe pârâul Horaeţ, spre N.-V. de
comuna Botuşeniţa, lângă drumul districtual Suceava-Siret. Suprafaţa 1.301 km p.; populaţia 1.386 locuitori ruteni, de religie gr. or. Este legată de şoseaua principală SuceavaSiret printr-un drum de ţară. Are o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială
„Adormirea Maicii Domnului‖, ce are ca filială biserica din Botuşeniţa. Această comună
este pomenită, pentru prima oară, în anul 1470. În timpul deselor războaie, ce au urmat
după data aceasta, a fost pustiită adeseori, dar a fost reîntemeiată îndată. În hrisovul din
10 septembrie 1470 se vedea că a fost câştigată, prin intermediul lui Ştefan cel Mare, de
către un anume Oană, care a dăruit-o apoi mănăstirii Putna, în posesia căreia a stat până
la secularizarea averilor mănăstireşti de către guvernul austriac. La 1776, nu era comună,
ci numai moşie, cu puţine case, probă că începuse a se desfiinţa. A fost însă populată din
nou, printr-o puternică colonie de ruteni, veniţi din Moldova, unde formase una din acele
resturi de populaţie adusă din Pocuţia, precum se găsesc şi astăzi încă, pe lângă Huşi,
Vereşti etc. În 1784-1786, s-a încercat a se face aci o colonie de unguri, însă lucrul nu s-a
prins. În 1780, a fost unită cu Botuşeniţa şi Gropenile (Gropina). Populaţia se ocupă cu
agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 1.092 hectare pământ arabil, 141
hectare fâneţe, 8 hectare grădini, 19 hectare izlaz. Se găsesc 72 cai, 521 vite cornute, 313
oi, 479 porci şi 28 stupi‖219.
În 1910, satul Balcăuţi era, în întregime, de limbă slavă.
1915: Infanteristul Vasile Petraşciuc, Bălcăuţi, soldat în Regimentul 22
Infanterie, a căzut rănit pentru ţărişoara lui220.
1920: „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 funciare pentru moşiile bucovinene, în suprafaţă de 151 ha 34 a
03 mp, proprietatea Fondului bisericesc ort. or., în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖ 221, a devenit definitivă.
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1940: Tablou de cărţile de capacitate (atestate de meserie – n. n.) eliberate de
Oficiul Rădăuţi, anulate de minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940‖ 222: Cernăuţean
Gheorghe, tâmplar, domiciliat în Bălcăuţi; Daniuliuc Ilie, fierar, domiciliat în Bălcăuţi;
Chitriuc Ioan, fierar, domiciliat în Bălcăuţi.
1946: În Monitorul Oficial, Nr. 264 din 13 noiembrie 1946, pp. 11909 şi
următoarele, sunt înregistrate următoarele cooperative săteşti de credit: Cooperativa
„Voevodul Balc‖, comuna Bălcăuţi, judeţul Rădăuţi.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947223, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Hudicovschi Onofrei, de la Costişa, la Balcăuţi, şi Hudicovschi Olga, de la
Costişa, la Balcăuţi.
BĂNCEŞTI. Numit, de-a lungul timpului, Bărăuţi, Bancouţi, Bătăcăuţi, Bancăuţi,
satul Bănceşti, din vecinătatea Siretului, beneficiază de atestare documentară din 24
februarie 1437, când fiii lui Alexandru cel Bun, Ilie şi Ştefan Voievozi, dăruiesc lui Ioan
Jumetate satele Bătăcăuţi şi Muşineţ.
Peste aproape două veacuri, în 21 septembrie 1635, Dumitraşco, mare armaş,
primeşte întăritură de la Vasile Lupu Vodă pentru „satul Bănceşti… cu casă, pomet şi loc
de fânaţ‖, cumpărat, cu 300 taleri de argint, de la Vidraşco, nepotul lui Coste vameş, şi de
la jupâneasa Nastasia.
În 12 ianuarie 1680, Ştefan Petriceicu dăruieşte „satul Bănceşti, cu eleşteu, mai
sus de târgul Siret‖, mănăstirii Sf. Onufrei, care va ceda proprietatea sa mănăstirii Putna,
în împrejurări necunoscute, egumenul Putnei jeluindu-se lui Grigore Ghica Vodă, în 1
aprilie 1740, că-i este împresurată moşia Bănceşti de către sireteni.
În 1708, Mihai Racoviţă Vodă întărea „satul Banceşti, mai sus de târgul Siret…
cu grădină şi prisacă‖ mănăstirii Sf. Onufri.
Recensământul lui Rumeanţev224, din 1772-1773, înregistrează la „Onofreiu‖ şi
Bănceşti, în Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „36 – toată suma caselor‖,
însemnând 1 popă, 3 femei sărace, 1 nevolnic şi 31 scutelnici ai mitropolitului Iacob
Putneanu.
În 1774, satul Bănceşti era un cătun al satului Văşcăuţi pe Siret, împreună cu
Muşeniţa, Slobozia şi Perjul, cele patru cătune având câte maximum 10 bordeie ţărăneşti.
Recensământul lui Spleny, din 1775, nu menţionează, totuşi, Bănceştii, satul fiind mai
curând o moşie, decât un sat ca atare.
În 14 aprilie 1784, Dositei Herescul, episcopul Bucovinei, arendează, pe patru ani,
pentru 80 lei pe an, meseriaşului siretean Gheorghe Matei „două cârciume, una în satul
Onufrei şi alta la drumul Sucevei, lângă Bănceşti‖, dar şi „15 fălci de iarbă în Bănceşti,
ca să-i facă fân‖ episcopiei.
În 1843, parohia Bănceşti era arondată celei din Muşeniţa, slujită de parohul
Ştefan GEORGIAN, care avea, în cele două sate, 469 enoriaşi. În 1876, parohia, cu 1.108
enoriaşi, cuprindea satele Sf. Onufrei, Mănăstioara, Bănceşti şi Drăguşanca sau
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Drăguşeni, paroh fiind Ioan SIRETEAN. Aceiaşi structură a parohiei (comună
bisericească) se păstra şi în 1907, când Bănceştii şi Sf. Onufrei foloseau biserica
schitului, construit, în anii 1672-1673, de Ştefan Petriceicu Vodă, dar în Bănceşti exista o
biserică, zidită de Mihail de CUPARENCU, în 1855 şi restaurată în 1889. Paroh era
Averchie MACOVEI, născut în 1856, preot din 1883, paroh din 1903, iar cantor, angajat
în 1900, Eugen GEORGIAN, născut în 1864.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖225.
O şcoală cu 3 clase funcţiona, la Sf. Onufrei, din 1875 226.
În februarie 1894, îndemnaţi de preotul Nicolai TUTUESCUL, locuitorii satului
Bănceşti au jurat, în biserică, „să nu beie rachiu‖, întocmind şi o listă cu semnături,
importantă şi ca mărturie despre locuitorii de atunci ai satului, aceştia fiind: George,
Dimitrie, Ilie, Zaharie, Vasile, Petru, Ştefan, Michail, Ioan, Grigorie, Gavril, Maria şi
Ana BANCESCUL, Ioan şi Dimitrie SCRIPCARIU, Pentelei, Laurentie, Ioan, George,
Marta, Constantin şi Michail COROLIUC, Gavril, Ştefan şi Ana TURCULEAC,
Constantin şi George BREABĂN, Michail, Meletie, Vasile şi Eufrosina PARASCAN,
Pavel, Dimitrie şi Nicolai CĂRŞMARIU (probabil feciorii sireteanului Gheorghe
MATEI), Calistru, Vasile şi Toader ORĂNDOVICI, Vasile MASEPIUC, Nicolai
DVORA, Loghin MOLDOVAN, George ROTARIU şi Ilie URSACHI 227.
O altă colectă, din 1902, pentru Palatul Naţional din Cernăuţi, încredinţată
preotului din Sf. Onufrei (pe atunci, corp comun cu satul Bănceşti), Nicolae
TOTOESCU, menţionează, în Bănceşti, pe: Parascheva CUPARENCO, George
ORENDOVICI, Vasile BANCESCUL, George PARASCAN, Mihai BANCESCUL,
Calistrat ORENDOVICI, Zaharie BANCESCUL, Constantin BANCESCUL, Zaharie alui
Ştefan BANCESCUL, Ştefan TURCULEAC, Ştefan BANCESCUL, Vasile
ORENDOVICI, Laurentie BĂRBUŢĂ, Ioan COROLIUC, Antonie MOLDOVAN,
Dumitru BĂRBUŢĂ, Pavel CÂRŞMAR, Zaharie DANELIUC, Toader SOCOLIUC,
Ştefan BĂRBUŢĂ, Longhin MOLDOVAN, Petrea BABIUC şi Maria BABIUC, iar din
Sf. Onufreiu, pe Constantin de GALER, Eugenie GHEORGHIAN, Vasile FEDORCIUC,
Panteleimon BREABĂN, Dumitru PALAMAR, Maria GHEORGHIAN, Ion AGAPI alui
Luca, George BUCEVSCHI, George alui Andrei PALAMAR, Grigori BREABĂN, Ioan
alui Vasile BODNAR, Ştefan URSACHI, Anghelina BREABĂN, Ion alui Ştefan
BREABĂN, Mihai PALAMAR, Dionis SPORI, Alexandru BREABĂN, Ştefan
POPESCUL, Ştefan alui Ionică URSACHI, Nistor BIGHEI, Leontina BIRĂU, Dumitru
BREABĂN, Isachi BREABĂN, Mihai BREABĂN, Onufrei MELNEC, Ştefan
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BANCESCUL, Ştefan AGAPI, Vasile BANCESCUL, Dumitru POPESCUL, Iacov
BODNAR, Sava GHEORGHIAN, Toader BODNAR, Titus BIGHEI, Mihai PLEŞCA,
Toader MOCREI, Ioan alui Alexandru URSACHI, Alexandru URSACHI, Iftimie
POPESCUL, Petru alui Luca AGAPI, George AGAPI, Ştefan BUCEVSCHI, Dumitru
URSACHI, Ilie MOCREI, Constantin BREABĂN, Dochiţa FURNICĂ, Ioan
BUCEVSCHI, Leon BUCEVSCHI, Onufrei FURNICĂ, Simeon BIGHEI, Toader
POPESCUL, Ştefan GORAŞCIUC, Toader AGAPI, George GHEORGHIAN, Vasile
HUMENIUC, Ilie ANDRONICIUC, Constantin HUMENIUC şi Axenia BODNAR 228.
1910: Printre comunele răzăşeşti de categoria I, „se numără comunele: Muşeniţa,
Banceşti, Botuşeniţa, Gropana, Igeşti, Ropcea, Banila moldovenească, Budeniţ,
Broscăuţul-vechi, Cireş, Davideni şi Nouă-suliţe‖ 229.
1920: „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 funciare pentru moşiile bucovinene şi corpul rustical fasc. No. 501 din
registrele funciare 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‖ 230.
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 fiecăruia 231: Băncescu Aurom, comuna Bănceşti,
media 8,00‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947232, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Orendovici Viorica, de la Vicov Sus, Laura, la Bănceşti‖.
BĂNILA PE CEREMUŞ. În 7 mai 1555, când Alexandru Lăpuşneanu întărea
nepoţilor lui Danco Banilovschi, Fedco şi Maruşca, copiii Magdei Banilovschi, şi verilor
lor, Alexandru şi Avram, feciorii lui Ioan Banilovschi, câte o jumătate din satele Bănila
pe Ceremuş, Lucavăţ şi Igeşti, reconfirma existenţa unor localităţi vechi, frământate de
zvârcolirile vremurilor.
În 8 februarie 1595, Ilie, vătaf de Barbeşti, şi Fădor Orbul, îşi disputau nişte părţi
din Hluboca şi din Bănila pe Ceremuş, dar s-au împăcat prin cedarea unor părţi din
Şişcăuţi, care aparţineau lui Fădor Orbul, vătafului Ilea.
În 8 martie 1641, se întărea uricul prin care „Petrea, fiul lui Isac, fratele său
Toader şi surorile sale Ana, Gaftona şi Toader, copiii lui Grama de Călineşti‖, cumpărau,
cu 150 galbeni, părţile Onacăi, fiica Vasilinei, ale Mariuţei şi ale lui Gheorghie, copiii
Saftei, şi ale lui Ionică, fiul lui Constantin, toţi nepoţi ai Vasilinii, din satele Lucavăţ,
Bănila, Igeşti şi Hliboca.
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Bănila însemna un vechi sat răzăşesc, aşezat pe malul drept al Ceremuşului, între
Milie şi Văşcăuţi, proaspăt ieşit din indiviziune, deşi părţi de sat şi de moşie vor mai fi
disputate între răzeşi, unii dintre ei ajunşi, între timp, printre boierii de frunte ai
Moldovei, precum Isar de Călineşti, care avea să revendice, în 29 iulie 1649, la Divanul
lui Vasile Lupu, „partea care i se va alege‖ din Bănila. Alţi răzeşi bănileni, precum Ilea
din Bărbeşti, deveniseră răzeşi şi în alte sate, pe locurile lăzuite de ei sau prin pătrunderea
în răzeşii existente, prin căsătorie. Ilea disputa părţi din Bănila, în 8 februarie 1595, cu
Fădor Orbul, asupra dreptăţii urmând să decidă starostele de Cernăuţi, Sidorie.
În 23 aprilie 1652, Bănila se împarte între Ştefan Rugină şi fraţii Cucoranul, dar
jirebiile răzeşeşti încă mai există şi vor supravieţui în timp, răzeşii transformându-se,
încetul cu încetul, în mici boiernaşi, care îşi lucrează pământurile cu iobagi, aduşi de prin
ţările vecine.
În 1 aprilie 1680, când Grozava, fata lui Isac de Sinehău, văduva lui Constantin
Cocoranul, determină împărţirea moştenirii rămase după soţul ei, cumnaţilor ei, Miron
Cucoranul, Vasile Căzăcescul, Tudosie Ţintă, Costaşco căpitanul Turculeţu şi Trinca, le
revene „din giumătate de sat Banila, din partea de sus, a şes parte‖.
Nicolai Gafenco, fiul lui Dumitraşco Gafenco şi al Mariei Rugină, sora lui Pavel
Rugină şi fata lui Ştefan Rugină şătrar şi al Nastasiei, fata lui Isac de Sinehău, obţinea
uric de la Divanul lui Matei Ghica Vodă, în 31 august 1655, pentru a patra parte din
Bănila.
Preot al satului, prezent, în 21 august 1687, la o hotarnică, era un oarecare Anton.
În 2 aprilie 1700, Gheorghe Isar, urmaşul lui Isar din Călineşti, vindea
medelnicerului Constantin Turcul (străbunul zvăpăiatului neam Turculeţ) „a şasea parte
din a treia parte‖ din sat, cea pe care „a cumpărat-o părintele meu, Isar, de la Vasile
Postelnicescul‖. Ulterior, adică în 12 iulie 1712, Gheorghe şi Mierla Isar vindeau lui
Constantin Turcul şi „lazurile la pârâul Crivăţ, zise ale Petreştilor‖, după numele unui
Petrea, care tăiase pădurile prin acele locuri.
În 14 octombrie 1740, satul Bănila a fost împărţit între Miron Gafenco, Moise
Cucoranul, Tănasie Ţintă şi alţi răzeşi, Miron Gafenco, vornic de Câmpulung Rusesc,
nepot de soră (Maria) al lui Pavel Rugină, obţinând, împreună cu fratele său, Dumitraşco,
uric pentru jumătate de sat, în 22 iulie 1768.
În 1752, la împărţeala moşiilor Goianeştilor, fraţii Toader, Nacul şi Ion Goian, şi
surorile lor, Măriuţa, jupâneasa lui Vasălce, Irina, jupâneasa lui Andrei Marcu, şi Gafiţa,
jupâneasa lui Sandul Tăutul, primesc a şasea parte din tot satul Bănila şi a cincea parte tij
în Bănila din tot satul.
Tănasie Ţintă, care stăpânea o parte din Bănila, a dăruit-o, cu vecini şi lazuri,
schitului Berejniţa, zidit de Isac Cocoran, iar daniei din 26 mai 1748 i-au fost martori
protopopul Gligorie din Bănila, vornicul Bănilei pe Ceremuş, Cotaşco, Constantin
Cocoran şi Vasilie Grierosu.
În 11 iunie 1754, fraţii Nicolae şi Dumitraş Gafenco obţin uric de la Matei Ghica
Vodă pentru părţile lor de moşie din Bănila, jumătate de sat, cea care aparţinuse lui
Rugină şi surorii lui, Maria, mama fraţilor Gafenco.
Fostul vornic al Bănilei, mazilul Cotaşco, avea să se jeluiască la Divan, în 26
martie 1774, împotriva căpitanului de cazaci Tarasie Cocoran, care colonizase cu cazaci
sfertul de sat pe care el, Cotaşco, îl primise drept zestre a jupânesei Nastasia, fata lui
Gheorghe Cocoran.
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Recensământul lui Rumeanţev233, din 1772-1773, înregistrează la Bănila de Jos,
moşie a lui Nicolai GAFENCO, „63 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, Iacob, 1
mazil, Nicolai GAFENCO, 3 argaţi ai lui Nicolai GAFENCO, Vasilie DRĂGAN, Hrihor
CHISĂLIŢĂ şi Mihail PRICOPCIUC, 6 ţigani, Ivan, Toader, Anton, Luca, Dumitru şi
Hlihor, 2 jidovi, Froim şi Herşko, 5 văduve, Maria, Iliana, Aniţa, Vasâlina şi Paraschiva,
şi 45 birnici, şi anume: Dumitru COLOTILĂ vornic, Andrei BEŢINCO vătăman, Simion
HUŢUL vătăman, Vasilii morar, Iacob COZARIUC, Ivan SABCA, Giorgie COLOTILĂ,
Ivan COZA, Vasili MANDRIC, Petre TEMHUN, Iacob ZAHARIICIUK, Nichita
COSTAŞ, Iacob MOISUC, Ivan MARISACO, Mihail HAVERIŞCA, Pricop COSTINIC,
Ştefan MANDRUC, Gavril MACOVEICIUK, Ivan BOTNARIUC, Alecsa CĂZACUL,
Andrei MOMITCO, Ivan MOISA NICOLENKO, Nichita ŞEMENIC, Petre
NICOLENKO, Mihail COZORII, Mihalachi FOCIUC, Matei BĂRĂZUN, Vasile
RĂDULIAC, Ivan MARCON, Fedor NEZNOC, Toader RADOLENKO, Petre
NAHAICIUK, Andrei ciobotar, Marco MOISA, Andrei morar, Palii HOLIC, Ivan
BALVAS, Timofei CIORNEI, Simion pânzariul, Palii CRÂTACU, Hlihor COŞUMAN,
Ştefan COŞUMAN, Pricop BILAVA, Alecsa NEMITCO şi Toma BĂLAVAS.
În Bănila de Sus, moşie răzeşească, existau 79 case, cu 2 popi, Giorgii şi Gligori,
2 dascăli, Tănasă diacon şi Ivan dascăl, 3 ruptaşi, Costaş CUCORAN, Gavril sin ego
(deci fiul lui Costaş Cucoran) şi Toader ruptaş, 4 jidovi, Iancul, Iţko, Froim şi Moşko, şi
68 birnici, adică: Ştefan PRICOCICO, Ivan MERDACO, Alecsa HUŢUL, Ivan RADUL,
Iacob LOTIN, Iurii sin CARPU, Hrihor zet CARPU, Petre sin CARPU, Oleksa
RONISCHII, Ivan RONISCHII, Andrei DIACONENKO, Ştefan ANDRU, Vasile sin
ego, Istrate ANDRU, Marco ANDRU, Mihail ZARULĂ, Tănasă ZARULĂ, Hrihor
DEZUR, Nicolai MIGLII, Ostafii IVANCIUK, Ivan băjenar, Ivan băjenar, Andrei botnar,
Petre sin CARPU, TIŢCO teslar, Ştefan sin TIŢKO, Hrihor sin morar, Iacob brat ego,
Ştefan botnar, Ion botnar, Petru ANTONICU, Hrihor BIICIUK, Vasili BEZERECICA,
Ştefan morar, Dumitru MELNIC, Sămen MĂZANUL, Matei MARISCO, Ilie botnar,
Vasilie MAROSAC, Hrihor STRENICA, Vasili CHIIVA, Hrihor CHIIVA, Chirilo
HRAB, Vasili scutariul, Vasili DODIŞ, Andrei SĂRIDOCO, Simion CIORNEIE, Onisko
MELNICIUK, CARPU morar, Iurii FINIUC, Sămen zet MARCO, Sămen FINUC,
Hrihor DROŞ, Vasili DROŞ, Ivan MOROZ, Timofei MOROZ, Vasili COLOTILĂ,
Roman KODILKA, Dumitru GEORGIICIUK, Ivan SCUTARENKO, Ivan KOBILKA,
Ilie HLIHORIUK, Ivan ciobotariul, Mihail BORCHIZA, Vasili sin COBÂLCĂ, Hrihor
OGORA, Ivan TODOSII şi Hrihor GRĂPINA.
În 1774, când vin austriecii, Bănila de Jos, cu Slobozia Bănilei, avea 1 mazil şi 82
ţărani, iar Bănila de Sus, 5 mazili, 4 popi şi 105 ţărani. La începutul aceluiaşi an, în 26
martie, Costaş de Bănila şi Tarasie Cucoranul îşi dispută moşia, obţinând, fiecare, câte o
a opta parte de sat, iar Cucoranul, care va revendica, în 5 februarie 1782, şi
şaisprezecimea lui Tănase Ţăntă, îşi colonizează moşia lui cu cazaci.
În 25 aprilie 1783, Dumitraş Gafenco revendică jumătatea de sat moştenită de la
bunicul său, Dumitraş Gafenco, fiul lui Ştefan Rugină. Tot atunci, Gheorghe Lenţa,
Iordachi Ciolpan şi Toader Mălai declară, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a
proprietăţilor în Bucovina, că stăpânesc împreună un sfert din satul Bănila pe Ceremuş.
Toader Mălai şi egumenul schitului Berejeniţa revendică o optime, iar Iacob conte de
Logoteti (ginerele lui Leon Imbault) – a douăsprezecea parte din sat, în vreme ce
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Constantin „care-şi zice Cocoran‖, deşi este doar „feciorul popii Gheorghe‖, vrea şi el o a
douăsprezecea parte.
În 14 februarie 1789, pătruns în obşte printr-o mezalianţă, contele Iacob Logoteti
arendează partea lui de sat, inclusiv cea cumpărată de la Panaite Stroescul, cu 400 lei,
evreului Iosel Schwender. Partea de sat care aparţinuse lui Miron Gafenco este împărţită,
în 23 mai 1793, între copiii lui Nicolai şi ai Nastasiei Gafenco, Andrei şi Vasile.
În 8 aprilie 1797, Aniţa şi Mihalachi Răut vând soţilor Zoiţa şi Ioniţă Volcinschi
1/24 din Bănila, iar în 2 noiembrie, Ioan Zota dăruieşte copiilor săi, Vasile, Maria,
Catrina şi Aniţa, părţile sale de moşie. Un an mai târziu, în 24 mai 1798, ei îşi înzestrează
cu părţile sale din Bănila fiica, Odochia, care se căsătorea cu Gavril Borşan.
După anul 1800, boierii noştri, deveniţi elită germanizată sau polonizată, continuă,
ca şi odinioară, să se joace cu oameni şi moşii. Iohann Turkul, fiul lui Elias, vinde fratelui
său, Anton von Turkul, partea din moşie pe care o moşteneşte, în 10 octombrie 1801. În
19 ianuarie 1802, văduva lui Ioan Cucoranul, Maria, îşi înzestrează cu părţile sale fiica,
Nastasia, jupâneasa lui Condorachi Pătraşcu. Şi, în sfârşit, în 23 mai 1823, Vasile Lenţa,
fiul lui Grigore, dăruieşte nepoţilor săi, Alexandru şi Vasile, partea de sat moştenită de la
mama sa, Maria, fata lui Constantin Tăutul.
Fondul Religionar, care stăpânea o parte din moşia Bănilei (puteau rămâne
cuvioşii propagandişti ai averilor din cer şi fără o halcă din moşia Bănilei?), vinde prin
licitaţie, pentru 13.064 guldeni, moşioara aceea lui Vasile Gafenco.
În rest, ca şi până atunci, nu s-a prea întâmplat nimic, cu excepţia faptului că, în
21 decembrie 1857, s-a născut, la Bănila pe Ceremuş, teologul Eugen A. Kozac, probabil
urmaş, cum o sugerează şi numele, al cazacilor colonizaţi, în 1774, de Tarasie Cucoranul.
În 1843, cele trei biserici ale Banilei pe Ceremuş, „Ober‖ (de Sus, cu 1.319
enoriaşi), „Unter‖ (de Jos, cu 1.132 enoriaşi) şi Slobozia Banilei (641 enoriaşi), toate
aflate sub autoritatea patronală a lui Stephan von WASSILKO, erau slujite de parohul
Theodor SLUŞANSCHI, respectiv de administratorul Vasile VASILOVICI şi, în
Slobozia, Grigorie VELEHORSCHI. În 1876, când drepturile şi responsabilităţile
patronale erau exercitate de Ioann şi Michael BOHOSIEWICZ, parohia Banilei pe
Ceremuş, cu 3.296 enoriaşi, era slujită de parohul Wassilie CHARINOWICZ şi de
preotul Constantin DANILEVICI, la Slobozia Banilei, care avea doar 669 enoriaşi,
slujind parohul Theofil KOSSOWICZ (numele este tăiat cu creionul, de un probabil
cunoscător, în sursa citată). În 1907, drepturile şi responsabilităţile patronale erau
exercitate de Anna, Iulia şi Emil de BOGDAN, de Ioan, Kazimir, Tadeus, Romania,
Jadwiga, Helene, Stanislawa, Ludwiga şi Michael de THEODOR, de Theodor, Zacharias,
Ioan, Josef şi Bogdan ai lui Peter BOHOSIEWICZ, de Maria DEBINSCHI, de Maria
KOSINSKI şi de evreul Moses Josef HERMES. Paroh era Konstantin DANILEWICZ,
născut în 1847, preot din 1873, paroh din 1877, preot cooperator era Kornel
ANDRIJCZUK, născut în 1862, preot din 1899, iar cantori, angajaţi în anul 1900, erau
Emilian CZERNIAWSKI, născut în 1860, şi George TOFAN, născut în 1876.
În Banila pe Ceremuş funcţiona o şcoală cu 5 clase din 1856 234.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: Vaşcăuţi (Târg) pe Ceremuş, Banila rusească pe Ceremuş, Slobozia Banilei,
Berbeşti cu Ostra pe Prut, Bobeşti, Ciartoria, Dracineţ, Hliniţa, Căbeşti, Călineşti pe
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Ceremuş, Carapciu pe Ceremuş, Costeşti, Stăneştii de Sus pe Ceremuş, Stăneştii de Jos
(tribunal districtual), Vilaucea, Voloca pe Ceremuş, Zamostie, Zeleneu cu Samsonowka,
Pleşniţa‖ 235.
În 1890, Bănila pe Ceremuş avea 4.479 locuitori, dintre care 818 evrei, doi preoţi
(Vasile Charinowicz şi Samuil Simionovici), patru învăţători (Vasilie Stefiuc, Ladislaus
Kukielka, Sigismund Scholz, Ios. Zukowska), un primar rutean (A. Ciornocoza) şi un
cantor bisericesc (I. Popovici).
O listă de subscripţie pentru zidirea bisericii orientale din Cacica, întocmită, în
iunie 1891, de „Vasile CHARINOVICI, paroh şi protopresviter în Banila rusească‖,
menţionează, printre familiile comunei, pe: soţii Alexandru şi Carolina VLAD, Vasile
STEFIUC, sergentul major Emanuil MIRĂUŢĂ şi soţia sa, Elena, Anton SLAVIC, Osia
FINGERHUT, Wenzel MACEK, preotul ajutător Dionisie CHISILEVSCHI, George
ILCIUC LINEŢCHI şi cantorul Ion POPOVICI236.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Bănila Rusească (Ruskij
Banyliw) comună, rurală, districtul Vijniţa, aşezată pe malul drept al Ceremuşului, între
Milie şi Bănila-Slobozia. Suprafaţa: 21,34 km p.; populaţia: 4.673 locuitori ruteni, relig.
gr. or., şi ceva izraeliţi şi germani. Cuprinde, pe lângă vatra satului, cu 4.296 locuitori, şi
satul Berezniţa (Berejniţa, Bereznica, sat, pendinte de comuna rurală Bănila Rusească,
districtul Vijniţa. Are 377 locuitori ruteni şi o biserică filială, cu hramul „Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavril‖, ce ţine de biserica parohială din satul de reşedinţă; o parte din enoriaşi,
însă, ţine de parohia din Milie, districtul Vijniţa). E străbătută de drumul districtului
Văşcăuţi-Vijniţa şi de linia ferată locală Nepolocăuţi-Vijniţa, la care este staţie. Are un
oficiu poştal, o şcoală populară, cu 4 clase, şi 2 biserici, una parohială, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului‖, în satul de reşedinţă, şi alta filială, în satul atenent
Berezniţa. Se împarte în două: Bănila de Sus şi Bănila de Jos. O parte din Bănila de Jos
aparţinea, la 1776, mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi, iar cea1altă parte, lui Nicolae
Gafenco. Bănila de Sus aparţinea lui Costaşco Cioranu. În această comună se găsesc 2
fabrici de spirt, un ferestreu mare şi o casă de economie populară. Populaţia se ocupă cu
agricultura şi cu prăsila de vite. Comuna posedă 2.443 hectare pământ arabil, 628 hectare
fâneţe, 37 hectare grădini, 143 hectare izlaz, 1.129 hectare pădure. Se găsesc 197 cai,
1.364 vite cornute, 845 oi, 678 porci şi 206 stupi. Bănila Rusească, moşie, cu administraţie particulară, districtul Vijniţa. Suprafaţa: 31,48 km p.; populaţia: 158 locuitori,
ruteni, izraeliţi şi poloni‖ 237.
În 1910, Bănila pe Ceremuş încă se număra printre „comunele răzăşeşti de
categoria 3: 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,
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constrânşi a trimite copiii lor la aceste şcoli‖ 238. După Unire, la Bănila pe Ceremuş, unde
existau doar cabinete de lectură ucrainean şi polon, a fost înfiinţată, drept ironie a sorţii,
şi o filială a Societăţii mazililor şi răzeşilor moldoveni.
1911: „În 28 ianuarie 1911 a răposat Ştefan de Repta, consilier guvernial şi fost
director al gimnaziului gr. or. Din Suceava… Ştefan de Repta era originar din Bănila
Rusască şi coborâtor dintr-o veche familie moldovenească, pe care o aflăm în analele
omagiale din Bucovina de la 1777 ca Râpta‖239.
În 1916, a murit pentru Bucovina şi „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‖ 240.
În 1919, din „Comisiunea agrară de ocol Văşcăuţi‖ făceau parte şi
„Reprezentantul proprietarilor expropriaţi: N. Bohosievici, proprietar mare, Banila pe
Ceremuş‖, dar şi ţăranul „N. Cozman, agricultor, Banila pe Ceremuş‖ 241, ca locţiitor.
Stabiliţi de multă vreme la Bănila pe Ceremuş, evreii au dinamizat viaţa
economică a zonei din graniţa cu Polonia. Inginerul Schlomo Geller construise o
modernă fabrică de cherestea.
Ultimul rabin al Bănilei, Berisch Reimann Elieser, a murit, împreună cu familia,
pe drumul deportării în Transnistria. Alţi 263 evrei (170, conform surselor ucrainene) au
fost ucişi, în iulie 1941, de brigăzile ucrainene şi de locuitori ucraineni ai satului, conduşi
de Ioan Colodelo şi de Alexe Mateiaş, fiind îngropaţi, în gropi comune, în cimitirul
evreiesc. În lagărele din Transnistria au murit 70 evrei din Bănila pe Ceremuş.
Personalitatea simbol a satului Bănila pe Ceremuş este Vladimir de Repta (18411926), vicar general (1896-1902), episcop de Rădăuţi (1899-1902) şi Arhiepiscop al
Cernăuţilor şi Mitropolit al Bucovinei (1902-1924).
BĂNILA MOLDOVENEASCĂ. În 17 august 1428, Alexandru cel Bun întărea
lui Stanciul satul Banila pe Siret.
În 7 mai 1555, Alexandru Lăpuşneanul confirma lui Fedco şi surorii lui, Maruşca,
copiii Magdei, precum şi rudelor lor, Alexandru şi Avram Banilovschi diac şi surorii lor,
Fedca, copiii lui Ioan Banilovschi, nepoţii lui Danco Banilovschi, satele Bănila şi Iugeşti
(Igeşti), după uricul din 17 august 1428 al strămoşului lor, Stanciul.
În 25 februarie 1663, Isac Cocoranul lasă feciorilor săi, Constantin şi Săcuianul,
„a patra parte de sat Bănila, baştină, cu toţi ţăranii şi cu o moară, şi cu toate locurile şi
veniturile, însă casele din Bănila sunt ale fiului mai mic, Săcuianul‖.
În 2 aprilie 1700, Gheorghe Isar vindea lui Constantin Turcul partea lui „de Banila
moldovenească, ce a cumpărat-o părintele meu, Isar, de la Vasilie Postelnicescul, anume
a şasea parte din a treia parte de sat‖.
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În 11 mai 1706, când Gavrilaş Frunză şi jupâneasa Gafiţa, fata lui Andronachi
Vlad, lăsau copiilor lor, Ioan şi Maria, jupâneasa diaconului Nicolai Borşan, părţile de
moşii moştenite după bunicul lui Frunză, Andronachi Peletiuc, „în Vilavce, în Carapciu,
în Costeşti, în Comăreşti, în Budiniţă şi pe aiure de pe socrul meu, Andronachi sin (fiul
lui) Simion Vlad în Banila moldovenească şi de pe soacra me, Nastasie, fata lui Vasile
Căzăcescul, având noi parte de moşie în Berhomete, în Lucavăţ, în Panca şi în munte, în
ţănutul Sucevii, şi în Vaselev, în ţănutul Cernăuţului‖.
În 10 iulie 1709, Gheorghie Isar vindea lui Constantin Turcul, pentru 45 lei,
partea de moşie din Bănila Moldovenească, din partea pe care o stăpânise împreună cu
Goianeştii.
Aflată pe Siretul Mic şi în hotar cu străvechile sate Lucavăţ, Jadova, Comareşti,
Panca, Budineţ, Ciudei, Crasna Putnei, Crasna Ilschi şi Braniştea Putnei, Bănila de pe
Siretul Mic sau Moldovenească pare să se fi constituit ca vatră de sat pe Lazurile
Petreştilor, cum se menţionează într-un document din 1712, şi avea, în 1774, 44 de
familii, numărul acestora crescând, până în 1784, la doar 55.
În 20 ianuarie 1726, Sandul Momitco şi jupâneasa Aniţa vindeau Antimiei,
văduva lui Constantin Turcul, pentru 25 lei turceşti, „din a patra parte, a şesa parte‖ din
satul Bănila, moşie moştenită „de la părintele nostru Pilat şi moşul nostru Grama‖.
În 19 iunie 1727, Gheorghe Diacon, nepotul lui, Constantin, şi Vasile Licperde
obţin uric de la Grigori Ghica Vodă pentru „o moşie din sat de Bănila moldovenească…
ce o are de la moaşa sa (bunica) Gaftona, fiica lui Grama, şi fusese împărţită în două,
între Constantin şi Licperde, după zapisul vistiernicului Lupul, fost staroste de Cernăuţi‖.
În 2 august 1741, Gheorghe Perjul, fraţii săi şi vara lui, Paraschiva, obţin uric de
la Grigori Ghica Vodă pentru „moşiile ce zisă că au după părinţii lor‖ în Bănila.
În 15 octombrie 1754, când s-a stâlpit satul Bănila pe Siretul de mijloc, a
douăsprezecea parte din tot satul aparţinea diaconului Ştefan Vlad şi lui Ion Vlad; a şasea
parte din tot satul era a fraţilor Nacul şi Ion Goean; a treizeci şi şasea parte era a
diaconului Gheorghiţă, „ce-i zic Veriga‖; a treisprezecea parte era a lui Toader Păunel; a
douăzecia parte era a lui Sandul Onciul, iar a patra parte din tot satul aparţinea lui Toader
Ciornohuz.
Recensământul lui Rumeanţev242, din 1772-1773, înregistrează la Bănila, în
Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „44 – toată suma caselor‖, însemnând 3 popi, 7
femei sărace şi 34 birnici.
Două toponime, menţionate în 1755, Sălişte şi Săliştea Veche, sugerează
discontinuitatea locuirii acestei vetre de sat, care avea „unele poieni lângă Siret, în spre
munte, care se cheamă Coşciula‖. Ulterior, adică în 1785, vor fi menţionate „părţile de
Banila, zise Cireşul şi Coşciula‖, cu referire la moşii şi nu la vetrele de sat cu aceleaşi
nume.
În 3 ianuarie 1786, familiile Zota, Ciornohuz şi Borşan, având acelaşi strămoş,
Măndre, împărţeau între ei satul Banila pe Sereţăl, semnatarii înţelegerii fiind Ioniţă Zota
căpitan, Grigoraş Ciornohuz, Vasili Ciornohuz, Andronachi Borşan, Mihalachi
Ciornohuz, Andrei Daşchevici, nepot de soră Zotii, Grigoraş săn Pentelei, nepot Zotii ot
Cernăuţi şi Vasili Popovici zet lui Ciornohuz.
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În 18 februarie 1802, Maria, văduva lui Isac Cucoran, înzestra pe fiica ei,
Nastasia, jupâneasa lui Condurachi Pătraşcu, cu părţii de moşii în Bănila, Lucavăţ,
Jadova, Vilauca şi Panca.
Iliana, văduva lui Ion Ciornohuz şi fata răposatului Nicolai Borşan, dăruia, în 26
iulie 1812, în regim viager, nepotului de soră al soţului ei, Marco Bahatir, o moşioară de
24 stânjeni domneşti, în Bănila Moldovenească, învecinată cu moşioarele verilor ei,
Andronachi Borşan, şi feciorii lui Ilie Borşan.
În 1843, biserica din Banila pe Siret, patronată de Nicolai de GOIAN, îl avea
paroh pe Constantin ONCIUL, care păstorea peste 1.258 de suflete. În 1876, parohul Ioan
ŞTEFANOVICI păstorea 2.118 enoriaşi. În 1907, când biserica din Banila pe Siret,
ridicată la statutul de parohie în 1786, ţinea de Protopresbiteratul Siretului, deservea
enoriaşii din Bănila pe Siret şi din cătunele Mesteceni, Augustendorf, Coşciula, Hligea,
Strungiu, Staica, Coşulica, Pantin, Poieni, Hoiniceni, Proseanca, Dunavez, Veji,
Laurenka şi Rivnia, patroni ai bisericii erau Casandra de BUBERL, Emil şi Fanny von
MEDVECZKY, iar paroh era Eusebie PROCOPOVICI, născut în 1870, preot din 1900,
paroh din 1905. Cantor bisericesc, angajat în 1900, era George POPESCUL, născut în
1866.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖ 243.
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― 244.
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‖ 245.
O şcoală cu 4 clase funcţiona, la Bănila pe Siret, din 1886246.
În 1890, Bănila Moldovenească avea 4.479 locuitori, dintre care 850 evrei, doi
preoţi, pe Ioachim Pătraş şi pe Vasilie Buşnean, cantorul bisericesc numindu-se Teodor
de Cracalia. Primar al comunei era Dimitrie de Baloşescul, iar învăţător, Dometie
Ştefanovici. Şcoala din Bănila Moldovenească funcţiona, cu învăţământ în limba română,
în anul 1894.
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În Bănila Moldovenească existau trei gatere, distilerii de alcool, fabrici de
cherestea o fabrică de unt şi una de mobilă. În perioada interbelică, timp de trei decenii,
primar al comunei a fost evreul Mendel Gottesmann, funcţii importante în probleme de
edilitate ocupând Dinghe Druckmann, Herzl Haber şi Seide Koppler, familiile evreieşti
Druckmann, Haber, Gabor şi Surkis fiind printre cele mai respectate. Comuna-orăşel avea
trei comunităţi evreieşti, ultimul rabin din localitate fiind Mordechai Horowitz. Printre
medicii din Bănila se numărau Josef Horn şi Isiu Salzberger.
O listă cu „o parte însemnată a poporenilor de acolo‖, adică din Banila
Moldovenească, semnată în primăvara anului 1894, în semn de „lepădare de rachiu şi de
crâşme, cuprinde următoarele nume: cantorul Teodor de CRACALIA, Dionisie
COSTINEAN, Teodor şi Maria VOLOŞENIUC, Daniil, Ioan şi Maria BELMEGA, Ilie,
Teodor, Ana şi Ioan LOGIN, Teodor, Vasile George, Maria, Alexandru, Iordachi,
Eudochia şi Paul CHARITON (se citeşte HARITON), Agripina, Ioan, Anna, Nicolai,
Axenia, Vasile şi Alexie COSMICI, Constantin, Varvara şi Teodor MEHEDEN, Ana şi
Maria ŞERBAN, Eudochia şi Matrona IVANEŞCIUC, Maria, Teodosia, Axenia, Pelagia,
Iacov, Eufrosina, Titiana, Samfira, Michail, Agapia, Nichita, Procopie, Varvara, Marco şi
Irina COVALI, Simion, Maria, Axenia, Irina şi Agapia ŞENDREA, Dimitrie şi Elena
HARASEMNIUC, Gavriil şi Maria MANDRIG, Ecaterina, Martin, Dimitrie, Simion,
Maria, Nastasia, Ştefan şi Petrea BORŞAN, Paul, Ecaterina şi Domnica OPAEŢ, Nicolai,
Titiana, Maria şi Cosma COPCIUC, Gavriil şi Nastasia MOTOVELEŢ, Maria, Irina,
Ieremie şi Vasile REBCA, Onufrei, Sofia şi Alexie CHIRILEC, Ana NARGANG,
Iftimia, Magdalena, Dimitrie, Parascheva şi Leontie URECHE, Andrei, Eudochia, Ioan,
Parascheva şi Elena ZINECI, Andrei, Petru, Maria şi Parascheva LEIBUC, Nichifor,
Teodor, Pelagia, Paul, Teodora şi Nichita POPOVICI, Ioachim, Nichita, Nicolai,
Ecaterina, Teodor, Irina, Onufreiu, Gavriil, Agapia şi Ştefan CIORNEI, Ioachim, Andrei,
Axenia şi Titiana CIOCAN, Constantin UHRIN, Ioan, Ciril şi Ioana HUMENIUC,
Eudochia GELETCA, Domnica ISAC, Anna SAITCU, Ioan, Paraschiva şi Ciril ZIETCO,
Vasile FLOREA, Lucian, Nichita şi Elena MARTEŞCIUC, Anna MARCINEAC, Anna
ŢINTILĂ, Vasilisa, Alexie şi Procopie BERLA, Irina, Vasica, Alexie şi Procopie
BERLA, Irina, Vasile, Magdalena, Ioan şi Nastasia HINCEAC, Parascheva, Samfira,
Iftimia, Maria, Ana, Ioana şi Petrea HOINIC, Parascheva, Ioan, Ilie, Maria, Sofia şi
Agapia UNGUREAN, Ecaterina HNATIUC, Nastasia, Axentie, Pelaghia, Irina, Tanasie,
Ignatie, Maria, Mihail, Iioana şi Nichita BOJCIUC, Maria şi Filip CHEFIUC, Anna şi
Achilina BERDAR, Dimitrie, Ilie, Parascheva, Nastasia şi Iftimia FERCIUC, Onufrei şi
Nastasia FAICIAC, Petru, Maria şi Paul Volfinger, Titiana şi Grigore TURCHEVICI,
Ioan, George, Nastasia, Magdalena şi Ecaterina ŞCRABA, Antonie şi Axenia BERCIUL,
Elena CIONOHOZ, Trifon, Parascheva, Irina şi Maria SEPCIUC, George şi Maria
GONTARIUC, Petru şi Mihail MÂNDRIŞOR, Ştefan, Axenia, Grigorie şi Domnica
DOLINSCHI, Maria ŞALOSCHI, Titiana, Petru, Pentelei şi Nichita DAVIDEAN, Petru
şi Tecla ODINSCHI, Varvara, Eufrosina şi Dimitrie MANCOVSCHI, Axenia
SANDULOVICI, Domnica MIROŞ, Axenia şi Titiana COCERHAN, Maria George şi
Iacov SCRIPCARIU, Ioan COJOCARIU, Vasile DUMITRIUC, Dimitrie, Parascheva şi
George TATULICI, Ioan şi Iftimia ALBOTA, Ioan şi Ecaterina PORFIREAN, Michail,
Christina, Constantin, Calinica şi Mateiu MOSCALIUC, Grigorie BILINSCHI, Casandra
FRUNZĂ, Grigorie şi Anna PŞINEC, Timofie şi Teodor PETRAŞCIUC, Gerasim
MOISIUC, Ilie şi Domnica FALIBOGA, Ecaterina, Michail, Teodor şi Eudochia BRUS,
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Michail CHALUS (se citeşte HALUS), Maria şi Pentelei SAVIUC, Eudochia,
Constantin, Pelagia şi Elena MATEICIUC, Constantin şi Titiana POLEANSCHI,
Vasilisa, Ignatie, Anna, Ioan şi Sofia JACOVEICIUC, Grigorie TVARDOVSCHI, Filip,
Irina, George, Domnica, Emanuil şi Daniil ROMANIUC, Varvara, Nastasia, Elena,
Parascheva, Grigorie şi Maria GEORGICIUC, Nastasia şi Ilie VADELIUC, Axenia şi
Nastasia TRUFIN, Parascheva şi Nastasia TANASICIUC, Ioan şi Gavriil SINEAVSCHI,
Dimitrie, Domnica, Constantin şi Miron BOHATIR, Daniil PELEPCIUC, Achilina
MELNECIUC, Maria HERDEGA, Ioan ORJENDOVICI, Sofia COSTANCIUC,
Michael, Parascheva, Ioan, Ecaterina, Maxim şi Elena SMUC, Simion TUN, Axenia
PAULIUC, Constantin REBCIUC, Teodor şi Sofia SINEAVSCHI, Grigorie, Paul şi
Sofia PURŞAGA, Georgie, Domnica şi Daniil ŞVED, Ioan ALEXIUC, Alexie TATAR,
Dimitrie, Irina, Iftimia, Axentie şi Eudochia BUCATCA, Andrei MANCHEVICI, Iacob
şi Maria UHRENIUC, Onufreiu şi Ana MAXEMIUC, Paul, Ioan şi Maria PROŢIUC,
Grigorie, Maria şi Irina ILCIUC, Grigorie MAZUREAC, Maria ZAHUL, Parascheva
CUSIEC, Sofia, Onufreiu şi Sofronia COSOVAN, Maria TATAREN, Onufreiu
CHARIUC (se citeşte HARIUC), Teodor TIMCIUC, Vasile LASCHIVA, Vasile
COSTINIUC, Miron şi Ioan CHIMEC (se citeşte HIMEC), Eudochia BODNARIUC,
Simion, Maxim, Ioan şi Atanasie PASARIUC, Miron şi Ioan RIZAC, Maria
ONUFREICIUC, Sofronia COSACIUC, Melania CIOBOTARIU, Iustina FLORESCU,
Lucian, Parascheva şi Procopie SCACUN, Eufrosina DRAVTA, Elena
CREJANOVSCHI, Nastasia şi Anna DUMITRIUC, Dimitrie şi Sofronia
RACHOVSCHI, Pelagia şi Michail ŞENCARIUC, Ioan DOFTORIUC, Alexie
HACMAN şi Artemon PENTELEC247.
O colectă pentru Internatul de studenţi din Cernăuţi, făcută, în mai 1896, de
„Vasile BUSNEAN, cooperator în Banila-moldovenească‖, menţionează următoarele
nume de localnici: Constantin ŞTEFANOVICI, Leon BALOŞESCUL, Teodor
CRACALIA, Ilie LOGHIN şi Teodor CHARITON248.
1901: „Prin Vicovu de Sus (Ober-Wikow), am călătorit, prin împădurita țară
muntoasă, spre nord-vest, până la Krasna-Ilski, 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 Suceveni‖ 249.
1907: O polemică politică, publicată de Apărarea Naţională, şi semnată, în 14
martie 1907, în Bănila Moldovenească, de Toader Opaeţ, Ştefan a lui Ioan Borşan,
Filimon Cuciurea şi Alecu Borşan, conţine şi o informaţie importantă pentru istoricul
obştei. Şcoala din Coşuliuca, cu 2 clase, s-a înfiinţat în 1904, cu Constantin Vlad
învăţător, înlocuit cu „Kocza din Ipoteşti‖, care a renunţat la predarea în limba română,
optând pentru ruteană – cum i se spunea, pe atunci, limbii ucrainene, în ciuda împotrivirii
răzeşilor din Bănila Moldovenească, al căror lider de ocazie, în chestiune, devenise
George Şcraba250.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Bănila Moldovenească,
comună rurală, districtul Storojineţ, aşezată pe Siretul Mic. Suprafaţa: 67,55 km p.; po247
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pulaţia: 4.249 locuitori români şi ruteni, de religia gr. or. Se compune din vatra satului şi
din cătunele: Dunaveţ, Hilgea (sau Pontu-Euxin), Hoiniceni, Coşciuia, Laurenca, Pantin,
Plaiul, Poliana, Rivna, Soloneţ şi Strungiu. Este legată cu Cireş şi Budineţ printr-un drum
districtual, care se bifurcă aci, o ramură apucând spre Berhomet, alta spre cătunele sale
Hilgea şi Coşciuia. Are o şcoală populară şi o biserică parohială, cu hramul „Înălţarea
Domnului‖, ambele în Bănila Moldovenească propriu-zisă; o biserică filială, cu hramul
„Sf. Ioan cel Nou‖, în cătunul Coşciuia. Românii au o casă de economie şi un cabinet de
lectură. La 1776, era în posesia unui oarecare preot Ştefan. În pădurea Rosişnei se află un
munte, pe al cărui vârf stă o foarte frumoasă stâncă, numită „Scala-Doboş‖, care este
obiectul unei legende răspândite prin populaţia dimprejur. Se zice că aci şi-a avut locuinţa
căpitanul de haiduci Doboş, foarte mult cântat în poeziile populare ale rutenilor.
Populaţia se ocupă cu agricultura, fâneţurile, exploatarea pădurilor şi cu creşterea vitelor.
Mulţi fac chirigie, trăind din transportul lemnelor. Comuna posedă 1.670 hectare pământ
arabil, 1.590 hectare fânaţuri, 37 hectare grădini, 1.283 hectare izlaz şi 10.750 hectare pădure. Se găsesc 338 cai, 2.069 vite cornute, 640 oi, 760 porci, 202 stupi. Bănila
Moldovenească, veche moşie boierească, cu administraţie specială, districtul Storojineţ.
Suprafaţa 10.06 km p.; populaţia: 88 locuitori, ruteni şi izraeliţi‖251.
1910: Din conducerea Societăţii Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni făcea parte şi
„Eudoxiu cav. de Ursachi, mare proprietar în Banila moldovenească‖. „Societatea
numără, astăzi, 2.572 membri ordinari, 17 membri fundatori şi 9 membri onorari‖, iar
adunări generale s-au ţinut „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‖ 252. „În 9 octombrie 1910, a avut loc
o frumoasă adunare a mazililor şi răzeșilor 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
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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‖253.
1910: „Societatea Mazililor şi Răzeşilor bucovineni a trimis liste de subscripţie, în
toamna anului 1910, la diferite persoane. Începem cu publicarea celor sosite. Pe lista Nr.
7, încredinţată dlui Zaharie Leşan, învăţător superior în Banila Moldovenească, au sosit
29 coroane, la care au contribuit: Iancu de Cracalia 3 coroane, Zaharie Leşan, George
Chariton, Neagul Minai, Vasile Bohatir câte 2 coroane, Tudor Bujor, Iustin Cârdei, Titus
Puşţinchevici, George Martilici, Otilia Siretean, Gramatovici, Arcadie Vihnan, George
Filievici, Petru Ilica, Dumitru Voloşciuc, Volcinschi, Constantin Zugrav, Simion Boca,
N. W., Policarp Ostafi, Calistrat Mancovschi, Teodor Georgiciuc câte 1 coroană, George
Popescul, Adolf Fischer câte 50 bani. Afară de aceea, a mai colectat dl Leşan, la nunta dlui Leon cavaler de Vlaicu, în Banila Moldovenească, suma de 94 coroane, la care au
contribuit: Isopescul-Grecul, Eudoxie Ursachi, Vihelmina Ursachi, Leon cav. de Vlaico
câte 10 coroane, Eudoxie Daşchevici, Aurora Daşchevici, Ioachim Patraş, Teofil
Constantinovici, Ştefan Ştefanovici, Marie Bilobram câte 5 coroane, Olga Iacoban, Alecu
Daşchevici, Ilarion Daşchevici, Nicolai Hluşco, Vladimir de Ianovici, Teofila
Daşchervici, Cornel Vasilovici, Dimitrie Voloşciuc, Aspasia Daşchevici, Victoria
Hluşco, Leon Baloşescul, Eufrosina Ştefanovici câte 2 coroane. Din suma aceasta, s-a
trimis, la hotărârea comitetului filialei Societăţii din Banila 25 coroane unui elev care
cercetează gimnaziul din Câmpulung, iar restul s-au trimis la adresa dlui Cuparencu‖254.
1910: „Doamna Maria de Goian a obţinut şefia poştei din Banila Moldovenească,
după răposatul ei soţ, Dumitre cavaler de Goian‖255.
1911: O altă petrecere populară românească a avut loc, la Bănila Moldovenească,
joi, 24 septembrie, aranjată tot de către Societatea Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni. „Cu
trenul de amiazăzi au sosit, din Cernăuţi, dl inginer Iancu Popescul‖, studenţi din
societăţile „Junimea‖ din Cernăuţi şi „România Jună‖ din Viena, „oaspeţi din districtul
Storojineţului‖, toţi aşteptaţi, la gară, de „harnicul naţionalist, dl primar Eudoxiu de
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Ursachi, de învăţătorii Alecu de Daşchevici, Iancu de Cracalia, Zaharie Leşan şi
absolventul de liceu Iulian de Cracalia, precum şi mai mulţi călăreţi cu steaguri
treicolore, din partea Arcaşilor din loc. De la gară, oaspeţii sunt conduşi, cu muzică, până
la „Villa Ursachi‖, unde se pregătise o primire splendidă de către doamna Vilhelmina de
Ursachi‖, printre altele, preşedintă a Filialei Societăţii Damelor Române din loc. de la ora
3, s-au ţinut discursuri, s-a cântat, iar la „Hora Unirii‖, jucată domneşte, cu „dl Popescu,
cu dna Ursachi care deschid dansul, într-o clipă se încinge o horă la o sută de părechi‖.
Seara, mare bal mare, la care vin şi „reprezentanţii societăţilor academice „Bucovina‖ şi
„Moldova‖ şi ofiţerii de la Renotière cavaler de Kriegsfeld şi Nicu cavaler de Goian.
Petrecerea a durat până la 5 ore dimineaţa. Venitul curat, care e destinat pentru sprijinirea
elevilor sărmani din loc, s-a urcat la suma de 110 coroane 52 bani, la care au binevoit a
suprasolvi următoarele persoane: Eudoxiu cavaler de Ursachi 20 coroane, Societatea
Academică „Junimea‖ 5 coroane, societăţile academice „Bucovina‖ şi „Moldova‖ câte 5
coroane, M. Gottesmann 5 coroane, Leon de Baloşescul 4 coroane, protopresviter
Ioachim Pătraş, familiile Goian şi Cracalia câte 3 coroane, I. Leşan, învăţătorul Petrea
Dolinschi, secretarul comunal Constantin Zuhrav şi Ştefănică Borşan câte 2 coroane,
domnişoara Berciu şi domnii Eugen Braha, Paul Chariton, Grigorie Borşan, Isidor
Moscaliuc câte 1 coroană‖256.
1912: Ucraineni din Bănila Moldovenească, sătenii din „Rivna, atinenţă a Banilei
Moldoveneşti‖, care, „marţi, în a treia zi după sfintele Paşti, au convocat deputaţii
ucraini‖ la o adunare populară, sub conducerea localnicilor „ucrainului Hinceac‖ şi
„Mankovschi, un gospodar din Banila, pe care galiţienii l-au cumpărat pentru dânşii,
neavând un om apt să conducă banca sătească din Poeni, altă atinenţă a Banilei‖, adunare
la care au participat „deputatul-ţăran Leşan, deputatul-coşarcar Iwaniţki din Storojineţ,
renegatul Spenul (Spânul – n. n.) şi vreo câţiva învăţătoraşi, codiţe ale ucrainilor‖ 257.
1919: În Comisiunea agrară de ocol Ciudei, locţiitor era „Meier Gross, proprietar
mare, Banila pe Siret‖, iar dintre ţărani, „Ion Hoinic, agricultor, Banila pe Siret‖258.
1921: Reprezentanţi ai parohiilor locale în Congresul bisericesc din 3 octombrie
1921 au fost „Sachnovici Victor, Banila pe Siret (Cireş-Opaiţeni) şi Wassilko-Serecki
George conte, strada Flondor 38, Berhomet pe Prut, Banila pe Siret‖ 259.
1921: Printre familiile stabilite definitiv la Igeşti, s-au numărat şi „mazilii
Daşchievici s-au mutat încoace din Banila Moldovenească; Vornicul de poartă Ureche a
venit din Banila Moldovenească; Bălăşescul, răzeş, a venit din Banila
Moldovenească‖260.
1922: „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 –
Aurelian Cudla în Banila pe Sirete-Rivnia; b). în calitate de învăţători definitivi şi

256

Gazeta Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni, Nr. 19, Anul I, 3 noiembrie 1911, pp. 235, 236
Gazeta Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni, Nr. 4, Anul II, 1 iunie 1912, p. 55
258
Monitorul Bucovinei, Fascicola 73, 13 octombrie nou 1919, pp. 1-8
259
Monitorul Bucovinei, Fascicula 16, Cernăuţi 21 iulie nou 1921, pp. 64-66
260
Dan, Dimitrie, Igeştii, în Revista Istorică, N-rele 4-6, Anul VIII, Aprilie-Iunie 1922, pp. 117-119
257

66

învăţătoare definitive – Anastasia Scraba la Banila p/S.-Rivnia; Isidor Livescu la Banila
p /S.-Helgea-Coşciuia‖ 261.
Odată cu retragerea trupelor româneşti din Bucovina, în 1940, evreii Moise
Haller, Natan Druckmann şi Irlanda Lupowicz au fost duşi şi executaţi în Suceava.
În iulie 1941, când trupele româneşti s-au întors la Bănila, au fost ucişi cărturarul
evreu Jakob Brecher şi fiica sa, biblioteca lui, cu peste cinci mii de volume, fiind distrusă.
Alte 18 victime, printre care Rachel Sucher, Druckmann, Frieda Sussmann, Jakob
Fleischer, Mendl Safran, Baruch Singer, M. Satran şi Libzi Welloch, au căzut în acele
zile, ceilalţi evrei fiind duşi, mai întâi, la Storojineţ, unde au fost puşi să-şi înjghebeze un
ghetou, iar de acolo, în lagărele din Transnistria. Criminalii Bănilei Moldoveneşti au fost
primarul Moscaliuc şi un ins anonim, Burbaza, care s-au pus în fruntea bestiilor umane,
dar şi un oarecare Ciornei, care a încercat să-l ucidă pe doctorul Isiu Salzberg, care
asistase la naşterea nepotului său.
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 fiecăruia: Ciocoiu Olimpia, comuna Banila pe
Dobovăţ, media 8,00‖262.
Crimele de la Bănila Moldovenească au fost condamnate, încă din ziua comiterii
lor, de către parohul Dometie Ştefanovici, nepotul fostului învăţător din sat, care a
refuzat, din solidaritate cu victimele, să mai intre în biserică, în duminica următoare, cea
de după barbara sâmbătă a monstruozităţii rurale.
BĂRBEŞTI. Aflat în megieşia Nepolocăuţilor, Bărbeştii, satul de la vărsarea
Ceremuşului în Prut, beneficiază de o primă atestare documentară, în 1558 (nedatat),
când nepoata lui Barbovschi, Anuşca, fata Marenei, vindea a cincea parte din satul
Berbeşti şi din Pleşniţa (Zeleneu) altui Barbovschi, pentru 70 zloţi tătăreşti.
În 3 martie 1581, nepoţii lui Romaşco, Danciul, fiul Ulianei, şi ruda sa, Eremie,
fiul Milcăi, vindeau lui Petrea Vatag părţile lor de moşie din Bărbeşti („două părţi, partea
de mijloc, pe partea cealaltă a Brusniţii‖), Pleşniţa şi Botuşăniţa, pentru 240 zloţi
tătăreşti.
În 8 februarie 1595, Ilea, vătaful din Bărbeşti, se ceartă cu Fădor Orbul pentru
nişte părţi de moşie din Bănila şi Hluboca. Pe atunci, moşia satului ajungea până la
schitul Ostra, aflat pe hotarul sudic al satului, şi până la Bănila Rusească, dar se
hotărnicea şi cu sate cuprinse, ca nişte insule, în imensa moşie sau la marginea acesteia,
precum Pleşeniţa, Dracineţ, Costeşti, Călineşti pe Ceremuş şi Ceartoria. În nord, dincolo
de Ceremuş, se aflau ţinuturile poloneze, iar în sud-est, Zeleneul.
În 7 februarie 1672, marele pitar Toader obţinea uric pentru a opta parte de
Berbeşti.
În 25 septembrie 1708, satul căpitanului Apostol Mihuleţ trece în proprietatea
cămătarului Cerbul Jidovul.
Mihuleţ fusese împuternicit, împreună cu Sturdza cămăraşul, să strângă văcăritul
în ţinutul Cernăuţilor, dar, la socoteala finală, Sturdza a plătit 78 lei şi 10 potronici, pe
care i-a împrumutat de la Cerbul Jidovul. Banii fuseseră însuşiţi de Apostol Mihuleţ, care,
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ca să nu dea socoată în faţa lui Matei Vodă, a mai împrumutat, de la Cerbul, şi 394 lei
turceşti, apoi a fugit în Polonia.
Tras pe sfoară, Cerbul Jidovul s-a plâns divanului domnesc, primind uric pentru
stăpânirea jumătăţii satului Bărbeşti, care aparţinuse lui Mihuleţ, parte de sat pe care o va
vinde curând, în 1 martie 1709, vistiernicului Ion Paladi, pentru „230 lei bani gata, de mam uşurat şi eu de datornicii mei‖.
În 5 octombrie 1710, Dumitraşco Calmuţchi cumpără jumătatea de sat, pe care o
luase Cerbul de la Mihuleţ, cu 250 lei, de la Ion Paladi, Dumitraşco fiind „mai aproape de
acel nume şi de ace moşie‖, deci rudă mai apropiată lui Mihuleţ.
Ruda soacrei lui Apostol Mihuleţ, Dumitraşco Calmuţchi, răscumpără partea de
sat, în baza dreptului valah, restituind lui Paladi cei 230 lei, în 27 noiembrie 1710.
Un sfert din sat, „partea lui Isar, pentru care parte de moşie s-a tras în judecată
Ionaşco Isar cu Ştefan, fiul Ghiţei, nepotul lui Piliposchi, pe timpul domniei lui Ilieş
Alexandru Voievod‖, aparţinea, după cum avea s-o confirme uricul din 26 februarie
1715, lui Toader Samson şi lui Goian.
Celălalt sfert de sat aparţinea lui Arsenie Ciornohuz, dar care-l vinde, în 6
februarie 1719, popei Ştefan şi diaconului Toma.
În 1720, Apostol Mihuleţ încearcă să-şi recupereze partea lui de sat, folosindu-se
de zapise false privind achitarea datoriei către Cerbul Jidov, dar este dovedit şi iarăşi fuge
în Polonia megieşă, de unde revine în 1731, după moartea lui Cerbul Jidovul şi a lui
Dumitraşco Calmuţchi, şi obţine, în baza altor zapise false, un uric de la Grigore Ghica
Vodă, care-l face iar stăpân peste moşia din vina lui pierdută.
Sfertul de sat, care aparţinuse lui Toader Samson şi lui Goian, ajunsese, în 15 iulie
1724, în stăpânirea fraţilor Mihai şi Gheorghe Lenţa, care se plâng la domnie că moşia lor
fusese împresurată, deci ocupată abuziv, de Dumitraşco Calmuţchi şi li se face dreptate.
Celălalt sfert de sat, care fusese vândut de Arsenie Ciornohuz preotului şi
diaconului din sat, revenise în proprietatea nepotului său, Zaharie Ghiţescu (fiul lui
Gheorghe „Ghiţă‖ Ciornohuz), care avea să-l vândă, în 10 mai 1728, protopopului Toma
de Berbeşti.
În 30 august 1725, Mihai Racoviţă Vodă întăreşte lui Gligoraş Păunel moşiile pe
care le avea în acest nord de ţară, inclusiv „a patra parte de sat Bărbeşti‖.
În mai 1728, Zaharie Piţescul vindea protopopului Toma de Berbeşti a patra parte
de sat, „ce mi-a venit după moşul meu Ciornohuz… la apa Bruzniţii, cu vatra satului, cu
loc de moară, cu câmp, pădure, fânaţe… pentru 2 boi, preţăluiţi cu 18 lei vechi, din care
mi-a dat 4 taleri bani gata‖, moşioara urmând să fie stăpânită veşnic de rudele
protopopului, „în afară de fratele său, popa Ştefan‖.
În 1739, partea de sat, cumpărată de Ion Paladi şi răscumpărată de Dumitraşco
Calmuţchi, numită Melenişte, se afla în posesia Saftei Caţichi, fata lui Preda Paladi
stolnic, semn că practica zapiselor false era în floare. Safta Caţichi vinde partea de sat,
dobândită prin întăriri mincinoase, lui Iordachi Cantacuzino, dar urmaşul lui Dumitraşco
Calmuţchi, aflând vestea, întoarce banii şi recuperează partea respectivă de sat. Partea
aceasta de sat, aflată în sudul moşiei, cuprindea şi schitul Ostra (Berbeşti, cum i se mai
spunea, ctitorit de Nicolae Calmuţchi), schit înzestrat cu moşia străbună de Naftanail
(Nicolae) monah Calmuţchi, fiul lui Dumitraşco. În 1792, această înzestrare avea să fie
precizată, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în Bucovina, la
„100 fălci de pământ‖.
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În 12 ianuarie 1740, după moartea fiului lor de doar 23 de ani, Constandin „cu
moarte grabnică de ciumă, aflându-să el cu noi la Gălaţi‖, Iordachi şi Catrina
Cantacuzino dăruiau mănăstirii Suceviţa, „pentru ertarea păcatelor lui şi ale lor… o parte
de Berbeşti… totul lângă acele sate ce să cheamă Malineşti, care au fostu a moşului dusale Boului vornicu‖.
În 8 iulie 1751, Ioniţă Talpă, nepotul lui Constantin Păunel, vinde lui Iuon
Samson şi lui Ioniţă Străşca, pentru 50 lei, „a treia parte din a patra parte de sat Berbeşti.
Recensământul lui Rumeanţev263, din 1772-1773, înregistrează la Bărbeşti, moşie
a paharnicului CALMUŢCHI şi a răzeşilor, „60 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă,
Giorgie LUPAŞCO, 3 dascăli, Vasili, alt Vasili şi Ion palamar, 2 mazili, Vasile
SAMSON şi Sandul PĂUNEL, 2 văduve, Tudosca şi PRICOPOE, 9 argaţi, patru ai
paharnicului CALMUŢCHI, Anton HOTIC, Alecsa rus, Luchian cioban, Gavril
herghelegiu, şi cinci argaţi ai lui Vasile SAMSON, adică Iozep botnar, ANDRIESCUL,
Ivan herghelegiu, Mihail şi Vasile, 4 jidovi, Kilma, Herşko, David şi Simon, 1 țigan,
Simion, şi 38 birnici, şi anume: Vasili sin protopop vornic, Ion MULICI, Grigor
DIACONENKO, Vasile brat lui, Tuader CERNĂUŢAN, Andronic sin popii lui
LUPAŞCO, Petre dascăl, Nicolai COZMA, Petre cumnat lui, Toma sin COZMII, Hrihor
ŞĂRBATIN, Toma NECULAICIUK, Fodor brat ego, Dumitru GAVRILIUC, Andrii
NICOLAICIUK, Vasili sin pălămariu, Vasile zet dascăl, Tănase sin TOMII, Timofti zet
CERNĂUŢAN, Matei DUDUCA, Fedeor RUSNAK, Andrei MĂLAICO, Andrei
PODAN, Vasile MARCO, Ion TUCHIN, Mihail morar, Vasile HUŢAN, Grigori
HUŢAN, Ivan PAVLIUC, Giorgie ROTILĂ, Iurie rusul, Nicolai BOTEZAT, Ştefan
ONCIUL, Acsintii sin TOMII, Mihai sin COZMII, Ostafi POGONICI şi Luchian zet
ARICI.
O ultimă revendicare şi întărire de moşii, datată în 20 aprilie 1783, delimitează, în
hărţile cadastrale austriece, două părţi de sat, aparţinând răzeşului Iuon Calmuţchi, un
sfert, aparţinând lui Vasile Samson, celălalt sfert de sat aparţinând feciorilor popii Toma
Păunel, Sandul şi Vasile.
Părţile satului se numeau Calaura, După Deal, Gropana, Samsoneni şi, aşa cum
deja am văzut, Maneleşce (loc devenit, ulterior, ţarină).
Moşia Berbeştilor, străbătută de pâraiele Berina, Brusniţa, Salomonie şi
Trestianeţul, înseamnă o unduire de dealuri domoale (Stânca, Ostra, Trimudri, Horb,
Dumbrava, Culmea Dealului, Venohrad) şi lunci (Lunca Câinelui, Şesul Prutului), cu
ţarini roditoare (Berina, Bezar, Cadeleşce, Dumbrava, Maneleşce, Mănăstirea Ostra,
Ostra, Pletna, Răzăşeni, Samsoneni, Dubena, Luh, Na Lanu, Rutke, Staveşce).
În 1774, satul Bărbeşti avea 44 de gospodării, sporite, până în 1784, la 119. În
1890, satul avea 1.175 locuitori, păstoriţi de parohul Nestor Goreţchi. Învăţător era
Nicolai Cuşniriuc, iar primar – Teodor Petraşciuc.
Răzeşii din Berbeşti, Iuon Calmuţchi, care stăpânea o jumătate de sat, moştenită
de la tatăl său, Mihalachi Calmuţchi, care o cumpărase, Vasile Samson, care avea un sfert
de sat (zestrea fetei lui Onciul de Zamostie), celălalt sfert fiind al lui Sandul Păunel şi al
Vasile, feciorul popei Toma, şi-au declarat proprietăţile, în 20 martie 1783, în faţa
Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în Bucovina. Fiul lui Mihalachi
Calmuţchi, Dimitrie, îmbolnăvindu-se, va dărui, în 11 aprilie 1795, surorii sale, Zoiţa, o
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jumătate din a douăspezecea parte de sat Bărbeşti, iar fratelui mai mic, Nicolai, o parte
din sat.
În 1797, când cete de tâlhari leşi, care prădaseră prin Bucovina, încă s-au mai
„ţinut o bucată de vreme la margine şi pe urmă, cu mână întrarmată au căutat să treacă în
Galiţia, dar fiind bătuţi de armele împărăteşti, s-au împrăştiat‖, autorităţile bucovinene au
ordonat vornicilor să întocmească liste nominale cu călăreţi şi pedestraşi, fiind puşi sub
comandă, pentru a fi rânduiţi în vederea unor „întâmplări trebuincioase‖.
În 1797 iulie 28, s-a întocmit izvodul locuitorilor din Bărbeşti şi Carapciu pe
Ceremuş, atât călăreţi, cât şi pedestraşi-puşcaşi. Satul Bărbeşti avea câţiva şleahtici
călare, Dumitraş Culeşcăi, Toader Bendaş, Dumitraş Cernăuţeanul, Vasăli Popovici şi
Toader Andrusiac, şi tot atâţi pedestraşi, pe Toader Scripcar, Ştefan Ciubotar, Iacov
Marcina, Vasăli Necolaeciuc, Vasăli zet Dascăl.
Vornic al satului Bărbeşti era Ion Dascăluc, în consiliul comunal activând mazilii
Vasăle Cârste, Vasăle Mihailocu şi Ilie Peletina.
În 1843, patronul bisericii ortodoxe din Bărbeşti era Ioan de GOIAN, iar parohul
Georgie MITROFANOVICI păstorea peste 688 enoriaşi. În 1876, patroni ai bisericii erau
Eugen şi Elisabeth de KALMUTZKI, satul avea 1.459 locuitori, iar paroh era Nestor
GORECKI. În 1907, Nestor GORECKI, născut în 1848, preot din 1870, paroh din 1872,
se mai afla la cârma parohiei, cantor fiind, din 1900, George ZALKOWSKI.
Din 1878, în Bărbeşti funcţiona o şcoală cu 4 clase264.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Bărbeşti, comună rurală, în
partea de nord a districtului Storojineţ, situată pe pârâul Bruşniţa, afluent al Prutului.
Suprafaţa: 13,71 km p., împreună cu satul Ostra; populaţia: 1.761 locuitori, dintre care
aproape toţi ruteni; români sunt puţini. Este în apropiere de drumul districtual ZeleneuVăşcăuţ şi de drumul principal Nepolocăuţi-Vijniţa; staţie de drum de fier a liniei ferate
Nepolocăuţ-Vijniţa. Are o şcoală populară şi o biserică, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului‖, zidită din legatul defunctei Ana de Calmuschi, născută Prodan. La 1776, era
pe jumătate în posesia mazilului Mihalache Calmuschi şi cealaltă jumătate, în posesia
mănăstirii Suceviţa. Se găsea, pe atunci, aci schitul, întemeiat pe la anul 1762, de Nicolae
Calmuţchi sau Calmăşul, care se călugărise, sub numele de Natanail. Populaţia se ocupă
cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 1.273 hectare pământ arabil, 158
hectare fânaţuri, 18 hectare grădini, 135 hectare izlaz, 27 hectare pădure. Se găsesc 82
cai, 555 vite cornute, 113 oi, 224 porci, 88 stupi. Bărbeştii, moşie, cu administraţie
specială, districtul Storojineţ. Suprafaţa: 3,83 km p.; populaţia: 54 locuitori, aproape
exclusiv izraeliţi. La 1776, era jumătate în posesia mazilului Mihalache Calmuţchi şi
cealaltă jumătate, în posesia mănăstirii Suceviţa‖265.
În 1910, trei sferturi dintre locuitori vorbeau limbi slave, iar un sfert – româna.
În 13 ianuarie 1912, murea „Leon cavaler de Samson, mare proprietar în
Samsoneni (Bărbeşti) 266.
1916: Printre eroii necunoscuţi ai Bucovinei, s-au numărat şi „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
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dispărut‖, şi „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‖ 267.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Stăneşti, făcea pare, ca reprezentant al
ţăranilor, şi „N. Sirota, agricultor, Bărbeşti‖268.
1941: Învăţătoarea „Leca Olga Prodan, seria 1938, media 7,90, numită în comuna
Bărbeşti, judeţul Storojineţ‖269.
1942: „Noi, preşedinţii Curţii Marţiale a Corpului IV Armată, / Având în vedere
deciziunea dlui general comandant al Corpului IV Armată, prin care individul Jealcovschi
Petre, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Bărbeşti, judeţul Storojineţ, a fost trimis
în judecata Curţii Marţiale a Corpului IV Armată, pentru crima de trădare, prevăzută şi
penată de art. 192, combinat cu art. 190 din codul penal; / Având în vedere că numitul nu
s-a prezentat la formalităţile prevăzute art. 254 din codul justiţiei militare, / Ordonăm ca
individul Jealcovschi Petre, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Bărbeşti, judeţul
Storojineţ, să se prezinte, cel mai târziu în 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a
acestei ordonanţe, la Curtea Marţială a Corpului IV Armată, spre a fi judecat; în caz
contrar, va fi judecat în contumacie, conform art. 364, 365 şi 366 codul justiţiei militare.
Prezenta ordonanţă va fi afişată la ultimul domiciliu al susnumitului, la uşa Curţii
Marţiale; de asemenea va fi trecută în ordinul de zi al Comandamentului de care depinde
această Curte Marţială şi va fi publicată în Monitorul Oficial. /Dată la 11 iulie 1942.
Preşedinte, lt. col. magistrat Burada / Nr. 67.789‖270.
1943: „Doamna Calenciuc Maria a lui Atanasie, casnică, din comuna Bărbeşti,
satul Călineşti, judeţul Storojineţ, prin petiţiunea înregistrată sub Nr. 5.592, din 6 mai
1943, a intentat, la acest tribunal, acţiune de divorţ, contra soţului său Atanasie
Calenciuc, agricultor, cu acelaşi domiciliu, pentru motive determinate de lege. Din
căsătoria susnumiţilor a rezultat un copil. / Nr. 11.060 – Dos. Nr. 872/943‖271.
1943: „Tribunalul Storojineţ. Prin ordonanţa Nr. 30, din 30 noiembrie 1942, s-a
transcris, în registrul de societăţi al Tribunalului Storojineţ, contractul de asociaţie,
intervenit între Alexandru Perci, Vasile lui Gavril Hîj şi Vasile Gavreliuc, toţi din
comuna Văşcăuţi pe Ceremus, judeţul Storojineţ, autentificat de Judecătoria mixtă
Văşcăuţi, sub Nr. 85 din 31 iulie 1942, pentru exploatarea fabricii de cherestea, situată
în comuna Bărbeşti, judeţul Storojineţ, constituiţi în societate în nume colectiv, sub
denumirea „Societate pentru exploatarea şi industrializarea lemnului Perci-HîjGavreliuc‖, în Bărbeşti, judeţul Storojineţ, având un capital social de 100.000 lei, în
durata de 3 ani, şi cu respectarea clauzelor din contract. Drept care s-a încheiat prezentul
extract. / Grefier, Indescifrabil, / Nr. 16.374. / 1942, noiembrie 30‖272.
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1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 273, următorii
învăţători şi învăţătoare: Ivanciu Sofia, comuna. Bărbeşti, județul Storojineţ, media 7,50,
şi Prodan Olga, comuna Bărbeşti, judeţul Storojineţ, media 7,70‖.
1944: „Doamna Ecaterina Slevciuc, născută Hunca, din comuna Bărbeşti, judeţul
Storojineţ, prin petiţiunea înregistrată la Nr. 16.367 din 21 decemvrie 1943, a intentat, la
acest tribunal, acțiune de divorţ, în contra soţului ei Nicolae Slevciuc, agricultor, fost cu
ultimul domiciliu în comuna Bărbeşti, în prezent cu domiciliu necunoscut, pentru motive
determinate de lege. Din căsătoria susnumiţilor a rezultat o fetiţă, cu numele de Natalia,
în vârstă de 2 ani. Pârâtul nu posedă nici un fel de avere. / Nr. 6.688. / 1944, martie 7. /
Dos. Nr. 2.159/943‖274.
BENIA. Vatra lui Duma Benea, tatăl Ilincăi, amintită, în 15 martie 1490, pe
hotarul braniştii mănăstirii Putna („apoi la casa lui Benea, şi apoi iarăşi pe obcină la
Arsuri şi, pe obcină, la Dealul lui Timotei şi, pe obcină, la Runcul lui Berchez‖), a fost,
până după anul 1800, o risipire de case ale câmpulungenilor pe coamele munţilor.
Branişte bine definită a mănăstirii Putna („braniştea Benia şi obcina până la
poiana lui Ivan, la Făgeţăi‖ – e vorba de toponimul din Dorna Candreni, nu de cel din
Breaza), cuprinsă în hotarnica lui Ştefan Rareş, din 9 august 1551, satul Benia, de pe apa
Moldovei, va intra în colecţia de documente câmpulungene abia în 23 martie 1792, când
Gligorie şi Timofte Sărghie din Benia cumpără, cu 220 lei, „o parte din moşia Benia, pe
care o au moştenire… Ştefan şi Gavril‖, fiii lui Ioniţă Şandru, de la bunicul lor, popa
Gavril.
Ioniţă Şandru trăia la Câmpulung, deşi îşi înzestrase copiii şi păstra şi alte moşii
pentru sine în Benia, dovadă fiind tranzacţia din 15 mai 1802, prin care el zălogeşte, pe
timp de 10 ani, pentru un împrumut de 122 lei, moşia lui din Benia, care se mărginea „cu
apa Moldovei şi cu moşia lui Nicolae, popa din Sadova‖, aceluiaşi Gligorie (Grigorie, în
acest document) Sărghe. După câţiva ani, în 1 ianuarie 1807, Ioniţă Şandru va vinde
moşia zălogită creditorului Grigorie Sărghe din Benia, în document Benia fiind
considerată ca parte a comunei Fundu Moldovei.
Iată, deci, dovada că satul Benia îşi poate revendica istoria atestată începând din
14 aprilie 1411, data atestării Câmpulungului, pentru că, în fond, Benia este unul dintre
satele câmpulungene, mai întâi ca moşie directă a câmpulungenilor, apoi prin
„intermediarii‖ lor urmaşi din Sadova şi din Fundu Moldovei.
În 26 februarie 1813, alţi câmpulungeni, Andrei şi Ioana Mândrilă, vând lui Mihai
Pîntiul (Pinte, Pintea) din Benia o grădină în Benia, pentru 200 lei.
Colonizarea masivă cu huţani, începută de mănăstirea Putna, în 20 mai 1762, cu
„nişte ruşi din Putila‖ şi continuată, sub stăpânire austriacă, până în 1818, când se
înfiinţează comuna Breaza, amestecă neamurile şi la Benia. Astfel, în 1 noiembrie 1838,
surorile Ileana Porcuţan şi Marian Andronic vând tatălui lor, Grigori Droniuc din Benia,
2 fălci şi 16 prăjini de moşie, primite zestre, pentru „8 lei bani de argint, 5 lâni întregi, 3
lei, 20 heleri, 2 miţe, 24 heleri, care, legându-se în bani, fac 11 florini şi 44 heleri‖, plus o
juncă pentru Ileana şi 12 florini şi 48 heleri, bani de argint, pentru Maria.
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În 1839, Gavril şi Axinia Butnaru vând huţanului Neculai a lui Vasile Droniuc din
Breaza o bucată de moşie în Benia, „peste deal, lângă apa Moldovii‖, în suprafaţă de 2
fălci şi 40 prăjini, pentru 64 lei, bani de argint.
În 1 mai 1840, Gheorghe Sărghie din Breaza cumpără „un vad de moară, la starea
locului, unde se numeşte părăul Benei‖, de la Vasile Florea, din… Ilişeşti, vad moştenit
de Florea de la socrul său, preotul Vasile Şandru din Fundu Moldovei.
În 3 noiembrie 1840, câmpulungenii Nicolai şi Nastasia Mândrilă vând huţanului
Niculai a lui Vasile Droniuc (din Benia, cum e menţionat de această dată), o moşie de 3
fălci şi 17 prăjini, în Benia, la Răpa Roşie, lângă muntele Porşescul, pentru 200 lei, bani
de argint.
Nicolae Droniuc va continua achiziţionarea de moşii în Benia, în 9 iulie 1846
cumpărând, de la Simion Şandru din Fundu Moldovei, cu 196 lei şi 40 creiţari, o moşie
de 9 fălci, mărginită de pământurile lui Vasile şi Dănilă Droniuc, iar în 19 aprilie 1848,
de la Grigore Şandru din Fundu Moldovei, o moşie de 3 fălci şi 40 prăjini, cu 64 lei,
învecinată cu pământurile lui Iuruga, Ignat, Sărghie, Simion Şandru şi Grigorie Şandru.
Biserica din Benea funcţionează din 1901, deservită de preotul din satul Breaza, al
cărui cătun era, pe atunci, iar din 1906 funcţiona, în sat, şi o şcoală cu o clasă275.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Benia, cătun, pendinte de
comuna rurală Breaza, districtul Câmpulung. Are 189 locuitori români, gr. or‖276.
Fiind un sat mic, adesea confundat cu comuna din care a făcut parte, Benia
beneficiază de rare menţionări, precum cea din 1929, a generalului Alexandru LupaşcuStejar: „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‖.
„Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947277, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Radu Gheorghe, de la Moldova Suliţa – Benia, la Dorna-Sunător‖ 278.
BERCHIŞEŞTI. Satul inconfundabilului cărturar bucovinean Procopie Jitariu, pe
care l-am descoperit, recent, şi readus în memoria locurilor datorită prieteniei lui Viorel
Varvaroi, are rădăcini străvechi, în vremea ocupaţiei tătare asupra Moldovei, când, în
apropierea castrului tătar de la „Ymor (Homor) filius Molda‖ (confluenţa Repedei cu
Valea, deci a Humorului cu Moldova, cum nota un călugăr italian, în 1286), îşi întremase
sălaşul, pe locul numit, astăzi, Seliştea, câţiva tătari agricultori, conduşi de Berkîş. Tătarii
aceia au fost spulberaţi de vremuri, dar numele cneazului a rămas, aşa cum a rămas şi
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numele altui tătar, Kutlu-Buga (Bourul Norocos), în toponimul Cătlăbuga, dar şi în
Ciuca-Buga din urătură. Oricum, pe moşia întinsă a actualului sat Berchişeşti au trăit şi
români, şi ei deveniţi, peste vremuri, doar toponime, memoria locurilor înveşnicind nume
precum cele ale lui Goga, Hasniş, Vlaşin, Lupoaia (văduva lui Lupu), Boldea sau
Todereştii.
Dincolo de legendă şi de dreptul nostru la imaginaţie, stă documentul. Nu un
început, ci o confirmare a ceea ce exista şi care, după întemeierea statului feudal al
Moldovei, consemnează doar schimbările regimurilor de proprietate, menţionând, uneori,
şi o hotarnică, aşa cum s-a întâmplat, în 13 septembrie 1473, când Ştefan cel Mare
confirma lui „Corlat ocinile sale, satul Berchişeşti pe râul Moldova, ţinutul Sucevii, o
topliţă cu moară pe ea şi poiana Muncelului, cu mănăstirea ce se afla acolo‖. Nu mai
reproduc hotarnica, pentru că a făcut-o, cu o teribilă pasiune a amănuntului explicat,
Procopie Jitariu, cărturarul care a făcut parte din comitetul executiv al Societăţii pentru
cultură şi literatură română în Bucovina până în 1946, când toate cele care meritau să
dureze au fost spulberate.
Din 11 aprilie 1533, când Corlat vinde Berchişeştii lui Petru Rareş, pentru 480
zloţi tătăreşti, iar voievodul dăruieşte satul mănăstirii Moldoviţa, încep veacurile
neguroase, bântuite de certurile pentru pământ între călugării de la Moldoviţa şi cei de la
Voroneţ. Tocmai de asta, în 1783-1786, când averile mănăstireşti au fost secularizate şi
din ele s-au constituit pădurile, izlazurile şi fâneţele obşteşti, sătenii beneficiind şi de o
primă reformă agrară, fiind împroprietăriţi cu exact suprafeţele de pământ pe care le
aveau în lucru, berchişeştenii au săpat şanţuri adânci, întărite cu palisade de lemn, în jurul
moşiei lor, gândind să le apere pentru totdeauna de lăcomia călugărească. Dar şi
întâmplarea aceasta e povestită în amănunt de Procopie Jitariu, în monografia folclorică a
satului bucovinean, pe care a închina-o satului natal, satului veşniciei sale.
1546: „Petru, voievodul Moldovei, confirmă mănăstirii Moldoviţa posesiunea
satului Berchişeşti şi a unei mori de acolo‖ 279.
Recensământul lui Rumeanţev280, din 1772-1773, înregistrează la Bercheşeştii, în
Ocolul Siretului de Sus, fără alte precizări, „23 – toată suma caselor‖, însemnând 5 femei
sărace, 3 panţiri isprăvniceşti şi 15 birnici.
1709: Călătorul străin Johann Wendel Bardili, care trece prin Suceava, venind de
la Bender, unde se întâlnise cu Carol al XII-lea, în drumul spre Câmpulung, „la o moară
veche (socotind după descriere, la Berchişeşti – n.n.), într-o vale, în pădure, unde am
petrecut noapte în tufăriş, lângă foc, deoarece nimeni nu s-a încumetat să intre în odăile
de locuit, care erau locuite doar de o femeie bătrână. Ploaia, de care am suferit în ziua şi
noaptea aceasta, m-a stânjenit foarte mult, pe lângă frigul de peste noapte‖281.
În 1774 şi în 1775, satul Berchişeşti din Ocolul Moldovenesc avea 1 popă şi 25
ţărani, toţi emigranţi transilvăneni, numărul familiilor ajungând, în 1784, la 63.
La Berchişeşti s-au stabilit vornicul Vasile HORGA (venit din Leşu Ilvei, în
1764), vatamanul Cristian NEGRU (Ruşii Bârgăului, 1773), Lupu RUSU (St. George,
1761), Simion IONAŞ, Filimon BOIAN, Ion a lui GEORGE, Petru ONIGĂ, Mihail
ANDRIAŞ, Mihai ANTON, Gavril ONIGĂ, Nicolae BOERIU, Tanasă ONIGĂ, Vasile
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BUZDOAIE, Ion CĂLUGĂRUL, Ion CĂRBUNE, Teodor IANUŞ (plugari din St.
George, 1765), Lupu UNGUREAN (plugar din St. Iacob, 1765), Maria GAVRILEANA
(St. George, 1773), Ion CORUZ (St. Iosif, 1772), Gavril BOERIU (Lunca Vinului, 1763),
Gavril ŢĂRAN (Ilva Mică, 1765), Ştefan a POPEI (Ilva Mică, 1774), Manole
MUNTEAN (Boian, 1771), Savu MUHAI (Budacul Mic, 1772), Gavril PUŞCARIU,
văduva Nastasia GLIGORAŞ (Sân Gieorgiu, 1763), Teodor RUSU, a lui ANDRIEŞ, a lui
ŞTEFAN, Ion BLOŢIU, Teodor ŞTEFAN, Axentie BUGA (Sân Gieorgiu, 1765), Ştefan
ALBOIŢĂ (Sân Gieorgiu, 1773), Axente MOLDOVAN (Periş, 1768), Constantin
MOLDOVAN (Beclean, 1772), Mihai MOLNAR (Moiseiu, 1775) şi ţiganul Toader
BORGHEAN (Bârgău, 1777).
În 1843, biserica din Berchişeşti avea 740 enoriaşi, iar postul de paroh era vacant.
În 1876, paroh era Mihai IEREMIEVICI, care păstorea 1.739 suflete. Ieremievici, născut
în 1826, preot din 1850, paroh din 1865, era paroh şi în 1907, când, în parohia cu 2.243
enoriaşi, era ajutat, din 1900, şi de cantorul Anania VELEHORSCHI, născut în 1873.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Suceava: 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, Măzănăieşzi cu Stejăroaia, Stulpicani cu
Plutoniţa, Doroteea, Voroneţ cu Bucşoaia şi Frasin‖282.
În Berchişeşti funcţiona o şcoală cu 4 clase din 1894283.
În 1890, comuna Berchişeşti îl avea primar pe Georgie Coca, paroh fiind Mihail
Ieremievici, iar cantor bisericesc – Nicolai Velehorschi.
1898: Prin decizia nr. 6100, din 3 mai 1898, a Instanţei de district (preşedinte: Dr.
de Stremayr, procuror: Dr. Gertscher), împotriva stomatologului Josef G., judecat şi
condamnat, iniţial, de instanţa districtuală Gura Humorului, care a pronunţat sentinţa nr.
1402, din 22 iunie 1897, motivul procesului fiind… un dinte, extras coaforului Chaje F.,
din Berchişeşti, căruia i-a cerut, pentru tratament, 1 florin, iar sentinţa vizând „practica
profesională neautorizată‖284 şi nu plata sau neplata acestui serviciu.
Însoţirea raiffeisiană din Berchişeşti şi Corlata a fost înfiinţată joi, 1 august 1901,
de directorul Michail Jeremievici, vistiernic fiind Dionisie Vlad. Cabinetul de lectură
„Cometul‖ funcţiona, în casa lui Grigore Vacariuc, din 1897, cu 34 membri, 35 cărţi, 2
abonamente la gazete şi 18 florini şi 15 creiţari avere. În comitetul de conducere al
acestei prime biblioteci săteşti din Berchişeşti activau preotul Mihai Ieremievici Berar,
Dimitrie Ianoş şi Constantin Velehorschi.
Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă lumina
tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 285, în 1940, Alexandru
VOEVIDCA a cules folclor şi de la berchişeştenii Vasile PANŢÎRI (22 ani în 1908),
282

Politische und gerichtliche / Organisation / der / im Reichsrathe vertretenen Länder von Öesterreich,
Wien 1869. pp. 158-161
283
Shematismus der Bukowinaer, Czernowitz, 1843 p. 51, 1876 p. 53, 1907 p. 94
284
Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums , XIV Jahrgang 1898, Wien 1898, pp. 111, 112
285
Friedwagner, Matthias, Rumanische Volkslieder aus der Bukowina, Konrad Triltsch Verlag Wurzburg,
1940

75

Ioana ZBÂRCEA (41 ani în 1908) şi Rachila a lui Nichita IANUŞ (ţărancă oarbă, 42 ani
în 1908).
1907: Din Comitetul districtual Umor pentru alegeri, fac parte şi „Ioan Pohoaţă,
paroh, Dumitru Buta – Berchişeşti‖286.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Berchişeştii, comună rurală,
districtul Gura-Humora, aşezată pe partea stângă a râului Moldova, între cele 2 pâraie:
Stoeneasca şi Corlata. Suprafaţa: 11,65 km p.; populaţia: 1.265 locuitori români, religia
gr. or. Se află lângă drumul districtual Suceava – Gura-Humora, din care se desprinde, în
Berchişeşti, o ramură spre Cornul Luncii. Are o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică
parohială, cu hramul „Sf. Nicolae‖, de care ţine şi biserica filială din Corlata. La 1553,
Petru Rareş a cumpărat această localitate, cu moşia atenenţă, de la posesorul ei, Corlat, şi
a dăruit-o mânâstirii Moldoviţa. Pe atunci, Berchişeştii, pe lângă vatra satului, mai
cuprindea şi satul de azi Corlata. Numele comunei vine, probabil, de la cel al muntelui
învecinat, Berchisăul. Populaţia, formată din locuitori originari, peste care au venit
colonişti transilvăneni, se ocupă cu agricultura şi creşterea vitelor. Comuna posedă 526
hectare pâmânt arabil, 151 hectare fânaţuri, 24 hectare 80 ari grădini, 273 hectare
izlazuri, 6 hectare 51 ari păduri. Se găsesc 64 cai, 585 vite cornute, 366 oi, 429 porci şi
10 stupi. Berchişeştii, moşie, ţine de corpul moşiei cu administraţie specială Capul
Codrului, districtul Gura-Humora. Are 3 case şi 21 locuitori români‖287.
1911: „Curtea cu juraţi din Suceava: Miercuri s-a judecat o seducere a unei fete
din Berchişeşti, al cărei autor a căpătat două luni de temniţă‖ 288.
1912: „Se aprobă schimbarea de posturi de învăţători între domnii Nicanor
Bumbu din Berchişeşti şi Adran Cernăuşan din Capu Codrului‖ 289.
1913: „În 12 martie 1912, a răposat protopresviterul şi parohul din Berchişeşti
Mihail Ieremievici-Berariu, decorat cu Medalia de Onoare pentru serviciu credincios de
40 de ani şi cu Crucea de Aur cu coroană pentru merite. Răposatul ajunsese vârsta de 87
ani‖290.
În anii Primului Război Mondial, s-au jertfit pentru Bucovina: „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‖ şi „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‖291. Au mai vărsat sânge
pentru Bucovina: „legionarul (aşa se numeau voluntarii – n. n.) Petru Bucur, Berchişeşti,
Compania 3, rănit‖ şi „infanteristul Roman Gogian, Berchişeşti, Regimentul 22, rănit‖
292
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În 1919, din Comisiunea agrară de ocol Gura Homorului făcea parte şi Locţiitor:
Ştefan Velehorschi, învăţător, Berchişeşti‖293.
În Monitorul Oficial, Nr. 264 din 13 noiembrie 1946, pp. 11909 şi următoarele,
sunt înregistrate următoarele cooperative săteşti de credit: Cooperativa „Frăţia‖, comuna
Berchişeşti, judeţul Suceava.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului ţcolae
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947294, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Rădăşanu Olga, de la Berchişeşti, la Baiaşeşti.
Pe o cruce discretă din cimitirul Berchişeştilor, se află fotografia cărturarului şi o
mărturisire de pe urmă: „Sub această sfântă cruce aştept învierea morţilor‖. Când am citit
mărturisirea, împreună cu Viorel Varvaroi şi, apoi, cu ziaristul Tiberiu Cosovan, mi-am
amintit spusa lui Leca Morariu, de la Stupca, în 4 iunie 1933: „Ciprian Porumbescu zace
în două morminte: un mormânt este cel pe care îl vedeţi la Stupca, iar celălalt este
mormântul uitării, în care zace opera lui‖. Şi tocmai de asta am şi hotărât noi ca, în anul
555 al Berchişeştilor, să-l reînviem pe Procopie Jitariu, cu voia bunului Dumnezeu,
măcar din cel de-al doilea mormânt, cel al uitării. Şi am făcut noi, cei de la Centrul
Culturii Tradiţionale Suceava, cartea legendarului cărturar, întregind-o, după putinţă, cu
alte texte, aflate, sub semnătura lui Procopie Jitariu, prin vechile gazete bucovinene.
Apoi, în cea de-a doua zi a Sfintelor Paşti, ne-am înfăţişat la Berchişeşti, aşa cum
conveniserăm cu primăriţa Violeta Ţăran, acest argint viu berchişeştean, ca să dăruim
cărţile mărturisitoare celor care au ales să fie lângă Procopie Jitariu, în acea sfântă zi.
Veniserăm, de la Centru, un întreg comando (Viorel Varvaroi, Corina Scîntei, Dan
Lungu, Marcel Horodincă, Gheorghe Senciuc şi Aurel Alexa), venise şi cântăreţul folk
Cornel Angelescu, pentru a atenţiona, pe versuri de Ana Blandiana, că „se-aude, se-aude,
se-aude, / din vecii, din adânc, din mereu, / murmurul, sângele, glasul / poporului meu‖,
cântecul trezind rădăcinile ierburilor în plămada veşnic generoasă a ţărânii.
Apoi, în alte zile, în alte ceasuri, am dus cărţile lui Procopie Jitariu şi prin alte
localităţi bucovinene, vestind despre învierea din mormântul uitării şi îndemnând şi pe
alţii la săvârşirea de miracole întru memorie, miracole nespus de lesnicioase, pentru că-s
şi pe placul bunului Dumnezeu.
BERHOMET PE PRUT. Aflat pe râuşorul Şoviţa, care curge dinspre Oşehlib,
ca prim afluent din ţinutul Coţmanilor, care se află în stânga Prutului, Berhomet
cuprindea şi două sate mai mici, Lăpuşna şi Mejebrodi, având, în 1774, 49 de gospodării,
cele mai multe dintre ele rutene, colonizarea cu galiţieni sporind numărul locuitorilor,
care, în 1784, ajunge la 100 de familii. Biserica de lemn, cu clopotniţă tot din lemn, a fost
construită în anul 1786, când a şi fost închinată Sfântului Nicolae.
În 2 aprilie 1741, Grigore Ghica Vodă, împlinind dorinţa răposatului Gheorghe
Ursachi jitnicer, dăruieşte mănăstirii Barnovschi săliştea Berhomet, de lângă moşia
Jucica. În 16 decembrie 1756, satul Berhomet aparţinea „Du-sale stolnic Constantin
Rusăt‖, după cum rezultă dintr-un raport de hotărniciri al jitnicerului Iamandi.
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De-a lungul veacurilor, moşia Berhomet s-a tot pustiit sau şi-a tot schimbat vetrele
de sat, dovadă fiind numele celei mai întinse şi roditoare ţarini, Sălişte.
Recensământul lui Rumeanţev295, din 1772-1773, înregistrează la Berhomete „35
– toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, Grigorii, un dascăl, Dumitro, 3 văduve, Maria
ŞTEFĂNIASA, Tichiana şi Catrina, 1 jidov, Saul, 4 case pustii şi 25 birnici, aceştia fiind:
Ivan BODILIVSKI, Neculai MÂNDRIC, Ivan MÂNDRIC, Hrihor MÂNDRIC, Iftemi
ŞLIMKO, Mihail MANDRIC, Mihail SPOROJCIUK, Ion DRONUC, Andrei DRONUC,
Fedor COSOVAN, Andrei MANDRICIUK, Tudosii MANDRICIUK, Mihail HAPKO,
Vasile ANDRIEŞCIUK, Fedor CUPCIAK, Zahera MANDUC, Hrihor brat ego, Ivan
STAROJCIUK, Vasile sin MAJUC, Hriţco zet LUCHINUC, Andrei nepot lui
NECULAI, Mihail PAŞIŞNIC, Vasile DRUNUC, Timofei MANDRUC şi Ştefan
vătăman.
În 1843, Berhomet pe Prut avea 550 creştini ortodocşi, păstoriţi de George
IANIVICI. Patron bisericesc era Ignaz de ANTONOVICI. În 1876, când patron
bisericesc era Smaranda von WASSILKO, parohul Olimpie CHISILIŢĂ păstorea 1.537
enoriaşi. În 1907, patron al bisericii ortodoxe din Berhomet pe Prut devenise evreul
Hersch WEISSELBERGER, paroh fiind acelaşi Olimpie Chisăliţă, născut în 1832, preot
din 1855, paroh din 1860, care-l avea drept cantor, din 1900, pe Vasile SKRABA, născut
în 1853.
În Berhomet pe Prut a funcţionat, încă din 1857, o şcoală cu 3 clase 296.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea raionului Coţman: Coţman (judecătorie de district),
Berhomet pe Prut, Bordei sau Burdigeu, Cliveşti, Davideşti, Dubăuţi, Hacrileşti, 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‖ 297.
În 1890, comuna Berhomet pe Prut avea 1.700 locuitori, păstoriţi de parohul
Olimpie Chiseliţă şi de cantorul bisericesc Vasilie Şcraba. Primar al comunei era Dimitrie
Cupcenco, iar cei doi învăţători se numeau Timotei Hnidei şi Franz Maurer.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Berhomet pe Prut, comună
rurală, districtul Coţman, aşezată pe malul stâng al Prutului, între Piedicăuţ, Revăcăuţ şi
Dubăuţ şi aproape de Şipeniţa. Suprafaţa: 4,73 km p.; populaţia: 748 locuitori ruteni, de
religiune gr. or. Este străbătută de drumul principal Sniatin-Cernăuţi, care se uneşte aci cu
drumurile districtuale ce vin de la târgul Coţman şi de la Hliniţa. Are o şcoală populară,
cu 2 clase, şi o biserică parohială, cu hramul „Sf. Nicolae‖, de care ţine şi biserica filială
din Revăcăuţi. Odinioară a fost sat cu moşie, dăruit de Gheorghe Ursachi Domnitorului
Grigore Ghica, care, prin documentul din 2 Aprilie 1741, l-a făcut danie mănăstirii
Barnoschi. La 1876, se găsea în posesiunea boierulul Constantin Ruset; iar un an după
aceasta, trecu în stăpinirea boierulul Iordache Bălănescu. Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu prăsila de vite. Are 2 fabrici de spirt şi mai multe mori. Comuna posedă 511
hectare pământ arabil, 27 hectare fânaţuri, 18 hectare grădini, 40 hectare izlazuri, 6
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hectare şi 50 ari pădure şi 3 hectare 50 ari heleştee şi bălţi. Se găsesc 56 cai, 284 vite
cornute,191 oi, 214 porci şi 43 stupi de albine. Berhomet pe Prut, moşie, cu
administraţie particulară, districtul Coţman. Suprafaţa: 1,82 km p.; populaţia: 63
locuitori, în majoritate izraeliţi, restul ruteni‖298.
În 1910, comunele vechi răzăşeşti, din categoria a III-a, 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‖299.
În 1914-1916, s-a jertfit pentru Bucovina şi „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‖.
În 1919, din Comisiunea agrară de ocol Vijniţa făcea parte, ca reprezentant al
ţăranilor, şi „Nicolai Hrebiuc, agricultor, Berhomet pe Ceremuş‖.
„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: Wassilko-Serecki George conte,
strada Flondor 38, Berhomet pe Prut, Banila pe Siret‖300.
La Berhomet pe Prut s-a născut poetul evreu, de limbă germană, Moses
ROSENKRANZ (1904-2003).
BERHOMET PE SIRET. Aflat pe Siretul Mare, aproape de izvoarele acestuia,
dar şi aproape de Vijniţa, de Jadova şi de Lucavăţ, Berhomet pe Siret este atestat în 20
aprilie 1696, când Mihalaşco, nepotul lui Coste de Lucavăţ, vinde partea lui de sat
Berhomet lui Vasilie, fiul lui Gavril Căzăcescu.
Povestea satelor de pe valea superioară a Siretului începe înainte de descălecat, cu
un oarecare Pancu, aşezat în acele locuri, vatra lui de sat numindu-se, peste ani, Pancăuţi.
Feciorul cel mare al lui Pancu, Luca, şi-a defrişat o vatră de sat în apropiere, vatra lui
numindu-se Lucavăţ.
Luca, feciorul lui Pancu, a avut doi feciori, Stan şi Şerbco, bărbaţi viteji, care au
slujit cu credinţă în oastea lui Alexandru cel Bun, iar voievodul, cinstind aceste
„adevărate slugi‖ (vasali, deci boieri), îi împroprietăreşte pe cei doi cu „ocina lor… două
sate, anume Lucaveţ şi Pancăuţi şi cu toate poienile şi pădurile şi cu pâraiele şi pe Siret în
298
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Sus, şi cu Mihodrea, al căror hotar se alătură de ele, de demult‖. Lucrurile acestea le
putem afla din uricul din 16 februarie 1428, prin care copiii lui Stan (Iurie, Cuzma şi
Motruna) şi ai lui Şerbco (Simeon, Costea, Dieniş şi Şandru) primesc întăritură
domnească.
Berhomet pe Siret este, deci, o altă vatră de sat, întemeiată de strănepoţii lui
Pancu, fii ai lui Luca, iar dovadă stă faptul că nu numai Mihalaşco, fiul lui Coste de
Lucavăţ, ci şi Ion şi Mihail, feciorii lui Vasilco Lucaveţchi (deci, tot… de Lucavăţ) din
Sniatin, vând lui Vasilco al lui Gligorie Căzăcescul părţile lor de sat şi pe vecini, martori
ai tranzacţiei cu pământ şi oameni fiind Dumitraşco Simionciu, Gligorie Săul, Toader
Bercea, Toader şi Savin Vonciul, Ion Măglei şi Gheorghiţă Vivor (Viore).
În 20 aprilie 1696, Mihalaşco, nepotul lui Coste de Lucavăţ vindea părţile sale de
moşii din Lucavăţ, Berhomet şi „Pancoveţ‖, pentru 12 lei turceşti, „lui Vasilco, ficiorul
Căzăcescului Grigori‖.
În 23 februarie 1698, Ian şi Mihailo, feciorii lui Vasilco Lucaveţchi din Sniatin,
vindeau lui Vasilco, feciorul lui Gligorie Căzăcescul, părţile lor de moşie din Lucavăţ,
Berhomete şi „Panceşti… cu vecini, cu tot, şi cu lazuri, şi cu tot vănetul, şi poene căte
sănt în partea noastră‖, pentru 50 lei bătuţi, iobagii vânduţi fiind Ion Măglei, Toader
Pauluc, Simion Danco, Ghiorghi Danco, Ghiorghi Răus, Macsim Răus, Simion Suş,
Samson Holoşne şi Gligore Androne.
În 11 mai 1706, Gavrilaş Frunză şi jupâneasa Gafiţa, fata lui Andronachi Vlad,
lăsau copiilor lor, Ioan şi Maria, jupâneasa diaconului Nicolai Borşan, părţile de moşii
moştenite după bunicul lui Frunză, Andronachi Peletiuc, „în Vilavce, în Carapciu, în
Costeşti, în Comăreşti, în Budiniţă şi pe aiure de pe socrul meu, Andronachi sin Simion
Vlad în Banila moldovenească şi de pe soacra me, Nastasie, fata lui Vasile Căzăcescul,
având noi parte de moşie în Berhomete, în Lucavăţ, în Panca şi în munte, în ţănutul
Sucevii, şi în Vaselev, în ţănutul Cernăuţului‖.
În 12 noiembrie 1711, Micuţa Vasilco, jupâneasa lui Andrieş Brânzanul, vindea
partea ei de moşie şi de sat Berhomete lui Dumitraşcu Calmuţchi, Acelaşi Dumitraşcu
Calmuţchi va cumpăra, în 10 ianuarie 1712, şi părţile de moşie ale Magdei, fata lui Gavril
Lucaveţchi, jupâneasa lui Grabovschi.
În 15 noiembrie 1720, Ursachi Isar, căpitan, şi Sandu Pelin, fost căpitan, certificau
că Sandul Săul, nepot de fată Onciului, a cumpărat de la Samuil Onciul, de la vărul său,
Ion, şi de la alţi fraţi ai lor, cu 50 lei, „a opta parte de sat de Lucavăţ şi din Berhomet‖.
Un alt stăpânitor, în Berhomete, era, în 15 iulie 1736, Velicico Cheşcu, care îşi
disputa cu Gheorghiţă Cheşcu, fiul Anei, dreptul de stăpânire a iobagilor, dar Gheorghiţă
pierde părţile de sat, pe care le apucase, în 24 iunie 1737, când Gheorghe Pârvul obţinea
uric de la Grigore Ghica Vodă că ale lui sunt acele părţi din satul Berhomete.
1736: „Ajuns-a osândă pe biata Moldovă‖ cu atâtea domnii străine, dar o rază de
speranţă părea să se ivească, în 15 decembrie 1736, când revenea în scaunul domnesc
Grigore Ghica Vodă, domn „mai bun şi mai înţelept, numai tot fire de grec‖301, şi când
Ion Neculce a fost numit, iarăşi, vornic al Ţării de Sus. Şi, cum se întrevedea, deja un nou
război ruso-turc, „Grigore Vodă a trimis, pe supt munte, la Câmpulung, la Vicov, la
Berhomete, de-au strâns oameni tineri, cu sineţe, ca vreo opt sute, de le da bani şi tain, de
i-au ţinut la Iaşi, toată vara‖302.
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În 27 aprilie 1753, Ştefan Capşe şi fiul său, Vasile Capşe, vând părţile lor din sat
lui Alecsandru Vasilco, boier dintr-un vechi neam moldovenesc, cu rădăcini în vremea lui
Ştefan cel Mare.
În 20 noiembrie 1755, urmaşii lui Gheorghiţă Onciul, Paraschiva şi Silion,
cedează partea lor de moşie lui Mihalache Cheşco, în contul unei datorii neplătite, dar
moşia lui Cheşco va fi împresurată de Tăutuleşti şi de alţi răzeşi din Vijniţa, după cum
rezultă dintr-o jalbă din 17 august 1762.
În 12 septembrie 1772, în Berhomet se „răzăşeau‖, dar nehotărnicite, moşiile
mazilului de Suceava, Alecsandru Vasilco, şi cea a şătrarului Ilie Cârste. Vasilco
stăpânea un sfert de sat, după cum rezultă dintr-o jalobă din 7 decembrie 1764.
Recensământul lui Rumeanţev303, din 1772-1773, înregistrează la Berhomete din
Ocolul Berhometelor „64 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, 9 femei sărace şi 54
birnici.
În 1774, satul Berhomete pe Siret avea 63 familii, iar în 1784, 101. Comisia
Aulică de delimitare a proprietăţilor în Bucovina, nota, în 1783, că „în acest hotar al
Lucavăţului e aşezat, acum, satul Berhometele, care s-a întemeiat nu demult, dar n-are
hotar propriu, ci ţine de Lucavăţ‖304, însemnarea aceasta argumentând descendenţa din
Pancu, prin Luca şi prin urmaşii acestora, care, toţi, erau răzeşi, deci co-proprietari ai
satului şi ai moşiei, iar noua vatră de sat, de curând întemeiată, vizează migrarea huţulă,
huţuli care vor forma, în 1910, două treimi din populaţia satului.
Biserica satului, cu hramul „Sf. Nicolae‖, a fost construită în 1786, celelalte două
biserici, cu hramul „Sf. Mihail‖ şi „Sf. Iurie‖, fiind construite în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea.
Contele Feodor Karacsay de Valyesaka, participant, în 1788-1791, la asediul
Hotinului şi la marile bătălii de pe teritoriul Moldovei, bun cunoscător al fiecărei regiuni
moldoveneşti, scria că „la Berhomet, are Domnul de Vasilco o herghelie considerabilă‖
305
.
În 1843, Berhomet pe Siret, împreună cu Şipot, Mazuri, Bursuci şi Lăpuşna,
reprezenta o parohie cu 2.236 enoriaşi, păstoriţi de parohul Grigorie PROCOPOVICI,
patron al bisericii fiind Iordachi de VASILCO. În 1876, când patron bisericesc era
Alexander von WASSILKO-SERECKI, parohul Alexander PALIEWICZ (în sursa citată,
numele e tăiat cu creionul) păstorea peste 2.544 suflete. În 1907, baronul George von
WASSILKO era patronul bisericii, paroh fiind Dionisie URSULEAC, născut în 1867,
preot din 1900, paroh din 1903, preot cooperator era Ipolit GALLIN, născut în 1872,
preot din anul 1900, iar cantor era Constantin ANTOFI, născut în 1880.
În Berhomet pe Siret funcţiona, din 1861, o şcoală cu 6 clase 306.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Vijniţa: Vijniţa (târg, cu tribunal) cu Bahna,
Ciornohuz, Revna și Wiszenka, Berhomet pe Siret cu Lăpuşna, Mihodra, Cireşenca,
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Mazuri, Şipot cu Bursekeu, Ispas, Lucavăţ pe Siret cu Maidan, Meschibrod cu
Podzaharie, Mihova cu Mega, Milie‖ 307.
În 30 noiembrie 1886, s-a inaugurat linia ferată Hliboca-Berhomet-Carapciu,
primii călători… festivi fiind Baron A. Vasilco, căpitanul ţării, Baron Mustaţă,
reprezentant al comitetului ţării, Baron Eugen Stârcea, consilier guvernamental, colonelul
Seracsin, Baron Eudoxiu Hurmuzachi şi N. Balmoş – căpitani districtuali, Baron A.
Petrino, Dr. I. cav de Zotta etc308.
În 1890, Berhomet pe Siret avea 4.552 locuitori, doi preoţi (Grigorie Procopovici
şi Epaminonda Dracinschi), trei învăţători (Mihail Ponici, Camilla Tanska şi Elisaveta
Manovarda), primar al comunei fiind huţanul Georgie Havaleşco.
1893: Baronul Alexandru Vasilco-Sireteanul, „întors, în seara zilei din 7/19
august 1893, de la o vânătoare din împrejurimile Lăpuşnei, înconjurat de o mulţime de
companioni şi plin de voie bună, s-a culcat… spre a nu se mai scula‖. Se născuse, la
Berhomet pe Siret, în 29 decembrie 1827, ca întâiul fiu al lui Iordachi Vasilco (mort în
1862), a urmat gimnaziul şi liceul la Cernăuţi, iar studiile universitare de drept, la
Lemberg, absolvindu-le în 1849. S-a însurat cu Catinca Flondor din Hliniţa şi a intrat în
politici, fiind ales „în colegiul proprietarilor mari‖, încă din 1862, pentru Dieta
Bucovinei. În 1868, a fost primit în „casa magnaţilor Consiliului imperial din Viena‖. „În
dieta ţării fu denumit de Majestatea Sa Împăratul, în trei rânduri, căpitan al ţării, pentru
respectivele perioade legislative, şi anume în 16 august 1870, în 19 iulie 1884 şi în 21
septembrie 1890‖. „Majestatea Sa Împăratul îl distinsese, în anul 1885, cu Ordinul
Cproane de fier clasa a doua, iar în anul 1887, cu demnitatea de consilier intim al său, cu
titlul de excelenţă‖309.
În 1898, s-a construit calea ferată forestieră „Mezybrody – Berhomet, de 91 de
kilometri, pentru transportul lemnului de foc din pădurile ocolului Berhomet‖ 310.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Berhomet pe Siret, târg,
districtul Vijniţa, aşezat pe ambele maluri ale râului Siret, între localităţile Lucaveţ şi
Şipot-Privat. Suprafaţa 99,21 km p.; populaţia 4.552 locuitori huţani şi ruteni, de
religiune gr. or. Se compune din vatra satului, cu 3.184 locuitori, din satele: Cereşenca şi
Lăpuşna, şi din cătunele Mezebrodi şi Mihodra, Pletna şi Maidan. Este străbătut de
drumul principal, ce duce de la Storojineţ la Vijniţa şi din care se bifurcă un drum
comunal, ce duce, de la Berhomet, prin Lăpuşna, la Şipot-Privat, şi a fost odată şosea
foarte umblată, formând, la trecătoarea muntelui Şurdin, o serpentină de artă. Este staţie
de drum de fier a liniei locale, Slorojineţ – Berhomet pe Siret. Are un oficiu telegrafopoştal; o şcoală populară mixtă, cu două clase; o biserică parohială, cu hramul „Sf.
Treime‖; o casă de economie şi este sediul unui silvicultor superior. Localitatea se
găseşte pomenită sub numele Berhomete, la 1776, ca aparţinând unui mazil, cu numele
Alecu Vasilco din Lucaveţ, care a clădit prima biserică aci. Astăzi localitatea Berhomet
pe Siret, împreună cu satele şi cătunele sale, precum şi cu coloniile germane,
Alexanderdorf şi Catarinendorf, formează un fideicomis (proprietate mare privilegiată),
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care aparţine Baronului George Vasilco-Sereţchi. Posedă 1.867 hectare pământ arabil,
2.802 hectare finaţurl, 55 hectare grădini, 2.096 hectare izlaz, 13.590 hectare pădure. Are
551 cai, 2.304 vite cornute, 1.121 oi, 1.086 porci şi 360 de stupi. Berhomet pe Siret,
moşie, cu administraţie particulară, districtul Vijniţa. Suprafaţa: 200,45 km p.: populaţia:
1.315 locuitori ruteni, izraeliţi, germani, poloni şi români, de diferite confesiuni. Se
compune din moşia Berhomete de pe Siret propriu-zisă, cu 192 locuitori, şi din
următoarele localităţi: Alexanderdorf, Catarinendorf şi Şipot-Privat, formând împreună
un fideicomis (mare proprietate priveligiată), aparţinînd baronului George VasilcoSereţchi. Se găsesc 193 cai, 320 vite cornute, 143 porci şi 300 stupi. Lângă Berhomete se
găseşte muntele Stojoc, pe vârful căruia se vede un fel de peşteră, în care ar fi ascunse,
după cum crede poporul, comorile vestitului haiduc huţănesc Doboş. Populaţiunea se
ocupă cu prăsila vitelor şi cu lemnăritul, la fabrica cea mare de cherestea, din cătunul
Mezebrodi, însă şi ca hăitaşi, la vânătorile mari, ce se fac în această regiune‖311.
În 1918, a murit pentru Bucovina „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‖ 312.
În 1919, din Comisiunea agrară centrală făcea parte şi „Timotei Bujor, agricultor
Berhomet pe Siret‖313.
1929: „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‖ 314.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 315, următorii
învăţători şi învăţătoare: Cojocaru Eugenia, comuna Berhomet, Centru, jud. Storojineţ,
media 7,16; Săhleanu N. Claudia, comuna Berhomet, Darie, jud. Storojineţ. Media 8,04;
Săhleanu N. Claudia, comuna Berhomet, Darie, jud. Storojineţ. Media 8,04‖.
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 fiecăruia 316: Cojocaru Gheorghe, comuna Berhomet
Centru, media 7,62; Goroveanu Dumitru, comuma Berhomet Centru, media 8,12‖.
Important centru zonal de industrializare a lemnului, în perioada interbelică,
Berhomet pe Siret se poate mândri cu două personalităţi culturale, care au văzut lumina
zilei pe aceste meleaguri, poetul şi publicistul ucrainean Hariton BORODAI (1913-1944)
311
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şi etnografa ucraineană Miroslava ŞANDRU (1916-1938), mare colecţionară de folclor
huţănesc.
BILCA. O branişte a mănăstirii Putna, deci un loc în care iobagii mănăstireşti
făceau fânul şi păşteau cirezile şi turmele dumnezeieşti ale călugărilor, situată „între
Bilce‖, a fost atestată în 9 august 1551, privilegiul brănişterilor „între Bilce‖ fiind întărit
şi în 10 aprilie 1645. Că braniştile însemnau altceva decât siliştile (vetrele de sat), dar tot
nişte aşezări omeneşti o demonstrează austriecii, care înregistrează drept sate vechile
branişti mănăstireşti.
Satul Bilca este menţionat ca atare abia în 1794, într-o hotarnică a satelor
Cumăreşti şi Bănila. Din 4 martie 1827, este atestat şi un preot în Bilca, Dimitrie
Bunceac, cel care scrie egumenului Putnei, Lavrentie Chirilescu, să-i împrumute o mie de
cuie de draniţă, căci riscă să-i plece meşterii şi să nu-i mai poată aduna până în toamnă.
Deci, în primăvara anului 1827, Bilca avea şi biserică, una mică şi îngustă, dar încă
neacoperită.
În 1843, satul avea 1.822 locuitori, iar la altarul bisericuţii înguste şi vechi slujea
preotul administrator, acelaşi Dimitrie Bunceac, trecut BUNCZAK în analele Mitropoliei
româneşti! În 1876, parohul Grigorie TOMOWICZ păstorea peste 2.611 enoriaşi (o notiţă
cu creionul, pe sursă, îl trece preot cooperator pe T. BUMBAC). În 1907, paroh era
Teodor NICHITOVICI, născut în 1834, preot din 1865, paroh din 1867, preot cooperator
era George COJOCARIU, născut în 1878, preot din 1903, iar cantor era, din 1901, Vasile
CÂRDEI, născut în 1865.
La Bilca a funcţionat, din 1861, o şcoală cu 5 clase, iar din 1890, şi o şcoalăfilială, cu trei clase317.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Rădăuţi – Rădăuţi (Târg cu tribunal districtual) cu
Vadu Vlădichii, Andreasfalva cu Mitoca, Bădeuţi, Bilca, Burla, Frătăţii 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 Cârşibaba, Izvor cu Iaroviţa, Sărata,
Moldova, Şipot Camerale‖.
1879: Majoritatea informaţiilor bucovinene pentru studiul „Vergelul‖ (viitoarea
carte Datine, credinţe şi moravuri române), publicat în Albina Carpaţilor, i-au fost
comunicate lui Simion Florea Marian „de Dnul Georgie Brăilean, învăţător din Bilca, sat
în Bucovina‖318.
1888: La „Balul român de elită al „Junimei‖, aranjat în sala Societăţii filarmonice
germane‖, cu scopul strângerii de fonduri pentru dăruirea unui mobilier bucovinean de
salon prinţului moştenitor Rudolf, care vizitase Bucovina în 1887, au participat
personajele elitei bucovinene, începând de la guvernator şi mitropolit, iar printre
„doamne şi domnişoare, care au fost în costum naţional‖, se număra şi „domnişoara
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Magior din Bilca‖, care strălucea în compania celorlalte „ţărăncuţe‖ de circumstanţă,
precum „doamna de Volcinscki, doamna Lomicovschi, domnişoarele de Vasilco‖ 319 etc.
În 1890, Bilca avea 3.115 locuitori, doi preoţi (Teodor Nichitovici şi Ştefan
Sbiera), un cantor bisericesc (Vasile Cârdei), şase învăţători (Georgie Brăilean, Melania
Brăilean, Iulia Velehorschi, Vasile Cârstean, Ioan Ştefureac şi Ştefan Sbiera), primarul
comunei numindu-se Lazăr Cuciurean.
O listă de subscripţie pentru zidirea bisericii orientale din Cacica, întocmită, în
iunie 1891, de „George BRĂILEAN, conducătorul şcoalelor din Bilca‖, menţionează,
printre familiile comunei, pe: parohul Teodor NICHITOVICI, Lazăr CUCIUREANU,
Constantin HURJUI, Iordachi MOISIUC, Ion JURUVLEU, Toader alui Simion PUHA,
Niculai PUHA, Lautenti CÂRDEIU, Ştefan UNGUREANU, Paul CIUBOTARIU,
cantorul Vasile CÂRDEIU, Ana alui Anton IRIMĂSCUL, Darie HORODNIUC,
Ambrosie GALAN, Ion alui Constantin CÂRDEIU, Constantin CUCIUREAN, Paul
BALAN, Vasile BALAN, Carp alui Lazăr PUHA, Paul IRĂMESCU, Gavril
UNGUREAN, Toader MIHAILO, Constantin alui Vasile GALAN, Pintelei CONIAC,
Georgi alui Alexandru GALAN, Nichita MUCEA, Lazar CÂRDEIU, Lazar alui Ion
PUHA, Paul alui Costea GALAN, Chariton CUCIUREANU, Georgi alui Toader
CÂRDEIU, Ilie HORODNIUC, Anghelina alui Gavril SAVU, Domnica alui Constantin
CÂRDEIU, Zaharie MUNTEAN, Maria BRĂILEAN, Roman POPESCU, Ion alui
Georgi CÂRDEIU şi Toader alui Vasile GALAN320.
1892: „Doamna Maria Brăileanu (mama lui Traian Brăileanu – n. n.) a convocat,
pe ziua de 31 ianuarie 1892, în comuna Bilca, o adunare, în scopul înfiinţării unei filiale a
„Societăţii doamnelor române‖. La această adunare au luat parte 163 persoane, care toate
şi-au exprimat dorinţa de a înfiinţa o filială. De preşedină a fost aleasă doamna Maria
Brăileanu, iar secretară – domnişoara Eleonora Magior, fiind autorizate a face paşi de
lipsă spre activarea filiale‖321.
1892: Printre informatorii lui Simion Florea Marian, pentru cartea
„Înmormântarea la români‖, se numără şi bilcanul Iustin Cârdei, „student gimnazial‖, în
vreme ce pentru „Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile Românilor‖, apărută în
1903, informatorii lui Marian au fost bilcanii „Chirilă Horodnic, agricultor‖, şi viitoarea
mare personalitate a Bucovinei, George Tofan.
„Bilca, comună mare românească, cu o şcoală de 6 clase şi cu una de o clasă, deci
dară cu o sumă bunişoară de cărturari‖, a înfiinţat Cabinetul de lectură „Isvorul‖ abia în
30 iulie 1902, cu 30 membri, sub prezidenţia preotului Teodor Nichitovici, vicepreşedinte
fiind învăţătorul Vasile Cârstean. Din comitetul de conducere făceau parte primarul Lazăr
Cuciurean (secretar), Pavel Irimescu (bibliotecar), Ioan Rei (cassar), Dimitrie Hurjui
(controlor), Alexandru Galan (econom), Maximilian Mitric, Petru alui Vasile Cuciurean,
Ilie alui Petru Vicovan (în comisia de control), Artemi Galan, Vasile Cârdei, George
Galan, Carp Cuciurean şi Toader Vicovan (în juriul de arbitri) 322. Prima manifestare,
organizată de Cabinetul „Isvorul‖, o petrecere populară, desfăşurată în cancelaria
comunală, duminică, 31 august 1902, urma să fie încununată „cu teatru şi dans‖ 323.
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Însoţirea raiffeisiană din Bilca a fost înfiinţată în 16 noiembrie 1902, când Eduard
Haque, care convocase adunarea generală, preda direcţiunea lui Artemie Galan.
1906: „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‖324.
1907: Din comitetul naţional pentru districtul Rădăuţi, constituit vineri, 15 martie
1907, făcea parte şi „George Cojocar, preot în Bilca‖325.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Bilca, comună rurală, districtul
Rădăuţi, aşezată pe malul stâng al râului Suceava şi lipită, la Vest, de Vicovul de Sus şi,
la Est, de Frătăuţul Nou, de care este despărţită prin pârâul Bilca. Suprafaţa: 29,90 km p.;
populaţia: 2.784 locuitori români, de religie gr. or. Cuprinde, pe lângă vatra comunei, şi
târlele La Druc şi Vuleva. Ca căi de comunicaţie are drumurile ce vin de la Vicovul de
Sus şi Frătăuţul Nou. Are o şcoală populară, cu 4 clase, şi una filială, cu o clasă; o
biserică parohială, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului‖, şi o casă de economie
românească. S-a întemeiat în urma ocupării Bucovinei, pe teritoriul comunei Vicovul de
Sus. Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 1.371
hectare pământ arabil, 880 hectare fânaţuri, 17 hectare grădini, 218 hectare izlaz, 1.658
hectare pădure. Se găsesc 221 cai, 1.365 vite mari cornute, 532 oi, 791 porci şi 181 stupi.
Bilca, moşie, atenenţă a moşiei cu administraţie partarticulară Vicovul de Sus, districtul
Rădăuţi. Bilca, moşie, atenenţă a moşiei cu administraţie particulară Hardeggthal,
districtul Rădăuţi. Bilca, râuleţ, afluent pe stânga Sucevei, ia naştere din pâraiele Bilca
Mare şi Bilca Mică şi se varsă în Suceava, mai jos de satul Bilca, districtul Rădăuţi. Bilca
Mare, pârâu, care, împreună cu confluentul său, Bilca Mică, dau naştere râuleţului Bilca, ce se varsă în Suceava. Izvorăşte de sub Poiana Bucului şi se împreună cu Bilca-Mică,
după o ramificaţie abundentă, şi făcând cotituri foarte multe. Aceste două pâraie izvorăsc
din Poiana Bucului, curgând pe întreaga lungime a părţii de sus a marelui sat Vicovul de
Sus‖326. „Vuleva sau Uleva, târlă, pendinte de vatra comunei Bilca, districtul Rădăuţi‖327.
În Primul Război Mondial, 1914-1918, au murit pentru Bucovina: „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‖; „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‖; „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‖;
„Toader a lui Gavril Cioată, din Bilca, a participat la război şi ar fi murit în prinsoare în
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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‖.
Printre eroii din Bilca s-au numărat şi „rezervistul Anton Strugariu, Bilca, Regimentul
22, rănit; infanteristul Andrei Ciubotar, Bilca, Regimentul 22 Infanterie, rănit;
infanteristul George Fusu, Bilca, Regimentul 22 Infanterie, rănit; fruntaşul Silvestru
Cuciurean, Bilca, Regimentul 22 Infanterie, rănit; infateristul Petru Măsian, Bilca,
Regimentul 22 Infanterie, rănit; infanteristul Gavton Mucea, Bilca, Regimentul 22, rănit;
corporalul Iustin Boca, Bilca, Regimentul 22, prizonier; infanteristul Iftimie Rusu,
Bilca, Regimentul 22, prizonier; vânătorul Ion a lui Constantin Rusu, Bilca, Batalionul
30, rănit; infanteristul Teodor Balan, Bilca, Regimentul 22, rănit; i Infanteristul George
Cârdei, Bilca, Regimentul 22, rănit Infanteristul George Cârdei, Bilca, Regimentul 22,
rănit; infanteristul George Cârdei, Bilca, Regimentul 22, rănit.
1919: Din circumscripţia electorală nr. 6 Rădăuţi făceau parte comunele Bilca,
Costişa, Frîtăuţii Noi, Frătăuţii Vechi – Comuna germană, Frătăuţii Vechi – Comuna
română, Gălăneşti, Horodnicul de Jos şi Rădăuţi328.
1920, ianuarie 17: „Contra Revecei lui Alexandru Chariton Irimescul, născută
Nistor, s-a intentat acţiune de divorţ de către Alexandru a lui Chariton Irimescu din
Bilca‖329.
1921: Goldstein Michel din Bilca ăşi chimbă numele în Goldström Michel 330.
1925: „În ziua de Sf. Gheorghe, s-a slujit parastasul întru pomenirea învăţătorului
din comuna Bilca, judeţul Rădăuţi (Bucovina) George Brăilean şi a mintosului bărbat de
şcoală George Tofan, fost director la Şcoala normală şi secretar general la instrucţie, în
Cernăuţi, amândoi fii de ţărani din satul Bilca. Deşi, în această zi, o ploaie mărunţică şi
deasă udase pământul însetat, încă de dimineaţă s-a adunat mulţime de popor creştin,
săteni şi oaspeţi din toate părţile Bucovinei la biserica din Bilca. Sfânta liturghie a
săvârşit-o părintele protopresviter Ion Bucevschi, în sobor cu preotul Dumitru Berariu şi
preotul din Vicovul de sus, George Negură. La stârşitul liturghiei, a predicat părintele
George Negură, în graiul poporal, arătând, în frumoasa sa cuvântare, de faptele
merituoase, pe terenul cultural şi economic, ale acestor bărbaţi, ieşiţi din sânul poporului.
Sfârşindu-se aceste slujbe bisericeşti, a ieşit toată lumea din biserică şi a plecat la şcoala
din centru, unde s-a făcut dezvelirea tablei comemorative, întru eternizarea meritelor
vrednicilor bărbaţi pomeniţi. Aici, dirigintele şcolar din Bădeuţi, dl Percec, în numele
asociaţiei corpului didactic primar din judeţul Rădăuţi, a comunicat că această asociaţie a
aşezat, pe peretele din faţa şcoalei din acest sat, o tablă comemorativă, spre a eterniza
meritele bărbaţilor de şcoală George Brăilean şi George Tofan, şi a dat această serbare
întru pomenirea lor. Salută cu respect pe oaspeţii sosiţi din apropiere şi depărtare, între
care pe preoţii Dr. E. Băncescu, prefectul judeţului, N. Tcaciuc, inspector şcolar din
Cernăuţi şi pe toţi învăţătorii adunaţi la această serbare. După sfinţirea apei, a luat
cuvântul părintele Dr. D. Spânu, din Gălăneşti. Urmează apoi cuvântările domnilor: N.
Simionovici, preşedintele asociaţiei centrale a corpului didactic primar din Bucovina,
care, într-o cuvântare mai lungă, aminteşte, după putinţă, de toate meritele sărbătoriţilor
pe terenul şcolar şi naţional; Dr. E. Băncescu, prefect de Rădăuţi şi reprezentantul
guvernului, şi N. Tcaciuc (poetul, cărturarul – n. n.), inspector şcolar şi reprezentant al
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consiliului şcolar regional, apreciază, cu cuvinte elogioase, munca acestor bărbaţi
meritoşi, pentru şcoală şi neam, îndemnând pe cei prezenţi ca să-i urmeze întocmai. Cu
aceasta, s-a sfârşit partea oficioasă a acestei serbări, după care a urmat o masă familiară,
în încăperile şcoalei, la care au luat parte popor şi cărturari. În decursul mesei, au vorbit
domnii învăţători Nastasi, Secot din Coţmani, M. Vicol din Cernăuţi, D. Sorocean din
Rădăuţi, Colibaba din Frătăuţii Noi şi Gavr. Ciobotariu din Bilca, apoi săteanul Pamfil
Mihăilă, ca fost elev al lui George Brăilean, cel ce scrie aceste rânduri. La sfârşit, se
ridică dl prof. universitar Dr. Traian Brăilean şi, în numele familiei celor pomeniţi,
mulţămeşte asociaţiei corpului didactic judeţean pentru deosebita atenţiune faţă de
răposatul său tată, George Brăilean, şi şcolarul acestuia, George Tofan, iar celor prezenţi,
pentru binevoitoarea participare la această pomenire creştinească. Laudă se cuvine
Asociaţiei corpului didactic primar din judeţul Rădăuţi pentru toată truda şi jertfa adusă,
pentru a putea pomeni, cu vrednicie, pe însemnaţii bărbaţi ai şcoalei şi neamului, care au
fost George Brăilean şi George Tofan. / Ion Bucevschi‖331.
1925: „Decorarea unui bun creştin. Aceasta s-a întâmplat în biserica parohială
din comuna Bilca, judeţul Rădăuţi, duminică, la 29 martie a. c. Gospodarul şi evlaviosul
creştin Ştefan Gh. Gâză, din comuna Bilca, a făcut războiul şi a petrecut în liniile de
foc. Pe când era în faţa focului duşman, a făcut jurământ că, dacă va scapă cu viaţă din
război şi va ajunge sănătos la nevastă şi copii, va aduce, drept mulţămită lui Dumnezeu,
un dar bisericii din satul său. Dumnezeu a împlinit dorinţa şi el şi-a împlinit făgăduinţa.
Pe când unii descreieraţi, cum au ajuns pe acasă, au început a ridica icoanele de pe păreţii
caselor, a face bajocură de sfânta cruce şi de sfânta biserică, bunul creştin Ştefan Gh.
Gâza s-a purtat altfel. El, când a ajuns acasă, la familie, cu ajutorul nevestii sale, Măriuţa,
a lucrat într-acolo ca să strângă banii trebuincioşi pentru un clopot la biserica din
localitate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, au cumpărat ei, în anul 1924, pentru biserica
parohială de aici, un clopot mare, în preţ de 30 mii de lei, şi o sfântă carte a evangheliei,
în preţ de 380 de lei. Aceste daruri frumoase s-au sfinţit, cu mare parană, de trei preoţi, în
ziua sărbătorii sfântului Ilie, sâmbătă, în 2 august 1925. Aşa şi-a împlinit acest bun
creştin jurământul făcut pe când era cu viaţa în mare primejdie. Noi, preoţii din sat, am
trimis ştire despre aceste daruri scumpe I. P. S. Mitropolitului de la Cernăuţi, de unde i-a
sosit creştinului Ştefan Gh. Gâză o frumoasă adresă de mulţămire şi recunoştinţă, cu
înalta binecuvântare arhierească. Preacinstitul Consistoriu arhiepiscopesc din Cernăuţi şi
prefectura din Rădăuţi au făcut rapoarte, la înaltul minister de culte şi arte din Bucureşti,
despre jertfa cea însemnată a parohianului Ştefan Gh, Gâză, în urma căror rapoarte
Majestatea Sa Regele nostru a binevoit a-l decora pe acest vrednic creştin cu medalia
„Răsplata Muncii pentru biserică clasa a II-a‖. Duminică, în 29 martie, a sosit la biserica
de aici prefectul judeţului, dl Dr. Em. Băncescu (şi dânsul preot – n. n.), dimpreună cu
secretarul de administraţie, dl Dr. Ed. Claus. După sfânta liturghie şi cazania parohului
din localitate, dl Claus a citit, în auzul tuturor celor de faţă, brevetul regal şi adresa
ministerului de culte şi arte, care vestesc că Majestăţii Sale Regelui Ferdinand I i-a plăcut
a-l decora pe creştinul şi gospodarul din Bilca, Ştefan Gh. Gâză, pentru fapta sa
frumoasă. Domnul prefect, în frumoase cuvinte de laudă şi mulţămită, i-a atârnat pe piept
decoraţia şi l-a sărutat frăţeşte pe faţă. Decoratul Ştefan Gâză, cu lacrimi în ochi, a
mulţămit M. S. Regelui pentru binevoitoarea decorare, dlui prefect, pentru că s-a ostenit
până la Bilca, ca în persoană să-l decoreze, şi preabunului Dumnezeu, că i-a ajutat să-şi
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împlinească jurământul făcut pe câmpul de luptă şi l-a învrednicit pe dânsul şi familia sa
de aceste clipe prea frumoase şi plăcute. La sfânta liturghie, din această duminică, a
cântat cântările bisericeşti un cor mixt de domni şi doamne, sub conducerea dlui institutor
Ion Vicovanu, din Vicovul de Jos. Aceste cântări liturgice au înfrumuseţat foarte plăcut
dumnezeiasca slujbă. După aceste petrecute în biserică, s-a dat o masă bogată în casa
parohială, la care au luat parte: prefectul judeţului, dl Dr. E. Băncescu, secretarul de
administraţie, dl Dr. Claus, preoţii şi învăţătorii din localitate, decoratul Ştefan Gh. Gâză,
cu soţia sa, Măriuţa, coriştii din Vicovul de Jos, primarul şi secretarul comunei şi toţi
epitropii bisericeşti. S-au ţinut frumoase cuvântări, iar la sfârşit s-a sfătuit dl prefect, cu
cărturarii şi consilierii săteşti, cum să înceapă cu bine şi spor clădirea pentru şcoala a treia
din acest sat. Acestea, întâmplate în duminică din 29 martie 1925, am socotit de bine să le
tipărim în gazeta „Cultura Poporului‖, pentru ca să ştie şi lumea ce se petrece în satul
nostru, Bilca, din judeţul Rădăuţi / Preot Ion Bucevschi‖332. O precizare: Ştefan Gh. Gâză
se trăgea din neamul de răzeşi din Revcăuţi, Boian şi Cupca, reprezentat, în 1772, în faţa
ofiţerilor lui Rumeanţev, de răzeşul Ion Gâză din Revcăuţi, din care descindem şi noi,
Gâzenii din Mereni.
1940: Tablou de cărţile de capacitate (atestate de meserie – n. n.) eliberate de
Oficiul Rădăuţi, anulate de minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940‖ 333: Mihăilă Traian,
măcelar, domiciliat în Bilca; Galan Vasile, tâmplar, domiciliat în Bilca; Vicovan
Leontie, dulgher, domiciliat în Bilca; Puha Iosef, morar, domiciliat în Bilca; Niculăică
Alexandru, curelar, domiciliat în Bilca; Cuciureanu Onofrei, dulgher, domiciliat în Bilca;
Mihăilă Gheorghe, dulgher, domiciliat în Bilca; Slas Iosef, morar, domiciliat în Bilca;
Savu Elizeu, tâmplar, domiciliat în Bilca; Galan Gheorghe, tâmplar, domiciliat în Bilca;
Leviţchi Iohan, morar, domiciliat în Bilca.
1940: „Listă de locuitorii care au cerut înscrierea în listele de naţionalitate:
Primăria comunei Bilca, judeţul Rădăuţi / Rusu Vasile a Ion, născut la 4 iulie 1878, în
comuna Bilca; Rusu Ion a Vasile, născut la 31 ianuarie 1906, în comuna Bilca; Puhă
Constantin, născut la 30 aprilie 1893, în comuna Bilca; Cârdei Iustin a Constantin,
născut la 31 iulie 1901, în comuna Bilaca; Puhă Vasile a Precob, născut la 4 iulie 1912,
în comuna Bilca; Vicovan Petru a Gheorghe; născut la 28 septembrie 1900 în comuna
Bilca; Mihailă Gheorghe a Simion, născut la 21 august 1900, în comuna Bilca; Nistor
Ion a Nicolai, născut la 25 august 1905, în comuna Bilca; Cioată Vasile a Nistor, născut
la 24 februarie 1903, în comuna Bilca; Cioată Gheorghe a Nistor, născut la 19 iunie
1900, în comuna Bilca; Cioată Toader a Nistor, născut la 16 iunie1897, în comuna
Bilca; Baicu Cozma, născut la 10 ianuarie 1907, în comuna Bilca; Savu Ermil, născut la
11 ianuarie 1903, în comuna Bilca; Foca Buraciuc, născut la 1 septembrie 1914, în
comuna Bilca; Samson Buraciuc, născut la 22 iunie 1910, în comuna Bilca; Meletie
Mihailiuc, născut la 7 septembrie 1915, în comuna Bilca; Ileana Mihailiuc, născută la
26 decembrie 1889, în comuna Bilca; Puhă Petru a Precop, născut la 10 octombrie
1905, în comuna Bilca; Cârdeiu Ilie, născut la 6 iulie 1904, în comuna Bilca; Ciobotaru
Constantin, născut la 10 mai 1896, în comuna Bilca; Balţei Mihai, născut la 4 mai 1900,
în comuna Bilca; Coniac Pamfil, născut la 18 octombrie 1891, în comuna Bilca; Galan
Ambros, născut la 1 mai 1894, în comuna Bilca; Moisian Archip, născut la 16
noiembrie 1908, în comuna Bilca; Vicovan Vasile a Constantin, născut la 22 decembrie
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1909, în comuna Bilca; Nistor Damian, născut la 16 noiembrie 1903, în comuna Bilca;
Gheatău Samfira, născută la 7 iunie 1877, în comuna Bilca; Cuciurean Domnica,
născută la 20 mai 1890, în comuna Bilca; Galan Andrei, născut la 31 ianuarie 1893, în
comuna Bilca; Irimescu Vasile, născut la 4 septembrie 1903, în comuna Bilca; Galan
Nicolai a Filimon, născut la 15 februarie 1915, în comuna Bilca; Eugeniu Gh. Cârdeiu,
născut la 10 februarie 1897, în comuna Bilca; Sofian Constantin, născut la 18 mai 1907,
în comuna Bilca; Mihailă Traian, născut la 27 noiembrie 1890, în comuna Bilca; Savu
Dumitru a Toader, născut la 12 octombrie 1914, în comuna Bilca‖334.
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 24335: Bogdaniuc
Constantin, soldat, ctg. 1935, cu ultimul domiciliu în comuna Bilca, judeţul Rădăuţi,
mort la 6 iulie 1941; Galan Alexandru, soldat, ctg. 1933, cu ultimul domiciliu în
comuna Bilca, judeţul Rădăuţi, mort la 13 iulie 1941; Puha Gheorghe, soldat, ctg. 1931,
cu ultimul domiciliu în comuna Bilca, judeţul Rădăuţi, mort la 21 iulie 1941;
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 336, următorii
învăţători şi învăţătoare: Coniac Elena, comuna Bilca, jud. Rădăuţi, media 7,20.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului ţcolae
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947337, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Mitriniuc Mihai, de la Marginea I, la Bilca II, şi Mitriniuc Elena, de la
Marginea I, la Bilca II; Onică Virginia, de la Bilca, la Calafindeşti; Nichitovici Veronica,
de la Frumosu, la Bilca, Nr. 1.
1947: „Se pun în retragere, pentru aranjarea drepturilor la pensie, pe data de 1
septernvrie 1947, următorii membri ai Corpului didactic primar: Cuciurean Maria,
comuna Bilca; Cuciurean Gheorghe, comuna Bilca‖338.
Deşi o localitate relativ nouă, Bilca a dăruit culturii române mari personalităţi,
începând cu publicistul, profesorul şi reformatorul de învăţământ bucovinean George
TOFAN (5 noiembrie 1880), literatul, filosoful şi sociologul Traian BRĂILEANU (14
septembrie 1882), primul poet modern al Bucovinei, Mihai HORODNIC (25 iulie 1907),
istoricul de artă George MUNTEAN (17 noiembrie 1932), inimitabilul rapsod al
cântecului strămoşescVasile MUCEA (11 martie 1933), artistul instrumentist Constantin
SOFIAN (16 martie 1945) şi graficianul satiric Pamfil HORODNIC (8 ianuarie 1955).
BOBEŞTI. Aflat pe malul stâng al pârâului Hliniţa, între Dracineţ, Mihalcea,
Broscăuţi, Comareşti şi Căbeşti, satul Bobeşti, menţionat, în 1421, de scrisoarea unui
prinţ polon, aparţinea, în 15 martie 1719, fiilor lui Părvul şetrar şi celor ai lui Ştefan
Străşca, aflaţi în dispută în faţa divanului lui Racoviţă Vodă, dar toponime localnice sunt
menţionate încă din 1648, când sunt menţionate o moşioară, Iablinie, Valea lui Lazor,
Poiana Altar şi Poiana Spâţinul. Şi mai există, la Bobeşti, şi o biserică veche, construită
în 1622, lângă care a fost înălţată, peste veacuri, şi o capelă, în care au fost adăpostite
patru morminte ale familiei Medvedev.
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În 4 martie 1652, se împart moşiile răposatului Gavrilaş Mateiaş între copii lui,
Ieremie, Ileana comisoia şi Alexandra vorniceasa. „Partea jupânesei Alexandra
visterniceasa a fost… satul Bobeşti‖.
În 1 aprilie 1680, când Grozava, fata lui Isac de Sinehău, văduva lui Constantin
Cocoranul, determină împărţirea moştenirii rămase după soţul ei, între ea şi cumnaţii ei,
Miron Cucoranul, Vasile Căzăcescul, Tudosie Ţintă, Costaşco, căpitanul Turculeţu şi
Trinca, Grozavei îi revenea „a patra parte din sat Bobeni cu tot vinitul din tot locul şi cu
vecinii carii fac oamenii‖.
În 15 martie 1719, se certau pentru „a opta parte din Bobeaşti, ceau fosto văndutu
Ionaşco Stărce, neavând nici o triabă‖, feciorii lui Pavăl şătrarul şi Ştefan Străşca, pentru
că, la împărţeala din vremea lui Duca Vodă, „sau învoit Pătraşco şi Maria şi popa Gavril,
strămoşii Străşcăi, nepoţii lui Ionaşco Stărcii, şi au dat pentru acea parte din Noneaşti, ce
o vânduse Ionaşco Stărcea rău, 11 jărăbii la Călineşti şi cu vecini‖.
Recensământul lui Rumeanţev339, din 1772-1773, înregistrează la Bobeşti, moşie
a stolnicului Andrei BELDEMAN, „71 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă,
Alecsei, 2 dascăli, Ion şi Simion palamar, 9 scutelnici ai lui Andrei BELDEMAN,
Mihălachi, Simion CIUNTUL, IFTODII, Iurie rus, Ştefan sin SOPCO, Dumitraş zet
vornicului, Toader CHEBAC, Ion morar şi Fodor ciobotar, 4 văduve, Aniţa, Antimia,
Gafiţa şi Chiţa, 2 jidovi, Şimon şi Ion BOTEZATUL velnicer, 1 ţigan, Simion, şi 52
scutenici cu salvovardie, adică: Ştefan IONUŢU, Giorgie rus, Pintelei SOPCO, Ion
SOPCO, Andrieş SOPCO, Gavril dulgher, Mihai IONIŢUC, Vasilie HARASIM, Necolai
ZUBEDAC, Nicolai sin GLIGORI, Tănasă sin JALOBĂ, Ion MELNICIUC, Macovei
JALOBĂ, Ion STANICIUC, Moisa sin popii, Hrihor rus, Vasili sin popii, Vasili zet
PRESCURNIAC, Onofrei sin HRIHOR, Nechita muntian, Savin MITRAN, Pintelii
moldovanul, Ursul botnar, Enachii sin GLIGORI, Andrei sin MIHAI, Gligori sin
ZUBIDAC, Tănasă sin popii, Necolai brat lui, Ştefan cojocar, Gligoraş sin ALECSA,
Mihai sin ARSĂNICIUC, Ion CHEBAC, Andronic sin ARSĂNII, Toader rus, Ursachi
GIOSANUL, Nechifor CIUVIC, Păladi CĂZACUL, Toader CĂZACUL, Ion
BERBINICIUC, Vasilie sin MOISA, Vasilie LUNGUL, Ion IACU, Tudosi sâtariul, Ion
HARASIM, Hrihor zet MOSCALIUC, Iacob MOSCALIUC, Ivan funar, Vasilie sin
MITRAŞ, Vasilii HUŢAN, Ion PÂRVULIAC, Nechifor şi Ion sin ZUBIDAC.
În 5 aprilie 1782, satul Bobeşti aparţinea lui Gheorghe Beldiman, după cum o
demonstrează, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în Bucovina,
trimisul acestuia, căpitanul Nicolai Munza. Moşia Bobeşti, care trecuse în proprietatea lui
Andrei Beldiman, a fost dăruită în întregime, în 1 ianuarie 1792, fiului lui Gheorghi
Beldiman, postelnicul Iancu Beldiman, care, 6 noiembrie 1792, schimbă satul Bobeşti pe
satul Cosăuţi-Soroca, al generalului… rus, Scarlat Sturza (un boier moldovean, care
renunţase, în favoarea rubedeniilor, la moşiile sale moldoveneşti şi se pusese în slujba
Ţarului de la Moscova).
Generalul ţarist Scarlat Sturza vinde Bobeştii, în 1 februarie, 1798, lui Theodor
Dobrowolski, pentru 5.596 ducaţi, intermediar fiind maiorul rus, cu provenienţă
moldovenească, Ioan Măcărescul. Vorba unui cântecel popular al vremii: „Nu mi-i ciudă
pe străini / cât pe pământeni haini, / căci ei singuri îşi sugrumă / a lor ţară, a lor mumă‖.
Theodor Dobrowolski Ritter (cavaler) von Buchenthal dăruieşte Bobeştii, în 29
ianuarie 1826, fiului său, Gheorghe Dobrowolski Ritter von Buchenthal.
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Numit şi „satul în cinci colţuri‖, datorită celor cinci legendate vetre de sat, Colţul
Vechi, unde ar fi fost casa unui oarecare Bobyrlor, Colţul Cazacilor, vatra pe care şi-au
construit case, în 1783, nişte cazaci zaporojeni, Colţul lui Roman, unde cică ar fi avut
gospodării un oarecare Roman şi feciorii săi, Colţul Satului, spre nord-vest, întemeiat ca
vatră de Ivan Jaloba, şi Colţul Altarului, pe vatra unde ar fi fost, cândva, o biserică,
ignorată de oameni şi care, tocmai de asta s-a prăbuşit, transformându-se într-un izvor,
Bobeştii abundă, astăzi, de legende, care merită o atentă înţelegere.
În 1843, patron al bisericii din Bobeşti era George DOBROWOLSKI Ritter von
BUCHENTHAL, iar preotul Teodor SARNAWSKI păstorea 1.102 suflete. În 1876,
patron al bisericii era Kassandra von BUBERLE, iar parohul Cornelie NICOROVICI
păstorea 1.585 enoriaşi. În 1907, aceeaşi Casandra de Buberl era patronul bisericii cu
2.338 enoriaşi, peste parohia, proclamată în 1786, păstorind parohul Eusebie
PROCOPOVICI, născut în 1870, preot din 1900, paroh din 1905, avându-l cantor, din
1900, pe George POPESCUL, născut în 1866.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖340.
O şcoală cu 4 clase activa, la Bobeşti, din anul 1886341.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Bobeştii, comună rurală,
districtul Storojineţ, aşezată pe pârâul Hliniţa, la confluenţa sa cu cele două pâraie, Lazăr,
pe stânga, şi Vîvlar, pe dreapta. Suprafaţa:9,88 km p.; populaţia: 1938 locuitori, în majoritate ruteni de religiune gr. or. Un drum comunal, foarte bine întreţinut, leagă Bobeştii cu
drumul principal Storojineţ-Hliniţa. Are o şcoală populară, cu 3 clase, o biserică
parohială, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului‖, şi una filială, cu hramul ,Sf. Ioan
Botezătorul‖. Se compune din vatra satului şi din cătunul Vîvlar, unde se află o capelă şi
un izvor. Aci se face un mare pelerinagiu, în fiecare an, la 6 iulie. Are un oficiu poştal; o
şcoală populară, cu 2 clase. La 1776, aparţinea marelui ban George Beldiman. Atunci se
afla aci o mănăstire, pe locul căreia este zidită biserica actuală a comunei, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului‖. Populaţia se ocupă cu agricultura şi creşterea vitelor.
Comuna posedă 1.000 hectare pământ arabil, 383 hectare fânaţuri, 38 hectare grădini, 408
hectare izlaz, 810 hectare pădure. Se găsesc 85 cai, 627 vite cornute mari, 15 oi, 402
porci, 93 stupi. Bobeşti, moşie, cu administraţie specială, districtul Storojineţ. Suprafaţa:
17,22 km p.; populaţia: 79 locuitori, în majoritate izraeliţi. La 1776, aparţinea marelui
ban George Beldiman‖342. „Vîvlar, cătun vechi, pendinte de comuna rurală Bobeşti,
districtul Storojineţ. În acest cătun se află o capelă, în care se oficiază serviciul divin în
ziua de 6 iulie a fiecărui an, când un mare pelerinaj are loc aci. Origina acestui pelerinaj
se găseşte într-o legendă, care spune că aci s-ar fi găsit o icoană a Maicii Domnului, şi
anume în izvorul de lângă capelă. Poporul crede că apa acestui izvor, numit de el „Izvorul
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Tămăduirii‖, are puterea să vindece toate boalele. Vîvlar, pârâiaş, ce răsare sub dealul
Dracului, nu departe de izvorul pârâului Corovia, şi se varsă în pârâul Hliniţa, în faţa
satului Bobeşti‖343.
În 1910, trei pătrimi din populaţia satului era formată din ucraineni şi doar o
pătrime din români, dar din conducerea Societăţii Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni făcea
parte, ca membru fără funcţiune, şi „Eusebie de Procopovici, paroh în Bobeşti‖ 344.
În 1914-1918, au vărsat sânge pentru Bucovina şi „corporalul Iordache Mitran,
Bobeşti, Regimentul 22, rănit‖, şi „corporalul Simion Tocar, Bobeşti, Regimentul 22,
rănit‖345.
În 1919, în Comisiunea agrară de ocol Storojineţ, activa ca „locţiitor: Gheorghe
Medveţchi, proprietar mare, Bobeşti‖346.
1922: „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: Titus Popescul la Bobeşti347.
Şi la Bobeşti a avut loc, în vara anului 1941, un masacru incalificabil, iar în
memoria evreilor care au căzut victime Holocaustului a fost înălţat un monument.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 348, următorii
învăţători şi învăţătoare: Ucraineţ Nistor, comuna Bobeşti, Căzăceni, jud. Storojineţ,
media 7,25‖.
La Bobeşti s-au născut jurnalistul ucrainean Mihail TOKARIUK, poetul şi
profesorul universitar de limbă ucraineană Boris BUNCIUK şi omul de ştiinţă ucrainean
Vasil IFTEMICIUK.
BOIAN. Marele Boian, cum era numit Boianul în primele documente de
cancelarie domnească, datorită rostului său comercial, beneficiază de o atestare prin
primul stăpân al satului, Tăbuci cel Bătrân349 din Boian, membru al sfatului domnesc,
începând cu anul 1407, dar şi de cea din 27 octombrie 1452, când satul este întărit lui
Manea globnicul. Tăbuci din Boian a avut patru copii, pe Olena, Pătraşcu 350, Nastea şi
Ion Stârcea, iar din aceştia descind stăpânitorii de mai târziu ai Boianului.
Marele Boian a fost, vreme de veacuri, un târg de mărfuri şi de animale renumit,
zilele cele mari pentru activitate negustorească fiind după Înălţarea Domnului, timp de
două zile, două zile înainte de Sfinţii Apostoli, precum şi zilele de 25 iulie, 14
septembrie, 21 octombrie şi 21 noiembrie.
În 8 aprilie 1528, Petru Rareş confirmă Marele Boian fraţilor Ion şi Mihul Stărcea,
pârcălabi de Hotin şi, respectiv, Cetatea Albă. Din 1 aprilie 1547, fiul lui Ion Stârcea,
Matiaş, moşteneşte şi partea de sat a unchiului său, Mihul, fost părcălab de Cetatea Albă.
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În 3 aprilie 1560, Boianul se împarte între cei trei urmaşi ai lui Tabuci, nepoţii lui
Pătraşco şi copiii Nastei.
Nastea a avut doi băieţi, pe Ion Stârcea, pârcălab de Hotin, pe Mihul Stârcea,
pârcălab de Cetatea de Baltă, şi o fată, pe Fedca. Fedca a avut o fată, rudă stearpă,
Neacşa. Copiii lui Ion Stârcea au fost Matiaş Stârcea, Sorca şi Anghelina, iar copiii lui
Mihul Stârcea au fost Drăgici Stârcea, care va moşteni şi pierde o treime din Boian, în
1547, din pricina datoriilor, Tăbuci, Magda, Anghelina şi Maria.
În 19 august 1579, vistiernicul Lupu Stroici va cumpăra cele mai multe părţi ale
moşiei Boian.
Urmaşii lui Matiaş Stărcea au probleme cu moştenirea lor, în 1602, când Lupul
Stroici popreşte partea din Boian a lui Ionaşco Stărcea, pentru 12 boi furaţi, dar fratele lui
Ionaşco, Pătraşco Stărcea, plăteşte preţul boilor, în 15 septembrie 1602, şi recuperează
moşia.
Descendenţii lui Matiaş Stărcea, după fiul său, Toader uricar, numiţi Matieşeşti,
deci nepoţii lui Mătiaş Stărcea, Isac, Ionaşco şi Toader Matieşeşti, vând partea lor de sat,
în 2 iulie 1604, rudei lor, diacul domnesc Petru Stărcea, pentru 65 taleri de argint.
În 29 martie 1615, Isac Matieşescu, care, acum, îşi zice, iarăşi, Isac Stărcea,
obţine întăritură, în defavoarea copiilor fratelui său, Toader Matieşescu, pentru partea din
satul Boian care aparţinuse lui Toader.
În 14 iunie 1617, pentru că a noua parte din Boian ajuunsese, prin donaţie, în
proprietatea mănăstirii Homor, un alt nepot al lui Matiaş Stărcea, Iloaie Stărcea de
Volcineţ răscumpără acea parte de sat, conform principiului de drept valah al neamului
celui mai apropiat.
În 10 noiembrie 1632, Ilinca, fata Sofroniei, izbuteşte să obţină întăritură, de la
Alexandru Iliaş, pentru a noua parte de sat, pe care o revendica şi unchiul ei, Isac Stărcea.
Din 1 ianuarie 1636, cea mai mare parte a satului Boian aparţine, în părţi egale,
prin moştenire, lui Ion Ciolpan şi lui Ghenghea logofăt, strănepoţii lui Matiaş Stărce,
Pătraşcu, Maria şi popa Gavril, moştenind, în 13 mai 1670, doar a opta parte din sat şi din
moşie.
În 4 martie 1652, se împart moşiile răposatului Gavrilaş Mateiaş între copii lui,
Ieremie, Ileana comisoia şi Alexandra vorniceasa, soţia lui Iordache Cantacuzino. „Partea
jupânesei Iliana comisoaia a fost… a treia parte de Boian‖.
În anul 1670, vistierul Neculce, tatăl cronicarului Ion Neculce, s-a căsătorit cu
Catrina, fiica lui Iordache Cantacuzino, unul dintre cei mai bogaţi boieri din Moldova
secolului al XVII-lea, cel care moştenise, prin Alexandra, cumnata lui Matiaş Stârce,
moşiile jupânesei lui Matiaş, comisoaia Ileana. Ca zestre de nuntă, Catrina a primit 21
moşii, printre care şi câteva sate din nordul Moldovei, Boian, Cernauca, Valeva,
Chisălău, Pohorlăuţi, Prelipcea, Bocicăuţi, Grozinţi, Vasileuţi, a patra parte din satul
Lehăcenii Teutului.
1683: „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 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
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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‖ 351.
1686: „Luni, 29 iulie. Am ieşit din Bucovina. Puteau fi văzute, pe drum, multe
rămăşiţe ale expediţiei noastre din anul trecut. Am poposit, lângă întăriturile din anul
trecut (lângă Boian), pe marginea Prutului, în faţa Cernăuţilor‖ 352.
Cronicarul Ion Neculce, hatman al lui Mihai Racoviţă Vodă, dar şi proprietar al
moşiei Boian, obţinea dreptul de a face pod umblător peste Prut, în 20 noiembrie 1721.
Hotarnica moşiei Boian cu Lehăcenii şi cu moşiile mănăstiri Slatina s-a făcut în 9
iunie 1726, după următoarele repere toponimice: râul Prut, balta cea mare, balta Pisc,
dubul lui Ioan, pârâul Rudii, drumul de sus de la Toporăuţi, drumul de Reucăuţi ce merge
la Lehăceni, obârşia Şehaleucii, apa Răchitnei, izvorul cel mare, lângă Doljecul, izvorul
doamnei, heleşteul lui Sischi – iobag din Boian, hotarul Rarencei, obârşia Molateţului, la
Hutcău, heleşteul lui Popencu din Rarence.
Într-un uric din 21 decembrie 1726, prin care îi este întărit Boianul lui Ion
Neculce, se precizează că, în vremea bejenirii cronicarului la Moscova, Lupul Costachi,
„în zilele Domnului Nicolae… făcând diferite jalobe împotriva lui Iuon hatman şi cu
multe treburi şi împresurări a isbutit să pue mâna pe satul mai sus amintit, Boian,
stăpânind până la domnia lui Mihai Vodă‖.
1739: „Şi, după ce s-au pornit moscalii, de la Nistru, asupra Prutului, pe la
Zastavna, pe la Şubraneţ, le-au tot dat năvală turcii şi cu lipcanii, dar au pierit lipcanii
mai toţi. Şi turcii, cât au zăbovit pe acolo, au prădat marginea ţării leşeşti… Până la
Stanislav au ajuns, de-au prădat. Şi, după ce-au ajuns la Juşca, au luat-o în jos, de-au
trecut codrul, pe la Stanihorci, pe din sus de un sat, ce se cheamă Boian, şi s-au întors, pe
supt poalele codrului, pe la Rarance. Şi, acolo, iar au avut război şi iar au bătut pe turci
moscalii‖ 353.
Gavril Neculce, care moşteneşte Boianul de la tatăl său, cronicarul, dar şi dreptul
de a ţine podul umblător peste Prut, dobândit în 13 octombrie 1745, are probleme cu
mănăstirea Putnei, proprietarul satului şi al moşiei Ostriţa, din vecinătate, pentru dijma
locului dintre Boian şi Ostriţa, aşa că, în 4 august 1747, dregătorii domneşti stâlpesc din
nou hotarul dintre Boian şi Ostriţa, iar cei doi feciori ai lui Ion Neculce, Gavril şi Ilie,
împart Boianul frăţeşte.
În 14 octombrie 1766, Ilie Neculce dăruieşte jumătatea lui de sat nepotului său,
Vasile, fiul lui Alexandru Neculce, dar Vasile Neculce va arenda moşia, în 23 aprilie
1792, lui Ion Calmuţchi, iar acesta va rearenda satul, în 18 ianuarie 1796, fraţilor Axenti
şi Iacob Şimonovici.
Recensământul lui Rumeanţev354, din 1772-1773, înregistrează la Boian, moşia lui
Alecsandru NECULCE, „202 – toată suma caselor‖, însemnând 2 popi, Dumitraşco şi
Iacob, 1 dascăl, Andrieş, 20 văduve, Măria LUNGULIASA, Catrina a lui STRICO,
Grăpina TĂNĂSOAI, Paraschiva HĂUCULIASA, Catrina IVĂNOAII, Mariuţa a lui
VASILE, Lupa lui HALOBĂ, Anca rusca, Sandală IGNĂTOAI, Aniţa ARICIOAI, Aniţa
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GRIGORCIASĂ, Nastasia IVĂNIASĂ, Măria RUŞCIACĂ, Grăpina DUMITRĂŞOAI,
Paraschiva VACHIROAI, Sandală ciubotăriţa, Nastasia, Ioana MIHAILOAI, Pelaghia
ONCIULIASĂ şi Nastasia cojocăriţa, 18 case pustii, 2 jidovi, Strul şi Zeilic, şi 159
birnici, aceştia fiind: Andrieş GORDA vornic, Ion BALAHORA, Vasile brat ego,
Crăciun BALAHORA, Georgii BALAHORA, Costandin croitor, Tanasii, Dumitraşco,
Vasile GĂLUŢAN, Neculai TAŞCĂ, Ion sin BALAHURA, Georgii GORDA, Nechita
GORDA, Pricop ciobotar, Georgii POPA, Neculaiu sin strugar, Ion STAREŢ, Vasile
CIMIGAR, Toader CIMIGA, Iacob HALKO, Iacob zet NISCOROMNE, Grigore
NISCOROMNE, Mihalachi SFECLĂ, Ion SFECLĂ, Mihaiu SLEUCĂ, Iacob băjenar,
Timoftii băjenar, Toader zet CIUMIGĂI, Mihalachi GLIGORCA, Ion MANCIUN,
Vasile NISCOROMNE, Toader MIHĂLCIAN, Mihălachi brat ego, Roman PERDEL,
Alecsa BOSUL, Gavril, Ion MIHĂLCIAN, Toader funar, Vasile OSTAFI, Simion rus,
Iosip, Andrieş GRIGORKO, Dumitraşco GRIGORKO, Vasile HOŞTILĂ, Ilie
NESCOROMNE, Tănase BENDEI, Lupul BENDEI, Toader HARASIM, Ion a
PĂRASCĂI, Macoveiu, Dumitraşco FALNIŞ, Ştefan PERETELCIA, Vasile HOŞKAL,
Grigoraş HOŞKAL, Luchian velnicer, Mihaiu HAUCĂ, Ion FEDORIUK, Coste olar,
Georgii FEDORIUK, Toader, Grigoraş POROŞNE, Iftemii, Vasile rus, Ştefan ZVARICI,
Grigoraş ZLEPA, Ion cobzar, Ursul BORTĂ, Ion BORTĂ, Istrate sin GRUMEZA,
Simion, Mateiu PELIN, Alecsa BORTĂ, Hrihor sin strugar, Mihaiu sin IGNAT, Mihaiu
ARICI, Vasile CUCIURIAN, Ursul PARIBERCE, Ion băjenar, Mihail zet KOBILIAK,
Ştefan KABA, Simion KABA, Vasile GIURCAN, Toader KOBILIAK, Toader
JALOBĂ, Ursul JALOBĂ, Pavel KABA, Vasile PEREBERCEA, Mihail DURDĂ,
Toader vătăman, Grigori CHIRIBARCIUK, Vasile HANGA, Ion JALOBĂ, Ştefan
TOMA, Ilie sin SĂUCULIASĂ, Istrate funar, Andrei funar, Dumitraşco DOROBEŢ, Ion
CUZUB, Vasile rus, Ivan ZOLIN, Vasile sin SĂUCULIASĂ, Toader GALEŞ, Neculai
sin GIUMIGĂI, Petre GIUMIGA, Ştefan GIURCAN, Simion GIURCAN, Ion
GIURCAN, Grigori BOGAN, Gavril BĂRBUŢĂ, Vasile, Georgii zet vătămanului,
Andronic, Enachi ciubotar, Istrati sin HARASIM, Ion sin HARASIM, Harasim ciubotar,
Hermak ION, Ion vătăman, Mihaiu rus, Grigori GIURCAN, Mihalachi, Toader nepot lui
MARION, Simion, Vasile GIURCAN, Nechita GORGAN, Mateiu GORGAN, Andrieş,
Toader morar, Dănilă a TĂCULESII, Vasile tocar, Simion tocar, Petre sin IVAN, Ivan
morar, Pricop sin IVĂNESII, Ion IVAN, Irimie MĂLIN, Manole MĂLIN, Vasile
MĂLIN, Mihaiu KOZUG, Grigoraş MIHĂLCIAN, Ştefan MIHĂLCIAN, Grigoraş
SÂMINKO, Grigoraş VAIPAN, Ştefan VAIPAN, Ion SÂMINKO, Ştefan STOFAN,
Iordachi MOROIU, Mihalachi SPIRID, Vasile SPIRID, Grigoraş zet SPIRID, Alecsa
HNITCĂ, Iacob HNITCĂ, Roman HNITCĂ, Constandin MOGÂLDE, Toader
GRIGORKO, Petre, Ion GRIGORKO şi Ion chelar.
În 1774, Boianul avea 198 de familii, în 1775, 2 popi şi 291 familii ţărăneştii, iar
în 1784, 405 gospodării. Pe teritoriul Boianului, care avea, în 1780, pe lângă cel mai
important iarmaroc din zonă, şi cinci mori, o velniţă, un han şi două cârciumi, va fi
amplasat şi sediul Inspectoratului vămilor bucovinene şi galiţiene.
1791: „Consilierul aulic Vince Batthyany intră în Bucovina prin Boian, unde
înnoptează „în birtul cel rău, căci oaspeţi nepoftiţi au ocupat camera pe care inspectorul
de la carantină o pregătise pentru noi… Boianul este locuit de moldoveni şi ruşi. Prin
localitatea aceasta trec, anual, 15, până la 20 de mii de boi, spre Viena, şi 6-7 mii, spre
Breslau. Anul trecut, au trecut, cu permisiunea specială a Porţii, mai multe mii de oi, ce
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au fost mânate spre Prusia. În acelaşi an, Viena a ridicat, de aici, 330 de chintale de
bumbac levantin, 300 de chintale de mătase, de acelaşi fel, probabil din cauza
nesiguranţei drumului prin Serbia. În chip obişnuit, sunt aduse aici, din raiaua Hotin şi
din Moldova, haine de tot felul, produse agricole, uneori şi cai. Aceştia din urmă sunt
trecuţi, totuşi, mai deseori prin pasul Bârgău sau Oituz. Comerţul cel mai important îl
poartă Boianul cu Brody, din Galiţia orientală. Acolo, la Boian, se întâlneau, odată,
comerţul Rusiei, Italiei, Levantului şi Germaniei. Acest avantaj n-a fost pierdut de tot,
prin interzicerea mărfurilor străine, căci localităţii acesteia i s-au acordat drepturile unui
porto-franco‖355.
În 23 aprilie 1799, Vasile Neculce arendează satul Boian Ilincăi Calmuţchi şi
fiului ei, Mihalachi, care, în 22 iulie 1799, cedează arenda satului în favoarea lui Ilie
Ilschi.
În 1800, Vasile Neculce dăruieşte Marele Boian fiilor lui, Ioan şi Constantin. Ioan
Neculce, ajungând spătar al domnitorului Moldovei, arendează satul Boian, în 10
septembrie 1810, lui Dimitrie Vlahovici, care renunţă la arendă curând, în 23 aprilie
1811, aşa că strănepotul cronicarului găseşte doi vechili, Toader von Pasakas şi Lazăr
Mihailovici, cărora le arendează satul Boian, aceştia aducând şi nişte familii de evrei,
care să se ocupe cu agricultura, înregistrate în 1817.
În 1830, a început construcţia bisericii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului‖,
finalizată în 1838, pe vatra unei ctitorii a lui Ion Neculce, cronicarul. În această biserică
din piatră şi cărimidă, a slujit şi Iraclie PORUMBESCU, din martie 1857, până în aprilie
1859.
În 1843, când patron al bisericii era Ion de NECULCE, strănepotul cronicarului,
în Boian existau trei parohii, cea a bisericii lui Neculce, cu 1.037 enoriaşi, păstoriţi de
parohul Simeon de ANDROCHOWICZ, cea cu 903 enoriaşi, păstoriţi de preotul George
SOROCEAN, şi cea cu 1.229 enoriaşi, pe atunci fără preot. În 1876, peste biserica lui
Neculce îşi exercita drepturile şi obligaţiile patronale Stefan von STEFANOWICZ, paroh
fiind Emilian SIMIGINOWICZ, iar cooperator, Ioan CZERKAWSKI (tăiat cu creionul în
sursa citată şi trecut Ioan BUDUROVICI). Biserica avea, în 1876, 3.211 enoriaşi. În
1907, patron al bisericii lui Neculce era Iacob von NEUSCHOTZ, paroh fiind George
VOLCINSCHI, născut în 1853, preot din 1880, paroh din 1886. Preoţi cooperatori erau
Aurelian TEUTUL, născut în 1874, preot din 1898, şi Vasile IFTODI, născut în 1874,
preot din anul 1900, iar cantor bisericesc, angajat din 1901, era Zaharie VEREHA, născut
în 1848.
În Boian funcţiona o şcoală de băieţi, cu 5 clase, şi o şcoală de fete, cu 3 clase, din
1882356.
Epoca Neculce, jalnică în deceniile din urmă, încetează în 17 mai 1845, când Ioan
Neculce, strănepotul cronicarului, vinde Boianul lui Ştefan Ştefanovici şi lui Karl Schedl.
Între anii 1839-1842, comunitatea evreiască din Boian se întăreşte, ajungând, în 1880, la
781 evrei, dintr-un total al populaţiei de 5.227 locuitori, rabin fiind fiul Marelui Rabin de
Sadagura, Jizchak Friedmann.
La alegerile din 1848 pentru Dieta din Viena, deputatul districtului Sadagura avea
să fie ţăranul român Vasile CÂRSTE din Boian, care, aidoma celorlaţi deputaţi
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bucovineni, toţi ţărani români şi ucraineni, nu vorbea decât limba maternă şi nici nu ştia
să scrie şi să citească.
În 1856, preotul greco-catolic Chlibowicki, din Sadagura, profitând de
neînţelegerile ţăranilor cu proprietarul moşiei şi cu preotul ortodox, a constituit o
comunitate a uniaţilor, formată din 911 enoriaşi, parohia greco-catolică fiind înfiinţată, la
Boian, în 1858, când s-a dat în funcţiune lăcaşul din lemn al bisericii, care avea să fie
distrus de foc, în 17 aprilie 1892. Biserica din piatră, ridicată pe cenuşa fostei biserici
greco-catolice, a fost construită după anul 1896, când s-au început lucrările.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Cernăuţi – 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‖ 357.
La începutul secolului XX, stăpâni ai celor mai mari moşii din Boian erau Motio
Gottesmann şi Schmiel Metsch. Evreii aveau un viceprimar, pe Avraam Retter, doi
farmacişti, Gottesmann şi Benedikt Sternberg. Şcoala evreiască a fost înfiinţată de
profesorul Efraim Seidmann, iar o profesoară evreică, Berta Schecht Zuflucht, preda la
şcoala elementară românească.
Însoţirea raiffeisiană s-a înfiinţat, la Boian, în 11 octombrie 1902, sub preşedinţia
preotului Vasile Popoviciuc, cu George Volcinschi director şi cu Vasile Iftodiu vistiernic.
La Boian s-a născut, în 1 decembrie 1883, muzicianul şi compozitorul Ştefan
NOSIEVICI, primul autor bucovinean al unui studiu asupra folclorului, publicat, în 1865,
în „Foaea Societăţii‖.
În 1883, s-a înfiinţat la Boian al doilea cabinet românesc de lectură din Bucovina,
după cel din Volovăţ, „Dumbrava Roşie‖.
În 1884, polonezii din Boian au început construirea bisericii romano-catolice,
terminată în 1887 şi sfinţită în 12 iunie 1887.
În decembrie 1886, un fecior din Boian cumpărase rachiu de la velniţa lui Fischer,
cu gândul să-l treacă şi să-l vândă în România, dar a fost împuşcat de revizorul
bucovinean Bacinschi358.
În 1889, s-a construit, la Boian, şi o sinagogă.
Cu ocazia unei colecte, în folosul Societăţii şcolare poporale „Dumbrava roşă‖ din
Boian, făcută, în 1895, de „cassarul‖ Chiriac CUCIUREAN, au subscris Alexandru
FEROREAC, Ignatie alui Costică SPĂTARIU, Gheorghi alui Ion TOMA, Toader
AXENCIUC, Gheorghi alui Andri CUCIUREAN, Gheorghi ŢURCAN, Dumitru FIICA,
Ştefan CONSARIU, Vasile CUCIUREAN, Mihai CUCIUREAN, Ioan alui Ştefan
DÂRDA, Ioan alui Alexandru SFECLĂ, Anton IACOB, Toader SFECLĂ, Vasile
CALANCEA, Dumitru alui Ilipe SUPROVICI, Ioan SVARICI, Emilian VASILOVICI,
Pentelei BADICEL, Gheorghi alui Toader CUCIUREAN, Vasile alui Toader
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GHERASIM, Petrea PAVEL, Nicolai HALARIEVICI, Mihai alui Andri TOMA, Nicolai
CALANCIA, precum şi preoţii auxiliari Emilian VASILOSCHI şi Vasile LUCAN 359.
În 1901, când dialectologul Gustav Weigand cutreiera Bucovina, aungând şi la
„Boianul făcut cunoscut prin poezia lui Eminescu‖, localnicul Nicolai Toma i-a cântat
„Maică, măiculiţa mea‖ 360.
În 1902, primar al Boianului era George VAIPAN, adjuncţi fiind Ioan DASCĂLCUCIUREAN şi Ignati LAZĂR, iar secretar comunal, SONIEWICKI. George Vaipan
fusese ales în locul fostului primar, Eugen JENNER361. Petrecerea poporală de duminică,
7/20 iulie 1902, s-a desfăşurat în ograda gospodarului Ioan alui Mihail JURCO 362. Cu
ocazia acestei petreceri, organizată de filiala Societăţii „Doamnele române‖, au făcut
donaţii: Rabinul din Boian, dl FRIEDMAN, prof. Dr. BOTEZAT, preotul Vasile
LUCAN, Dimitrie LUCAVIEŢCHI, SPERLING, IFTODI, Vasile POPOVICIUC,
George PARANICI, S. GOTTESMAN, farmacistul GOTTESMANN, A. RETTER,
CWYNARSCHI, SEIDNER, Dr. FEUERSTEIN, S. METSCH, KULA, TRESSER,
VLAICU, P. COSTORIS, G. FEDOREAC, Ignatie SPATARIU, JEMNA, LUŢIA,
GIURUMIA, S. SCHACHTER şi gospodarii Eusebie COZUB, Mihai BOICIUC şi
Teodor LAZOR363.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Boianul, târg, în districtul
Cernăuţului, situat pe malul pârâului Hucău; are o suprafaţă de 57 km p., cu 6.194
locuitori, din care câteva sute de evrei şi slavi, restul români. Boianul se compune din
târgul Boian şi atenenţele Hucău, Vatra, Lehuceni; este sediul unei judecătorii şi loc
foarte frecventat de evrei străini, prin faptul că aci locuieşte un rabin, despre care se
pretinde că ar face minuni. Populaţiunea străină de rit catolic, deşi nu este numeroasă, îşi
are totuşi biserica ei. Tot aci sunt unicii locuitori români de religiune greco-catolică, care
ţin însă de forma rituală uzitată în Transilvania. Acest lucru curios a survenit în urma
unor neînţelegeri între parohienii ortodocşi. Majoritatea locuitorilor români este însă
ortodoxă. Târgul Boianului are 3 şcoli populare, de câte 4 clase, o biserică ortodoxă, cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului‖, deservită de un preot român şi doi ajutori, şi o
biserică greco-catolică, deservită de un preot român ardelenesc. Aci se află o fabrică de
îngrăşăminte artificiale, o fabrică de spirt şi o garnizoană de cavalerie. Populaţiunea se
ocupă cu agricultura, însă şi cu negoţul, practicat mai ales de evreii din localitate.
Teritoriul pe care se află, astăzi târgul Boian era, în momentul ocupării Bucovinei, proprietatea vornicului Alexandru Niculcea. La 1673, a avut loc, în partea Boianului, o luptă
între turci şi poloni, în care comandantul acestor din urmă, Iablonowski, a fost biruit.
Comuna Boian are, după ultima statistică, ca avere proprie: 3.780 hectare de pământ
arabil, 689 hectare fânaţuri, 130 hectare grădini, 375 hectare izlaz, 352 hectare pădure.
Animale domestice numără târgul: 312 cai, 1.609 vite mari cornute, 1.461 oi, 1.258 porci
şi 227 stupi. Boianul, moşie, cu administraţie particulară, districtul Cernăuţi. Suprafaţa
18,88 km p.; populaţia: 248 locuitori, parte ruteni, parte izraeliţi, şi parte poloni şi
români; rutenii sunt gr. or. şi gr. cat. Se găsesc 54 cai, 313 vite cornute, 43 porci‖364.
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Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă lumina
tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 365, în 1940, Alexandru
VOEVIDCA a cules folclor şi de la Vasile CUCIUREAN (52 ani în 1909), Reveca
POROJNI (32 ani în 1914), Marghiola TOMA (44 ani în 1914), Ioana BOICIUC (48 ani
în 1913), Maria a lui Ilie IURCU (18 ani în 1914), Maria PAVEL (17 ani în 1913),
Nastasia DÂRDA (19 ani în 1914), Maria BOICIUC (33 ani în 1909), Margarita
TODERAŞ (15 ani în 1911), Veronica VICSICI (13 ani în 1911), Petrachi FEDOREAC
(23 ani în 1914), Veronica BORTĂ (18 ani în 1914), Aniţa CABA (23 ani în 1912),
Agripina a lui Gheorghe IURCO (36 ani în 1909), Todosia a lui Mihai HARASÎM (34
ani în 1909), Ion a lui Vasile COSTEL (22 ani în 1909), Paraschiva MELNIC (15 ani în
1913) şi Florica IEREMIE (13 ani în 1912) din Boian.
„Conducerea şcoalei primare din Boian aduce cele mai vii mulţămiri d-lui comisar
G. Băncescu, gerent comunal, care a cumpărat, în vremea aceasta de iarnă grea, haine
călduroase şi le-a împărţit la 35 şcolari săraci‖366.
În timpul primului război mondial, Boianul a fost distrus în întregime, şi ca
urmare a luptelor înverşunate, de pe linia Boian-Mahala-Rareancea-Toporăuţi, dar şi
datorită vandalismelor provocate, începând cu 23 august 1914, când au intrat în Boian, de
ostaşii ruşi, care au jefuit prăvăliile evreieşti, au profanat şi jefuit de odoare biserica
„Adormirea Maicii Domnului‖ şi au dat foc orăşelului. O mie de familii din Boian au fost
deportate în Rusia, în regiunile Astrahan şi Saratov. Planul de reconstrucţie a Boianului a
fost întocmit de rabinul Izchak Friedmann, care a murit în timpul războiului.
1914: „Vineri, 21 august, trupele austriece, aflând de sosirea grosului armatei
ruse, s-au retras de pe teritoriul rusesc ocupat (satele din nordul Basarabiei, din povestirea
lui Ion Grămadă – n.n.), înaintând până la Boian‖. Corespondentul din Herţa pare să fie
un filo-austriac, dacă scrie că armatele austriece s-au retras… „înaintând până la Boian‖.
Înfruntarea de la Boian s-a petrecut în 23 august 1914, când bubuiturile tunurilor s-au
auzit până în Herţa‖367 şi când în Suceava a avut loc o „călduroasă manifestaţie pentru cei
250 de voluntari, plecaţi pe câmpul de luptă. Pentru întreţinerea familiilor mobilizaţilor,
statul austriac plăteşte, pentru fiecare copil, câte 90 helleri, iar soţiei, câte o coroană pe zi.
„Trupele Ruşilor, care au intrat fără împotrivirea grănicerilor noştri, retraşi la
întărituri, în Noua Suliţă, întâia vitejie ce au isprăvit-o a fost că au dat foc la gară, poştă şi
la mai multe case. Locuitorii din Boian începură, pe loc, să părăsească locuinţele, fugind
spre Cernăuţi. De la Cernăuţi, se vedea focul foarte bine. Cei slabi de înger – în Cernăuţi
sunt foarte mulţi de aceştia – n-au dormit noaptea întreagă. A doua zi, odată cu răsăritul
soarelui, întreg oraşul era în picioare. Neliniştea era cumplită, ea a devenit groază, când,
aşa, cam pe la 9 ceasuri, dimineaţa, începură a sosi cele dintâi cârduri de trăsuri cu femei,
copii şi ceva mâncare, care părăsiră Boianul, Mahalaua, Cotul Ostriţei şi Buda. Lumea
agitată se îngrămădea pe la trăsuri, întrebând mirată: „Ce se întâmplă?‖. „O început
bătaia‖, răspundeau femeile prin plâns. Ruşii intrară în Boian şi se apropiau spre Mahala.
Pe la 10 ceasuri, toloacele oraşului erau pline de trăsuri ţărăneşti. Multe dintre ele,
apucară spre Corovia, Ceahor sau Voloca, unde aveau neamuri sau cunoscuţi. Ceilalţi
rămâneau în voia întâmplării. De pe dâmburi, se desluşeau înfiorătoarele bubuituri de
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tunuri, iar cei cu ochi mai buni vedeau focul şrapnelelor şi al granatelor, crăpând pe
coasta dintre Boian şi Mahala. Lupta fierbea pe întreaga întindere dintre Boian şi
Toporăuţi‖ 368.
„Trupele noastre, între care şi regimente cu flăcăi de ai noştri, şi toţi bărbaţii
miliţieni (Landsturm) le-au dat ruşilor, duminică, în 23 august, pe teritoriul de lângă
Boian, Rarancea, Mahala, Toporăuţi şi Noua Suliţă o cumplită bătaie. Ruşii erau în
număr de 20.000, aproape de două ori mai numeroşi decât ai noştri, dar vrednicia şi
vitejia soldaţilor noştri a înfrânt numărul cel mare de ruşi, care au pierdut 800 de prinşi,
mai mulţi ofiţeri superiori, 500 de puşti, 100.000 de gloanţe, patru mitraliere, trei care de
muniţii şi o mulţime de alte armamente. Dacă între locuitorii din Rarancea nu s-ar fi găsit
trădători ticăloşi, desigur că trupele noastre ar fi făcut prizonieri pe toţi cei 20.000 de ruşi.
Pe partea ruşilor, sunt o mulţime de morţi şi răniţi; aceştia din urmă au fost aduşi, în mare
parte, la Cernăuţi. La câteva zile după această strălucită victorie a românilor noştri,
trupele noastre, aflau că s-au zărit nişte ruşi fugari ascunşi, prin păpuşoaie, unde frigeau
cartofi şi păpuşoi. Entuziasmul populaţiei din Cernăuţi era de nedescris, la vederea
prinşilor, mai ales că cernăuţenii au stat pe dealuri, cu ocheanele la această luptă, dată în
ţarina Boianului şi a Mahalalei. De Boian ne leagă şi amintirea altei victorii româneşti,
cea a lui Constantin Cantemir asupra regelui polonez Ioan Sobieski, care a fost înfrânt pe
acelaşi loc, unde s-a dat, zilele trecute, lupta între ruşi şi trupele noastre‖369.
Acalmia bucovineană, cu rare ştiri de presă, este vag tulburată de capturarea unor
spioni austrieci de către ruşi. În 27 octombrie vechi 1914, corespondentul dorohoian
transmitea că „patrulele ruseşti din apropierea localităţii Boian au observat un tânăr, care
nu avea nici 20 de ani, travestit şi care ţinea ceva ascuns sub haină. Arestându-l, l-au dus
la comandamentul rus, care, după o cercetare sumară, a putut stabili că băietanul nu este
decât un spion austriac, ce asundea, cu atâta grijă, sub haină, 5 bombe cu dinamită‖. La
fel de cusută cu aţă albă este şi povestea spionului arestat lângă Noua Suliţă, care purta
straie ţărăneşti, dar s-a dovedit a fi „un jandarm austriac, trimis, de asemenea, în spionaj‖.
Cu câteva zile înainte, fuseseră arestaţi de către români, lângă Mamorniţa, doi ţărani
bucovineni, Ilie Badragan şi Mitru Ilie Ştirbu, care aveau două kilograme de dinamită.
„Interogaţi, ei au declarat că dinamita le-a fost dată, într-o cutie închisă de lemn, de un
ţăran necunoscut‖, apoi au fost băgaţi în arest, la Dorohoi, „pentru contrabandă şi
contravenţie la legea paşapoartelor‖370.
1916: Comunicatul oficial rusesc, însă, menţiona doar luptele de „la nord de
Boian‖ 371. Numai că, din pricina înzăpezirilor, confruntările armate aveau să fie
întrerupte, vreme de săptămâni, cu excepţia schimburilor de focuri între patrule, care se
mai întâlneau, uneori, între Boian şi Rarancea. Abia spre sfârşitul lunii mai, războiul avea
să se dezlănţuie, iarăşi, cu adevărat, puternica ofensivă rusă spulberând rezistenţa
austriacă pe toate fronturile. În Bucovina, ruşii ocupaseră Toporăuţii şi Rarancea, încă din
10 iunie 1916, iar în ziua următoare, se îndreptau spre Mahala şi Cernăuţi. De la Boian,
tunuri grele japoneze, de 329 mm, coordonate de ofiţeri japonezi şi francezi, bombardau
Cernăuţii, iar populaţia Bucovinei o apuca, în grabă, pe calea pribegiei. În timpul
ofensivei ruseşti, flancul stâng al armatelor generalului Keller a pătruns pe teritoriul
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românesc, distrugând Mamorniţa şi ucigându-l pe grănicerul Nicolae Luxandra. La
Suceava şi la Iţcani, locuitorii au fost treziţi, cu darabanele, în timpul nopţii şi sfătuiţi săşi ducă vitele spre Dorna, pentru că năvălirea rusească nu mai poate fi stopată. La Iţcani a
sosit un tren din Cernăuţi, burduşit cu refugiaţi. „Bucovina e cuprinsă de panică‖ 372.
Comunicatul oficial rusesc, din 31 mai 1916 (13 iunie nou – n.n.), anunţa, pe lângă
ocuparea de importante localităţi poloneze şi luarea de prizonieri (1.700 ofiţeri şi
114.soldaţi), că „în sectorul Prutului, între Boian şi Nepolocăuţi, trupele ruseşti s-au
apropiat de malul stâng al râului. Lângă capul de punte de la Cernăuţi, o luptă crâncenă
mai dăinuieşte‖373.
1917: „25 iulie / 7 august 1917: Aceeaşi atmosferă grea, deşi comunicatul oficial
este mai bun. În regiunea de la nord de Vama, inamicul a fost bătut şi silit să se retragă, în
completă dezordine. Lângă Cernăuţi, în regiunea Boian, ruşii au ocupat pădurea
Doljecului, făcând 600 prizonieri, cu 20 ofiţeri. Pe restul frontului, trupele ruseşti se întăresc pe noua linie de rezistenţă‖ 374.
1914-1918: Au văras sânge pentru Bucovina şi următorii luptători din Boian:
„Sergentul Toader Morar, Boian, mort; infanteristul Mihai Babiaş, Boian, Regimentul
22, rănit; infanteristul Iacob Hostiuc, Boian, Regimentul 22, prizonier, şi infanteristul
Ilie Cuciurean, Boian, Regimentul 22, rănit‖375.
1914-1918: Cronica tragică a Boianului cuprinde şi următorii eroi necunoscuţi:
„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‖. „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 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‖ 376. „Catrina 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
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dispărute / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 20 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‖ 377. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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
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decesul probabil, se dispune, la cererea lui Vasile a lui Ion Vaipan, procedura pentru
stabilirea morţii celui dispărut‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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
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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‖ 378.
„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‖ 379. „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 zadarnice.
Presupunându-se probabilitatea, în mod legal, a decesului, se îndrumează, la cererea
soţiei sale, Ştefaniei Strzelbycki, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖.
„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‖380. „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‖. „Marghioala a lui
Iacob Gâză, din Boian, să fi murit, după cum afirmă martorii, în Boian, în luna lui mai
378
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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‖.
„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‖. „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 greco-ortodox 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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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
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Lazăr, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖381. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖382. „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‖. „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‖.
„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‖. „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
381
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decesul probabil, se îndrumează, la cererea surorii sale, Catrina Hanca, procedura pentru
declararea morţii celui dispărut‖383.
1919: „Comisiunea agrară de ocol Boian‖ era formată din: 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; 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‖ 384.
1919: Din „Comisiunea de apel pentru evaluarea taxei de cărşmărit‖ pe anul în
curs, stabilită prin deciziunea ministerială nr. 1593/1919, semnată, în numele lui Ion
Nistor, de Iorgu Toma, făcea parte şi „Ignatie Spatariu din Boian‖ 385.
1919, septembrie 10: Decretul de confirmare a autorităţilor judecătoreşti.
Începând cu 1 septembrie 1919, se confirmă „la autorităţile judecătoreşti din Bucovina,
următoarele persoane386: „Iasilkowski Sigmund Kasimir, consilier conducător al
judecătoriei Boian, consilier de tribunal cu rangul VII‖ pleca la Cernăuţi, iar „La
judecătoria Boian‖ soseau magistraţii „Bocancea Epaminonda, judecător de district la
judecătoria Rădăuţi, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII‖ şi „Kotlar Isidor,
judecător volant, judecător pe post definitiv cu rangul IX‖.
1922: 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: în calitate de învăţători definitivi şi învăţătoare definitive:
Alexandra Pedoreac la Boian – şcoala din centru, Veronica Chelbea la BoianLehăceni‖387.
1925: „Cercul cultural „Boian‖ a ţinut, în ziua de 1 noiembrie 1925, o şedinţă
plenară în comuna Boian, cătunul Hliniţa. Acestui cerc aparţin învăţătorii de la
următoarele şcoale: Boian-centru; Boian-Hliniţa; Boian-Lehăceni; Slobozia-Rarancei;
Sălişte; Gogolina şi Lehăcenii-Tăutului. S-au discutat chestiuni pur profesionale. S-a
făcut o lecţie model, de dra Ana Cosovan, саre a reuşit bine. Mult haz a făcut, apoi,
şedinţa intimă, unde s-a criticat lecţia model. La această şedinţă a luat parte şi dl revizor
şcolar Corneliu Clain. Dumnealui a mulţămit preşedintelui pentru munca depusă,
îndemnând ca şi pe viitor să se desfăşure a activitate rodnică / Aurel Morariu‖388.
În iulie 1941, după intrarea trupelor române în Boian, localnicii i-au îmbrâncit, în
piaţa satului, pe cei 80 de evrei, care mai rămăseseră în localitate, toţi fiind ucişi de
383
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ostaşii români şi aruncaţi într-o groapă comună, unde au zăcut până în 1976, când
osemintele nevinovaţilor martiri au fost strămutate la Stroieşti.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 389, următorii
învăţători şi învăţătoare: Bucur Eugan, comuna Boian Centru, jud. Cernăuţi, media 9,80;
Diaciuc Ioan, comuna Boian Centru, jud. Cernăuţi, media 7.54; Mihălcean Dumitru,
comuna Boian Centru, jud. Cernăuţi, media 7,58; Prisăcăreanu Nicu, comuna Boian
Mehăceni, jud. Cernăuţi, media 8,45‖.
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 fiecăruia 390: Cornuş Pavel, comuna Boian Centru,
media 9,00‖.
BOIANCIUC. Aflat în hotar cu moşiile satelor Iurcăuţi, Verbăuţi, Cuciurul Mic,
Horoşăuţi şi Povorlăuţi, cea mai mare parte a satului Boianciuc sau Boianceni aparţinea,
în 15 ianuarie 1617, Antimiei, văduva lui Dimitrie Lenţa, şi copiilor ei, Marica,
Anghelina, Magda şi Miron. Statutul satului pare să fi rămas încă răzeşesc şi în 2 aprilie
1623, când Ştefan Tomşa al II-lea întărea lui Tăutul nişte părţi din satul Boianciuc, dar şi
în 1644, când Onciul Iuraşcovici şi rudele sale împărţeau alte părţi din moşia satului.
În 4 martie 1652, se împart moşiile răposatului Gavrilaş Mateiaş între copiii lui,
Ieremie, Ileana comisoia şi Alexandra vorniceasa. „Partea jupânesei Iliana comisoaia a
fost… trei părţi de Boianciuc‖.
În 25 februarie 1663, Isac Cocoranul lasă copiilor săi, Lupa şi Miron, „cât i se va
alege din a treia parte de sat Boianciuc‖, acestui mazil cu multe proprietăţi în satele Ţării
de Sus a Moldovei alăturându-i-se, în stăpânirea Boianciucului, starostele Cernăuţilor,
Gavrilaş Mateiaş, care lasă moştenire cele trei părţi de moşie fetei sale, Alecsandra
Ileana, pe care o moştenesc, în 1 ianuarie 1670, Alecsandra şi Iordachi Cantacuzino,
Alecsanda fiind nepoata fetei lui Gavrilaş Mateiaş.
În 22 iulie 1705, Nicolai Costin dăruia lui Costaşco Turcul părţile sale de moşie
din Boianciuc, „care părţi au fost ale unchiului mieu, Iancul mare armaş, şi mi-au fost
date mie la împărţeala moşiilor, pe care a făcut-o tatăl mieu, Miron Costin, fost mare
logofăt, şi le-am dăruit du-sale Turcul, fiind ruda noastră, botezându-l părinţii miei şi el
făcându-ne mult bine‖.
În 18 ianuarie 1727, Grigore Ghica Vodă porunceşte postelnicului Şerban
Cantacuzino, staroste de Cernăuţi, să cerceteze şi să judece cu dreptate faţă de conflictul
ivit între Dumitraşco Calmuţchi şi Goeneşti „pentru nişte părţi de ocină din sat de
Buenciuc şi din Toutri şi din Doroşiuţi şi din Zastavna şi Şişcăuţi‖.
În 31 iulie 1731, Grigore Ghica Vodă trimitea pe starostele de Cernăuţi,
Constantin Silion, să cerceteze conflictul dintre Sandul Nalivaico şi alţi răzeşi pentru
părţi de moşii în „Tăutrea şi Boenciucul şi la Doroşăuţi şi Zăstavna‖.
În 1752, la împărţeala moşiilor Goianeştilor, fraţii Toader, Nacul şi Ion Goian, şi
surorile lor, Măriuţa, jupâneasa lui Vasălce, Irina, jupâneasa lui Andrei Marcu, şi Gafiţa,
jupâneasa lui Sandul Tăutul, primeau a douăsprezecea parte din Boianciuc.
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În 3 octombrie 1762, fraţii Mihai şi Ilie Vlaico se obligau să părăsească satele
Boianciuc şi Culeuţi, care trecuseră în proprietatea lui Gheorghe Turcul.
Recensământul lui Rumeanţev391, din 1772-1773, înregistrează la Boianciuc,
moşie răzeşească, „41 – toată suma caselor‖, însemnând 2 popi, Iacob şi Vasile, 2 dascăli,
Vasili şi Toader, 6 ruptaşi, Dumitraş BALASINOVICI, Miron COSTRĂŞ, Ioniţă
TUMURUG, Giorgie LENŢA mazil, Necolai cumnat lui Giorgie LENŢA şi Grigori
STÂNGACI, 5 umblători (agenţi fiscali), Mihai VLAICO, Dumitraş STÂNGACI,
Toader CHITARIUL, Tănasii ungurian şi Ion ungurian, 2 slugi ai medelniceresei Catrina
BĂLĂŞOAE, Enachi DRĂGUŞ şi Vasile VARTIC, 1 argat al lui Dumitraş
BALASINOVICI, Ion rusul, 3 jidovi, Ianko, Kelman şi Iţko, 3 văduve, Paraschiva, Maria
şi Gafia, şi 17 birnici, adică: Gavril BĂNAR, Dumitru MARTINIUC, Alecsa
CIORNOHACI, Vasile POPOVICI, Vasile zet DRĂGUŞ, Vasili BĂNAR, Iacob rusul,
Ion VERENCA, Grigori STÂNGACI, Andrieş STÂNGACI, Vasile STÂNGACI, Grigori
PAŢARINA, Enachi DRĂGUŞ, Vasili VARTICU, Grigoraş chihai, Petre rus şi Ion rus.
În 1775, satul Boianciuc, din Ţinutul Zastavnei (Ocolul Nistrului, în 1775), avea 2
mazili, 8 răzeşi, 2 popi, 28 ţărani şi 4 umblători (agenţi fiscali).
În 19 iunie 1782, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în
Bucovina, Lenţenii, Vlăiculeştii şi Gheorghe Ştirbul declară că stăpânesc o treime din
satul Boianciuc, pe care o moştenesc de la Antimia Lenţoaia. Gheorghe Ştirbul era
ginerele popii Ignat, care fusese şi el ginere Antimiei Lenţa.
În 20 iunie 1782, Simeon Turcul declară că stăpâneşte o parte incertă, deşi i se
cuvine, după scrisori, o jumătate de sat.
Lenţenii, Vlaiculeştii şi alţi răzeşi fac împărţirea părţii lor de sat în 8 octombrie
1783, când „Lenţenii primesc 6 părţi mici, Maria Tumurugeasa, cu fratele ei, Mihai
Vlaico, 2 părţi mici‖.
În 29 octombrie 1793, Toader Pădure şi jupâneasa Maria, fata lui Tanasi Vlaico,
vând partea lor din Boianciuc lui Tadeus Turcul, cel care va cumpăra, în 18 septembrie
1794, şi partea lui Dumitraş Stângaci, fiul lui Gheorghiţă Stângaci.
1795: „Adică eu, Mihalachi Stângaci ot Boianciuc, şi eu Mariea, sora dumisale,
amândoi fii răpăusatului Vasăle Stângaci şi soţul dumisale Gligoraş Guşatei, dat-am acest
adevărat şi încredinţat vechilicul nostru la mâna dumisale, fratelui nostru Ştefan Stângaci,
ca să aibă toata voia şi putere, şi despre parte nostră, prin acest vechilic, ca cinstită c. c.
giudecătorie să preimască şi să întăriască prin condica cinstitei giudecătorii acest contract
de cumpărătură de veci, ce are de la noi Tanasăi Şantalo de la Boianciuc asupra doi
stănjini şi doauă palme de moşie din Boianciuc, adică doi stânjeni şi 2 palme în săleşte,
dar la câmp, după cum arată contractul, fiindcă şi bani am luat toţi cât arată în contractul
de vânzare, care pentru mai bună şi adevărată credinţă, ne-am iscălit şi, neştiind carte, neam pus sfintele cruci. / În Boianciuc, la 5 April vechi calend. 1795. / eu Mihalachi
Stângaci; / eu Mărie, fiica răpăusatului Vasăle Stângaci şi soţul lui Gligoraş Guşatei. Şi
noi, care ne-am întâmplat la acest vechilic, ne-am iscălit ca martori: Ion Stângaci m-am
iscălit; eu Gheorghe Stângaci tij; eu Constantin Zavaţchii tij. / Şi eu am scris acest
vechilic, cu pofta de sus iscaliţălor şi adeveresc prin a me iscălitură / Toader
Daşchevici‖392.
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În 25 septembrie 1798, stil vechi, Necolai Tumurug vindea vărului său Gheorghi
Vlaico, pentru 200 galbeni, „doaozăci stănjini moşie ot Boenciuc‖.
În 10 octombrie 1801, cea mai mare parte a moşiei şi satului Boianciuc se afla în
proprietatea lui Iohann Turkul, care o vindea lui Anton Turkul, iar acesta, lui Gregor
Simon Turkul, în 26 noiembrie 1801.
Din 23 august 1802, moşia vestitului neam moldovenesc Turcul sau Turculeţ,
devenită, între timp, „von Turkul‖, aparţinea neamului Popiel, mai întâi lui Aloys, apoi
Elisavetei Popiel-Piotrowska şi, în final, lui Michael Popiel.
1802: „Noi, mai gios iscăliţii, adeverim şi încredinţăm, prin această driaptă
mărtorie noastră, la mâna Dumilorsale acestor doi răzeşi ot Boianciuc, anume Ioan
Stângaci şi Ştefan Stângaci, precum aceşti de sus arătaţi sunt drept Stăngăceni din moşstrămoşi şi părinţii săi, şi stăpânitori de moşii în satul Boianciuc, apucând stăpânire de la
părinţii săi, şi stăpânesc numiţii de sus până în ziua de astăzi, cum şi o parte de moşie a
lui Gligore Stângaci, după ducerea lui în Moldova, a rămas în stăpânire fraţilor săi, cum
şi în stăpânirea fratelui său, răpăusatului Mihai Stângaci, cum şi după moarte fraţilor
răpăusatului Glegore Stângaci au rămas în stăpânire lui Ioan Stângaci şi Ştefan Stângaci,
despre care şi până în ziua de astăzi tot numiţii de sus o stăpânesc, Ioan şi Ştefan
Stângaci, iară pe alţii, pe părţile numiţilor de sus, niciodată n-am apucat ca să fie
stăpânitori, ci tot pe numiţii Ioan şi Ştefan Stângaci. Dupre care, pentru mai bună
încredinţare, am iscălit, şi, care n-am ştiut carte, ne-am pus numele şi degetele noastre
sfântă cruce. / În Boianciuc, la 15 septembrie vechi cal. 1802. / Sămioan Daşchievici,
mazil ot Boianciuc / Dumitrachi Balasinovici, mazil / eu Toader Chitar, răzeş ot
Boianciuc / eu Dumitraş Paţorina, răzeş ot Boianciuc / Ioan Tăut, mazil ot Cuciurmic /
Dumitraş Răpta mazil ot Cuciurmic / Gheorghi Vlaico ot Hroşăuţ, mazil / eu Vasăle
Vlaico tot Horoşăuţ, mazil / eu Onufraş Răptă, mazil ot Horoşăuţ / eu Vasăli Vlad ot
Horoşăuţ, mazil / eu Ştefan Poclitar, mazil ot Subnaneţ / Gligoraş Tăutul, mazil ot Virbiuţ
(Verbăuţ)‖393.
Tadeus Turcul avea să moară în 24 martie 1813, iar fratele lui, Onufrius Turcul,
devenea, din 12 aprilie 1816, singurul lui moştenitor.
În 19 iunie 1817, s-a făcut, totuşi, o împărţire a moşiilor lui Tadeus Turcul, părţile
lui din Boianciuc revenind nepotului său, Iohann, fiul lui Onufrius Turcul, dar Iohan
dăruieşte moşia, în 22 octombrie 1823, fratelui său, Michael.
În 1843, patron al bisericii din Boianciuc era Alexandru CANTACUZINO, iar
preot administrator era Ioan TARNAVSCHI, care păstorea 622 enoriaşi. În 1876, când
biserica din Boianciuc avea 925 enoriaşi, patron era Caetan von LUKASIEWICZ, iar
paroh, Isidor LEVIŢCHI. În 1907, patron al bisericii din Boianciuc era evreul Kisiel
SOKAL. Paroh era Alexie TARNAWSKI, născut în 1855, preot din 1889, paroh din
1899, iar cantor, angajat în 1897, era Gavriil TARNOWIECKI, născut în 1859.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea raionului Coţman: Zastavna (judecătorie de district), Babin
cu Ştefanovca, Boianciuc, Borăuţi, Brodok, Czarnypotok, Cincău, Doroşăuţi, Horoşăuţi,
Iurcăuţi, Cadobeşti, Kiseleu, Krisciatek, Cuciur-mic, Culeuţi, Mitcău, Mosoiuca, Ocna,

393

Gazeta Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni, Nr. 2 şi 3, Anul III, 21 iunie 1913, p. 43

111

Onut, Pohorlăuţi, Prilipce cu Luca, Repujineţ, Samuşin, Teutri, Vasileu, Verbăuţi,
Verenceanca, Zwiniec cu Koetriszöwka‖ 394.
O şcoală cu 3 clase funcţiona, la Boianciuc, din 1886395.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Boianciuc (Bojanczuk),
comună rurală, districtul Coţman, aşezată, în masă compactă, la piciorul dealului Zorniş,
pe un afluent al pârâului Horoşouţ, care, la rândul lui, se uneşte cu pârâul Biali, ce
formează, pe o scurtă întindere, hotarul între Bucovina şi Basarabia. Suprafaţa: 2,91 km
p.; populaţia: 1.392 locuitori ruteni, gr. or. Cuprinde, pe lângă vatra satului, şi târlele:
Comaşivca (Komasziwka), Sârbul şi Bahna. Este străbătută de drumul districtului
Jurbăuţ-Horoşouţ, care o uneşte cu drumurile principale, Noua Suliţă –Dobronovăţ şi
Cernăuţi – Usetie – Biscupie (Galiţia). Are o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică
parohială, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului‖. Aici se află o fabrică de spirt.
Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu pescuitul. Comuna pesedă 1.197 hectare pâmânt
arabil, 18 hectare fânaţuri, 28 hectare grădini, 174 hectare izlaz, 323 hectare pădure şi 3
hectare heleştee. Se găsesc 107 cai, 266 vite cornute mari, 167 oi, 141 porci şi 9 stupi.
Boianciuc (Bojanczuk), moşie, cu administraţie particulară, districtul Coţman.
Suprafaţa: 8,65 km p.; populaţia: 169 locuitori, în mare parte ruteni gr. cat. Cuprinde, pe
lângă moşia Bojanczuk, cu 38 locuitori, şi cătunul Comaşiuca (Komasziwka) ‖396.
În 1910, doar 15 % din populaţia satului Boianciuc era reprezentată de români, 10
% de evrei, iar 75 % de ucraineni. În ciuda reducerii procentului de populaţie
românească, Boianciuc făcea parte, ca localitate răzăşească, printre „comunele de
categoria a treia‖, împreună cu: „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‖397.
1922: Printre familiile stabilite în Igeşti se număra şi „Lenta, din Boianciuc pe
Nistru‖ 398.
BORĂUŢI. Undeva, la izvoarele Soviţei, în Ţinutul Zastavnei, în vecinătatea
graniţei cu Polonia şi a satelor Şişcăuţi, Chisălău, Zvineace, Prelipcea şi Babin, se află,
din vremea Descălecatului, „satul lui Boris‖, Borăuţi.
Satul lui Boris, care nu trebuie confundat cu cel al lui Bărea (satul lui Boris,
Boroaia), menţionat în opisul celor 50 de biserici, închinate mănăstirii Bistriţa, în 11 iulie
1428, este atestat documentar abia în 23 februarie 1448, când nepotul lui Alexandru cel
Bun, Roman, fiul lui Ilie, recompensându-i pe lefegii poloni şi lituanieni, care l-au
sprijinit în prinderea şi uciderea unchiului său, Ştefan, care-l orbise pe Ilie, dăruia
starostelui polon de Cameniţa, Didrih Buceaschi, satele „Vasilov pe Nistru şi satul
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Borisov, şi Cuciurul, satul lui Lenţovici, şi Iurcăuţii, şi Verbouţii‖, „satul Borisov‖, deci
al lui Boris, fiind vatra veche a Borăuţilor de mai târziu (în DRH, vol. II, se opinează că
Borăuţii ar fi fostul sat Boriscăuţi, întărit, în 20 decembrie 1437 lui Mihail de Dorohoi,
apoi, în 15 septembrie 1480, lui Sin de Hotin, cel care se însurase cu nepoata lui Mihail
de Dorohoi).
Aflat pe graniţa cu Polonia şi la răscruce de năvăliri ale oştilor turceşti, tătare şi
căzăceşti, satul Borăuţi nu a prea fost locuit, de-a lungul veacurilor, deşi a fost folosit ca
păscătoare pentru herghelii de cai, cum o sugerează toponimul Cierul (păşune plină de
rogoz, folosită la păscutul hergheliior de cai), posibilul comis fiind un oarecare Radul,
înveşnicit de toponimul Dealul Radului.
În 4 martie 1648, Dumitraşco de Călineşti se prezintă la Divanul lui Vasile Vodă
cu o scrisoare de mărturie, semnată de Ştafan Murguleţ, Gavriluţă de Vascăuţi, Cosma
Robceanul, Vasilie Cornaci, Pătraşco Machedon de Comăreşti, Creţul ispravnic de
Coţmani, din care rezulta că Nastasia, jupâneasa lui Gligorie Robceanul, şi fiul ei,
Prodan, i-au vândut jumătate de Borăuţi (cumpărătură de la Gligore şi Solomon, fiii lui
Mătieaş) pentru 200 taleri bătuţi.
În 4 iunie 1649, logofătul Gavrilaş cumpăra partea din Borăuţi a fraţilor Pătraşco
şi Dumitraşco, feciorii lui Ionaşco, nepoţii lui Măteiaş, cu 60 lei turceşti, precum şi părţile
surorilor Mărica şi Nastasia, fetele Filcei, şi a Ileanei, tot cu 60 lei turceşti.
În 4 martie 1652, se împart moşiile răposatului Gavrilaş Mateiaş între copii lui,
Ieremie, Ileana comisoia şi Alecsandra vorniceasa, soţia lui Iordachi Cantacuzino.
„Partea jupânesei Alecsandra visterniceasa a fost… jumătate de sat Borăuţi‖.
În 24 mai 1658, Iordachi Cantacuzino, mare paharnic, obţinea întăritură de la
Gheorghe Ghica Vodă pentru jumătatea de sat Borăuţi, care aparţinuse lui Ionaşcu
cupărelul, pe care l-ar fi împrumutat cu 285 ughi (ducaţi ungureşti). De la Iordache
Cantacuzino, satul Borăuţi va trece la văduva Alecsandra Cantacuzino (fata lui Gavrilaş
Mateiaş, bunica, după mamă, Catrina, a cronicarului Ion Neculce), apoi la Gheorghe
Ursachi, jupânul Mariei, fata lui Iordache şi a Alecsandrei Cantacuzino.
În 2 august 1715, Ghica Vodă îl trimitea să cerceteze jalba Ursăchioaiei (deci,
văduva lui Ursachi, Maria), care se plânsese că satul ei este împresurat de Gavrilaş
Năculescu, de Ion Figarschi şi de alţi răzeşi din Babin.
Recensământul lui Rumeanţev399, din 1772-1773, înregistrează la Borăuţi „58 –
toată suma caselor‖, însemnând 1 poă, Feodor, 1 dascăl, Istrate, 1 călăraş, Iacob, 3
văduve, Paraschiva, Anna şi Anna, 1 jidov, Iacob, şi 51 birnici, adică: Dănilă vornicul,
Ştefan ODOSACU, Necolai SĂFAVCIUC, Petre BOTNARIUC, Ştefan LABA, Hrihor
TÂRNAUCA, Hrihor DĂNILIUC, Mihailo PILAT, Vasili CURILIUC, Toader
VERTEBNII, Fedor CĂSULIUC, Matei CACIUR, Fodor SFIRDUC, Fedor CURILIUC,
Fedor ZOTA, Hrihor SLAVCA, Vasili VAGUL, Vasili SLĂUCIUC, Vasili
COLĂSNIUC, Ursul rus, Vasili ZOTA, Onofrei FEDORIUC, Vasili FEDORCIUC,
Andrei HUŢAN, Ilko brat lui, Ion BAHOR, Luchian vătăman, Fedor ŞTEFCIUC, Ion
DASCALCIUC, Ivan COLIBCIUC, Vasili SAUCA, Vasili SĂCĂICIUC, Ostafii
HUDELITO, Dumitru PRISĂJNIUC, Dumitru HUNIAC, Petre HUNIAC, Petre
vătăman, Vasili SCOREIKO, Chirilă GEORGIICIUC, Ivan OLASCHEI, Fedor
OLASCHEI, Vasili PELIHUT, Ion BARCOT, Andrei VAGHELNII, Ion SOMUC, Fedor
399
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BUZIAC, Iani ciobotar, Ion GORGIICIUC, Ioniţă argat lui PASCAL, Dima bulgar şi
Ioniţă CHIROŞCĂ.
În 1775, satul Borăuţii, din Ocolul Nistrului, avea 2 răzeşi, 1 popă şi 65 familii de
ţărani, dar, până în 1910, satul devine, în întregime, o obşte de limbă ucraineană.
În 1843, „Clopotele din Borăuţi‖, cum zice o uitată carte de poeme bucovinene,
vesteau pentru 1.620 enoriaşi, paroh fiind Leon VOROBCHIEVICI. În 1876, parohul
Ioan de ZOTTA îngrijea de cele dumnezeieşti pentru 1.773 enoriaşi. În 1907, când
biserica din Borăuţi, ctitorită, între anii 1846-1853, de Ruxanda de ZOTTA, pe temeiliile
unei vechi biserici, şi închinată mănăstirii Frumoasa din Moldova, intrase în stăpânirea
patronală a evreului Kalman SCHLESINGER, paroh era Nicolai GIURUMIA, născut în
1857 la Boian, preot din 1886, paroh din 1891, cantor, angajat din 1897, fiind Mihai
TARNOVIEŢCHI, născut în 1861.
Din 1861, a funcţionat, la Borăuţi, o şcoală cu 4 clase 400.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea raionului Coţman: Zastavna (judecătorie de district), Babin
cu Ştefanovca, Boianciuc, Borăuţi, Brodok, Czarnypotok, Cincău, Doroşăuţi, Horoşăuţi,
Iurcăuţi, Cadobeşti, Kiseleu, Krisciatek, Cuciur-mic, Culeuţi, Mitcău, Mosoiuca, Ocna,
Onut, Pohorlăuţi, Prilipce cu Luca, Repujineţ, Samuşin, Teutri, Vasileu, Verbăuţi,
Verenceanca, Zwiniec cu Koetriszöwka‖ 401.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Borăuţi (Boroutz), comună
rurală, districtul Coţman, aşezată, în masă compactă, puţin mai sus de locul de unde îşi ia
naştere pârâul Sovica, lângă 2 lacuri mici, între comuna Chiseleu şi hotarul Bucovinei cu
Galiţia. Suprafaţa 14,23 km p.; populaţia: 2.069 locuitori ruteni gr. or. Cuprinde, pe lângă
vatra satului, şi târla Marianca. Este străbătută de drumul districtual Zastavna-Borăuţi,
care trece, apoi, în Galiţia şi se uneşte cu drumul principal Crisciatec (Krysźezatek) –
Horodenca (Galiţia); comunică, apoi, prin drumuri de ţară, cu comunele vecine, precum
şi cu Stefanovca (comuna Babin). Are o şcoală populară, cu 2 clase, şi o biserică
parohială. Este pomenită în documente, pentru prima oară, la 1741, ca proprietate trecută
în posesiunea Domnului Moldovei Grigore Ghica. Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu
creşterea de vite, precum şi cu albinăritul şi cu pescăria în cele două heleştee. Comuna
posedă 1.721 hectare pământ arabil, 15 hectare fânaţuri, 64 hectare grădini, 191 hectare
izlaz, 5 hectare pădure, 14 hectare heleştee. Are 280 cai, 452 vite cornute mari, 950 oi,
356 porci şi 227 stupi. Borăuţi, moşie, cu administraţie particulară, districtul Coţman.
Suprafaţa: 6,96 km p.; populaţia: 27 locuitori ruteni, în majoritate gr. cat., precum şi
câţiva români. Cuprinde, pe lângă moşia Borăuţi, cu 4 case şi 16 locuitori, şi cătunul
Marianca‖402.
1921: În „Lista de serviciu a juraţilor tribunalului Cernăuţi pentru cadenţa primă
1921‖ figureazp, la Nr. 20/421, şi „Potrea Artmon Ilica, agricultor, Borăuţi‖ 403.
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BORI sau BOURA. „Vor unii Moldovei să-i zică că au chiemat-o Sţitia sau
Schithia pre limba slovenească. Ce Sţitia coprinde loc mult, nu numai al nostru, ce
închide şi Ardealul şi Ţara Muntenească şi câmpii preste Nistru, de coprinde o parte mare
şi de Ţara Leşască. Chiematu-o-au unii şi Flachia, ce scriu letopiseţile latineşti, pre
numele hatmanului râmlenesc ce l-au chemat Flacus, carile au bătut război cu sţitii pre
aceste locuri şi schimbându-să şi schimosindu-să numele, din Flachia i-au zis Vlahiia. Ce
noi acesta nume nu-l priimim, nici-l putem da ţării noastre Moldovei, ci Ţării Munteneşti,
că ei nu vor să disparţă, să facă doao ţări, ci scriu că au fostu tot un loc şi o ţară şi noi
aflăm că Moldova s-au discălicat mai pe urmă, iar muntenii mai dintăi, măcară că s-au
tras de la un izvod, muntenii întăi, moldovenii mai pre urmă, de păstorii nemerit, că
umblând păstorii de la Ardeal, ce să chiamă Maramoroş, în munţi cu dobitoacile, au dat
de o hiară ce să chiamă buor şi după multă goană ce o au gonit-o prin munţi cu dulăi, o au
scos la şesul apei Moldovei. Acolea, fiindu şi hiara obosită, au ucis-o la locul unde să
chiamă acum Buorenii, dacă s-au discălicat sat. Şi hierul ţării sau pecetea cap de buor să
însemnează. Şi căţeaoa cu care au gonit fiara aceia au crăpat, pre care o au chiemat-o
Molda, iară apei de pre numele căţelii Moldii, i-au zis Molda, sau cumu-i zic unii,
Moldova. Ajijdirea şi ţării, dipre numele apei i-au pus numele Moldova‖ (URECHE,
Letopiseţul…).
Motivând că vrea să populeze teritoriul împădurit dintre Gura Humorului şi Solca
pentru a restrânge zona de acţiune a legendarului haiduc Ioan Darii, Departamentul
Afacerilor Economice din Solca a elaborat, în 29 septembrie 1829, un un plan de
colonizare germană pentru terenuri împădurite de pe valea Soloneţului, coasta muntelui
Vârvata, de lângă Solca, Poiana şi Pleşa.
Curând, 73 familii au plecat, din Slovacia, spre Bucovina, călătorind prin Galiţia,
prin Cernăuţi şi Rădăuţi. După Kaindl, care îl citează pe Franz Adolf Wickenhauser, 28
familii au fost colonizate în Bori, respectiv familiile: Josef Binder, Georg Brandl, Josef
Brandl, Jakob Gerhardt, Josef Günthner, Johann Haas, Sebastian Hartinger, Georg
Hellinger, Wenzel Hilgarth, Josef Hoffmann, Johann Joachimsthaler, Josef Klostermann,
Johann Lang, Christof Maidl, Josef Pilsner, Christof Reichhardt, Franz Rippel, Josef
Schaffhauser, Anton Schatz, Johann Schatz, Josef Schatz, Veit Seidl, Johann Stauber,
Anton Tischler, Sebastian Wellisch, şi Lorenz Zoglauer. Două alte familii s-au alăturat
mai târziu, cea a lui Michael Kisslinger şi cea a lui Jakob Koller.
Fiecare colonist primise 2 iugăre de teren pentru casă şi grădină, 8 acri pământ
arabil, 20 acri fâneţe şi păşuni şi un iugăr de pădure.
O evidenţă germană din 1835, cuprinzând cuplurile căsătorite, contrazice parţial
lista lui Wickenhauser, aceasta menţionând următoarele cupluri: Josef Hoffmann cu
Barbara Mirwald , Josef Schaffhauser cu Katharina Hartinger, Franz Rippel cu Eva
Maria Wellisch , Johann Stauber cu Katharina Koller, Wenzel Hilgarth cu Katharina
Löffelmann , Veit (Vitus) Seidl cu Franziska Hawlik, Xaver Kraus cu Barbara Wellisch,
Josef Günthner cu Katharina Wiesenbauer, Josef Hollaczek cu Anna Maria Joachim,
Johann Lang cu Katharina Weigl , Josef Brandl cu Maria Theresia Denk, Johann
Joachimsthaler cu Theresia Zimmermann, Michael Lang cu Franziska Häusler, Johann
Schafaczek cu Anna Maria Joachim, Jakob Gerhardt cu Katharina Brandl, Johann Haas
cu Katharina Straub, Johann Lang cu Katharina Schaffhauser, Christof Maidl cu Theresia
Seiler, Franz Klostermann cu Julianna Haas, Franz Brandl cu Rosina Weber, Georg
Brandl cu Katharina Wellisch, Peter Hoffmann cu Anna Szeszavny, Georg Hilgarth cu
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Anna Szeszavny, Sebastian Wellisch cu Barbara Rückl, Wenzel Pilsner cu Margaretha
Rab , Georg Hellinger cu Anna Maria Denk, Lorenz Haas cu Barbara Hartinger, Anton
Schaffhauser cu Anna Maria Brandl, Christof Reichhardt cu Magdalena Kohlruss, Jakob
Koller cu Barbara Treppel.
Protocolul Nr. 39.039, din 4 martie 1936, care viza„obligațiile de bază pe care
trebuie să le suporte cele 30 de familii din Boemia, care s-au stabilit la Mănăstirea
Humorului, pe linia pădurii Bori‖, cuprinde şi lista, din 24 octombrie 1835, a coloniştilor,
aceştia fiind, conform adeveririi „Aktuar‖-ului Julius Hubrich, „Franz Ribl, Jakob Koller,
Joseph Hoffmann, Joseph Binder, Michael Kisslinger, Schötz Johann, Johann Lang, Fritz
Seil, Josef Ginter, Sebasdian Welsch, Christoph Reichhart, Joseph Schätz, Andonn
Schätz, Georg Hellinger, Joseph Hofmann, Wentzel Hillgarth, Georg Brandl, Anton
Tischler, Josef Brandel, Christoph Maidl, Joseph Pilser, Joseph Schafhauser, Georg
Schafhauser, Johann Schafhauser, Johann Iachimsthaler, Johann Has, Franz Klosterman,
Sewastian Hartinger, Johann Stauber, Jakob Gehart‖404.
Din 1862, a funcţionat, în Bori, o şcoală cu o clasă.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Suceava – 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, Măzănăieşzi cu Stejăroaia, Stulpicani cu
Plutoniţa, Doroteea, Voroneţ cu Bucşoaia şi Frasin‖405.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Bori, sat, districtul GuraHumora, aşezat pe valea Humorului şi lipit, în partea sa de Sud, cu oraşul Gura-Humorei.
Suprafaţa: 6,48 km p.; populaţia: 296 locuitori germani; religiunea rom. cat. Are un oficiu
poştal, o şcoală particulară germană şi o casă de economie. Este întemeiat în anul 1835,
de o colonie de germani, veniţi din Boemia. Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu
creşterea vitelor; demnă de amintit este sârguinţa cea mare a coloniştilor, precum şi
soliditatea şi frumuseţea gospodăriilor lor. Se găsesc 18 cai, 280 vite cornute, 66 porci, 3
stupi‖406.
BOSANCI. 1432, august 14: „Cu mila lui Dumnezeu, Noi Ilie Voievod, Domnul
Ţării Moldovei, cunoscut facem şi cu această carte a noastră tuturor, care vor căta la
dânsa sau o vor auzi citindu-se, că această adevărată slugă a noastră credincioasă şi boier
Isaia a slujit mai înainte sfântrăposatului părintelui nostru cu dreaptă şi credincioasă
slujbă, iar astăzi slujeşte nouă cu dreaptă şi credincioasă slujbă. De aceea, noi văzându-l
cu dreaptă şi credincioasă slujbă către noi, l-am miluit cu osebita noastră milă şi i-am dat,
în Ţara noastră, în Moldova anume Tişeuţii, jumătate de Bosance 407, Selajanii,
Dobrovleanii, Medjeva, Borâle, Satul lui Giurgiu, Dreslivele şi Jerdenii.
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Aceasta am dat-o slugii noastre, pentru a lui dreaptă slujbă, lui, uric, cu tot
venitul, nestricat niciodată, în vecii vecilor, asemenea şi fraţilor lui, înainte şi copiilor lui
şi nepoţilor lui şi strănepoţilor lui şi răstrănepoţilor lui şi întregii seminţii a lui, în veci.
Iar hotarul tuturor acestor sate, cu toate vechile hotare, din toate părţile, pe unde
din veacul veacului au umblat.
Iar la aceasta este credinţa mai sus scrisului, Domniei mele Ilie Voievod, şi
credinţa iubitului fiu al Doamnei mele, Roman … şi credinţa tuturor boierilor noştri mari
şi mici‖408.
1456, iunie 13: Din mila lui Dumnezeu, noi, Petru voievod, domn al Ţării
Moldovei. Facem cunoscut cu această carte a noastră, tuturor celor care o vor vedea sau o
vor auzi citindu-se, că a binevoit domnia mea şi cu toţi boierii domniei mele, ne-am
sfătuit şi am dat şi am întărit sfintei mănăstiri de la Moldoviţa hotarul satului lor, La gura
Brădăţelului.
Hotarul acestui sat să fie începând de la drumul cel mare al Sucevei, de la movila
din pisc, apoi, de la pisc, drept pe vale în jos, până la iazul lui Pancu, apoi, de la iaz, în
jos pe pârâiaş, până la iazul Călugăriţei – şi cu iazul în întregime în hotarul mănăstiresc –,
apoi, de la acest iaz, în sus, şi toate ogoarele Călugăriţei, apoi, din capătul acestor ogoare,
dinspre Şumuz, apoi, pe drum în jos, până la Crasna, apoi, de la Crasna în jos, la piscul
ţarinei, apoi, de la piscul acestei ţarine drept peste săpătură, la Şumuz, apoi de la Şumuz,
drept la hotarul mănăstirii, în deal. Acesta îi este tot hotarul, ca să-i fie sfintei mănăstiri şi
cu satul, şi cu iazul Călugăriţei, şi cu hotarul cât scrie mai sus şi cu satul numit La gura
Brădăţelului. Toate acestea să-i fie sfintei mănăstiri de la Moldoviţa uric, neclintit, în
vecii vecilor.
Iar la aceasta este credinţa domniei mele mai sus-scrise, Petru voievod, şi credinţa
tuturor boierilor domniei mele, mari şi mici.
Şi la aceasta, când am hotărnicit acest hotar, a fost însumi domnia mea, şi a fost
mitropolitul nostru, chir Theoctist, şi pan Stanciul pârcă<la>b, pan Micu Crai, pan Petru
comis, pan Iurie Serbici, pan Grinco de la Mamurinţi, şi rugătorul nostru întru
Dumnezeu, popa Rusu, cu fiul său, Bogdan, şi pan Tador sulger, pan Serchiz voit de
Suceava, pan Ivaşco Armeanul, pan Ivaşco Fultuc cu fratele său, şi fiii lui Oprişac, şi pan
Mihul stolnic, şi Roman Tula şi alţi destui pani409.
*
1458, august 31: 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>, că a binevoit domnia mea, cu bunăvoinţă, şi cu gând curat, şi cu
inima luminată şi cu tot sfatul, şi am întărit şi am dat sfintei biserici de la sfânta mănăstire
de la Moldoviţa, unde este hramul Preasfânta Bunavestire, ca să fie şi de la domnia mea,
acestei sfinte biserici, aceşti ţigani, anume: Hărman, şi Bera, şi Badu şi Coman, şi cu
toate sălaşele lor, şi cu copiii lor, şi cu toate rudele şi neamurile lor şi nepoţii lor, să fie
acestei sfinte biserici uric, cu tot venitul.
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Şi, de asemenea, am dat slobozie satului mănăstiresc, anume Borhineşti, ca să nu
umble în acest sat nici globnicii de la Suceava şi nici ilişarii, nici podvoadă să nu dea,
nici posadă, nici la morile noastre să nu lucreze, nici să nu care vin, nici să nu dea
desetină din albine şi din porci, nici să nu gonească în hotarul acestui sat, pe urma
răufăcătorilor, şi nici să nu-i prindă, şi la cetatea Sucevei să nu lucreze <nimeni> din
acest sat. Iar la oaste să meargă aceşti oameni, când se va întâmpla însumi domniei mele
să meargă la oaste, atunci şi aceşti oameni să meargă la oaste, iar altcândva, niciodată. Iar
acest venit şi toate slujbele din acest sat, totul să asculte de sfânta biserică de la
Moldoviţa.
Şi, de asemenea, am dat de la domnia mea sfintei mănăstiri de la Moldoviţa să
facă iazuri sfintei biserici, pe Crasna, mai sus de iazurile lor, să fie sfintei biserici uric în
veci, cu tot venitul, neclintit niciodată, in veci.
Iar la aceasta este credinţa domniei mele şi credinţa tuturor boierilor domniei
mele, mari şi mici.
Iar pentru mai mare putere, am poruncit credinciosului nostru pan, Dobrul logofăt,
să atârne pecetea noastră la această carte a noastră.
A scris Petru al lui Ardău, la Târgul de Jos, în anul 6966 <1458> august 31.
<Pe verso, două însemnări din secolul al XVIII-lea:> Pe ţigani şi pe slobodziia
Borghineşti, 6966 <1458> avgust 31; <şi:> Borhineşti, cu ţigan(i). <Altă însemnare, cu
litere latine:) Ex Iaso, b 4 1/2, No. 3°.
Iar pentru mai mare putere a tuturor celor mai sus-scrise, am poruncit
credinciosului nostru pan, Petru logofăt, să atârne pecetea noastră la această carte a
noastră.
A scris Petru al lui Ardău, la Suceava, în anul 6964 <1456>, luna iunie, 13.
<Pe verso, însemnare târzie:> De la Petru v(oie)vod, hotarul a Sf(intei) mă(nă)stiri
Moldaviţei, pe satul ce-i la gura Brădăţelului, leat 6964 <1456> iunie 13 410.
*
1490, martie 6: „Ioan Despot din Bosance‖ vinde egumenului Moldoviţei,
Anastasie, o prisacă.
*
1586, august 17: Dvornicul de Suceava Albu hotăreşte partea din satul
Burhineşti, ţinutul Suceava, proprietatea mănăstirii Slatina [Tradus în româneşte depe o
copie germană].
Eu, Albu, dvornic de Suceava, mărturisesc cu această scrisoare la mâna
călugărilor de la sfânta mănăstire Slatina, precum au venit cu mare jalobă înaintea
domniei noastre, zicând că li se împresoară satul Burhineşti din partea vecinilor domniei
şi viindu-ne de la du-lui Gheorghie hatman şi pârcălab de Suceava o carte, precum să
strâng oamenii buni şi bătrâni din Suceava şi megiaşi de pin prejur, şi am strâns oameni
buni şi bătrâni, anume Ursul şi Gheorghie Tabaica, Pană, Nicolai Dobre, Gheorghi
Grecu, Cârste Gelep, Costin de Zahareşti. Ionaşco uricar de Rotopăneşti, Mălai de
Horecica, Gheflovie de Nimerceni, Şandru vataman de Stupca, Corce vataman de
Lămăşeni, Groza ot tam, Ionciul vataman de Bosance, Isaie of tam, Petru vataman de
Reuseni, Huţul vataman de Icşeni, Simasco vataman de Hipoteşti, Gavril vataman de
Areni, Grizeş ot tam, Corne vataman de Burhineşti, Gavril ot tam şi alţi oameni buni
410
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megieşi de pin prejur, deci am hotărât partea de Burhineşti despre partea domnească
şi despre hotarul satului Miletin şi despre vlădica dolina şi s-a pus piatră pe deal, mai jos
de munte, şi de la această piatră drept prin vale, până la pârâul Crasnii, de acolo în jos
peste alte părae la piciorul Levov, drept la drumul mare de la Suceava, de acolo peste
drum în jos până la Sapoii tatarschi şi până aici este lor danie de la Alexandru Vodă şi
judecând cu oameni buni şi cu sufletul meu şi le-am dat ca să stăpânească această bucată
de pământ, după cum s-a zis mai sus şi ca să se ştie. În anul 7094 August 17.
Arhivele Statului Cernăuţi, pachetul Slatina, unde se găseşte copia germană. Se
aminteşte că originalul n-a fost semnat de nimeni. Satul Borhineşti sau Burhineşti nu mai
există astăzi, a dispărut. El nu este identic cu Bahrineştii, după cum a susţinut I. Bogdan
(Doc. Ştefan c. Mare, II, pag. 548) şi, după el, Costăchescu: Docum. mold., II, 584.
Documente anterioare privitoare la satul Borhineşti: 1458, August 31, Roman:
Ştefan cel Mare scuteşte slobozia Borhineşti a mănăstirii Moldoviţa de podvod, posad, de
munca la morile domneşti, de căratul vinului, de desetina de stupi şi porci, de urmărirea
hoţilor, de munca la cetatea Sucevii, vor merge la război numai dacă domnul va merge, în
urmă de globnici şi de pripaşari (I. Bogdan : Doc. Stef. c. Mare I. 14)411.
*
1590, iunie 8, Suceava. Cartea lui Bole, şoltuzul de Suceava, şi a câtorva orăşeni,
prin care mărturisesc că Evloghie de la Nemerniceni a plătit, pentru fratele său Isaico, o
datorie în viu şi bani. „Adică noi, Bole şoltuzul, şi Gheorghie Tăbiie, şi Ionaşco
Drăguman şi Drăghinde ţârcovnic, facem mărturie şi dăm ştire cu această carte precum au
venit înainte noastră Evloghie de la Nemerniceni şi cu fratele său, cu Isaico, şi au plătit
Evloghie, pentru fratile său, pentru Isaico, de mai sus numit, 17 boi şi un cal şi 2 vaci cu
viţii şi 10 taleri, bani gata. Pentru aceia dăm ştire şi cu sufletile noastră‖
Iar spre mai mare credinţa, am semnat şi am pus noi pecetea oraşului întărind
această a noastră carte, ca să fie de credinţă.
S-au scris în Suceava. 7098 <1590> iunie 8‖412.
*
1595: „Luând veste Ieremia Vodă de pogorâtul ungurilor, precum a putut, a strâns
oastea ţării şi s-a gătit a stare de război împotriva lui Răzvan. Într-o duminică era, când sau apropiat oştile ungureşti de Suceava.
Şi-a tocmit oştile Ieremia-vodă asupra târgului, la satul la Areni. Iar oastea
leşească, pe care o avea cu sine, a tocmit-o mai la câmp, înspre Şcheia, pe sub un mal, ce
este alăturea cu drumul Băii.
Ieremia Vodă, fiind în biserică, la sfânta liturghie, i-au dat de ştire cum oştile lui
Răzvan acum se văd şi se apropie de oştile ţării. Dar n-a vrut să iasă din biserică, până nu
s-a săvârşit sfânta slujbă.
Şi se ajungea, acum, hărăţii lui Răzvan cu oştile ţării, când a ieşit Ieremia Vodă la
oşti, din biserică. S-au întâmpinat oştile, din ambele părţile, şi, după câtăva luptă între
oşti, au lovit leşii oastea ungurească, din aripa dinspre Şcheia.
Îndată îmbărbătându-se, şi fruntea oştilor, unde era Ieremia-vodă, a înfrânt pe
unguri. Sub Răzvan Vodă a căzut calul, atunci, în război, şi, încălecând pe alt cal, îndată a
silit să oprească oastea ungurească, şi a oprit-o, şi pusese războiul iar la loc.
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Îndemnându-se, iarăşi, oştile lui Ieremia Vodă, acum, cu leşii în frunte, a început a
fugi oastea lui Răzvan Vodă, la care fugă l-au prins oştile lui Ieremia Vodă şi pe Răzvan.
şi l-au adus la Ieremia Vodă. Stă movila, şi acum, pe drumul Baiei, de la Suceava, care se
pomeneşte drept Movila lui Răzvan, până astăzi.
Când l-au adus pe Răzvan, la Ieremia Vodă, după câtăva mustrare, i-au tăiat,
îndată, capul şi l-au pus într-un par, în faţa cetăţii. Iar pe unguri i-au gonit oştile până la
munţi, cu mare vărsare de sânge. Fost-a acest război în anul 7104 (1595), decembrie, 5
zile. Aşa s-a plătit şi lui Răzvan răul ce-l făcuse şi el lui Aron Vodă‖ (Costin, pp. 13-15).
*
O mărturie importantă despre bătălia de lângă Suceava, din decembrie 1595, o
datorăm lui Stanislaw Chanski, comandant polon, care, în 8 februarie 1596, întocmea un
raport („ştire‖), „în numele oştirii‖:
„În ziua de 12 decembrie, dimineaţa, a apărut oştirea voievodului Ardealului, cu
Răzvan, la Suceava, care este, acum, capitala domniei sale, domnului voievod, pus de
către Măria Sa, Regele, domnul nostru; au venit cu el 4.000 de oaste aleasă. De-ai noştri,
nu se aflau lângă voievod mai mulţi decât polcul meu, de 550 călăreţi, şi 150 din
infanterie polonă…Totuşi, cu această mână de oameni, ne voind să ne afle în Suceava,
am ieşit împotriva lui şi, cu aceşti oameni, l-am împiedicat, prin hărţuieli şi larmă, până
ce-a sosit, din fericire, domnul staroste al Cameniţei, Jan Potocki, cu polcul său de 600 de
călăreţi.
În noaptea aceea, când am venit, cu polcul meu, de la oastea lui Răzvan, pe care
am lăsat-o numai la o milă şi jumătate depărtare de Suceava, am aflat aici, în Suceava,
polcul domniei sale. A doua zi, dimineaţa, aşezându-ne pentru bătaie, am aşteptat sosirea
lui Răzvan, cu care, când a lovit oastea sa asupra noastră, am dat lupta în numele
Domnului.
Moldovenii, care aveau să lupte mai întâi, deoarece era în joc şi patria lor,
înspăimântându-se de o oaste aşa de puternică, şi care scotea strigăte neîncetate, au fugit;
au venit, însă, totuşi îndată, să prade, căci era ce.
Prima luptă a dat-o roata mea, împreună cu roata domniei sale, domnului
Zebrzydowski. Domnul Tworzanski, din polcul meu, cu 200 de cazaci, a ajutat bine,
având, astfel, puţin de lucru. Alţii, luptându-se, au avut mai mult de lucru, gonindu-i
câteva mile, când au început a fugi.
Mai bogată ca oastea ungurească e lucru nemaipomenit să fi fost cândva, fapt care
nu-i de mirare. Căci au luat multe comori de ale lui Aron şi s-au întors, înapoi, cu ele, ca
la o reşedinţă sigură. Deci mare pradă au adus, din ţara Munteniei, din înfrângerea oştirii
turceşti (la Călugăreni, Răzvan Vodă şi ungurii luptând alături de Mihai Viteazul – n.n.).
Răzvan Vodă, însuşi prins, nu îndată, în aceeaşi zi, ci în cea următoare, a fost tras
în ţeapă; hatmanul, fratele său, a fost tăiat, la care el privea din ţeapă, încă viu. Oastea lui
întreagă a fost, astfel, înfrântă, încât nu se ştie dacă a scăpat vreunul dintre ei pe loc, iar
pe cei ce n-au pierit, goniţi de ai noştri, atunci, i-au ucis ţăranii, în timp ce rătăceau pe
câmpuri…
Atunci când Răzvan a venit cu oastea voievodului Ardealului şi cu oamenii
săi, împotriva noastră, oştirea Majestăţii Sale, Regelui, a fost plecată, în urma
voievodului, Caraiman Ceauşu, Barbă-Sură, încercat în treburile războinice, precum se
spune, atunci când noi trebuia să dăm lupta, iar Răzvan s-a pornit cu oastea sa, bine
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aşezată şi mai mare decât a noastră, înaintând în tabăra minunată şi apropiindu-se, acum,
de noi, cu strigăte „Isus‖ Isus! Isus!‖, acest ceauş a sfătuit pe voievod să fugă la vreme,
spunându-i că oastea noastră nu poate ţine piept oştirii lui Răzvan. Nu şi-a abătut mult
ochii, pe care i-a întors, acum, spre pădure, ca să vadă că noi, cu ajutorul Atotputernicului
Dumnezeu, n-am rămas de râs‖413.
*
1609, ianuarie 28, Suceava. Zapisul lui Toader, fiul Agathonei, prin care vinde
lui Vasile Şeptilici din Suceava partea sa din satul Nemerniceni, pe Şomuz, ţinutul
Suceava, cu heleşteu şi moară. „Adică eu, Toader, ficioriul Agathonii, fratele lui Evloghie
din Nemerniceni de pre Şumuz, mărturisesc însumi pre mine cu acestui zapis al mieu
cum am vândut a patra parte de giumătate de sat de Nemernireni, ce iaste parte me, fac
trei jerebii şi giumătate, aşijdire şi giumătate de heleşteu din gios şi din moara giumătate
şi de heleşteu din sus, iară a patra parte.
Şi am vândut fratelui nostru, lui Vasilie Şeptelici, şi giupânesii sale Tofana şi
ficiorilor săi drept 100 de taler bătuţi, de argint, tot taleri de faţă. Şi mi-au plătit deplin,
denainte a mulţi oameni buni şi boieri: Nicolai hotnog şi Dubău hotnog, şi Cârstiian
pihnicear, şi Zota vameş, şi Londe nepot Mihilii, şi nainte doi şoltuz, Petru rumânesc şi
Norco arminesc, şi Gavril Potlog, şi Ghelasii a Magdalinii, şi Andahur cupeţ, şi Hiorga
cupeţ, ginerile Turcului, şi Toader, şi Afvar a dumisale hatmanului, şi Isaico, şi Costin, şi
toţi vătămanii de ocolul Sucevii. Şi am vândut cu tot venitul, cum scrie mai sus, ca să-i
hie de acmu înainte direaptă ocină fratelui nostru Vasilie Şeptelici şi fimei sale, Tofanii,
şi cuconilor săi şi nepoţilor şi strănepoţilor.
Şi noi, dacă am văzut de bunăvoia lor vânzare şi tocmală şi deplin plata, noi am
pus mai mare mărturie şi peceţile noastre către acest zapis. Şi altul ca să nu se amestice
denaintea scrisorii mele, ca să se ştie. / S-au scris în Suceava, 7117 <1609> ghenar 28». /
S-au posleduit, Constantin Leondari sulger. / Vel logofăt‖414.
*
1621, 11 iunie: viitorul voievod moldav, pe atunci pârcălab de Hotin, Miron
Barnovschi, primeşte uric (întăritură), de la Alexandru Iliaş Vodă, pentru „Bosance şi
Uideşti, cu mori pe Şomuz‖. După doar doi ani, în 1653, sângerosul Ştefan Tomşa al IIlea, ctitorul mănăstirii Solca, dăruieşte, în mod abuziv, satul Bosanci Mitropoliei Sucevei,
care îl stăpâneşte doar până în 24 martie 1624, când Radu Mihnea Vodă îl repune în
drepturi pe Miron Barnovschi, ajuns şi hatman, nu numai pârcălab de Hotin, „pentru
slujbele aduse în războiul condus de acesta în chip strălucit împotriva cazacilor‖.
Personajul romanului „Neamul Şoimăreştilor‖, de Mihail Sadoveanu, Miron Barnovschi,
om cucernic şi de o bunătate rar întâlnită, ajuns voievod, datorită meritelor lui, „prin voia
ţării‖, cedează asaltului persuasiv al mitropolitului Sucevei şi, în 11 februarie 1626, când
dăruieşte Mitropoliei şi o casă în Suceava, pentru a fi folosită drept crâşmă, din vânzarea
rachiului urmând să se asigure „lumina‖ la sfântul mormânt al martirului creştin de la
Cetatea Albă, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, cedează călugărilor şi satele sale
Bosancea şi Unguraşi, pe care le scuteşte, în 5 martie 1629, de toate dările, poruncind
dregătorilor şi slujitorilor domniei „să nu supere cu nici un fel de silnicii‖ nici celelalte
sate ale Mitropoliei Sucevei.
*
413
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1625, martie 8, Suceava. Uricul lui Radu Mihnea Voievod, prin care întăreşte lui
Iane, fost pârcălab, şi jupânesei sale Nastasia un loc de prisacă, cu heleşteu şi livezi, în
hotarul târgului Suceava: „Noi Radul voievod, cu mila lui Dumnezeu domnul Ţării
Moldavei. Iată nu venit înaintea noastră şi înaintea tuturor boierilor noştri moldovineşti,
şi mari, şi mici, sluga noastră Iane, fost pârcălab, şi au adus înaintea noastră mulţi oameni
buni şi bătrâni din ţinutul Sucevii şi megieşi de pin pregiur.
Şi au mărturisit înaintea noastră precum uricul şi ispisoace ce-au de cumpărătură,
pre un loc de prisacă, cu un heleşteu şi livezi şi înpregiurul acelui loc, una zvârlitură de
arc, ce iaste în hotarul târgului Sucevii, între hotarul Arinilor şi împotrivă Mitohului
Armenescu, în Ţarina Mare.
Care acest loc de prisacă şi heleşleu şi cu livezi iaste lui driaptă cumpărătură de la
Crăstina, preotiasa popii, lui Fodor, nepoata popii, lui Parţic, drept 140 taleri de argint. Iar
popii, lui Parţic, i-au fost schimb cu Patru voievod, drept alt loc de prisacă şi de heleşteu,
pre pârâul Răchita Niagră, pre hotarul Ipoteştior, însă împreună cu hotarul Cegărenilor şi
Teşăuţilor, care i-au fost lui de la Alexandru voievod.
Iar după aceea s-au fost făcut şi o moarte de om pre acel loc de prisacă, ce este în
dreptul Mitohului Armenescu, şi toţi oamenii s-au lepădat de acel loc; iar popa Parţic au
plătit 50 boi.
Care acele drese s-au pierdut din mănăstiraa Slatina, în zilele lui Mihai voievod,
când atuncea au prădat catanile şi mănăstirea Slalina şi multă avere au luat dintr-ace
mănăstire.
Deci, dacă am văzut noi, de la atâţia oameni buni şi bătrâni, mărturisire lor,
precum că este lui driaptă cumpărătură acel loc de prisacă şi heleşteu şi livezi, ce mai sus
scrie, pre ai săi drepţi bani, şi dresele i s-au pierdui din mănăstire Slatina, iar Domnia me,
văzând, am crezut, şi iată dar şi de la noi i-am dat şi i-am întărit mai sus-numitului slugii
noastre Iane, fost pârcălab, şi giupânesii lui, Nastasii, fata lui Sima herar, pre acel loc de
prisacă, cu heleşteu şi livezi cu tot venitul, ce iaste în hotarul târgului Sucevii, între
hotarul Arenii, în ţarină, şi în dreptul Mitohului Arminesc, ca să-i fie driaptă ocină şi
cumpărătură, şi întăritură şi uric, neruşuit nici odinioară. / Şi alţii să nu se amestice.
S-au scris în Suceava, 7133 <1625> martie 8, / Domnul au zis. / Dumitraşcu vel
logofăt au învăţat / Borălianul a scris‖ 415.
*
1633 martie 12. Uricul lui Alexandru Iliaş voievod, prin care întăreşte lui
Pătraşco şi fratelui său Frangole vătaf de aprozi, stăpânirea asupra satului Areni, cu
heleşteul Luciul şi cu alte locuri do heleşteie din ocolul ţinutului Sucevei. „Noi
Alexandru Iliaş voievod, cu mila lui Dumnezeu, domn Ţării Moldavii, iată, aceste
adevărate slugile noastre, Pătraşco, cu fratile său, Frangoale, ce-au fost vătav za aprozi,
au slujit altor luminaţi domni, înainte noastre, ce-au fost cu dreptate şi cu credinţă, iar
astăzi au slujit şi noao cu dreptate şi credinţă. Drept aceia, văzând noi a lor driaptă
credincioasă slujbă cătră noi, i-am miluit cu osebită mila noastră şi li-am dat şi li-am
întărit şi li-am miluit şi de la noi, întru al nostru pământ Moldaviei, a lor driaptă ocină şi
danie şi miluire din ispisocu de danie şi miluire, cu mare blăstăm, ce-au avut de la Moisei
Movila voievod, un sat, anume Arenii, un heleşteu, anume Luciul, şi cu alte locuri de
heleştei şi cu tot venitul, ce-i în târgul Sucevii.
415
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Pentru aceia, ca să le fie şi de la Domniia mea slugilor noastră, Pătraşco şi fratelui
său, Frangole biv vatav za aprozi, acel de mai sus numit sat, anume Arenii, şi cu un
eleşteu, anume Luciul, şi cu alte locuri de heleştei şi cu tot venitul, driaptă ocină şi moşie
şi danie şi miluire şi uric şi întăritură şi cu tot venitul, neruşuit nici odinioară, în vecii
vecilor. Şi altul să nu să amestice.
Domnul au poruncit, / 7141 <1633> martie 11 / Noi Alexandru Iliiaş voievod. /
Cârstea Damiian a scris. / S-au posleduit, Constandin Leondari sulger, Vel logofăt‖416.
*
1664, februarie 1: Eustratie Dabija, domnul Moldovei, porunceşte lui Cîrstea,
portar de cetatea Sucevei, lui Miron Stîrcea, vornic de Suceava, lui Eremia Cîrcu, fost
portar, lui Vasile Mălaiu şi lui Ilie Murguleţ să judece pricina dintre Andriiaş „ci-au fost
şetrar mare pe sat Areni‖, şi Apostol, feciorul Iorgăi, care, împreună cu Arenii, i-a
împresurat un loc „la o odae, la Frumoasa, în ţarina târgului‖, pe care l-au ţinut moşii
şi părinţii lui, şi cu oameni buni „să socotească la acea odae‖ şi să stâlpească locul ce se
va alege lui Andriiaş şetrariul, după cum stăpânit moşii şi părinţii lui. Racoviţă mare
logofăt a învăţat‖417.
*
1671 februarie 3: Carte domnească a lui Gheorghe Duca voievod, prin care
scuteşte cinci oameni ai Episcopiei Armene din Suceava de dajdie, de bir, de taleri, de lei,
de orţi şi de toate cheltuielile faţă de târg şi de bresle.
„Adică Domnie me m-am milostivit şi am lăsat episcopului armenescu di la
Suceavă, di la episcopie şi de mitocu, cinci omini să hii di scotială şi să fii în paci di
dajde, şi de birol lor, şi de taleri, şi de lei, şi de orţi şi de alti tabli şi de cheltuială di totu
să fii în paci, să nu aibă strânsura la nimica nici cu târgul, nici cu briaslile.
Aşişdire di acum înainte să aibă a-şi chima şi a-şi strângi ominii armeni din Ţara
turcească sau din Ţara Leşască. Câţi armeni vor veni acolo dintr-altă ţară şi aceea să fii în
paci di toati câti mai sus scriem. Şi dacă vor veni acolo la ipiscopie, să vie aici la Domnie
me, să le facim cărţi di odihnă, să n-aibă nici un val di la nimeni. Pentru aceea şi voi, toţi
slujitori, să nu le faceţi val şi asupreli, ca cine va învălui de mari certări va hi.
Aşişdire şi pâini câtă vor ara ominii şi vor sămăna pre hotarul episcopii să nu
e pâini de la zeci pre sama Donmii meli, nici alt nime să nu-i învăluiască, ci să aibă a lua
din zeci, din pâine şi din tot venitul episcopul arminescu. Iară mai mult să nu cutezi a
învălui presti carti Domnii meli.
Leat 7179 <1671> fevruarie 3. / Ian Duca voievod‖418.
*
1671, martie 9. Zapisul lui Gheorghe vătămanul şi cu toţi sătenii din Tătăraşi,
ţinutul Sucevei, prin care vând lui Ilie Drăguţăscul mare armaş şi cumnatului său, Ioniţă
Şeptelici medelnicerul, o bucată de loc din hotarul Tătăraşilor, cu 60 lei bătuţi.
Adică eu, Gheorghie vătămanul, şi cu toţi sătenii din sat, din Tătăraşi, din ţinutul
Sucevii, anume: Drăgşan păscariul, şi Ionaşco tij păscariul, şi Costantin cel Bătrân, şi
Nacul rotariul, şi Ştefan fratile lui Costantin celui Bătrân, şi Ursul feciorul Flueraşului, şi
Vasilie Ficiorul Lupului, şi Apostol ficiorul preotesii, şi Gavril ficiorul lui Gheorghiţă
celui Bătrân, şi Mihail, şi Neculai ficiorul Dancii, şi Ursul Apreotesii, şi Neculai Apopii
416
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şi Dumitraşcu ficiorul lui Drăgşan, scriem şi mărturisim cu acestu adivărat zapis al nostru
cum noi, de nime siliţi, nici asupriţi, ce de a noastră bunăvoie, am vândut o bucată de loc
din hotarul nostru, a Tătăraşilor, care bucată de loc intră în hotarul Nemircenilor, din
valea Zăpodii Băeşilor (Zăpodie – vale lungă şi plată, adăpostită de înălţimi, platou) şi
dintr-a Mihăeştilor despre Şomuz, de unde să inpreunează podiile, din vale până în
Drumul Băeşilor, ce vine Drumul cel Mare de la Bae, de la podii ce să suie drumul în
deal, pe diasupra Strâmbului, heleşteului, culme pe Drumul cel Mare, până la Podul cel
de Piatră, la Puţul cu Cumpăna, unde să chiamă la Podişoari; şi acole iar să înpreună
iarăşi cu hotarul Nemircenilor.
Ace bucată am vândut-o noi dumisale lui Ilie Drăguţăscul marile armaş, şi
giupânesii dumisale, Saftii, şi cumnatului dumisale, lui Ioniţă Şeptelici medelniceriul,
drept 60 de lei bătuţi, ca să fie dumilorsale driaptă ocină şi moşie, în veci, şi cuconilor
dumisale, şi nepoţilor şi strănepoţilor, în veci neclătită. Şi ni-au dat dumnialor toţi banii
deplin în mânule noastre.
Deci noi, văzând plată deplin, am făcut acest zapis la mâna dumilorsale ca să-şi ţie
dumnialor acel loc, ce mai sus scrie, în veci, şi să aibă dumnialor a-şi face şi dresă
domneşti.
Şi la această tocmală a noastră tâmplatu-s-au mulţi boeri, anume: dumnialui
comisul Ştefan Brăescul, şi dumnialui Vârlan Rusul logofătul, şi dumnialui Ionaşcu
armaşul, ficiorul Naculni, şi dumnialui Ilie Zbera vornicul, şi Pătrăşcan Tăutul, şi
dumnialui Vasile Aramă, şi Dumitraşo Hagi de Suceavă şi alţi mulţi boeri şi oameni buni
carii vor iscăli mai gios.
Şi pentru mai mare credinţă, ni-am pus toţi peceţile la acest adivărat zapis al
nostru; şi aceşti boeri toţi au iscălit, ca să să ştie.
7179 <1671> martie 9.
Gheorghie vătăman. / Drăgşan păscar. / Ionaşco păscar. / Costantin Nacul. / Ştefan
Ursul. / Vasilie Apostol. / Gavril. / Mihăilă. / Niculai Apopii. / Dumitraşo. / Ştefan
Brăescul comis. / Vârlan biv logofăt ical. / Ilie Zbera vornic. / Pătrăşcan Tăutul‖ 419.
*
1677, April 21: Antonie Ruset VV dăruieşte episcopului armenesc din Suceava,
pentru episcopie şi pentru Mitoc (locul pentru făcutul fânului, din jurul mănăstirii
Hagigadar – n. n.), 5 familii de scutelnici; aceştia să fie scutiţi de orice dare, precum zloţi,
taleri, lei şi de toate celelalte angării şi să nu fie supăraţi de nimeni, nici de târgoveţi, nici
de alţii. Şi de acuma înainte să fie tari a chema mai mulţi armeni din Ţara Turcească sau
din Ţara Leşască. Armenii care vor veni în ţara noastră să fie scutiţi, după cum scrie mai
sus, iar dacă vor veni la episcopie, să vină la domnia noastră, ca să le dăm o carte de
scuteală, pentru a nu fi supăraţi de nimeni. Iar voi, dregătorilor, să nu-i supăraţi, iar cine
le va face asupreală va fi de mare pedeapsă. Iar de pe roadele ce vor creşte pe pământul
episcopesc, ca şi la Mitoc, să nu se ia de a zecea şi nime să nu-i supere, ci episcopul
armenesc să ia de a zecea din roade şi din toate veniturile. (Tradus după o copie germană,
Tot aici‖) 420.
*
1701, iulie 25: Ilie din Bosance cumpără nişte boi furaţi de la Nicolai Perjul, din
Rădăşeni. Alţi doi bosânceni, „Vasilie Arămescul, diacon de Bosance, şi Gheorghiţă,
419
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vătăman tot de acolo‖, sunt menţionaţi, în 16 februarie 1724, ca martori la hotărnicirea
Tişăuţilor.
*
1707 mai 8. Carte domnească a lui Antioh Cantemir voievod, prin care întăreşte
lui Panaite, fost mare postelnic, satul Areni, din hotarul târgului Suceava, cu heleşteul din
mijlocul salului. „Noi Antioh Cantemir voievod, cu mila lui Dumnezeu, domn Ţării
Moldaviei. Dat-am cartea Domniei mele credincios şi cinstit boerinului nostru, dumnealui
Panaite biv vel postelnic, ca să fie volnic cu cartea Domniei mele a ţine şi a propri satul
Areni, cu tot hotarul şi cu tot venitul, care este driaptă ocină şi moşie a dumisale.
Aşijdere, să aibă a ţine şi a propri şi un hăleşteu care este în mijlocul satului
Arenilor. Pentru care hăleşteu au avut dumnealui întrebare cu Ursul Bulai, zicând Bulai
cum că acel hăleşteu l-au cumpărat moşii lui de la un târgoveţ de Suceavă, arătându-ne un
ispisoc di-ntăritură de la Ştefan sin Vasilie voievod.
Iar boiarinul nostru, carele mai sus scriem, au dat samă cum acel hăleşteu au fost
pe loc domnesc a târgului nostru a Sucevii. Şi s-a apucat că va dovedi cu drese făcute mai
denainte decât ispisocul Ursului Bulai.
Deci şi Domniia me li-am fost dat păsuială, ca să-şi aducă dumnealui Panaiote
postelnicul dresăle de dovadă. Deci când au fost acmu, ni-au trimes dumnealui un ispisoc
de la Alexandru Ilieş voievod, scriind cum acel sat, ce mai sus scriem, anume Arenii, l-au
dat danie, cu toate heleşteile şi cu tot locul ales şi stâlpit Moisii Movilă voievod lui
Frangole ce-au fost vătav de aprozi şi fratelui său, lui Irimie Vînculeţ biv aga.
Pentru aceea să aibă a popri şi a ţine şi acel hăleşteu despre Ursul Bulai, iar cui va
păre cu strâmbul, după ce vom vini în scaun cu sănătate, să vie să-şi întrebe. Iar boiarinul
nostru postelnicul Panaiote să aibă a ţine şi a stăpâni, precum îi scrie dresul de la
Alecsandru Ilieşi vodă. Şi nime să nu ste înpotriva cărţii Domnii mele.
7215 <1707> mai 8. / Singur domnul au învăţat. / Axintie uricari‖ 421.
*
1708: „Scrisoarea lui Ghedeon, Mitropolitul Moldovei, către Dumitraşco Racoviţă
Hatmanul, în pricina unui om ucis di Bosancea şi altele‖ 422. Documente „cumpărate de la
anticarul I. Şaraga, la 3 iulie 1907‖423.
*
1715, martie 1: Necolai Alexandru Mavrocordat Voievod scrie la toţi slujitorii
ţinutului şi ai târgului Sucevii pentru mitropolia Moldovii, ajunsă la „mare scăpăciune şi
răsăpă din zavistiea nepriitoriului‖, întocmind satul Bosancii, de la Suceavă, cu „rupta‖
să dea pe an 5 sferturi, sfertul de 45 ughi, deci într-un an 230 ughi, zlotaşii să nu intre în
sat, ci ei vor da banii la vremea sfertului la mâna mitropolitului, iar acesta îi va trimite la
visterie. Gorştinarii nu vor lua diseatina de stupi şi gorştina de oi şi de mascuri, ci aceste
biruri s-au dăruit mitropolitului „ca să fie de ajutor la sfânta mitropolie‖. Preotul din
Bosanci îşi va da gorştina şi desetina în mâna mitropolitului, iar disetnicii şi gorştinarii de
tară să nu-l supere. La oamenii de Bosanci să nu între nici un fel de globnici, nici
şugubinari, nici pârcălabi de acel ţinut, nici vornici de Suceava „nici a-i giudica, nici a-i
certa‖, îi va judeca şi certa numai mitropolitul. Numai „dacă vor face între dânşii moarte
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de om sau furtuşag, atunce să va socoti cu divanul domnescu‖ (Copie, Academia
Română, Manuscrisul 237 fol. 487-8, pag. 445-146)424.
*
„1723, iunie 20. Adică noi, oamenii de Bosancea şi Lămăşeni, făcut-am mărturia
noastră la mâna Sfinţiei Sale Părintelui Ioanichie, Egumen de Slatina, precum ştim c-am
apucat din moşi, din strămoşii noştri, pentru livezi de pomi cine ar fi făcut la sat, au fost
volnici a-şi stăpâni livezile cu pomi cât trăiesc, şi după ce se trec bătrânii, rămân la
feciori, la nepoţi, la strănepoţi de le stăpânesc, până în cât neam s-ar trage dintre acei ce
ar fi făcut livezi, însă cari şăd în sat, de poartă bir şi lucrează boeresc. Iar cari lipsesc din
sat şi se duc pe aiurile, pomeţii acelor duşi îi iau stăpânii, pentru că locul este stăpânesc.
Aşijderea fetele ce se mărită şi le iau bărbaţii de le duc printr-alte sate, nu-s volnici
ginerii aceia a lua părţi de moşii de la socri, ce părţile acelor fete măritate pe la alte sate
rămân la fraţi sau la cine va fi mai aproape celor cu livezile şi ar fi şezători în sat. Aşa
ştim şi aşa mărturisim cu sufletele noastre, şi această mărturie s-au făcut dinaintea a mulţi
boeri şi mazili cari mai jos s-au iscălit. Din Suceava‖425.
*
1729, Dec. 24: Gheorghe, mitropolitul Moldovei, dăruieşte mitropoliei satul
Nimercinii cu biserică de piatră şi cu temelie şi pivniţă de piatră, din care 1/2 sat fusese
cumpărată de el de la Silioneasa, iar 1/2 de la Ciudin, amândouă părţile cu suma de 500
lei. Dăruieşte totodată şi heleşteul Strâmbul pe valea Capeştei armeneşti, pe care l-a
cumpărat de la Ştefan Eni logofăt şi de la Şeptelici pentru suma de 170 lei (Erbiceanu
Constantin: „Istoria mitropoliei Moldaviei si Sucevei‖, Bucureşti 1888, tip. cărţilor
bisericeşti, pag. 12, nrL XIV)426.
*
1737 aprilie 21. Zapisul lui Dima Iolăş, prin care dăruieşte mănăstirii Sfântul Ilie
un loc din hotarul târgului Suceava, în Ţarina Mare, învecinat cu locul mănăstirii. „Adică
eu, Dima sin Gheorghiţă Ioliţ, şi cu femeia me, Sanda, şi cu nepoţii miei, care mai gios sor iscăli, făcut-am credincios zapisul meu la mâna egumenului Ghelasii şi a tot soborul ot
svinta mănăstire care este hramul lui Sveti Ilie, pe cum având eu un loc în Ţarina Mari,
de la părinţii miei, care se hotărăşte cu locul mănăstirii şi den sus şi den gios, eu, de
nimine silit şi neasuprit şi neavând feciori, am dat acel loc danie svintii mănăstiri, să fie
pomenire a tot rodului nostru, în veci. Iar egumenul şi cu soborul svintei mănăstiri,
văzându-mă că sunt om slab, ei, de bunăvoe lor, mi i-au dat doi giunci şi o vacă.
Şi li-am arătat şi locul, care locul slujeşte den Drumul Horodnicenilor în gios,
înpotriva dumbrăvii popii, şi parte den sus are semn den movilă în movilă, iar parte den
gios slujeşte până în coda Luciului care este heleşteul svintii mănăstiri, iar de-a lungul
slujeşte până în zare dialului: de-a lungul sunt semne, tot moviliţe, de amândoo părţile.
Însă dentr-acest loc, cari mai sus serie, fiind eu la o slăbăciune, am dat loc, cari
face tot doo stoguri de fân, care are şi zapis Pădure de la mine şi răspunde în zapis cât
slujeşte acel loc den bordei pân-Înpuţita. Şi această bucăţe de loc Ştefan sin Ioniţă Iolăş
despre miazănopte, den ezăr, pân la Soci, gropşora cu soci, care şi aceia au dat Ştefan
cuvios svintii mănăstiri să fie pominire pentru sufletul părinţilor dumisali şi a dumisali şi
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pentru aceasta au iscălit şi al doile din noi am dat să fie driaptă moşie svintii mănăstiri, în
veci.
Iar cine s-ar scula cu pricină, iar care s-ar scula ca să strice den niamul nostru
pentru această moşie să fie supt blăstămul Domnului Isus Hristos şi a Maicii Precistii şi a
tuturor svinţilor şi a hramului lui Svetii Ilie şi a tot săborul, să fie neertat, în veci.
Şi acest zapis s-au făcut înainte svinţie sali părintelui Isaie, dichiu de Suciava, şi
înainte dumilorsali vornicilor de Suciava şi altor omini buni, cari mai gios s-au iscălit. Şi
s-au iscălit şi părintele dichiu şi dumnalor vornici şi pentru mai mari credinţa m-am şi
iscălit.
Let 7245 <1737> aprilie 21. / Şi eu, Dima, m-am iscălit. / Eu, Ştefan sin Ioniţă
Ioliş. / Eu, Nica, nepot de soră Dimii. / Eu, Mihălachii, nepot de soră Dimii. / Gavril sin
Gligor olar. / Ursul zet Dimii. / Mihai zet Dimii. / Eu, Vasili Pădure sin lui Gavril Pădure,
m-am tânplat. / Eu, Costantin olar sin lui Gligor olar, m-am tânplat. / Eu, Ion ciobotar sin
lui Tudose ciobotar, m-am tânplat. / Eu, Ion Acârstinii, m-am tânplat. / Nicolai zet Ioliş
m-am tânplat. / Eu, Andrii Zgărîibrîndză, m-am tânplat. / Eu, Ursul Gorca, m-am tânplat.
Dinaintea noastră s-au făcut acest zapis: Isac dvornic Suceavschii. / Ilie Şeptelici
vornic m-am tânplat. / Toader Bădiliţă vornic Suceavschi m-am tânplat. / Iordache
Cărăge m-am tânplat. Az Ioasaf egumenos ot Dragomirnus.
Această danie s-au făcut înainte noastră şi pentru adeverinţă am iscălii şi noi,
Antinii Mitropolit Suceavschi Ctitor.
Şi pentru o burată loc a lui Ştefan Iolăş au fost dată rău şi am ras-o‖427.
*
1748, ianuarie 24, Suceava. Ileana Şeptilicioaia, fata lui Ene Barbălată, cu
feciorii Costân şi Ştefan, vând lui Vasile Pădure ocina lor, moştenită de la părintele ei, un
loc în câmp numit Frumoasa cea Mare, având pe acel loc un heleşteu, cu loc de prisacă
alături, cu 95 lei bani gata. Martori : Naftanail ieromonah, Dan vameş, Naftanail egumen
Solcăi, Petre Chelealbă, Neculai curătoriul, Neculai Chiţăscul, Ursachi Foti, Bogdan
Atomii a Ciuntului, Ştefan Iolăş şi alţii. A scris Iorest ieromonah, ecleziarh la
mitropolie‖428.
*
1748, noiembrie 16: Costin Şeptelici, cu rudele sale, vinde lui Vasile Pădure un
heleşteu şi-i dăruieşte o bucată de loc, amândouă situate lângă Frumoasa cea Mare,
ţinutul Sucevei.
Adecă eu, Costin Şeptelici, împreună cu fratile meu Ştefan Şeptelici, feciorii lui
Iliea Şeptelici, şi cu maica noastră Ileana, fata lui Enachi Barbălată, făcut-am acest
adivărat zapis, de nime siliţi, nici asupriţi, ci de a noastră bună voea la mâna dumisale
hinului nostru Vasile Pădure, precum i-am vândut al nostru drept un heleşteu ci este în
Frumoasa ce Mare, pe de amăndoao părţile cât slujeşti vatra hăleşteului, de o parte să
hotărăşte cu Litenii şi de altă parte să hotărăşte cu moşia lui Canţiriu târgovăţ din
Suceavă şi din coada hăleşteului din drumul cel mare în sus să hotărăşti cu moşiea lui
Sfeti Neculai care o stăpâneşti acum o fată Iliea.
Deci noi i-am vândut a noastră dreaptă ocină şi moşiea, după cum scrie mai sus,
dumisale hinului Vasile Pădure drept optzeci lei noi, ca să-i fiea în veci neclătită dumisali
şi fii(lor) dumisale şi nepoţilor; dar cine s-ar scula dintre neamurile noastre să n-aibă
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treabă cu dumnealui Vasile Pădure, ci cu noi să-ş întrebi de va avea ceva, căci acest
heleşteu nu este despre parte Şiptiliceştilor, ci iaste despre parte moşului nostru Enachi
Barbălată.
Şi la această vănzare a noastră s-au întâmplat mulţi oameni buni şi bătrâni
târgoveţi din Suceavă. Şi pentru mai bună credinţa mai gios s-au iscălit, care au ştiut
carte, iară care n-au ştiut, şe-au pus degitile.
Leat 7257 noem. 16.
Ileana Şeptilicioaea; Costantin Şeptilici; Catrina Şeptilicioaea; Ştefan Şeptilici.
Ermonah Aftanasi proegumen Sintiliea m-am întâmplat.
Ne-am iscălit care mai gios ne vom pune şi degitile şi iscăliturile jidoveşti (şi)
armineşti.
Eu, popa Vasile martor; eu, popa Toader protopop ot Suceava m-am tămplat; eu,
Isac m-am întâmplat; eu, Manolachi sin Andrei celui mari din Suceavă.
Deosăbit i-am mai dăruit altă bucată de loc tot dintr-acesta hotar a Frumoasăi cei
Mari de pe ceea parte care şi aceasta să hotărăşte cu Litenii, precum merg movilele în
rând pe zare d(e)alului, precum să hotărăşti moşiea, care sănt mai gios, care să hotărăşte
cu Zâpodia Vlădicăi pănă unde să împreună păraile la iaz în coada Luciului; şi iată şi noi
de bună voea noastră ne-am socotit dinpreună cu fraţi meu Ştefan şi cumnata noastră
Catrina, care au ţinut-o Ion Şeptilici şi i-am dăruit finilor noştri celor mai mici, de care şi
ei ne-au comandat părinţii noştri, fiind noi la scăpăciune.
Deci şi noi vazind că ne-ar face atâta bine, i-am dat această moşiea ce arată mai
sus, iară care dintrc neamul nostru s-ar scula, cu dumnelui să n-aibă treabă, cu noi să-ş
întrebi, fiindcă aceasta bucală de loc nu este a Şepleliceştilor, ce esle a lui Eni Barbălată,
a părintelui maicii noastre.
Iar care s-ar scula din neamul nostru să fiea supt blăstăm şi afurisit şi pentru
credinţă ne-am şi iscălit de iznoavă, că această parte iaste dată ca să să cr(e)ază. Let 7257
mai 12(1749).
Costăn Şeptelici; Ştefan Şeptelici; Catrina Şeptelicioaea; Ştefan Cocioacăş (?);
Ion cibotar staroste; popa Toader m-am întâmplat; Neculai Chiţăscul; Ştefan Iolăş;
Gheorghi Chiţăscul; Ion Brânză tărgovăţ bătrân.
Copie. Documentul din 16 noiembrie 1749 a mai fost iscălit de Şloima, fiul lui
lsac, Heiş mori la Ierusalim, Lupul şoltuz, ginerele Măriei. A scris Grigori Moisa;
iscălitură armenească‖429.
*
1749, mai 12, Suceava. Constantin Şeptilici, Ştefan Şeptilici, Catrina
Şeptilicioaia, fiind lipsiţi de mijloace şi ajutaţi la înmormântarea părinţilor lor de finii lor,
fiii lui Vasile Pădure, dăruiesc acestora o bucată de loc din moşia Frumoasa cea Mare, ce
se învecinează cu Litenii, pe unde merg movilele în rând pe zarea dealului, cu Zăpodiea
Vlădicăi, până unde se împreună pâraiele la iaz, în coada Luciului. Acest loc a fost al lui
Ene Barbălată. Martori: Ion Cibotar staroste, popa Toader, Neculai Chiţăscul, Gheorghe
Chiţăscul, Ştefan Iolăş, Ion Brânză târgoveţ bătrân‖430.
*
1749, Iulie 18. „Mai mulţi mazili şi boerănaşi, raportând Domnului despre pricina
sătenilor din Rădăşeni cu mănăstirea Slatina, zic: ţăranii… apucase de la strămoşii lor de
429
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ştia fieşte carele unde a merge să are şi să cosască şi nu putea altul să-l scoată din
pământul cel de arat şi din locul cel de cosit, nici stăpânii lor nu-i scotea, nu-i trebuia
unui om acel pământ să-1 are, sau locul cel de coasă, şi-l unui om străin de-l lucra şi el îl
dijmuia, nu se mesteca stăpânii la acea dijmă de pe pământul acelui om‖ 431.
*
1752 mai 17, Iaşi. Scrisoarea de cercetare a marelui vornic Radu Racoviţa şi a
hatmanului Constantin Razul, întărită de Constantin Racoviţă voievod, în pricina dintre
Mitropolia Moldovei şi negustorii suceveni Şeptilici, Vasile Pădure, Bulai, Zotta,
mănăstirea Sfântul Ilie, pentru unele bucăţi de loc, pe care aceştia le deţin din moşia
satului Areni.
„Noi Constantin Mihai Cehan Racoviţă voievod şi domn, din mila lui Dumnezeu,
al Ţării Moldovei, am întărit cu semnătura şi pecetea noastră toate acestea, precum şi cele
cuprinse în această scrisoare, după constatarea marilor noştri boieri şi după judecata
noastră domnească.
Noi Constantin voievod m.p. Cu aceasta facem noi toţi ştire, celor care au nevoie
s-o ştie, în ce fel, ca urmare a poruncii domneşti a prea înălţimii şi prea puternicei sale, a
voievodului Constantin Mihai Cehan Racoviţă, noi am discutat în pricina certurilor cu
biserica Mitropoliei, apoi cu câţiva negustori din Suceava, de asemenea am ascultat
plângerea lui Şeptelici, apoi pe cea a călugărului Parftenie, stareţul mănăstirii Sfântul Ilie,
pentru o bucată de loc aparţinând bisericii Mitropoliei, care teren se află pe locul satului
Areni. Despre aceasta ne-a spus cinstitul părinte şi mitropolii al Moldovei, Iacob, cum că
înainte ca Arenii să fi aparţinut bisericii Mitropoliei, era dimpreună cu pământurile
Sucevei. Ne-a arătat porunci vechi şi noi în care este scris că satul la început a fost o
danie de la decedatul voievod Moise Movilă, care l-a dăruit lui Frangolie vătaf de aprozi
şi fratelui acestuia, Ieremie Vănculuţ fost agă (sau colonel). După moartea acestora a
ajuns acest sat în posesia femeii lui Frangolie, Axenia, care era sora lui Ursachi vistiernic.
După moartea acesteia a ajuns acest sat la Ursachi vistiernicul, iar Dumitru postelnic, fiul
lui Ursachi, a vândut mai apoi satul lui Abăza Ilie vornic. Pomenitul Ilie Abăza l-a dat,
mai departe, prin cumpărare, lui Panaietachi postelnic, fiul acestuia, anume a lui
Panaietachi postelnic, a amanetat acest sat turcului Mersin pentru o datorie. Turcul l-a
vândut în virtutea drepturilor sale decedatului chir mitropolit Ghedeon; în felul acesta şi
satul acesta a ajuns în posesia sfintei biserici, care îl stăpâneşte şi în prezent.
După aceea, sfântul părinte şi mitropolit a chibzuit şi a văzut că hotarele acestui
sat sunt încălcate de către negustori, care au pătruns până în mijlocul satului. În acelaşi
timp au ridicat pretenţii asupra câtorva locuri, pretinzând că acestea le sunt rămase de la
părinţii şi bunicii lor. Despre aceasta au prezentat chiar scrisori de cumpărare, cum că ei
au cumpărat unul sau altui din locuri, de la alţi oameni. Între aceştia s-au evidenţiat
Şeptilicii, mănăstirea Sfântul Ilie, Vasile Pădure, familiile lui Bulai şi Ştefan Zotta. Şi
înălţimea sa, Domnul, a trimis până acolo un hotarnic, şi anume pe domnul Vasile
Buhăiescul fost medelnicer, ca acesta să cerceteze pricina şi să hotărnicească hotarele
pomenitului sat, după scrisorile aflătoare la biserica sfintei Mitropolii.
După ce s-au văzut atare scrisori şi mărturii ale boierilor, în privinţa hotarelor,
după aceea unii au fost chemaţi să vină într-acolo, la el, ca Teodor Bădeliţă fost vornic de
Suceava, Constantin şi Ştefan Şeptilici, părintele ieromonah Parftenie, egumen de Sfântul
431
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Ilie, şi alţi negustori din românii şi armenii bătrâni, cărora îndată le-a citit în întregime
fiecare înscris în parte prezentat. După aceea, a găsit chiar şi natura acestui lucru, că întro scrisoare de danie pe acest sat, pe care a semnat-o decedatul domn Alexandrii Iliaş, din
anul..., este scris că acest fel de document l-a întărit pomenitul domn lui Frangoli vătaf de
aprozi şi fratelui acestuia, Ieremia Vaculuţ aga, în virtutea unui hrisov şi a daniei păstrate
de la domnul Moise Movilă, care document însă s-a pierdut, totuşi este destul despre
aceasta dovada domnului Alexandru Iliaş dată înscrisului de întărire în privinţa acestei
danii, în care înscris este însemnat că satul Areni a fost dăruit împreună cu un iaz numit
Luciul, împreună cu alte locuri aparţinătoare de acesta, apoi veniturile acestora, din
hotarul Sucevei. Încolo, în ceea ce priveşte această danie, în document nu sunt notate, de
jur-împrejur, semnele hotarnice, şi chiar nici un alt document de hotărnicie nu s-a aflat,
decât unul singur, de la decedatul chir mitropolii Nichifor, care a hotărnicit bucăţile de
loc şi hotarele acestui sat Areni, pe o parte de-a lungul hotarului de la mănăstirea Sfântul
Ilie şi la Drumul Mare care duce la Câmpulung, începând de la târg, până la sfârşitul
hotarului, unde acest hotar se întâlneşte cu cel al Zahareştilor şi Liteniior, după cum arată,
de mai multe ori, hotarnica lui Agărici vornic de poartă şi înscrisul lui Simion Cheşco
uricar, care au fost hotarnici. De partea cealaltă, însă, satul Areni nu a fost hotărnicit, din
cauză că satul Areni a fost în numeroase certuri cu acei negustori, cu acei călugări de la
Sfântul Ilie şi cu acei Şeptilici, acestea sunt deci sus pomenitele cauze, care s-au furişat
cu terenurile aparţinătoare în mijlocul satului Areni. Toate pricinile la un loc însă le-a
cercetat înainte pomenitul hotarnic Vasile medelnicer. Acesta a poruncit ca ei să
dovedească în ce fel părinţii acestora au dobândit astfel de terenuri, dacă eventual le-au
fost dăruite de cineva. Astfel, trebuie să prezinte documente scrise şi domneşti, deoarece
este bine cunoscut că locul a fost domnesc şi nimeni nu este împuternicit să posede un
teren fără danie, după cum este şi în timpurile de azi, că dacă un loc sau altul se află fără
proprietar, chiar să nu fi fost dăruit nimănui, aceste locuri aparţin întotdeauna domniei şi
nimeni nu are nici un drept pe acestea să le ia în posesie.
Şi aceştia nu au putut să arate că au vreun document domnesc, ci au vrut să se
justifice numai cu câteva scrisori de cumpărare, că aceste locuri le-au cumpărat unii de la
alţii. Despre un loc sau altul nu a ieşit la iveală nici un înscris, ci s-a pretins că acestea au
fost pierdute.
La sfânta mănăstire a lui Ilie s-a aflat numai un singur document domnesc pentru
câteva bucăţi de loc, care teren a fost danie pentru mănăstirea Sfântul Ilie. În acelaşi timp,
pentru un iaz cu locuri de arat, cure a fost răscumpărat de la Şerban şi decedatul
Cantacuzino stolnicul, despre aceasta a fost găsit un hrisov scris de decedatul domn
Ştefan Vasile pentru întărirea vânzării. În acest caz al lacului şi iazului, nu a fost aflat
însă alt document de bază despre o posesie temeinică a acestora şi este discutată, spre a se
cunoaşte în ce fel şi chip acest loc a fost despărţit de târg‖ 432.
*
1772: Pe moşia Bosanci, partea Mitropoliei, s-au stabilit emigranţii ardeleni,
pălmaşi din Dragomireşti, Zaharia Ungur şi Alexa Moldovan, iar în 1774, Dumitru
Chifor, pălmaş din Budurlău, urmat, în 1775, de pălmaşul din Reghin Ion Trif. În 1777,
mai vin trei familii de pălmaşi ardeleni, toţi din Cepan, Siomeon şi Tudor Moroşan şi
George Ilovan, în anul următor, 1778, sosind doar un plugar, din Bungard pe Someş, un
oarecare Zacharie.
432
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*
1772-1794: Recensământul lui Rumeanţev433, din 1772-1773, înregistrează la
Bosanci, sat cu salvogvardia preînălţatului Graf, fără alte precizări, „159 – toată suma
caselor‖, însemnând 111 scutelnici ai Mitropoliei Sucevei, 14 popi, 10 femei sărace, 7
ţigani şi 17 scutelnici călugăreşti cu salvogvardie.
Recensământul generalului Spleny, din 1775, consemnează ca trăitori în Bosanci,
arondat Ocolului Mijlociu, 9 popi şi 161 ţărani, deşi, în urmă cu un an, în 1774, satul
avea, conform Topografiei lui Werenka, 128 de familii, numărul acestora sporind, în
următorul deceniu, la 238 familii şi tot atâtea gospodării. În 16 februarie 1794,
Comisariatul cezaro-crăiesc al Ţinutului Suceava fixează suprafaţa sesiilor parohiale
pentru Bosanci, Udeşti şi Reuseni la câte 24 fălci, scutindu-le de boieresc.
*
1782, martie 4: „Ananiea Sevastiea, egumenul mănăstirii Burdujeni, cu Meletie,
egumenul de Ilişeşti şi dichiul mitropoliei, declară, în fata comisiunii austriece, că:
Nu se ştie cine a donat moşiile Uidesti, Bosance, Bodeni şi Frumoasa. Tătăraşi
fusese cumpărat de mitropolitul Ghedeon, de la Maria, văduva lui Ştefan Milescul sărdar,
şi de la fiul ei, Frangole postelnic. Arenii fusese proprietatea unui turc, de la care i-a
cumpărat mitropolitul Ghedeon. Nemercenii aparţinuse familiei Şeptelici, care i-au vândut mitropolitilor Antonie şi Gheorghe (Arh. Stat. Cernăuţi, Liber Granicialium X 355372).
Luciul şi Strâmbul sunt două heleştee. Strâmbul se află pe hotarul satului Bosanci,
iar Luciul pe cel al târgului Sucevii‖ 434.
*
1782, martie 4, Suceava. Procesul verbal încheiat de Comisia Aulică de
Hotărnicire cu împuterniciţii Mitropoliei Moldovei referitor la proprietăţile pe care le are
biserica mitropolitană Sfântul Gheorghe în oraşul Suceava şi la moşiile Areni, Tătăraşi,
Bosanci, Uideşti, Nemerceni, Luciul, Strâmbul etc. (Copie tabulară din protocolul
Comisiei Aulice de Hotărnicire a Bucovinei şi din documentele de hotărnicie, paginile
689 până la 728, privitor la moşia Bosanci a Mitropoliei).
„Continuat în ziua de 4 martie 1782. După ce domnul colonel şi preşedinte al
comisiei s-a pus din nou pe picioare, după ce stătuse 14 zile la pat, cu tuse şi umflătură,
şi, de asemenea s-au sfârşit şi ceremoniile bisericeşti ale religiei ortodoxe, care reţinuse
pe fiecare cleric şi mai ales pe egumeni la bisericile lor, chiar astăzi a apărut în faţa
acestei comisii, din partea cealaltă, domnul episcop de Burdujeni, numit Anania, cu
domnul egumen de Ilişeşti şi dichiu al Mitropoliei Ţării, numit Meletie, cu o
împuternicire semnată de domnul mitropolit de Iaşi, care a fost anexată aici sub nr. 216,
şi au confirmat depunerea jurământului.
1). Cine a înfiinţat sau a ctitorit Mitropolia Ţării de aici?
Răspuns: Odinioară erau în Moldova numai episcopi şi episcopul de Rădăuţi, care
pe atunci era cel dintâi, era supus mitropolitului şi patriarhului titular de Ohrida; când
însă domnul Alexandru cel Bun a fost încoronat de împăratul bizantin Ioan Paleologul, el
a numit pe episcopul de Rădăuţi ca mitropolii al ţării, şi l-a supus patriarhilor de
Constantinopol, după ce a pus capăt dependenţei de Mitropolia Ohrida.
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2). Dacă domnul Alexandru l-a numit pe episcopul de Rădăuţi ca mitropolit, i-a
repartizat sau dăruit unele moşii pentru întreţinerea sa?
Răspuns: Domnul Alexandru, când a numit pe episcopul de Rădăuţi ca mitropolit,
i-a dăruit acele moşii pe care Episcopia de Rădăuţi le posedă şi astăzi. Pe de o parte,
scaunul mitropolitului s-a schimbat şi a fost trecut ba aici, ba colo, pe de altă parte însă
moşiile pe care domnul Alexandru le-a dăruit mitropolitului de Rădăuţi au rămas
Episcopiei rămase la Rădăuţi.
3). În ce vreme scaunul mitropoliţilor ţării a fost mutat la Suceava?
Răspuns: Vremea în care mitropolitul a dus scaunul său în Suceava nu le este
cunoscută.
4). Cine a fundat biserica de aici, care poartă numele Sfântului Gheorghe,
întocmai ca şi blazonul mitropolitului de aici?
Răspuns: Un domn al Moldovei, numit Petru (Muşat – n. n.), a ridicat biserica
(Mirăuţi – n. n.) pentru Sfântul Gheorghe, dar, în afară de aceasta, de asemenea şi
biserica Mitropoliei din Iaşi se numeşte Sfântul Gheorghe (biserica din Suceava, care
adăposteşte moaştele Sfântului Ioan, ctitorită de Bogdan şi terminată de Ştefăniţă Vodă,
în 1522 – n. n.).
5). Dacă acest domn Petru, care a ridicat biserica Sfântul Gheorghe, a dăruit de
asemenea acesteia şi câteva moşii?
Răspuns: Acest domn Petru probabil să fi făcut unele danii bisericii. Regele polon
Ioan Sobieski, atunci când a fost în ţară, a luat cu sine în Polonia, pe mitropolit, pe
Sfântul Ioan cel Nou şi toate scrisorile Mitropoliei, din care cauză din lipsa înscrisurilor
nu se ponte şti, cine a dăruit ceva acestei biserici.
6). Vor fi ştiut, totuşi, următorii mitropoliţi cine a dăruit ceva bisericii Sfântului
Gheorghe, deoarece au făcut rugăciuni în slujbele religioase şi chiar şi în biserică pentru
astfel de întemeietori şi făcători de bine şi întemeietori egumenilor obligativitatea
pomenirii lor în liturghii solemne?
Răspuns: La ei nu ar fi obiceiul ca numele întemeietorului sau făcătorului de
bine, împreună cu cauza, să fi fost însemnat; de ce pentru unul să se roage, ei ar fi
însemnat că este să se roage pentru Constantin sau Petru. Mitropolitul şi-a menţinut până
acum aici moşiile sale numai prin mărturiile oamenilor evlavioşi, care au mărturisit, cu
carte de blestem, că acestea sau alte moşii au aparţinut Mitropoliei.
7). Ar vrea aceştia să informeze apoi ce deţine Mitropolia ca moşii şi în Cordon?
Răspuns: Mitropolia deţine următoarele sate şi predii ca: satul Uideşti, satul
Bosanci, Tătăraşi cu 16 case, Areni cu 15 case; moşiile: Nemerceni, Podeni, Frumoasa,
Luciu, Strâmbul; terenul din jurul Mitropoliei, pe care trăiesc ţiganii; de asemenea, 10
stânjeni de loc în Uliţa Mare, care a fost numit şi Arenda Mitropoliei; la fel, o casă cu o
pivniţă în oraş, care a fost numită casa lui Harmota; un loc cu o pivniţă lângă biserica
armenească.
8). Cum a ajuns satul Uideşti către Mitropolie, dacă i-a fost dăruit sau dacă a
aparţinut bisericii Sfântului Gheorghe, sau dacă l-a cumpărat mitropolitul?
Răspuns: În prealabil, ei trebuie să comunice comisiei că în întreaga Moldovă sau
Valahie nici o biserică nu are pământuri sau moşii proprii, deoarece mereu acelaşi care
are moşii se îngrijeşte de biserică şi, în caz de distrugere, trebuie s-o refacă. De exemplu,
biserica unei mănăstiri va fi întreţinută de mănăstire şi cele ale Mitropoliei, de mitropolit.
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Dacă satul Uideşti va fi fost dăruit Mitropoliei sau de mitropolit cumpărat, ei nu ştiu
nimic, aflându-se scrisorile, aşa cum s-a arătat, în Galiţia, cu Sfântul Ioan cel Nou.
9). Cât de mult a stăpânit mitropolitul acest sat şi dacă el l-a stăpânit în linişte?
Răspuns: Domnul episcop de Burdujeni răspunde apoi că el, cu 23 de ani în urmă,
ar fi fost arhidiacon al Mitropoliei, aici, şi, pe atunci, Mitropolia îl poseda, după cum el,
din auzite, zice că i-ar fi cunoscut că Mitropolia îl posedă de 200 de ani încoace.
10). Dacă despre acest sat nu există nici o hotarnică?
Răspuns: Există o hotarnică, întărită de Divan, pentru Uideşti, pe care o anexează.
Observaţie: Această scrisoare hotarnică a fost anexată aici, sub nr. 217.
11). În ce fel de împrejurări această scrisoare hotarnică a fost semnata şi dacă
Mitropolia a stăpânit în linişte acest sat, cu hotarele acestuia, după cum sunt descrise în
sus-anexata scrisoare hotarnică, întărită de Divan?
Răspuns: Această scrisoare hotarnică a fost redactată în împrejurările unei foste
pricini dintre Mitropolie, Ilinca Bălşoaia şi un anumit Ştefan Silion, şi Mitropolia
stăpâneşte acest sat astăzi în linişte, în hotarele arătate în acea scrisoare hotarnică.
12). Cum a ajuns satul Bosanci la Mitropolie?
Răspuns: Ei nu ştiu cum a ajuns acest sat la Mitropolie, nu există chiar nici un
înscris despre aceasta. Atâta doar ştiu ei că acest sat, din vremuri străvechi, a aparţinut
Mitropoliei, că aceasta l-a stăpânit mereu în linişte, asemenea ca până în ziua de azi, fără
cea mai mică pricină.
13). Dacă nu există nici o hotarnică pentru acesta şi dacă hotarele acestui sat sunt
marcate cu semne de hotar?
Răspuns: Nu există nici o scrisoare hotarnică, există însă semne de hotar şi
oamenii bătrâni cunosc semnele de hotar ale acestui sat.
14). Cu ce drept Mitropolia stăpâneşte moşia Tătăraşi, pe care se află 16 case?
Răspuns: O anumită Maria, văduva lui Ştefan Milescu serdar, cu fiul ei Frangolie
postelnic, au vândut această moşie Tătăraşi mitropolitului Ghedeon, cu 200 lei, care
scrisoare de cumpărare există.
Observaţie: Această scrisoare de cumpărare se anexează aici în traducere, sub nr.
218. De asemenea, există o întărire domnească asupra acestei cumpărături, care se află
aici sub nr. 219.
15). Dacă există o scrisoare hotarnică pentru această moşie şi dacă Mitropolia a
stăpânit-o în linişte?
Răspuns: Nu există nici o scrisoare hotarnică, însă Mitropolia a posedat-o în
linişte, deoarece se găseşte între celelalte moşii ale Mitropoliei.
16). În ce mod moşia Areni, pe care acum se află 15 case, a ajuns a Mitropoliei?
Răspuns: Un oarecare turc a luat această moşie de la un boier, pentru o datorie, şi
mitropolitul Ghedeon a cumpărat-o de la turc, cu 300 florini, pentru care scrisoare de
cumpărare există şi o întărire domnească.
Observaţie: Scrisoarea turcului, prin care a vândut această moşie. se află aici, sub
nr. 220, şi întărirea domnească, împreună cu hotarele, se află aici sub nr. 221.
17). De vreme ce hotarele acestei moşii sunt arătate în întărirea domnească, dacă
Mitropolia a stăpânit-o în linişte, după aceste hotare?
Răspuns: Au fost pricini în privinţa acestei moşii, dar mai înainte, cu locuitori din
oraşul Suceava, care s-au isprăvit printr-o scrisoare domnească.
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Observaţie: Această scrisoare domnească, prin care această pricină a fost
încheiată, s-a anexat aici, sub nr. 222.
18). Cu ce drept Mitropolia a dobândit moşia Nemerceni?
Răspuns: Aceasta moşie a aparţinut familiei Şeptilici şi aceasta a vândut-o treptat,
treptat, mitropoliţilor Antonie şi Grigorie, despre care exista scrisori de cumpărare.
Observaţie: Aceste două scrisori de cumpărare de la Şeptilici se anexează aici, sub
nr. 223, 224.
19). Dacă exista vreo scrisoare de hotărnicie despre această moşie Nemerceni şi
dacă Mitropolia a păstrat-o în linişte?
Răspuns: Nu există nici o scrisoare hotarnică. Mitropolia însă o stăpâneşte în
linişte, deoarece se află printre alte moşii ale Mitropoliei.
20). Cu ce drept Mitropolia stăpâneşte moşia Podeni?
Răspuns: Cum a primit Mitropolia această moşie ei nu cunosc, o stăpâneşte
Mitropolia din timpuri imemoriale în linişte, însă scrisori nu există.
21). În ce fel moşia Frumoasa a ajuns la Mitropolie?
Răspuns: Nici despre această moşie Frumoasa, nici despre altele două, Luciul şi
Strâmbul, nu are Mitropolia înscrisuri la mână. Le stăpâneşte însă Mitropolia, în linişte,
din vremuri îndepărtate.
22). Cum a ajuns la Mitropolie terenul pe care se află Ţigănia?
Răspuns: Această Ţigănie este pe terenul pe care se află biserica, aparţinând de
asemenea Mitropoliei, cum însă l-a primit Mitropolia nu se ştie, după ce înscrisurile au
fost pierdute.
23). Cine a dat Mitropoliei locul de 10 stânjeni din Uliţa Mare, numit şi Arenda
Mitropoliei?
Răspuns: De asemenea, şi despre acest loc nu există nici un înscris, din care cauză
ei nu ştiu cum l-a primit Mitropolia. A fost o mică pricină între locuitorul Simeon Roman
din Cernăuţi şi mitropolit, care vrea să-i dea mitropolitului un alt loc, ce-l are în Botoşani,
în locul acestuia; acest schimb însă nu s-a făcut, deoarece locul lui Simeon Roman din
Botoşani ar fi fost în litigiu; s-ar putea ca Roman să vrea să menţină schimbul său şi
atunci pot să apară unele înscrisuri.
24). De la cine a primit Mitropolia casa cu pivniţă, care se numeşte Casa lui
Hormotă?
Răspuns: Un anume Dosoftei şi Ştefan Goia au dăruit această casă Sfântului
Gheorghe, pentru care există o scrisoare de danie.
Observaţie: Această scrisoare de danie, prin care a fost dăruită această casă şi
pivniţa bisericii Sfântului Gheorghe din Suceava, se anexează în traducere aici, sub nr.
225.
25). Dacă Mitropolia stăpâneşte în pace această casă şi pivniţă?
Răspuns: Mitropolia le stăpâneşte în pace.
26). Cu ce drept stăpâneşte Mitropolia locul şi pivniţa de lângă biserica
armenească?
Răspuns: Nu există nici despre aceasta nici un înscris, cum şi în ce fel ar fi ajuns
această pivniţă la Mitropolie, ei nu pot s-o ştie, însă aceasta o stăpâneşte din vremurile de
demult.
A arătat mai departe egumenul din Ilişeşti, numit Miletie, comisiei şi a rugat să fie
înscris în protocol că o anume Maria sulgeroaia a dăruit Mitropoliei jumătate din satul
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Rus, care danie a întărit-o domnul Mihai Racoviţă chiar printr-o scrisoare domnească,
Mitropolia însă nu o stăpâneşte şi nu a stăpânit-o niciodată. Această scrisoare de danie,
împreună cu întărirea domnească se anexează aici, sub nr. 226, 227. De vreme ce
Mitropolia, în afară de aceste terenuri citate înainte, nu mai are niciunul şi în prezent
acestea nu se pot hotărnici, atunci s-a citit şi în faţa celor doi împuternicit spusele lor,
traduse, după care s-a iscălit de ei.
Două semnături greceşti ilizibile. / Ioan Grigorovici. / Alexandru Ilschi. /
Metzger, colonel. / Eu, Pitzally, căpitan. / Harsany, locotenent-auditor. / Eu, Erggelet,
grefier şi scriitor de acte. / Petru Aaron, tălmaci jurat‖435.
*
1782, martie 11; „Egumenul de la Slatina Ghenadie declară, în faţa comisiei
austriece, că mân. Slatina posedă în Bucovina moşiile: Valeasacă, Măzănaeşti,
Cerepcăuti, Rarence şi săliştile Bereşti, Vorniceni, 1/2 Corlăţeşti, Borghineşti şi
Steleneşti. Satul Borghineşti îi fusese dăruit de Alexandru VV (Arh. Stat. Cernăuţi, Liber
Fundationum III, 146). Este vorba de Alexandru Lăpuşneanul‖ 436.
*
1782, Mart 16: Egumenii mănăstirilor armeneşti Zamca şi Mitoc declară, că
Zamca fusese singura episcopie armenească dincoace de Dunăre. Ea stăpâneşte o bucată
de pământ. De la şanţul târgului, până la părâul Şcheei.
Mănăstirea Mitoc a fost clădită de armeanul Donovacovici, pe pământul dăruit de
Ieremie Voevod. Ea stăpâneşte 2 heleştee şi o prisacă (Arh. Stat Cernăuţi, Liber
Haereditatum XX, 489). Mănăstirea Mitoc se cheamă astăzi Hagigadar. Zamca există, dar
nu mai e mănăstire. Despre Zamca vezi Polek Iohann: „Das armenische Klos-ter Zamka
bei Suczawa in der Bukowina, Czernowitz, Heinrich Pardini 1901, extras din „Iahrbuch
des bukowinaer Landes-museums‖, IX, 1901437.
*
1783: Vorbind despre colonizarea Bucovinei, Kaindl precizează că, în 1783,
Enzenberg nu a permis emigranților să intre într-un singur loc, în Bosanci, lângă Suceava,
ci doar în localități mai mici438, și-abia Iosif al II-lea, în 1784, a sugerat și moșia Bosanci
a Mitropoliei, dar după aducerea moaștelor lui Ioan cel Nou 439.
*
1783, septembrie 26: Hotarnica Borghineştilor. Satul Borghineşti se hotăreşte
cu satele Liteni, Frumoasa, Nemerceni, Bodeni şi hotarul Moldovei. Hotarul începe unde
Şomuzul părăseşte Bucovina, pe locul unde se întâlneşte cu Litenii, de aici la piatra unde
se întâlnesc hotarele de la Borghineşti, Liteni şi Frumoasa, la un heleşteu, la iazul lui
Gherghel, hotarul Nemernicenilor, muchea dealului la valea Caldăruşa, părâul Călugăra.
(Tot aici, Liber Fundat. III, 200-204)440.
*
1783, iunie 13, Suceava: În faţa comisiei austriece apare Iuoniţă Berciul şi declară
că Ienacachi Cantacuzino zis Dinul stăpâneşte, în Bucovina, moşiile Teşeuţi, Ipoteşti,
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Corlata, Căldăruşa şi Tolova. Ultimele două sunt sălişti. Tolova este moşie baştină a
familiei Cantacuzino. Zapise nu-s. În ce priveşte Căldăruşa, se declară că Şerban
Cantacuzino o cumpărase de la Ilie Şeptelici. De la Şerban, satul a trecut la tatăl lui
Ienacachi (Arh. Stat. Cernăuţi, Liber Granicialium IX 252-261441.
*
1785, mai 17-18, Suceava. Hotarnica moşiei mănăstirii armeneşti Mitoc, aflată în
hotarul oraşului, ce aparţine Comunităţii Armene din Suceava.
„Încheiat în Suceava, la 17 şi 18 mai 1785,
Astăzi s-a Înfăţişat preşedintele comunităţii armeneşti Luca Botoşan, apoi Ivan
Capri, Bogdan Moise, Ariton Pruncul şi încă mulţi alţii, pentru hotarele mănăstirii
armeneşti Mitoc sau ale terenului aparţinător, numit Moşiora; apoi, din partea moşiilor
mărginaşe ale Mitropoliei, ca vechil al domnului mitropolit al Moldovei, Dumitru
Popovici, cu încă câţiva oameni bătrâni, supuşi ai Mitropoliei; Ştefan Zota, cel care este
mărginaş cu moşia sa şi cel care, mai înainte, ţinuse aceste moşii în arendă – actualul jude
al oraşului, Costachi Borcilă, cu alţi orăşeni şi bătrânii oraşului.
În aceste împrejurări aşadar, s-a pornit la faţa locului, s-a înconjurat, călare,
întregul hotar al acestui teren, după declaraţia armenilor, şi s-au ascultat obiecţiile
potrivnice ale împuternicitului Mitropoliei, cu bătrânii săi. În sfârşit, precedentelor certuri
de lungă durată le-a urmat învoiala ambelor părţi şi mulţumirea acestora. Începutul
acestei hotărnicii s-a făcut cu ridicarea primei movile de hotar, despărţind terenurile
Mitocului de cele ale Mitropoliei, lângă drumul ce duce din Suceava la Areni, drept în
faţa Movilei numită a lui Răzvan Vodă. De acolo, hotarul Mitocului merge cu cel al
Mitropoliei, în linie dreaptă, peste această colină, în vale, pe o a doua movilă de hotar,
înălţată pe o mică ridicătură alături de numitul drum. Aici cârmeşte linia Mitocului, în
forma unui unghi obtuz, înspre apus, către aşa numitul Iaz al lui Bulai, în prezent însă
secat şi stăpânit de boierul Dinul (la coada Heleşteului lui Bulai). După aceea, pe malul
iazului, pe margine, către Mitoc, până în locul unde aşa numitul pârâu al Vişinilor (Pârâul
Vişineilor) se varsă în albia secată a acestui iaz şi unde se întâlnesc împreună hotarul
Mitropoliei cu cel al moşiei orăşeanului Ştefan Zotta, stăpânită din părinţi şi bunici,
precum şi hotarul Mitocului.
Aici hotarul Mitocului pe cel al Mitropoliei şi merge cu cel al lui Ştefan, mereu pe
pârâu în sus, până acolo unde un mic curs de apă (Scursura), ce se scurge în vale, din
susul moşiei lui Ştefan Zotta, se varsă în mult pomenitul pârâu al Vişinilor. Aici părăseşte
hotarul Mitocului bucata de fânaţ a lui Ştefan Zotta şi prinde iarăşi hotarul Mitropoliei,
numit Areni, la pârâul numit Strâmbul. Apoi merge în unire cu acesta, mereu pe pârâu în
sus, până acolo unde prisaca domnului boier Balş se învecinează cu pârâul. Aici părăseşte
hotarul Mitocului pe cel al Arenilor şi merge pe lângă prisaca lui Balş, către răsărit în sus;
pe un şanţ, de forma unei coline, a fost ridicată o movilă de hotar, despărţind Mitocul de
prisaca lui Balş. De aici, cârmeşte hotarul Mitocului, în formă de unghi, către deal în sus,
către o movilă de hotar, ridicată pe colină, nu departe de un şanţ vechi, abia vizibil. Aici
pleacă hotarul Mitocului, de-a curmezişul, peste câmpuri, printr-o vale, către colina din
partea cealaltă, în linie dreaptă, din nou către o movilă de hotar, despărţind Mitocul de
moşiile Mitropoliei, ridicată în sus de începutul unui drum vechi (Gura Drumului). De
aici, ceva către dreapta, între răsărit şi miazăzi, urmând marginea pârâului, de acolo până
la marginea acestui deal (pe şaria dialului), la prima movilă de hotar, ridicată lângă drum
441
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şi vizavi de vechea Movilă a lui Răzvan Vodă, unde se încheie astfel arest hotar al
Mitocului.
De aceea, cu mulţumirea amânduror părţilor, s-a pus sub numitele movile de hotar
amintite mai sus cărămidă, cărbune etc., ca semne de hotar distinctive, după care s-a
încheiat protocolul şi s-a semnat de părţi. La sfârşit s-a adăugat şi semnătura comisiei.
Încheiat ca mai sus. / Ivan Capri. / Ariton Pruncul. / Bogdan Moide. / Dumitru Popovici,
împuternicitul domnului mitropolit al Moldovei. / Luca Botoşan, judele comunităţii
armene. / Pitzelli, căpitan de cavalerie. / Anton Zattler, cancelist al administraţiei‖ 442.
*
1788: „Drumul mare, de la Suceava (în Bucovina), la Botoşani.
De la Suceava, la Tişăuţi (vama austriacă, carantina se află la ¼ de ceas de acolo,
în satul mai mare, Bosanci). Aici, hotar e râul Suceava, care, când se umflă apele, este
trecut cu plute. De aici, prin Salcea, pe la Dumbrăveni, peste două braţe ale râului Siret,
peste primul – pe un pod suspendat; apoi, la dreapta, pe lângă satul Vlădeni, pe la poalele
împădurite ale unui deal, la Botoşani‖ 443.
*
1793, iulie 3, Suceava. — Comisia de hotărnicie, compusă din comisarul ţinutal
din Suceava, judele oraşului şi judecătorul local, la ordinul Administraţiei Bucovinei din
15 mai 1793, delimitează hotarele păşunii oraşului Suceava, pământ ce aparţine
Mitropoliei Moldovei, ce a fost folosit de orăşeni, din vremurile de demult fără plată,
lucru refuzat din ce în ce mai mult prin arendarea moşiilor mitropoliei şi pentru care
există certuri între aceasta şi oraş de 10-15 ani. Hotarele păşunii oraşului Suceava: dealul
Lisaura, ceardacul nr. 64, valea râului Suceava, Piscul Dealului, Rupturi, Dealul
Lămăşanului, drumul vechi către răsărit, Drumul mare de la Bosanci, la Suceava, pârâul
Ipoteşti, Podul Dinului, pământul Ipoteştilor, Fântâna Dinului, Valea Tătărescu, Gura
Bahnei adesea numită Ruptura, unde se înalţă 10 movile, dealul Gura Bursucului, iazul
Bulai, valea numită Pârâul Mitocului, hotarul Mitocului armenesc, Movila lui Răzvan
Vodă, Sf. Ilie, valea Pârâul Vişinilor, Scursura Zottii, pământul lui Zotta, drumul
Câmpulungului, drumul de la Liteni, la Suceava, mlaştina Tinoasa, Podul Tinoasăi, Podul
Areni. Martori târgoveţii : Vasilie Ropotă, Toma Botoşan, Ştefan a Cristinii, Mihalachi
Blanar, Nicolae Zotta, Andrei a Sandei, Gavril Nicescul, Vasile Berbenici, Pintelei
Sîrghi, Cîrste Chelealbă, Ştefan Chiţescul, Petre Făclier, Gheorghe Tăbăcar, Manole
Capstrîmb, Lazăr Ţaros, Gheorghe Stratul, Ienache a Sandii, Vasile a Grecului. Semnează
: Nicolae baron von Capri, Ariton Pruncul, Ducillowicz comisar, Adam Sabo grefier,
Simion Czador judele oraşului Suceava, Trausch Johann judecător local‖ 444.
*
1799, februarie 18: Chirii arhimandrit şi egumenul Slatinei arendează lui Panait
Bantăş moşia Borghineşti, pe timp de 10 ani (Tot aici, Liber Contract. Novorum XII,
562-4)445.
*
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1800, decembrie 30: Vornicul satului Bosanci informează Consistoriul Bucovinei
că preotul Ion Gramatovici a fost bine primit de stăpânirea satului, dar nu şi de către
săteni, cu care „nu s-a învoit deloc‖, stăpânirea dându-i sesie şi casă, celelalte acareturi
urmând să le facă preotul, pe cheltuiala sa. Probabil că tensiunea dintre preot şi săteni
ţinea şi de relaţiile acestora cu Mitropolia, care Mitropolie obţinusese, în 1803, o hotărâre
a tribunalului obştesc din Suceava, prin care li se interzicea păşunatul pe moşia Tătăraşi a
moşierului ecleziast, hotărârea fiind adusă la cunoştinţa obştii de reprezentantul
Administraţiei Bucovinei, Joseph Vogel.
Mitropolia Moldovei, care moşteneşte drepturile de proprietate ale Mitropoliei
Sucevei, şi care arendase Bosancii armeanului Dimitrie Popovici (ulterior, o va vinde lui
Iacob Gerlaczek), îi cere vechilului, în 31 octombrie 1810, să dea „loc de hrană‖ (deci,
pământ cultivabil) noului preot al satului, Chifan Popovici.
Murind Iacob Gerlaczek, proprietarul Bosancilor, satul şi moşia sunt împărţite în
două de către Anicki, mandatar şi judecător de poliţie, prima jumătate revenind ca
moştenire fraţilor lui Iacob Gerlaczek, Johann-Joseph, Carl şi Francisca, cealaltă jumătate
revenind tutorei copiilor decedatului, Therese Gerlaczek.
*
1803, aprilie 20, Suceava. Ieremie şi Cîrste Romaşcan, orăşeni bătrâni din
Suceava, arătând că sunt născuţi în Suceava, pe la începutul anilor 1700, şi că părinţii şi
străbunicii lor au locuit în Suceava, mărturisesc că oraşul Suceava se mărgineşte, către
răsărit, cu Tişăuţi, Ipoteşti şi Bosanci, către miazăzi, cu Nemerceni şi Liteni, către apus
nu-şi aduc bine aminte cu cine, iar către miazănoapte, cu valea râului Suceava. Bătrânii
declară că aşa numita Mahala, Tătăraşi cu Lisaura, Tătăreasca, Podişoare, Strâmbu,
Frumoasa Mare, Căldăruşa, Bursuc, Iazul lui Bulai, Tinoasa, Iazul Gligorar, Areni, Cut,
Gropile, Sf. Iiie şi Şcheia au constituit hotarele ce au aparţinut mereu oraşului. Deoarece,
pe vremuri, oraşul nu era aşa de populat „ca azi‖ şi îndeosebi sub suzeranitatea turcească
nu exista nici o magistratură, primărie sau consiliu comunal ordonat, care să fie capabil să
înlăture nedreptăţirea oraşului, sau despre aceasta să caute ocrotire, biserica Mitropoliei
din Iaşi, prin dichiul său, fără cel mai mic drept, ci numai prin forţă şi profitând de faptul
că domnii ţării erau favorabili mitropoliei, a smuls din pământul oraşului Gropile, cu
valea de la Sf. Ilie şi Şcheia. La fel, şi mănăstirea Sf. Ilie, prin putere a ocupat şi restul
câmpului pentru sine. Andreas Schuller, Georg Weiss, Ioseph Bucher certifică că aceşti
oameni foarte bătrâni sunt sănătoşi şi au depus această mărturie înaintea lor‖ 446.
*
1813, decembrie 29, Suceava. Raportul Primăriei Oraşului Suceava, adresat
Administraţiei Ţinutului Bucovina, prin care se cere ca terenurile orăşeneşti să fie
arendate cu acelaşi preţ de 3 florini falcea orăşenilor din Suceava, motivând, între altele,
că oraşul, din cauza lipsei unor târguri anuale, nu are o stare prosperă, iar arendaşii sunt
oameni de condiţie modestă.
„Onorabilă Administraţie Ţinutală Cezaro-crăiască a Bucovinei! / Nr. 1497 /.
În andorsatul concluzional al onorabilei Administraţii Ţinutale, din 31 luna
trecută, nr. 7875, s-a cerut de la primărie declaraţia temeinică, dacă nu s-ar putea da
păşunea aflată în posesiunea orăşenească, care a fost arendată pe 3 ani, pe bucăţi de teren,
orăşenilor de aici, locuitorilor din zona de munte, în caz că aceştia ar vrea să plătească
mai mult decât actualii posesori.
446

DGAS Suceava, Din tezaurul documentar sucevean, 1393-1849, Suceava, 1987, p. 520

138

Că locuitorii din zona de munte ar voi să plătească mai mult arenda anuală, decât
posesorii de aici, nu încape nici o îndoială, deoarece arenda de acum a acestor posesori de
aici, faţă de arenda plătită de locuitorii din zona de munte pe terenurile de la Bosanci şi
Liteni este mult mai mică şi aceasta nu se află în nici o legătură‖ (DGAS Suceava,
Suceava / File de istorie, Bucureşti 1989, p. 599).
*
1816, noiembrie 26: Un batalion din Galiția a sosit la Suceava, pentru paza
graniței cu Moldova, câte o companie fiind cantonată la „Ujdestie, Reusseny, Bossancze,
Teschoutz, Gurahumora, Zacharestie‖ 447.
*
1819: În februarie 1819, când în Moldova se organizează „toată marginea
stăpânirii Moldovei şi pentru păzirea ei nestrămutat‖, cum zice anaforaua hatmanului
Palade, este menţionat, „la Nemerniceni, unde iarăşi este drumul ce merge prin Bosancea
(vama cea mare) la Suceava şi în toată Bucovina. Şi de acolo, împrejur, până la Teşăuţi,
unde este însemnată o trecătoare a vitelor de negoţ, nici o pază şi îngrijire de către
hătmănie nu se poate face, fiind mare depărtare de la Târgul Neamţului şi până la Târgul
Burdujeni, în care locuri sunt mici căpitănii. Într-această cuprindere de loc, pe lângă cele
trei trecătoare însemnate, sunt o mulţime de drumuri mici, pe care, nefiind nici un fel de
pază, trec cei ce obişnuiesc a face catahrisis cu cacerdisire a tot felul de matahuri oprite
de către stăpânire. Pe acolo se întâmplă strămutarea a multora din locuitorii birnici şi
scăparea tulburătorilor de obşteasca liniştire a făcătorilor de rele tâlhari‖ 448.
*
1820: Un recensământ botoşănean, „Catagrafie de toţi sudiţii din târgul Botoşani
în 1820‖, cuprinde, între numeroşii suceveni, majoritatea armeni, şi numele unui precupeţ
moldovean născut la Bosanci: „Manolachi Leonti, moldovan, născut în Bozance, în
Bucovina. De copil cu părinţii săi au venit în Moldova. Însurat cu Maria, fata lui Iftimie
Hârtie, din satul Mândreştii, ţinutul Botoşani. N-are copii. Are casă în mahalaua Sf.
Gheorghe. Breasla: e precupeţ de vite‖ 449.
*
1822: Prima carte care s-a scris la Bosanci, Oglinda omului celui din lăuntru, de
Veniamin Costachi, are o poveste interesantă, care a ieşit la iveală datorită unei polemici
stupide, pornită de intransigentul istoric Teodor Bălan, care se străduia să dovedească,
prin înscrisuri oficiale, că Mitropolitul Veniamin Costache nu ar fi trecut prin Bosanci,
aşa cum susţinea Iraclie Porumbescu – inventariindu-şi amintirile; polemica dintre un
istoric laic şi câţiva istorici bisericeşti avea să se soldeze cu o informaţie preţioasă, şi
anume aceea că Mitropolitul a izbutit să finalizeze, la Bosanci, în 29 octombrie 1822,
tomul al doilea al lucrării de morală practică Oglinda omului celui din lăuntru. Iată
reperele detectivistice ale acestei minunate poveşti:
*
1824: Au fost stabilite posturi de graniță în Cordon, cu grenadiri din Lemberg, la
„Brajestie, Bajassestie, Liteny, Bunestie, Russ-Plawalar, Reusseny‖, iar în decembrie,
staționa la Suceava o divizie de grenadiri, condusă de maiorul Eduard Ivo cav. de

447

Formanek, Jaromir; Dvorák, Karl, Geschichte des k.k. Infanterie-regiments nr. 41, Volume 2, p. 198
Urechia, V. A., Din domnia lui Alexandru Calimach, Bucureşti 1901, p. 194
449
Gorovei, Artur, Monografia Oraşului Botoşani, Folticeni 1926, p. 83
448

139

Brandenstein de Bianchi, cu posturi grănicerești la „Russ-Plawalar, Reusseny, Ujdestie,
Bossancze‖450.
*
1833: Primul ofiţer-inginer din istoria Bucovinei a fost Petru de Petrovici
(Petrowicz, Peter von), 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 451.
*
1839: Ieromonahul rus Partenie, care sihăstrise prin Carpaţii Moldovei, vine, cu
mult înainte de anul 1839, când avea deja vechime, iarăşi, în Moldova, „în părţile
stăpânirii austriece, în Bucovina, la ruşii mei‖. „Trecând Carpaţii, prin satul Bosanci am
ajuns în târgul austriac Suceava, în vechea capitală moldovenească. Acolo, m-am
învrednicit a săruta moaştele sfântului şi marelui mucenic Ioan cel Nou, făcătorul de
minuni al Sucevei, Mucenic în Belgrad (Cetatea Albă), care, astăzi, se cheamă Akkerman
şi se găseşte în Basarabia, sub stăpânire rusească; pomenirea lui, în sfânta biserică a
Răsăritului, se face la 2 iunie. Slujba, în acea biserică, se face în limba moldovenească‖
452
. Andrew A. Bonar şi Robert McCheyne, doi misionari scoţieni, au intrat în Bucovina,
din Moldova, în 22 septembrie 1839, pe la Bosanci453.
*
1843: Biserica ortodoxă din Bosanci avea 2.521 enoriaşi, paroh fiind Lazăr
Grigorovici, iar preot administrator, Simion Blândul454. Lazăr Grigorovici, personaj pe
nedrept ignorat de istoria culturală bucovineană, a fost primul intelectual de marcă al
Bosancilor, catihet, deci profesor de religie la Gimnaziul din Suceava, alături de Beldean
şi Vorobchievici455, apoi protopop, autorul Raportului din 1848 adresat Consistoriului
Ortodox din Cernăuţi456, dar şi „ghidul‖ neîntâmplător şi erudit al tuturor românilor din
Principate, care doreau să ştie câte ceva despre târgul şi Cetatea Sucevei. În 1871, l-a
călăuzit prin vremuri şi prin spaţiu pe V. I. Palade, autorul cărţii, publicată la Iaşi, în
acelaşi an, O excursiune la Suceava, dăruind Bibliotecii din Iaşi „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-de-petit, 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‖.
Fiul acestui remarcabil slujitor al altarului, dar şi al identităţii noastre de neam,
Mihai Grigorovici, absolvind Facultatea de Drept din Viena, a fost repartizat ca practicant
la Tribunalul provincial din Viena, ajungând, în scurtă vreme, adjunct şi fiind transferat la
Tribunalul districtual din Korneuburg, lângă Viena. De aici, Grigorovici s-a transferat, la
cererea sa, la Tribunalul din Cernăuţi, iar de aici, ca procuror substitut pe lângă
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Tribunalul din Suceava, eminentul jurist bosâncean dorind să fie cât mai aproape de
părintele său, care se îmbolnăvise 457.
*
1848: În „Lista plângerilor depuse, în 1848, de către membrii bucovineni ai
Reichstag-ului (Parlamentul din Viena – n. n.), în numele comunităților bucovinene‖ se
află, la numărul 836, și memoriul deputatului Czuperkowicz, care, în numele
comunităților din „Bossancze, Udeschty und Lissaura‖, înregistra o plângere referitoare
la confiscarea pământurilor, iar la numărul 838, depusă de același deputat Ciupercovici,
un memoriu privind constrângerea robotei prin aplicarea legii militare 458.
*
1856, februarie 18, Paris: Smaranda Sturza, nasc. principesa Vogoride, cere
intabularea ei asupra moşiilor Bosance, Uideşti, Tataraş, Areni, Nemericeni, Bodeni,
Frumoasa, Luciu (heleşteu), Strâmbul şi Borghineşti zis şi Roşia (Tot aici, Haereditates
bonorum cleri moldavici in Bucovina I, 41 şi 43). Despre săliştea Bodeni, astăzi
dispărută, se constată la 7783 Sept. 26, că ea se hotăreşte cu Borghineşti, Buneşti şi Nemerceni. Partea ei cea mai mare a rămas în Moldova (Arh. Stat. Cernăuţi, Liber
Granicialium X, 405-408)459.
*
1867: În cadrul administrației financiare, austriecii organizau, în 1867, pentru
vamă, un birou vamal principal în Cernăuți și 7 birouri vamale secundare, în Novoselița,
Țureni, Sinăuți, Ițcanii Noi, Bosanci, Băișești și Gura Negrii 460.
*
1868: „Junimea română studioasă din Suceava îşi află de sfântă datorinţa, cu
finirea anului scolastic, a aduce profunda mulţămită tuturor acelora care, prin graţioasele
oferte contribuiră mult la înflorirea tinerei noastre reuniuni de leptură‖, printre donatorii
importanţi ai acestei prime biblioteci sucevene aflându-se, la loc de cinste,
„reverendisimul domn Costanchi Grigoroviţa, paroh din Bosanci, care a binevoit a ne
înavuţi mica noastră bibliotecă cu un tom din Nopţile Carpatine‖. Scrisoarea de
mulţumire a tinerimii studioase sucevene era semnată, în 13/25 iunie 1868 de „studintele
dintr-a VI-a clasă Simeon Fl. Mariean‖ 461.
*
1868: primul „studinte‖ din Bosanci, care absolvă cursurile Gimnaziului din
Suceava, deschizând parcursul unei adevărate pleiade de intelectuali bosânceni, este Kok
Elias din Bossancze, de religie greco-orientală, care s-a înscris la Facultatea de Drept din
Cernăuţi462. Au urmat, pe promoţii, Hieke Gustav, de credinţă creştin reformat, care avea
să urmeze specializarea universitară în psihologie 463 – odată cu el confirmându-se,
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practic, existenţa biserici reformate la Bosanci, după 1848, şi fiul noului paroh din
Bosanci, preotul Emilian Isopescul, Isopescul Kornel, din Bossancze, greco ortodox,
care avea să urme studii universitare tehnice 464.
*
1868, iunie 2: În cadrul programului festiv al Societăţii muzicale „Gesangverein‖
din Suceava, din corul care a interpretat şi cântece româneşti: „Sub o culme” şi „Pe
album”, ambele de Ştefan Nosievici, făceau parte şi cele două fiice ale parohului din
Bosanci, domnişoarele Alexandra şi Elena Grigorovici, printre sprijinitorii manifestării
aflându-se parohul Constantin Grigorovici, care a donat 4 florini, dar şi cantorul Vasile
Blându, care a donat aceiaşi sumă465. Datorită acestei implicări bosâncene, „în ziua de
Buna Vestire (25 martie)‖, în cadrul „Academiilor muzicale‖ organizate de
„Gesangverein‖ din Suceava, elita acesteia a „mânecat spre Bosanci, organizând, în
„Casa Naţională‖ din această fruntaşă comună, o şezătoare poporală. / După cuvântul de
deschidere al domnului Dr. Cristea Saco, S.S. Părintele Ioan Flaişer, membrul nostru
activ şi predicator între predicatori, a ţinut o conferinţă religioasă despre „Sfânta
Cruce”; domnul Octavian Dârja a recitat câteva fabule de Vasile Militaru („Cozonacul,
mămăliga şi plugarul‖ şi „Pupăza şi cioara‖), iar secţia de teatru a jucat „Cuiul lui
Pepelea”, cu distribuţia de la premieră (24 ianuarie), cu deosebirea numai că rolul
Ruxandei l-a interpretat domnişoara Eugenia Popovici, care dispune de reale resurse
scenice‖466.
*
1870, joi 11/23 iunie, la Cernăuţi avea loc primul mare „miting, adică o adunare
mare de popor‖, la care au participat „4.000 de bărbaţi, fără de muieri şi fără copii, după
zisa din Evanghelii; între aceştia, la 180 de preoţi, mai toţi patronii bisericilor din
nobilimea naţională, amploaiaţi, învăţători, orăşeni şi ţărani din toate părţile ţării‖.
Discursuri multe, ţinute de liderii Bucovinei, dar şi o prezenţă discretă, dar semnalată de
toată lumea, „Croitoriu din Bosanci, care am auzit că a fost şi el deputat, în rândul din
urmă. Din ţinutul Sucevei. Şi de aceea socot, pentru ca să fie folosul bun şi mare, că ar fi
tare bine dacă s-ar alege, în tot locul, numai domni şi oameni de legea noastră, cu carte şi
cu învăţătură‖467.
*
1872, în 19 iulie: Bosanci a ratat şansa de a-şi lega numele de personalitatea
creatoare inconfundabilă a pictorului Epaminonda Bucevschi, care, aflat într-o perioadă
grea a vieţii sale şi căutând un loc de muncă, aflând „că notarul comunal din Bosanci are
nevoie de un ajutor‖, a plecat de urgenţă la Bosanci, unde a aflat, spre marea lui tristeţe,
că „locul era ocupat‖468.
*
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1876: cei 3.470 enoriaşi ai bisericii din Bosanci erau păstoriţi, după mutarea lui
Lazăr Grigorovici la Suceava, de Emilian Isopescul, iar patron al bisericii, în locul
Mitropoliei Moldovei, era Michael de Sturdza, moştenitorul moşiei469.
*
1884: Fiul preotului greco-ortodox din Bosanci, Silviu Mănărăzan, „având
deosebită plăcere pentru medicină şi fiind talentat şi sârguincios‖, a plecat la Viena ca să
studieze medicina. În după-amiaza zilei de 14 iunie 1886, poliţia din Krau i-a găsit
cadavrul, pistolul şi patru răni în plămânul drept. Sinucigaşul nu a lăsat nici o scrisoare,
iar poliţia bănuia că studentul bosâncean Silviu Mănărăzan „ar fi intrat în reţele
socialiştilor şi numai moartea a putut să-l scape din mâinile lor‖470.
*
1884, octombrie 21: S-a născut, la Bosanci, istoricul Teofil Sauciuc-Săveanu
(mort la Bucureşti, în 26 iulie 1971). „A studiat Literele şi Filosofia la Cernăuţi şi Viena.
Profesor de filologie clasică şi rector la Universitatea austriacă din Cernăuţi, apoi
profesor de epigrafie şi decan al Facultăţii de Litere şi Filozofie la Universitatea din
Bucureşti. Deputat şi senator ţărănist. Lucrări: Numele comunei urbane Mangalia, 1928;
Titus Vitrasius Pollio şi oraşul Callatis, 1936; Istoria antică elină şi studii de istorie
elină în cei 25 de ani din urmă, 1925. Membru al Institutului Arheologic Austriac.
Membru corespondent al Academiei Române (1945), exclus în 1948, repus în drepturi în
1990‖471, deci la aproape 20 de ani de la plecarea în veşnicie.
*
1887, iulie 9: „Sâmbătă, dimineaţa, la 6 ore, Alteţa Sa Imperială (Arhiducele
Rudolf, tragicul prinţ de la Mayerling, care vizita Bucovina – n. n.) a părăsit Cernăuţii …
Precis la 8 ore sosi trenul separat la staţiunea drumului de fier Hadicfalva (Dorneşti – n.
n.). Aici se coborî Alteţa Sa Imperială din tren, dimpreună cu suita sa, fiind întâmpinat cu
„Să trăiască‖ răsunând din mii de glasuri … Primarul din Bosanci, Vasile Blându,
îmbrăcat în costum naţional, ţinu apoi o cuvântare în limba română, oferind Alteţei sale
pâine şi sare. Alteţa Sa răspunse, apoi, germăneşte: „Meinen innigsten Dank den edlen,
treuen und lieben Rumanen!‖, adică: „Mulţămita mea cea mai intimă nobililor,
credincioşilor şi iubiţilor români!‖. După aceea, privi Alteţa Sa în special la fiecare
spalier, ce era compus din unguri – ca cei de casă, apoi de mai la 1.000 de români. Atât
fete, cât şi flăcăi, erau postaţi după costume şi naţionalităţi‖ 472.
*
1887-1888: Printre bosâncenii de la care Simeon Florea Marian a cules frânturi de
datină veche românească, se numără Simeon Barbă, agricultor și Dorimidont Tăutul,
student gimnazial în 1887 (p. 86), Ioan Nuțu, student gimnazial în anul 1888 (p. 61) 473, I.
Blându, student gimnazial (p. 76)474, Simion Șutu (p. 148), gimnazistul Octavian
Bârgăuan (p. 268), Trofim Crupă (p. 446)475, agricultorul Florea Curcan (p. 186)476,
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gimnaziștii Petrea Lupi poreclit Dârcul și Simeon Șutu (p. 3), Trofim Crupă (p. 7), Gavril
Bujorean (p. 42)477.
*
1891: O „privire de ansamblu a situației medicale în Bucovina‖ 478, cu concursuri
pentru ocuparea de posturi medicale – medici interni, destina, pentru cabinete, în ținutul
Sucevei, Bosanci, Gura Humorului, Hatna (Dărmănești), Ilișești, Costâna, Solca.
*
1892, marie 10: „A ținut preoțimea din protopresbiteratul Sucevei o ședință în
afacerea alegrilor viitoare. Toți preoții adunați s-au declarat unanim pentru concluziile
adunării din 7 martie și că vor lupta, fiecare, la rândul său, pentru drepturile istorice ale
națiunii române din Bucovina ... Domnul dr. Iancu cav. de Zota a desfășurat, într-un
amplu discurs, simțămintele sale nobile și dorința arzândă de a lupta, în caz că va fi ales,
pentru tot ce va fi legat și posibil spre binele poporului din acest ținut ... Cerând, apoi,
agricultorul din Bosance (în realitate, primar al comunei, consemnat ca atare şi în 1887,
cu ocazia vizitei Arhiducelui Rudolf în Bucovina – n. n.), domnul Vasile Blându,
cuvântul, vorbi cu elocința naturală de tribun despre meritele necontestabile ale ilustrului
candidat și fost deputat până acum al Sucevei. Domnia sa întinse, apoi, înainte și-i puse
domnului candidat în vedere dorințele și suferințele poporului din ținutul Sucevei și-l
rugă ca, în caz de alegere, dorită de toți, să se interpună pentru ameliorarea stării țăranilor
din acest district electoral‖ 479.
*
Corul celor 21 de plugari din Bosanci a fost înfiinţat, în 1894, de învăţătorul
Pastei Şandru, în următoarea componenţă:
Tenori I: Gheorghe N. Mitrofan, Nicolai I. Cârlan, Teodor Bocăneţ, Simion
Polonic şi George N. Blândul.
Tenori II: George Ieremie, Mihai N. Mitrofan, Ioan Topor, Leon Polonic şi
George Smintă.
Bas I: Ioan T. Cârlan, Nicolai Ungurean, Ioan Ieremie, Nicolai Bondar şi Teodor
Spoială.
Bas II: George Colţun, Vasile D. Spoială, Andrei Macovei, Constantin Ieremie,
Leon Moruz şi Ştefan Blându 480.
*
1894, de Sfântul Dumitru: Bosâncenii jurau în biserică „să se lase de rachiu‖ şi
se întocmea şi o listă interesantă cu locuitori ai comunei: Ştefan V. BLÂNDUL, Vasile
D. SPOIALĂ, L. MOROZ, Teodor D. SPOIALĂ, Teodor CROITOR, George alui
Sârghie BIVOL, Simion SVESTUN, George BUJOREAN, Ion CROITORIU, Luca
BOBU, Vasile DRAGOIU, Teodor OBRIC, Constantin BLÂNDUL, George CÂRLAN,
Constantin BURSUC, Mihai CROITORIU, Andrei G. GĂITAN, Vasile AXINTE,
Nicolai G. BIVOL, George G. BIVOL, Vasile G. BIVOL, Leon ŞUŢUL, Vasile S.
BLÂNDUL, Nicolai T. DAVID, Dimitrie BUJOREAN, Petre CROITORIU, Teodor
SMÂNTANCĂ, Leon alui Andrei BIVOL, Vasile alui Simion a ZOIŢEI, Nicolai
GĂITAN, George alui Constantin BIVOL, George BUSUIOC, Leon PLETOŞ, Dimitrie
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BARBĂ, Vasile CURIC, Constantin GAVRILOVICI, Mihai CROITORIU, Niculai alui
Ioan IREMIA, Simion M. SPOIALĂ, Mihai DAMIAN, George CROITORIU,
Constantin DUMITRAŞ, Dimitrie NASTASI, George MITROFAN, Dimitrie M.
GAVRILOVICI, Dimitrie NASTASI, George MITROFAN, Dimitrie M.
GAVRILOVICI, Nicolai NICHIFOR, Nicolai C. MIERLĂ, Nicolai MITROFAN, Teodor
POLONIC, Ioan alui Vasile IEREMIA, Nicolai COCOLAŞ, George M. CARP, Nicolai
T. MIERLĂ, Ioan BUJOREAN, Vasile M. CARP, Simion CROITORIU, Constantin
BLÂNDUL, Teodor PAŞCU, Nicolai G. NICHIFOR, George N. DONISĂ, Teodor I.
GĂITAN, Dimitrie VERMEŞAN, Petre BOGDAN, Nicolai alui Mihai BARBĂ, Teodor
ONIU, George MOGĂ, Teodor N. GAVRILOVICI, Vasile BONDARIU, Teodor
CROITORIU, Simion DAVID, Dimitrie I. BIVOL, George alui Ioan IRIMIA, Nicolai
OBRIC, Petre CURIC, George MITROFAN, Nicolai D. SPOIALĂ, Andrei MOROZ,
Vasile OBRIC, Simion BARBĂ, George BLÂNDUL, Teodor BLÂNDUL, Petre
LEAHULUI, Nicolai MAXINESE, Nicolai T. MITROFAN, Ion a TUDOSIEI, Petre
ONIU, Teodor T. DAVID, Nicolai T. MITROFAN, Dimitrie GĂITAN, Ioan I. IRIMIA,
Mihai MIERLA, Vasile T. CUCUL, Ioan T. DAVID, George I. AXENTI, Mihai
BURSUC, Dimitrie T. BLÂNDUL, Constantin CÂRLAN, George I. IRIMIA, Teodor I.
DRĂGOIU, Nicolai ONIU, George V. NASTASI, Petre ARION, Teodor OBRIC,
Constantin CROITORIU, Dimitrie T. DAVID, Dimitrie N. DONISĂ, Nicolai V.
NICHIFOR, George MIERLĂ, Dimitrie I. MUŞCHET, George I. MUŞCHET, Ioan
PASCOVICI, Ioan S. MIERLĂ, Ioan C. FLORI, Leon ONIU, Constantin a ANEI,
George GÂTUL, Constantin D. SPOIALĂ, Mihai D. SPOIALĂ, Dimitrie MIERLĂ,
Vasile GÂRCĂ, Simion POLONIC, Mihai GÂTUL, Nicolai I. NICHIFOR, George T.
BLÂNDUL, Constantin POLONIC, Nicolai SPOILICĂ, Mihai POLONIC, George
GÂTUL, Nicolai ŞUŢU, Simion BARBĂ, Ioan T. BIVOL, George D. MIRON, Nicolai
GIORGILUI, Ioan TOPARNIŢCHI, Dimitrie SPOIALĂ, Simion I. IRIMIA, Ioan A.
GĂITAN, Ioan DUMITRAŞ, George PASCAL, George A. ŞANDRU, Leon DRAGOIU,
Teodor BARBĂ, Vasile PERJUL, George P. BLÂNDUL, Vasile N. DONISĂ, George
NICHIFOR, Ioan PÂNZARIU, Teodor BUŞILĂ, Ioan CROITORIU, Andrei JUGĂ,
George BLÂNDUL, Ioan VIŢEL, George SMÂNTANEI, Teodor MIERLĂ, George A.
ŞUŢU, Leon T. POLONIC, Ioan T. CÂRLAN, George T. CÂRLAN, Vasile G.
CÂRLAN, Vasile A. BARBĂ, George BARBĂ, Ioan CARVASCI, Ioan SMÂNTANCA,
George A. ŞUŢU, Vasile N. DRAGOIU, George IRIMIA, Ioan IRIMIA, Ioan FLORI,
Teodor F. DAVID, George T. FEDOR, George MITROFAN, Vasile I. POPOVICI, Ioan
T. CROITORIU, Andrei ŞUŢU, Mihai MITROFAN, Vasile MAXINESA, George I.
CROITORIU, Teodor IRIMIEA, Teodor DAVID, Simion G. BLÂNDUL, Leon T.
BLÂNDUL, Petre MIRON, George T. GAVRILOVICI, Mihai MOGRĂ, Nicolai
BUZILĂ, Mihai SPOIALĂ, George ONIU, Nicolai a MORĂRIŢEI, Nicolai I. IRIMIA,
George BUJOREAN, Simion NICĂ şi Vasile BLÂNDUL 481.
*
1895: Se înfiinţează, la Bosanci, Cabinetul de lectură „Deşteptarea‖, care
funcţionează în casa lui Ion Toma şi număra 30 de membri, care aveau la dispoziţie 140
cărţi, 2 abonamente la gazetă şi o avere de 68 florini şi 58 creiţari. Preşedinte era parohul
Roman Bărgăuan, secondat de vicepreşedintele Vasile Blându şi de secretarul Ştefan
Blându.
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*
1896, mai: O colectă pentru Internatul de Studenţi din Cernăuţi, făcută de „dl
paroh Roman BĂRGĂUAN din Bosanci‖, menţionează următoarele nume de localnici:
învăţător superior George IANOVICI, Vasilică N. BLÂNDU, Nicodim ŞTEFUREAC,
primarul Constantin BIVOL, cantorul Zamfir NICA, Ioan MIRĂUŢ, Simion alui Nistor
CROITOR, George alui Toma POPOVICI, Constantin POLONIC, Georgi alui Tanasi
ONUL, Simion alui George BLÂNDU, Nicolai STANCIU, George GĂITAN, Niculai
GHERASIM alui Mitrofan, George I. BUZILĂ, Gherasim VIŢEL, Sava SVESTUN,
Nicolai G. BIVOL, Toader MAXINESI, Toma DAVID, Lazăr MORUZ, George
BUSNEA, Anton GĂITAN, Vasile G. BIVOL, Nică IFTODI, Grigori SVESTUN, Svige
MIRĂUŢ, George T. BUJOREAN, Nistor C. BARBU, Ioan G. DUMITRAŞCU, Donisi
IUGA, Niculai P. MITROFAN, Pavel GAVRILOVICI, Dumitru N. DAVID, George V.
BONDARIU, Toader BOCĂNEŢ, Ioan G. GĂITAN, Catrina MACSIMESI, Ioan T.
CÂRLAN, George alui Ilie IEREMIE, Simion GAVRILOVICI, Gavril I. SPOIALĂ,
Niculai MORARIU, Toader ŞUŢU, Ştefaru T. BONDARIU, Iordachi DRĂGOIU,
Constantin a ANI, Ioan Z. UNGUREAN, George I. MIRĂUŢ, Mihail CÂRLAN, George
TIMOFICIUC, George alui Toma DAVID, Toma I. CURECHIU, Toader C. POLONIC,
Dumitru I. DONICI, Constantin SVARGHI, George CROITOR, George I. PĂDUREŢ,
Nicolai DUMITRAŞCU, Nicolai MORARIU, George alui Pavel IUGA şi George alui
Radu MUNTEAN482.
*
1896: Informările primite de la „Mittheilungen der k. k. Central-Commission‖483,
pentru anul 1896, precizau că Ministerul a înaintat proiectul pentru construirea unei noi
clădiri pentru biserica greco-orientală din Bosanci și s-a pronunțat cu privire la
necesitatea înlocuirii vechii biserici a satului, construită cu mai bine de un veac în urmă.
S-a decis însărcinarea consevatorului (Romstorfer) cu supravegherea execuției și cu
valorificare elementelor relevante ale vechii biserici. Ministerul a anunțat apoi
instrucțiunile emise la demolarea nevaloroasei vechi biserici de lemn. Cu această ocazie,
Ministerul a notificat și parohia Sf. Parascheva din Cernăuți că i s-a acordat permisiunea
pentru lucrări de renovare, iar Karl Adolf Romstorfer primea aprobarea să facă restaurări
la bisericile din Drăgoiești, Solca, Zaharești, Voroneț, Putna, Șerăuți, la bisericile Sf.
Gheorghe și Sf. Dimitrie din Suceava etc. Biserica veche de lemn, construită la Bosanci
în secolul XVII, a fost mutată la Nimirceni.
*
1897: Ministerul Căilor Ferate lua în discuție, cu primăria Sucevei, în 3 iunie
1896 (Nr. 3700/I, conform Ordinului Nr. 67 din 16 iunie 1896, Wien 10 März 1897)
posibilitatea aprobării extinderii, prin lucrări tehnice de pregătire, a unei linii ferate locale
normale, de la gara din Suceava, situată în Areni-Tătărași, prin Bosanci și Bunești, spre
frontiera austriaco-română, unde urma să se facă racordul cu gara din Fălticeni 484. Calea
ferată urma să străbată moșia Bosanci, pe la Cumpărătura, deci departe de satul în sine.
*
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„Bosancea, comună şi parohie în Bucovina, capitala judeţului: Suceava, cu
cătunele: Bulaiul, Burghineştii, Bursucii, Frumosul, Căldăruşul, Putrida, Podişorul,
Strâmba, Nemericenii, Roşiea şi Hreaţa; are moşie boierească; 5.265 locuitori (4.618
ortodocşi) şi o şcoală de 3 clase / [Dr. I. G. Sbiera]‖485.
*
1901: Se înfiinţează, la Bosanci, Însoţirea raiffeisiană, sub direcţiunea preotului
Roman Bărgăuan, vicedirector fiind Nicodim Ştefureac, iar vistiernic – Samfir Nica.
*
1904: „Mănăstirea armenească Hagigadar. Pe o fântână: Această fântână este întru
amintirea baronului, distins de împărat, Gheorghe de Capri și a soției sale, baroneasa
Maria de Mărăței, 1793‖486.
*
1905: „Prin întinderea învălurată se atinge repede satul Bosancea sau al Bosancii.
Odată erau aici români şi ruteni, aceştia din urma având sălaşe anume, la Vârâţi. Astăzi a
mai rămas numai amintirea acestei deosebiri şi câte o datină, păstrată în îmbrăcăminte sau
orânduirea părului femeilor, cu codiţele aduse înainte şi legate deasupra frunţii. Tot satul
vorbeşte limba noastră, şi bălanii ca şi oacheşii, oamenii celor două rase duşmane, se duc
la aceiaşi mare şi frumoasă biserică nouă, pe care un arhitect neamţ (Karl Adolf
Romstorfer – n. n.) a făcut-o, după asemănarea celor restaurate din Suceava. Mai încolo,
te prinde jalea, văzând casa boiereasca a Sturdzeştilor stăpânită de un evreu oarecare,
lipsit de iubire şi de cruţare 487…
Și în umezeala înghețată a unei senine seri liniștite ne urcăm prin vâlcele, pe
poduri rupte, la Hagigadar, mitocul armenesc, ce stă pe o culme rotundă, parcă ar fi
făcută de mână de om, pe un gorgan înverzit, la mijloc de dealuri. În bisericuță se slujește
de două ori, numai de două ori pe an; case pustii, dar bine ținute, curate stau încuiate în
curtea închisă cu zid. Paznicul ce locuiește în casa cu strașină de șindrilă moldovenească
nu se vede. E o mare liniște din toate părțile, pe când soarele, focos, scapătă după
înălțimi. O turmă coboară încetinel la vale‖488.
*
„Bosancea, moșie, cu administrașie specială, distr. Suceava. Suprafața: 37,00
kmp; populația 140 locuitori, în majoritate români, de religie gr. or. / Se compune din
moșiile: Bosancea propriu zisă că Căldărușa și Moara Carp (Burghinești, Frumoasa,
Parzic, Podeni, Roșia și Strâmba – vezi fiecare), având 7 case și 33 locuitori. / Forma
odinioară un sat și moșie cu com. Bosancea 489 ...
Bosancea, comună rurală, districtul Suceava, așezată în partea de S-E a
distrctului. / Suprafața 40,16 kmp; populația 4.363 locuitori, români, religie grecoortodoxă. / Se compune din vatra satului, cu 4.229 locuitori, așezată pe un teritoriu lipsit
de apă, între comuna Ipotești și Securiceni, și din cătunele: Bulaiul, Bursuci, Frumoasa,
Căldărușa, Moara-Carp, Nemerceni, Putrida și Strâmba‖ 490.
*
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„Moara-Carp, localitate cu moară, pendinte de com. Rur. Bosancea, distr.
Suceava (trecut greșit „Storojineț - n. n.). Are 2 case cu 6 locuitori.
Moara-Carp, localitate cu moară și casă, făcând parte din moșia Bosancea, distr.
Suceava. Este numai o jumătate din Moara Carp; cealaltă jumătate (vezi Bosancea, com.
și Moara Carp. Pend. De Bosancea‖ 491.
*
„Burghineşti, târlă, cu administraţie specială, districtul Suceava. Are 2 case şi 15
locuitori, români, greco-ortodocşi‖492.
„Roşia, târlă, pendinte de moşia cu administraţie specială Bosancea, districtul
Suceava. Are 3 case, cu 13 locuitori‖ 493.
*
„Frumoasa, târlă, pendinte de comuna rurală Bosanci. Are 2 case şi 18
locuitori‖494.
*
„Strâmba, târlă, pendinte de comuna rurală Bosancea, districtul Suceava. Are 3
case cu un singur locuitor.
Strâmba, târlă, pendinte de moşia cu administraţie specială Bosancea, districtul
Suceava. Are 4 case, cu 28 locuitori‖ 495.
*
1906, aprilie: „În comuna Bosanci s-au colectat, de dl învăţător superior Nicu
DONISĂ, cu concursul binevoitor al d-lui Parftemie DAMIAN şi al studentului în drept
Octavian PAULIUC… precum şi al antistelui (primarului) comunal Nicolai alui Dimitrie
SPOIALĂ şi al juratului Teodor alui Vasile UNGUREAN şi al d-lui Petru Damian‖,
produse agricole şi bani pentru Internatul de băieţi din Suceava, numele sătenilor
menţionaţi în liste fiind următoarele: preotul cooperator Nicodim ŞTEFUREAC, cantorul
Zamfir NICA, învăţător Mihai ILICA, învăţătoarele Berta LACNER şi Blauca
ZUGRAV, Sender POLLAK, Mihai SPOIALĂ, Sava SPOIALĂ, Lazăr MIRĂUŢ,
George IEREMIE, Teodor UNGUREAN, Manoli PASCAL, George SPOIALĂ, George
MIRĂUŢ, Dumitru DONISĂ, Ioan GĂITAN, Simion BLÂNDU, Isak GOLDENBERG,
Constantin BIHOL, Iosif TOPORNIŢCHI, Mihai SPOIALĂ, Ioan BARBU, George alui
Vasile STANCIU, Balaşa BLÂNDU, Mihai BABĂU, Constantin SPOIALĂ, Nicolai
CROITOR, Sevastiţa BABĂU, Nicolai CÂRLAN, Vasile CUREC, Nicolai SPOIALĂ,
Ştefan GĂITAN, Ioan CROITOR, Ioan MUNTEAN, Mafta MUNTEAN, Toader
DAVID, Toader POPOVICI, George PÎNZARIU, Sârghie MIRĂUŢ, George
COLŢUNEAC, Vasile SPOIALĂ, Dumitru CROITOR, Marghioala CARP, Nistor
DONISĂ, Nicolai DAVID, Mihai MITROFAN, Vasile SPOIALĂ, Sava CROITOR,
George IEREMIE, Mihai PERSU, Constantin IEREMIE, Dumitru BUJOREAN, Ioan
ALIMAL, Nicolai MITROFAN, Toader MITROFAN, Ifrim MITROFAN şi Ioan
BARBU496.
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*
1907: Biserica din Bosanci, care deservea, ca şi până atunci, şi enoriaşii din
cătunele Bulai, Putrida, Bursuci, Frumosu, Căldăruşa, Strâmbu, Podişor, Nemirceni şi
Hreaţa (deci cătunele viitoarei comune Moara), se afla sub patronajul lui Dimitrie
Sturdza, îl avea ca paroh pe Roman Bârgăuan, născut în 1850, preot din 1878, paroh din
1883, preot cooperator fiind Alexandru Grigorie Danilevici, născut în 1860, preot din
1891, iar cantor, din 1893, Samfir Nica, născut în 1865. Din 1859, avea să funcţioneze, la
Bosanci, o şcoală cu 6 clase 497.
*
1908: Păţania corului din Bosanci. „La noi, în sat, s-au pus la cale părinţii şi cu
domnii învăţători şi au făcut un cabinet de lectură şi un cor, în care cântă o mulţime de
flăcăi şi gospodari din sat. Ţi-i mai mare dragul să-i asculţi. Domnul învăţător Mihaiescu
îşi dă cea mai mare silinţă şi toţi se bucură de aşa un lucru frumos. Când, deodată, vine,
Duminica trecută, jandariul Hassel şi spune că nu mai dă voie să se adune cântăreţii
seara, ca să înveţe a cânta. Şi noi nu ştim cu ce drept vine jandariul să oprească un lucru
aşa de frumos! El poate să oprească ca să nu cânte unul, beat, într-o cârşmă ceva, dar aşa,
cum? Dar vezi că la jidan se pot toate face! Eu v-am scris asta, ca să vadă lumea cum ne
pun străinii beţe în roate, când văd că am început un lucru frumos. Că am oblicit noi că dl
de la poştă i-ar fi spus jandariului că nu poate suferi cântarea şi l-a rugat ca să le oprească
oamenilor ca să mai cânte. Dl de la poştă să-şi astupe urechile ori să se ducă de la noi, din
Bosancea, dacă nu-i place. / Amu v-aş mai întreba, domnilor, ceva, că poate îţi şti
domniile voastră din Cernăuţi mai bine. Adică ce-i cu şcoala cea nouă? N-au domnii de
gând să ne facă rând şi nouă cu o şcoală cum se cade, că ne-am hrănit să trimitem copiii
noştri în bordeiele cele de până acuma, în care s-a ţinut şcoală. Îi mare ruşine pentru un
sat ca Bosancii să n-aibă o şcoală ca oamenii!‖ 498.
*
1909: „Dintre comunele fruntaşe ale districtului, amintim aici pe cea mai mare,
Bosanci, cu o populaţie de 5.157 suflete, dintre care 4.658 români, 171 evrei şi 18
ruteni‖499.
*
1911, ianuarie 29: „Şcoala din Bosance, cea mai frumoasă şi mai mare clădire
şcoală din toate satele Bucovinei, s-a sfinţit Duminică, în 29 Ianuarie 1911‖500.
*
1915, februarie 27: „În noiembrie 1914, armata austriacă s-a retras, în grabă, la
vatra dornei, luând cu ea, din diferite sate româneşti, multe trăsuri, împreună cu
proprietarii lor. La 27 februarie 1915, deci după trei luni au apărut în faţa guvernorului, în
Vatra Dornei … mai mulţi ţărani din satul Bosancea (Nicolai a lui Todor Mitrofan,
Gheorghe a lui Ion Ieremie şi alţii) şi au zis că de trei luni fac corvadă şi nu mai pot
munci, fiind slăbiţi şi ei, şi animalele lor‖ 501.
*
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1915: „Satele din josul Sucevei, cuprinse în colţul ce intră în pământul României,
ca Lisaura, Tişăiţi, Bosanci, Udeşti, Chilişeni, n-au fost cercetate de cazaci‖502.
*
1915, iunie: „Doi ţărani români din Bosancea veniseră la târg, la 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 ghenghi (bani) rosteşte următoarea sentinţă: banii rămân în posesiunea lui, ca
„contribuţie de război‖. Țăranii, prădaţi de tot rolul 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‖ 503.
*
1915, octombrie 17: Itinerariul bătutului de ţinte, pentru o coroană bucata, în
buciumul din lemn de tei, pentru a ajuta Austria în război, cuprindea comunele Bosanci,
Ipoteşti, Securiceni, Rus-Plavalar, Tişăuţi şi Lisaura – duminică, 17 octombrie, Danila,
Găureni, Iacobeşti, Călineştii lui Cuparencu şi Ienachie, Măriţei, Romaneşti şi Slobozia –
duminică, 24 octombrie, Pătrăuţi, Hatna (Dărmăneşti – n. n.) şi Mitocul Dragomirnei –
miercuri, 27 octombrie, de ziua Sfintei Paraschiva, Iţcanii Noi, Iţcani Gară, Şcheia şi
Lipoveni – duminică, 31 octombrie, Udeşti, Chilişeni, Reuseni, Rus-Mănăstioara şi
Ruspoieni – luni, 8 noiembrie, de Sfântul Dumitru, Stroieşti, Sf. Ilie, Zahareşti, LiteniMoara şi Buneşti – duminică, 14 noiembrie, şi Bălăceana, Liudihumora şi Comăneşti –
duminică, 14 noiembrie 1915 504. Itinerariul era, bineînţeles, teoretic, fiind vreme de
război, dar „versurile‖ propagandisto-umanitare, care însoţeau „Ţintuirea buciumului‖,
fiind de o înduioşătoare naivitate, merită reproduse: „În ţara fagilor sună / Adese-un
bucium şi cheamă / Voinicii toţi cari se luptau / Avut şi ţară-şi apărau. / Azi buciumul
răsună tare / Chemând pe toţi cu mic, şi mare / Să ocrotească de nevoi / Orfani şi văduve
de eroi‖505.
La Bosanci, în 17 octombrie 1915, „Ţintuirea buciumului‖ îl avea ca delegat, din
partea prefecturii, pe comisarul Nichitovici, strângându-se 2.000 de coroane, de la
„inteligenţa locală cu gendarmeria, finanţii (adică vameşii – n. n.) şi ostaşii dislocaţi în
acele părţi, precum şi poporul din Bosance, în frunte cu păstorii sufleteşti V. Corvin şi
Franciuc, şi cu vrednicul lor primar, Ştefan Blîndu, şi numeroşi poporeni din satele
învecinate, cu părintele Sârbu din Tişăuţi şi primarii‖ 506.
*
1915: Pe fronturile apărării unui mod de viaţă european, simbolizat de Austria, au
vărsat sânge şi bosâncenii:
Rezervistul Nicolae Budurovici, Bosanci, Regimentul 22, rănit
Fruntaşul George Ieremie, Bosanci, Regimentul 22, rănit
Infanteristul Ştefan Nichifor, Bosanci, Regimentul 22, rănit.
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Infanteristul Simion Carp, Bosanci, Regimentul 22, rănit 507.
Fruntaşul Dumitru Croitor, Bosanci, Regimentul 22 Infanterie, rănit.
Infanteristul Nicolae Iftodi, Bosanci, Regimentul 22 Infanterie, rănit.
Infanteristul Daniil Şutu, Bosanci, Regimentul 22, rănit.
Vânătorul Sîrghi Aliman al lui Nicolae, Bosanci, Bat. 30, mort.
Infanteristul Anton Bursuc, Bosanci, Reg. 80, rănit.
Vânătorul Toader Marimeş, Bosanci, Batalionul 30, rănit.
Rezervistul George Croitor, Bosanci, Regimentul 22, prizonier.
Infanteristul George Bondar, Bosanci, Regimentul 22, rănit 508.
*
1919: Tabloul numirilor oficiale ale comunelor urbane și rurale din Bucovina, cu
nomenclatura veche austriacă și cea oficială nouă română, cuprinde, în districtul Sucevei,
Bosance (nume austrice: Bosancea, Bossancze, Bosancze) 509.
*
1920: Tabloul circumscripțiilor electorale din Bucovina, în 1920, poziționa
comunele Bosance și Liteni în circumscripția Suceava510.
*
1921: „Potrivit dispozițiunilor art. 12 și 23 din regulamentul pentru congresul
bisericesc ortodox-român al Arhidiecezei Bucovinei, convocat prin Înaltul decret regal
No. 2.513 din 17 Iunie 1921, pe ziua de 3 Octomvrie la Cernăuți se publică următoarea
listă a patronilor bisericești particulari de lege drept credincioasă răsăriteană îndreptățiți
la alegerea de 6 reprezentanți pentru acest congres: 47). Sturdza Mihai, lași, strada Carol
No. 19 (Bosancea, Rușii-Mănăstioarei, Uidești)‖ 511.
*
1924, Minunile Sfântului Ioan cel Nou: „George Marcu, ţăran din Bulai, un
cătun ce se ţine de parohia Bosanci, în districtul Sucevii, a zăcut, un an, în pat, de umflare
a ficatului şi a fost tratat de medicii din Suceava. Făcându-i-se tot mai rău, după sfatul
altora avea să meargă la spitalul ţării, din Cernăuţi, dar nu mai era transportabil. Cu toate
acestea, s-a hotărât să meargă. Însă, în noaptea după care avea să se pornească la
Cernăuţi, a visat că a venit, la dânsul, Maica Domnului şi i-a spus să meargă ia biserică
aceea, la preotul cel negricios, „că acolo ţi-i leacul!‖. George a întrebat: „La care
biserică?‖ şi Maica Domnului i-a răspuns: „Acolo ai mai fost!‖ (adică la Sfântul Ioan).
Trezindu-se din somn, el a istorisit visul soţiei sale, Smaranda, şi i-a spus să meargă,
repede, la Suceava şi să-l cheme pe părintele Sidorovici, ca să-i citească. Aceasta s-a
întâmplat în luna februarie 1902. Soţia lui George a şi alergat la priorul mănăstirii
Sfântului Ioan, anume la răposatul Emanuil Ciuntuleac, i-a istorisit visul soţului ei şi l-a
rugat să-l lase pe părintele Sidorovici, să meargă şi să-i citească bărbatului ei bolnav.
Priorul i-a răspuns să aducă, mai întâi, încuviinţarea de la parohul din Bosanci. Aducând
Smaranda încuviinţarea cerută, părintele Sidorovici s-a dus la bolnav, i-a citit rugăciuni,
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i-a dat şi ceva unsori şi, după o săptămână, repetând rugăciunile şi unsorile, omul s-a
vindecat pe deplin şi, azi, e chiar foarte sănătos‖512.
*
1924, octombrie 5: „Duminică, 5 octombrie 1924, a avut loc, cu mare fast,
serbarea împroprietăririi din comuna fruntaşă Bosanci. Poporul din Bosanci i-a făcut d-lui
ministru I. Nistor, la sosirea sa pe teritoriul comunei, o primire cu adevărat grandioasă.
Şiraguri de călăreţi cu steaguri, pompierii comunali în mare ţinută i-au ieşit înainte d-lui
ministru Nistor până la hotarul satului. Aici s-a format un măreţ cortegiu, în frunte cu d-l
ministru Nistor şi Parlamentarii judeţului Suceava, într-un car împodobit cu flori şi tras
de patru boi, iar în urmă venea mulţimea imensă de ţărani, care-l aclamau cu entuziasm
pe d-l ministru.
Pe un altar improvizat sub un cort de scoarţe frumos alese şi cetină, înaltul cler, în
frunte cu PSS Episcopul Ipolit Vorobchievici, a săvârşit serviciul divin; răspunsurile le-a
dat un cor de săteni…
Şi aici, la Bosanci, frumoasa serbare s-a încheiat cu o brazdă trasă pe ogorul acum
ţărănesc de către d-l ministru Nistor, în uralele nesfârşite ale mulţimii‖ 513.
*
1925: În 1925, reforma administrativă în plăşi, comune urbane şi comune rurale,
stabilea împărţirea judeţului Suceava în 4 plăşi, o comună urbană – Suceava şi 60 de
comune rurale. Bosancea era reşedinţă de plasă, cuprinzând, pe lângă Bosancea, satele
Burdujeni, Ipoteşti, Liteni, Lisaura, Plăvălar, Răuseni, Ruşii-Mănăstioara, Securiceni, St.
Ilie, Şcheia, Tişăuţi şi Uideşti514. Pretorul plasei Bosancea, Chodzacar Ion avea să fie
detaşat, în anul următor, prin decizia ministrului de interne Octavian Goga, „în
administraţia centrală a ministerului‖ de interne 515.
*
1927: Prin Legea pentru unificarea administrativă din 1927, Împărţirea teritoriului
României în 68 de judeţe, Liteni, poziţia 29, şi Vorniceni, poziţia 59, devin comune de
sine stătătoare ale judeţului Suceava; Bosancea, poziţia 4, îşi păstra statutul516.
*
1928: „În comuna Bosanci (jud. Suceava) o femeie tânără, în etate de 21 ani, în a
7-a și jumătate lună a sarcinei, a dat naştere unui copil de sex femenin, care are numai un
ochi, în frunte, cu două pupile, fără nas şi capul îndărăt neîmpreunat şi fără creier. Cel
mai interesant lucru este că deasupra ochiului are un mic corn. Copilul minune a fost
imediat ridicat de către dl medic primar al jud. Suceava şi înaintat muzeului Maternităţii
din Cernăuţi. / Catargiu Gh., ag. sanitar Suceava‖ 517.
*
1928, 7 octombrie: „Duminică, 7 octombrie 1926, s-a ținut o mare întrunire a
Ligii în comuna Bosanci, județul Suceava (o comună cu 9.000 de locuitori români, afară
de doi evrei). Când a izbucnit revoluția în Austria, în anul 1918, se aflau în această
comună 60 de familii evreieșri, care, într-o singură zi, și-au făcut bagajele, pe cât le-a fost
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posibil, și au fugit la Suceava. Întrunirea Ligii, în comuna Bosanci, s-a ținut, de la orele 2
și jumătate, după masă, până noaptea. Domnii Gh. Cârlan, Robu – președintele județului
Rădăuți, și în special dl Vasile Prelipceanu, președintele județului Fălticeni, au dezvoltat
programul Ligii, atât de interesant, încât chiar și cei câțiva agenți liberali și țărăniști, care
veniseră ca informatori, au izbucnit în ropote de aplauze.
Deputatul liberal-lupist-țărănist Pohoață, zis și independent, venise și el, cu
intenția să țină o întrunire și, după ce a așteptat, într-o margine a comunei, să-i vină
rândul, s-a înțeles cu primarul ca să bată toba, pentru ca să scoată măcar o parte din
oameni de la întrunirea Ligii. Dar în zadar i-a fost încercarea, căci tocmai atunci vorbea
dl Prelipceanu, care-i fermecase pe săteni cu pildele sale pline de învățături și nu clintea
nici măcar capul cineva, dar încă să părăsească întrunirea. S-o știe dl Prelipceanu că le-a
rămas în suflet sătenilor și tot întreabă de el.
Aceasta este a treia mare întrunire în comuna Bosanci și, cu toată agitația
agenților jidoviți, nu s-a pomenit nici măcar o întrerupere în timpul cuvântărilor, pe când
întrunirile partidelor amestecate cu evreii încep și se termină, de obicei, cu scandal și
beție. Mulțămită vredniciei președintelui David Oniu (președinte LANC în Bosanci,
vicepreședinte al Consiliului Ligii pe judeţul Suceava, alături de preotul I. Tonigar,
președinte fiind profesorul Gh. Cârlan – n. n.), viceprimarului Sava Blându, secretarului
Gheorghe Damian, lui Ion Găitan și a celorlați fruntași, candela naționalismului stă
aprinsă întruna în comuna Bosanci‖ 518.
*
1929: În 1929, Legiunea de jandarmi rurali Suceava, cu reşedinţa în Suceava,
cuprindea 3 secţii şi 16 posturi. În cadrul Secţiei de jandarmi Ilişeşti funcţionau posturile
din Bosancea, pentru satele Bosancea, Ipoteşti, Tişăuţi şi Lisaura, şi postul Liteni, pentru
Liteni, Zahareşti, Stroieşti şi Bulai519. Tabelele „de întinderea şi reşedinţele legiunilor,
secţiilor şi posturilor jandarmeriei rurale‖ din 1930 desemna, pentru Legiunea de
jandarmi Suceava, 3 secţii şi 16 posturi, şi un post în Bosancea, pentru comunele rurale
Bosancea, Liteni şi Tişăuţi, în cadrul Secţiei de Jandarmi Burdujeni 520.
*
1930: În 1930, „se modifică în parte înaltul decret regal cu Nr. 4.636 din 7
Decemvrie 1929, publicat în Monitorul Oficial Nr. 274 din 9 Decemvrie 1929, precum
urmează… 5. Se aprobă contopirea satului Moara-Nichi cu satul Bosancea, sub numele
de Bosancea, ambele din comuna rurală Bosancea‖521.
În acelaşi Monitor Oficial din 22 ianuarie 1930, se publica „Tabloul de
determinarea circumscripţiilor teritoriale ale comunelor din judeţul Suceava‖, cu un
număr de 16 consilieri pentru Bosancea (poziţia 5) şi 8 consilieri pentru Liteni (poziţia
20)522. Bosancea şi Liteni rămâneau, ca şi Suceava-oraş, comună urbană în plasa
Dragomirnei523.
*
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1930, iulie 10: „Sunt trei luni de când Suceava a trăit o zi de spaimă în năvala
sătenilor din Bosanci‖524. Joi, 10 iulie 1930, ştiindu-se că ţăranii din satele din apropiere
vor să vină la Suceava, cu ocazia zilei de târg, pentru a protesta împotriva cametei, „30
poliţişti, 100 de jandarmi şi 70 soldaţi… s-au postat cordoane de jandarmi la bariere, care
au reuşit să oprească pe ţărani, câtă vreme aceştia veneau în grupuri mici‖, până ce „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. 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.
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. 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 sau potolit.
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‖ 525.
Înapoiat din Bucovina, dl Pompiliu Ioniţescu, subsecretar de stat la ministerul de
finanţe a făcut declaraţiuni presei cu privire la situaţia din acest ţinut: „Datoriile sătenilor
în Bucovina sunt foarte mari. Judecătoriile de acolo, care au ajuns 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‖ 526. În 23 iulie, Baroul
bucovinean, convocat la Cernăuţi, de către prof. univ. C. Rădulescu, condamna
„turburările antisemite, mişcările şi devastările ce-au avut loc în Maramureş şi în oraşele
şi satele Suceava, Câmpulung, Vama, Bosancea, Bălăceana etc. din Bucovina‖, dând
vina, în moţiunea finală, nu pe cauzele economice, în care administrarea abuzivă a
Fondului Religionar de către Mitropolia Bucovinei juca un rol însemnat, ci pe agitatorii
naţionalişti, „cerând cu aceeaşi energie stârpirea agitaţiilor prin prevenirea, urmărirea şi
aplicarea severă a legilor penale în fiinţă‖ 527. Şi mai exista un ţap ispăşitor, „A. C. Cuza,
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autorul moral al turburărilor din Bucovina, unde avem o adevărată psihoză
revoluţionară‖528.
*
1930, iulie 16: „O delegaţie din comuna Bosanci, condusă de sătenii Eremia
(Ieremie – n. n.) Lazăr şi Ion Tarafine, s-a 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‖ 529.
*
1930, iulie 16: La Tribunalul Suceava s-a luat „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‖ 530.
*
1931, iulie 14: Ministerul de Interne / Direcţiunea Administrațiunii Locale,
Tablou de comunele rurale din țară, formate potrivit legii sancționată cu Înaltul Decret
Regal Nr. 2.536 din 14 iulie 1931, publicată în „Monitorul Oficial‖ Nr. 161 din 15 iulie
1931, București, Imprimeria Centrală 1931. Comune rurale în Județul Suceava erau 63,
compuse din 63 de sate, în care listă intră Bosancea (p. 388).
*
1932, decembrie 15: Repartizări de comune rurale urbane nereşedinţă, între
plăşile din judeţele Severin, Hunedoara, Bihor şi Suceava, în baza decretului regal nr.
3.501, din 15 decembrie 1932, în baza Decretului regal „Nr. 16.369 A din 31 Decemvrie
1932, se înfiinţează o nouă plasă în judeţul Suceava, cu denumirea de plasa Bosancea,
acelaşi judeţ‖, cu reşedinţa în Bosanci, care cuprindea satele: Bosancea, Buninţi,
Burdujeni, Chilişeni, Ipoteşti, Lisaura, Mihoveni, Plăvălar, Poeni pe Suceava, Reuseni,
Ruşii Mănăstioarei, Securiceni, St. Ilie, Şcheia, Tişăuţi şi Udeşti.Litenii treceau în plasa
Ilişeşti, şi aceasta nou înfiinţată531.
*
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1936, iunie 22: „Tribunalul Suceava. Extras din statutele şi actul constitutiv al
societăţii Cabinetul de lectură „Lumina Satului‖ din cătuna Bulai, com. Bosancea, jud.
Suceava, recunoscută persoană juridică la 22 iunie 1936, prin sentinţa Nr. 184/936.
I). Denumirea societăţii: Cabinetul de lectură „Lumina Satului‖.
II). Sediul: cătuna Bulai, com. Bosancea, jud. Suceava.
III). Data constituirii: 17 iunie 1934.
IV). Scopul societăţii: Scopul societăţii este: a). îmbunătăţirea stării morale şi
materiale a membrilor săi, şi b). dezvoltarea membrilor săi pe terenul cultural şi social
naţional.
V). Comitetul de conducere al societăţii: 1). Gheorghe Sava Barbă; 2). Ion Mihai
Lungu; 3). Pavel a lui Ion Blându; 4). Titus a lui Nicolae Blându; 5). Toader a lui Costan
Naharniac; 6). Anton a lui Mihai David, şi 7). Gheorghe a lui Mihai Spoială.
Comisiunea de control: 1). Vasile Stroeşteanu; 2). Alexandru Ion Cârlan şi 3). Ion
Mihai Spoială.
Juriul societăţii: 1). Constantin Ostrovan; 2). Simion Ion Blându; 3). Toader
Mihai Cocolas; 4). Nicolae Simion Blându, şi 5) Conon Mireuţi, toţi agricultori din
cătuna Bulai, comuna Bosancea, jud. Suceava‖ 532.
*
1938, septembrie 1: „Transferările în învăţământul primar din jud. Baia, pe 1
Septemvrie 1938‖, cuprinde şi o învăţătoare din Bosanci: „Irimescu Eugenia, de la
Bosanci, jud. Suceava, la Şcoala Liteni, fete, p. VI‖. În cazul transferărilor în judeţul
Suceava, Maria Mandinescu, de la Bosanci băieţi este transferată la Busanci fete, p. III,
iar Constantin Dănăilă, de la Bosanci – Moara Mică, la Securiceni, p. I. La Bosanci vin
ca învăţători Răileanu Savel, de la Corocăieşti, în locul Mariei Mandinescu, p. III băieţi,
şi Răileanu Sinclitica, de la Udeşti, în locul învăţătorului Cernicanu, la şcoala de fete 533.
*
1940: În 1940, au fost menționați într-un litigiu bancar, Constantin Vasile Spoială,
Ion a Iacob Felic, Vasile Gherasim Gavrilovici, Ion a Dumitru Barbă, George a Toader
Albu, din Bulai-Bosance, din Bulai-Suceava: Gheorghe Salesci, Vasile Ivanciuc, Ion
Iacob Felic, iar din Bulai-Liteni: George Lupescu534.
*
1941: Teritoriul moşiei Bosanci era împărțit între Suceava (Bulai), Bosanci (Mora
Nică) și Liteni (partea sudică) și Vorniceni, care erau comune separate, conform
„Tabloului normaliștilor cu diplomă de capacitate, numiți în învățământul primar, prin
,,încredințare de post‖, pe ziua de 1 Octomvrie 1941:
467. Munteann N. Emil, seria 1938, media 7,74, numit în com. Bosanci, postal
IX, jud. Sueeava.
478. Florescu Gh. Dumitru, seria 1938, media 7,68, numit în com. Bosanci, postul
X, jud. Sueeava.
587. Martinovici Than, seria 1939, media 8,77, numit în com. Bulai-Suceava,
postul III, jud. Suceava.
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143. Pricop Marioara n. Mirea, seria 1938, media 8,12, numită în com. Bosanci
fete, postul IX, jud. Suceava.
179. Baciu Domnița, seria 1938, media 8, este numită în com. Bosanci, fete postul
VI, jud. Suceava.
346. Ivanciu Sofia, seria 1938, media 7,50, numită în com. Bosanci Podeni, postul
II, jud. Suceava.
442. Mustea Alexandrina n. Nossa, seria 1939, media 8,66, numită în com.
Bosanci-Moara Mică, postul V, jud. Suceava.
670. Gârleșteanu Nădejdea, seria 1940, media 9,17, numită în com. Bosanci,
postul II, jud. Suceava‖ 535.
*
1942, iunie 19: „Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Justiției, având în
vedere dispoziţiunile art. 62 din legea pentru dobândirea și pierderea naționalității
române; văzând listele de naționalitate întocmite de Primăria comunei Bosanci, jud.
Suceava, potrivit articolului suscitat, trimise cu adresa Nr. 300 din 1940, în care figurează
înscrisă și locuitoarea Zalischi (Zalețchi) Nicolae Eufrosina, născută Onicicu; având în
vedere, în urma verificării acestor liste și a dovezilor prezentate de către parte la primăria
respectivă, că susnumita îndeplinește condițiunile legale pentru a fi trecută în registrele
de naționalitate,
Decidem: Art. I. Zalischi (Zalețchi) Nicolae Eufrosina, născută Onicicu, la anul
1866, în comuna Bosanci, jud. Suceava, de religiune ortodoxă română, de origine etnică
română, e considera cetățeană română, potrivit art. 62 din legea pentru dobândirea și
pierderea naționalității române și se va înscrie în registrul de naționalitate al comunei
Bosanci, jud. Suceava. / Art. II. Dl director al afacerilor judiciare din acest minister este
însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni. / Dată la 19 Iunie 1942 / p.
Ministru, Paul Porumbeanu / Nr. 87.035‖536.
De aceleași prevederi ale legii, beneficiau și „Drăgoi Lazăr Ion Vasile, născut la
1883, soția sa Ioana, născută la 1890, și fiul legitim major Silvestru, născut la 1918, cum
și Heutel Elisaveta Petru, născută la 1882; Vârlan Marghioala, născută la 1889, și
Croitor Domnica Constantin, născută la 1878, toți născuți în comuna Bosanci, jud.
Suceava, de religiune ortodoxă-română, de origine etnică română‖, și care, conform legii,
„pot fi considerați cetățeni români‖537.
Caz similare: „Mânican Constantin Ilie, născut la 1888 în comuna Bosanci,
judeţul Suceava, de religiune ortodoxă-română, împreună cu soţia sa, Teodosia, născută
Găitan, născută la 1873, în aceeaşi comună, se consideră cetăţeni români, potrivit art. 62
din legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române şi se vor înscrie în registrul
de naţionalitate al comunei Bosanci‖; „Alexescu Safta Toader, născut la 1890 în
Bosanci, jud. Sueeava, de religiune ortodoxă-română, împreună cu soţia sa, născută
Blându, copiii legitimi minori Gheorghe şi Rachila, născuţi la 1925 în aceiaşi comună, se
consideră cetăţeni români, potrivit art. 62 din legea pentru dobândirea şi pierderea
naţionalităţii române şi se vor înscrie în registrul de naţionalitate al comunei Bosanci‖538.
*
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1943: „Dl Lazăr Drăgoi, din comuna Bosanci, județul Suceava, a intentat, la
Tribunalul Suceava, acțiune de divorț în contra soției sale Ecaterina, pentru motive
determinate de lege. Pacte nupțiale nu s-au încheiat. Din căsătoria acestor soți, au rezultat
2 copii, și anume Gheorghe și Elena Drăgoi. Soția pârâtă posedă 54 prăjini loc arătură pe
țarina comunei Bosanci, la locul numit „Parțic‖, cu o valoare de lei 54.000, și 8 prăjini
grădină în comuna Bosanci, învecinată cu Vasile Nichifor și Ioan Popadiuc, cu o valeare
de lei 24.000. / Nr. 7.872. / Dos. Nr. 105/942‖539.
*
1945, 16 februarie, Consiliul de Miniştri decide: „În temeiul dispoziţiunilor art.
49 al Legii nr. 641 pentru abrogarea măsurilor legislative anti-evreieşti… Următoarele
bunuri imobile se declară necesare pentru nevoi de utilitate publică şi expropriate ca
atare‖ 540, printre acestea numărându-se, la punctul H), nr. 25, şi proprietatea din
Bosancea a lui Rozlivek Emil.
*
1945, aprilie 6: „Ministerul Justiției. Noi, ministru secretar Stat la Departamentul
Justiţiei, având în vedere dispozițiunile art. 62 din legea pentru dobândirea și pierderea
naționalității române; văzând listele de naționalitate întocmite de primăria comunei
Bosanci, județul Suceava, potrivit art. mai sus citat, trimise cu adresa Nr. 300 din 1940,
în care figurează înscris și locuitorul Le Pagé Rudolphe Richard; având în vedere, în
urma verificării acestor liste și dovezilor prezentate de către parte, la primăria respectivă,
că susnumitul îndeplinește condițiunile legale pentru a fi trecut în registrele de
naţionalitate,
Decidem: Art. 1. Le Pagé Rudolphe Richard, domiciliat în București, strada
Dumitru Slugeru Nr. 21, născut în anul 1921 în comuna Bosanci, județul Suceava, de
religie romano-catolică, se consideră cetățean român, potrivit art. 62 din legea pentru
dobândirea și pierderea naționalității române și se va înscrie în registrul de naționalitate al
comunei Bosanci, jud. Suceava. Art. 2. Dl director al afacerilor judiciare din acest
minister este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a prezentei deciziuni. / Dată la 3
Aprilie 1945. / p. Ministru, Ioan David /Nr. 34.120‖541.
De aceleași prevederi au beneficiat și alți bosânceni, precum „Bondar Lazăr
Nistor, domiciliat în comuna Bosanci, jud. Suceava. născut la 1895 în Bosanci, de
religiune ortodoxă, soția Mariuca Sologine, născută la 1880 în Bosanci, se consideră
cetățeni români, potrivit art. 62 din legea pentru dobândirea și pierderea naționalității
române și se vor înscrie în registrul de naționalitate al comunei Bosanci, jud. Suceava‖ 542.
*
1945, septembrie 1: „Tabloul de posturi vacante pentru transferările pe 1
septembrie 1955‖, publicat de „Monitorul Oficial‖, cuprindea și posturile Județul
Suceava, unde erau necesari dascăli la „231. Bosanci Moara Carp, postul III, învățător;
232. Bosanci Moara Carp, postul IV, învățătoare; 233. Moara Nica (trecută ca sat în sine
– n. n.), postul VI, învățătoare‖543.
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1945: Învăţătorul Holeţec Constantin, p. I., se fixează la Bosanci Moara Carp /
Gladun Vera, învăţător definitiv la Vorniceni, p. II544.
*
1945, noiembrie 1: „Se fixează, pe data de 1 noiembrie 1945, următorii
învățători, la școlile arătate în dreptul fiecăruia:
Agăsculesei Dumitru, la Bosanci băieți, p. 10
Seiciuc Dumitru, la Bosanci băieți, p. 11
Tatulici Aurora, la Bosanci fete, p. 11
Popovici Leocadia, la Bosanci fete, p. 11
Dumitriu Aglaia, la Bosanci-Moara Mică, p. 7
Cortușan Domnica, la Bosauci-Moara Carp, p. 5‖545.
*
1946, ianuarie 17: Prin Decizia nr. 105.902 din 29 decembrie 1945, „dl dr.
Hătăneanu Leon se numeşte provizoriu, până la concurs, în postul vacant de medic al
circumscripției Bosanci, jud. Suceava, grupa A 13, tip 27, cu salariul de 9.700 lei
lunar‖546.
*
1946, ianuarie 26: Tribunalul Suceava, audiindu-i pe martorii Nistor Ieremie a lui
Mandache și Vasile Budurovici a lui Grigore din Bosanci, „constată că tânărul Ieremie
Mihai, fiul lai Nicolae și al Măriucăi Ieremie, din comuna Bosanci, a decedat cu 17 ani în
urmă, prin luna Mai (15 mai, în Bosanci), adică la anul 1928‖ și „ordonă înregistrarea
ulterioară a morții defunctului Mihai Ieremie, în registrul stării civile pentru morți al
comunei Bosanci‖547.
*
1946, februarie 3: „Prin decizia dlui insp. g-ral sanitar al jud. Suceava, Nr. 2.835
din 31 Decemvrie 1945, personalului sanitar auxiliar, notat mai jos, i se acordă gradații,
pe data de 1 Aprilie 1946, având stagiul legal, specificat în dreptul fiecăruia:
Moașei Bălănici Elena, de la Circ. Bosanci-Suceava, i se acordă gradația a III-a,
având 15 ani și 3 luni de serviciu.
Agentului sanitar cu 2 gr. Bălănici Vasile, de la Circ. Bosanci-Suceava, i se
acordă gradația a III-a, având 15 ani și 3 luni de serviciu‖ 548.
*
1946, februarie 23: Sentința Tribunalului Suceava, pentru înregistrarea târzie, la
primăria din Bosanci, a morții descendentului de emigrant transilvănean la Bosanci
Zaharia Ungur din Dragomirești (1774) „Gheorghe Ungurean, în etate de 69 ani, fiul lui
Toader, decedat la data de 23 August 1944, în cătunul Prelipca, comuna Salcea, județul
Botoșani, și înmormântat în comuna Bosanci‖ 549.
*
1947: Tribunalul Suceava „ordonă înregistrarea ulterioară a copilului Viorel
Gabor, în registrul stării civile pentru născuţi al comunei Bosanci, cu următoarele date:
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Nume: Gabor. Prenume: Viorel, sexul masculin, religiunea ort. Rom., fiul lui Lazăr şi
Domnica, născut la 1 mai 1944 în comuna Bosanci‖550.
*
1947, iunie 11: Decizia Ministerului Educaţiei Naţionale Nr. 165.788, din 11
iunie 1947 – Tabel de membrii corpului didactic primar, transferaţi pe 1 Septemvrie
1947, cuprinde următoarele transferuri, în localităţile comunei Bosanci:
Fochi Eusebie, de la Frumosul-Câmpulung, la Bulai-Suceava, post V, interese
materiale . Nahaiciuc Claudia, de la Stupca-Suceava, la Bulai-Suceava, post IV, vechime
în grad.
Pelecar Reghina, de la Bosanci Moara Carp – Suceava, la Bosanci Nr. 1, post XI,
int. fam. 551.
Prin Decizia nr. 270.290/947, urmau să se mai aprobe transferurile:
Volosciuc Adriana, de la Ipotesti- Suceava, la Liteni B. (p. 9654)
Vamanu Octavian, de la Suceava Bulai, la Suceava Nr. 1 (p. 9656)
Nahaiciuc Claudia, dela Suceava Bulai Suceava Nr. 2.
Cortuşan Domnica, de la 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 M. Carp.
Posteuca Maria, de la Udeşti, la Moara Carp. (p. 9657)
Mihăescu Eugenia, de la Bosanci Nr. 1, la Moara Nică 552.
1947: Prin Decizia Ministerului Educaţiei Naţionale Nr. 183.022/947, „se pun în
retragere pentru angajarea la pensie, pe data de 31 august 1947‖ şi „membrii Corpului
didactic primar‖ din comuna Bosance, respectiv: Huhaniuc Eufrosina şi Lupăşteanu
Aspazia553.
*
1973, mai 21: „Cu prilejul „Zilei Sănătăţii‖, pentru merite deosebite în domeniul
ocrotirii populaţiei din ţara noastră, pentru contribuţia adusă la afirmarea medicinii
româneşti, la dezvlotarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice medicale‖, prin „Decretul
Nr. 315 privind acordarea titlului de „Medic emerit al Republicii Socialiste România,
unor cadre medicale, şi „Aleodor Gh. Munteanu, medic la circumscripţia sanitară rurală
Bosanci, judeţul Suceava‖554.
BOTOŞANA. Satul Botoşana, numit, iniţial, Botuşani, are o semnificaţie
toponimică străveche, botuşanii fiind păstorii oilor botee, adică sterpe, iar locul în care se
aşezau astfel de stâne se numea, de regulă, botuş. Botoşana reprezintă, deci, vatra veche a
unei obşti păstoreşti, dar atestată documentar abia în 14 octombrie 1498, când Ştefan cel
Mare dăruia Mănăstirii Putna „satul Botuşani‖, pe care-l dobândise în urma unui schimb
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de moşii cu Stanciul, fiul lui Fedco, nepotul lui Mihul Starostescul, strănepotul lui
Giurgiu de la Frătăuţi.
Aşadar, Botoşana există măcar din vremea Descălecatului, atunci când legendarul
Giurgiu, menţionat doar în documentele moştenitorilor săi, îşi făcuse case la Frătăuţi, dar
stăpânea o mulţime de sate, inclusiv „Botuşani‖, loc în care, probabil, îşi amplasase
stânele cu miei, cârlani şi oi sterpe. Satul revine, însă, în proprietatea unor urmaşi ai
legendarului Giurgiu de la Frătăuţi, în 4 mai 1587, când Sora, văduva pârcălabului
Stanciul, a răscumpărat satul şi l-a dăruit fiicei sale, Marinca Mihăilescu.
Ctitorul mănăstirii Solca, sângerosul voievod Ştefan Tomşa, vestise, la începutul
anului 1615, că este în căutare de moşii, pe care să le cumpere, pentru înzestrarea ctitoriei
sale, care trebuia să întreacă Dragomirna lui Crimca măcar prin frumuseţea moşiilor. În
aceste condiţii, oferta bănească fiind surprinzător de avantajoasă, proprietarii de atunci ai
Botoşanei, numită, încă, Botuşani, „anume Anastasia (văduva lui Constantin Cărcu), fata
Michei, nepoata Răcătoaiei, cu fiul ei, Ieremie, şi sora, Marica‖, au vândut satul, în 25
octombrie 1615, pentru 700 ughi (ducaţi ungureşti), lui Tomşa Vodă, care-l dărui
Mănăstirii Solca.
Hotarnica privind achiziţionarea şi dăruirea unui „sat, anume Botuşani, în ţinutul
Sucevii, pe părăul Soloneţul Mic, şi cu loc de moară pe părăul amintit, cu toate fănaţele şi
poienile, ce se cheamă Şerba, şi cu toate hotarele în bucovina (adică în pădurea de fagi),
şi cu cămp, şi cu holme, şi peste holme, şi cu plaiuri, şi peste plaiuri, unde au fost vechile
hotare ale Căjvanei şi Botoşanei‖ este precizată în acelaţi document.
În 15 septembrie 1724, sunt menţionate, în hotarnica mănăstirii Solca, „casa lui
Grămadă şi aria Oncii‖, iobagi mănăstireşti, cu casa şi, respectiv, aria, la margine de
hotar, iar în 1760, este menţionat botoşăneanul Simion Tăutul, care avea casă în hotar cu
Soloneţul, satul dintre Botoşana şi Pârteştii de Jos.
În 18 iulie 1760, egumenul Solcăi, Venedict, s-a plâns domniei de împresurarea
moşiilor mănăstireşti Căjvana, Botoşani şi Hrinceşti, care se învecinau cu pământurile
răzeşilor Simion Comănescul şi Matei Bantăş, de către Gândul şi Stamate şătrarii
(încasatorii dărilor datorate de ţigani).
Între anii 1762 şi 1763, la Botoşana se stabilesc, în număr mare, familii de
emigranţi ardeleni, care dau consistenţă obştii săteşti şi individualizează un anume
specific folcloric.
Din Ilva Mare, au venit grănicerii năsăudeni Anton IOSIPIEŞ, fost vornic în Ilva,
preotul Pap BOCA, Maftei BOCA, Lupu HUCIU, Doroftei BOCA, Miron COCA,
Pintilei SLOVAC, Pintilei TODOREAN, Ion SLUTUL, Ion ONIGĂ, Maria
VÂNTEANCA, Ioan FINUŢ (străbunul celor care se vor numi FINIŞ), Atanasie HUCIU,
Ioan SUZA, Nichită BOCA, George HUCIU, Ion FRAGA, Marcu CHISSA, Maftei
CRIŢĂ, Chiriţă CREANGĂ, Lupu CRIŢĂ, Vasile CREANGĂ, Ştefan CREANGĂ,
Teodorel ROBU, Iacob BOCA, Simeon MOLDOVAN, Maria CRIŢĂ, Nichită OSEAC,
Lupu SOLCAN, Grigore SOLCAN, Pintilei ELIŞOR, Ioan ROBU, Frasin
MOŞCHIUCA, Leon STIGLEŢ, Lazar FAZAR, Lupu TODERAŞ, Simeon
BUBURUZAN, Grigoraş OPREA, Precop GHEORGHIAŞ, Ihnaţ, Ioan şi Petru
PUŞCARIU, Marcu BICO, Toader FLUTUR, Ion ILOVAN, Grigore BUŢĂ, Ioan
BRĂMSTRA, Ioan BABOR, Leon BOIUC, Ioan şi Pintilei BOCARIU, Vasile IOLVAN,
Petru GHEORGHIAŞ, Precop AGACI, Ion CIOCAN, Chirilă ŞTEHICAN, Vasile
CURŞEC, Maftei a POPEI (fiul preotului Pap BOCA) şi Doroftei ZAHORE.
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Din Rodna, au venit foştii grăniceri năsăudeni Toader şi Lupu PUŞCARIU, Ion
BUZĂ, Costin TEODORU, Toader RUSU şi Varvara STEREA.
Din Maier, au venit grănicerii năsăudeni Iacob STERCIU (primul învăţător al
Botoşanei), preotul Nichita BOCA, Andrei BUBURUZAN, Toader ICANU, Miron
GALIŢ, Grigore IOVA, Toma URGHIŞ, Iacob BURCĂ, Vasile, Maftei, Mihai, Iacob şi
Toader BUŢĂ, Vasile BLIŢĂ, Ion ŢUŞCĂU, Ioan ANTON, Mihai IACOBOI, Leonhard
WECKI, Maria IACOBOI, Mihai şi Ioan ŞTIRBU, Alexie SÂRGHIE, Alexa BUITĂ,
Ioan PINTILEI, Tofan ANDRONAŞ, Gheorghe GHITAR (străbunul celor din neamul
GHIAŢĂ) şi Lupu SAMSON.
Din Bârgău, au venit jelerii Ilie BÂRGĂUAN, Alexie STRAT, Ioan ŞCHIOPU şi
Dimitrie BÂRGĂUAN.
Din Fiscut, a venit grănicerul năsăudean Vasile VASAI.
Din Feldru, a venit grănicerul năsăudean Ion BORDIZAN.
Din St. George (Sângeorz), au venit grănicerii năsăudeni Nicolai URGHIŞ şi
Nistor TECHERILĂ.
Din Măgura, au venit supuşii Petru ROMANESCU, Ioan ROMAFIŞ, Ion
SÂNGIORGIU, Ion OLTU, Vasile LESUŢ (străbunul celor din neamul LEŞANU) şi
grănicerul Ioan SABA (ca şi Matei din Rebrişoara, străbunul celor din neamul SAVA).
Din Rebrişoara, Matei SABA, din Dicea, Ion TRIŞCUŢ, iar din Leşu Rodnei,
Daniil GORGA.
Din Bistriţa, au venit grănicerii Ştefan şi Alexa HAIDUC.
Recensământul lui Rumeanţev555, din 1772-1773, înregistrează la Botoşana, în
Ocolul Vicovilor, fără alte precizări, „70 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, 6
femei sărace şi 63 birnici.
În 1775, satul Botoşana, din Ocolul Vicovilor, avea 2 popi şi 107 ţărani, trăitori în
tot atâtea gospodării.
În 1843, biserica din Botoşana avea 1.036 enoriaşi, păstoriţi de preotul
administrator Constantin HURJUI. În 1876, paroh era Nicolai SBIERA, iar biserica avea
1.648 enoriaşi. Biserica fusese construită, în 1810, de administraţia habsburgică,
rămânând „Patron Se. K. und K. Majestat‖ şi în 1907, când paroh era Ştefan PAVEL,
născut în 1855, preot din 1883, paroh din 1895, iar cantor, angajat din 1887, era Chiril
CHIRAŞ, născut în 1867.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Rădăuţi – 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‖556.
O şcoală cu 6 clase avea să funcţioneze, la Botoşana, din 1883 557.
O listă de subscripţie pentru zidirea bisericii orientale din Cacica, întocmită, în
iunie 1891, de „Niculaiu SBIERA, paroch în Botuşana‖, fratele cărturarului I. G.
SBIERA, menţionează, printre familiile comunei, pe: antistele comunal Dumitru
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LEŞANU, cantorii bisericeşti Constantin PRELIPCEANU şi Teofil BOCA, marele
proprietar Simion LEŞANU, epitropul Gheorghi ROBU, Toader alui Grigori BOCA,
Georgi alui Ion Serghie FINIŞ, Nistor alui Georgi BOCA, Ioan MARCIANU, Ion alui
Samuil NICHITOIU, Ion alui Georgi BOCA, Ion al Saftei GHIAŢĂ, Georgi alui Grigori
BOCA, Dumitru alui Ion Iacob BOCA, Dionisie GHIAŢĂ, Onofreiu BOCA, Ion alui
Anton BOCA, Tanase FINIŞ, Gherasim SOLCANU, Ion a lui Simion FLUTUR, Nistor
alui Ştefan BOCA, Vasile SLEVOCA, Dumitru alui Serghie FINIŞ, Nichita alui Ion
SOLCANU, Iftimia, soţia lui Iordachi BOCA, Nichita alui Niculaiu FINIŞ, Domiţian
GHIAŢĂ, Georgi alui Ilie FINIŞ, Ştefan alui Dumitru FINIŞ, Ion alui Simion
CREANGĂ, Ion alui Georgi ROBU, Georgi alui Constantin BOCA, Ştefan al Ilenuţei
ROBU, Dumitru alui Irimie ROBU, Eudochia, soţia alui Ioachim SAVA, Grigori alui
Grigori ROBU, Irimie alui Ion FINIŞ, Ion alui Luca BOCA, Georgi alui Simion
FLUTUR, Gavril alui Ion NICHITOIU, Gavril alui Georgi ONIOIU, Luca PUŞCUŢĂ,
Alexandru, feciorul lui Ion BOCA, Paraschiva, soţia lui Teodor ONIOIU, Magdalina
CHIRAŞ, Palaghia alui Simion ROBU, Marina, soţia lui Teodor ONIOIU, Teodor alui
Ion FLUTUR, Maria, soţia lui Petru FINIŞ, Elisaveta, soţia lui Gavril NICHITOIU,
Nichifor BOCA, Toader CREANGĂ şi soţia sa, Ecaterina, Ion alui Gheorghi ONIOIU,
Ion alui Simion Acsenti BOCA, Toader alui Nichita SOLCANU, Eudochia, soţia lui
Manole FLUTUR, Teodor alui Nichita BOCA, Pinteleiu alui Georgi SLEVOCA,
Andreiu alui Nichita GHIAŢĂ, Mitrofan GHIAŢĂ, Ioan BĂEŞU, Miron BĂEŞU,
Georgi BUBURUZAN, Dumitru alui Pantelimon CREANGĂ, Michail TOMUŢU,
Dumitru MOŞINĂ, Ion alui STICLEŢU, Ileana PRELIPCEAN, Marina GHERMAN,
Grigori alui Andreiu BOCA, Toader LEŞANU şi Ion alui Grigori FINIŞ 558.
În toamna anului 1895, „creştinii noştri din Botuşana au făcut peste şese mii de
litri de vin din poame, şi la aceste mii de litri nu-s număraţi oamenii aceia cari şi-au făcut
mai puţin de 25 de litri. Sfinţia Sa părintele paroch, apoi învăţătorul şi dascălul de acolo
au fost persoanele acele care i-au îndemnat pe creştini să-şi facă vinuri din vişine, din
mere şi din pere, iar cinstiţii gospodari George FINIŞ şi Costan CREANGĂ au făcut
maşinile de stors. Botuşănenii au băut, la hramul lor din ist an, în ziua de Sâmedru, vinuri
făcute de dânşii ori bere, şi numai cei uitaţi de Dumnezeu, cum îi Costan alui Mihalachi
ŞESAN, Gavril GHIAŢĂ, Ion MUŞINA şi vadana Paraschiţa lui Mihalachi BAEŞ, au
băut otrava de bulearcă.
Eacă tipărim, aice, numele bravilor gospodari cari şi-au făcut vinuri din poame, şi
anume câţi litri şi-au făcut: Sfinţia Sa părintele Nicolai SBIERA 250 litri, dl învăţător
George BURCIU 50 litri, Gavril ROBU 138 , Ch. CHIRAŞ 50, Gherasim ILIŞOIU 50,
Gavril GHIAŢĂ 170, Dumitru GHIAŢĂ 80, Costan BOCA 166, Ioan BOCA 75,
Onufreiu FLUTUR 50, Dumitru FINIŞ 36, Ion NICHITOIU 56, Simion LEŞAN 128,
George GHIAŢĂ 36, George FINIŞ 64, George CREANGĂ 200, George STIGLEŢ 44,
George FLUTUR 50 (primul localnic român, care şi-a făcut dugheană), Grigori ROBU
75, Grigori alui Ştefan ROBU 120, Saveta ILIŞOIU 86, Ioan ONIOIU 130, Ioan
CREANGĂ 56, Pintilei SLEVOACĂ 25, Ioan ROBU 56, Pintilei ONIOUI 150, George
CREANGĂ 130, Costan GHIAŢĂ 100, Condurachi ILIŞOIU 25, Petrea NICHITOIU 80,
Foca NICHITOIU 30, Ioan ROBU 100, Georgi GHIAŢĂ 60, Ioan LEŞAN 60, Toader
BOCA 56, Ioan BOCA 70, Toader LEŞAN 160,Toader alui Dimitrie BOCA 160, Gavril
SLEVOACĂ 60, Niculai MUŞINA 25, Atanasie DANILIUC 52, Irimie DANILIUC 25,
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Maria CREANGĂ 40, Alexa FLUTUR 140, Costan CREANGĂ 240, Grigori BOCA
120, Costan BOCA 25, Ana BIDULAC 25, Dumitru BOCA 300, Grigori alui Dumitru
BOCA 40, Dumitru FINIŞ 30, Toader FINIŞ 60, Porfire PUŞCUŢĂ 50, Georgi alui
Grigori BOCA 70, Ioan FINIŞ 60, Andrei GHIAŢĂ 50, Dumitru GHIAŢĂ 62, Niculai
GHIAŢĂ 88, Dorotei BOCA 85, George BOCA 100, Vasile CREANGĂ 50, Nistor
NICHITOIU 40, Samuil CREANGĂ 100, Costan FLUTUR 25, Dumitru FINIŞ 50 şi
Teofil BOCA 100‖559.
O altă colectă, pentru Azilul de studenţi din Cernăuţi, făcută, în mai 1896, de „dl
paroch Nicolai SBIERA în comuna Botuşana‖, menţionează următoarele nume de
localnici: învăţător George BURCIU, primar Dumitru LEŞAN, epitrop George ROBU,
Chifor BOCA, Ion TOMUŢU, George FLUTUR, Condurachi ILIŞOIU, Grigori BOŞCA,
Sârghie FLUTUR, Damian BOCA, Dumitru CUCU, Gherasim alui Petru BOCA, Nistor
alui Ştefan BOCA, Dumitru alui Ion BOCA, Ion alui Simion NICHITOIU, Nichita alui
Ioan FINIŞ, Toader ONIOIU, Petre NICHITOIU, Amfilochie GHIAŢĂ, Societatea de
cetire „Cloşca‖, candidat jurist Ion alui Nicolai SBIERA, Teofil BOCA şi Chiril
CHIRAŞ560.
Banca rurală în sistem Raiffeisen a fost înfiinţată, la „Botuşana‖ în 1899, fiind,
practic, a opta însoţire din Bucovina, după cele din Crasna, Fundu Moldovei, Solca,
Stroieşti, Horodnicul de Sus, Ropcea şi Ilişeşti.
Însoţirea raiffeisiană din Botoşana a fost promovată de cabinetul de lectură
„Cloşca‖, înfiinţat, în 1895, în casa preşedintelui Dumitru Boca, cu 56 membri, 60 cărţi,
un abonament la gazetă şi 4 florini avere, şi era condusă de George Burciu, secretarul
cabinetului de lectură, şi gestionată de Mihai Ghiaţă. Vicepreşedinte al cabinetului de
lectură era George Câmpan.
În 1901, dialectologul Gustav Weigand a vizitat „Botoșana și Poieni Ungureni
(Poieni Solca – n. n.)‖, dar fără a nota vreun cântec, de unde a „mers spre sud-est, până la
Costâna‖ 561.
1906: „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‖562. „De Sf. Gheorghe (la 6 Mai 1906),
s-a sfinţit şcoala la Botuşana. „Precum este şcoala aceasta una dintre cele mai frumoase
zidiri şcolare, aşa a fost şi festivitatea sfinţirii ei una din cele mai pompoase, cu toate că
tempestatea a fost nefavorabilă, fiindcă a plouat tot timpul. Totuşi, au participat la sfinţire
peste 300 de oaspeţi, şi anume aproape toţi învăţătorii şi învăţătoarele din districtul
Humorului, căci vrednicul inspector şcolar Dolinschi, vrând să arate rezultatul muncii
sale prin 5 ani, a hotărât pentru ziua menită o adunare a reuniunii învăţătorilor din
districtul său. Afară de aceştia, au mai fost oaspeţi mulţi din districtul Rădăuţului,
Câmpulungului, Cernăuţului şi din districtul Sucevei. După finea şedinţei reuniunii,
începu, pe la orele 6 p.m., sfinţirea, care s-a săvârşit în sobor de... părinţii Pavel din
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Botuşana, Sauciuc din Poieni şi Mercheş din Dorna. După sfinţirea şcolii, a vorbit dl
părinte Pavel despre scopul şcolii, amintind persoanele care şi-au dat silinţă pentru
zidirea ei. Apoi a vorbit dl inspector şcolar Dolinschi, fericind şi felicitând comuna
Botuşana pentru şcoala aceasta, amintind cât au avut de suferit copiii şi învăţătorii, în
şcoala cea veche, unde a pierdut conducătorul 5 copii şi sănătatea, devenind el cu soţia sa
morboşi, şi cât de fericiţi trebuie să fie, acuma, toţi, văzându-se într-o zidire nouă, cu
toate întocmirile necesare. În fine, a ţinut dl (învăţător) superior A. Ţurcan o cuvântare
foarte frumoasă despre şcoală şi biserică, în care a expus însemnătatea ambelor pentru
cultura şi progresul poporului. După această festivitate, s-a sfinţit casa cabinetului
„Cloşca‖; aici a vorbit dl părinte Mercheş, întonând că nu e destul dacă îşi îndeplineşte
învăţătorul datoria sa în şcoală şi preotul în biserică, ci ambii trebuie să lucre, mână în
mână, la toate instituţiile economice şi naţionale, spre binele poporului‖563.
1907: La Botoşana se confruntă electoral „naţionaliştii‖ gospodari cu
„democraţii‖ onciuliştii: „Marţi, în 12 mărţişor, ne-am trezit noi, gospodarii din
Botoşana, că copiii noştri, pe care i-am trimis la şcoală, ca dragă doamne să înveţe, în 6
ani, cel puţin a scrie şi ceti, se întorc, pe la prânz, acasă, cu gura căscată, şi ne cheamă să
venim numaidecât îndata-mare la şcoală, căci aşa a poroncit dl învăţător superior Burciu.
Fără multă întârziere, am lăsat fiecare lucrul pe care chiar pusesem mâna şi ne-am grăbit
spre şcoală, să videm la ce ne cheamă dl superior. Mare ne-a fost mirarea, când am văzut
şcoala plină de gospodari, alarmaţi, aşa ca şi noi, subsemnaţii. Dar mai mult ne-am mirat
când, întrând în şcoală, am văzut pe un cuconaş tinerel că se urcă lângă masa unde şede,
de rând, învăţătorul şi începe a grăi la poporul adunat. Dar când am auzit ce grăieşte,
eram să împietrim, nu altceva. Că preoţii sunt duşmanii cei mai mari ai poporului; că ei
caută ca poporul să rămână în întunecime; că numai preoţii şi domnii, care scriu la
„Apărarea naţională‖ sunt de vină că poporul nostru e sărac, şi câte alte năzdrăvănii am
auzit din gura lui. Şi când am înţeles, din vorbirea lui, mai departe, că numai Aurel
Onciul şi Chisanovici sunt în stare a scăpa poporul nostru din cumpăna în care se află
acum, am izbucnit în hohote. Numaidecât am întrebat cine e acest domnişor? Şi ştiţi ce
am înţeles? Cuconaşul, care vorbea aşa de straşnic, e un ficior din popor, este prezidentul
Ivanovici al Societăţii academice „Dacia‖ din Cernăuţi, care tot spune că nu se amestecă
în treburile noastre. Dar fapta l-a dat de ruşine, căci am cunoscut îndată că el nu e altceva
decât un căpău plătit de dl Aurel Onciul, care cutrieră districtul nostru, ca să câştige
poporul pentru cei care îşi zic că se ţin de partidul democrat. Frumos lucru!‖. Textul, care
continuă tot aşa, este semnat de „Mai mulţi gospodari din Bouşana‖564, care erau, de
fapt… „părintele Pavel din Botoşana‖. Scandalul continuă până la sfârşitul anului, bietul
învăţător Burciu fiind făcut albie de porci de către stăpânitorul „tainei spovedaniei‖
locale. Dar dincolo de toate, veninoasele texte parohiale vehiculează numele unor
gospodari de funte ai Botoşanei, precum: „primarul din Botuşana Georgi Gheaţă‖565,
Artemi a lui Artemi Boca, Onufrei Oneoi, Gavril şi Toader Oneoi, I., B. şi H. Eidinger,
Maftei a lui Onufrei Oneoi, învăţătorul Zaharie Leşan, Gavril Domnari566,
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Botuşana, comună rurală,
districtul Gura-Humora, aşezată pe pârâul Botuşana, afluent din stânga pârâului
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Soloneţului. Suprafaţa: 16,61 km p.; populaţia: 1.838 locuitori români de religiune gr. or.
Este străbătută de drumul districtual Cacica-Arbore şi legată cu comunele învecinate
Comăneşti şi Poeni, prin şosele comunale. Are o şcoală populară, cu o clasă; o biserică
parohială, cu hramul „Sf. Dumitru‖ (o splendidă biserică moldovenească de lemn,
„ascunsă‖ de biserica nouă şi folosită, din păcate, pentru depunerea morţilor, în loc să fie
reamplasată, în cadrul unui complex muzeistic definitoriu pentru românismul bucovinean
– n. n.), şi o casă românească de economie. Domnul Moldovei, Ştefan Tomşa, a cumpărat
localitatea aceasta, de la Anastasia, fiica boierului Micu, şi a dăruit-o, prin hrisovul din 25
Oct. 1615, mânăstirii Solca, în stăpânirea căreia se găsea şi la 1776. Populaţia, formată
din locuitori originari şi din colonişti transilvăneni, se ocupă cu creşterea vitelor şi parte
cu exploatarea pădurilor. Unii locuitori se ocupă şi cu cojocăria. Comuna posedă 1.133
hectare pământ arabil, 217 hectare fânaţuri, 21 hectare grădini, 264 hectare izlaz, 26
hectare pădure. Se găsesc 128 cai, 939 vite cornute mari, 631 oi, 1.019 porci şi 92
stupi‖567.
1913: „Părintele Abageriu, exposit parohial în Braşca, fu numit paroh la
Botuşana‖568.
1913: „Joi, 4 septembrie 1913 a fost hirotonisit, de Excelenţa Sa Mitropolitul Dr.
Vladimir de Repta, din cantor român. În lector, Chiril Chiraş din Botuşana‖ 569.
1914-1918: Sacrificii de sânge pentru Bucovina au fost făcute şi de sătenii
Botoşanei „infanteristul Toader Gheaţă, Botoşana, Regimentul 22, rănit‖, „infanteristul
Ion Creangă, Botoşana, Regimentul 22, rănit‖, voluntarul sau „glotaşul Constantin
Buburuzan, Botoşana, Reg. 24, mort (între 1 şi 10.06.1915)‖, „rezervistul Constantin
Robu, Botoşana, Regimentul 22, prizonier‖ la ruşi, şi „infanteristul Nicolai Finiş,
Botoşana, Regimentul 22, rănit‖ 570. „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‖571.
În 1919, din Comisiunea agrară de ocol Solca făceau parte, ca „locţiitor: Chiril
Chiraş, cantor, Botoşana‖, iar ca locţiitor din partea ţărănimii, „Jacob Ghiaţa,
agricultor, Botoşana‖572.
1919: Se înregistrează „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‖ 573.
1930, iulie 18: În Joia grijilor în Bucovina, datorită rebeliunilor împotriva
cametelor bancare, „Dl deputat Gorcea a mai vizitat comunele Pârteştii de Jos, Pârteştii
de Sus, Cacica, Botoşana, Cajvana etc.‖574, primind asigurări de la ţărani că vor sta
liniştiţi.
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1941: „Tabloul normaliştilor cu diploma de capacitate, numiţi în învăţământul
primar, prin ,,incredinţare de post‖, pe ziua de 1 octombrie 1941‖575: Rădulescu T. Mihai,
seria 1938, media 7,74, numit în comuna Botuşana, postul IX, jud. Suceava‖.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 576, următorii
învăţători şi învăţătoare: Hrincescu Elisabeta, comuna Botoşana, jud. Suceava, media
7,83, şi Stoleru Ana, comuna Botoşana, jud. Suceava, media 7,67.
1945: „Prin Ordinul Nr. 319.634 din 15 Noemvrie 1945577, se fixează, pe data de
1 noemvrie 1945, următorii învăţători la şcoalele aratate în dreptul fiecăruia: Dobjanchi
Victoria, la Botuşana, p. 10‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului ţcolae
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947‖578, era transferată învăţătoarea
Seiciuc Ştefan, de la Ruşii Mănăstioara, la Botoşana, iar „Sahlean Claudia, de la Pârteştii
de Sus, la Botuşana, post VII, soţ preot‖ şi „Seiciuc Olga, de la Rus-Mănăstioara, la
Botuşana, post IX, soţ învăţător‖579.
Din vatra de sat, întemeiată de legendarul Giurgiu de la Frătăuţi, dar atestată
documentar abia în 14 octombrie 1489, s-au ridicat numeroase personalităţi, pentru a dura
în cultura română: poetul Vasile TOMUŢ, născut în 21 ianuarie 1878, publicistul Vasile
BOCA, născut în 8 ianuarie 1910, teologul Ştefan SLEVOACĂ, născut în 6 octombrie
1912, scriitorul Roman BOCA, născut în 13 noiembrie 1913, teribilul prozator Pan
SOLCAN, născut în 23 martie 1924, pictorul Ilie BOCA, născut în 21 februarie 1937,
marele sculptor Nicolae GHIAŢĂ, născut în 23 noiembrie 1939, şi pictoriţa Paraschiva
AGAPE, născută în 21 august 1944.
BOTOŞĂNIŢA. Satul Botoşăniţa, de lângă Siret, pătrunde în istorie în 30 martie
1492, atunci când, printr-o ieşire din indiviziune, Luca Iliaş, paharnic, şi copiii lui
Andreica Ilişescul (fratele lui Luca, fii ai aceluiaşi Ilie), vând lui Ştefan cel Mare, pentru
80 de zloţi tătăreşti, „jumătate de sat Botoşinţe pe Siret‖, pe care Ştefan Vodă îl dăruieşte
lui Stanciul, cunoscutul explorator şi exploatator de minereuri aurifere, şi surorii sale.
În 4 mai 1587, Sora, văduva părcălabului Stanciul, şi fratele ei, paharnicul Lupul,
dăruia fetei Sorei, Marinca, jupâneasa lui Vasili Mihăilescul uricar, jumătatea aceea de
sat.
1626: În 5 iulie 1626, copiii lui Vasili Mihăilescul, Tudosca, Nastasăea, Odochiea
şi Parasca, împart între ei moşiile părinteşti „şi s-au vinit Nastasiei şi lui Bilei giumătate
de sat Botoşinţi pe Horaiţ şi în vatră şi în câmpu‖.
1672: Prima hotarnică a satului datează din 18 iunie 1672 şi este prilejuită de
împărţirea celor două părţi de moşie între fraţii Nastasia şi Constantin, plus jupâneasa
acestuia, Părasca. Delimitarea proprietăţii conţine, în hotar, „pomătul lui Toader‖ Boţan,
„pomătul lui Toros‖, „colţul livezii lui Toader Boţan‖, „fântâna lui Părliş‖ şi „podul
Chirăi‖.
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1682: O parte din sat ajunge, după trecerea lor la ortodoxie moldovenească, în
stăpânirea armenilor Gavril şi Anghelina Focenco, fiind vândută, în 8 septembrie 1682,
unchiului acestora, Hulubei din Calafindeşti, pentru 30 de lei turceşti.
1704: O altă parte de sat este vândută, în 12 decembrie 1704, de Ionaşcu Bilăi,
fiul lui Gligoraşco Bilăi, vistiernicului Ioan Paladi. Gligoraşcu Bilăi a fost fiul lui Bilăi şi
al Nastasiei, fata lui Cărstea Mihăilescul (ginerele lui Stanciul pârcălab, cel împroprietărit
de Ştefan cel Mare cu o jumătate din satul şi moşia Botoşăniţa).
De-a lungul vremii, obştea răzăşească din Botoşăniţa izbuteşte să-şi păstreze
libertatea, chiar dacă intră în dese conflicte de hotar cu lacomul proprietar ecleziastic de
moşii, aşa cum a fost cazul în 10 ianuarie 1739, când stareţul Putnei s-a plâns domniei că
răzeşii Botoşăniţei i-ar fi „împresurat‖ hotarul Bălcăuţilor.
1762: „O mărturie a lui Tache Morţun din Calafindeşti, din 19 septembrie 1762,
pentru hotarele satelor Rudeşti şi Botuşaniţa‖ 580.
Sfârşitul răzeşiei vine, totuşi, în 6 octombrie 1744, când, fără urice doveditoare,
Ioan Nicolae Mavrocordat Vodă întăreşte lui Toader Hulubei şi nepoţilor lui, Toader şi
Dumitraşco Scorţescul, satul Botoşăniţa, „sat despre care (Hulubei) zisese că-l
stăpâneşte‖.
Recensământul lui Rumeanţev581, din 1772-1773, înregistrează la Botoşinţii, în
Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „16 – toată suma caselor‖, însemnând 3 ruptaşi,
2 femei sărace, 1 popă, 3 argaţi ai ruptaşilor şi 7 birnici.
În 1775, satul Botoşinţi din Ocolul Berhometelor avea 3 mazili, 1 popă şi 4 ţărani,
mazilii fiind Dochiţa, nepoata lui Toader Hulubei (fata Ilinchii şi a lui Gheorghe
Codrean), care vinde treimea din partea ei de sat, în 31 iulie 1784, celuilalt, mazil, Toader
Hulubei (fiul lui Toader cel bătrân, din vremea lui Mavrocordat) şi Tofana Hulubei.
Toader Hulubei îşi înzestrează fata, Antimiţa, în 20 februarie 1788, cu o treime de sat şi
moşie, iar Tofana lasă treimea ei Aniţei, fata sa, căsătorită cu preotul Ioan Berendei, care
vinde moştenirea, în 10 iunie 1789, fratelui ei, Vasile Hulubei. Spre sfârşitul anului, în 8
decembrie 1789, Tudura, nepoata lui Toader Hulubei, vinde partea ei de sat verilor
Apostol şi Toader Hulubei, astfel ajungând satul Botoşăniţa, în 11 aprilie 1790, când se
face o nouă ieşire din indiviziune, proprietatea cumulată a fraţilor Gheorghe, Andrei,
Tofana şi Ilinca Hulubei.
1784: 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‖582.
Numai că moşia din Dorneşti era rezervată coloniştilor maghiari, şi-atunci rutenii au optat
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pentru Bălcăuţi, inclusiv pentru Boroşăniţa (de asta, în 1908, biserica din Botoşăniţa încă
era „atenenţă‖ a celei din 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 funcţie 583.
În 1 iunie 1791, după obiceiul păgubos al vremii, Vasile Berindei arendează
partea sa de moşie lui Iuon Siretean şi lui Gheorghe Zus.
1788: Foaia de zestre a Antimiţii, fata lui Toader Hulubei, logodită, în 20
februarie 1788, cu Antohie Volcinschi, cuprindea, în 20/31 octombrie 1794, a
douăsprezecea parte din moşia Botoşeniţă, cumpărată în 17 iulie 1784 de la Dochiţa şi
Gheorghe Codrianul, împreună cu părţile Antimiţii, arendate lui Petre Tuşinschi din
1788.
Antohi Volcinschi va ceda partea de moşie din Botoşeniţa, zestre a soţiei sale,
cumnatului său, Costachi Lupul, în 9 martie 1797.
În 2 aprilie 1797, Ioan, Nicolae şi Grigoraş Ţânta, ficiorii Paraschivei, vând
administratorului Ludvig partea lor din moşia Botoşeniţa.
În 1843, Botoşăniţa sau Gropeni, cum se mai numea satul rămas în Bucovina,
avea 309 creştini ortodocşi, dar nu avea preot, aşa cum nu va avea nici în 1876, când
numărul enoriaşilor, care mergeau la Balcăuţi, era de 437 suflete, şi nici în 1907, satul
Botoşăniţa fiind arondat parohiei din Balcăuţi584.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Siret – 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‖ 585.
1877: Conform Convenţiei de delimitare a graniţelor, semnată la Bucureşti, în 26
noiembrie / 7 decembrie 1887, graniţa între Bucovina şi România „conduce, prin Lazary
(cota 508), prin punctul marcat 493, peste vârful Obcina Calafindeni (cota 506) , pe hartă
– Zaranka, urmată de punctele cu numerele 473 și 440, de unde începe să scadă, urmând
numerele 380, 372, 370, 875, 892, 350, 891, 380, 862, 389, 364 și 330 și, astfel,
înglobează Bucovinei satele Botuşaniţa, Gropana și Negostina, iar în România, satele
Rudești și Werpole. Din punctul cu numărul 330, linia de frontieră cade direct în râul
Siret, de unde urmează cursul râului, până la confluența pârâului Molniţa și, de acolo, se
ridică, cu acest pârâu, prin punctele notate cu 340 și 350, până la originea sa‖586.
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În 19 martie 1907, „Emanuel Popescul, proprietar în Botuşaniţa‖ era numit în
Comitetul districtual Siret, prin decizia Comitetului Naţional Român‖ 587.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Botuşeniţa, comună rurală,
districtul Siret, aşezată la hotarul ţării dinspre România, între Calafindeşti şi Gropana.
Suprataţa: 2,81 km p.; populaţia: 458 locuitori ruteni, de religie gr. or. Este lângă drumul
districtual Suceava-Siret; ţine de şcoala din Bălcăuţi; are o biserică filială, cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului‖, atenenţă a parohiei din Bălcăuţi. Această comună a fost
dăruită de Ştefan cel Mare, prin hrisovul din 14 Oct. 1488, mănăstirii Putna, în posesia
căreia se găsea şi la 1776. Populaţia ruteană este, pe cât se pare, adusă, pe vremuri, din
Pocuţia; rezistă romanizării şi formează, împreună cu bălcăuţenii şi cu alte câteva sate
învecinate, un petec slav, la centru român. Populaţia se ocupă cu creşterea vitelor şi puţin
cu agricultura. Comuna posedă 284 hectare pământ arabil, 158 hectare fânaţuri, 5 hectare
50 ari grădini, 116 hectare izlaz. Se găsesc 23 cai, 187 vite cornute mari, 17 oi, 80 porci,
44 stupi. Botuşeniţa, moşie, cu administraţie particulară, districtul Siret. Suprafaţa 3,17
km p.; populaţia: 6 locuitori, dintre care 4 ruteni gr. or.‖588.
În 30 octombrie 1910, în casa lui Emilian Popescul din Botoşeniţa, s-a ţinut
Adunarea generală a Societăţii Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni, sub conducerea lui
Dionisie cav. de Bejan şi a lui Alexandru Vitenco589. „În 30 octombrie 1910, a avut loc o
adunare a mazililor şi răzeşilor, în Botuşeniţa, la care au participat dl Dr. Cuparencu şi
studentul filolog Emilian Goraş. La gara din Siret, i-a aşteptat dl Emanuil Popescul
(marele proprietar al satului – n. n.) şi i-a condus la localul adunării. Au luat parte mazilii
şi răzeşii din Botuşeniţa şi o mare parte dintre gospodarii din comună şi împrejurime,
precum din Calafindeşti şi Şerbăuţi. Au vorbit domnii Dr. Cuparencu, E. Goraş, Vasile
Turturean, paroh în Calafindeşti, Vasile cavaler 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 sărbează popoarele Austro-Ungariei o festivitate rară. În 18 August a anului
acestuia, şi-a împlinit prea bunul nostru monarh ziua natală a 80-cea. Să rugăm pe prea
înaltul creator ca domnitoriul nostru să trăiască mulţi şi fericiţi ani, în deplină sănătate,
spre înţeleaptă ocrotire şi fericire a popoarelor sale. Şi noi, cari 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‖590.
1921: „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: Giurumia, născută Păunel Olga,
Botuşăniţa‖591.

587

Apărarea Naţională, Nr. 22, Anul II, 24 martie stil nou 1907, p. 4
Grigorovitza, Em., Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti 1908, p. 17
589
Revista Politică, nr. 3/1910, p. 8
590
Gazeta Mazililor şi Răzeşilor Bucovineni, Nr. 1, Anul I, 18 noiembrie 1910, p. 13
591
Monitorul Bucovinei, Fascicula 16, Cernăuţi 21 iulie nou 1921, pp. 64-66
588

171

1940: Tablou de cărţile de capacitate (atestate de meserie – n. n.) eliberate de
Oficiul Rădăuţi, anulate de minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940‖592: Malanciuc
Vasile, fierar, domiciliat în Botoşăniţa.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947593, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Racolţea Elena, de la Voitinel, la Botuşeniţa, Bileţchi Viorica, de la DorohoiBotuşeniţa, la Calafindeşti‖. „Hofman Elisabeta, de la Botoşăniţa, la Pătrăuţi, post X,
interese familiare”594.
BRĂIEŞTI. Satul lui Corlat din valea largă a Moldovei, Brăieştii, beneficiază de
atestare documentară din 13 septembrie 1518, când fiul lui Corlat, Toader Corlat, vinde
sulgerului Ivan Moţoc, în faţa Divanului lui Ştefăniţă Vodă, „a sa dreaptă ocină şi moşie,
după dreptul său uric, din uricul moşului nostru Ştefan Vodă, un loc de moară pe o
topliţă, unde a fost piua lui Vlaşin‖, pentru 80 de zloţi tătăreşti. Satul Brăieşti s-a numit,
îndelungată vreme, Corlăţeale (Corlata fiind un alt sat, al aceluiaşi ctitor), sub acest nume
fiind vândută o parte de sat, în 27 februarie 1577, mănăstirii Moldoviţa, pentru 283 zloţi
tătăreşti, de către Ionaşco, fiul Anuşcăi, nepotul lui Roman Ilieşescul, „a sa dreaptă ocină
şi moşie, din a patra jumătate de sat Corlăţeale‖ fiind înzestrată „cu cinci case şi cu
gardul ce se ţine de aceste cinci case‖.
În 22 mai 1587, mănăstirea Moldoviţa cumpără, de la Ştefan diac, pentru „37 şi o
jumătate taleri de argint şi pentru 9 ughi (ducaţi ungureşti) galbeni şi pentru 180 zloţi
tătăreşti… partea de sat Corlăţiale pe care a cumpărat-o de la Gligorie Popşea Turcul şi
soţia sa, Tudosca, fiica Nastasiei, nepoata Anuşcinei, care a fost fata lui Roman
Ilieşescul‖.
O întâmplare tragică, rezolvabilă, în vreme, conform principiilor dreptului valah
(răscumpărarea capului, principiu de drept pelasg vechi, descris şi de Homer, în „Iliada‖),
s-a petrecut, la „Corlăţele‖, în 1609 şi a fost transmisă generaţiilor viitoare prin cartea
domnească a lui Constantin Movilă:
„Facem cunoscut, cu această a noastră carte domnească, precum, în satul
Corlăţele, a fost găsit un copil mort, pe care o femeie, mai întâi, l-a născut şi, pe urmă, l-a
omorât şi l-a îngropat, şi, de aceea, am poruncit cinstitului şi credinciosului boier al
nostru, Pătraşco, mare vornic, ca să le ia (brăieştenilor), în loc de pedeapsă, 60 boi, dar,
nevenind încoace nimeni cu boii, s-a sculat credinciosul nostru boier, Niculae Boul,
vistiernic, şi a dat în visteria noastră, pentru pedeapsă, 100 ughi (ducaţi ungureşti), iar noi
i-am dat satul mai sus amintit, cu toate veniturile‖.
Niculae Boul îşi va lărgi, curând, noua moşie, cumpărând satul din vecinătate,
Stejăreni, şi bucăţile din Băişeşti pe care nu le dobândise, răscumpărând vinovăţia de
pruncucidere. În 8 septembrie 1610, „o femeie bătrână, anume Frosica, fiica Stancăi,
nepoata Marinei… a vândut dreapta ei ocină şi moşie din satul Stejereni, din a treia parte,
jumătate, şi din satul Corlăteşti, din a patra parte, jumătate, care se cheamă mijlocul… pe
apa Moldovei, cu morile şi piue pe ele, dumisale, fratelui nostru Niculae Boul, vistiernic,
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pentru 60 ughi‖. Peste mai puţin de o lună, în 20 septembrie 1610, în faţa şoltuzului
Ştefan din Baia s-au prezentat „Ignat, cu fratele său şi cu sora sa, Mancea, şi sora ei,
Mintia, copiii lui Dănilă, nepoţii Anuşcăi Todicoaiei, şi… au vândut a lor dreaptă ocină şi
cumpărătură, a opta parte din a patra parte, partea de mijloc de sat Corlăteşti… dumisale,
Niculae Boul, vistiernic, pentru 140 taleri bătuţi şi pentru 4 boi, boul preţuit cu 16 taleri‖.
Niculae Boul primeşte întăritură domnească, pentru părţile de sat Corlăteşti,
cumpărate de la urmaşii lui Ioan Corlat, în 1611, iar dreptul lui de cumpărătură este
consfinţit de pătrunderea în obştea răzăşească prin răscumpărarea vinovăţiei de
pruncucidere.
În 23 martie 1732, ginerele lui Boul, grecul Velicico Panaitache, vinde comisului
Vasilie Costache şi jupânesei Ilinca jumătate din satul Corlăteşti, pentru 50 lei, iar noii
proprietari revând partea de sat, cu preţ dublu (100 lei turceşti), lui Şerban Cantacuzino.
Cealaltă jumătate de sat, proprietatea altui strănepot al lui Niculae Boul, monahul
Iuon Brăescul, este dăruită, cu consimţământul „rudei celei mai apropiate‖, Solomon şi
Safta, mănăstirii Slatina, care beneficiază şi de alte bunuri pământeşti ale lui Brăescul: 4
boi, 2 vaci, 1 cal, 1 iapă, 39 stupi şi 10 capre.
Dania aceasta nu avea şi consimţământul celuilalt frate ai lui Iuon Brăescul, Gore,
iar copiii acestuia, Iuon, Costachi şi Gheorghe Gore, revendică partea de sat care li se
cuvine ca moştenire de la „răstrămoaşa lor‖, o fiică a lui Toader Boul, moştenirea fiindule întărită, datorită deselor jalbe călugăreşti, în trei rânduri, în 25 iulie 1751, în 13
decembrie 1782 şi în iunie 1795.
Satul Brăeşti, intens populat şi cu emigranţi transilvăneni, însemna o afacere mult
prea bună, pentru a nu fi râvnită de evlavioasa obşte de stăpânitori în sutană, pe
proprietatea boierului Ioniţă Gore stabilindu-se: Grigore SENIUCAN (din Posmuş),
Chirilă BUDA (Benic), Nicolai UNGUREAN (Şerbeni), Chirilă OPREA (morar din
Bilba de Jos), Ion BĂLGRĂDIANU (Alba-Iulia), Maftei TÂRNOVEANU (Bârgău), Ion
CHIRA (Pintic), Ursu UNGUREAN (Beica Românească), George a CATRINEI
(Posmuş), Ignatie UNGUREAN (Dumitra), Teodor JITAR (Bobohalma), Maftei BOVEZ
(Sf. George), Ladislau LAZAR (Şerbeni), George PUŞCAŞ (Sf. George), Costan
UNGUREAN (Pintic), Vasile PLETOSU (Pintic), Ion şi Petru UNGUREAN (Arpa),
Ignat UNGUREAN (Dicea), Nicolae BRUJILĂ (Posmuş), Vasile BUTA (Pintic), Chirilă
IOAN (Pintic), Iustin şi Ioan UNGUREAN (Pintic), Ioan GREŞA (Dicea), Nichita
MIHALAŞ (Şieuţ), Nicolae BĂRDĂŞAN (Şieuţ), Ion VASCĂ (Şieuţ), Lupu BUBĂ
(Şieuţ), Ioan şi Mihai BLAŞCĂ (Arpa), Teodor PODAR (Pintic), Dumitru RUSU (Şieuţ)
şi Ilie MOLDOVAN (Şieuţ).
Majoritatea ardelenilor se stabilesc la Brăeşti între anii 1763-1778.
În 1774, „Împăratul și-a exprimat dorința de a trasa o linie dreaptă, de la pârâul
Huko, la Brăieşti‖ 595.
În 1775, satul Brăeşti, din Ocolul Moldovenesc, avea 1 mazil (Ioniţă Gore) şi 12
gospodării ţărăneşti, dar populaţia satului sporeşte rapid, în baza valurilor de emigraţie
transilvană care vor urma.
În 20 octombrie 1815, fiica lui Gheorghe Gore, Maria Ghervan, renunţă la partea
ei de sat, în favoarea fraţilor ei, Iordachi şi Ion Gore.
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În 26 noiembrie 1816, la Brăeşti a fost instalat un „rastell‖, în cadrul cordonului
militar sanitar, pentru combaterea pestei596.
În 1826, o companie a Regimentului nr. 41 de Infanterie a fost dislocată la
Brăieşti, pentru a veghea asupra frontierei cu Moldova597. „Rastell‖-ul era condus, încă
din 1816598, de Johann Speth599.
În 1843, biserica din Brăieşti era proprietatea armeanului Wartarus von
PRUNKUL, dar nu avea un preot pentru cei 321 de enoriaşi ortodocşi. În anii următori,
inclusiv în 1876, satul va fi arondat, împreună cu Cornu Luncii, bisericii din Băişeşti (dar
preotul trăia în Brăieşti, iar poşta se afla la Măzănăieşti600). Biserica din Brăeşti, ctitorită,
în 1773, de mazilii Ioniţă, Constantin şi George GARSU, îl avea paroh, în 1907, pe Ioan
POHOAŢĂ, născut în 1865, preot din 1897, paroh din 1900, iar cantor era, din 1906,
Ieremie BÂRLEANU, născut în 1876.
1847: „Sinăuţi și Brăieşti, pe Moldava, au garnizoane‖601. Cum cartea despre
geografia europeană, scrisă de colonelul Franz Xaver Rudtorfer era publicată, în
traducere, dar fără datarea originalului, este probabil ca datele să se refere la anii 1830.
O şcoală cu 2 clase a început să funcţioneze, la Brăeşti, din anul 1900 602.
Însoţirea rurală raiffeisiană din Brăieşti s-a înfiinţat în 1903, sub preşedinţia lui
Ioan Vasilovschi, avându-l director pe preotul Ilarion Siretean, iar vistiernic – pe Leon
Vasilovici. Învăţător al satului era Simion Medvighi.
Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă lumina
tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 603, în 1940, Alexandru
VOEVIDCA a cules folclor şi de la brăieştenii Casian MONOR (45 ani în 1908) şi Ilie
POHAŢĂ (21 ani în 1908).
„Părintele Ion Pohoaţă din Brăieşti a fost destins de Majestatea Sa Împăratul cu
„Crucea de aur pentru merite, cu Coroană‖, atârnată de panglica „Medaliei pentru
vitejie‖, în semn de recunoştinţă pentru ţinuta lui deosebit de patriotică şi vitejească în
faţa duşmanului… Părintele Pohoaţă, la năvala duşmanilor în ţară, de-abia a putut scăpa
cu viaţă spre a se refugia, cu familia sa, în străinătate, iar avutul său a rămas de-a întregul
pradă potopului de vrăjmaşi care s-au strecurat necurmat prin acele locuri‖ 604.
1907: „Pentru internatul de băieţi „Vasile Cocîrlă din Suceavă‖ au avut
bunăvoinţa a dărui: …parohul Ioan Pohaţă din Brăeşti a donat, drept praznic după tatăl
său, Dumitru, 5 ţuhale cartofle, 15 pâini de săcară, 1 ţuhal făină păpuşoi şi 1 demerlie
fasole… Administraţia internatului îşi esprimă dorinţa ca exemplele părintelui paroh
Pohaţă şi a superiorilor Alexandru Ţăran şi Emanuil Cimpoeş să nu rămână singuratece. /
Suceava, în Decemvre 1906. / Aurel Halip, administrator‖605. Dar, oportunitatea
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praznicului după tată însemna, la Brăieşti, şi o componentă a încrâncenatei politici
bucovinene a vremii, care avea doi comandanţi de oşti propagandistice, pe „părintele
Pohoaţă‖, care intrase „ca învăţător auxiliar‖ doar „ca să fie suspendat cantorul Bârlean,
numai din cauză că a lucrat, la alegerile de astă-primăvară, pentru partidul democrat‖.
Deci, preotul era „naţionalist‖ de-al lui Iancu Flondor (făcea parte din Comitetul
districtual Humor), iar cantorul – „democrat‖ de-al lui Ilarion Onciul. Iar arbitru
părtinitor, care îl pune pe cantor la punct, în gazetă, a fost „Ilie Sabin, conducător
şcolar‖606.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Brăeşti (sau Corlăţelele),
comună rurală, districtul Gura-Humora, aşezată pe partea stângă a râului Moldova, spre
N-V de Băeşti. Suprafaţa: 2,87 km p.; populaţia: 644 locuitori români, de religie gr. or.
Este străbătută de drumul Berchişeşti – Cornul-Luncii; are o biserică parohială, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‖. La 1776, era în posesia mănăstirii Slatina şi a
mazilului Ioniţă Gori. Populaţia, formată din locuitori originari, peste care au venit
numeroase familii emigrante din Transilvania, se ocupă cu agricultura şi cu creşterea
vitelor. Comuna posedă 607 hectare arături, 23 hectare fânaţuri, 2 hectare grădini, 66
hectare izlaz. Se găsesc 28 cai, 207 vite mari cornute, 108 oi, 245 porci, 26 stupi.
Brăeştii-Pruncului, parte din comuna rurală Brăeşti, districtul Gura-Humora. Se mai
numeşte şi Corlăţelele-Goale‖ ‖607.
1914-1918: „Rezervistul George Avram, Brăieşti, Regimentul 22, rănit‖ 608.
1921: „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‖ 609.
1941: „Tabloul normaliştilor cu diploma de capacitate, numiţi în învăţământul
primar, prin ,,incredinţare de post‖, pe ziua de 1 octombrie 1941610: Istrate Vasile, seria
1938, media 7,60, numit în comuna Brăeşti, postul IV, jud. Suceava‖.
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 24611: Halip Vasile, soldat,
ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Brăeşti, judeţul Suceava, mort la 19 iulie
1941‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947612, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Lazurcă Felicia, de la Brăeşti, la Bosanci Nr. 1, iar Nichitoaia Ioan, de la
Drăgoeşti Centru, la Brăeşti‖.
Un urmaş al plugarului din Bârgău, Maftei Târnoveanu, care s-a stabilit la Brăeşti,
împreună cu soţia, cinci băieţi şi două fete, în 1771, Mircea TÂRNOVEANU, care se va
naşte în 9 februarie 1921, avea să ajungă un mare matematician român.
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BRAŞCA. A patra parte a satului Ilişeşti, cea dinspre Bălăceana, care a aparţinut
familiei Calmuţchi, s-a numit Braşca (Briaţca), satul Ilişeşti, împreună cu Briaţca având,
în 1775, 31 famili de ţărani şi 13 familii de călăraşi.
Între anii 1768-1774, s-au stabilit la Braşca, pe moşia ginerelui lui Calmuţchi, Ion
Dumitraş, familiile emigranţilor transilvăneni Teodor MOROŞAN (Borşa), George
ROTARIU (Ivănuşca), Vasile ROTARIU (Zahorna), Tanasă DAMIAN (Salug), Simeon
URECHE (Mămăliga), Ioniţă BUCAL (Ivănuşca), Iftimie şi Grigoraş GROSAR
(Cherchesin), Ioniţă CORLAŢAN (Nicula), Precop PUŞCARIU (Laştiuca), Miron
PASCAL (Laştiuca), Nicolai CIOBAN (Laştiuca), Vasile FELLO (Laştiuca), Chirilă RAI
(Laştiuca), Ion DRAGONIŢĂ (Laştiuca), Teodor PRISACARIU (Ivanuşca) şi Teodor
PASCAL (Laştiuca).
Recensământul lui Rumeanţev613, din 1772-1773, înregistrează la Briaşca, în
Ocolul Siretului de Sus, fără alte precizări, „27 – toată suma caselor‖, însemnând 1 mazil,
1 argat al lui, 1 femeie săracă, 1 jidov şi 23 panţiri isprăvniceşti.
Între anii 1782-1787, se stabilesc la „Braşcea (Braschka)‖ câteva familii de
agricultori şi meşteşugari germani, veniţi din Franconia, Bavaria şi din Austria.
În 30 iulie 1848, Simion Lucaş, Gheorghe Grosar şi Many Hazd semnau, în
numele comunei Braşca, cele 17 revendicări bucovinene, formulate şi asumate împreună
cu humorenii şi ilişeştenii.
În 1843, paroh la Ilişeşti şi Braşca era Georgie BUCEVSCHI, tatăl pictorului
Epaminonda Bucevschi. Parohia avea 1.146 enoriaşi. În 1876, paroh era Nicolai
BACZYASKI, iar numărul enoriaşilor ajunsese la 1.760 suflete. În 1907, parohia din
Braşca, distinctă faţă de cea din Ilişeşti, era slujită de preotul George ABAGER, născut în
1867, preot din 1895, cantor fiind, din 1893, Alexandru TELEAGĂ, născut în 1858.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Suceava – 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, Măzănăieşzi cu Stejăroaia, Stulpicani cu
Plutoniţa, Doroteea, Voroneţ cu Bucşoaia şi Frasin‖614.
O şcoală cu 2 clase avea să funcţioneze, la Braşca, începând din anul 1893615.
1891: O listă de subscripţie pentru zidirea bisericii orientale din Cacica, întocmită,
în iunie 1891, de „Niculaiu Bacinschi, paroch în Ilişeşti‖, menţionează, printre familiile
din Braşca, pe: Luca MĂRGINEAN, Terenti POPOVICI, Vasile GROSARIU, Niculaiu
ŞULEA, Vasile MIRONIUC şi Teodor ROŞCA616.
1903: O petrecere populară, organizată de Societatea de citire „Frăţia din Braşca‖,
în 1903, „în ziua Sf. proroc Ilie, în folosul copiilor sărmani de la şcoala poporală din loc‖,
s-a desfăşurat „în grădina gospodarului de aici, Anton Popovici. Locul petrecerii, cu toate
că era încunjurat, jur-împrejur, de frumoşi pomi roditori, a fost încă foarte frumos decorat
613

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 346
Politische und gerichtliche / Organisation / der / im Reichsrathe vertretenen Länder von Öesterreich,
Wien 1869. pp. 158-161
615
Shematismus der Bukowinaer, Czernowitz, 1843 p. 44, 1876 p. 40, 1907 p. 153
616
Gazeta Bucovinei, Nr. 15, Joi 20 Iunie (2 Iulie) 1891, p. 4
614

176

şi cu brădănaşi, ghirlande de cetină de brad şi steaguri împărăteşti, treicolore şi
bucovinene… Dansul a început cu hora străbună, cam după 2 oare p.m., şi singuraticele
jocuri au urmat lanţ, unul după altul, până spre zori de zi‖. A avut loc şi o reprezentaţie
teatrală, cu comedia „Piatra din casă‖, de Vasile Alecsandri, jucată de tineri din Braşca,
Ilişeşti şi Bălăceana. Printre oaspeţii de onoare ai manifestării s-au numărat învăţătorul
superior din Braşca, Vasile NAHAICIUC, parohul Ilie cav. de ANDRUCHOVICI,
învăţătorul superior din Ilişeşti, Petru COLESNIUC, pădurarul din Ilişeşti, Teodor
BERENŢAN, primarul Braşcăi, Iohann MOCK, ciubotarul din Braşca, Iohann
WENDLING, Iancu şi Aurica MIHAESCU din Braşca, dar şi proprietarul Fritz AST, tot
din Braşca617.
1906: „Posturi vacante: Centrul medical comunitar pentru localităţile Baiaşeşti,
Brăieşti, Braşca, Drăgoieşti, Ilişeşti, Joseffalva, Corlata, Lucăceşti, Măzănăieştie și
Stupca și zona medicală Ilişeşti (Bucovina), angajează un medic comunitar. Salariul:
1.200 coroane și beneficiază, de asemenea, de taxe standardizate. Solicitanții pentru acest
post au datoria să depună, în conformitate cu § 5 din lege, următoarele acte: 1. Dovadă
privind dreptul de a practica medicina în regatele și țările reprezentate în Imperiu, 2.
Dovadă de cetățenie austriacă, 3. Dovadă că sunt suficient de competenți în a vorbi, pe
lângă limba germană, și limba română. Aplicațiile corespunzătoare sunt așteptate, în
patru săptămâni, începând cu data de 20 iunie, la k. k. Autoritatea raională
Gurahumora‖618.
1907: „Martorul Kristian Hock din Braşca şi Adam Walter din Ilişeştie afirmă că
Wilhelm Sauer din Măzănăieşti, precum şi alţi alegători din aces sat, au primit, pentru
voturile lor, de la Aurel Onciul, câte 20 coroane, pe când Andrei Melniciuc din Braşca şi
mulţi alţi alegători din acest sat au primit, pentru voturile lor, suma de 2 coroane‖ 619.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Braşca, comună rurală,
districtul Gura-Humora, aşezată la obârşia pârâului Ilişeşti, puţin spre Nord de comuna
rurală Ilişeşti şi la hotarul districtului Suceava. Suprafaţa: 2,78 km p.; populaţia: 471
locuitori români, în mare parte, şi de religiune gr. or.; restul, colonişti germani. Este
aproape de drumul principal Suceava – Gura-Humora; are o şcoală populară, cu o clasă,
şi o biserică filială, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‖, atenenţă a parohiei
din Ilişeşti. La 1776, aparţinea mănăstirii Ilişeşti; la 1779, însă, a trecut în posesia
boerului Ioan Dumitraş. Populaţia, formată de locuitori originari, peste care au survenit
numeroase familii de emigranţi transilvăneni, se ocupă cu agricultura şi cu creşterea
vitelor. Comuna posedă 239 hectare pământ arabil, 31 hectare fânaţuri, 2 hectare grădini,
51 hectare izlaz. Se găsesc 59 cai, 196 vite mari cornute, 83 oi, 260 porci şi 9 stupi.
Braşca moşie, districtul Gura-Humora, consistând numai din păduri şi păşuni. Are o
suprafaţă de 0,60 km p., cu câţiva locuitori. La 1776, depindea de satul cu acelaşi nume şi
era în posesia mănăstirii Ilişeşti‖620.
1908: „Duminică, în 9 august 1908, a aranjat „Arcaşul‖ din Braşca un concert,
împreunat cu dans. Corul arcaşilor, instruit şi condus de domnii Roşca şi Boca, a executat
frumos cântecele din program. Mult a plăcut „Marşul lui Tudor‖, cor mixt. A fost şi un
venit frumos material. Dansul din ograda gospodarului Popovici a fost întrerupt de o
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ploaie torenţială, care a făcut mari pagube gospodarilor. S-a prourmat petrecerea, destul
de animată, în sala cabinetului de lectură „Frăţia‖. S-a jucat până târziu, noaptea. Au fost
şi tineri din Ilişeşti şi împrejurime. Urmaţi, ilişeştenilor, exemplului feciorilor din Braşca!
Unde vi-i „Păunaşul Codrilor―?‖ 621. „Traian Roşca din comuna Braşca‖, avea să fie, în
perioada interbelică, harnic activist LANC 622.
1908: „În raportul petrecerii Arcaşilor din Braşca, un anonim a avut îndrăzneala
să hulească asupra societăţii „Păunaşul codrilor‖ din Ilişeşti. Ca preşedinte al acestei
societăţi, ţiu de sfânta mea datorie să rectific ceea ce anonimul susţine despre societate /
L. Husarciuc, preşedintele societăţii‖ 623.
1913: „Părintele G. Cosmovici, cooperator în Mahala, fu numit exozit parohial în
Braşca‖624.
1922: 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: Constantin Baciu la Braşca‖625.
1941: „Domnule Prim-Procuror, / Subsemnatul Roşca Teodor, fost funcţionar la
primăria Municipiului Cernăuţi, actualmente refugiat şi domiciliat în orraşul Arad, str.
Consistorului Nr. 40, unde sunt funcţionar al Municipiului, cu onoare vă rog să binevoiţi,
în baza decretului-lege referitor la reconstituirea de acte de stare civilă a refugiaţilor din
Basarabia şi Bucovina de Nord, publicat în Monitorul Oficial Nr. 295 din 14 Decemvrie
1940, a dispune reconstituirea actului de divorţ, intervenit între mine şi Ana Roşca,
născută Alexandrovici. Subseranatul sunt originar din comuna Braşca, jud. Suceava, dar
am trăit la Cernăuţi de mic, unde mi-am făcut studiile şi unde eram funcţionar al
Municipiului. În Cernăuţi m-am căsătorit civil şi tot Tribunalul din Cernăuţi mi-a
pronunţat divortul, divorţ care a fost transcris în registrele de stare civilă a Primăriei
Cernăuţi. Aceasta, fără a înştiinţa Parohiatul şi Oficiul stării civile din satul meu natal,
Braşca, jud. Suceava. În baza acestui divorţ, fosta mea soţie, Ana Roşca, născută
Alexandrovici, s-a şi recăsăorit, tot în Cernăuţi, nude a rămas şi după ocupaţia rusească.
Neputând salva nici un act referitor la acest divorţ, propun ca probe asupra celor afirmate
mai sus pe martorii: 1) Vasile Pentelei, gardian public al Poliţiei din Solca; anexez
declaraţia acestui martor autentificată; 2) Şerbaniuc Gheorghe, gardian public la Poliţie,
Municipiului Ploieşti, anexez declaraţia antentificată; 3) Micinschi Stan, şeful serviciului
economic al Primăriei Municipiului Arad, pe care rog să binevoiţi a-l asculta sub prestare
de jurământ. Mai adaug că aceşti martori, pe care i-am propus pentru a dovedi starea mea
civilă reală, sunt toţi refugiaţi din Cernăuţi şi mă cunosc bine… / Roşca Teodor‖626.
1945: „Prin Ordinul Nr. 319.634 din 15 Noemvrie 1945627, se fixează, pe data de
1 noemvrie 1945, următorii învăţători la şcoalele aratate în dreptul fiecăruia: Procovanu
Nicolae, la Braşca, p. 4, soţie învăţătoare, iar Părău Gheorghe a fost mutat, de la Braşca,
la Stupca.
1949: „DECRET Nr. 20 pentru autorizarea Statului, prin Ministerul Agriculturii
să facă unele schimburi de terenuri. / Art. 1. Se autorizează Statul Român, prin Ministerul
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Agriculturii, ca, prin derogare de la dispoziţiunile art. 2 din Legea Nr. 187 din 1945,
pentru înfăptuirea reformei agrare, publicată în Monitorul Oficial Nr. 68 bis, din 23
Martie 1945, şi art. 2 şi 11 din Legea Nr. 203, pentru reglementarea circulaţiei şi
stabilirea regimului juridic al imobilelor agricole, publicată în Monitorul Oficia1 Nr. 140
din 23 Iunie 1947, în vederea comasării terenurilor proprietatea Statului, pentru
înfiinţarea Fermei Ilişeşti, judeţul Suceava, să facă următoarele schimburi de terenuri:
Botezat Nicolae a Maftei din comuna Braşca dă Statului terenul în întindere de 6.697
mp, corpul funciar 1.241, 921, 1.244, 921, 1.980 din parcelele 88/1, 88/2, 89/1, 89/2,
2.467/4 a comunei Ilişeşti, jud. Suceava. În schimbul terenului de mai sus, Statul Român
cedează celui de mai sus terenul în suprafaţă de 7.042 mp, din parcela 367 şi 377/1 a
comunei Braşca. Botezat Aglaia a Vasile, născută Prelipceanu, dă Statului terenul în
întindere de 1.484 mp, corpul funciar 2.111 parcela 3.021/23 a comunei Ilişeşti, jud.
Suceava. În schimbul terenului de mai sus, Statul Roman cedează celei de mai sus terenul
în suprafaţă de 1.940 mp, din parcela 577/2 a comunei Braşca. Costân Gafiţa a George,
născută Runcan, dă Statului terenul în întindere de 2.822 mp, corpul funciar 2.112, din
parcela Nr. 3.021/21, 3.019/1, a comunei Ilişeşti, jud. Suceava. În schimbul terenului de
mai sus, Statul Român cedează celei de mai sus terenul în suprafaţă de 2.822 mp, din
parcela 577/1, a comunei Braşca. Costân Lidia a Gheorghe dă Statului terenul în
întindere de 1.129 mp, corpul funciar 1.069, din parcela 3.018 a comunei Ilişeşti, jud.
Suceava. În schimbul terenului de mai sus, Statul Român cedează celei de mai sus terenul
în suprafaţă de 1.129 mp, din parcela 577/3, a comunei Braşca. Florica Arcadie Onisifor
din Braşca dă Statului terenul în întindere de 5.590 mp, corpul funciar 1.785 din parcela
3.071/2, a comunei Ilişeşti, jud. Suceava. În schimbul terenului de mai sus, Statul Român
cedează celui de mai sus terenul în suprafaţă de 6.406 mp, din parcela 397 a comunei
Braşca. Mărgineanu Trăian şi Arcadia din Braşca, dau Statului terenul în întindere de
3.824 mp, corpul funciar 1.240 din parcela 2.532/2 a comunei Ilişeşti, jud. Suceava. În
schimbul terenului de mai sus, Statul Român cedează celor de mai sus terenul în
suprafaţă de 3.936 mp, din parcela 400/2 a aceleiaşi comune, adică Braşca. Nimigeanu
Dumitru a Nichifor din Braşca dă Statului terenul în întindere de 3.217 mp, corpul
funciar 2.091 din parcela 2.531/3 a comunei Ilişeşti, jud. Suceava. În schimbul terenului
de mai sus, Statul Român cedează celui de mai sus terenul în suprafaţă de 3.217 mp, din
parcela 521/5 a comunei Braşca.
1877: La Braşca s-a născut, în 28 iulie 1877, unul dintre marii artişti plastici
moderni ai Bucovinei, Archip ROŞCA.
BREAZA. Moş-strămoşii românilor din Breaza sunt Timotei şi Berchez,
menţionaţi, ca şi în cazul lui Benea, a cărui casă devenise reper toponimic, cu dealuri şi
runcuri în hotarnica braniştei mănăstirii Putna din 15 martie 1490. Berchez a rămas
înveşnicit şi în numele unei părţi a satului, cândva cătun, Bentesz sau Benteşti.
Ca şi Benia, Breaza este atestată drept hotar de branişte a mănăstirii Putna
(„braniştea Benia şi obcina până la poiana lui Ivan, la Făgeţăi‖), în hotarnica lui Ştefan
Rareş, din 9 august 1551, dar o parte a moşiei brezene a câmpulungenilor, pentru care
aceştia se vor judeca vreme de veacuri, este întărită, în 20 aprilie 1555, de Alexandru
Lăpuşneanul, mănăstirii Homor, care, astfel, dobândeşte, în defavoarea grănicerilor
câmpulungeni, „un plai, care se cheamă Măgura, cu toate poienile şi izvoarele, care sunt
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de la Cârstăneia (văduva lui Cărstea, vornicul Vamei), care acel mai sus zis plai a fost a
noastră dreaptă domnească ocină‖.
„Hotarele muntelui Măgura se pot constata după ispisocul de întăritură al lui
Dabija voievod, din 1662, Ianuarie 3. Hotarul începe la iezer la Feredeu, tot cu Opcina, la
culmea Prislopului, până la fântână prin pădurea Praca, până la apa Moldovei, cu apa
Moldovei în sus, până unde cade pârâul în Moldova. Muntele Breaza, până la iezer‖ 628.
În hotarnica braniştei mănăstirii Putna, întărită de Vasile Lupul, îm 15 august
1647, sunt menţionate vecinătăţile cu Breaza, respectiv „vârful muntelui Tatarca Mare şi
tot cu Opcina, peste vârful Găinei, la Molda, drept la vârf, prin făget la Petrişul, la Sălaşul
Mare, la alt sălaş, la râul Benea, drept la Arsură, la Oglinda şi la Poiana Crucii‖629.
1662: Moşie a scaunului domnesc, deci a instituţiei voievodale, ca întreg ţinutul
grăniceresc al Câmpulungului Moldovenesc, Breaza se afla în hotarul moşiilor mănăstirii
Putna cu cel al mănăstirii Humorului, hotarul celei din urmă mănăstiri, stabilit în 3
ianuarie 1662, începând, pe teritorul Brezei, „la iezer la Feredeu, tot cu obcina, pe culmea
Prislopului, până la fântână, prin pădurea Praca, până la apa Moldovei, cu apa Moldovei,
în sus, până unde cade pârâul în Moldova, muntele Breaza până la iezer‖.
1709: Venind de la Bender, unde se întâlnise cu Carol al XII-lea, de Johann
Wendel Bardili trece pe lângă Breaza: „Prin mijlocul ei curgea râul (Moldova – n.n.) pe
care îl urmasem până aici şi pe care nu l-am pierdut niciodată, ci l-am trecut, zilnic, de
mai multe ori, aşa cum şi astăzi l-am trecut de zece ori. Pe munte, din amândouă părţile,
se găseşte, ici şi colea, câte o căsuţă, unde valea are doar atâta lărgime şi atâta pământ,
încât să poată hrăni câteva capete de vite. Sate întregi nu se întâlnesc aici, deoarece, într-o
vale atât de îngustă, este cu neputinţă să se facă rost de hrană, şi nici măcar să se spere, în
viitor, la hrană pentru oameni mai mulţi. Spre seară, am poposit la o asemenea colibă
mică şi ne-am aşezat pe sub streaşină, de jur, împrejur. La popasul acesta se desparte
drumul spre Transilvania şi spre Ungaria, dintre care acela s-ar putea să fie ceva mai larg
şi mai bun decât acesta. Cel puţin, aşa părea la început, că un călător trebuie să-l aleagă
pe acesta: căci pe el s-ar mai putea înainta într-o căruţă mică, pe când drumul celălalt era
doar o potecuţă de picior, care, cu timpul, nici nu se mai cunoaşte, iar pentru un călăreţ
este tot atât de greu cât de periculos. Ni s-a spus că, aici, ar fi ultima locuinţă din
Moldova (la fundul Moldovei – n.n.) şi că am avea de călătorit două zile întregi ca să
ieşim din munţi şi din păduri, şi, de aceea, dis-de-dimineaţă, am pornit, din nou, la drum.
Am mai trecut de patru ori râul şi, apoi, l-am părăsit, în sfârşit, la dreapta, iar noi am luato, dimpotrivă, la stânga (pe Tâmpa – n.n.), ridicându-ne, din vale, la deal, ceea ce nu s-a
făcut fără o vădită primejduire a vieţii. Cu cât te urci mai sus, cu atât prăpastia e mai mare
şi mai îngust drumul, care, însă, în câteva locuri, îngăduie să călăreşti printre copaci, cu
mai multă siguranţă. Sus de tot, începe o pădure, în care am întâlnit câţiva unguri călare,
pe care nu i-am socotit a fi chiar fără bănuială, cu toate că, la întrebările noastre, de unde
vin şi unde se duc, ne-au dat răspunsuri bune, şi anume că vin, din Ungaria, în Moldova,
pentru nişte negustorii. După aceea, am ajuns la o stână de oi, care, atunci, era cu totul
goală şi părăsită. Ne-am informat ce putea însemna stâna aceasta, într-un loc părăsit, şi
am aflat, de la moldovenii noştri, că locuitorii de la mai multe mile depărtare de munţi îşi
mână, aici, oile, la păşune, pentru o vară întreagă, fiindcă, în unele locuri de pe munte,
iarba este minunată; iar colibele acestea le serveau pentru prelucrarea şi păstrarea laptelui
628
629

Balan, Teodor, Documente bucovinene, vol. I / 1507-1653, Cernăuţi 1933, pag. 214
Balan, Teodor, Documente bucovinene, vol. II / 1519-1662, Cernăuţi 1933, pag. 129

180

şi a brânzei. După ce am trecut pe acolo, munţii s-au lăsat, iarăşi, în jos, încât îţi venea
aproape să crezi că, în curând, se vor termina. Dar de-abia am coborât şi am fost nevoiţi
să urcăm din nou, pe partea cealaltă; în felul acesta este alcătuit tot lanţul de munţi, şi
anume că aceştia nu sunt legaţi unii de alţii, ci, de foarte multe ori, sunt despărţiţi printr-o
vale, ceea ce oboseşte mult pe călător. Noi am suit câţiva munţi de aceştia şi ni se părea,
întotdeauna, că unul e mai înalt ca celălalt, până când, pe la amiază, iarăşi am ajuns într-o
vale încântătoare (valea Tătarcei, între Breaza şi Suliţa – n.n.), prin care curgea un pârâiaş
frumos. Ne-am aşezat sub umbra copacilor, ca să ne bucurăm de odihnă şi să ne mai
înviorăm puţin, şi, în această privinţă, pârâiaşul plăcut a făcut minuni. Regiunea aceasta
era atât de plăcută, încât am stat, aici, două ore şi, apoi, cu părere de rău, am părăsit acest
loc încântător. Dar de abia am trecut pârâiaşul şi a început, iarăşi, un munte. După ce lam traversat şi pe acesta, şi încă unul, şi trebuia să coborâm, din nou, la vale, am văzut,
din depărtare, sus, pe culme, câţiva oameni, care au dispărut numaidecât, observând că au
fost văzuţi. Nu puteam şti ce ar fi putut să însemne aceasta, mai ales că erau cu totul în
afară de linia drumului, dar ei îl puteau observa bine, de pe muntele lor‖630.
1723: Românii din Breaza sunt câmpulungeni, adesea proveniţi din Fundu
Moldovei sau din Sadova, precum Ioana şi Istrate Floce, care îşi înzestrează fata,
Teodosia, la logodna cu Miron Checheriţă (străbunul unei celebre rapsoade din Vama,
Ana Checheriţă), în 2 februarie 1723, „în Breaza, cu un loc pe care l-am cumpărat de la
Nechifor‖.
1737: De altfel, în Breaza se stabiliseră mulţi grăniceri câmpulungeni, proveniţi
din toate satele, dovadă fiind documentul din 21 mai 1737, prin care călugării mănăstirii
Homor se împacă, pe bază de mărturii, cu Vasile Lehaci, Ştefan Făşcu şi alţi „oameni
care sunt locuitori mai în sus de Strajă, pe apa Moldovei‖ (deci, la nord de Piatra Străjii
din Pojorâta), după ce „am avut noi, călugării de la Homor, cu aceşti oameni multă
gâlceavă şi multă pricină pentru o bucată de loc, cât ţine, din pârâul Negri, în jos, pe
Moldova, până spre Dealul Negru şi Moldova, în sus, până în gura Brezi şi Breaza până
la iezer‖.
Tranzacţiile cu moşii, din vremurile care urmează, confirmă statutul
câmpulungean al satului Breaza, cu drept de revendicare ca dată a atestare documentară
pentru ziua de 14 aprilie 1411, data atestării Câmpulungului.
1787: Astfel, în 14 martie 1787, Ioniţă Holuţ (nume sadovean) şi Lup vând lui
Vasile Leuştean (vechi nume, ca şi Lehaci, din Fundu Moldovei) „o dreaptă moşie a mea
în Breaza, anumă Pochină‖ (Pinet), iar în 17 august 1808, Toader Şandru vinde lui
Timofte Sărghie şi vărului său, Grigore (cel care deja cumpărase mai multe moşii în
Benia) „partea me, care se numeşte Veja cea mare‖, situată, deci, la poalele muntelui cu
acelaşi nume.
1802-1815: „Dintre așezările planificate, numai cea a huţulilor din Breaza s-a
putut face, între anii 1810-1817. Biroul districtual a trimis un raport, în 23 septembrie
(26?) 1817 şi, din acest an, aflăm mai multe despre această colonizare a familiilor rusești,
împrăștiate în munții camerali ai văii Moldovei. Această așezare s-a întemeiat pe râul
Moldova, între pârâurile Breaza și Neagra, pe un teren adecvat, înzestrat cu fânețe și
pajiști, în scopul asigurării traiului. Coloniștii ar fi trebuit să primească şi un pastor, astfel
încât obiceiurile lor sălbatice să fie îmbunătățite și prin învățătură religioasă. Această
colonizare a fost dispusă expres, prin Decretul Cancelariei Curții, din 9 iunie 1802.
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Existau 78 de familii de ruși, dintre care 20 urmau să fie familii de fermieri, cu 30 de
dosare, 35 pe jumătate fermieri, cu 15 dosare, și 10 ca vultori, cu 1,5 dosare; restul s-ar
muta în Cârlibaba. Încă din 1815, aceștia ofereau, drept dobândă, câte o zi muncă, pentru
fiecare membru, și câte 1 florin 48 kruceri taxă de pădure pentru fiecare familie; pentru
aceasta, ei primesc gratuit lemnul de foc, precum și lemnul de construcţie; aceasta deja se
aprobase, prin Decretul Cancelariei Curții din 9 iunie 1802. Coloniştii nu primesc scutire
de impozitele împărăteşti, deoarece rămân definitiv, bucurându-se de anumite avantaje în
creşterea animalelor și de câștig prin poziţia noilor reședințe‖631.
În 1816, când mănăstirea Solca, primind, la schimb de faţadă, cu Maria
jitnicereasa, mătuşa voievodului cu rădăcini câmpulungene (Călmaşul), Grigore Ioan
Callimah, munţii Cocoşul, Găina şi Porşescul, călugării colonizează vatra actualului sat
Breaza cu „78 de familii de rusneaci‖, iar românii, cu case răzleţite pe înălţimi, încep să
se aduce în vatra satului.
1816: Statutul de comună datează, deci, din 1816, dar comuna Breaza există ca
atare abia din 1818, primul vornic al satului, huţanul Grigore Hajdeac, apărând şi într-o
mărturie din 2 martie 1824, alături de Ioan Cepeliuc şi de Gheorghe Buhaleac, prin care
se atestă că Dronina Sărghie şi Iosif Mazurea au avut o prisacă în Breaza.
În 7 august 1826, vornic al Brezei era Mihalachi Macovei, cel care, după ce va
rata şansa de a-şi căsători fata, Măriuţa, cu Iraclie Porumbescu, se va mulţumi cu un
ginere câmpulungean, Vasile Cosinschi, fiul preotului din Câmpulung. Mihalache
Macovei, împreună cu „giuratul‖ Ion Ungureanul, cu vatamanul Gavril Bodnaru şi cu
fruntaşul satului Toader Macovei, semnează, în data menţionată, documentul prin care
„vornicia din satul nou Breaza dă lui Toader Conta mărturie în scris că a slujit opt ani cu
dreptate şi bună orânduială în fervalterie‖. Există, la Breaza, o excelentă cronică
parohială, începută de legendarul preot Alexe Comarniţchi, în care sunt înscrise toate
familiile, cu evoluţia lor în timp, inclusiv cea a unchilor lui Iraclie Porumbescu, Ioan şi
Maria Golembiovschi, cununaţi de însuşi vornicul Mihalachi Macovei, dar de recursul la
acea condică se poate uza doar în cazul scrierii unei monografii a comunei.
Conform documentelor în circulaţie, care vorbesc, în pricipal, despre tranzacţii
imobiliare, se pot desluşi afirmări, în istoria comunei, din partea unor anumite familii.
În 13 mai 1827, Gavril Ciupiliuc, cum este caligrafiat numele Cepeliuc, cumpără,
de la Dumitru şi Ilinca Floce, cu 42 lei de argint, 2 fălci şi 60 prăjini de pământ, situat în
Gura Porşescul, peste apa Moldovei, sub Răchitiş, alături de moşia lui Ştefan Iordache şi
de moşia Bilăilor.
În 16 ianuarie 1830, sadovenii Ştefan şi Nastasia Dăscăliţei vând aceluiaşi Gavril
Cepeliuc din Breaza o moşioară de 2 fălci şi 36 prăjini, pentru 36 florini, la locul numit
Răchitiş, mărginită de apa Moldovei, „pe o scursură de pârâu‖, pe brazda inginerească, la
Bâtcă, în Bahnă şi până la moşia lui Dumitru Floce. În 19 ianuarie 1831, Gavril Cepeliuc
cumpără, cu 350 florini, tot la Răchitiş, şi moşia de 5 fălci şi 29 prăjini a sadovenilor
Petre şi Varvara Lehaci.
În 20 mai 1833, câmpulungenii Petre şi Ioana Grigorean vând lui Fădor Macovei
din Breaza 7 fălci şi 29 prăjini, pe apa Brezei, pentru 326 lei de argint.
În 6 iulie 1835, Vasile Mândrilă, supus cameral din Breaza, se plânge
Administraţiei cezaro-crăieşti din Câmpulung împotriva fratelui său şi a mamei sale
vitrege, care doreau să împartă între ei pământul pe care el îl răscumpărase, în urmă cu
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patru ani, de la Nichita Pentiuc. Vornic al satului şi martor, în 1835, era Gheorghe Birău,
fiul unui fost emigrant trasilvan.
1836: Un alt supus cameral din Breaza, Constantin Vovanc, se plânge
administraţiei imperiale câmpulungene, în 26 decembrie 1836, că, deşi este căsătorit şi
are 4 copii, plăteşte impozitul imperial şi celelalte taxe, deşi nu are „nici un picior de
pământ‖, ci trăieşte „pe pământ şi în casă românească‖, şi, de aceea, roagă să fie dotat cu
un lot de casă. În 1836, vornic al satului este Nichita Macovei, în această calitate întărind
cererea, pe care administratorul imperial Hubrich o avizează favorabil, în 2 ianuarie
1837.
În 27 septembrie 1837, câmpulungenii Vasile şi Ilinca Grămadă vând huţanului
Vasile Droniuc din Breaza o moşie la Obcina Ursului, pentru 60 lei. Familia Droniuc era
una dintre cele mai bogate din sat, ea cumpărând şi moşii în Benia (în 1 noiembrie 1838,
de la surorile Ileana Porcuţan şi Marian Andronic, fetele lui Grigori Droniuc, 2 fălci şi 16
prăjini de moşie, pentru „8 lei bani de argint, 5 lâni întregi, 3 lei, 20 heleri, 2 miţe, 24
heleri, care, legându-se în bani, fac 11 florini şi 44 heleri‖, plus o juncă pentru Ileana şi
12 florini şi 48 heleri, bani de argint, pentru Maria; în 1839, de la Gavril şi Axinia
Butnaru, 2 fălci şi 40 prăjini, pentru 64 lei, bani de argint; în 3 noiembrie 1840, de la
câmpulungenii Nicolai şi Nastasia Mândrilă, 3 fălci şi 17 prăjini, în Benia, la Răpa Roşie,
lângă muntele Porşescul, pentru 200 lei, bani de argint; în 9 iulie 1846, de la Simion
Şandru din Fundu Moldovei, cu 196 lei şi 40 creiţari, o moşie de 9 fălci, mărginită de
pământurile lui Vasile şi Dănilă Droniuc, iar în 19 aprilie 1848, de la Grigore Şandru din
Fundu Moldovei, o moşie de 3 fălci şi 40 prăjini, cu 64 lei, învecinată cu pământurile lui
Iuruga, Ignat, Sărghie, Simion Şandru şi Grigorie Şandru).
1841: Unchiul lui Iraclie Porumbescu, Ioan Golembiovschi, venit la Breaza din
Suceviţa, unde fusese consilier comunal, şi-a durat o casă, pe pârâul Făghiţel, încrustând
pe grindă, cum avea să facă şi Ciprian Porumbescu, la Stupca, mult mai târziu,
următoarea însemnare, care se mai păstrează: „Făcut această casă cinstită gospodari Icon
Golembiovschi cu soţia sa Maria, 1841, luna August‖. Iraclie Porumbescu soseşte la
Breaza, în 13 septembrie 1841, când tatăl său, Tănase, gândea să-l însoare cu Măriuţa,
frumoasa fată a bogatului vornic Mihalache Macovei şi a soţiei sale, Aniţa. Numai că
logodna, pusă la cale atunci (fata avea o avere uriaşă, iar posibilul ginere avea ştiinţă de
carte, ceea ce reprezenta un capital uriaş în acele vremi), se va rupe definitiv în 26
decembrie 1843, când Iraclie, aflând că Măriuţa s-ar cam afla în dragoste necuviincioasă
cu Vasile Cosinschi, returnează calul, primit în dar de la ipoteticul său socru, şi uită de
posibila sa dragoste brezeană.
În 1843, biserica de lemn din Breaza, adusă, în 1826, de la Fundu Moldovei şi
montată pe dealul cimitirului actual de vornicul Mihalache Macovei, avea 798 enoriaşi,
preotul Alexe Comarniţchi fiind trecut în evidenţele Mitropoliei româneşti din Bucovina
drept Alexey HOMARNICKI. În 1876, biserica avea 1.355 enoriaşi, paroh fiind George
PRELICI. În 1907, Breaza, împreună cu cătunele Pocescul, Benea şi Cucoşul, avea 2.056
enoriaşi ortodocşi, paroh fiind tot George PRELICI, născut în 1832, preot din 1857.
paroh din 1863, iar preot cooperator fiind George AGAPI, unchi al mamei actorului
Florin Piersic, născut în 1871, preot din 1896. Cantor era, din anul 1900, Ioan GHEBIUC,
născut în 1848.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
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Bucovinei: „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‖632.
În 1845, vornic al Brezei este Aftanasi Voloşeniuc, cel care, în 30 noiembrie
1845, îl împuterniceşte, în numele vorniciei, pe Vasile Voloşeniuc să plece, prin
Cernăuţi, la Colomeea, unde feciorul lui îşi făcea datoria faţă de imperiul austriac, în
cadrul Companiei a 14-a din Regimentul „Prinţul Lucca‖.
1846: Măriuţa Macovei, fosta dragoste a lui Iraclie Porumbescu, se va căsători, în
1 martie 1846, cu Vasile Cosinschi, viitor vornic al Brezei, iar zestrea miresei constă din
întreaga gospodărie a vornicului Mihalachi, din 50 fălci de fâneaţă, 6 boi de tracţiune, 10
vaci, 2 cai şi 100 oi. Martori ai înzestrării au fost Mihail Tăutul, Carl Fischoller, George
Cosinschi şi primarul Tanasi (Aftanasi) Voloşeniuc. Înzestrarea din partea socrului
câmpulungean, preotul George Cosinschi, s-a făcut în ziua următoare, 2 martie 1846,
noua familie primind casa socrului din Câmpulung, cu o falcie de grădină în jurul casei, 5
prăjini de fâneaţă în Priluca, 5 boi, 3 vaci, un cal şi 30 oi. Vasile şi Măriuţa Cosinschi,
deşi putrezi de bogaţi, nu au fost dăruiţi de soartă şi cu copii, aşa că, după moartea
Măriuţei şi după o nouă căsnicie nefructuoasă, Vasile Cosinschi s-a văzut nevoit să
înfieze un băiat al surorii lui, Maria, căsătorită cu câmpulungeanul Ion Grămadă, pe
Artemie Grămadă, care, la rândul lui, avea să ajungă primar al Brezei, onoare de care
avea să se bucure, peste vremuri, şi nepotul lui Artemie, Ştefan Grămadă. Şi, tot atunci, a
înfiat-o şi pe Ana Badale. Artemie Grămdă avea să sfârşească tragic, fiind decapitat de
ruşi, în 12 iunie 1916, „pe trupul Tâmpa‖, pe considerentul că ar fi făcut spionaj în
favoarea austriecilor, deşi avusese doar nenorocul de a se fi aflat la locul nepotrivit, la
timpul nepotrivit.
1846: Primii evrei stabiliţi în Breaza par să fi fost Carl Fischoller, menţionat în
1846, şi Abraham Schloim Gelba, cel care, în 9 noiembrie 1946, plăteşte arenda de 97
florini şi 49 kreutzer, pentru terenuri din Breaza, Oficiului cameral din Câmpulung, dar
nu înainte de a fi devenit creştin ortodox.
1871: În Breaza, va funcţiona o şcoală cu o clasă din 1871 633, dar învăţământul
efectiv se va dezvolta după anul 1911, când învăţătorul Eusebie Mercheş, din Fundu
Moldovei, începe o adevărată operă de luminător al satului.
1876: „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 Moldoei), apoi întorcând spre sud-vest, spre Fundul Moldovei, printr-o vale
longitudinală, iar la Pojorâta, în viraj ascuțit spre nord-est, se îndoaie spre marginea
mezozoicului‖ 634.
1890: „Breaza, o comună locuită de Huţani, e situată pe un loc deschis; din cauza
aceasta, e satul mai mult concentrat decât Fundul Moldovei. Breaza se hotărăşte, spre
răsărit, cu muntele Runcul Brezei, despre sud şi sud-vest, cu râul Moldova, care, de-a
dreapta sa nemijlocit spală temelia muntelui Dealul Crucii; despre nord, cu muntele
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Măgura Brezei; despre apus, cu muntele Răchitişul Brezei… Trecând prin Breaza,
staţiunea o avurăm la prea venerabilul părinte paroch Preliciu, un adevărat părinte faţă cu
poporenii săi. Făcând o plimbare cu Sfinţia sa cătră un izvor, ce ieşea de sub piciorul
muntelui Musticiu, ni descoperi părintele Preliciu că acel izvor te face vesel şi purure
bine dispus, ba te întinereşte chiar, gustând, prin timp mai îndelungat, apă din el. Voind a
căpăta şi noi ceva din acea sănătate perfectă a Sfinţei sale, scurs-am câte vreo şese păhară
din izvorul proaspăt, rece şi viu. Casa părintelui Preliciu era plină de tineri ce călătoreau
prin munţi şi staţionau la Sfinţia sa în decursul feriilor‖ 635.
1896: La Breaza funcţiona, încă din 1896, un cabinet de lectură, această primă
bibliotecă din sat numindu-se „Steluţa‖ şi funcţionând în casa lui George D. Macovei.
Cabinetul avea 67 membri, 83 de cărţi, 3 abonamente la gazete şi o avere de 13 florini şi
74 creiţari. Preşedinte al Cabinetului era preotul George Agapi, unchiul mamei actorului
Florin Piersic, vicepreşedinte era primarul Vasile Cosinschi, iar secretar, preotul
cooperator Ioan Ghebiuc.
În 1897, datorită unor inundaţii, care distrug nişte mori, rupându-le iazurile şi
roţile, cea a lui Nicolae Rarion şi cea a unui proprietar evreu, în Breaza se manifestă
tendinţele antievreieşti ale preotului George Prelici şi a fiului său, Ilarion Prelici, membri
ai „Concordiei‖ lui George Popovici, care înfierează o aparentă nedreptate: „Imediat, a
venit o poruncă de la căpitănat (prefectură) ca proprietarii morilor să nu facă iazurile,
până nu va veni comisia. Dar ovreii n-au mai aşteptat. Ei au tocmit iazul, până la o
săptămână, şi moara lor tot îmblă, acu, zi şi noaptea. / Dar Nicolae Rarion? S-a dus bietul
creştin la căpitanat, să-şi ceară învoire ca să-şi facă iazul. N-a primit concesiunea dorită.
Ce lucru ciudat! Ovreilor le sunt toate iertate. Frumos şi bine. Dar de ce e Românul la
toate împiedicat şi strâmtorat? Birul e mare, cheltuielile, aşijderea, şi venit – ca în palmă.
Nu-i de mirare că alţii se îmbogăţesc, iar Românii sărăcesc, pe zi ce merge, că de starea
bietului Român nu grijeşte nime, la toate dă de piedici‖ 636.
Tot în 1897, după cum se mărturiseşte într-o scrisoare din 4 august, a început
„lucrarea drumului nou, din Pojorâta‖, încă din 1896, sub gestiunea antreprenorului evreu
Gottesmann, „un om de cuvânt şi rânduială. Lucrătorii erau plătiţi bine, trataţi omeneşte.
Nimeni nu s-a plâns de Gottesmann. / În acest an, e antreprenor Iacob Storfer. De acum,
toate sunt schimbate. Lucrătorii sunt rău plătiţi şi tratarea lor lasă mult de dorit. Lucrul
stagnează adeseori, din aceste pricini, şi Dumnezeu ştie cum va ieşi gata. / Săptămâna
trecută, au lucrat vreo 50 de lucrători, sub privegherea unui lipovan. După sfârşirea
lucrului, lipovanul a dispărut, iar antreprenorul nici nu vrea să ştie ceva de lucrători.
Bieţii oameni au mers la casele lor, rămânându-le paralele neplătite. Unul a rămas în
pagubă de 2 florini, iară alţii au pierdut câte 3 florini‖ 637.
În 1898, pentru că aveau probleme cu învăţământul în sat, după ce-şi spuseseră
„durerile cele mari… şi domnului deputat Popovici (George Popovici, istoric şi poet, cu
opera lirică semnată cu pseudonim, T. Robeanu), la Fundu-Moldovei, românii brezeni
apelează, persuasiv, şi la sprijinul gazetei „Patria‖, la „scumpa noastră „Deşteptarea‖, dar
şi în alte gazete‖, cerând „să ni se facă dreptate‖, prin angajarea unui „învăţător cum se
cade şi învăţarea limbii româneşti, de care avem cea mai mare trebuinţă, fiind satul nostru
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aşezat în un district românesc şi având noi necontenit negoţ şi alte daraveri la
Câmpulung, osebit că la noi, în sat, şed mulţi Români Fundmoldoveni‖, ba mai fac şi o
colectă, pentru căminul de stundenţi din Cernăuţi (nu şi pentru şcoala din satul lor),
iniţiată de Iliarion şi George Prelici, primindu-se donaţii din partea „zelosului şi
neobositului spriginitor al cauzelor culturale, domnul Teodor Leuştean, gospodar din
Fundul-Moldovei, în sumă de 121 florini 75 creiţari‖, dar şi din partea brezenilor „Ioan
alui Teodor URSACHI cu 50 florini, Vasili alui Teodor URSACHI, Ioan GHEBIUC,
cantor bisericesc, Petru LESENCIUC (fost primar) şi Nicolai Larion UNGUREANU câte
10 florini, Amfilochi TURTUREAN, George alui Dumitru MACOVEI şi Societatea
„STELUŢA‖ câte 5 florini, discosul bisericii 2 florini 75 creiţari, Vasili CONCINSCI
(COSINSCHI, primarul în funcţie), Vasile ŢIMPĂU, Alexa VOLOŞENIUC, Alexa
LOBO şi Procopiu alui Alexa MACOVEI câte 1 florin, Maria alui Gavril ŢIMPĂU 60
creiţari, Ilie al Anei VOLOŞENIUC şi George BIRĂU câte 50 creiţari, Ana alui Ioan
LAZAR, Ioan alui Matei MOISA, Ioan JECALO, Gavril POLOCHAN, Costan
MOROŞAN şi Ana MOROŞAN câte 20 creiţari, Ignat şi Nastasia COSTELIUC câte 15
creiţari, Gavril SERAFINCIUC, Vasili NERESTIUC, George HALIŢA, Ioan
COJOCAR, Nicolai SOROCEAC, Petru alui Mihail LAZAR, Ilie CECIULEAC, Ioana
alui Teodor VOLOŞENIUC, Ileana HOJDA, Serghie MÂNDRILĂ, Alexa ZICALEAC
(ginerele lui Ioan GOLEMBIOVSCHI), Maria alui Teodor ŢIMPĂU, Ana TURENSCHI,
Maria alui Ilie LOBA şi Palaghia alui Ioan MACOVEI câte 10 creiţari, Catrina alui
Costan VALACH 6 creiţari, Daniil IASENCIUC, Ioan COSTELIUC, Ileana alui Niţă
URSU, Ana alui Nichifor DANILIUC, Parasca alui Teodor MIHALCEA, Nastasia
SEROCEAC, Ileana G. MACOVEI câte 5 creiţari şi Ileana BUTĂ 4 creiţari‖ 638.
În 29 decembrie 1899, pledoaria pentru studiul limbii române în şcoala din
Breaza, de către un dascăl competent şi statornic, este făcută şi de români, şi de huţani. O
interesantă listă, cuprinzând numele românilor brezeni şi a copiilor lor de vârstă şcolară,
însoţeşte pledoaria: „Ioan UNGUREAN cu 1 copil, Onufrei UNGUREAN cu 5 copii,
Iftemie ŢIMPĂU – Dimitrie ZÎMPĂU cu 1 copil, George ŢIMPĂU cu 3 copii, Precop
MACOVEI cu 6 copii, George BALABAŞ cu 3 copii, Vasile ROTAR – Vasile
COSINSCHI – Petrea GRAMADA cu 1 copil, Artemie GRAMADA cu 1 copil, Vasile
GRAMADA – Sofronia ONUFREICIUC cu 2 copii, Petru ONUFREICIUC cu 3 copii,
Petru SURPAT cu 1 copil, Maxim FERAR cu 2 copii, Grigorie MÂNDRILĂ cu 3 copii,
George COSINSCHI cu 6 copii, Petru BIRĂU cu 1 copil, Ilie ROTAR cu 2 copii, Alexa
VOLOŞENIUC cu 3 copii, Ilie BIRĂU cu 2 copii, Elena LEUŞTEAN cu 1 copil,
Anastasia LEUŞTEAN cu 3 copii, Teodor MOISA cu 1 copil, Niţucă URSACHI cu 1
copil, Ioan DARABĂ – Daniil CECIULEAC – Nicolai LARION cu 3 copii, Teodor
NICHIFORIAN (ŞVERŢAR) cu 1 copil, Mariuca REBENCIUC cu 1 copil, Ioniţă
ŢIMPĂU cu 3 copii, George UNGUREAN senior – George UNGUREAN junior cu 3
copii, Mihai BALABAŞ cu 2 copii, Vasile ŢIMPĂU cu 10 copii, Ilarion PAŞCAN –
Andrei PAŞCAN cu 2 copii, George BIRĂU cu 2 copii, Gavriil ONUFREICIUC cu 3
copii, Vasile MOISA – Vasile URSACHI cu 8 copii, Amfilochie TURTUREAN cu 6
copii, Ilie POLOCHAN cu 5 copii, Nicolai RUSAN cu 2 copii, Gavriil LARION –
George alui Mihai ŢIMPĂU cu 2 copii, Ioan DORNIAN – Filip CEHREN cu 6 copii,
Ioan PRISLOPAN cu 5 copii, Mihai LARION cu 2 copii, Gavriil IVAŞCU cu 4 copii,
Iftemie VALACH cu 6 copii, Ştefan LUCAŞCIUC cu 4 copii, Andrei PINTEA cu 2
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copii, Chirilă POPESCUL – Nicolai LEUŞTEAN cu 6 copii, Sârghie MÂNDRILĂ cu 3
copii, Andrei SAVUŢĂ cu 3 copii, Atanasiu TIRONIAC cu 5 copii, Nistor SALAHURĂ
cu 4 copii, Costan MOŞULEAC – Ioniţă BURDUHOS cu 3 copii, Nicolai ZAHAN cu 6
copii, Teodor ŞALVAR – Spiridon DORNIAN cu 4 copii, Andrei VOLOŞENIUC cu 1
copil, Costan ŞCURHAN cu 1 copil, Pavel PENTIUC cu 1 copil, Ilie VOLOŞENIUC cu
1 copil, Simion CECIULEAC cu 1 copil, Ioniţă CURUŢ cu 7 copii, Ioniţă LEUŞTEAN
cu 5 copii, Rachila BUCUR (PROCOPIUC) cu 4 copii‖. În memoriul respectiv se mai
spune că foarte puţini copii brezeni au învăţat la şcolile din Câmpulung şi din Fundu
Moldovei, şi anume: Ioniţă URSACHI, Amfilochie TURTUREAN, Vasile URSACHI,
George UNGUREAN şi Precop MACOVEI. Nevoia de învăţământ în limba română era
cerută, în acelaşi memoriu, şi de „toţi Ruşii, fără deosebire… pentru că au neapărată
trebuinţă de ea, căci îs încunjuraţi, din toate părţile, numai de Români şi, încotro se
mişcă, numai tot cu ei (Românii) vin în atingere. Oraşul cel mai apropiat îi Câmpulungul
şi, acolo, nu poţi nimică începe fără limba română. Pân‘ la Câmpulung, însă – de Putila
nu mai amintim, căci îi mult mai depărtată şi nu mai merge nime la ea, pentru că ne-am
prea hrănit de cămătari – avem de trecut prin Fundul-Moldovei şi Pojorâta, tot numai sate
curat româneşti. Oamenii noştri îs, mai departe, mai că de-a rândul, lucrători la lemn şi,
ca atari, vin încă numai cu Românii în atingere. Şi, în fine, nici în Breaza, chiar când neam pune de gând să nu ieşim niciodată din sat, nu putem trăi fără limba română, căci aici
au moşii întinse: Simion, Costan şi Ilie MÂNDRILĂ, Pentelei ŞANDRU, Pentelei şi Ilie
ŢÎMPĂU, Toader şi Mihai COCÂRŢĂ, Ioana ŢÎMPĂU, Vasile ŞALVAR, Spiridon
ROPCEAN, Toader şi Costan URSESCU, Toader şi Gavril LEUŞTEAN etc. din FundulMoldovei, George şi Ioniţă NEMŢAN, Vasile ULIAN şi Ioniţă BURDUHOS etc. din
Câmpulung. Cea mai mare parte din an, petrec ei pe aici şi ai noştri trebuie, ori de vreau,
ori de nu vreau, să înveţe româneşte‖. În finalul memoriului, huţanii şi ucrainenii, care
formau, ca şi românii, câte o treime din populaţia satului, avertizează „Nu vă mai temeţi
atâta că ne romanizăm, căci nu ne mai romanizează nime, ba, din contră, mulţi din noi sau rusificat, cum îi o mare parte din familia MOISA, venită din Transilvania, şi familia
cea mare a BODNARENILOR şi SÂRGHIENILOR, a MACOVIENILOR,
VALACHENILOR, LAZARENILOR şi a SAVUŢENILOR‖639.
1901: „În valea Moldovei nu au mai rămas decât Fundul Moldovei şi Breaza,
primul parohie, iar celălalt arondat acestei parohii‖ 640.
1902: Însoţirea raiffesiană de credit, înfiinţată în 1902, funcţiona, ca şi Cabinetul
„Steluţa‖, în casa lui George D. Macovei, sub direcţiunea preotului George Prelici, în
consiliul director activând şi preotul Geoge Agapi, şi gospodarul Ioan Burduhos, care
deţinea calitatea de vistiernic.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Breaza, comună rurală,
districtul Câmpulung, aşezată pe stânga râului Moldova, între pârâul cu acelaşi nume şi
Valea-Neagră. Suprafaţa: 79.99 km p.; populaţia: 1.672 locuitori huţani, de religiune gr.
or. şi vorbind şi limba românească. Se compune din următoarele cătune: Benia, Cocoşul,
Dealul-Glodului, Măgura, Porcescul, Runcul. Mai are, apoi, şi două târle: Făgeţelul şi
Răchitişul. Este ultimul punct al drumului districtual ce vine de la Pojorâta. Are o şcoală
populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril‖. Comuna există abia de câteva decenii. În analele vechiului oraş de mineri din
639
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Şemniţ (Ungaria) se pomeneşte despre o mină de argint, depărtată, exploatată de mineri
unguri, care, la 1224, au plecat de aci. Probabil, această mină a existat în valea Benia,
lângă comuna de astăzi Breaza. De aci se explică şi numele Benia = Baia. Se mai crede
că argintul extras din mină era transportat, pe cai, la târgul Baia, în Moldova, unde se lucra apoi de artizani saşi stabiliţi acolo, precum se ştie din istoria Moldovei. Populaţia se
ocupă cu prăsila de oi şi de vite mari, precum şi cu exploatarea de păduri. Comuna
posedă 58 hectare pământ arabil, 2.044 hectare fânaţuri, 2 hectare 50 ari grădini, 1.713
hectare izlaz, 365 hectare poieni şi 3.739 hectare pădure. Se găsesc 308 cai, 2.821 vite
mari cornute, 3.700 oi, 623 porci, 132 stupi. Breaza, pârâu, afluent pe stânga Moldovei,
îşi adună izvoarele pe sub şirul muntos Opcina Feredeul şi se varsă în Moldova, în faţa
muntelui Tâmpa (1.241 m), chiar în localitatea Breaza, districul Câmpulung‖641.
1913: „Gospodarul Ion Dorneanu din Breaza a dăruit curatoriului şcolii
particulare româneşti de acolo suma de 200 coroane, cu care s-a plătit chiria localului. E
o faptă care se laudă în sine şi care arată că poporul ştie să preţuiască însemnătatea
şcolii‖642.
1914-1918: „Preotul Gheorghe Prelici, din Toporăuţi (original, din Breaza – n.n.),
a fost arestat, batjocorit şi dus în fiare prin mijlocul Cernăuţilor, pentru că a plecat la
drum, în direcţia în care erau soldaţii ruşi‖ 643. S-au jertfit pentru Bucovina, pe câmpurile
de luptă: fruntaşul Chiriac Crâncu, Breaza, Regimentul 22, rănit; rezervistul George
Bodnar, Breaza, Regimentul 22, prizonier; rezervistul George Ceciuleac, Breaza, ,
Regimentul 22, prizonier; infanteristul Vasile Droniuc, Breaza, Regimentul 22, rănit‖644.
„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‖ 645.
1929: „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‖ 646.
1941: „Tabloul normaliştilor cu diploma de capacitate, numiţi în învăţământul
primar, prin ,,incredinţare de post‖, pe ziua de 1 octombrie 1941‖647: 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‖.
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1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 648, următorii
învăţători şi învăţătoare: Grama Ioan, comuna Pârâul Breaza, jud. Câmpulung, media
7,00. Romacia Vasile, comuna Breaza, jud. Câmpulug, media 8,33‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947649, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Pavel Mina, de la Breaza, la Moldova Suliţa. Supelniac Anton, de la Pojorâta,
la Breaza. Ciocârlan Ioan, de la Negrileasa, la Breaza-Pârâu. Caproş Alexandru, de la
Breaza, la Deia‖.
BRODINA. Satul Brodina nu figurează în recensămintele austriece, nici măcar în
harta etnografică a lui Iancu Nistor, din 1910, deşi o bisericuţă din lemn este consemnată,
la Brodina de Sus, din 1859. Nicolai Grămadă îl descoperă abia în Harta Ocolului Silvic
Falcău, din 1924, dar numai pe baza toponimelor neconcludente (pâraie, râuri, păduri),
numele unor cătune, precum Brodina, Cornu, Cununschi, Dubivschi, Ehreşti, Falcău,
Hepa, Nisipitu, Paltin, Ploşci, Roşişnei sau Sadău fiind menţionate abia în documentele
Prefecturii judeţului Rădăuţi, din 1890.
Case huţăneşti existau, totuşi, în aceste locuri, pe la anii 1808-1810, când pictorul
silezian Franz Jaschke face portretul unui astfel de huţan. Ulterior, adică prin anii 19001902, preotul cărturar Dimitrie Dan, propovăduind prin cătunele huţăneşti, cu nume
vechi, preluate de la munţii menţionaţi în hotarnica braniştei mănăstirii Putna, din 9
august 1551, avea să intre în dispute cu preoţi anonimi, dar plini de arţag.
Prima colonizare cu huţani, în ţinutul munţilor Brodina, s-a făcut, probabil, după
20 mai 1762, atunci când egumenul Putnei, Vartolomei, aşeza în braniştele mănăstireşti
„nişte ruşi veniţi din Putila‖.
1898: „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‖650.
1907: „Dl Arcadie Boca, elev silvic la direcţia bunurile fondului religionar, a fost
transferat, de la Seletin, la Brodina‖651.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Brodina, cătun, pendinte de
comuna rurală Şipot, districtul Rădăuţi. Are 157 locuitori huţani gr. or. şi o capelă de
cimitir. Este numai o parte din cătunul Brodina şi se numeşte Brodina de sus; cealaltă
parte depinde de comuna Seletin. Brodina, cătun, aşezat pe pârâul cu acelaş nume,
pendinte de comuna rurală Seletin, districtul Rădăuţi. Are 17 case şi 74 locuitori huţani
gr. or. Brodina, localitate cu fabrică de scânduri, pendinte de moşia Seletin, atenenţă a
moşiei cu administraşie particulară Izvor, districtul Rădăuţi. Are 4 case şi 45 locuitori,
evrei şi huţani.Brodina, mare afluent, pe dreapta Sucevei, izvorăşte de sub culmea
Cornodovata şi, primind, pe dreapta, pâraiele Cuninschi şi Brodinorsca, se varsă în Suceava, între cătunele Frasin şi Brodina, districtul Rădăuţi, formând lunga vale cu acelaşi
nume. Brodina-Buk, târlă, pendinte de comuna rurală Şipot, districtul Rădăuţi. Are 3
case şi 4 locuitori. Brodina-Haburma, târlă, pendinte de satul de reşedinţă Şipot,
comuna rurală Şipot, districtul Rădăuţi. Brodinorsca, afluent pe dreapta pârâului
648
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Brodina, se varsă în Suceava; izvorăşte de sub muntele Sihloaia şi se varsă în Brodina, în
dreptul baratcei de război Cazarma Tabora, districtul Rădăuţi‖652.
1919: „S-a înregistrat în registru, la 3 mai 1919, firma „Vereinigte Holzindustrien
Falcău, Brodina, Putna‖653.
1919: Ida Rudich din Brodina a pierdut „suma de 5.892 coroane, pentru trei vite
furnizate‖ firmei „Schlachtviehdepot‖654.
1940: Tablou de cărţile de capacitate (atestate de meserie – n. n.) eliberate de
Oficiul Rădăuţi, anulate de minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940‖ 655: Schlein
Nathan Mendel, măcelar, domiciliat în Brodina; Straub Sabina, măcelar, domiciliat în
Brodina; Gros Abraham, măcelar, domiciliat în Brodina; Schleim Max, măcelar,
domiciliat în Brodina; Schleim Israel, măcelar, domiciliat în Brodina; Straub Vilhelm,
bărbier, domiciliat în Brodina; Mioc Anton, bărbier, domiciliat în Brodina şi Babat
Leib, tinichigiu, domiciliat în Brodina‖.
1941: „Tablou de condamnaţii care au beneficiat de suspendarea executării
pedepselor, conform decretului-lege Nr. 1.132/941, Monitorul Oficial Nr. 94 din 1941656
- Tribunalul Suceava (Penitenciarul Suceava): 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. 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.
1941: Tot pentru rebeliune, au fost condamnaţi la Iaşi657: 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.
Serediuc Ilie, muncitor, cu ultimul domiciliu în comuna Brodina, jud. Rădăuţi, născut în
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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. 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. 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.
1945: Constituirea Societăţii anonime române Forestiera Brodina, la cererea
unor acţionari bucureşteni (Dosar Nr. 2.966/945), numele englezesc al societăţii, declarat
în statute, fiind Brodina Wood Company L. T. D. Primul consiliu de administraţie era
format din Harry (Horia) Sarf, Friedrich Klipper şi Natan Klipper 658.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947659, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Târdea Nina, de la Dorneşti, la Brodina‖.
1949: „Judecătoria populară rurală Vicovul de Sus, sediul secundar Brodina,
judeţul Rădăuţi: Doamna Vasilena Rospopova, aflătoare în U. R. S. S., este citată a se
prezenta în faţa Judecatoriei rurale populare Vicovul de Sus, sediul secundar, în ziua de
11 ianuarie 1949, ora 8, în calitate de moştenitoare a defunctului Bodnar Vasile a
Gheorghe, din comuna Brodina, pentru a lua parte la dezbateri şi accepta succesiunea,
cunoscând că, la neurmare, se va judeca în lipsă conform legii. / Nr. 18.247. Dos. Nr.
812/948‖660.
BROSCĂUŢI. Satul de pe malul drept al pârâului Hliniţa, numit, ulterior,
Broscăuţii Vechi, aparţinea, în 20 august 1616, când este dăruit mănăstirii Dragomirna,
lui Ionaşco Stroici. Aflat în apropierea Cernăuţilor, între Mihalcea, Camenca, Căbeşti,
Bobeşti şi Dracineţ, satul Broscăuţi începe să fie cumpărat, prin părţi de moşie, începând
cu 10 iunie 1638, când Nastasia şi Gligorie Ropceanul beneficiază de o astfel de
tranzacţie.
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În 4 martie 1648, Nastasia Ropceanu vindea jumătatea ei de moşie lui Dumitraşco
de Călineşti.
În 24 februarie 1671, Arsenie şi Acsana Volcinschi dau un sfert din satul
Broscăuţi pârcălabului de Hotin, Dumitraşco, pentru un sfert din satul Iurcăuţi. Celălalt
sfert de sat, stăpânit de Arsenie Volcinschi, este întărit, în 30 iunie 1729, lui Gheorghiţă
Badiul, care declarase, în faţa Divanului lui Grigore Ghica Vodă, că ar fi avut o astfel de
înţelegere cu Arsenie.
Un document din 1711, nedatat, la care face referire Teodor Bălan, spune că, după
înfrângerea lui Dimitrie Cantemir şi a lui Petru cel Mare la Stănileşti, „atuncia şi Rugină,
înpreună cu giupâneasa lui (Aniţa), au lipsăt di aici din ţară şi s-au dus cu Moscalii, iar
aici, în urma lor, rămăind datorii la unii şi la alţii‖, satele Broscăuţi şi Vijniţa, din
viitoarea Bucovină, pe lângă altele din întreaga Moldovă, au fost luate de creditori,
precum Sandu neguţătoriul, căruia îi datora 120 lei. Episcopul Rădăuţilor, Calistru, a
plătit acele datorii, dar ginerele lui Preda Paladi, Mihai Micul, ca rudă mai apropiată, a
întors banii episcopului, păstrând Vijniţa, în vreme ce Broscăuţii şi celelalte sate au fost
luate de domnie şi dăruite lui Sandu Sturdza.
Un alt proprietar al unei părţi de sat, Grigoraş Stroescul, este confirmat, prin
întăritură domnească, primită de la Constantin Mavrocordat, în 5 octombrie 1735.
Familia Volcinschi revine în Broscăuţi, ca stăpânitoare de moşii, prin Gheorghi şi
Gavril Volcinschi, care, în 1 iunie 1744, după ce achită un rest de plată de 30 lei, primesc
actul de cumpărătură de la Iuon gramatic, ginerele lui Iuon Neniu, care vânduse partea lui
de sat lui Sandu Volcinschi, părintele celor doi plătitori ai diferenţei de preţ.
Noii proprietari, Gheorghi şi Gavril Volcinschi se vor judeca, în 15 noiembrie
1753, în faţa Divanului lui Matei Ghica Vodă, cu vărul lor, Gligoraş Stroescul, pentru
moşiile rămase după Lupul Stroescul şi, în baza actelor doveditoare, cei doi fraţi
Volcinschi obţin şi acele moşii.
În 1 septembrie 1766, când Ştefan, fost vornic de poartă, hotărnicea jumătate de
sat Broscăuţi, cea a lui Constantin Volcinschi, răzeşii s-au împotrivit, spunând că întreg
satul fusese al strămoşului lor, aga Robceanul, şi că, vânzând Nastasia Robceniţa
jumătate de sat, „a stabilit drept hotar ale celor două jumătăţi un drum pe lângă pârâul
Hiliniţa, dar hotarnica n-au arătat‖.
În 1771, Constantin Volcinschi a ctitorit, pe moşia Broscăuţi, un schit de călugări,
pe care l-a încredinţat, împreună cu cei 6 călugări şi cu 15 fălci de pământ, egumenului
Nazarie Săvescul, schit desfiinţat, după doar 12 ani, prin Ordonanţa Imperială din 19
iunie 1783.
Recensământul lui Rumeanţev661, din 1772-1773, înregistrează la Broscăuţi,
moşie a lui Ioniţă VOLCINSCHI şi a răzeşilor, „39 – toată suma caselor‖, însemnând 8
ruptaşi, Toader muntian, Alecsandru muntian, Ion HAIDRAGA, Gavril HAIDRAGA,
Toader PRESCURNIC, Vasili POPESCUL, Grigorie sin lui şi Toader băranul (agentul
fiscal), 6 văduve, Tudosca, Ioana, Paraschiva, Antimia, Vasilca şi Iliaca, 1 jidov, Herşko,
şi 24 birnici, adică: Simion vornicul, Vasili ILINCA, Toader ILINCA, Nichita
MALINICI, Simion MALINICI, Acsinti HANGANUL, Vasili ŢARĂ, Toader ŢARĂ,
Vasili KRIUKO, Dumitraş MITRAŞ, Ion DRĂGUŞ, Alecsa HANGANUL, Pritula
MIHAIL, Ion muntian, Ştefan HUŢAN, Nicolai muntian, Vasili muntian, Mihai
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ŢURCAN, Anton rus, Agachii BAHRIN, Necolai BAHRIN, Petraş zet BAHRIN, Ion sin
GIORGE şi Giorgie vătăman.
În 1775, satul Broscăuţi, din Ocolul Cirimuşului, avea 22 familii de răzeşi şi 32
familii de ţărani. În 1910, marea majoritate a locuitorilor din cele două sate Broscăuţi,
Vechi şi Noi, erau ucraineni.
În 27 mai 1775, „Ghervasie monah of Cabin‖ (Căbeşti) ceda ginerelui său,
„preutului Teodor, care ţine pe nepoata mea Irina‖ şi nepotului său, Ursachi, jumătate din
satul Broscăuţi, pe care o avusese drept zestre de la socrul lui, Gligorie Corne Săvăscul,
„şi ace parte de moşie am stăpânit-o pănă când au trăit soţul mieu Paraschiva‖.
În 4 noiembrie 1775, ginerele lui Ghervasie, Ion Bărbierul, şi preotul Teodor
trăgeau în judecată pe feciorii lui Ion Onciul din Cuciurul Mic, Ion şi Nicolai, pe motiv că
Ion şi Niculai susţineau că, fără ştirea Paraschivei, Ghervasie ar fi vândut moşia din
Broscăuţi lui Ion Oancea, dar, când li s-au cerut zapise, nu au putut dovedi.
În 1843, comuna Broscăuţi, în care funcţiona o şcoală trivială, avea 2.141
ortodocşi, păstoriţi de parohul Athanasie TARNAVSCHI. Patron al bisericii era Ioan de
DUNCA. În 1876, când patronii bisericii din Broscăuţi erau George cav. de FLONDOR
şi Casandra de BUBERLE, paroh era Ioan TARNAVSCHI, care păstorea peste 2.608
suflete. Până în 1907, numărul patronilor bisericii sporeşte cu Fanny von MEDVECZKY,
Catinca de BARBIER, Dr. Josef ROTT şi Michail de STYRCEA, cum îşi zicea urmaşul
neamului Stârcea. Paroh era Dimitrie POPOVICI, născut în 1872, preot din 1902, iar
cantor, din 1883, Paul OSTAPIUK, născut în 1861.
O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în
țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖.
În Boscăuţii Vechi a funcţionat o şcoală cu 3 clase şi o şcoală-filială, cu 2 clase,
din 1873, iar în Broscăuţii Noi, o şcoală cu 3 clase, din 1892662.
În 1894, două dintre cele 15 şcoli româneşti din întreaga Bucovină, funcţionau la
Broscăuţii Vechi şi Noi.
Cabinetul de lectură din Broscăuţii Vechi, „Aurora‖, funcţiona în cancelaria
comunală, încă din anul înfiinţării, 1898, cu 105 membri, 41 cărţi, 4 abonamente la
gazete şi o avere de trei florini, sub preşedinţia lui Grigori Costaş, secondat de
vicepreşedintele Nico Prodanciuc şi de vistiernicul Averchie Macovei.
Însoţirea raiffeisiană din Broscăuţii Noi şi din Broscăuţii Vechi a fost înfiinţată în
1 martie 1903, sub direcţiunea lui Dimitrie Popovici.
„Broscăuţul se află într-o depărtare de-o oră şi jumătate dincolo de Storojineţ, spre
nord-vest. Închipuiţi-vă o regiune de forma unei căldări; în jurul său, este încunjurat satul,
pe-o distanţă de două treimi din periferia sa, de codri. Gropana uriaşă, în care se află
aşezat satul, este traversată de delurele lungi, în formă radială; printre delurele, se
coboară tot atâtea văi, brăzdate, în fundul lor, de păree mai mari sau mai mici, cari se
varsă toate în râuleţul cel mai mare din ele, numit Hliniţa. Cest din urmă se varsă, apoi,
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spre nord, în Prut. Dâmbul cel mai nalt dintre cele amintite se întinde până în centrul
satului, unde nălţimea îşi ajunge culmea sa. Pe înălţimea aceasta stă o casă cu livezi
întinse la vale, de toate laturile. De la casa aceasta, ai o privire peste toată comuna,
împrejur. O particularitate deosebită a comunei Broscăuţ este că tot teritoriul, pe-o
întindere poate de jumătate de milă pătrată, e presărat cu locuinţe, încunjurate de
economii; prin unele locuri, chiar şi prin locul pădurii, vezi astfeliu de case. Greu îşi vor
putea afla păreche Broscăuţii în Bucovina în privinţa extinderii clădirilor sale, doară
numai pe la munte… Comuna aceasta constă, pe jumătate, din familii vechi de răzeşi,
precum sunt Săveştii, Popeştii, Stârcea, Reusenii, Muntenii, Dolinscenii, Braha, Galeriu,
Onciu, Barbir etc. Răzeşii sunt toţi români, dar şi o parte din poporul ţăran constă din
români… Broscăuţii au o biserică de tot frumoasă şi mare, precum numai puţine se văd
prin Bucovina. Acel frumos templu e rădicat de cătră comună, prin neobosita stăruinţă a
răpăusatului protopresviter Ion Tarnavschi… Broscăuţii au şi o şcoală din cele mai
vechi‖663.
În 28 martie 1903, un memoriu înaintat „Înaltului Ministeriu de culte şi instrucţie‖
din Cernăuţi, caligrafiat de Policarp ILICA, a fost semnat, ca adeverire că toate cele
scrise în memoriu „se basează pe adevăr‖, de următorii locuitori ai comunei Broscăuţii
Noi: parohul Grigori COSTAŞ, primarul Vasile BEUŢEC, Lazăr ILICA, Alexandru
ILICA, Artemon ILICA, Policarp ILICA, Teodosie ILICA, Grigori ILICA, Iustin ILICA,
Teodosie ILICA, Michail ILICA, Iustin ILICA, Simion ILICA, Leonti MANILICI, Ioan
BUDEI, George PALAGICIUC, Petre GRIGOREAC, Macovei BIHUN, David
MANILICI, Iosif ILICA, Petrea ILICA, Nicolai alui Simion ILICA, Ion alui Nichifor
ILICA, George RODINCIUC, Nicolai alui Mihai ILICA, Petrea ILICUŢĂ, Costin
PALAGICIUC, Ion alui Grigori CREUCO, Petrea alui Iustin ILICA, Ion alui Afanasie
MELNECIUC, Ilie HARAGA, Dumitru alui George ILICA, Ion alui George ILICA,
Gavril ILICA, Dumitru alui Aftanasi ILICA, Aftanasi alui Petrea ILICA, Sava ILICA,
Leonti alui Maftei ILICA, Aftanasi alui Onufrei ILICA, George alui Axenti ILICA,
Procopie MANILICI, Ion alui Ilie MANILICI, Aftanasi ANTONIUC, Ion GERASIM,
Ion alui Aftanasi MANILICI, Teodosi alui Grigori MANILICI, Ilie CORDUBAN,
Simion JITARIUC, Vasilie alui Ignatie CORDUBAN, Dumitru alui Axenti ILICA,
Maftei SCRIPA, Ilie alui George CRENCO, Ion alui Axenti ILICA, Nicolai SCRIPA,
George alui Nicolai ILICA, Ion alui George ILICA, Nicolai alui George ILICA, Maftei
alui Ion ŢÂRĂ, Calistrat ILICUŢĂ, Ştefan ILICUŢĂ, Vasile MANILICI, Alexa
MNOHOGITNEI, Petrea alui Maftei ILICA, Aftanasi alui Pentelei ILICA, Cozma alui
Constantin ILICA, George alui Petrea ILICA, Andronie CREUCO, Simion alui George
CREUCO, Ion alui Nichifor CREUCO, Petrea IVONCIAC, Nicolai alui Iacob ILICA,
Dumitru IVONCIAC, Vasile alui Nichifor ILICA, Mihai alui Constantin ILICA, Ilie
HRAB, Iacob MALEVANIUC, George alui Nicolai MANILICI, Petrea REBAC,
Dumitru REBAC, Iftemi SIDOR, Grigori Sidor, Dimitrie MANILICI, Vasile alui Toader
IVANCIAC, Ilie alui Iacob ILICA, Petru CREUCO, Simion MAILICI, Ilie MANILICI,
Mihai alui Aftanasi MANILICI, Filip ILICA, Procopie HRAB, Petrea SCRIPA, Dumitru
alui Atanasie MANILICI, Constantin alui Gavril ILICA, Aftanasie alui Ion MANILICI,
Macovei ILICA, Alexa alui Grigori ILICA, Alexandru alui Simion ILICA, Ion alui
Teofilact ILICA, George alui Alexa MANILICI, Dumitru GUBERNAT, Dumitru alui
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Ignatie ILICA, Ignatie ILICA, Grigori TURCIN, Atanasie DULGHIER, Grigori
MANILICI, Ion alui Grigori MANILICI, Ion alui Aftanasie DEMCIUC, George alui
Simion CRENCO, Nicolai alui Mihail MANILICI, Vasile ILICUŢĂ, Dumitru alui
Nichifor ILICA, Aftanasi alui Axenti MNOHOGITNEI, George alui Axenti
MNOHOGITNEI, Maftei MNOHOGITNEI, Teodosi MNOHOGITNEI, Ilie alui Nicolai
ŢÂRĂ, George alui Nicolai ŢÂRĂ, George PÂRVUL, Vasile PÂRVUL, Artemi
PÂRVUL, Grigori PÂRVUL, Mihai DEMCIUC, Petrea STASIUC, Nicolai DOUHAN,
Dumitru DOUHAN, Simion BEUŢEC, Simion alui Miron CREUCO, Maftei alui George
ŢÂRĂ, Dumitru FEŞTEREGA, Maftei FEŞTEREGA, Petrea FEŞTEREGA, Simion alui
Nicolai CRENCO, Vasile alui Ion BEUŢEC, Atanasie ŢURCAN, Grigorie HRAB, Ion
HRAB, George alui Ion MNOHOGITNEI, Pentelei MNOHOGITNEI, Grigori alui
Artemi MNOHOGITNEI, Simeon SIDOR, Maftei alui Dumitru ŢÂRĂ, Ion alui George
LUNGULEAC, Aftanasie MALEVONIUC, George MALAICU, Alexa alui Ignatie
PALAGICIUC, Dumitru alui Ignatie PALAGICIUC, Dumitru HAVRELIUC, Nicolai
MOSCALIUC, Grigori alui Nicolai ŢÂRĂ, Andrei MNOHOGITNEI, Ion SIDOR, Anton
ILECUŢĂ, George LUNGULEAC, Nicolai STEFSENIUC şi George alui Nicolai
MALAICU664.
1906: „Condiţiunile de viaţă ale rezeşilor şi mazililor din Broscăuţul-vechi sînt de
tot triste… Cu toate, că Broscăuţul-vechi e o comună curat rezeşască, unde toţi locuitorii
înţeleg şi vorbesc numai limba romînească, s-a simţit îndemnată comanda jandarmariei să
afişeze pe cazarma jandarmilor o tablă cu inscripţie ruteană... Nici pentru afacerile
şcolare nu s-au interesat, până acu, puternicii chinuitori. În Broscăuţul-vechi se află peste
10 crâşme, se înţelege toate nişte palate frumoase, iară şcoala este internată într-un
bordeiu sărăcuţ şi lipsit de încăperile necesare‖ 665.
1906: „În decursul anului 1906 au binevoit a sprijini societatea „Ţăranul‖ din
Broscăuţii Noi, spre a promova scopul ei, multe persoane cu tragere de inimă, pentru ca
să nu piară urmele românilor din Broscăuţii Noi şi, deci, comitetul se simte plăcut
îndătorit a aduce, pe calea aceasta, tuturor binefăcătorilor mulţumita cea mai călduroasă,
în special însă se aduce această mulţămită: 1). Tuturor preţuitelor ziare, care au binevoit a
informa lumea interesată despre starea românilor din Broscăuţi; 2). Înaltei Diete, pentru o
subvenţiune de 100 coroane; 3). Onoratei „Societăţi pentru cultura şi literatura română‖
din Cernăuţi, pentru subvenţiunea de 200 coroane, în scopul întreţinerii cursului de limba
română de aice; 4). Onoratei „Însoţiri de economie şi credit din Cernăuţi‖, pentru
sprijinul de 20 coroane; 5). Onoratei filiale „Şcoala română‖ din Cernăuţi, pentru
sprijinul de 20 coroane; 6). Onoratei direcţiuni a internatului de băieţi români din
Cernăuţi, pentru 50 de cărţi folositoare; 7). Dlui director A. Motrescu din Rădăuţi, pentru
„Cartea de agricultură‖; 8. Dlui învăţător în Vicov, Ioan Bolocan, pentru un teanc de note
muzicale pentru „Muza română‖; 9). Dlui Chr. Negoescu din Bucureşti, pentru 5 cărţi şi
o mapă, donată prin dl Medvighi din Mănăstirea-Humorului; 10). Dlui Mihai Ilica
învăţător, pentru o carte instructivă la orchestră, „Lira română‖, şi 5 coroane; 11). Dlui
cantor Alexandru Drăgănuş, pentru o carte instructivă, „Lira română‖, şi 4 coroane; 12).
Domnişoarei Anghelina Ilica din Broscăuţii Noi, pentru o carte didactică; 13). Dlui cantor
Alexandru Drăgănuş pentru prima rată, 12 coroane 38 creiţari, din 200 coroane la Casa
Naţională; 14). Dlui învăţător Ilica Michail, pentru loc de Casă Naţională, în preţ de 300
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coroane; 15). Dlui profesor liceal din Cernăuţi, Iancu cavaler de Cuparencu, care a
sprijinit societatea pe orice teren şi pentru 10 coroane pentru Casa Naţională; 16). Dlui
Ilica Michai, secretar comunal în Sadova, pentru rata de 27 coroane 87 bani, din suma de
200 coroane la Casa Naţională; 17). D-lui Ilica Michai, pentru 1 coroană 20 bani, donată
pentru Casa Naţională, şi, în fine, dlui Ilica Gavril, pentru 80 bani, dlui Ilica Vasile,
pentru 60 bani, dlui Demciuc Macovei, pentru 80 bani, dlui Mnohogitnei George, pentru
1 coroană, Ilica Ioan, pentru l coroană 8 bani, dlui Hrab Grigore, pentru 17 bani, dlui Ilica
Nicolai, pentru 98 bani, dlui Ilica Ioan a lui Axenti, pentru 20 bani, dlui Beuţec Ioan,
pentru 96 bani, dlui Ilica Lazar, pentru 20 bani, dlui Ilica Michail a lui Constantin, pentru
2 coroane, dnei Ţîra Maria a lui George, pentru 1 coroană 54 bani şi părintelui Dimitrie
Popovici, pentru 200 coroane, ca ultimă rată din 300 coroane pentru Casa Naţională din
Broscăuţii Noi. / Broscăuţii Noi, în 7 Martie 1907. / Ilica Vasile, casariu‖666.
Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă lumina
tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 667, în 1940, Alexandru
VOEVIDCA a cules folclor şi de la Melania BAHRIN (28 ani în 1914), Ecaterina
POPESCU (învăţătoare în Broscăuţii Vechi, 40 ani în 1908) şi Grigorie DOLINSCHI
(răzeş, 81 ani în 1913) din Broscăuţi.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Broscăuţul-Nou, comună rurală, districtul Storojineţ, aşezată pe partea stângă a pârâului Hliniţa, afluent al Prutului,
spre-sud de Broscăuţul-Vechi. Suprafaţa: 13,81 km p.; populaţia: 1.527 locuitori, români
şi ruteni, de religie gr or. Se compune din Broscăuţul Nou (propriu-zis) şi din cătunele
Buchenhain şi Hlibicioc. Printr-o şosea comunală este legată de drumul principal
Storojineţ-Sniatin, până la care se întind casele sale răzleţe; ţine de scoala şi biserica de
comuna Broscăuţul-Vechi. La 1776, forma un singur sat şi domeniu cu Broscăuţul-Vechi,
pe care îl stăpânea mazilul Ioan Volcinschi. Populaţiunea se ocupă cu agricultura şi cu
creşterea vitelor. Comuna posedă 819 hectare pământ arabil, 221 hectare fânaţuri, 34
hectare grădini, 121 hectare izlaz, 145 hectare pădure. Se găsesc 97 cai, 665 vite cornute
mari, 42 oi, 287 porci, 70 stupi. Broscăuţul-Vechi (sau Muntenii), comună rurală,
districtul Storojineţ, aşezată pe dreapta pârâulul Hliniţa, afluent al Prutului. Suprafaţa:
38,54 km p.; populaţia: 2.292 locuitori, dintre care mai bine de trei părţi români de religie
gr. or.; restul sunt slavi gr. cat., veniţi din Galiţia. Se compune din Broscăuţul-Vechi
(propriu-zis) cu 2.197 locuitori şi din cătunul Criva. Este legat, printr-o şosea comunală,
cu drumul principal Storojineţ-Sniatin; are o şcoală populară, cu 3 clase; o biserică
parohiala gr. or., cu hramul „Sfânta Paraschiva‖ şi o biserică gr. cat. La 1776, era
proprietatea mazilulul Ioan Volcinschi. Avea, pe atunci, şi un schit, clădit de boierul
Constantin Volcinschi, care fu însă secularizat, în 1783. Populaţia se ocupă cu agricultura, cu creşterea vitelor, cu exploatarea de păduri şi cu albinăritul. Comuna posedă
1.298 hectare pământ arabil, 591 hectare fânaţuri, 51 hectare grădini, 839 hectare izlaz,
1.007 hectare păduri. Se găsesc 158 cai, 957 vite mari cornute, 156 oi, 219 porci, 384
stupi‖668.
1911: O scrisoare de încurajare, adresată profesorului Cuparencu, era trimisă, din
„Broscăuţii Vechi, la 20 iulie 1911‖, însoţită de 58 de semnături, „în frunte cu
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binecunoscutul naţionalist şi luptător, parohul Dimitrie Popovici, primarul David
Dolinschi, şi Grigori Dolinschi şi 46 subscrieri din Broscăuţii Noi, în frunte cu societatea
„Ţăranul‖, în numele căreia au semnat dnii Dimitrie Popovici, prezident, şi G.
Manilici‖ 669.
1911: „În 19 August 1911, de Schimbarea la faţă, a ţinut societatea Mazililor şi
Răzeşilor o adunare generală extraordinară la Broscăuţii-vechi. Societatea era
reprezentată de către vicepreşedintele dl Dr. Cuparencu şi dl A. Vitencu. După sfârşitul
liturghiei, se adunaseră răzeşii în casa comunală, cu primarul, preoţii, învăţătorii şi
fruntaşii satului, pentru a asculta raportul ce aveau să-l facă membrii comitetului. O
deputaţiune de răzeşi din Comăreşti se prezentase, de asemenea, la Broscăuţi, pentru a se
întâlni cu fraţii lor şi a se sfătui asupra nevoilor ce au de învins. În faţa unui numeros
public, deschise dl Cuparencu adunarea, bineventând pe cei prezenţi din loc şi mulţămind
celor din altă parte, pentru sosirea lor. Într-o oraţiune lungă desfăşură vicepreşedintele
societăţii activitatea comitetului, arătând ce sprijin aduce societatea răzeşilor, în genere, şi
broscăuţenitor, în special. Raportul fu ascultat cu atenţie şi luat la cunoştinţă cu vădită
satisfacţie. Dl Cuparencu vorbi, mai departe, despre trecutul răzeşilor şi mazililor şi îi
îndeamnă la frăţie şi unire, căci numai astfel vor putea înlătura piedicile ce stânjenesc
înaintarea lor materială şi culturală‖. Şi aşa mai departe, dar cu alte glasuri otova, mai
întâi al „părintelui Popovici, parohul local‖, responsabil cu mulţumirile, al superiorului
Mihai de Popescul şi, în fine, dl Vitencu, care-i îndeamnă pe localnici „şi la meserii, şi la
negoţ. Căci nu e ruşine de a te ocupa de o meserie care îţi înlesneşne traiul mai degrabă
decât o gospodărie mică şi săracă‖. Iar la final, dl Cuparencu „aminteşte pe paşnicul şi
înţeleptul nostru ocârmuitor, care, cu o zi înainte, împlinise 81 de an. Cu un întreit
„Trăiască M. S. Împăratul‖ se închide adunarea aceasta‖670.
1911: 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 naţionalculturală, roagă 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,
Comareşti-Tisoveţ, 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
669
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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 /… / Urmează la 200 de iscălituri din
comunele Broscăuţi, Costeşti, Cabeşti, Carapciu pe Ceremuş, Comareşti, Hliboca, Panca,
Petriceanca, Volcineţ. / Cernăuţi, la 20 Decemvrie 1911‖671.
1913: Cetăţeni de onoare în Broscăuţii Noi: „Consiliul comunal din Broscăuţii
Noi a numit, într-o şedinţă, pe următorii domni cetăţeni de onoare: Dr. Constantin cavaler
de Isopescul-Grecul, Dionisie Simionovici, inspector şcolar de ţară, Dr. Iancu cavaler de
Cuparencu, Dimitrie Popovici, merituosul paroh şi luptător din Broscăuţi, Mihai Ilică,
învăţător George Manilici, conducător aş şcolii româneşti din Broscăuţii Noi‖672.
1914-1918: Jerfele de sânge pentru Bucovina au fost semnate, din Broscăuţi, de:
rezervistul Nicolae Ilica, Broscăuţii Noi, Regimentul 22, rănit; fruntaşul Vasile Jitariuc,
Broscăuţii Noi, Regimentul 22, rănit; infanteristul Ilie Popescu, Broscăuţi, Regimentul
22, rănit; infanteristul George Perhul, Broscăuţii Noi, Reg. 58, prizonier‖673. „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‖. „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‖. „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‖. „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‖674. „Manoli a lui Policarp Ilica, născut în Broscăuţii Noi, la 28 februarie
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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‖675.
1921: „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: Flondor Iancu Dr., Strojineţ,
(Strojineţ, Broscăuţii-Vechi)‖676.
1922: 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: în calitate de învăţători definitivi şi învăţătoare definitive – Adam
Corduban la Broscăuţii Noi, Ecaterina Melniciuc la Broşcăuţii Noi‖677.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 678, următorii
învăţători şi învăţătoare: Ilică Paraschiva, comuna Broscăuţii Vechi, Centru, jud.
Storojineţ, media 7,91; Popescu Octavian, comuna Broscăuţii Vechi, Tăbărişte, jud.
Storojineţ, media 8,20; Tanasiciuc Profira, comuna Broscăuţii Vechi, Tăbărăşti, jud.
Storojineţ, media 7,08‖.
BUCŞOAIA. Prima menţionare a sătucului din coasta Frasinului, Bucşoaia, pare
să fi fost Izvodul mănăstirii Voroneţ din 24 octombrie 1772, când la „Bucşoae‖ sunt
menţionate 37 de gospodării, dar numărul iobagilor scade, până în 1775, la 1 popă şi 17
ţărani, cu bordeie risipite prin Bucşoaia, Doroteia şi Plutoniţa.
În 1748, s-a stabilit la Bucşoaia familia grănicerului năsăudean din Zagra, Ioan
UNGUREAN. În 1759, a sosit, din Budacul Românesc, familia plugarului Vasile
UNGUREAN, iar în 1778, familia lui Nichita UNGUREAN, argat din Zagra.
Recensământul lui Rumeanţev679, din 1772-1773, înregistrează la Bucşoia „9 –
toată suma caselor‖, toţi oamenii fiind birnici, şi anume: Ion nepot ILIŞOAEI, Simion
SIHLIAN, Ion SIHLIAN, Acsinte SIHLEAN, Gavril SIHLIAN, Ion PAŢA, Andronic
CIOFUL, Ion, ungurian, şi Măriuţa cu holtei.
Prin actul de arendare din 17 iulie 1782, Inochentie, egumenul Voroneţului,
arendează evreilor Marco din Suceava şi Solomon din Gura Humorului, pe timp de un an,
satele din vecinătatea Bucşoaiei, cu excepţia acestuia din urmă.
Coloniştii germani, agricultori şi meşteşugari din Franconia şi Bavaria şi câţiva
din Austria, au sosit la Bucşoaia (Bukschoja) în perioada 1782-1787.
1817: Călătorind pe valea Bârgaielor, pe „Şoseaua Franciscană‖, cum se numea,
din 1817, în cinstea împăratului Francisc, care o folosise în acel an, „drumul împărătesc‖
al lui Iosif al II-lea, Schmidl ajunge şi la „Bucşoaia şi Gura Humorului, unde regiunea
devine mai prietenoasă şi unde apare, iarăşi, agricultura‖ 680.
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În 1843, Bucşoaia şi Frasinul, împreună cu Voroneţul, erau arendate bisericii
fostei mănăstiri din Voroneţ, parohul Ioan KARLOWETZKI păstorind peste 934
enoriaşi. În Bucşoaia exista o şcoală trivială germană. În 1876, Bucşoaia, Frasin,
Doroteea şi Plutoniţa formau o singură comună bisericească, din 1865, cu 1.779 enoriaşi,
paroh fiind Cassian TUSCHINSKI. Acelaşi statut se păstra şi în 1907, biserica cu hramul
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, ctitorită, în 1751, de câmpulungenii Nicolai
COGĂLNICEANU (vornicul tgrimis de domnie şi acceptat de obşte), Grigorie
PITICARIU şi preotul ŞANDRU, restaurată de frăsinenii Petru şi Maria DRILCIUC, în
1854, când s-a schimbat şi hramul bisericii, fiind închinată biserica Sfintei Maria. Paroh
în Bucşoaia, la 1907, era Dimitrie POPESCUL, născut în 1845, preot din 1883, paroh din
1899, iar cantor, din 1897, era Ilie SĂHLEANU, născut în 1858.
1851: Rutele poştale din Bucovina: „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‖ 681.
1857: „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‖682. 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‖ 683.
Din 1869, în Bucşoaia funcţiona şi o şcoală cu 5 clase 684. O tipăritură vieneză din
1869, referitoare la organizarea politică și judiciară în țările reprezentate în Împărăţia
Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul Bucovinei: „Administrarea
districtului Suceava – 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, Măzănăieşzi cu Stejăroaia, Stulpicani cu Plutoniţa, Doroteea, Voroneţ cu
Bucşoaia şi Frasin‖685.
1895: Cabinetul de lectură „Unirea‖ din Bucşoaia, înfiinţat în 1895, cu 37
membri, 24 cărţi, 2 abonamente la gazete şi o avere de 29 florini şi 40 creiţari, funcţiona
în casa lui Ioan Piticariu, sub prezidenţia lui Ilie Sahlean, secretar fiind George Brătean.
În primăvara anului 1895, a fost ales comitetul comunal din Bucşoaia, în Corpul III fiind
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aleşi George Rusu, Dumitru Sahlean, Ferdinand Fedra, Gavril Gemănar, iar ca suplinitori
Vasile Ungurean şi Gavril Peticar; în Corpul II, au fost aleşi Filip Sahlean, Alexa
Ungureanu, Ioan Sahlean, Ilie Sahlean, iar ca suplinitori Ilie Flocea şi Vasile Sahlean; în
Corupl I, au întrunit sufragii Dumitru Caba, Gavril Sahlean, Iosif Lazanowski, Rudolf
Vlotkovski, iar suplinitori Ioan Piticar şi Grigori Venin. Electorii l-au ales primar pe
George Rusu, iar ca adjuncţi pe Gavril Gemănar şi pe Filip Sahlean686.
1897: O colectă pentru Internatul de băieţi români din Cernăuţi, făcută, din 18
decembrie 1897, la Bucşoaia, menţionează următoarele nume de localnici: Toader
PITICAR, Mihai PITICAR, F. STIGLEŢ, Dumitru FĂNU, Constantin PITICAR, George
PITICAR, George BRADAŢAN, Toader BRADAŢAN, Constantin PRECOP, Neculai
PITICAR, Neculai UNGUREAN, Dumitru BILAN, Vasile BILAN, Constantin CIOFU,
Emilian SĂHLEAN, Ştefan SOLCAN, Constantin SOLCAN, Vasile CIOFU, Ioan
CIOFU, Nicolai PIRCU, Ioan UNGUREAN, Constantin RUSU, George DRELCIUC,
Dumitru DRELCIUC, Dumitru UNGUREAN, Vasile MOROŞAN, Artemi CĂINAR,
Dumitru CIOBOTAR, Dumitru SĂHLEAN, George SĂHLEAN, George VENIN,
Dumitru GRIGORAŞ, Ion CIOFU, Dumitru NAGI, Neculai MOROŞAN, Dumitru
FLOREA, George SĂHLEAN, directorul George BRĂTEAN, cantorul Ion SĂHLEAN,
George GEMANAR, Nicolai FLOCEA, George CĂILEAN, Petru SOLCAN şi Vasile
DRELCIUC687.
1901: Celebrul dialectolog german Gustav Weigand ajunge, în 7 august 1901, la
Bucşoaia, şi scrie: „Am petrecut noaptea în casa preotului din Bucşoaia, 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‖688. Seara, i-au cântat oaspetelui Domnica Grigoraş, de 55
ani (Frunză verde de-alunică), şi Nicolai a lui Petrea Flocea (41 ani).
1904: Nicolae Iorga trece prin Bucşoaia: „Îndată, Moldova se vede iarăşi la stânga
şi, la Bucoşoaia, o trecem în locul unde, într-un larg câmp de prundiş, străbătut de
vânturi, ea primeşte dunga de oţel albăstriu a Suhăi. Şi de aici, încolo, ea este însă pe
marginea drumului, ducându-se, prin această Bucovină hrăpită, din Maramureşul
descălecătorului, spre acea ţară nouă care de la dânsa a primit numele: Moldova. Între
sălcii, supt dealurile puternic clădite, ea îşi urmează, clipă de clipă, drumul ei veşnic. De
amândouă laturile ei, înălţimile întind pădurile de brad cu feţe goale, rupte de stânci
lostopănoase şi negre. Valea seamănă cu acelea de la apus ale Moldovei noastre‖ 689.
1906-1907: Bucşoaia nu putea lipsi din „mitul Bellegarde‖, dar nu simpatiza cu
legendarul conte, fiind vizitată de contra-candidatul T. V. Stefanelli, „unanim proclamat
de candidat pentru senatul imperial‖ şi care era „hotărât a lucra din răsputeri contra
candidaturii contelui Bellegarde‖. 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 („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‖), Vama, Pojorâta, Fundul-Moldovei‖,
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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‖ 690.
Dar, cu toate astea, în ciuda propagandei făcute de „zelosul paroh Truţă Popescu,
vrednicul primar Sahleanu şi secretarul comunal Sidorovici‖ şi drept dovadă că sătenii nu
mai puteau fi prostiţi prea lesne, după vot s-a constatat că, în Bucşoaia, Bellegarde a
câştigat 186 de voturi, iar Stefanelli doar 15, în vreme ce „opozantul democrat‖ Aurel
Onciul nu a dobândit nici un vot691.
1908: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 692, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Ioana CIOFU (20 ani în 1913), Paraschiva
a lui Ilie SAHLEAN (25 ani în 1913) şi Axenia RUSU (42 ani în 1907) din Bucşoaia.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Bucşoaea, comună rurală,
districtul Câmpulung, aşezată la confluenţa pârâului Suha cu râul Moldova. Suprafaţa:
10,58 km p.; populaţia: 754 locuitori, dintre cari 508 români, restul germani şi puţini
izraeliţi. Confesiunea românilor gr. or.; restul, de religie – rom. cat., ev. şi mozaică. Se
compune din vatra satului, cu 609 locuitori, şi din cătunele Suha şi Poiana-Bucşoiţei. Este
străbătută de drumul principal Gurahumora-Câmpulung şi e staţie pe linia ferată HatnaCîmpulung. Are un oficiu poştal; o şcoală populară, cu 2 clase, o biserică parohială, cu
hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‖, de care ţine şi Frasinul. La 1776, era în
posesia mănăstirii Voroneţ. La 1810, s-au aşezat aci o mulţime de mineri germani, cu
ocaziunea întemeierii minelor de fier şi de cupru, protejate de stat. Populaţia, formată din
familii originare române, peste care au venit colonişti transilvăneni şi din familii de
mineri germani, se ocupă cu exploatarea pădurilor, precum şi cu creşterea vitelor mari şi
prăsila de oi. Comuna poseda 120 hectare pământ arabil, 82 hectare fânaţuri, 5 hectare
grădini, 105 hectare izlazuri, 599 hectare pădure. Se găsesc 52 cai, 197 vite cornute mari,
311 oi, 185 porci şi 23 stupi. Bucşoaea, pârâu, aflat pe dreapta Moldovei, izvorăşte de
sub Butea Mărului şi se revarsă în Moldova, mai jos de satul Bucşoaea, districtul
Câmpulung‖693.
În 1910, Bucşoaia era locuită, în părţi aproape egale, de români şi de germani.
1914: „Când s-a făcut, acum, în urmă, recrutarea reformaţilor, deputatul nostru,
Aurel Onciul, care are multă trecere în populaţia românească, s-a sfătuit cu comandantul
armatelor din Bucovina, colonelul Fischer, ca din cei recrutaţi să se oprească o parte,
alcătuindu-se din ei un aşa-zis corp al legionarilor, cum a mai fost şi pe la 1848‖. Un
astfel de voluntar povestea: „După patru săptămâni, când s-au apropiat ruşii de Humor,
noi, toţi cei 800 de legionari din district, am fost duşi în oraş, la Gura Humorului. Ruşii sau apropiat, duminică, seara, înainte de Crăciun. Când a venit o patrulă de cazaci dinspre
Băişeşti, noi, care eram la barierele oraşului, am tras asupra ei, fără să lovim, însă, pe
nimeni. Atunci, ruşii au amânat intrarea, până la 2, noaptea, când au înaintat şi au ocupat
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oraşul. Cu vreun ceas înainte, vagmiştrii de jandarmi, care ne conduceau, ne-au îndreptat
spre Bucşoaia. Era o vreme foarte ceţoasă. Ascunşi după case şi după garduri, noi am
început să tragem asupra lor. Un cazac a fost omorât. De la noi, a fost ucis, de asemenea,
un flăcău. Ruşii au mai omorât două femei (şi un preot, care privea pe fereastră, după
cum se comunica în 5 ianuarie – n.n.), căci ei trăgeau şi asupra caselor, de după care
puşcam şi noi. Văzând comandanţii noştri că nu ne putem împotrivi mai multă vreme, neam retras. O parte au luat-o spre Câmpulung, iar altă parte, ca la vreo 150, în sus, pe râul
Suha. Ruşii urmărindu-ne, am ajuns la graniţa românească. Ce să facem? Înapoi, cazacii,
înainte, graniţa României. Am trecut hotarul, ca să ne scăpăm vieţile, căci, de ne
prindeau, ruşii ne împuşcau‖ 694. „După ce au trecut de Bucşoaia, ruşii au înaintat până la
Câmpulung, unde au stabilit cartierul statului major al trupelor de ocupaţie ruseşti
(comandant era generalul Baron Vebel, însoţit, în acele zile, şi de generalii Laurenţiev şi
Navroţchi, care au sosit în Bucovina pentru a stabili strategia ofensivei – n.n.). În lagărul
acesta s-au construit grajduri pentru 500 de cai, s-au adus 50 de tunuri şi s-au concentrat
numeroase trupe‖695.
1914-1918: În Primul Război Mondial, s-au jertfit pentru Bucovina „infanteristul
Ironim Sahlean, Bucşoaia, Regimentul 22, prizonier‖696 şi „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‖697.
1922: 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, „în calitate de învăţători definitivi şi învăţătoare definitive:
Eugenia Holca la Bucşoaia‖698.
1936, 11-23 iunie, Teofil Sidorovici, bucşoianul ajuns Comandantul Străjii Ţării,
a organizat o excursie în Bucovina pentru tinerii străjeri, relatarea căpitanului Marin I.
Georgescu699 însemnând doar o înşiruire de lozinci, şi nicidecum o mărturie.
1939: „Bucşoaia. În fermecătoarea ţară a Bucovinei, pe pământul ce freamătă de
pioase amintiri ale trecutului, pe locul acela vrăjit, unde Moldova îmbrăţişează într-o
armonioasă înfrăţire undele cristaline ale râulului Suha, este o încântătoare vale, străjuită
de culmile împădurite ale dealurilor Frasin, Cetăţele, Bârloagele, Valea Seacă, Stulpicani
şi Suha, vale ce adăposteşte în pitorescul ei satul Bucşoaia, cu lunca-i adumbrită de
crestele verzi ale brazilor şi mângâiată de susurul melodios al izvoarelor. Acolo, în aceea
luncă din Bucşoaia, ce se răsfaţă într-un decor desprins parcă din tărâmuri de legendă,
Straja Ţării şi-a înfipt, pentru totdeauna, măreţul său stindard, înfiinţând aci o minunată
tabără permanentă pentru comandantele străjere, tabără care, pe lângă posibilitatea de
perfecţionare, ce o oferă comandantelor, este şi o incomparabilă realizare de folos obştesc
pentru populaţia acelor meleaguri, populaţie căreia i-a fost hărăzit să-ndure, atâţia ani dea rândul, jugul apăsător al străinului. Înfăptuită din iniţiativa şi grija deosebită ce o poartă
Comandantul Străjii Ţării armatei albe a Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea, condusă,
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cu o rară măiestrie, de către Comandanta Falangei Străjerelor, domnişoara Viorica Liţica,
şi a harnicelor dumisale colaboratoare, „Casa noastră‖ din Bucşoaia îşi deschise, vara
asta, pentru întâia oară, porţile-i primitoare. Sute de comandante, venite din colţurile cele
mai îndepărtate ale ţării, au trăit, la Bucşoaia, neuitate momente de apropiere sufletească,
într-o atmosferă de adevărată şi sinceră camaraderie. Acolo, lămurindu-se o serie de
probleme, s-a pus la punct programul ce se va aplica, începând din toamnă, s-a făcut să se
înţeleagă că, în această mişcare de salvare a tării, comandantele de orice grad nu trebue să
fie numai nişte funcţionare, care lucrează un număr definit de ore, ci adevărate misionare,
care, cheltuindu-se pe sine, îşi dăruiesc sufletul lor întreg pentru pregătirea unei generaţii
sănătoase la trup şi la minte, generaţie care să formeze stâncă de granit în calea celor ce
cu atâta lăcomie ne râvnesc pământul. Aci, la flacăra caldă a focului aprins în răcoarea
binefăcătoare a luncii din Bucşoaia, sufletele lor s-au înfrăţit, pentru triumful celei mai
sublime devize, aceea a Credinţei şi a muncii pentru ţară şi Rege. Viaţa de tabără, cu
specificul ei nelipsit de pitoresc, cu plimbări şi excursii, ce au dezvăluit, la tot pasul,
minunăţiile acestui binecuvântat colţ de ţară, cu sfaturile şi îndemnurile frumoase,
strecurate în sufletul comandantelor prin graiul cald şi convingător al domnişoarei
conducătoare a taberei, a avut asupra lor efectul acelei picături de apă vie, care
reconfortează şi însufleţeşte. E sigur că fiecare comandantă s-a întors acasă călăuzită de
un singur gând, acela de a munci din răsputeri pentru înălţarea cât mai sus a scumpei
noastre patrii, ducând, în acelaşi timp, cu ele fiorul multor, impresii de neuitat de pe
pământul ce adăposteşte, în sânul său, rămăşiţele marelui nostru Ştefan‖700.
1941: Printre primii Eroi ai României Mari, proveniţi din Bucovina, se numără şi
„Moroţanu Arcadie, soldat, ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Bucşoaia, judeţul
Câmpulung, mort la 6 iulie 1941‖, şi „Sahleanu Vasile; fruntaş, ctg. 1934, cu ultimul
domiciliu în comuna Bucşoaia, judeţul Câmpulung, mort la 28 iulie 1941‖701.
1941: „Inginerul agronom cl. I, Vasile Colibaba, şeful centrului agricol Bucşoaia,
jud. Câmpulung, se destituie din funcţiune, pe data de 3 martie 1941, conform art. 41 din
legea de organizare a corpului agronomic, fiind condamnat definitiv de instantele militare
la 2 ani închisoare corecţională şi un an interdicţie corecţională, pentru faptul de
rebeliune contra autorităţii‖ 702.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 703, următorii
învăţători şi învăţătoare: Scutelnicu Emilia, comuna Frasin-Bucşoaia, jud. Câmpulung,
media 7,06‖.
1945: „Ministrul secretar de Stat la Departamentul Afacerilor Interne, / Luând în
examinare deciziunea Nr. 60 din 21 Aprilie 1945, prin care dl prefect al jud. Câmpulung
a hotărât dezlipirea satului Bucşoaia de la comuna Frasin, pentru a forma o comună
rurală aparte, cu denumirea de „Bucşoaia‖; / Având în vedere că deciziunea de mai sus a
fost luată în urma cererii locuitorilor din satul Bucşoaia şi cu îndeplinirea formelor
prevăzute de legea Nr. 62 din 1942; / Văzând că veniturile de la capitolul ordinar al
viitoarei comune Bucşoaia sunt suficiente pentru a acoperi cheltuielile obligatorii; / Pe
baza dispoziţiunilor art. 4 din legea administrativă din 14 August 1938, modificat prin
legea Nr. 62 din 1942, / Decidem: Art. 1. Se aprobă dezlipirea, pe data de 1 Aprilie 1945,
700
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a satului Bucşoaia de la comuna Frasin, pentru a forma o comună rurală aparte, cu
denumirea de „Bucşoaia‖. / În unna aeestei modificări, comunele Bucşoaia şi Frasin vor
fi compuse fiecare dintr-un singur sat, cu acceaşi denumire. Art. 2. Direcţiunea
administraţiei finanţelor locale este însărcinată cu executarea prezentei deciziuni. / Dată
la 30 Iunie 1945. / p. Ministru, George Silviu / Nr. 4.394‖704.
1946: „Curtea Martiali a Contandamentului IV Teritorial / Noi, colonel magistrat
Rudeanu Corneliu, Preşedintele Curtii Marţiale a Comandamentului IV Teritorial, /
Având în vedere ordinal de trimitere direct în judecată Nr. 313 din 12 Aprilie 1946, prin
care acuzaţii arătaţi mai jos, sunt trimişi în judecata Curţii Marţiale a Corpului IV, pentru
faptele specificate în dreptul fiecärnia: 1). Drelciuc Isidor zis Zidor, de 32 ani, din
comuna Bucşoaia, jud. Câmpulung, pentru crima de furt calificat, prevăzută şi pedepsită
de art. 524, 525 din codul penal, combinat cu legea Nr. 509 din 1943; crima de incediere,
prevăzntă şi pedepsită de art. 353 şi 355 din codul penal; evadare, prevăzută şi pedepsită
de art. 297 din codul penal. 2). Dochiţa D. Catargiu, din comuna Doroteia, jud.
Câmpulung; 3). Ilarion Năhărneac, de 43 ani, din comuna Voroneţ, jud. Câmpulung; 4).
Dumitru Praja, de 55 ani, din comuna Gura Humorului, jud. Câmpulung; 5).
Constantin Volanschi, de 24 ani, din comuna Frasin, jud. Câmpulung, toţi trimişi în
judecată pentru: favorizarea infractorilor, prevazută şi penată de art. 284 din codul penal,
combinat cu art. 2 din legea Nr. 509 din 1943, şi tăinuire de bunuri, prevazută şi
pedepsită de art. 283 din codul penal. 6). Ulian Constantin, de 31 ani, din comuna Capul
Câmpului, jud. Câmpulung; 7). Vasilică E. Drelciuc a lui Florea, din comuna Bucşoaia,
jud. Câmpulung; 8). Cozan Gheorghe, de 20 ani, din comuna Stulpicani, jud.
Câmpulung, toţi pentru crima de favorizarea infractorilor, prevăzută şi pedepsită de art.
284 din codul penal, combinat cu art. 2 din legea Nr. 509 din 1943; / Având în vedere că
numiţii nu s-au prezentat pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute de art. 254 din C. J.
M., / Ordonăm: / Ca acuzatii: Drelciuc Isidor, Dochiţa D. Catargin, Ilarion Năhărneac,
Dumitru Praja, Constantin Volanschi, Ulian Constantin, Vasilică E. Drelciuc a lui Florea
şi Cozan Gheorghe să se prezinte, cel mai târziu în cinci zile de la publicarea în
Monitorul Oficial a prezentei ordonanţe, la Curtea Marţială a Comandamentului IV
Teritorial, spre a fi judecaţi pentru crima de favorizarea infractorilor, prevăzută şi
pedepsită de art. 284 din codul penal, combinat cu… / Dată la 31 Mai 1946, / Preşedinte
Col. mag. Rudeanu Corneliu / Nr. 83.385‖705.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947706, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Manolache Gheorghe, de la Frasin, la Bucşoaia; Gorea Dumitru, de la
Bucşoaia, la Frasin‖.
BUDA MARE şi BUDA MICĂ. Numite Stroinţi şi, respectiv, Urvicoleasa satele
Buda Mare şi Buda Mică, ale lui Ion Munteanul, încă din vremea lui Alexandru cel Bun,
beneficiază de o primă atestare documentară abia în 12 august 1461, atunci când fiica lui
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Munteanul, Măruşca, cneaghina lui Husin, îşi dispută, în faţa Divanului Domnesc, dreptul
de folosinţă asupra celor două sate şi moşii cu fraţii Crasnăş şi cu Jurj Necorescu.
Moştenitorul celor două sate de lângă Cernăuţi, Simca, le dăruieşte, prin
testament, mănăstirii Putna, aşa cum o confirmă uricul lui Ştefan cel Mare din 2 februarie
1503, dar şi cel al lui Ştefăniţă Vodă, din 21 august 1520.
În 20 iunie 1665, Filimon diacon şi Strătulat Brahă, cumpărând satul Stroinţi
(Buda Mare) de la mănăstirea Putna, fac hotarnica moşiilor lor, în prezenţa martorilor
Strătulat Volcinschi de Lucaviţa, Gheorghe Bere-Bună, Gligoraş de Senihău şi Silvestrul
Macicăi.
În 4 august 1743, satul şi moşia Buda Mare se împart între fraţii Ilie şi Constantin
Holban.
Recensământul lui Rumeanţev707, din 1772-1773, înregistrează la Buda, moşie a
lui Ilie HOLBAN, „13 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, Darii, 1 mazil, Ilie
HOLBAN, 1 jidov, Froim, 4 case pustii, 5 argaţi ai lui Holban, Simion ROBUL, Vasile
sin Popa, Fedor brat ego, Iacob rusul şi Vasile rus, şi o văduvă, Măriuţa. Pe moşia
mazilului vechi, Ion a lui Toader HOLBAN, deci în Buda de Jos, existau 24 de case,
însemnând 1 popă, Ştefan, 1 dascăl, Mihail, 2 mazili, Ioan şi tatăl său, Toader HOLBAN,
1 jidov, Iţcu, 3 văduve, Aniţa, Nastasia şi Paraschiva, 2 case pustii şi 14 birnici, adică:
Mihalachi vătăman, Vasile olar, Grigorii LUNGUL, Toader zet ONOFREI, Onofrei rus,
Dănilă zet ANIŢII, Iuri rotar, Ion ROŞCA, Iacob rus, Ştefan rus, Costandin argat, Hrihor
ZAIŢI argat, Toader argat şi Tănasă morar, calic.
În 1775, satul Buda de Sus (Mare) avea 1 mazil, 1 popă şi 5 familii de ţărani, iar
satul Buda de Jos (Mică) avea 3 mazili, 1 popă şi 17 familii de ţărani. În 1910, satul încă
era majoritar românesc.
1899: O colectă de produse agricole pentru Internatul de băieţi români din
Cernăuţi, din 1899, menţionează următoarele nume de gospodari din Buda: Vasile
HARABAGIU, Ioan HUZUN alui Vasile, Andrei CATARINCIUC, Nicolai RUPTAŞ,
Nicolai JURI, Ioan CATARENCIUC, Ion alui Stefan CATARENCIUC, Teodor alui
Stefan CATARENCIUC, Constantin CATARENCIUC, Trifon CATARENCIUC, Andrei
HORECEAN, George alui Mihai CARP, Nicolai ISAC, Nicolai CARP, Mihai
HORECEAN, Ioan CUCOŞ, Ioan GRIGORAŞ, Ioan alui Vasile RUPTAŞ, Nicolai
GRIGORAŞCIUC, Ion MUŞAC, George GRIGORAŞCIUC, Teodor POPICIUC, Vasile
POPICIUC, Andrei PAULIUC, Ştefan alui Ioan ISAC, Teodor JURI, Petre
BUSDUGAN, Ştefan BUSDUGAN, George POPINCIUC, Grigori LISAC, Florea
CATARENCIUC, Ioan COSTENIUC, Ştefan alui Ioan PUTINŢĂ, Dimitrie ISMICHER,
Ştefan ILINCIUC, Mihai BOICIUC, Nicolai ISMICHER, Constantin CLIM, Ioan
TATARCIUC, Precope LUNGIAC, Teodor LUNGIAC, Ion alui Simion LUNGIAC,
Vasile MANDRIŞ, Mihai CARP, Ilarion REUŢCHI, Constantin HUSIM, Ştefan
PUTINŢĂ, Catrina lui Ioan TIMCIUC, Nicolai MUŞAC, Nicolai MUŞAC, Grigori
MUŞAC, Ilarion RUPTAŞ, George NANDRIŞ, Toader BUDNARIU, Ilarion
GRIGORAŞ, Nicolai ZAHARCIUC, Georgi ISLATI-CLIM, Mihai DOLHAN,
Alexandru alui Iordachi DOLHAN, Ioan alui Grigori SAINCIUC, Petru SAINCIUC,
Ioan GHIACIUC, Ioan CIORNEIU, Domnica lui Vasile NANDRIŞ, George
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CHIRILIUC, Eugeniu BUCEVSCHI, George HARABAGIU şi Mihai alui George
HARABAGIU708.
1907: Din Comitetul naţional-districual Boian făcea parte şi ţăranul „I.
Grigoraşciuc din Buda‖709.
1907: „Deputatul Dr. Constantin Isopescul-Grecul se va înfăţişa, Duminică în 4
iulie, înaintea alegătorilor săi din comunile Buda, Mahala şi Cotul-Ostriţei, spre a da
raport despre activitatea sa parlamentară şi starea politică; va participa şi la petrecerea
poporală, aranjată în aceasta zi, în comuna Mahala‖710.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Buda, comună rurală, districtul
Cernăuţi, aşezată, în masă compactă, la poalele dealului Lipnic, aproape de malul stâng al
Prutului şi lipită de comuna rurală Mahala. Suprafaţa: 9,66 km p.; populaţia: 926 locuitori
români de religie gr. or. Este pusă în legătură, printr-un drum de ţară, cu drumul principal
Sadagura şi Cernăuţi – Noua Suliţă; lângă drumul districtual Toporăuţ, Jucica-Veche, se
află linia ferată Cernăuţ-Hliboca. Şcoala şi biserica ţin de comuna Mahala. Până în
timpurile din urmă, era cătun, pendinte de comuna rurală Mahala. La 1780, este
menţionată ca unită cu comuna Mahala şi Cotul Ostriţei. Populaţia se ocupă cu
agricultura şi creşterea de vite. Comuna posedă 470 hectare pământ arabil, 145 hectare
fânaţuri, 17 hectare grădini, 138 hectare izlaz, 145 hectare păduri şi 9 hectare mlaştini şi
heleştee. Se găsesc 39 cai, 346 vite cornute mari, 164 oi, 214 porci, 45 stupi‖711.
1908: „Duminică în 2 August 1908, au aranjat comunele Mahala, Cotul Ostriţei şi
Buda, în localităţile şcoalei poporale din loc, o petrecere poporală festivă, în amintirea
jubileului de 60 de ani al Maiestăţii Sale. Atât la respectivul serviciu divin, cât şi la
petrecerea aceasta, a ţinut parohul local, exarhul Victor Zaharovschi, discursuri patriotice,
în care a dovedit, în mod istoric, că, mai ales de la pacea din Carloviţ, 1699, încoace,
când s-a împreunat Transilvania cu Austria, erau mai ales Habsburgienii aceia ce au pus
fundamentul culturii româneşti şi i-au dat, deci, şi avântul cel îmbucurător de azi.
Înfiinţînd neuitata noastră împărăteasă Maria Teresia şcoalele cele renumite, de la Blaj şi
din alte localităţi ale Transilvaniei, s-au răspândit, apoi, de la anul 1848, încoace, razele
culturii naţionale, prin Aron Pumnul, nu numai între noi, românii din Bucovina, dară, de
la 1821, încoace, prin George Lazăr, George Asachi etc., chiar şi între fraţii noştri din
regatul României. După acest discurs, s-a hotărât, de către cei vreo câteva mii adunaţi la
petrecerea aceasta, cu unanimitatea voturilor, a trimite Majestăţii Sale o telegramă de
loialitate, în numele comunelor numite. Tineretul şcolar din loc, între care domnişoara
Scalat, pedagogul absolvat Scalat, gimnazistul Leahu ş. a., au dat două reprezentări
teatrale foarte bine privite. Pentru reuşita bună a acestei festivităţi, au grijit mai ales
superiorul din loc, D. Scalat, cantorul Nicolai Prodanciuc şi vornicii din comunele
numite. Între oaspeţii sosiţi din Cernăuţ şi împrejurime erau, între alţii, consilierul la
tribunal E. Isopescu, profesorul Gr. Halip, protopresviter G. Volcinschi, Dr. Bodnărescu,
preoţii S. Cojocar şi Alecu Berariu, superiorii Pitei şi Forgaci, arendaşii Stamler, Rudich
şi mulţi alţii. Această festivitate naţională şi patriotică a contribuit foarte mult pentru
întărirea simţului naţional între poporenii români din Mahala, ce şi aşa sunt încunjurate
de prea multe elemente străine. Interesant a fost la festivalul acesta şi discursul
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gospodarului cărturar din Mahala Toader Chelbea. Venitul curat al acestei petreceri
(aproximativ 300 coroane) se va împărţi între şcolerii sărmani din loc‖ 712.
1914, 24 august: „Trupele Ruşilor, care au intrat fără împotrivirea grănicerilor
noştri, retraşi la întărituri, în Noua Suliţă, întâia vitejie ce au isprăvit-o a fost că au dat foc
la gară, poştă şi la mai multe case. Locuitorii din Boian începură, pe loc, să părăsească
locuinţele, fugind spre Cernăuţi. De la Cernăuţi, se vedea focul foarte bine. Cei slabi de
înger – în Cernăuţi sunt foarte mulţi de aceştia – n-au dormit noaptea întreagă. A doua zi,
odată cu răsăritul soarelui, întreg oraşul era în picioare. Neliniştea era cumplită, ea a
devenit groază, când, aşa, cam pe la 9 ceasuri, dimineaţa, începură a sosi cele dintâi
cârduri de trăsuri cu femei, copii şi ceva mâncare, care părăsiră Boianul, Mahalaua, Cotul
Ostriţei şi Buda. Lumea agitată se îngrămădea pe la trăsuri, întrebând mirată: „Ce se
întâmplă?‖. „O început bătaia‖, răspundeau femeile prin plâns. Ruşii intrară în Boian şi se
apropiau spre Mahala. Pe la 10 ceasuri, toloacele oraşului erau pline de trăsuri ţărăneşti.
Multe dintre ele, apucară spre Corovia, Ceahor sau Voloca, unde aveau neamuri sau
cunoscuţi. Ceilalţi rămâneau în voia întâmplării. De pe dâmburi, se desluşeau
înfiorătoarele bubuituri de tunuri, iar cei cu ochi mai buni vedeau focul şrapnelelor şi al
granatelor, crăpând pe coasta dintre Boian şi Mahala. Lupta fierbea pe întreaga întindere
dintre Boian şi Toporăuţi‖ 713.
1914: În 19 septembrie 1914, între Stăneşti şi Tărăşeni s-au dat lupte puternice
între o mie de soldaţi austrieci (Landsturm), comandaţi de un locotenent, şi trei regimente
ruseşti. „Soldaţii austrieci au fost nimiciţi cu toţii. Au rămas numai nouă soldaţi, dintre
care şapte, grav răniţi, s-au refugiat în pădurea Franzenthal, iar doi au trecut pe teritoriul
nostru, predându-se, cu arme, cu tot, grănicerilor români de la pichetul Posat, din comuna
Buda… Soldaţii austrieci, ascunşi în pădurea din Franzenthal, au fost trădaţi de un
lipovean, care a venit la dânşii, urmat fiind, la distanţă, de armata rusă. Lipoveanul a spus
soldaţilor austrieci că se apropie numai o mică patrulă rusă… Cei doi soldaţi austrieci au
putut scăpa, culcându-se la pământ şi târându-se, pe pântece, până la frontiera română,
unde au trecut pe teritoriul nostru‖714.
1914-1918: „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‖ 715. „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‖716. „Ilie a lui Filip Tatarciuc, născut în Buda, la 16 iulie 1890, să
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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‖717. „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‖718. „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‖719.
1920: „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‖720.
1919: din Comisiunea agrară de ocol Boian făcea parte, ca reprezentant al
ţăranilor, şi Alexandru Grigoraşciuc, agricultor, Buda‖721.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 722, următorii
învăţători şi învăţătoare: Lupu Elvira, comuna Buda, jud. Cernăuţi, media 7,79‖.
BUDINEŢ. Satul Budineţ beneficiază de atestare documentară din 18 octombrie
1435, când Ilie Vodă îi oferea partizanului său, Stan Babici, printre alte sate confiscate de
la partizanii fratelui său, Ştefan Vodă, „şi Budinţii lui Mihail al lui Coşcă, deoarece el l-a
pierdut în hiclenie‖
În 4 martie 1652, se împart moşiile răposatului Gavrilaş Mateiaş între copii lui,
Ieremie, Ileana comisoia şi Alecsandra vorniceasa, soţia lui Iordachi Cantacuzino, bunica
cronicarului Ion Neculce. „Partea jupânesei Alecsandra visterniceasa a fost… satul
Budilce‖.
În ciuda frumuseţi naturii, satul Budineţ („aici nu e nimic‖, în traducere)
beneficiază de o reatestare documentară târzie, datorită recunoştinţei diaconului Bejan,
cel care, pentru că fusese răscumpărat din robie de Constantin Turcul, îi dăruieşte
binefăcătorului său, în 30 mai 1705, „a şasea parte din satul Budinţi, cumpărătură de la
Constantin, diacon de Jadova, şi de la fratele său‖. Satul Budineţ era, deci, o obşte
răzeşească, proaspăt ieşită din indiviziune.
În 11 mai 1706, când Gavrilaş Frunză şi jupâneasa Gafiţa, fata lui Andronachi
Vlad, lăsau copiilor lor, Ioan şi Maria, jupâneasa diaconului Nicolai Borşan, părţile de
moşii moştenite după bunicul lui Frunză, Andronachi Peletiuc, „în Vilavce, în Carapciu,
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în Costeşti, în Comăreşti, în Budiniţă şi pe aiure de pe socrul meu, Andronachi sin
Simion Vlad în Banila moldovenească şi de pe socra me, Nastasie, fata lui Vasile
Căzăcescul, având noi parte de moşie în Berhomete, în Lucavăţ, în Panca şi în munte, în
ţănutul Sucevii, şi în Vaselev, în ţănutul Cernăuţului‖.
Răzeşul Andronachi Peletiuc fusese confirmat de actul de moştenire din 11 mai
1706, prin care Ioan şi Maria, copiii lui Gavrilaş şi ai Gafiţei Frunză, devin stăpânii părţii
de sat care aparţinuse „moşului‖ (bunicului) lor. Şi se mai păstrează un nume de răzeş,
cel al lui Gavril Tăutul, datorită actului de moştenire din 20 noiembrie 1766, prin care
Alexandru Vasilco, Sandu Volcinschi şi Gheorghe Răpta împart între ei partea din sat
„Budiniţa‖ care aparţinuse Tofanei, fata lui Gavril Tăutul. Tot atunci, Morţuneştii
primesc a şasea parte din sat, un înaintaş al acestora, Pavel Morţun, fiind împuternicit, în
9 octombrie 1714, de Nicolai Alexandru Mavrocordat, să strângă veniturile din
„Budiniţă‖.
Ioniţă Brahă, ginerele lui Pavel Morţun, avea să primească drept zestre a
Rucsandii, în 8 octombrie 1761, „zece odgoane întracest ţănut al Sucevii ce să chiamă
Budeniţă, care moşie mi să trage şi mie dela părinţii miei‖.
Moşia Morţuneştilor, care număra 100 de odgoane, a fost delimitată de moşia lui
Ion Soponarul, de 9 odgoane şi 2 stânjeni, în 20 noiembrie 1767.
Recensământul lui Rumeanţev723, din 1772-1773, înregistrează la Budinţii, în
Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „15 – toată suma caselor‖, însemnând 3 mazili,
1 ruptaş, 2 femei sărace şi „9 argaţi şi păstori, ruşi străini ai mănăstirii‖ Putna.
În 1775, satul Budineţ, încă numit Budinţii, avea 5 mazili, 1 popă şi 12 ţărani.
În 26 noiembrie 1782, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a
proprietăţilor în Bucovina, fraţii Sandul, Toader, Vasilie şi Nicolae Morţun declarau că
stăpânesc, împreună cu Bejăneştii, 100 odgoane în Budineţ, moştenire de la bunicul lor,
Ştefan Morţun, care se căsătorise cu fata lui Ilie Bejan.
Răzeşii Nicolai Borşan diacon, Andronachi Borşan, Ion, Vasile şi Toader
Ciornohuz, Iuon Franghe şi Andronic Scripcă, moştenitori ai lui Banilovschi, stăpâneau 5
odgoane din moşie.
Răzeşii Iuon Peletiuc, Ştefan Malinescul, Ilie Cracalie, Andronachi şi Ştefan
Frunză stăpâneau 15 odgoane.
Tadeus Turcul, care îl moştenea pe Constantin Turcul, era stăpân peste a şasea
parte din Budineţ.
În 12 martie 1794, Iuon Volcinschi cumpără părţile lui Samson Cracalie, pe care
le va ceda, în 23 mai, lui Iuon Calmuţchi şi jupânesei Ilinca, fata lui Iuon şi Zoiţa
Calmuţchi, care vor avea, totuşi, şi o altă moşie în Budineţ, cea a lui Mihalachi, fiul lui
Vasile Cracalia, pe care o cumpără în aceeaşi zi de 23 mai 1794.
Alexandru Tăutul, nepotul lui Frunză, şi jupâneasa Nastasia vând partea lor de sat,
pentru 77 florini vienezi, lui Gheorghe Bogdan, fiul negustorului sucevean Cârste, cel
care va cumpăra, în 15 ianuarie 1795, şi partea nepoţilor lui Ştefan Malinescul, fraţii
Antohi şi Ştefan Stângaci.
Din 8 februarie 1795, pătrund în Budineţ şi alţi negustori suceveni, Gheorghie,
feciorul lui Axentie Moisa, cumpărând de la Toader Malinescul 11 odgoane în Budineţ,
pe care le va vinde, însă, în 10 ianuarie 1796, baronului Ariton de Capri.
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În 10 octombrie 1801, Iohann Turkul, fiul lui Elias, vinde partea sa din
„Budeniţa‖ fratelui său, Anton, moşiile Turculeştilor ajungând, foarte curând, în
proprietatea lui Iohann Aloys Popiel şi a Elisavetei Piotrowska, fiind vândute de aceştia,
în 23 august 1802, lui Michael Popiel.
În 8 decembrie 1807, baronul Ariton von Capri va vinde lui Axenti sin Grigori şi
lui Axenti sin Ioan Botoşan, şi ei negustori armeni din Suceava, pentru 700 lei bani
împărăteşti, părţile cumpărate de el în Budineţ.
În 1843, satele Budineţ şi Opaiţ aveau 942 ortodocşi, biserica din Budineţ, slujită
de preotul administrator Nicolai SAUCIUC, fiind proprietatea lui Alexandru de
MORŢUN. În 1876, patron al bisericii era Alexandru de PETRINO, iar paroh Ioan
GRIGOROVICI, în Budineţ şi Opaiţ aflându-se 1.397 enoriaşi. Comuna bisericească
Budineţ şi Opaiţ se menţinea şi în 1907, când patroni ai bisericii din Budineţ erau Alma şi
Ioan cav. de VOLCINSCHI, iar al bisericii din Opaiţ, Victor SACHNOWICZ. Biserica
din Budineţ fusese zidită, în 1803, de Vasile şi Teodor MORŢUN, fiind renovată, în
1829, şi dotată cu un nou iconostas de Alexandru de MORŢUN. Paroh, în 1907, era Ioan
BUCEVSCHI, născut în 1860, preot din 1888, paroh din 1901, cantor fiind, din 1905,
Nicolai POJOGA, născut în 1872.
În Budineţ a funcţionat, începând cu anul 1888, o şcoală cu 2 clase 724: „În 18
noemvre 1888, stil nou, s-a consacrat noul edificiu al şcoalei poporale din Budeniţ‖725.
Cabinetul de lectură „Progresul‖, din „Budeniţ‖ funcţiona, în 1895, în casa
parohială, cu 52 membri, 60 cărţi, 1 abonament la gazetă şi o avere de 16 florini şi 34
creiţari. Preşedinte al cabinetului era Dr. Iancu cavaler de Volcinschi, iar vicepreşedinte,
Ioan Petrescu, de lucrările de secretariat ocupându-se învăţătorul superior Leon Zavaţchi.
1897: „Dl Eugen cavaler de Zotta, practicant i. r. de concept la Direcţia poştelor şi
telegrafelor în Cernăuţi, pe 7 martie 1897 se va cununa cu domnişoara Aglaia
Piotrovschi, fiica dlui Ioan Piotrovschi, paroh prtodox în Budeniţ, Bucovina‖ 726.
După 5 ani de inactivitate, Cabinetul „Progresul‖ îşi relua activitatea în 4 august
1902, adunarea generală desfăşurându-se „în ograda casei gospodarului din Budeniţ,
Geoge Sauciuc, unde-s încăperile societăţii‖. După un lung şir de cuvântări, susţinute de
parohul Ioan Bucevschi, de învăţătorul superior Leon Zavaţchi, de „boerul satului, dl
prof. Dr. Ioan cav. de Volcinschi‖, de primarul Teodor Bohatereţ, de agricultorii Nicolai
Sauciuc, Nichita Alexandriuc şi Dimitrie Loghin, s-a trecut la alegerea membrilor
comisiei de arbitri, aceştia fiind agricultorii Ilie Perjul, Ioan Rusnac şi Niculai
Cuciurean727.
Banca populară raiffeisiană din Budeniţ şi Cireş a fost înfiinţată în 1903, sub
direcţiunea lui Alecu Burlă şi sub preşedinţia lui Nicolai Pojoga, vistiernic fiind Leon
Zavaţchi.
„Mândru şi frumos mai este drumul împărătesc ce duce, prin poieni şi păduri,
dinspre cele două sate mari, Vicovul de Jos şi Vicovul de Sus, către târguşorul
Ciudeiului. Când apuci, însă, să străbaţi mai la luminiş, ţi se pare că, după valea Sucevei,
ai să dai, din nou, în munţi şi codri. Căci, de la curţile boiereşti, din capătul satului
Budineţ, începe un urcuş, tot printre brădet şi molidiş, de crezi că nu se mai sfârşeşte. Dar
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iată că dai de un pripor cu pajişti verzi, care parcă îndeamnă pe călător la popas. Şi te
îndeamnă şi izvorul, ascuns lângă marginea drumului, să opreşti căiuţii osteniţi şi
înspumaţi şi să te răcoreşti, olecuţă, la umbra cetinişului. Drumul, de aici, se mai întoarce
colac, de două, trei ori, încolo şi încoace, încât laşi caii în seama vizitiului…
Cât cuprinzi cu ochiul, se întinde, de la apus şi până la răsărit, valea încântătoare a
Siretului. Numai în faţă, spre miazănoapte, se înalţă, lin de tot, un şir de coline
păduratice, cele din urmă aruncături de valuri muntoase ale Carpaţilor, ce se pierd, apoi,
încolo, către şesul Basarabiei‖ 728.
În mai 1906, într-o listă de subscripţie pentru înfiinţarea societăţii culturale
„Luceafărul Bucovinei‖, încredinţată parohului „din Budeniţ, Ioan Bucevschi‖, se
întâlnesc următoarele nume de localnici: proprietarii Alecu şi Toader BURLA, secretarul
comunal Constantin BABIN, agricultorii Dimitrie CHIRILIUC, Iacov ILIUC, Nicolai
SAUCIUC şi Nicolai POJOGA, învăţătoarea Eufrosina GRUJEVSCHI şi preoteasa
Sinclitica BUCEVSCHI 729. În 1910, comuna Budeniţi era în totalitate românească.
1907: „Societatea „Filiala doamnelor române‖ din Budeniţ şi-a ţinut adunarea
generală, duminecă în 18 august 1907, la 4 ore după-amiază, în localităţile doamnei Alma
de Volcinschi… De faţă erau prezidenta, doamna Alma de Volcinschi, şi 20 de membre.
Prezidenta deschide adunarea, cu o scurtă şi miezoasă vorbire către cei prezenţi, face
amintire de moartea membrilor defuncţi, în anul expirat, şi dă cuvântul secretarei, care
dezvoltă raportul comitetului, de la ultima adunare generală, până la finea anului 1906,
după cum urmează: Filiala a numărat, în anul 1906, 12 membri fundatori, 30 membri
ordinari şi 6 sprijinitori, deci cu 7 membri mai mult decât în anul 1905. De la ultima
adunare generală, n-a ţinut societatea nici o şedinţă, ci numai comitetul, unele consfătuiri
familiare, în cercuri mai restrânse. În iarna anului 1905, s-au spesat, pentru sprijinirea
copiilor sărmani de la şcolile din Budeniţ şi Cireş, suma de 357 coroane 20 bani,
cumpărându-se straie, cărţi şi rechizite şcolare. De pe listele de colectare, încredinţate
domnişoarei Aristiţa Petrescu şi domnului paroh Ioan Bucevschi, au incurs 81 coroane
48 bani, de la următorii domni: Dr. Ohrländer, secretar tribunal, 2 coroane, Dr. Eusebie
Antonovici, candidat advocatură, 1 coroană, Chlebik, adjunct tribunal, 1 coroană, A.
Onciul, inginer, 2 coroane, M. Procopovici, 2 coroane, Cl. Stefanelli, secretar tribunal,
5 coroane, A. Zavadovschi, teolog absolvent, 1 coroană, Dr. M. Beras, avocat, 10
coroane, S. Halpern, 5 coroane, C. Bry, 5 coroane, Dr. C. Gheorghian, pretor, 10
coroane, E. Sbiera, 2 coroane, Taniu Dracinschi, 3 coroane. Colecta făcută în biserica
din Cireş: 3 coroane 74 bani, G. Gherman. 30 bani, P. Buta, 10 bani, I. Cuciurean, 20
bani, G. Haraga, 20 bani, G. Patraş, 20 bani, I. N. Cuciurean, 10 bani, P. V.
Cuciurean, 10 bani. Două colecte făcute în biserica din Budeniţ: 7 coroane 54 bani,
Christ. cav. de Abrahamovici, mare proprietar, 20 coroane. / Dintre cele 2 propuneri,
primite de adunarea generală din 8 noiembrie 1905, s-a adus la îndeplinire numai una, şi
anume înfiinţarea şcolii de iarnă pentru instalarea industriei de casă curat naţională. Cu
ajutorul deosebit al doamnei prezidente şi cu ajutorul subvenţiunii de 400 coroane,
primite de la Dieta Ţării, prin binevoitoarea intervenire a boierului Dr. Ioan de
Volcinschi, s-a înfiinţat cursul de ţesut, în iarna anului 1905/6, care a ţinut 4 luni. Scopul
comitetului a fost bun, poporul însă nu l-a priceput şi, la nepriceperea aceasta, au lucrat,
trebuie zis cu părere de rău, acele persoane care sunt mai întâi chemate de a sprijini aşa o
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întreprindere. Acestea, în loc să îndemne pe părinţi de a-şi trimite copilele la acest curs de
industria casnică, i-au descurajat şi sfătuit cu fel de fel de vorbe copilăreşti. Cursul de
ţesut l-au cercetat numai trei copile, şi anume Ileana V. Popescu, Olimpiada N. Goraş
şi Ioana T. Iliuc, toate din Budeniţ. Cu înfiinţarea cursului sus numit şi-au mai câştigat
merite: Dl proprietar Alecu Burlă, care a pus casa necesară la dispoziţie, şi doamna
Eudochia Opaiţ-Burlă, care a condus învăţământul la această şcoală. Din cele 400
coroane, primite de la Dieta Ţării, s-a cumpărat şi pregătit, pentru curs, materialul
necesar, în sumă de 326 coroane 98 bani. Societatea a luat parte la Expoziţia din
Bucureşti, în 1906, expunând, în Pavilionul Bucovinei, 3 păpuşi, îmbrăcate în costume
naţionale, apoi perdele şi ştergare, pentru care s-a spesat suma de 160 coroane 58 bani.
Lucrurile expuse s-au vândut cu suma de 339 coroane. Deoarece, pentru înfiinţarea şcolii
de ţesut şi participare la expoziţia din Bucureşti, s-a cheltuit o sumă însemnată de bani, şi
deoarece părinţii n-au sprijinit şcoala înfiinţată, din care cauză n-a adus ea foloase nici
băneşti, nici morale, de aceea şi societatea n-a fost în stare de a sprijini, în iarna anului
1906/7, copiii cei sărmani de la şcolile din Budeniţ şi Cireş. La aceasta din urmă, s-a
sprijinit numai un copil, cu haine şi încălţăminte, în preţ de 11 coroane 60 bani.
Societatea a lucrat într-acolo ca o ţărancă din Cireş să fie primită, pe spesele ţării, la
şcoala de ţesut din Cernăuţi. Aceasta a primit ajutorul necesar şi a cercetat acea şcoală,
prin 6 luni, perfecţionându-se în acest ram de industrie casnică. Cu sfârșitul anului 1906,
s-au răfuit banii societăţii şi s-au aflat următoarele: venituri 359 coroane 44 bani, în bani
gata, şi 458 coroane 59 bani, în hârtii de valoare. Cheltuieli: 302 coroane 82 bani, în bani
gata; deci un rest de 56 coroane 62 bani, în bani gata, şi 458 coroane 59 bani, în hârtii de
valoare, dintre care sunt în banca raiffeisiană din Budeniţ 314 coroane 59 bani, iară
împrumutaţi la particulari, 144 coroane. / Cu aceasta, şi-a finit comitetul raportul său şi
cere, de la adunarea generală, absolutoriul. După o dezbatere asupra acestui raport, la
care iau parte Alecu Burla, Aristiţa Petrescu, Leon Zavaţchi, prezidenta Alma de
Volcinschi şi parohul Ioan Bucevschi, se primeşte raportul comitetului, se votează
mulţămita adunării generale sprijinitorilor şi binefăcătorilor societăţii, iară comitetului,
absolutoriul cerut. La punctul 2 din ordinea zilei, a cerut cuvântul domnişoara Aristiţa
Petrescu şi a făcut propunerea ca să se aleagă, prin aclamaţiune, de prezidentă doamna
Alma de Volcinschi, proprietară mare, iară în comitet, următoarele doamne: Sinclitica
Bucevschi, Domnica Alecu Burla, Domnica George Opaiţ, Aristiţa Petrescu, Reveca
Babin, Constantin Bohatereţ şi Balaşa Cuciurean, toate din Budeniţ, apoi Maria
Grigore Burlă şi Ileana Dimitrie Grigorie Opaiţ din Cireş. / După ce s-a primit această
propunere, s-a purces la alegerea comisiunei revizuitoare, în care se aleg, cu toate
voturile, doamnele Mărioara Petrescu, Maria Nicolai Pojoga şi Eudochia George
Cucirca. / La punctul 3 din ordinea zilei, propune parohul Ioan Bucevschi ca să se
trimită un copil, ieșit din şcoală, pe spesele societăţii, ca să înveţe un meşteşug şi, ca
atare, se recomandă, din partea conducerii şcolare din Budeniţ, băiatul George Babiuc.
Propunerea se primeşte. Tot la propunerea părintelui Bucevschi, cotărește adunarea
generală ca suma de 339 coroane, incurse de la vânzarea lucrurilor expuse la Bucureşti,
să se depună, în banca raiffeisiană din Budeniţ, şi din aceasta sumă, şi din taxele
membrilor incurse să se sprijinească copilul care va îmbrăţişa vreun meşteşug, iar, în
iarna anului curent, copiii sărmani de la şcolile din Budeniţ şi Cireş. Finindu-se, cu
aceasta, ordinea zilei, închide prezidenta, doamna Alma de Volcinschi, adunarea, cu o
cuvântare aleasă la adresa împăratului. După aceasta, se retrage comitetul societăţii şi se
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constituieşte în următorul mod: vice-prezidentă: doamna Sinclitica Bucevschi; secretară:
domnişoara Aristiţa Petrescu şi casară: Domnica Alecu Burla, iară celelalte doamne, ca
membre fără funcţie‖730.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Budineţi, comună rurală,
districtul Storojineţ, aşezată pe stânga Siretului-Mic. Suprafaţa: 10,62 km p.; populaţia:
941 locuitori români de religie gr. or.; se mai află şi un număr de lucrători slavi, aduşi.
Este întretăiată de 2 drumuri: unul principal, Hliniţa – Gura-Humora, cu pod peste Siretul
Mic; altul judeţean, Bănila Moldovenească – Petriceanca. Se compune din vatra satului şi
din cătunul Opaeţ. Are o şcoală populară, cu 2 clase, şi o biserică parohială, cu hramul
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‖, zidită la 1803, de Vasile şi Teodor Morţun. Aci se
găseşte un castel, şi un parc frumos (l-am văzut, în 1993 şi, într-adevăr, este frumos – n.
n.), precum şi un cavou, cu capelă catolică, al familiei Petrino. La 1776, era în posesia
boierului Vasile Morţun. Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor; parte
lucrează la fabrica mare de spirt. Comuna posedă 650 hectare pământ arabil, 428 hectare
fânaţuri, 12 hectare grădini, 365 hectare izlaz, 987 hectare pădure. Are 80 cai, 592 vite
cornute 128 oi, 211 porci,161 stupi. Budineţi, moşie boierească, cu administraţie
specială, districtul Storojineţ. Suprafaţa: 14,96 km p.; populaţia: 55 locuitori români,
poloni şi izraeliți. La 1776, era în posesia boierului Vasile Morţun‖731.
1912, octombrie 2: „Consiliul şcolar de ţară, din 2 octombrie 1912, în votă
doamnei Alma de Volcinschi, mare proprietară şi prezidentă a Filialei Societăţii Damelor
Române din Budeniţ, mulţămita şi recunoştinţa sa pentru meritele ce le-a câştigat această
doamnă, sprijinind copiii de şcoală din satul său‖ 732.
În toamna anului 1914, când trupele ţariste ocupaseră o parte din Bucovina, „la
Budeniţi, un cazac legase calul său lângă capela baronului Petrino ca să bea apă din izvor.
Un fecior de-ai noştri, trecând pe acolo, se aruncă cu iuţeala fulgerului pe cal şi porni în
fuga calului spre tabăra noastră, lăsând în urmă pe cazacul păcălit‖ 733. „Castelul Budeniţ
al văduvei cunoscutului fruntaş român Dr. de Volcinschi a fost prădat sub conducerea
ofiţerilor ruşi‖734.
1914-1918: „În vremea de groază a invaziei ruseşti, când negustorii fără suflet
exploatau poporaţiunea, a fost o mare binefacere pentru comunele Budeniţ şi Cireş că
proprietarul de aici, dl Alecu Burlă, a deschis o prăvălie în care a vândut, fără nici un
profit, făină, sare şi alte articole necesari pentru poporaţiune… Semnează: parohul Ion
Bucevschi, primarul din Budeniţ Alecu Sauciuc, primarul din Cireş Simeon Gherman‖735.
1914-1918: „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‖736.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Storojineţ făcea parte, ca locţiitor, „Ion
Gherman, învăţător superior, Budeniţ‖737.
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1919: „Edict contra lui Vasile a lui Mihai Sauczuk, fost cu domiciliu în Budeniţ,
iar acum necunoscut, s-a intentat proces de divorț de către soţia sa, Casandra Sauciuc din
Budeniţ, din cauza părăsirii domiciliului‖ 738.
1921: „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: Alma de Volcinschi, Budeniţ‖739.
1922: „Părintele Dan, membru corespondent al Academiei Române, ne comunică
aceste date din Igeşti (Bucovina): Pe şesul Sireţelului, între comunele Crasna, Ciudei,
Budeniţ, Pătrăuţul de sus şi de jos, Corceşti şi Vicovul de Sus, este situată comuna
răzeşească Igeşti, locuită numai de români, fără oarecare amestecare de oameni, ceea ce
în Bucovina se întâlneşte adesea, – doară câteva familii de evrei. După tradiţia locală 740,
familiile din această comună îşi au obârşia din comunele respective ale ţărilor care se vor
indica: Colţilă, a venit încoace de la Budeniţ; Bejan era mazil din Budeniţi; Paladi din
Budeniţa‖741.
1942: „Având în vedere raportul dlui judecător al Judecătoriei mixte Storojineţ,
Nr. 8.737 din 1942, din care se constată că numitul Puşcaş V. Nicolae din comuna
Budeniţ, jud. Storojineţ, sub ocupaţiunea rusească a săvârşit acte de duşmănie
împotriva populațiunii române şi a manifestat sentimente ostile Statului Român; /
Ţinând seamă de depoziţiile martorilor, aflate în dosarul cauzei, din care rezultă că
susnumitul, 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 autorităților
sovietice, spre a fi deportaţi, iar după începerea ostilităţilor din vara anului 1941, a
rechiziţionat căruțele locuitorilor, care au servit la salvarea întregului material de război
sovietic şi la retragerea armatei roşii… / Decidem: Art. I). Se retrage naţionalitatea
română numitului Puşcaş V. Nicolae, din comuna Budeniţ, jud. Storojineţ, pentru că, în
timpul ocupaţiunii ruseşti, a săvârşit acte de duşmănie împotriva populaţiunii române şi a
manifestat în public sentimente ostile neamului‖742. „Având în vedere raportul dlui
judecător al Judecătoriei mixte Storojineţ Nr. 8.740 din 1942, din care se constată că
Eufrosina Babiuc din comuna Budeniţ, jud. Storojineţ, sub ocupaţiunea rusească, a
săvârşit acte de duşmănie împotriva populaţiunii române şi a manifestat sentimente ostile
Statului Roman; / Ţinând seama de depoziţiile martorilor, aflate în dosarul cauzei, din
care rezultă că susnumita, sub regimul sovietic, şi-a însuşit diferite obiecte din
gospodăriile locuitorilor români, care se refugiaseră în Vechiul Regat sau fuseseră
deportaţi de ruşi şi a criticat în public regimul românesc;… / Decidem: Art. 1). Se retrage
naţionalitatea română numitei Eufrosina Babiuc, de 41 ani, din comuna Budineţ, jud.
Storojineţ, pentru că în timpul ocupaţiunii ruseşti a săvârșit acte de duşmănie împotriva
populaţiunii române şi a manifestat în public sentimente ostile Neamului şi Ţării‖743.
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La Budineţ s-au născut două mari personalităţi ale culturii române din Bucovina,
ambii autori ai unor istorii literare bucovinene, autori de manuale şcolare şi profesori cu
vocaţie, Constantin LOGHIN (4 septembrie 1891) şi academicianul Grigore BOSTAN (4
mai 1941).
BUNEŞTI. Până în 14 martie 1743, jumătate din satul Buneşti aparţinea fostului
mare sulger Adam Luca, cel care o cumpărase „de la Savin, ginerele lui Miron Hăjdău‖,
dar Luca Adam vinde jumătatea aceea de sat, „pentru 450 lei bani gata‖, nepotului lui,
Constantin Ciudin medelnicer.
Fata lui Constantin Ciudin, Maria, avea să vândă, în 4 decembrie 1766,
„jumătatea de sus a satului Buneşti, cu eleşteu, pentru 600 lei bani gata‖ fratelui tatălui ei,
Iuon Ciudin căpitan.
Cealaltă jumătate de sat Buneşti a aparţinut, până în 15 august 1753, lui
Constantin Line, care a făcut un schimb de moşii cu Ursachi Davidel, primind în loc o
jumătate din satul Conceşti din ţinutul Dorohoiului.
În 15 iunie 1764, partea de sat a lui Davidel aparţinea ginerelui său, Vasile Ciure,
care se plângea de o împresurare răzeşească.
Satul, tăiat în două, în 1775, de graniţa Bucovinei şi a Moldovei, pare să fi existat,
odată cu vatra dispărută a Borghineştilor, încă din 1448, dar ca şi Borghineştii, rămâne,
mai mereu, „selişte pustie‖, în vecinătatea Bosancilor.
Hotarnica Buneştilor s-a făcut în 2 noiembrie 1771, hotarul începând „la vârful
dealului numit vizunie, de aici la răsărit, peste curmătură, la Petia, până la drumul mare al
Sucevii, de aici la drumul podişoarelor, la deal, spre Nimerceni, peste câmp, peste o
curmătură, până la piscul dealului, deasupra lacului raţelor, de aici spre Burghineşti, la
dealul zis crucea Armanului, la iazul Buneştilor, la o scursură zisă Rovină, peste pârâul
Buneştilor, până la piscul zis vizunie, unde s-a început hotarul‖.
Recensământul lui Rumeanţev744, din 1772-1773, înregistrează la Buneştii, în
Ocolul Siretului de Sus, fără alte precizări, „16 – toată suma caselor‖, însemnând 1 mazil,
3 argaţi şi păstori ai lui, 3 ţigani, 5 case pustii şi 4 birnici.
În 1775, satul Buneşti, din Ocolul Moldovenesc, avea 1 popă şi doar 6 familii de
ţărani.
Într-o hotarnică a seliștii satului dispărut Bodeni, din 26 septembrie 1783, este
menţionat şi satul Buneşti, alături de Nemerceni şi Borghineşti.
Partea Buneştilor din Regatul României avea să aparţină neamului Gorovei,
cărturarul Artur Gorovei, prefect al judeţului Suceava (din afara Bucovinei) lăsând multe
mărturii despre Buneştii lui. Dintre Bucovineni, doar Ion Grămadă a scris o superbă
povestire despre buneşteanul Mihalache Trăsnea, om bogat, dar pe cuvântul căruia „se
putea zidi biserică‖.
În 28 decembrie 1795, Vasile Ciudin şi jupâneasa Ileana dau jumătate din satul
Buneşti, partea de jos, lui Theodorachi Ciure, primind, la schimb, jumătate din satul
Tâmpeşti. Ciure va dărui moşia Buneşti, în 2 septembrie 1832, ginerelui său, Costache
Stamate, aşa cum promisese la cununia fetei sale, Ecaterina.
În 3 iulie 1855, în baza unui act de cumpărare din 23 iunie 1855, Adalbert
Brzorad devine stăpân a moşiei din Buneşti care aparţinuse basarabeanului Constantin
cavaler de Stamati.
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1856, februarie 18, Paris: Smaranda Sturza, nasc. principesa Vogoride, cere
intabularea ei asupra moşiilor Bosance, Uideşti, Tataraş, Areni, Nemericeni, Bodeni,
Frumoasa, Luciu (heleşteu), Strâmbul şi Borghineşti zis şi Roşia (Tot aici, Haereditates
bonorum cleri moldavici in Bucovina I, 41 şi 43). Despre săliştea Bodeni, astăzi
dispărută, se constată la 7783 Sept. 26, că ea se cotărește cu Borghineşti, Buneşti şi Nemerceni. Partea ei cea mai mare a rămas în Moldova (Arh. Stat. Cernăuţi, Liber
Granicialium X, 405-408)745.
1868: „În ziua de 20 mai / 1 iunie 1868… 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‖ 746.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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, Iracanii 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‖747.
În 1876, Buneşti făcea parte, împreună cu Litenii lui Bogdan şi Zahareştii, din
comuna bisericească Zahareşti. În 1907, exista o biserică în Buneşti, patronată de Iacov
NEDEI, dar Buneştii încă ţineau de comuna bisericească Liteni748.
1877: „27/5 noiembrie şi 20/8 decembrie. În colaborare cu România, Austria
vama mixtă de la Nemirceni, la Buneşti‖ 749.
1887, decembrie 7: noua delimitarea a graniţei dintre Bucovina şi România,
la Buneşti: „De acolo (de la Samoşel, cota 423 – n. n.), frontiera ia o direcție spre nordest și merge, după un șanț trasat anterior (cota 394), până la întâlnirea pârâului Samoşel
(cota 398), pe care apoi urcă până la punctul 423 . Din acest ultim punct, granița ia, din
nou, direcția spre nord-est și se îndreaptă direct spre valea Lucăceștiului, pe care o
urmează până la pârâul Samoşul mare (Pârâul Hraniţa), iar acesta, până la gura pârâului
Buneşti, apoi urcă acest pârâu, traversează longitudinal lacul artificial Bunești, până la
poalele Dealului Lung, de unde, trecând pe marginea de nord a acestui lac, se alătură
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pârâului Bunești, pe care continuă să urce, până la o movilă de pământ, spre nord, și
aproape de dealul 329, de unde, prin acest pliu, se ridică spre vârful Dealului Bunești
(Dealul Crucea), la punctul 408. Din acest punct, linia coboară direct spre Nord-Est și se
alătură unui mic pârâu, pe care îl urmărește, până la gura acestuia, în pârâul Samoşul Mic
(punct situat în lacul artificial din Nemirceni) și apoi acesta până la gura pârâului
Rusina‖750.
1897: Ministerul Căilor Ferate lua în discuție, cu primăria Sucevei, în 3 iunie
1896 (Nr. 3700/I, conform Ordinului Nr. 67 din 16 iunie 1896, Wien 10 März 1897)
posibilitatea aprobării extinderii, prin lucrări tehnice de pregătire, a unei linii ferate locale
normale, de la gara din Suceava, situată în Areni-Tătărași, prin Bosanci și Bunești, spre
frontiera austriaco-română, unde urma să se facă racordul cu gara din Fălticeni 751. Calea
ferată urma să străbată moșia Bosanci, pe la Cumpărătura, deci departe de satul în sine.
1901: Dialectologul german Gustav Weigand: „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‖. „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 român, 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 Bosance 752, un sat cu peste 5.000 de locuitori, inclusiv 300 de
evrei‖. Din Buneşti, i-au cântat lui Weigand Gheorghe Rus, vizitiul de 21 de ani, despre
care povesteşte mai sus (La crâşmă la Dorohoi) şi Dumitru lui Nicolai Rusu (Hai,
copchilă, după mine)‖753.
1907: În 14 martie 1907, a fost ales în Comitetul electoral districtual Suceava şi
„Alexandru Ştefaroi, gospodar în Buneşti‖754.
1908: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 755, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Aniţa lui Toader MORARI (17 ani în
1908) din Buneşti.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Buneşti, sat, districtul Suceava,
aşezat pe pârâul Buneşti, afluent al pârâului Hranicea (Hraniţa sau Graniţa – n. n.), în
partea de S-E a districtului, la hotarul cu România. Suprafaţa: 1,16 km p.; populaţia 246;
locuitori români, de religie gr. or. Este legat cu Suceava printr-un drum districtual; ţine de
şcoala şi de biserica filială din comuna Liteni. Populaţia se ocupă cu agricultura şi
creşterea vitelor. Posedă 284 hectare pământ arabil, 26 hectare fânaţuri, 3 hectare grădini,
4 hectare izlaz, 4 hectare 50 ari heleşteie. Se găsesc 14 cai, 78 vite cornute mari, 87 oi, 63
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porci, 29 stupi. Buneşti, moşie, cu administraţie specială, districtul Suceava. Suprafaţa:
2,34 km p.; populaţia: 16 locuitori, dintre care 14 izraeliţi şi 2 români gr. or. Are numai 2
case‖756.
Cealaltă parte a satului Buneşti, de dincolo de graniţa Bucovinei cu Moldova,
„Buneşti, sat, pe moşia cu acelaşi nume, din comuna Pleşeşti, judeţul Suceava. Aşezat pe
dealurile Babei şi Viei şi străbătut de Pârâul Ciurei, numără 24 case, populate cu 24 capi
de familii sau 74 suflete, 40 bărbaţi şi 34 femei. Are 24 contribuabili. Vatra statalul ocupă
o falce şi opt prăjini. Locuitorii sunt gospodari de mijloc. Moşia, proprietatea doamnei
Profira Ghiţescu şi a dlui G. Văsescu, are suprafaţa de 652 fălci, din care 392 fălci
cultivabile, 70 fălci fânaţ şi restul neproductiv. Împroprietăriţi, la 1864, sunt 7 mijlocaşi
şi 3 codaşi, stăpânind 11 fălci şi 8 prăjini. Are o biserică, zidită de doamna Ghiţescu, cu
patronul „Sfântul Vasile‖, deservită de preotul din Unceşti. Şcoala din Petia serveşte şi
acestui sat. Drum mai principal este acel la Fălticeni, de 4 km. Inscripţia din jurul unui
aer, ce se află la biserica din Buneşti, judeţul Suceava, spune că: „acest aer l-a făcut
piosul Domn Ion Ştefan Voevod, fiu al răposatului Tomşa Voevod şi al soţiei sale Axinia
şi s-a dat Bisericii Domneşti din Iaşi, anul 1613‖ (A. D. Xenopol, „Istoria Românilor‖,
Vol. III, p. 492). La 1803, „Buneşti a slugerului Fotache Ciure avea 12 liuzi, plătind 116
1ei bir anual‖ (Uricarul, de Codrescu, vol. VII, p. 253)‖757.
1911: „Pe 10 mai, am luat trenul spre Fălticeni, cu șeful meu, și, a doua zi, cu o
trăsură, spre moșia Unceşti. A trebuit să marcăm această moşie, pe care șeful meu o
contractase mai devreme, cu pietre de hotar, după ce toate procesele de trecere a
frontierelor au fost finalizate. Această proprietate se învecinează cu Bucovina și,
deoarece a doua zi era duminică, am decis să merg la Suceava. În Buneştii românești, am
avut ieșirea din România certificată pe pașapoarte. Totuși, a trebuit să aștept o oră aici,
deoarece frontiera a fost deschisă abia la ora 2 p.m. La Buneştii austrieci am avut norocul
să prind un ţăran, care mergea la Suceava; cu căruţa lui am călătorit până la ora 4. La
întoarcere, am fost depășit de faeton cu alimente, cu care am mers la Bunești. Însă,
întrucât am ajuns la graniță abia după ora 8 p.m., aceasta era deja închisă. Funcționarul de
frontieră austriac mi-a dat sfaturi despre încercarea de a ajunge dincolo. Așa că m-am
târât pe sub barieră și, neobservat de polițiștii de frontieră români, am intrat în biroul
comisarului de poliție, unde am vrut să-mi certific din nou intrarea în România. Dar
acesta nu mai era de găsit. Soldații m-au oprit, însă, în cele din urmă, m-au eliberat; am
plecat acum la Unceşti, fără certificat. A doua zi, hotărnicia a fost revizuită, prin la
remăsurarea lungimilor limită. La revizuire au participat un judecător, un avocat,
proprietarul moşiei și cel al proprietății vecine. În aceeași zi ne-am întors la Iaşi‖758.
1914: În 30 septembrie 1914, la Fălticeni, un dezertor român din armata austriacă
avertiza că Austria a luat în calcul un posibil atac românesc şi că a pus populaţia civilă să
construiască parapete şi adăposturi pentru tunuri în toate trecătorile. Cu o zi înainte,
căpitanul de jandarmi Stavrat capturase, la punctul de control Buneşti, doi spioni
austrieci, care fuseseră „conduşi de autorităţile austriece până la graniţa noastră, dându-lise bani şi o mare cantitate de explozibil, destinat a arunca în aer anumite depozite mari de
muniţii ale noastre, gări, poduri, căi ferate etc. Ţinta lor a dat, însă, greş, graţie şefului
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poliţiei Buneşti, dl Săndulescu, care, având ceva bănuieli, a avizat prefectura judeţului
Suceava‖. Căpitanul de jandarmi Stavrat şi poliţaiul oraşului Fălticeni, Ion Creţu, au
izbutit să-i captureze pe spioni, care, de altfel, au şi „mărturisit planurile lor criminale‖ 759.
1915: Urmând exemplul Vienei, care iniţiase „Ţintuirea ostaşului ferecat‖, şi al
Berlinului, unde „s-a construit din lemn o statuie uriaşă a generalului Hindenburg, pe a
cărui suprafaţă se pot bate 20 milioane de ţinte‖, colectându-se, astfel, 20 milioane de
mărci, Suceava, „din iniţiativa unui comitet aranjor al serbării, compus din neobositul
prefect Dr. Korn, Preşedintele Tribunalului Dr. Handl, girantul oraşului, consilierul
guvernial V. Gribovschi, şi profesorul gimnazial Dr. Orest de Tarangul‖ a pus să se facă
„un product, lucrat cu multă artă, din lemn de tei, de cunoscutul maestru Vasile Buliga
din Câmpulung‖, după care a trecut la organizarea de colecte publice. La Buneşti,
Buciumul a ajuns „luni, 8 noiembrie, de Sfântul Dumitru‖ 760.
1916: „În noaptea zilei de 22 iunie, ruşii au ocupat şi satul şi vama Buneşti, pe
care, din neatenţie, au distrus-o cu un obuz. „Peste două sute de familii austriece, în
majoritate femei şi copii, s-au refugiat pe teritoriul nostru, dintre Buneşti şi Cornu Luncii.
Jalea şi mizeria acestora e mare. S-a format, îndată, în oraş (Fălticeni – n.n.), un comitet
de ajutorare. Nenorociţilor fugari li s-au trimis alimente, tutun şi altele. Între fugari, se
află şi soţia primarului Sucevei, doamna doctor Duju. Tot ieri, s-au predat grănicerilor
noştri peste 120 de soldaţi austrieci şi 6 ofiţeri, dintre care 4 sublocotenenţi şi 2
locotenenţi. După dezarmarea lor, au fost aduşi în oraş. Soldaţilor li s-a dat masa la
cazarma Regimentului 56 Infanterie, iar ofiţerilor, din ordinul domnului colonel
Neculcea, comandantul Regimentului 56 Infanterie, li s-au pregătit, la Hotelul Regal
Ghimpoci, o bogată masă şi un frumos dormitor. Primirea pe care le-a făcut-o dl colonel
Neculcea a impresionat mult pe ofiţerii austrieci, care au mulţumit cu recunoştinţă‖761.
1917: „De pe Cetăţuia, vederea omului se întinde spre miază-noapte, asupra
culmii Glimeia, iar spre miază-zi, peste Horbaza şi Stănije, până ce se opreşte pe vârful
Ceahlăului. Mulţumită războiului mondial, în vârtejul căruia am intrat şi noi, dealul
Cetăţuia îşi merită numele. Ce fel de cetate o fi fost aci nu se ştie şi nu se văd urme de
ziduri; din săpăturile făcute s-au scos cioburi de oale pictate, idoli şi ciocane de lut ars, un
corn de zimbru, corniţe de cerb, un ban roman legionar etc. Acum, însă, bravii noştri
soldaţi ai Regimentului 56 de Infanterie, care a dat un mare număr de eroi, chiar de la
începutul războiului, au săpat o serie de tranşee sistematice şi după toate indicaţiile
militare, care vor povesti viitorului suferinţele neamului nostru, în apriga luptă de
întregire. Săparea tranşeelor s-a făcut sub conducerea eroilor: căpitanul Dionisie
Zaharescu şi sublocotenentul Alexandru Voinescu, morţi, mai târziu, pe câmpul de luptă.
Tot spre nord de Cetăţuia se zăreşte satul Buneşti, sat de graniţă afurisită, peste deal de
care se ascunde Suceava lui Ştefan cel Mare şi Sfânt‖762.
1914-1918: „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
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probabil, se îndrumează, la cererea soţiei sale, Maria a lui Eleuterie Rusu, procedura
pentru declararea morţii celui dispărut‖763.
1918, noiembrie 5: „Raportând comandantului de la Iaşi de cele petrecute şi
cerând autorizaţia de a trece în Bucovina, m-am adresat telefonic domnului general
Zadik, comandantul Diviziei a 8-a de la Botoşani, sub ale cărei ordine operative eram, şi,
raportându-i, pe la ora 7, seara, toate evenimentele zilei, îi solicitam autorizaţia să trec la
Suceava. Situaţia nu era aşa uşoară. Guvernul român nu făcuse declaraţia de război
Austro-Ungariei şi nici o instrucţiune cred că nu primise, aşa că nu-mi putea da un ordin
categoric de a intra, dar am dedus că, după modul în care îmi acopeream operativ, în cel
mai rău caz să fie privită ca un răspuns la un sprijin solicitat. Compania de grăniceri
Burdujeni avea trei plutoane: Burdujeni, Vereşti şi Buneşti. Trecerea în Bucovina trebuia
efectuată chiar în cursul nopţii. Cum plutoanele nu erau informate de intenţiunile mele,
iar oamenii plutoanelor împrăştiaţi prin pichetele de frontieră, trebuiau luate măsuri
repezi ca oamenii să fie adunaţi de pe frontieră şi să treacă în Bucovina pe neaşteptate.
Luând toate măsurile necesare la plutonul de reşedinţă, trebuia să mă transport la Vereşti,
de unde numai aşa aşi fi putut vorbi la telefon cu Fălticeni-Buneşti. Pentru ordine scrise
nu mai era timpul necesar, iar ordine telefonice trebuiau date de mine personal. Cum te
transporţi mai repede la Vereşti, 17 km dus?... M-am adresat şefului staţiei Burdujeni,
răposatului Georoceanu, care-n patriotismul său a înţeles că regulamentele nu-şi au
aplicaţie când e vorba de interese grabnice, aşa că mi-a pus la dispoziţie o locomotivă. La
Vereşti, dând ordine telefonice locotenentului Alexandrescu, de la Buneşti, şi
locotenentului Borş Gheorghe, de la Vereşti, care era lângă mine, ca plutoanele respective, în dimineaţa zilei de 24 octombrie – stil vechi (6 noiembrie – stil nou), să intre în
Suceava, fiecare pe câte o şosea, în direcţia respectivă… Era spre ziuă, întuneric însă,
plutonul încolonat, cu o patrulă ce-l preceda, trecea frontiera şi se îndrepta, urcând pe
drumul Iţcanilor, spre Suceava. Peste sentimentul răspunderii, ne copleşise un sentiment
de măreţie că ne-a fost dat să păşim noi, grănicerii, cei dintâi în cetatea lui Ştefan cel
Mare şi sentimentul datoriei că ne este dat nouă să marcăm repararea actului de
nedreptate făcut de turci, în 1777, când au cedat Bucovina Austriei, decapitând pe
Grigore Ghica Vodă‖ (Memoriile lui Anton Ionescu). La Suceava, intrarea grănicerilor
români este consemnată lapidar, dar dens: „În sfârşit, în dimineaţa zilei de 6 Noiembrie
1918, intră în Suceava grănicerii maiorului Anton Ionescu!‖ 764.
1918, noiembrie 8: „Regimentul 16 Infanterie Suceava, cu garnizoana în
Fălticeni, în care-şi făceau serviciul o serie de ofiţeri bucovineni, primi, în sfârşit, ordinul
mult aşteptat, de a trece cordunul şi a intra în Bucovina. Vestea se răspândi ca fulgerul în
cazarmă şi, de aici, în tot oraşul, unde stârni o bucurie de nedescris, care ne mişcă mai
ales pe noi, bucovinenii, până la lacrimi. Iată, în fine, sosită ziua mult aşteptată, plătită şi
răsplătită de noi în lupte grele, cu sângele şi viaţa unora, care nu se vor mai întoarce la
vetrele eliberate, continuând să-şi doarmă somnul de veci în patria mumă, liniştiţi, de astă
dată, că jertfa lor n-a fost zadarnică. Regimentul nostru, conform ordinului, trecu, în ziua
de 8 noiembrie 1918, frontiera la Buneşti, unde, în timp ce câţiva soldaţi, ajutaţi de
locuitorii din Buneşti, veniţi de bună voie, dărâmau stâlpul cu pajura cu două capete
hrăpăreţe, ce despărţise fraţii timp de un secol şi jumătate, o horă se încinse în jurul lor, în
763

Monitorul Bucovinei, Fascicula 13, Cernăuţi 15 aprilie nou 1921, pp. 157-161
Morariu, Victor; Pavelescu, Ştefan, Istoricul Reuniunii muzical-dramatice „Ciprian Porumbescu” din
Suceava / 1903-1938, Suceava, 1939, p. 60
764

221

care se prinseră ofiţeri şi trupă, bătrâni şi tineri, femei şi copii din satele de pe frontieră, a
cărei nelegiuită urmă dispărea acum pentru totdeauna, într-o însuflețire de nedescris‖765.
1918, octombrie 26 stil vechi (7 noiembrie stil nou): „În ziua de 26 octombrie,
după ce un batalion fusese dirijat prin fostul punct de vamă Cornu Luncii, în direcţia
Gura Humorului – Câmpulung, iar un alt grup, cu dl maior Ionescu, peste Suceava, spre
Rădăuţi, am intrat, cu domnii general Neculcea şi maior Bagdat, prin punctul Buneşti, în
Bucovina, înaintând spre Suceava. Se împlineau aproape patru ani, de când, urmărit de
ruşi, trecusem în România prin acelaşi punct‖766.
1921: „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‖767.
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 Constantin 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 (p. 699) că aceste inscripţii, deci şi cea cu capul de lup, „au fost făcute
după cioplirea chipurilor şi fără legătură cu ființele reprezentate‖768.
BUNINŢII şi BÂRNOVA MIHOVENILOR. O parte a satului Mihoveni de
astăzi, s-a numit, în vechime, Buninţi, cealaltă parte, dinspre Şcheia, numindu-se
Bârnova, numele venind de la cele două pâraie, care străbat Mihovenii, Bârnova şi
Buninţi. Cele două cătune, „cu vad de moară şi cu eleşteu‖, au fost întărite, în 1654, de
Gheorghe Ştefan Voievod, mănăstirii Dragomirna. Hotarul comun al celor două sate „ce
aparţin mănăstirii Dragomirna‖, deoarece satele „se află alături‖, cuprinde, în 1783,
următoarele repere toponimice: Dumbrava, în hotar cu Şcheia, iar „de aici Bârnova merge
alături cu Şcheia, de-a lungul Dumbrăvii, care rămâne în stânga, înainte, puţin în jos,
printr-o vale mică, prin care curge apa dintr-un izvor, ce se află în hotarul Bârnovei, apoi
iar în sus, spre două pietre de hotar, aflate îngropate alături, care au stat drept în faţa
mănăstirii Sf. Ilie, ce se vede, în dreapta, în pădure, peste care s-a ridicat o movilă de
hotar, despărţitoare a pământurilor Bârnovei de cele ale Şcheii. De aici, linia de hotar se
îndreaptă puţin spre stânga, către deal, prin tufiş, în sus, până la marginea acestui tufiş,
unde, deoarece pământul era prea pietros şi nu s-a putut ridica o movilă de hotar, s-a
îngropat o piatră de hotar şi s-au turnat sub dânsa semnele obişnuite, ca cioburi, cărbuni.
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De la această piatră de hotar, ce se află pe deal, se trage linia de hotar, prin tufiş, drept în
jos şi peste câteva câmpuri, care se află în şes, până la o movilă de hotar ce s-a ridicat
acolo, despărţitoare a câmpurilor Bârnovei de cele ale Şcheii. De aici, linia de hotar se
întinde drept spre râul Sucevei, care formează hotarul natural al ambelor sate, Bârnova şi
Buninţi, până acolo sus, unde s-a început hotărnicirea.
Recensământul lui Rumeanţev769, din 1772-1773, înregistrează la Bârnova, în
Ocolul Mijlocului, fără alte precizări, „6 – toată suma caselor‖, însemnând o femeie
săracă şi 5 birnici. Pentru Buninţi770, sat cu salvogvardia preînălţatului Graf, era „51 –
toată suma caselor‖, însemnând 23 scutelnici ai mănăstirii Dragomirna, 2 puşcaşi, 2
volintiri, 2 femei sărace, 1 nevolnic şi 19 scutelnici mănăstireşti cu salvogvardie.
În 1775, satul Bârnova avea 6 familii de ţărani, iar satul Buninţi, deja numit şi
Mihoveni, avea 1 popă şi 36 familii de ţărani.
Conform Consignaţiunii lui Enzemberg, la Bârnova s-au stabilit, între anii 17631777, emigranţii bistriţeni Dimitrie UNGUREAN, Uno BIRĂU, Vasile şi Grigore
MOROŞAN, Alexa MORARIU, Ion şi Filimon MOLDOVAN.
La Buninţi, s-au stabilit, între anii 1761-1778, George MOROŞAN (Sf. Petru),
Toader MOLDOVAN (Sigău), Vasile a lui ALEXA (Chiraleş), George GRIDON
(Osorhei), Zaharie MOLDOVAN (Bârlea), Lupu MOLDOVAN (Ţigău), Pascu
MOLDOVAN (Şirioara), Dumitru GIOSAN (Chiraleş), George UNGUREAN (Chiraleş),
Andrei SAVA (Berghia), Lupu MOROŞAN (Borşa), Grigori şi Filip MOROŞAN (Ciscu
de Sus), Gavril OLARIU (Ciscu de Jos), Ion MOROŞAN (Sârbi), Ion UNGUREAN
(Fritiul de Sus), George MOISIU (Chistelec), Andrei BODNARIU (Cişut) şi Nicolai
CHENDE, diacon (Bungard).
Conform lui Werenka, satul Mihoveni, incluzând cele două cătune, avea, în 1774,
18 familii, iar în 1784, în baza emigraţiei transilvane, 70 de gospodării.
1876: „Multe comune române, cu o poporaţiune de 3.000-6.000 locuitori au abia
câte o sărmană şcoală de o clasă, bunăoară Vicovul de sus, Bosancea, Arburea, Mahala
(chiar sub coastele Cernăuţilor) etc. De asemenea, în sate curat româneşti din jurul
Sucevei, oraş cu gimnaziu gr. or., încă nu sunt şcoli defel; aşa în Lisaura, Tişăuţi, Şcheia,
Buninţi, Mihoveni, Rus-Plavalari, Reuseni. Şi toate acestea, pe lângă toată legea de
instrucţiune, obligatorie, şi pe lângă toţi cei 50.000 florini, ce se iau, pe an, din Fondului
gr. or. pentru şcoalele poporale‖ 771.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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,

769

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 342
ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 352
771
Albina, Nr. 22 şi 23, Anul XI, vineri 5/17 martie 1876, p. 7
770

223

Soloneţ, Stroieşti pe Suceava, Tişăuţi, Todireşti cu Pietroasa, Uideşti, Zahareşti‖772, deci
cu satul Mihoveni trecut separat.
În 1890, Mihovenii aveau 1.049 locuitori, primar al comunei fiind Mihail
Popinciuc. „În folosul societăţii „Şcoala română‖ au mai incurs: de la Mihoveni şi
Buninţi, Simion Cobilanschi pentru 5 Acatiste a Sfântului Ioan cel Nou din Suceava, 1
florin‖773.
1896: „Pe un deal semnificativ mai mare, aflat în apropierea dealului satului
Buninți, după spusele profesorului Ion Bumbac, s-ar afla un vechi tumul, un altul, şi mai
legendar pentru popor, aflându-se între satele vecine Buninți și Mihoveni‖774.
Printre informatorii lui Simion Florea Marian se numărau, din Mihoveni şi
Buninţi, Ştefan Goraş, „studenţii gimnazişti‖ George Tanasie şi Vasile Strachină,
învăţătorul Vespasian Corvin (Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile Românilor) şi
„studentul gimnazist‖ Constantin Corvin (Înmormântarea la Români).
Însoţirea de credit rural, tip Raiffeisen, s-a constituit, la „Mihoveni cu Buninţ‖, în
1903, sub preşedinţia lui S. Lazarovici, cu George Muranovici – director, cu Leon Dârja
– vistiernic, şi cu membrii Iacob Gherman şi Vasile Popinciuc (consemnat Pepenciuc).
1907, martie 14: Comitetul districtual Suceava pentru alegeri era completat cu
„Vasile Zurcan, gospodar in Mihoveni‖ şi „Dumitru Ilincan, gospodar în Buninţi‖ 775.
1907: „Invitare. Cabinetul de lectură „Lumina poporului‖ din Mihoveni invită, de
Sfântul Petru, în 12 iunie 1907, publicul român la sfinţirea Casei Naţionale, la care
ocazie se va da şi o petrecere poporală, împreunată cu dans. Intrarea de persoană – 1
coroană, de familie – 2 coroane, iar pentru popor – 50 bani. Suprasolviri se vor primi cu
mulţămită şi se vor publica pe cale ziaristică. Casa Naţională se va sfinţi la oarele 2 dupăamiază. Netrimiţându-se, de astă dată, invitări, se invită publicul român pe astă cale.
Venitul curat e destinat pentru acoperirea speselor Casei Naţionale. / Comitetul‖ 776.
1907, mai 26: „Cabinetul de lectură „Lumina poporului― (înfiinţat în 1902 – n.
n.) din Mihoveni s-a constituit în adunarea sa generală din 26 mai 1907, în următorul
mod: Sfinţia Sa Nicolai Popovici, paroh, preşedinte; Dimitrie Corjan, învăţător,
vicepreşedinte; Vasile Popenciuc (Vasile Popinciuc, căsătorit cu Melexima Marţuneac,
avea să ajungă primar şi tată cu 7 copii777), secretar; Ioan Popescul, casar; Jacob
Andriciuc, controlor; Vasile Cioarbă, bibliotecar; Ilie Goraş, econom; Gavriil
Muranovici, cantor bisericesc, preşedinte al juriului de arbitraj, şi Ignatie Corvin,
învăţător superior, preşedinte al consiliului de controla‖. Cu acest prilej, „Cabinetul de
lectură „Lumina poporului‖ din Mihoveni transmite, pe calea aceasta, Societăţii
academice „Junimea‖ mulţămitele cele mai sincere, pentru bunăvoinţa arătată, până acu,
faţă de susnumitul cabinet de lectură, prin trimiterea gratuită a mai multor, foi precum
Drapelul, Renaşterea, Acţiunea conservatoare etc.‖778.
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1907: „Sărbătorirea aniversării naşterii M. S. Împăratului în comuna
Mihoveni. Ziua de 18 August a fost, pentru comuna Mihoveni, o sărbătoare frumoasă şi
impozantă. Comitetul cabinetului de lectură „Lumina poporului‖ a aranjat un mare şi
frumos festival pentru apoteozarea zilei onomastice a prealuminatului şi înţeleptului
monarh Francisc Iosif I. Din timp, comitetul a comandat, la Viena, portretul M. Sale în
mărime naturală, încunjurat de toate ţările şi provinciile stăpânite de augustul Suveran,
pictate în colorile lor naţionale. Portretul a fost expus afară şi luminat de lampioane, cu
portrete şi embleme imperiale. La oarele 9, seara, cabinetul de lectură, care se află în
Casa Naţională, era ticsit de lume. Era un tablou feeric şi magnifică era priveliştea, când
sute de săteni tineri şi bătrâni, femei şi copii, cu torţe şi lampioane şi, în frunte, cu un cor
compus din un tânăr învăţător şi mai mulţi studenţi de la gimnaziul din Suceavă, la care
se asociază şi tineretul de ambe sexe, a format un lung convoi spre casa parohială, pentru
a invita la serbare pe energicul şi bravul preşedinte al cabinetului, Sfinţia Sa, părintele
Nicu Popovici. Sfinţia Sa, harnicul preşedinte, având musafiri din România, au fost şi ei
invitaţi a asista la serbare. Era un moment sublim şi pe feţele fiecărui puteai ceti
mulţumire sufletească şi o dragoste nemărginită pentru iubitul Suveran, când, din sute de
piepturi, se auzea strigătul de „Trăiască Majestatea Sa Împăratul!‖. Ajunşi la Casa
Naţională, s-a făcut o şedinţă solemnă, sub președinția parohului N. Popovici, care ţinu o
scurtă, dar bine simţită cuvântare, arătând, prin cuvinte calde şi bine simţite, dragostea
nemărginită a românilor pentru iubitul şi mărinimosul monarh, care totdeauna a arătat
mărinimie şi dragoste faţă de români, încheind cu un întreit „Să trăiască Majestatea Sa
Împăratul Francis Iosif I!‖, la care corul intona „Doamne Sfinte‖, care a fost ascultat cu
multă atenţie de asistenţă. După aceasta, dădu cuvântul studentului gimnazial Ignatescu,
care vorbi, cu multă pricepere, şi analiză, cu profunditate, viaţa ilustrului monarh. Corul
intonă iarăşi un cântec patriotic. Neanunţându-se nimeni, preşedintele dădu cuvântul
cunoscutului profesor gimnazial din Iaşi, dlui Ştefan Goraş, care este originar din
Mihoveni şi, actualmente, petrece în mijlocul familiei sale. Dl prof. Goraş, care acum
şase ani (deci, în 1902 – n. n.), împreună cu cantorul, dl George Muranovici, şi sătenii
Vasile Popenciuc, Leon Dârja, Iacob Andriciuc şi Ilie Goraş au înfiinţat cabinetul de
lectură „Lumina poporului‖, ţinu un magistral şi important discurs, care a fost, de
nenumărate ori, întrerupt de numeroasa asistenţă prin strigăte de „Bravo!‖ şi „Să
trăiască!‖. Oratorul, făcând apoteoza Majestăţii Sale Împăratului Francisc Iosif I, spuse că
românii din vastul imperiu habsburgic poate fi fericiţi că să pot manifesta şi cultiva în
limba lor naţională, ba le este permis să-şi creeze bănci, cabinete şi case naţionale, de
aceea toţi românii şi toate popoarele din monarhia Austro-Ungariei trebuie să ridice rugi
fierbinţi, ca cerul să lungească firul vieţii bătrânului şi preagraţiosului împărat. Aceste
cuvinte au pătruns în sufletul ţărănimii şi entuziasmul ajunse la apogeu. În treacăt,
oratorul vorbeşte despre crearea cabinetului şi a băncii şi despre greutăţile pe care le-au
întimpinat, neavând concursul celor luminaţi din comună. Ba unii s-au arătat chiar ostili
înfiinţării cabinetului şi, cu toate acestea, visul a fost totuşi împlinit, spre bucuria
sătenilor şi ciuda celor ce au voit să pescuiască în apă tulbure. Bătrânul învăţător, dl
Ignatie Corjin, simţindu-se cu musca pe căciulă, a părăsit ostentativ, împreună cu
familia sa, sala, spre nedumerirea sătenilor şi a întregii asistenţe. Pe când sala striga
„Trăiască!‖, dl Ignatie Corjin îşi chema familia acasă. Iată un democrat, crescut la şcoala
onciulistă, duşman al cabinetului şi al ţărănimii şi admirator al pleiadei de politicieni,
trăgători de chiuituri şi de sfori electorale. Acest om de paie e un fervent admirator al
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celor ce aşteaptă revărsarea Nilului onciulist şi se mângâie cu speranţa că, pentru fapta lui
incalificabilă şi regretabilă, va fi cel puţin propus, de deputaţii pseudo-democraţi, pentru
a fi decorat. Noi însă îl recomandăm forurilor şcolare superioare, să ia severe măsuri
contra acestui funcţionar, care a părăsit o serbare aşa de importantă şi impozantă, pentru a
juca după strunele duşmanilor noştri, căci plecarea sa şi a familiei sale a făcut şi pe
vornicul jidovit Ţurcan să părăsească sala. Acesta a făcut-o în mod inconştient, deci are
circumstanţe atenuante. Încolo, serbarea a decurs într-un mod strălucit şi impunător, spre
lauda sătenilor şi a comitetului‖ 779.
1908: „Venerabilitatea Sa, părintele Nicolai Popovici, paroh în Mihoveni, a oferit
Societăţii „Doamnelor române din Bucovina‖ 100 coroane, din partea sa; iar din partea
venerabilului său părinte, a răposatului protopresviter din Uideşti, Vasile Popovici, a
predat Sfinţia Sa două cărticele de depuneri la „Însoţirea de păstrare şi credit în Uideşti‖,
pe suma de 500 coroane, destinată de răposatul binefăcător pentru societatea numită, cu
scopul de a înfiinţa, la timpul său, o fundaţiune, pe numele „Vasile Popovici,
protopresviter în Uideşti‖. Din partea comitetului, se aduce Venerabilităţii Sale, părintelui
Nicolai Popovici, cea mai sinceră mulţămită pentru mărinimosului dar, iar răposatului
binefăcător, protopresviterul Vasile Popovici, fie-i memoria eternă, / Pentru comitet /
Prezidenta Elena de Popovici, născută contesă Logothetti, / Secretara Minodora
Stefanelli‖780.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Mihoveni, comună rurală,
districtul Suceava, aşezată pe malul drept al râului Suceava şi despărţită de Buninţi prin
drumul districtual Suceava-Cacica. Suprafaţa: 1m39 km p.; populaţia: 1.095 locuitori
români gr. or. şi câţiva poloni. Are un oficiu poştal şi o şcoală populară, ce serveşte şi
pentru Buninţi; ţine de biserica parohială din Buninţi. La 1776, aparţinea mănăstirii
Pătrăuţi. Populaţia, formală din locuitori originari şi din colonişti transilvăneni, se ocupă
cu agricultura şi creşterea vitelor. Comuna posedă 567 hectare pământ arabil, 314 hectare
fânaţuri, 17 hectare grădini, 243 hectare imaşuri, 200 hectare pădure. Se găsesc 56 cai,
304 vite cornute, 545 oi, 290 porci, 40 stupi. Mihoveni, moşie, atenenţă a moşiei cu
administraţie specială Pătrăuţi, districtul Suceava. Are 3 case, cu 17 locuitori. Se
compune din Mihoveni propriu-zis, cu o singură casă, şi din târla Florinta, cu 2 case.
Forma, la 1776, o singură administraţie cu comuna de azi Mihoveni, în stăpânirea
mănăstirii Pătrăuţi‖781. „Buninţi, comună rurală, districtul Suceava, aşezată pe malul
drept al râului Suceava şi despărţită de satul Mihoveni prin drumul districtual SuceavaCostâna Suprafaţa: 6.82 km p.; populaţia: 757 locuitori, români de religie gr. or. Are o
biserică parohială, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‖, şi ţine de şcoala
populară din Mihoveni. La 1776, aparţinea mănăstirii Dragomirna, de care era pendinte şi
mai înainte; actele însă fiind distruse, prin invaziunile războinice, proprietatea a trebuit să
fie reconfirmată de Vodă Gheorghe Ştefan, la 1624. Populaţia se ocupă cu agricultura şi
cu creşterea vitelor. Comuna posedă 316 hectare pământ arabil, 101 hectare fânaţuri, 5
hectare 50 ari grădini, 223 hectare izlaz, 11 hectare pădure. Se găsesc 15 cai, 219 vite
cornute mari, 316 oi, 154 porci şi 17 stupi. Buninţi, moşie, ţine de moşia cu administraţie
specială Pătrăuţi, districtul Suceava. Are o singură casă şi 9 locuitori. Forma, la 1776, o

779

Apărarea Naţională, Nr. 60 şi 61, Anul II, duminică 25 august stil nou 1907, p. 3
Apărarea Naţională, Nr. 17, Anul III, joi 5 martie stil nou 1908, p. 3
781
Grigorovitza, Em., Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti 1908, p. 142
780

226

singură administraţie cu comuna de azi, Buninţi, şi era în stăpânirea mănăstirii
Dragomirna‖782.
1910: Cu sprijinul financiar al Societăţii „Însoţirea orăşenilor români din
Suceava‖, a fost trimis să înveţe o meserie şi „Tâmpescu Gherasim din Mihoveni, la
stolerie‖783.
1914: „Satul nostru era aşezat pe o muchie de deal, mărginindu-se, spre răsărit, cu
comuna Şcheia, spre nord, cu comuna Pătrăuţi, de care îl despărţea râul Suceava, spre
apus, cu comuna Costâna şi, spre sud, cu comuna Stroieşti. Fundatorii satului, după
spusele celor mai bătrâni, ar fi venit din Sălişte-Transilvania, încă de pe vremea când
carul avea două proţapuri, ca să poată fi mişcat înainte şi înapoi, după nevoie, pe
drumurile de munte şi prin pădurile ce au trebuit să străbată, până să ajungă la locul de
aşezare. Se pare că acesta este adevărul, pentru că forma noastră de a vorbi şi anumite
înţelesuri şi cuvinte, erau mult mai asemănătoare cu a ardelenilor, decât cu acea a fraţilor
din Moldova şi a sătenilor din comunele dimprejur. Noi, de exemplu, în loc de a spune
„aruncă-ţi sumanul‖, ca moldovenii, ziceam „ţipă-ţi sumanul‖, ca ardelenii. Vorba
noastră era înceată, pronunţată parcă alene, exact ca ardelenii. Cei din Şcheia pronunţau
ca bănăţenii: „uice, punce‖ etc.; iar cei din Costâna pe „ă‖ îl pronunţau „a‖: de exemplu,
în loc de „mămăligă‖, ziceau „mamaliga‖. Ceea ce pe mine m-a convins că satul
provenea, în adevăr, din Sălişte, era frumuseţea mamelor şi surorilor noastre. Nici un sat
din jur nu avea femei aşa de frumoase ca ale noastre. Bătăile, între feciorii noştri şi cei
din satele din jur, din cauza fetelor noastre se ţineau în lanţ. Cele ce se măritau cu flăcăi
din alt sat o făceau pentru că găseau băieţi frumoşi şi bogaţi. De altfel, şi locul unde se
aşezase, pentru prima dată, satul se numea Sălişte. Din sat şi până la râul Suceava era cale
de vreo cinci sute de metri, ocupaţi de imaşul ori islazul satului. De Costâna ne despărţea
pădurea, care începea la o sută de metri de la partea din apus a satului. Către răsărit şi
sud, se întindea câmpul de cultivare a tuturor alimentelor, care erau tot avutul şi bogăţia
satului. Pe acest câmp stătea o movilă de strajă, cea mai aproape de cetatea Domnului
Ştefan, de pe vârful căreia străjerul de rând da alarma, aprinzând focul, la apropierea
duşmanului. În mijlocul satului, de la casa preotului şi până unde începea pădurea, era
altă parte de imaş, unde păşteau oile şi vacile vecinilor, vara, când vremea era frumoasă.
Spre partea de nord a acestui imaş, pe unde trecea şoseaua ce unea oraşul Suceava cu
Şcheia, Buninţi şi urma spre Costâna, Părhăuţi, înainte de unde începea dealul ce urca
spre pădure, în faţa clădirii unde funcţiona Primăria, alături de localul de joc al satului,
stătea casa noastră. Casă mare de lemn, cu cerdac, acoperită cu şindrilă. Alături, înspre
răsărit, stătea casa mică sau de vară, cu o pivniţă mare dedesubt, unde, pe lângă cartofi, se
răsfăţau butoaiele cu castraveţi şi opintici muraţi (un soi de bureţi), ulcioare cu lapte acru,
zarzavaturi de tot felul şi multe alte bunătăţi, la amintirea cărora mi se umple gura cu apă.
În spatele caselor, era târla oilor, cu fânarul, şopronul pentru căruţe, grajdul pentru porci,
locul pentru adunat gunoiul, grajdul pentru vite, şura, ograda şi grădina pentru
zarzavaturi, în care stăteau înfipţi doi vişini stufoşi şi un măr mare, înveselind
privirea‖784.‖Din familia tatei, am cunoscut pe cele patru surori ale lui: Marghioala,
căsătorită cu Carp din Bosanci, Maria, căsătorită cu Doboş din Ilişeşti, Chilina,

782

Ibidem, p. 39
Revista Politică, Nr. 17, Anul VII, 5 februarie 1911, p. 8
784
Popinciuc, op. cit., pp. 11-13
783

227

căsătorită cu Chiuchişan din Buninţi, şi Ioana, căsătorită cu Ungurean din
Mihoveni‖785.
1914-1918: Tributul de sânge pentru Bucovina include pe „infanteristul Silvestru
Maruneac, Mihoveni, Reg. 80, mort (28.05-23.07.1915)‖786 şi pe „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‖787.
1915: În după-amiaza zilei de 1 ianuarie 1915, după două lupte, în 31 decembrie,
la Storojineţ şi la Rădăuţi, „primele patrule ruseşti şi-au făcut intrarea în Suceava, venind
din direcţia Hatna şi luând drumul spre satele Costâna şi Mihoveni. În urma patrulelor,
trupele ruseşti au cantonat în pădurea Costâna‖ 788, iar sucevenii şi iţcănenii s-au refugiat
în Burdujeni… „Pe la sfârşitul lunii lui decembrie (stil vechi n. n.), ruşii începuseră a
înainta peste apa Siretului... Vineri, în ziua anului nou a bisericii apusene, pe la 12 ore din
amiază, străbătu ca un fulger prin populaţiunea îngrozită a Sucevei vestea că drumul ce
vine de la Iţcani este negru de căzăcime rusească. Era spaima care sporise şi însutise
numărul. Nu erau decât 22 cazaci călări, care intrară, venind dinspre Hatna, în gara Iţcani.
Un detaşament mic de patru oameni pătrunse pe strada Burdujenilor, până la bariera
frontierei române, şi unul dintre ei, cu glas brusc şi semeţ, se răsti la ostaşul român ce
stătea de sentinelă la barieră, somându-l să nu lese populaţiunea austriacă să se refugieze
pe teritoriul românesc. Ostaşul român, un fecior zdravăn şi isteţ, ridică puşca şi-l invită pe
rusul îngâmfat, cu un gest hotărât, să-şi caute de treabă şi să-şi păzească frontiera dacă
poate. Ruşii, cam zăpăciţi de această întâmpinare puţin prietenoasă, n-au mai lungit vorba
şi s-au cam dus. Patrula întreagă de 22 cazaci se concentra, peste scurt (timp), la capătul
podului ce duce la Suceava, făcând pregătirile de precauţiune pentru a putea trece fără
primejdie. Ei trimiseră înainte, mai întâi, pe un lipovan şi, după ce acesta trecuse fără
primejdie, urmară şi ei şi o luară, cotind la dreapta din strada principală, pe drumuşorul ce
duce spre Şcheia, pe sub poalele dealului pe care este clădită Zamca. Cam pe aceeaşi
vreme, sosiseră la Şcheia, venind din spre Costâna şi Mihoveni, 600 de cazaci călări, în
frunte cu polcovnicul Syczen. Mişcările călărimii se puteau bine urmări de pe dealul
Zamcei‖789.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Suceava făcea parte, ca reprezentant al
Băncii regionale, şi „Amfilochi Ţurcan, învăţător superior, Mihoveni‖790.
1920: „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‖791. „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
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definitivă‖792. „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‖793.
1941: Printre primii eroi ai României Mari se numără şi „Dârja Vasile, soldat,
ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Buninţi, judeţul Suceava, mort la 5 iulie
1941‖794.
1941: „Având în vedere petiţiunea prin care dl Nicolae Andriciuc, născut în
comuna Mihoveni (Suceava), la 13 aprilie 1891, domiciliat în comuna Mihoveni, jud.
Suceava, a cerut, conform art. 20 din legea numelui, redobândirea numelui său
patronimic de Andreiescu, spre a se numi Nicolae Andreiescu; / că această cerere se
întemeiază pe faptul că numele său a fost înstrăinat… Decidem: /Admitem ca dl Nicolae
Andriciuc să schimbe numele său patronimic de Andriciuc, în acela de Andreiescu‖795.
1942: „Tablou întocmit în conformitate cu art. 27 din legea Nr. 29 din 1942, de
persoanele cărora li s-a admis redobândirea numelui avut, potrivit legii numelui: Leon
Lazarovici, domiciliat în comuna Mihoveni (Suceava), numele redobândit: Lăzărescu,
prin încheierea Judecătoriei Suceava Nr. 48 din 22 Aprilie 1942. Longin Andriciuc,
domiciliat în comuna Mihoveni (Suceava), numele redobândit: Andreiescu, prin
încheierea Judecătoriei Suceava Nr. 49 din 25 Aprilie 1942‖796.
1942: „Tablou întocmit conform art. 27 din legea Nr. 29 din 1942, de persoanele
cărora li s-a admis redobândirea numelui avut, potrivit legii numelui: Constantin
Popinciuc, domiciliat în comuna Mihoveni (Suceava), numele redobândit Popinceanu,
prin încheierea judecătoriei Suceava Nr. 68 din 6 Iunie 1942‖ 797.
1943: „Sentinţa civilă Nr. 141. La rând, venind judecarea cauzei de înregistrare
ulterioară a naşterii copiilor Maria, Ecaterina şi Aurelia a lui Nicolai şi Domnica
Cracovschi (născută Ieremciuc) din comuna Mihoveni, judeţul Suceava, în registrul
actelor de stare civilă pentru născuţi al susnumitei comune şi procedura fiind completă, la
strigarea cauzei, s-au prezentat petiţionarul Nicolai Cracovschi, personal şi asistat de dl
avocat D. Cojocariu şi ofiţerul stării civile al comunei Mihoveni, în persoana primarului
comunei, Nicolai Muş… S-au ascultat martorii: Valerian Goraş, Samuilă Ungurean şi
Domnica Cracovschi. S-a dat citire actelor din dosar… Având în vedere că petiţionarul
susnumit, prin cererea sa de la dosar, susţine că fiicele sale, şi anume: Maria, născută la 2
martie 1924, Ecaterina, născută la 7 noiembrie 1925, şi Aurelia, născută la 6 iulie 1929,
în comuna Mihoveni, n-au fost înscrise, la timpul lor, în registrul de stare civilă pentru
născuți al comunei Mihoveni şi nici în altă parte, cere, din acest motiv, înscrierea
ulterioară… Pentru aceste motive, / În virtutea legii, hotărăşte: / Admite înregistrarea
ulterioară‖798.
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1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943799, următorii
învăţători şi învăţătoare: Sezerman Nicanor, comuna Mihoveni, jud. Suceava, media
7,42‖.
1944: „Sentinţa civilă nr. 144. La rând venind soluţionarea cererii făcută de
Parchetul Tribunalului Suceava, înregistrată sub Nr. 13.920 din 13 august 1943, pentru
rectificarea registrelor stării civile pentru născuţi ale comunei Mihoveni, jud. Suceava, şi
procedura fiind completă, la apelul nominal au răspuns martorele Chilina T. Ungureanu
şi Domnica lui Gavril Mândrescu. S-a dat citire actelor şi lucrărilor de la dosar. S-au
ascultat martorele… Pentru aceste motive: / În virtutea legii, hotărăşte: / Admite
înregistrarea ulterioară a naşterii copilei Veronica Tănase din comuna Mihoveni, jud.
Suceava, în registrul actelor stării civile pentru născuţi al comunei Mihoveni, jud.
Suceava, cu următoarele date: Numele: Veronica; prenumele: Tănase, de sex feminin şi
de religie ortodoxă română, născută la data de 9 august 1922, în comuna Mihoveni, jud.
Suceava, fiica legitimă a lui Dumitru şi a Domnicăi Tănase, ambii agricultori din comuna
Mihoveni‖800.
1945: „Prin Ordinul Nr. 319.634 din 15 Noiemvrie 1945801, se fixează, pe data de
1 noiemvrie 1945, următorii învăţători la şcoalele arătate în dreptul fiecăruia: Boca
Vasile, la Mihoveni, p. 10‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947802, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Roşu Gheorghe, de la Liteni, la Mihoveni‖.
BURLA. Satul Burla a fost, întotdeauna, un cătun al Volovăţului, uneori populat,
alteori nu. Recensămintele austriece din anii 1774, 1775 şi 1778 nu-l menţionează, Daniel
Werenka reţinând, pentru anul 1785, numai câteva case împrăştiate.
În 1843, biserica din Burla, cu 1.077 enoriaşi, era slujită de parohul Nicolai
POPESCUL. În 1876, biserica din Burla avea 1.830 enoriaşi, păstoriţi de parohul Thomas
RENNEY de HERŞENI.
Biserica din Burla, construită în 1803, îl avea paroh, în 1907, pe Emilian
VASILOVSCHI, născut în 1864, preot din 1890, cantor fiind, din 1896, Ipolit HNIDEI,
născut în 1871.
1866: „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.
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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 Dan, Teodoru Usatiuc, Vasile Zurcan, Nicolae
Zibacinschi, George Bilaşevschi, Titu Turtureanu, Ananie Iacubovici, Samuil
Piotrovschi‖803.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Rădăuţi – Rădăuţi (Târg cu tribunal districtual) cu
Vadu Vlădichii, Andreasfalva cu Mitoca, Bădeuţi, Bilca, Burla, Frătăuții 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‖804.
Din 1899, a funcţionat la Burla o şcoală cu 4 clase 805.
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Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă lumina
tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 806, în 1940, Alexandru
VOEVIDCA a cules folclor şi de la Odochia TORAC (41 ani în 1909) din Burla.
Abia evidenţele Prefecturii judeţului Rădăuţi, din 1939, menţionează două cătune
ale satului, Lupăşteni şi Bodnăreni, părţile satului Burla numindu-se, pe atunci, Cărlăşeni,
Ciuperceni, Juravleni şi Mostineni, după numele unor neamuri cu preponderenţă în zonă.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Burla, comună rurală, districtul
Rădăuţi, aşezată în vecinătatea localităţilor Milişăuţul de Jos şi Volovăţ, între dealurile
Şeropan la, Vest, şi Ciota, la Est. Suprafaţa: 16,29 km p.; populaţia: 1.641 locuitori
români şi foarte puţini ruteni; religiune gr. or. E străbătută de drumul districtual Arbora –
Gurahumora, cu o bifurcaţie spre localitatea Vadul Vlădichei; prin drumuri de ţară,
comunică cu localităţile învecinate, sus pomenite. Are o şcoală populară mixtă şi o
biserică parohială, cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh‖. La 1776, era cătun, pendinte de
comuna Volovăţ, şi aparţinea mănăstirii Suceviţa. Aci se află o fermă, cu o herghelie.
Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 1.040 hectare
pământ arabil, 109 hectare fânaţuri, 21 hectare grădini, 472 hectare izlaz, 135 hectare
pădure. Se găsesc 460 cai, 748 vite cornute mari, 28 oi, 580 porci, 153 stupi. Burla,
herghelie de stat, pendinte de moşia cu administraţie particulară Hardeggthal, districtul
Rădăuţi. Are o casă şi 11 locuitori‖807.
1914-1918: Pentru Bucovina au vărsat sânge şi tinerii din Burla, precum
rezervistul Ion Penteliuc, Burla, Regimentul 22, rănit; rezervistul Alexandru Sahan,
Burla, Regimentul 22, rănit; rezervistul Alexandru Sahan, Burla, Regimentul 22, rănit;
infanteristul Ion Juravle, Burla, Regimentul 22, rănit 808 şi sergentul major Dumitru
Andrişan, Burla, Reg. 22, mort (31.03-31.07.1915)809. „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‖ 810.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Rădăuţi făcea parte, ca locţiitor, „Vasile
Mironovici, paroh, Burla‖ 811.
1920; „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 funciare 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‖812.
1940: „Tablou de cărţile de capacitate (atestate de meserie) eliberate de Oficiul
Rădăuţi, anulate de minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940 813: Tcaci Gheorghe,
cojocar, domiciliat în Burla; Torac Ion, cojocar, domiciliat în Burla; Schuhane
Vladimir, brutar, domiciliat în Burla‖.
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1941: Printre primii Eroi ai României Mari se numără şi „Juravle Ioan, soldat,
ctg. 1936, cu ultimul domiciliu în comuna Burla, judeţul Rădăuţi, mort la 17 iulie 1941,
Tcaci Gheorghe, soldat, ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Burla, judeţul
Rădăuţi, mort la 22 iulie 1941‖814. Cele două informaţii, cu Tcaci Gheorghe, cojocarul
căruia i s-a retras dreptul de a mai profesa, om care moare pentru România Mare, în 22
iulie 1941, confirmă că, în 1940, se făcea o epurare etnică şi politică, inclusiv prin
trimiterea persoanelor neplăcute în linia întâi.
1946: În Monitorul Oficial, Nr. 264 din 13 noiembrie 1946, pp. 11909 şi
următoarele, sunt înregistrate următoarele cooperative săteşti de credit: Cooperativa
„Isvorul Făghiţei‖, comuna Burla, judeţul Rădăuţi.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947815, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Dociu Natalia, de la Costişa, la Burla; Mănescu Isidor, de la Burla, la
Volovăţ‖; Perce Traian, de la Berchişeşti, la Burla, post VIII, unic solicitant816.
CĂBEŞTI. În 20 august 1719, „Axana, nepoata Matiţchii‖ vindea lui Ion
Otrublenca, fiul lui Vasilie Zahariciuc şi, deci, nepotul lui Zaharie, partea ei „de moşie
din Căbeşti şi din Comăreşti, care parte de moşie este despre partea lui Ion Otrublenca, pe
care el a moştenit-o de la mama sa, Vasilca, fiica lui Ionaşcu, nepoata Gribincei şi a lui
Ionaşco… şi i-am mai vândut un laz, pe care l-a curăţit părintele meu, Miron Purcel, care
laz este mai sus de Lucov al lui Gribincea, apoi merge până la hotarul Costeştilor şi peste
hotarul Costeştilor, mai sus de lazul pe care l-a cumpărat Bohatir de la părintele meu‖.
În 12 iulie 1739, Grigore Ghica Vodă scria starostelui de Cernăuţi, Şerban
Flondor, să cerceteze jalba lui „Sandul Tăutu căpitan împotriva lui Iuon Strâşca, zicând,
precum, având o parte de moşie în sălişte la Căbeşti… s-a ridicat acel Iuon Strâşca şi a
ridicat de a zecea de la acea parte a lui Sandul‖.
În 20 decembrie 1741, fostul postelnic Stroici vindea lui Ioniţă Strâşca păharnic,
pentru 30 lei turceşti, jumătate din satul Căbeşti, pe care îl avea danie de la naşa sa, Maria
Cârcoaia portăroaia, deci văduva portarului Cârcu, nepoata lui Onciul Iuraşcovici, rudă
stearpă.
În 12 iunie 1742, când copiii lui Ştefan Strâşca, fraţii Ion, Ştefan şi Mihai Strâşca,
se împacă cu cumnatul lor, Toader Brahă, după un conflict funciar, „a opta parte din
Tovtre (Toutri) şi a opta parte de Căbeşti ot ţănutul Cernăuţului‖ revin surorii lor,
Antemiţa, jupâneasa lui Toader Brahă.
1748: Biserica ortodoxă din Căbeşti, ridicată, în 1748, de ierodiaconul Grigorie
GHERVASIE, era slujită, în 1843, de preotul administrator George MITROFANOVICI,
care păstorea peste 688 de suflete. În 1876, patroni ai bisericii erau Emanuel von
SEWESKUL, Ioan şi Ştefa BARBIER, iar paroh, în comunitatea cu 650 enoriaşi, era
Isidor BARBIER. În 1907, patroni bisericeşti erau Nikolai de STEHAN, parohul Isidor şi
Andronic cav. de BARBIER şi Ştefan cav. de BARBIER, „cavalerul-paroh‖ Isidor de
BARBIER, născut în 1841, preot din 1868, paroh din 1870, păstrându-şi locul în faţa
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altarului, acolo unde îi ţinea isonul, din anul 1900, cantorul Michail TUDAN, născut în
1855.
În 25 aprilie 1750, prin cartea de judecată a lui Vasile Crupenschi, staroste de
Cernăuţi, se stabilise ca ginerele călugărului Ghervasie, Ion al Ursului Bărbierul, să
primească partea din Căbeşti, a treia parte, cu moară şi parte din piua lui Ghervasie,
moşie pe care Ghervasie îşi făcuse mănăstioară.
În 25 mai 1758, s-au judecat la Divan Ion sin (fiul) Ursului Bărbierul cu socrul
său, Ghervasie călugărul, pentru acea parte a satului Căbeşti, pentru care se mai
judecaseră şi în 1750, dar „Ion Bărbierul a rămas să stăpânească partea sa din Căbeşti‖.
1758: În partea de jos a satului Căbeşti erau părtaşi: Ion Barbieri, care avea
zestrea fetei călugărului Diiac Grigori, întărită în 25 mai 1758; Dumitraş Tăutul, cu
părtaşii lui, asupra părţii lui Sandul Tăutul, căsătorit cu fata unui Figarschi, care a fost
înzestrată, la Căbeşti, în anul 1709; Schitul Horecea, împreună cu părtaşii părţii de sus a
satului, conform unei hotarnice din 15 iunie 1762.
1762: Toponimele satului sunt menţionate din 1762, când pădurii Beresnik şi
pârâului Krabinului i se alătură Seliştea, deci o vatră pustie, care va fi atestată ca fiind
locuită abia de harta etnografică a lui Nistor, din 1910 (o pătrime români, trei pătrimi
ucraineni), şi documentele Inspectoratului şcolar, din 1939, când cătunul Seliştea este
menţionat ca având şcoală, aşa cum avea şi cătunul Cotul Vechi al aceluiaşi sat, Căbeşti.
În 15 iulie 1762, „strângându-să toţi răzeşii din Căbeşti, s-au luat sama pe scrisori
ce ni-au arătat şi am hotărât satul Căbeşti, pol sat, care s-au afla şapte bătrâni… şi s-au
ales un bătrân lui Cărste şi lui Lupulenc, şi lui Vasile Brah şi cu tot niamul lor, ce au de
pe moaşa (bunica) lor Solomona, care acea Solomonă doao fete au avut, anume Măriiana,
care dintr-ace Măriiană au eşit Lupulenco şi Răptenii, şi Vasile Brah, iar din Sofronie, tij
fata Solomonii, au eşit Cârste, şi acel bătrân s-au hotărât cu stălpi de piatră, iar toţi mai
sus, adecăte Cărste pe giumătate, iar pe giumătate Lupulenco i Răpteştii i Vasilie Brah,
care acel bătrân s-au tras şi cu odgoane doisprezece stănjini de selişte, cinci odgoane şasă
stănjeni peste părăul Cabinului, supt dial, tij cinci odgoane şasă stănjeni la cămpu, în
dial‖.
Un suret din 1769: „Suret tălmăcit moldovencaşte de pe o mărturie sârbească, de
la un Crăciun cu, femeia lui şi de la mulţi oameni buni, din vleat: 7119 Oc 9. / Adecă eu,
Crăciun, împreună cu femeia mea Zoiţa, fata lui Fădoraşco din Costeşti, din ţinutul
Hotinului: Iată, am venit de a noastră bună voie, de nimenea siliţi, nici asupriţi, şi am
vândut a noastră dreaptă ocină şi moşie, ce o avem de la maica noastră Gafiia, în satul
Căbeştii, din jumătate de sat a treia parte de sat din vatra satului, din câmp, din pădure şi
din tot locul, oricât se va aleage, şi am vândut această a treia parte din jumătate de sat
dumisale Onciului staroste, drept optzeci de taleri, la care s-au întâmplat şi Dumitraşco,
ginerele dumnealui, şi Dobrenschie din Lucaveţ, şi Condrea vameşul, şi Dobraş şoltuzul
din târgul Cernăuţi, şi mulţi oameni buni, şi au fost şi Lupul, ce au fost slugă dumisale
Vasilie Zoii, şi Ivanco Diiac: pentru aceia să aibă dumnealui Onciul aşi face osebit uric
de pe acest ispisoc al nostru, pe care Condrea şi Dumitraşco şoltuzul şi alţii şi-au pus
peceţile pe această mărturie şi scrisoare a noastră, ca să se ştie. / S-au scris, cu învăţătura
noastră. S-au tălmăcit, de pe sârbie, moldoveneaşte de Procopiie Dascălul Gdă (?): I.
Uricariu, în cursul anilor leat 7277 Iulie 18, în târgul Cernăuţii‖817.
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1772: Recensământul lui Rumeanţev818, din 1772-1773, înregistrează la Cabinul,
moşie răzeşească, „11 – toată suma caselor‖, însemnând 8 mazili şi ruptaşi, Grigoraş
VOLCINSCHI mazil, Ion BAHATERIŢ ruptaş, Vasilii brat ego, Ştefan LASCHIUCA,
Ion bărbieriul, Toma LASTIUCA, Andrieş GORAŞ volintir şi Costaş sin BAHATERIŢ
ruptaş, 2 scutelnici ai mazilului VOLCINSCHI, Ion morar şi Ivan sin IURII, şi 1 popă,
Ion.
1774: Învecinat şi datând cam din aceleaşi vremuri cu satele Comareşti, Slobozia
Comareştilor, Panca, Costeştii, Bobeştii, Broscăuţii Vechi şi Noi, Dracineţ şi Camenca,
satul Căbeşti nu figurează ca fiind locuit în evidenţele austriece din anii 1774, 1775 şi
1778, fiind menţionat doar în hotarnica satelor Costeşti, Comareşti, Bobeşti şi Dracineţ
din anul 1783.
1789: Cartea de stăpânire din 31 octombrie 1789, menită să se ştie care sunt
„moşinaşii sau răzeşii din satul Căbeşti, menţionează, pentru partea de sus a satului, pe
părtaşii: Ştefan Lastiuca, îndreptăţit la partea strămoşului Vasile Lastiuca, mai puţin
partea vândută, în 4 iunie 1657, lui Crăciun Dumitraşco; Toma Baranovschi, moştenind
de la părinţii săi partea cumpărată de la Vasilie Lastiuca, în 1758; Bahatireţ, partea
cumpărată de mama sa de la fratele ei, Lupulenco, în 30 august 1719; Mihalachi Criste,
cu partea moştenită de la Solomeea, confirmată ei de o carte de judecată din 20 iulie
1763; Grigoraş Ţopa, asupra părţii confirmate cu decret, de Directoriat, în 7 septembrie
1775 şi în 28 iulie 1778.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Storojineţ – 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‖ 819.
O somaţie din 1780. „De la genăeralul maior baron Enzenberg, către Ion
Bărbierciuc, mazil din Căbeşti. / Fiindcă înalta comisie, care este la Sadogura, m-a
înştiinţat că luni, adică la 15 a acestei luni, caliendarul vechi, trebuie să te afli la
Sadagura. Drept aceasta, de către administraţie ţi se porunceşte ca, luând carte aceasta,
negreşit, luni, dimineaţa, să te afli la Sadagura, la Măria sa general feldmareşal locotenent
baron (?), să te meldueşti ca să dai răspuns că ai luat porunca aceasta. / Cernăuţi, 1780
Iulie 13. / Enzenberg, gheneral maior‖. „Subscriere cu litere latine: Enzenberg, G. M. In
dorso: Ion Bărbierciuc, mazil în Căbeşti. / Documentele de faţă se află în posesiunea
părintelui exarh Isidor cavaler de Bărbier din Căbeşti, care a binevoit a ni le pune la
dispoziţie, spre publicare‖820.
1788: Hacquet călătoreşte şi spre celelalte slatine, inclusiv Slatina Mare, care avea
să se numească, mai târziu, Cacica, descrie rafinării austriece, îl menţionează pe
funcţionarul de la Cacica, „slujbaş al minelor din Ungaria‖, care se ocupa de
„supravegherea acestor instalaţii de fierbere şi de evaporare‖, apoi menţionează o ispravă
a haiducilor lui Ivan Darii: „Cu câteva zile, înainte de sosirea mea, fusese, aici, un atac al
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unei bande de tâlhari, care au jefuit o casă mai izolată şi au maltratat femeile ce se aflau
în ea. Stăpânul casei, din fericire, nu se afla acolo, căci planul lor era să-l ucidă‖821. „De
la Ilişeşti, înaintând, mai departe, spre sud, unde se ajunge la punctele de graniţă Corlata
şi Capu Codrului, am găsit, la trecerea mea prin această ţară, avanposturile corpului
austriac, în palăncile şi întăriturile care apărau, aici, o cale de comunicaţie secretă, care
ducea, din Transilvania, tot mereu prin munţi, până în Galiţia (N.N.: este vorba de
„drumul sării‖, cum a rămas cunoscut, care venea, dinspre Bistriţa, pe Tihuţa, prin Vatra
Dornei, Câmpulung, Gura Humorului şi Păltinoasa, apoi, prin Cacica, Solca, Horodnic şi
Vicove, ducea la Cernăuţi), în care voiau să năvălească turcii, care înaintaseră până la
Baia‖.
1788-1791: Contele Feodor Karacsay de Valyesaka, participant, în 1788-1791, la
asediul Hotinului şi la marile bătălii de pe teritoriul Moldovei, bun cunoscător al fiecărei
regiuni moldoveneşti, face, adeseori, abstracţie de noul statut imperial al Bucovinei, în
favoarea unei anumite identităţi moldave, imposibil de anulat. Moldovenii, inclusiv cei
din Bucovina, „sunt oameni frumoşi, zvelţi, voinici şi scunzi, totul la moldoveni arată
aptitudini intelectuale încă nefolosite‖, iar preoţii lor formează „încă o pătură de oameni
cu totul neluminaţi, grosolani şi imorali; chiar şi în Bucovina, din timpul lui Iosif al IIlea, s-a înfiinţat pentru ei o şcoală specială de preoţi‖ 822. Rohrer continuă, în relatările
sale, cu mărturii despre apele Bucovinei, despre cele 49 de izvoare sărate, care trebuiau
închise, după începerea exploatărilor de sare de la Cacica şi de la Pleşa, sare omologată
ca fiind de foarte bună calitate de către „onorabilul Jacquin‖, despre Comandamentul
regal şi imperial al remontei din Bucovina, despre o întâlnire cu episcopul Daniel
Vlahovici, ocazie cu care gustă din brânza de Rădăuţi, care îi place foarte mult, şi care se
vindea şi în Iaşi, dar şi în Constantinopol, despre pădurile Bucovinei şi despre
condamnabila risipă de lemne, inclusiv prin intermediul cuptoarelor de potasă, care se
mai găseau la Frătăuţi, Solca, Sfântu Ilie, Ilişeşti şi Câmpulung Moldovenesc 823. „La
Cacica, nu departe de Solca, pe valea Soloneţului, se scoate sare gemă, în cantitate nu
prea mare, până acum, dar de ajuns pentru nevoile consumului intern al acestei provincii.
Dar, totuşi, este introdusă, prin contrabandă, multă sare moldovenească, de la Tg. Ocna,
pentru calitatea ei mai bună. Pentru comerţul intern, cât şi pentru cel dintre Galiţia şi
Transilvania, există două şosele în foarte bună stare. Anume: 1). Şoseaua de la Cernăuţi,
prin Suceava, Gura Humorului şi Dorna, la Bistriţa, în Transilvania, care este, totodată, şi
drumul de poştă. Numai porţiunea de la Suceava, la Gura Humorului, nu este făcută şi
există o propunere să fie dusă prin Ilişeşti şi Sf. Ilie, pentru ca să se apropie de localitatea
cu ocna, Cacica, şi să se facă legătura cu ea. 2). Şoseaua ce duce din Sniatyn (în Galiţia),
prin Hliniţa, Storojineţ, Budeniţi, Vicov, Horodnic, Marginea, Solca şi Gura Humorului,
care este numită drumul acoperit sau militar‖ 824.
La Căbeşti funcţiona o şcoală, cu două clase, din 1896825.
1802: Rohrer continuă, în relatările sale, cu mărturii despre apele Bucovinei,
despre cele 49 de izvoare sărate, care trebuiau închise, după începerea exploatărilor de
sare de la Cacica şi de la Pleşa, sare omologată ca fiind de foarte bună calitate de către
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„onorabilul Jacquin‖, despre Comandamentul regal şi imperial al remontei din Bucovina,
despre o întâlnire cu episcopul Daniel Vlahovici, ocazie cu care gustă din brânza de
Rădăuţi, care îi place foarte mult, şi care se vindea şi în Iaşi, dar şi în Constantinopol,
despre pădurile Bucovinei şi despre condamnabila risipă de lemne, inclusiv prin
intermediul cuptoarelor de potasă, care se mai găseau la Frătăuţi, Solca, Sfântu Ilie,
Ilişeşti şi Câmpulung Moldovenesc 826.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Căbeşti, comună rurală,
districtul Storojineţ, aşezată pe pârâul Cabena, afluent al Hliniţei. Suprafaţa: 9,57 kmp;
populaţia: 971 locuitori, în majoritate ruteni de religie gr. or. Prin marginea dreaptă a comunei, trece şoseaua comunală spre Draceniţa, fiind astfel comuna în legătură cu drumul
principal Storojineţ-Sniatin. Are o şcoală populară şi o biserică parohială, cu hramul
„Buna Vestire‖. La 1776, aparţinea lui Ion Coleşca şi se afla aci şi un schit, cu 3 călugări,
zidit la anul 1748, de ierodiaconul Grigorie Ghervasiu. Populaţia se ocupă cu agricultura
şi cu creşterea vitelor. Se găsesc 70 cai, 368 vite cornute, 39 oi, 173 porci, 58 stupi‖827.
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‖: „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‖. „Comunele (răzeşeşti) 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‖828.
1911, aprile 14: „Jubileu rar. Şi-a serbat jubileul de 70 de ani, în cerc restrâns,
familiar, dl Isidor cavaler de Bărbier, exarh şi paroh în Căbeşti. Dl Bărbier e un stâlp
puternic al naţiunii noastre şi o podoabă a mazililor noştri‖829.
1911, iulie 6: „în 6 iulie, a ţinut dl deputat Cuparencu, însoţit de vicepreşedintele
Societăţii Mazililor şi Răzeşilor, dl Dr. Cuparencu, o adunare în Căbeşti. La orele 2,00, a
sosit un banderiu de călăreţi din Costeşti, cu o muzică care intona „Deşteaptă-te Române‖
şi toţi mazilii şi răzeşii din Căbeşti şi împrejurime petrecând pe noul lor deputat la
localităţile doamnei Aristia de Cuparencu, unde a avut loc adunarea. Aici fu întâmpinat
deputatul de dl părinte Teodosie Mardari, după vechiul ojbicei, cu pâine şi sare. Dl
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Cuparencu mulţămi alegătorilor pentru voturile primite, în 2 aprilie, şi, promiţându-le tot
sprijinul său pentru cauza răzăşească, îi îndeamnă pe mazili şi răzeşi să ţie cu sfinţenie la
legea şi limba străbună. Te cuprindea un simţ de duioşie, când vedeai cu câtă atenţie şi
dragoste, şi unii lăcrămând, ascultau frumoasa vorbire a deputatului, care afară de
consilierul Bejan, a păşit ca primul deputat român înaintea mazililor din satele
înstrăinate‖830.
1911: „Dl inginer Inocenţiu Florea Marian (fiul celebrului folclorist – n. n.) s-a
logodit cu domnişoara Olimpia de Barbier, fiica dlui Isidor cavaler de Barbier, exarh şi
paroh în Căbeşti‖831.
1914-1918: Au vărsat sânge pentru Bucovina „infanteristul George Bodnariuc,
Cabeşti, Regimentul 41, rănit‖832 şi „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‖833.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 834, următorii
învăţători şi învăţătoare: Danciu Marin, comuna Cabeşti, jud. Storojineţ, media 7,41‖.
1943: „Tribunalul Storojineţ: Dl Climciuc Alexie, cu domiciliul necunoscut, este
citat să se prezinte la acest tribunal, camera Nr. 25, în ziua de 4 martie 1943, ora 8
junmătate, ca pârât în procesulde divorţ, intentat de soţia sa, Claudia Climciuc, prin
mama sa Elena Sacalo, din comuna Costeşti, satul Căbeşti, judetul Stororjineţ;
cunoscând că, la neurmare, se va proceda conform legii. Nr. 3.027. Dos. Nr. 303/943‖835.
CACICA. Istoria localităţii Cacica începe îndată după prospecţiunile geologice
din 1793, ale consilierului aulic Peithner von Lichtenfels, la Cacica şi la Solca, în
perioada următoare începând să se arate, în zonă, mineri germani şi polonezi. Oficiul de
exploatare a sării, sub direcţiunea lui Johann Hoffmann, îşi avea sediul în Solca,
exploatarea sării însemnând, până atunci, utilizarea celor peste 50 de izvoare şi fântâni de
slatină dintre Solca şi Rădăuţi şi, mai ales, a celor din apropierea Solcăi, de la Slatina
Mare şi din lunca Pleşului.
În 1785, în chiliile fostei mănăstiri Solca s-a înfiinţat „un Oficiu de încercare şi
cercetare a sării din zona Solca şi, totodată, un depozit pentru sarea adusă din
Transilvania, pentru trebuinţele Bucovinei. În 4 mai 1786, Johann Hoffman şi Ignatz
Tobias Szeleczky informează Camera Aulică din Viena că drumul dinspre Solca şi
Transilvania este încă greu accesibil; ei fac aprecieri importante şi despre posibilităţile de
transportare a sării cu carele, peste munţi, şi despre preţul sării aduse din Transilvania
De altfel, încă din 1783, începuse construirea, cu ajutorul armatei şi al sătenilor
din localităţile din zona de munte, a drumului de la Storojineţ, prin ambele Vicove, de
Sus şi de Jos, prin Voitinel, Horodnic, Marginea, Solca, prin Cacica, Păltinoasa, până la
830
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Dorna şi, de aici, prin Poiana Stampei şi pasul Tihuţa, spre Transilvania – lucrare amplă,
efectuată sub conducerea inginerului genist Horn von Ozelowitz şi terminată în anul
1808‖836.
1809-1810: „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‖ 837.
1812: În Cacica funcţiona o şcoală nemţească, cu 6 clase, din 1812 838.
În 15 august 1820, Andreas Aloys, conte de Ankwicz, arhiepiscop de Lemberg,
vizitând Cacica şi participând la ceremoniile catolice, raporta împăratului Franz I că, în
parohia catolică din Cacica şi în cele 14 sate aparţinătoare, sunt 440 enoriaşi.
1835: Primii colonişti germani, care s-au stabilit la Cacica (Katschika), între anii
1790-1795, au fost câţiva muncitori germani din Boemia şi din Austria, instalaţi, iniţial,
la Solca, numele care s-au păstrat fiind cele ale meşteşugarilor şi funcţionarilor Johann
Wamser, Leopold Eissert, Melchior Theiss, Golz şi Krone, Josef Fleckhammer, Dominik
Aystetten, Johann Boberitz, Barthel Brettner, Georg Sturm, Franz Steiger şi Johann
Wannsiedel. A doua mare colonizare cu muncitori germani şi poloni, în Cacica, avea să
se facă în anul 1835.
În 1843, dar şi în 1876, enoriaşii ortodocşi ai satului Cacica încă frecventau
biserica din Pârteştii de Sus a parohului Ioan DAN şi, ulterior, a lui Dimitre DAN. Abia
din 29 iulie 1892, cacicanii vor avea biserică ortodoxă în satul lor, cu hramul Sfântului
Ioan cel Nou de la Suceava, slujită, în 1907, de primul preot ortodox al comunei Cacica,
parohul Ilarion BĂDĂLUŢĂ, născut în 1856, preot din 1885, paroh din 1901.
1851: „Kaczyka, cu un preot greco-catoli, o școală trivială și o mină de sare
remarcabilă, al cărei randament de sare preparată și de rocă este de 10.000 quintale,
anual‖839.
1858: „În 1858, au fost angajați 2 mineri și 25 de muncitori în minierit, 5 maiştri
și supraveghetori ai cazanelor de fierbere, apoi 46 de lucrători; producția s-a ridicat la
28.228 quintale sare gemă. Cuptorul de cărămidă, instalat în acelaşi an, a livrat 150.000
kg de sare pentru consum. Vânzările de sare sunt limitate aproape exclusiv la
Bucovina‖840.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
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Bucovinei: „Administrarea districtului Rădăuţi – 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‖841.
1877: „Ambrosiu Comorosianu (Comoroşan, în transcriere fonetică – n. n.) din
Kaczyka‖842 se afla în corespondenţă cu gazeta „Predicatorul săteanului român‖. Este şi
aceasta o metodă de a încredinţa numele memoriei viitorimii.
În 1 februarie 1888, a fost dată în folosinţă temporară (inaugurarea oficială se va
face în 1 mai 1888) calea ferată Hatna-Câmpulung, primul accident feroviar petrecânduse la Cacica, în 5 februarie. „Locomotiva, care ducea 16 vagoane încărcate cu prund, s-a
răsturnat şi a omorât pe conductorul trenului, Milecki. Vagoanele au rămas intacte‖843.
„Linia Hatna-Kimpolung (lungă de 675 km, deschisă la 1 mai 1888‖ 844.
„Luni, 6/16 iunie 1888, s-au vândut în Cacica, la dobă (licitaţie), mai multe
zăloage, luate de la Români, din cauză că nu-şi trimit copiii la şcoală‖845.
1892: Biserica ortodoxă din Cacica, construită prin subscripţie publică, a fost
sfinţită duminică, 28 iulie (9 august) 1892, ceremonia începând printr-o slujbă ţinută în
biserica din Pârteştii de Sus de un sobor de preoţi, format din Nico Lomicovschi din
Vama, George Pauliuc din Burla, Nico Popovici din Pârteştii de Jos, de cantorii Nicu
Şindilar din Pârteştii de Sus şi Epifanie Vasilovschi din Solca. Au fost de faţă
arhipresbiterul de Rădăuţi Ioan Mândrilă, academicianul I. G. Sbiera, parohul de
Botoşana Nicolae Sbiera, parohul de Solca Epifanie Bacinschi, cărturarul-preot Dimitrie
Dan şi preotul Ilarie Bădăluţă. Convoiul s-a îndreptat, apoi, spre Cacica, unde a fost
întâmpinat de primarul Friedric Wendrichowski, de „publicul inteligent ce urma preoţilor,
funcţionari‖846.
1892: Fotograf în Cacica era, cu statul de membru cu drepturi depline
(Ordentliche Mitglieder) al „Club der Amateor-Photographen în Wien‖, Leopold R.
Rarogiewicz (Kaczyka, Bukowina) 847.
1892: „Managerul salinei, Sigismund Heida din Kaczyka‖848, era coptat în „rândul
experţilor minieri‖ pentru Curtea regională superioară din Cernăuţi, împreună cu
silvicultorul Faustin Ritter von Krasucki şi inginerul minier Oskar Nowak, ambii din
Iacobeni.
1893: „Sub titlul „Cum se respectă limba română în oficii‖ în Bucovina, Gazeta
Bucovinei din Cernăuţi publică următoarea corespondenţă, ce i se trimete de dl Eugeniu
Seretean din Rădăuţi: Colectând, pentru biserica din Cacica, suma de 7 florini 80 creiţari,
am trimis, cu servitorul, paralele acestea la poşta din Rădăuţi, să le trimită la locul
destinat. Amploiatul de la poştă, văzând că adresa şi suma „şapte‖ este scrisă româneşte,
n-a primit mandatul poştal, ci l-a trimis pe servitor, zicându-i că „nu recunosc limba
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română ca limbă de oficiu, ci numai pe cea germană‖ şi aşa am fost nevoit să cumpăr
„Postanweisung‖ şi să scriu o adresă nemţească pe cupon‖849.
1900: „Posturi vacante. Medicina salină, categoria II, scos la concurs pentru
Salina Cacica, în Bucovina. Acest post include obligativitatea exercitării serviciului
medical şi în satele Cacica, Pârteştii de Sus și Pârteştii de Jos, precum şi atenanţă Bucoăţ,
din k. k. Administrarea Ssalinei Cacica, sub observația k. k. Ministerului Finanțelor, care
a emis instrucţiunile. Aceste instrucțiuni, precum și celelalte dispoziții privind exercitarea
serviciului medical la k. k. Administrarea Salinei pot fi luate de la aceasta din urmă,
precum și de la k. k. Direcția Finanțelor de Stat din Lemberg și de la k. k. Ministerul
Finanțelor din Viena. Un medic salin, din a doua categorie, are dreptul la un salariu anual
în cuantumul salariului unui funcționar public din clasa a X-a, inclusiv indemnizațiile de
personal preferențial și de vechime, dar fără alocația de activitate, datorată funcționarilor
publici. În plus față de veniturile menționate mai sus, medicul salin primește categoria II,
de la k. k. Administrarea instalațiilor saline din Kacica, combustibil cu prețul redus și o
cotă de sare, conform reglementărilor aplicabile lucrătorilor salini din clasa de rang
corespunzătoare. În cele din urmă, i se pune gratuit la dispoziţie o locuinţă. În ceea ce
privește prestațiile, medicii salini și familiile lor, în conformitate cu legea din 14 mai
1896, E. G. Bl. Nr. 74, vor respecta reglementările funcționarilor publici şi a prestațiilor
lor, în măsura standardizată legal pentru obligația de a împlini norma din paragraful 15
din această lege, contribuție anuală de 3% din taxele anuale. În cazul în care relația
contractuală este încheiată, fără nici o vină a medicului salin de stat și medicul nu are
încă dreptul la un concediu de odihnă, i se va garanta amânarea contribuțiilor anuale de
3%, plătite, fără înlocuirea dobânzii. Relația contractuală, pe care statul o comandă unui
medic salin, poate fi reziliată de ambele părți, cu o perioadă de preaviz de trei luni.
Solicitanții pentru poziția publicitată, care trebuie să fie medici în medicină, chirurgie și
obstetrică, sau medici din întregul domeniu medical, trebuie să aibă cererile, ștampilate și
documentate conform reglementărilor, care se vor depune la k. k. Direcția Finanțe de Stat
din Lemberg. Această solicitare trebuie conectată în special u: 1). dovada vârstei; 2).
dovada doctoratului obținut; 3). despre naționalitate și 4). despre comportamentul civic
impecabil; 5). un certificat medical oficial, privind adecvarea fizică; 6). dovada activității
medicale anterioare și 7). dovada cunoașterii limbilor naționale. În cerere, solicitanții
trebuie să precizeze, de asemenea, dacă sunt capabili să înceapă activitatea imediat după
ce au fost informați că postul de medic salin le-a fost acordat sau în ce perioadă de timp
pot face acest lucru cu siguranţă. Solicitanții care sunt capabili să demonstreze o pregătire
specială în chirurgie operatorie și obstetrică au preferință față de ceilalți‖850.
1902: 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, putându-se 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
industriale851… 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;
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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… 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‖ 852.
1904: „Plec spre Humor. Neamţul a venit la timp şi începe a-mi spune, pe
româneşte, intitulându-mă „cocone‖, că stăpânul, căci nu e a lui trăsura, are de dus pe
mamă-sa la staţie, la Cacica, de unde trebuie să meargă la Suceava şi, dacă vreau s-o iau
în trăsură ţi pe bătrână... „E român stăpânul dumitale?‖. „Român‖853. „În dreapta, suită pe
deal, e Cacica, de Români, Nemţi şi Ruşi – cu un început de zidire şcolară a călugărilor
francesi, oploşiţi de curând aice – iar de vale staţia‖854 căii ferate.
1904: „De la Hatna, trenul o ia peste râul Suceava, traversat de un pod de fier cu 7
arcuri şi de-o lungime de 263 m. Ajungi, apoi, în valea râului Soloneţ, străbătând, cu
trenul, pământuri foarte roditoare, până la Kaczyka cea drăguţă, aşezată într-o căldare
frumoasă, încunjurată, jur-împrejur, de păduri. Acestei localităţi îi dă importanţă bogăţia
de sare. Ocnele de-aici aprovizionează aproape întreaga Bucovină cu sare. De la staţiunea
Kaczyka, care zace la înălţimea de 375 m, urcă trenul necontenit (o pantă de 27 la mie),
până la Strigoaia, care se află la o înălţime de 528 m. Aici e cumpăna apei şi de-aici,
încolo, trenul coboară întruna, până în valea râului Moldova. De la Strigoaia, mai
percurgem, în jos, 6 km şi ajungem, apoi, în Păltinoasa, care se află deja cu 70 m mai jos
ca Strigoaia‖855.
1907: „George Ungurean din Cacica e în stare să dovedească că cumnatul lui
Aurel Onciul, dl Dr. Florea Lupu, a înmânat, în 18 mai 1907, atât lui (George Ungurean),
precum şi alegătorilor Onesim Hopulele din Cacica şi Niculai Hopulele din Pătrăuţii de
Sus câte 10 coroane, cu condiţia ca să voteze cu toţii, la alegerea din balotaj, pentru Aurel
Onciul. Acelaşi Georgi Ungurean poate să mai dovedească, că dl Florea Lupu a solvit
suma de 10 coroane şi alegătorului Kowalschi din Cacica, cu condiţia ca să voteze acesta
pentru Aurel Onciul. Afară de asta a mai promis lui George Ungurean şi studentul în
filozofie Filaret Doboş o sumă mai mare, dacă va da glasul său lui Aurel Onciul.
Lucrătorul la salinele din Cacica, Ludwig Kuczinsky e gata să mărturisască sub jurământ
că Aurel Onciul a promis, în comuna aceasta, să solvească, pentru fiecare vot ce-l va
primi, suma de 10 coroane, iar Ludvig Zehaliuk din Cacica afirmă că o promisiune
analoagă a făcut dl Aurel Onciul şi faţă de alegătorii din comuna Clit‖ 856.
1907: „Excursiune la Cacica. Societatea de gimnastică „Sokol‖ din Cacica
aranjează, de Rusalile catolice, duminică în 19 mai 1907, o petrecere poporală, combinată
cu o excursiune în salinele din Cacica, care, din acest incident, vor fi iluminate feeric.
Spre a înlesni participarea cât de numeroasă la această excursiune, direcţiunea căilor
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ferate a introdus, pentru ziua numită, un tren seperat, de la Cernăuţi, spre Cacica, care va
pleca din Cernăuţ, duminică, la orele 5 şi jumătate dimineaţa. Preţurile sunt reduse cu 50
%, aşa că un bilet tour şi retour costă numai 3 coroane 30 bani. În această zi, în Cernăuţi,
şi tranvaiele vor circula de la 5 ore, dimineaţa. În saline va concerta o muzică. Trenul
separat va plecn numai dacă se va fi anunţat un număr suficient de excursionişti, ceea ce
se poate lesne face, în prăvăliea domnului I. Drzewinski din loc, strada principală‖857.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 858, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la cacicanii Alexandru DULGHER
(învăţător superior, 31 ani în 1908), Aniţa IEŢCU (39 ani în 1908) şi Nicolai
ANDRONIC (24 ani în 1908).
1908: „În 7 iulie s-a întâmplat un scandal foarte mare la gara Cacica. Vreo câteva
minute înaintea sosirii trenului de seară, veni soţia şefului de gară Zimmermann în biroul
de circulaţie, aruncând pe masă impiegatului al doilea, Vasile Cristurean, cu o
impertinenţă nemaipomenită, o foaie de trăsură, ordonându-i să expedieze, încă cu trenul
aşteptat, un pachet la bărbatul său, care era la Stanislau, la miliţie. Dl Cristurean, scoţând
orarul, îi arătă doamnei Zimmermann că, până la sosirea trenului, mai sunt încă numai 10
minute, în care timp el trebuie să pregătească poşta zilnică. Pe acest răspuns, sare doamna
Zimmermann ca o furie asupra dlui Cristurean, dându-i mai multe palme şi înjurându-l cu
cuvintele „ucigaş‖, „tâlhar‖ şi altele, în gura mare, aşa că toată lumea adunată se mira de
scandalul ce-l făcea ca. Auzind dl substitut N. Paşcu scandalul cel mare, veni repede în
odaia de oficiu şi spuse ovreicei Zimmermann să părăsească biroul. Ovreica
Zimmermann îi mai dădu dlui Cristurean, în furia ei turbată, încă câteva palme şi apoi
părăsi biroul, răcnind şi bajocurind. Dl Cristurean a arătat în scris oficiului de explotare,
cerând totodată permisiunea de a o pârî la judecătorie. În loc de permisiune, a venit dl
Herş Kaufmann şi a luat proces-verbal cu ei. Apoi a fost îndată permutat dl Cristutean la
Brodina. Noi, românii din împrejurimea Cacichei, cerem de la dl consilier guvernial Dr.
Tschigfrey de a autoriza imediat pe dl Cristurean ca să tragă în judecată pe această
ovreică obraznică şi dl Zimmermann să fie, cât de curând permutat de aice, deoarece
acest fapt a revoltat nu numai pe noi, românii, dară şi pe celelalte naţiuni creştine. Afară
de acestea, nici nu cunoaşte deloc limba română. De nu, vom fi siliţi să căutăm dreptate
la Viena‖859.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cacica, târg, în distrisctul
Gurahumora, situat pe ambele maluri ale râuleţului Soloneţ, are o suprafaţă de 5,17 km
pătraţi, cu aproape 2.000 locuitori, din care peste o mie sunt străini, adică germani, ruteni,
slovaci, iar minoritatea români. Târgul cuprinde şi partea sătească a localităţii, ce poartă
numele de Troian şi este străbătut de drumul mare carpatin; are însă legături bune şi cu
alte localităţi apropiate, precum Arbora, Costâna, Gurahumora. Afară de asta, Cacica e
staţie importantă a liniei ferate locale Hatna-Câmpulung, fiindcă de aci se aprovizionează
împrejurimea cu sare. Târgul are o şcoală populară, cu şase clase, şi este sediul
administraţiei salinelor, care sunt proprietatea statului. O biserica ortodoxă filială,
deservită de parohia gr. or. din Pârteştii de Sus, a fost clădită de curând. Cultul majorităţii
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populaţiei fiind cel romano-catolic, târgul îşî are biserica sa catolică şi o capelă pentru
greco-catolici. Istoricul localităţii nu prezintă nimic deosebit, deoarece stabilimentul
salinelor datează abia din epoca austriacă; este totuşi de remarcat avântul ce l-a luat
producerea de sare în această localitate. Salinele din Cacica şi exploatarea sării naturale
(pentru vite) datează abia de la 1855, însă, prin închiderea oficială a izvoarelor de slatină,
care scrveau populaţiunii rurale, consumul acestei sări brute a crescut enorm şi Cacica a
devenit, pentru Bucovina, un loc însemnat, dat fiind venitul ce-l dă anual fiscului ţării.
Actualmente, stabilimentul salinelor, construit în condiţiuni moderne, dă anual aproape
tot atâta sare brută (24.000 metri cubi) cât şi sare sudată, ceea ce face, la un loc, un venit
de jumătate milion florini pe an. Se lucrează cu maşini de ultimă perfecţiune, pe o reţea
de peste 1000 metri, cu linii ferate subterane, cu rezervoare mari, canalizări şi
transmisiuni cu aburi. Salina ocupă peste 100 de lucrători, câte 8 ceasuri pe zi.
Proprietatea comunei Cacica era, după ultima statistică: 308 hectare pământ arabil, 155
hectare fânaţuri, 30 hectare grădini, 22 hectare izlaz, 1.123 hectare pădure. Animale
domestice: 85 cai, 483 vite cornute, 77 oi, 416 porci. Se găsiau şi 62 stupi‖860.
1914: „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… 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 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‖. 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‖… La întoarce, 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,
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primind cu cuvinte de mulţămire pâinea şi sarea ce i se prezentau, după obiceiul
strămoşesc, în semn de bună venire‖ 861.
1914: „După ocuparea Sucevei, ruşii s-au îndreptat spre munţi. După ciocniri
neînsemnate la Cacica şi Ilişeşti, au ocupat Humorul şi, înaintând pe valea Moldovei, au
ocupat Câmpulungul. Ajunse la întăriturile de la Mestecăniş, avanposturile ruseşti au fost
respinse, un general şi mai mulţi ofiţeri, ce erau într-un automobil, au fost loviţi de un
şrapnel şi au murit‖862. „Ruşii au capturat un întreg convoi de muniţii, la Şcheia, iar la
Cacica au capturat 8 vagoane cu reflectoare şi 40 de vagoane cu sârmă ghimpată‖ 863. În
luptele cu ruşii, au vărsat sânge oentru Bucovina infanteristul Valerian Boloca, Cacica,
Regimentul 22, rănit şi infanteristul Petrea Hopulele, Cacica, Regimentul 22, rănit 864.
1919: 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: „La Cacica, Josef Grabowski, Michael Wilczynski şi Michael Winnicki
sunt înlocuiţi de Johann Lewko, Georg Cyhaniuk, Demeter Mlynarzek şi Elis Koza‖ 865.
„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‖ 866.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Solca, face parte, ca reprezentat al ţăranilor,
şi Dumitru Ungurean, agricultor, Cacica‖ 867.
1919: „În registrul însoţirilor s-au introdus, în 7 august 1919, privitor la însoţirea
„Însoţirea de economie şi credit pentru târguşorul Cacica‖ (Spar- u.
Darlehenskassenverein für Marktgemeinde Kaczyka) următoarele schimbări: membrii din
direcţiune Josef Grabowski, Michael Wilczynski şi Michael Winnicki, şterşi; directorul
Johann Lewko şi membrii din direcţiune Georg Cyhaniuk, Demeter Mlynarzek şi Elias
Koza introduşi‖868.
1924: „Tren prăbuşit. Pe linia dintre Dărmăneşti-Vatra Dornei, în Bucovina, s-a
prăbuşit, de curând. un tren de marfă, care avea 14 vagoane. Şi locomotiva, şi vagoanele
s-au făcut fărâme. Nenorocirea s-a întâmplat din cauza coborâşului foarte mare, ce este
lângă staţia Cacica, pe unde trenul n-a mai putut fi împiedicat. Oameni nu s-au prăpădit,
dar paguba este foarte mare‖ 869.
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
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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‖870. „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.‖871.
1941: „Tablou de condamnaţii care au beneficiat de suspendarea executării
pedepselor, conform decretului-lege Nr. 1.132/941, Monitorul Oficial Nr. 94 din 1941872:
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‖.
1942: „Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Justiţiei, / Având în vedere
dispoziţiunile art 62 din legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române; /
Văzând listele de naţionalitate, întocmite de Primăria comunei Cacica, jud. Suceava,
potrivit articolului mai sus citat, trimise cu adresa Nr 2.237 din 1939, în care figurează
înscris şi locuitorul Slavic Ferdinand… Decidem: / Art. I. Slavic Ferdinand, născut in
Suceava, la 24 August 1909, de religie romano-catolică, se consideră cetăţean român,
potrivit art. 62 din legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române şi se va
înscrie în registrul de naţionalitate al comunei Cacica, jud. Suceava‖873. „Văzând listele
de naţionalitate întocmite de Primăria comunei Burdujeni, jud. Suceava, potrivit
articolului mai sus citat, trimise cu adresa Nr. 4.425 din 1939, în care figurează înscrisă şi
locuitoarea Cazachievici Eugenia… / Decidem: / Art. I. Cazachievici Eugenia, născută la
5 Decemvrie 1882, în comuna Cacica, jud. Suceava, de religie greco-catolică, se
consideră cetăţeană română, potrivit art. 62 din legea pentru dobândirea şi pierderea
naţionalităţii române şi se va înscrie în registrul de naţionalitate al comunei Burdujeni,
jud. Suceava‖874.
1943: Cacica, un loc de pelerinaj – o biserică de sare. „Există, în Bucovina, un
loc de pelerinaj cunoscut şi vestit, Cacica. Din 1785, există acolo parohie catolică
(„Arormirea Maicii Domnului‖ – n. n.). Tâguşorul Cacica, aşezată nu departe de Vatra
Dornei, e locuită mai ales de mineri. E aşezat între dealuri, care ascund depozite mari de
sare, pe care o taie şi o aduc la suprafaţa pământului miile de lucrători. Nu e uşor să
lucrezi într-o ocnă. Înseamnă să nu vezi lumina soarelui. Dar şi acolo, în măruntaiele
pământului, omul trebuie să laude pe bunul Dumnezeu. La poli, unde e mereu iarnă,
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eschimoşii îşi fac biserici din sloi de gheaţă. Nu se tem că se vor topi sloiurile, fiindcă e
totdeauna frig. În ocnele de sare, unde e numai sare, se fac biserici din cristali frumoşi de
sare. La Cacica există, în saline, o biserică de sare. Mai există o altă biserică, frumoasă ca
o catedrală. A fost zidită în 1904 şi e vestită în toată Bucovina. În tot timpul vin la ea
credincioşi din toate părţile, dar mai ales la 15 August e lume foarte multă. La 15 August
vin mii de oameni, care se mărturisesc şi se cuminecă. Se ţin predici, în mai multe limbi,
ca să înţeleagă toţi aceia care vin. Se ţin predici în româneşte, nemţeşte, în limba
poloneză şi în limba ruteană. La biserica din Cacica, lumea se închină Sfintei Fecioare în
chip cu totul special, căci se păstrează aolo, cu multă cucernicie, o copie după icoana
făcătoare de minuni de la vestita mănăstire polonă din Censtochova (Czestochowa – n.
n.), aşezată pe Dealul Luminat (Iasna Gora). Acolo este o mănăstire veche a călugărilor
Paulini, întărită ca o cetate. În capelă se păstrează o icoană a Maicii Domnului, la care de
veacuri se închină foarte mulţi oameni. Pe la 1430, icoana a fost furată. Se văd şi azi două
tăieturi în obraz, făcute de tâlhari. În timpul fugii, au aruncat icoana Maicei Preacurate.
Acolo unde s-a găsit este o fântână, cu apă vindecătoare şi o capelă, la care vin mii de
credincioşi. Pelerinii duc cu ei şi câte o sticlă cu apă de acolo. În 15 August, la pelerinajul
cel mare, Sfânta Liturghie se face afară, pe un loc ridicat, ca să vadă cât mai mulţi. În
biserică n-ar putea să încapă. De pe icoana făcătoare de minuni de la Censtochova (de
lângă oraşul Katowice, s-a făcut o copie, pe care au adus-o la Cacica, în mândra
Bucovină. E acolo un loc ales al Preacuratei. Vin de la zeci de kilometri credincioşi, în
grupuri, cântând flecare grup pe limba sa (germană, polonă, ruteană etc.) imne de
preamărire către Maica Preacurată. Anul acesta, se roagă pentru pacea a toată lumea.
Maica Domnului e Regina Păcii şi de aceea cuvine-se a-i cere ajutorul, căci nu s-a auzit
oarecând ca cineva să fi alergat plin de iubire şi de încredere la Preacurata şi să fi rămas
nerăsplătit. La Cacica, Preacurata e preamărită în graiuri deosebite. Miile de graiuri ale
pământului trebuie să laude pe Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioară Maria.
Cacica Bucovinei e loc ales de rugă. Prin darul lui Dumnezeu, s-au împlinit multe cereri
făcute acolo, cu spirit umilit, inimă înfrântă şi smerită / Iosif E. Naghiu‖875.
1943: „Se aduce la cunoştinţa generală că, în ziua de 19 Iulie1943, ora 10, se va
ţine licitaţia publică cu oferte închise, la sediul C. N. R., Serviciul licitaţiilor, str.
Mântuleasa Nr. 42, pentru vânzarea în bloc a 172 mc cherestea de fag, aflată în depozitul
Fabricii de cherestea Cacica, judeţul Suceava, de la 602.000 lei‖876.
1944, pierderi: „COJOCARU MARIA, din comuna Cacica, jud. Suceava:
buletinul de înscriere la Biroul populaţiei, Nr. 556 din 1941, eliberat de Primăria comunei
Cacica, jud. Suceava‖877; „DIONISIE POPESCU, din comuna Cacica, jud. Suceava:
carnetul de pensie Nr. 109 din 1943, emis de Administraţia financiară Suceava‖ 878.
1945: „Cojocaru George, domiciliat în comuna Cacica, născut la 9 Aprilie 1904,
în comuna Cacica, de religiune ortodoxă, soţia Agripina Andronic, născută la 17 Iulie
1904, în Cacica, copiii născuţi în Cacica, Roman, născut la 29 Noevrie 1925, Constantin,
născut la 13 August 1934, Domnica, născută la 5 Iunie 1939, se consideră cetăţeni
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români, potrivit art. 62 din legea pentru dobandirea şi pierderea naţionalităţii române şi se
vor înscrie în registrul de naţionalitate al comunei Cacica, judeţul Suceava‖879.
1945: „Prin Ordinul Nr. 319.634 din 15 Noemvrie 1945880, se fixează, pe data de
1 noemvrie 1945, următorii învăţători la şcoalele aratate în dreptul fiecăruia: Clopină
Zenobia, la Cacica, p. 7‖.
1946: Prin decizia Ministerului Cultelor „Nr. 33.005 din 2 Iulie 1946, se recunosc,
pe data de 1 Aprilie 1946, gradaţiile de vechime speificate în dreptul fiecăruia,
personalului clerical din Episcopia catolică din Iaşi (Vicariatul general al Bucovinei Sud):
Wochowski Enric, parohia Cacica, jud. Suceava, gradaţia a VI-a‖881. Prin decizia
Ministerului Cultelor „Nr. 39.299 din 5 August 1946, se recunosc, pe data de 1 August
1946, următoarele numiri de personal clerical în cuprinsul eparhiilor romano-catolice:
Preotul Iacob Ferenţ, în postul de preot paroh al parohiei romano-catolice din Cacica,
judeţul Sueeava, plătindu-i-se salariul cuvenit preoţilor cu institut teologic fără
bacalaureat, prevăzut la grupa A 7 bis, tip 34, categoria IV, lei 128.800‖ 882.
1946: Sunt înscrişi, ca români, în registrul de naţionalitate al comunei Cacica
„Eţcu Filip, domiciliat în comuna Cacica, judeţul Suceava, născut la 10 Noemvrie 1897,
în comuna Cacica, jud. Suceava, de religiune ortodoxă, soţia Zamfira Hopulele, născută
la 15 Octomvrie 1901, în comuna Cacica‖ şi „Dumitru Goreţchi, domiciliat în comuna
Pârteştii de Jos, judeţul Saceava, născut la 25 Ianuarie 1895, în comuna Cacica, de
religiune greco-catolică, soţia Eufrosina Câmpan, născută la 11 Iunie 1887, în comuna
Liuzii Humorului, judeţul Suceava‖ 883.
1946: În Monitorul Oficial, Nr. 264 din 13 noiembrie 1946, pp. 11909 şi
următoarele, sunt înregistrate următoarele cooperative săteşti de credit: Cooperativa
„Unirea‖, comuna Cacica, judeţul Suceava.
1947: „Prin decizia dlui ministru subsecretar de Stat la Departamentul Industriei şi
Comerţului Nr. 4.994 din 18 Octomvrie 1947, se revine asupra deciziei ministeriale Nr.
73.591 din 1946, prin care s-a anulat autorizaţia de înfiinţare a unei fabrici de cherestea
în comuna Cacica, jud. Suceava, dată S. A. „Florestiera Bucovina‖, şi, în consecinţă,
rămâne valabilă comunicarea făcută societăţii, cu adresa Nr. 42.766 din 25 Octomvrie
1945‖884.
1948: „Prin decizia ministerială Nr. 78.247 din 1948, se revine asupra deciziilor
ministeriale cu Nr. 44.588 din 1947, Nr. 66.350 din 30 August 1947, Nr. 24.173, 47.693,
47.673, 44.589, 67.186 şi 47.678 din 1947, numai în ceea ce priveşte punerea în
retragere, în conformitate cu art. 132 din Statutul funcţionarilor publici, a funcţionarilor
menţionaţi mai jos, care se menţin în continuare în serviciu în funcţiunile şi la instituţiile
specificate în dreptul fiecăruia, repartizându-se pe data de 1 Octomvrie 1947, în
conformitate cu dispoziţiunile art. 111 din regulamentul pentru Statutul funcţionarilor
publici, după cum urmează: D1 Olaru Vasile, oficiant sanitar, categoria 8, clasa 16,
coeficient 1,75, în funcţiunea de oficiant sanitar-şef, la Circumscripţia Sanitară Cacica; dl
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Năstase Ioan, oficiant sanitar, categoria 8, clasa 8, coeficient 1,75, în funcţiunea de
oficiant sanitar-şef, la Circumscripţia Sanitară Cacica‖885.
1948: Conform Ordinului „Nr. 98.500 din 23 Martie 1948, se revine, în parte,
asupra deciziunii C. A. M. Nr. 82.318 din 14 Ianuarie 1948, prin care au fost desemnate
persoanele de la unităţile exterioare C. A. M. şi serviciile din Admisnistraţia centrală,
care au fost însărcinate, pentru exerciţiul 1947/948, cu conservarea bunurilor publice,
mobile şi imobile, aflate în patrirnoniul sau păstrarea lor, în calitate de conducători ai
unităţilor sau serviciilor respective, sensul că se însărcinează cu această calitate dl
Câmpeanu Titus, subinginer la salina Cacica, În locul dlui Crudnichi (Grudnicki – n.
n.) Valerian, şef de echipă meseriaş, întrucât acesta nu îndeplineşte funcţiunea de
conducător al salinei Cacica‖ 886.
1948: „Prin decizia dlui director general al Casei Autonorne a Monopolurilor
Republicii Populare Române Nr. 13.622 din 15 Mai 1948, se atribuie, pe data de 1 Iunie
1948… Funcţiunea de meseriaş cu munci speciale (coeficientul 2,05) dlui Bartchivici
August, actualul lucrător în exploatare (coeficient 1,50) la Salina Cacica‖887.
1948: „Având în vedere asigurarea staţiunilor balneo-climatice cu medici
balneologi, pe baza Regulamentului de funcţionare al Instituţiilor Hidrominerale şi
Climatice din 24 Septemvrie 1926, / Decidem: / Art. 1. Medicii balneologi se
repartizează, pe staţiunile balneo-climatice, precum urmează: Băile Cacica / Dr.
Seteanu‖888.
La Cacica s-au născut artizanul Ioan DULGHERIU, în 24 iunie 1913, scriitorul
Dragoş VICOL, în 6 iulie 1920, ziaristul Gheorghe PARASCAN, în 1 mai 1939, şi
pictorul Iulian DZIUBINSKI, în 13 mai 1958.
CADOBEŞTI. Situat în Ţinutul Zastavnei (Ocolul Nistrului, în 1775), în
vecinătatea satelor Cincău, Chisălău, Verenceanca, Zastavna, Stăuceni, Teutri şi
Doroşăuţi, satul Cadobeşti este atestat documentar, sub numele de Cadubeşti, în 20 mai
1588, atunci când Onciul Vrânceanul şi sora lui, Margita, se judecă în faţa Divanului lui
Petru Vodă cu copiii lui Irimie Barbovschi pentru satul Cadubişte, sat pe care Barbovschi
îl zălogise marelui vornic Păcurariu, fără să-i întoarcă banii în trei zile, aşa cum a promis.
Urmaşul marelui vornic, Onciul Vrânceanul, câştigă procesul, întărindu-şi satul pe
numele lui, în 20 mai 1589.
Următoarele referiri documentare ţin de calitatea de megieş a satului Cadobeşti
pentru satele Stăuceni, în 4 mai 1620, şi Culeuţi, în 4 iulie 1715.
În 4 martie 1652, se împart moşiile răposatului Gavrilaş Mateiaş între copii lui,
Ieremie, Ileana comisoia şi Alecsandra vorniceasa, soţia lui Iordache Cantacuzino, bunica
cronicarului Ion Neculce. „Partea lui Ierimie a fost… a patra parte de sat Cadubeşti‖.
În 30 noiembrie 1730, Velicico Panaitachi şi jupâneasa Maria vindeau a lor
„dreaptă ocină şi moşie, sat întreg Cadubeşti… unchiului nostru, lui Iordachi
Cantacuzino‖, fost mare medelnicer, pentru 100 lei bani vechi, satul fiind moştenit „de la
mama mea, Catrina‖.
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Recensământul lui Rumeanţev889, din 1772-1773, înregistrează la Cadobişte,
moşie a logofătului BALŞ, „79 – toată suma caselor‖, însemnând 2 popi, Dănilă şi
Dumitru, 1 dascăl, Petrea, 6 văduve, Anca, Vecla, Acsana, Ania, Ilina şi Nasca, 2 jidovi,
Volka şi Hevşii, şi 68 birnici, adică: Ştefan vornic, Vasili VASILIUCHII, Ivan
VASILEUCHII, Vasili VALEUCHII, Petre pânzar, Nistor HUMENIUC, Gavril
SĂMINIUC, Ivan HLINSCHII, Hrihor pânzar, Dumitru TUREŢCHI, Vasili MORUSAC,
Ivan MORUSAC, Iacob CHICIRAVII, Hrihor STRILEŢCHI, Ivan VANTUŞOC, Simion
STRĂJAC, Pricop MORUSAC, Roman MOSCALUL, Ilaş MAROSAC, Ivan
ORAISCHI, Iacob COZACIUC, Andrei SALAHORNIC, Iacob COGIOMAN, Dumitru
STARNI, Pricop SAFCIUC, Macsim VASILENCA, Fedor OLENIŢ, Ivan SIRAVCIUC,
Alecsandru PAUŞ, Nichita PAUŞ, Ivan LUTEC, Petre VELICHOLOVA, Nichita
DUMITRU, Vasili morar, Zaharii IURINCIUC, Anton a babii, Iţko ciobotar, Ivan
MELENICIUC, Iacov HORECIUC, Petre CUHUTEC, Vasili pânzar, Iacob HNATIŞIN,
Mihail CIORNOBAI, Iacob TIMOFTIICIUC, Ivan vătăman, Andrei HOLOVAN, Pavlo
ŞAVCIUC, Vasili pânzar, Ivan HUŢAN, Ivan CAUCA, Ignat CAUCA, Ignat MOLOFII,
Vasili CIOCAN, Vasili HOLODII, Ştefan CERVENCA, Ivan CINCARIUC, Ivan
MOSCALIUC, Ilko ANUK, Andrei BAIUC, Matei cioban, Ivan HLODEI, Iacob
SOROHAN, Fedor HAUCA, Voico herghelegiu, Pricop RUDEI, Vasili CĂZACU,
Ştefan ZOTA şi Grigoraş brat lui Ştefan (ZOTA).
În cătunul Verinceanca, moşie a comisului Iordache CANTA, „toată suma
caselor‖ era 132, însemnând 2 popi, Dumitru şi Vasile, 3 dascăli, Ion, Dumitru şi Fedor, 1
ruptaş, Ioniţă ZOTA, 2 văduve, Sandală şi Iliana, 5 scutelnici, 3 ai lui Iordachi CANTA,
Hrihor CĂZAC, Ivan ANTIMIICIUC şi Hrihor CĂZAC rus, 2 ai şetrăresei ZOTOAII,
Andrei LUCIC şi Ştefan CAZUL, 1 jidov, Strule, 15 case pustii şi 103 birnici, şi anume:
Toader vornicul, Hrihor pânzariul, Ivan sin BUHAI, Simion CĂSĂIAN, Iacov CHIRA,
Simion VĂCARCIUC, Pentelei CĂSĂIAN, Simion BUHAICIUC, Vasilii BABII, Ivan
pânzar, Vasilii PAPIŞ, Ignat COSTIUC, Vasili ILCIUC, Hrihor ILCIUC, Nichita
DUMITRAŞCIUC, Hrihor VĂNUC, Ştefan OLIVSCHI, Ivan OLIVSCHI, Martin rus,
Fedor văcar, Petre SALARDACĂ, Mihailo MOCIAC, Ivan BUGIAG, Andrei cojocar,
Fedor ILCIUC, SASNIUC, Zaharii, Simion COVRIG, Vasili COLISCU, Ştefan
MARIFLISCU, Lisul MARIFLISCUL, Vasilii, Irema LUŢĂI, Fedor GOGOLCA, Matei
SĂVIUC, Luchian CONDRAT, Ştefan LUŢU, Vasili MAROSAC, Hrihor MAROSAC,
Ivan COŞMIR, Iacob cojocar, Andrei CIORNOTINSCHI, Hrihor vătăman, Hrihor sin
PAPIŞ, Ştefan DREBOTA, Ivan MARIFLISCU, Fedor BABII, Ivan zet văcar, Timko
CAZUC, Andrei CAZCO, Dănilă CHIŢANIUC, Ivan GULCHIN, Vasili
CERNETINSCHI, Ivan POTOŢKI, Andrei SĂLISCU, Tudosii SARANCE, Petrea
CASIAN, Ivan VĂSCAN, Ivan HONCER, Ilko ŞMARCAN, Vasili MANJUG, Fodor
vătăman, Onofrei FATIS, Ivan CIOVAGA, Iacob ŞCOROGAD, Fodor zet ŞOLOMCO,
Timco sin PAPIŞ, Sămen FAŞUC, Ilaş FAŞNIC, Alecsa FISUN, Vasili BOIKO, Ilaş
LUCIC, Vasili MARCIUC, Vasili pânzar, Necolai sin LASOVIP, Iacov DRAGOMAN,
Fedor POPOVICI, Ivan sin MASOVICI, Vasilie MASOVICI, Vasilie zet MASOVICI,
Ştefan VORSTA, Ion COZMENCA, Ştefan BÂRLEUSCHI, Dumitru HAPIUC, Ivan
HLIŞCA, Hlihoraş HAPIUC, Iacov HLINCA, Ştefan MAUR, Ştefan zet COZMENCA,
Ivan DRONIC, Ştefan BABINIUC, Mihailo ciobotar, Acsenti MINCIUC, Vasili
HUDICĂUSCHI, Semen HUDICĂUSCHI, Semen HOHRIM, Iacov ŞFEICIUC, Vasili
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COZMENCA, Roman POTOSKI, Vasili BEZGETNII, Pavlo BOIKO, Vasili sin LEHU
şi Ivan brat ŞCOROTAN.
În 1775, satul „Cadobişte‖ avea un mazil, pe Ştefan Zota, 2 popi şi 75 familii de
ţărani, mazilul Zota fiind un om foarte bogat, care-şi poate permite, în 4 iulie 1777, să
împrumute 200 lei negustorului cernăuţean Gheorghe Mătăsari, pe durata unei jumătăţi
de an, cu o dobândă de 10-12 %.
În 16 mai 1782, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în
Bucovina s-a prezentat vechilul Dumitrachi vătav, declarând că spătarul Toader Balş
stăpâneşte satul, pe care-l moşteneşte de la părinţii săi, Lupul Balş primindu-l zestre când
s-a însurat cu fata lui Iordachi Cantacuzino. În 15 noiembrie 1792, când face un schimb
de moşii, Toader Balş dă Cadobeştii principelui Matei Cantacuzino şi jupânesei lui, Ralu
Cantacuzino.
Ralu Cantacuzino va arenda Cadobeştii, în 3 ianuarie 1793, contelui Iacob
Logoteti, dar, după cum rezultă dintr-o scrisoare din 24 martie 1796, arendaşul n-a putut
intra în posesia moşiei Cadobeşti din pricina lui Theodorachi Balş, cel care, de altfel, va
şi cumpăra Cadobeştii, de la Ralu Cantacuzino, în 19 noiembrie 1804.
În 23 aprilie 1807, Toader Balş a vândut moşia Cadobeşti lui Iacob Aslan şi lui
Caietan Zerigiewicz.
În 1843, patroni ai bisericii ortodoxe din Cadobeşti erau Dominik von
LUKASIEWICZ şi Joseph von ABRAHAMOWICZ, parohia numărând 1.886 enoriaşi,
cu postul de paroh vacant, preot fiind Teodor COSOVICI. În 1876, patroni ai bisericii
erau Cajetan, Josef şi Stefan von LUKASIEWICZ şi Cristof von JACUBOWICZ, iar
paroh era Wladimir CZERNIAWSKI, ajutat de preotul Alexander LIPECKI, comuna
bisericească fiind una mare, cu 2.149 enoriaşi. În 1910, când patroni bisericeşti erau
Grigorie DAWIDOWICZ, Dr. Iosef GOTTLIEB şi Salamon KAHANE, paroh în
Cadobeşti era Ilarion IVANOVICI, născut în 1862, preot din 1884, paroh din 1887,
cantor fiind, din anul 1900, George TARNOWIECKI, născut în 1849.
La Cadobeşti funcţiona, din 1858, o şcoală cu 6 clase 890.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea raionului Coţman – Zastavna (judecătorie de district), Babin
cu Ştefanovca, Boianciuc, Borăuţi, Brodok, Czarnypotok, Cincău, Doroşăuţi, Horoşăuţi,
Iurcăuţi, Cadobeşti, Kiseleu, Krisciatek, Cuciur-mic, Culeuţi, Mitcău, Mosoiuca, Ocna,
Onut, Pohorlăuţi, Prilipce cu Luca, Repujineţ, Samuşin, Teutri, Vasileu, Verbăuţi,
Verenceanca, Zwiniec cu Koetriszöwka‖ 891.
1891: În Cadobeşti trăia nobilul Johann Ritter Tabora892.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cadobeşti, comună rurală,
districtul Coţman, aşezată în masă compactă şi în formă aproape dreptunghiulară, între
comunele Cincău şi Verenceanca, într-un centru format de 3 mici lacuri. Suprafaţa: 14,65
kmp; populaţia: 2.621 locuitori ruteni, de religie gr. or. Se compune: 1). din vatra satului,
împreună cu târlele Şcerbanivca (Szczerbaniwka) şi Vid Cadobeşti Gostinţa (Wid
890

Schematismus der Bukowinaer, Czernowitz, 1843 p. 32, 1876 p. 85, 1907 p. 85
Politische und gerichtliche / Organisation / der / im Reichsrathe vertretenen Länder von Öesterreich,
Wien 1869. pp. 158-161
892
Monatsblatt der Kais. Kön. Heraldischen Gesellschaft „Adler”, III. Band, 1891-1895, Nr. 172, Wien,
Aprilie 1895, p. 389
891

251

Kadobeszti Gostyncia); şi 2). din cătunul Iozefovca (Iosefówka). Este lipită de drumul
principal Cernăuţi-Zaleszezyki; comunică, prin drumuri de ţară, cu comunele vecine. Are
o şcoală populară, cu 2 clase, şi o biserică parohială, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului‖. La 1776, era în posesia boierului Iordache Todorache Balş. În anii 17661767, s-au aşezat aci ţărani ruteni din Galiţia. În apropierea localităţii se află un teren
mocirlos, bogat în turbă. Populaţia se ocupă cu agricultura, creşterea vitelor, cu pescuitul,
precum şi cu grădinăritul. Comuna posedă 2.340 hectare pământ arabil, 39 hectare
fânaţuri, 119 hectare grădini, 69 hectare izlaz, 6 hectare păduri şi 12 hectare bălţi şi
heleştee. Se găsesc 250 cai, 431 vite mari cornute, 500 oi, 368 porci şi 75 stupi.
Cadobeşti, moşie, cu administraţie particulară, districtul Coţman. Suprafaţa: 12,06 kmp;
populaţia: 80 locuitori israeliti, ruteni şi poloni‖893.
În 1910, Cadobeştii încă mai aveau un sfert de populaţie românească, celelalte trei
pătrimi fiind de limbă ucraineană.
1914-1918: „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‖894.
„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‖895.
1915: „În 28 Decemvrie 1915, primeşte Rusu porunca de a uşura, la Usvirki,
atacul Diviziei nr.54, neliniştindu-l pe duşman. Rusu, însă, s-a hotărât să isprăvească
dânsul cu duşmanul, care se compunea din forţe covârşitoare; căci trebuie să se ştie că
erau, acolo, 3-4 batalioane de infanterie, 4 mitraliere, două tunuri şi mai multe sotnii de
cazaci. Atacul prin surprindere al lui Rusu a succes. Duşmanul a suferit pierderi
simţitoare şi a trebuit să o ia la fugă, astfel că Divizia nr.54 n-a mai avut nimic de lucru!...
Şi mai interesantă pare a fi lupta pe care viteazul Român, cu mica sa ceată, a avut-o la
Lăpuşna. Aici, Rusu trebuia să exploreze împrejurimile şi să afle, cu orice preţ, puterile
duşmanului. A plecat, deci, din direcţia Uscie-Putila, urcând munţii dintre BerhometŞipot-Camerale, munţi care aveau o înălţime ceva peste 1000 de metri. Pe coama
munţilor, a şi dat de vreo 3-4 detaşamente duşmane, care se compuneau din 3-4
batalioane de infanterie, 4 tunuri şi mai multe mitraliere. Rusu îl atacă imediat pe duşman
în flanc şi, după o luptă vehementă de câteva ore, problema era rezolvată: un batalion
duşman a fost nimicit, iar celelalte au rupt-o la fugă. S-a întâmplat că mica, dar viteaza
ceată a dat, în localitatea Cadobeşti, de un detaşament rusesc mai restrâns la număr.
Observând ruşii apropierea soldaţilor noştri, s-au retras cu toţii prin case şi ascunzători,
baricadându-se acolo. Era, deci, evident că ruşii, adăpostiţi în case ca în nişte cetăţui, nu
puteau fi bătuţi decât numai scoşi fiind afară de acolo‖896.
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1919: „În 30 Aprilie 1919 stil nou, orele 8, se vor licita la Judecătoria de ocol
Zastavna, sala Nr. 29, realităţile din Cadobeşti, şi anume parcelele funciare 2069 şi 2069
ale cărţii funciare Cadobeşti‖897
1941: Învăţător în Cadobeşti este numit „Văştagu I. Căliman, seria 1938, media
7,37, numit în comuna Cadobeşti, judeţul Cernăuţi‖898.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 899, următorii
învăţători şi învăţătoare: Crijanovschi Aspazia, comuna Cadobeşti, jud. Cernăuţi, media
7,01 şi Lazăr Octavia, comuna Cadobeşti, jud. Cernăuţi, media 7,25‖.
1947: Un refugiat din Cadobeşti, „Dl Iacob Leib Kaczer, din oraşul Siret, jud.
Rădăuţi, prin petiţia înregistrată la acest parchet (al Tribunalului rădăuţi – n. n.), sub Nr.
4.445 din 13 Iunie 1947, cere reconstituirea următoarelor acte: 1). Actul de naştere a lui
Iacob Leib Kaczer, născut în anul 1909, în comuna Cadobeşti, judeţul Storojineţ, ca fiu
al lui David Kaczer şi al Chaie Leie Kaczer, născută Klinger. 2). Actul de naştere al lui
Sali Ickler, născută în anul 1908, în comuna Cadobeşti, judetul Storojinet, ca fiică a lui
Chaim şi al Freide. 3). Actul de căsătorie al lui Iacob Leib Kaczer cu Sali Ickler,
căsătoriţi înaintea ofiţerului stării civile al comunei Cadobeşti, judetul Storojineţ, la 17
Ianuarie 1933. 4). Actul de naştere al minorului Chaim Kaczer, născut la 20 Iulie 1935, în
comuna Cadobeşti, judeţul Storojineţ, ca fiu legitim al lui Iacob Leib Kaczer şi al Sali,
născută Ickler. 5). Actul de naştere al minorului Iosif Kaczer, născut la 18 Martie 1937, în
Cernăuţi, ca fiu legitim al lui Jacob Leib Kaczer şi al Sali, năcută Ickler‖ 900.
CAJVANA. Atestarea documentară a satului Cajvana, legendat toponimic în
strânsă legătură cu vremurile lui Ştefan cel Mare, este atestat documentar, sub numele
Căjvenii, abia în 1575, când Petru Şchiopul întăreşte satul urmaşilor lui Luca Arbure,
apoi în 29 iulie 1615, atunci când ctitorul mănăstirii Solca, Ştefan Tomşa al II-lea,
sfinţindu-şi sfântul lăcaş, cumpără, „de la sluga noastră, Vasile Şeptilici, şi jupâneasa lui,
Tofana, fiica Mariei, care a fost fiica lui Solomon vistiernic‖, pentru 1.000 ughi (ducaţi
ungureşti), „un sat lângă mănăstirea Solca, anume Căjvana, ţinutul Suceava, pe apa
Căjvanei, unde cade în Soloneţ‖. Stăpânirea aceasta, confirmată şi reconfirmată de şirul
de voievozi care au urmat, până la secularizarea averilor mănăstireşti, sub austrieci, în
1783, anonimizează acest sat vechi şi durabil, care, tot pustiindu-se, de-a lungul timpului,
pare să fi ajuns selişte pustie în 1774-1775 (nici Spleny, nici Werenka nu o menţionează).
De altfel, în hotarnica moşiilor mănăstirii Solca, din 1768, este menţionată
„Săliştea Cajvanei, lângă pârâul Cajvana, unde am aflat şi urme de grădini, precum:
cioate de vişini şi perji, iar pe vârful unui dâmb, cimitirul bisericii‖.
Abia în 1780, după colonizări cu emigranţi ardeleni, satul este înregistrat cu 85 de
familii, numărul acestora dublându-se, practic, până în 1784, în doar patru ani numărul
familiilor ajungând la 161.
1797: „Cu privire la un al doilea caz de superstiție privind aducerea ploii, în
Bucovina austriacă. În gazeta „Blätter f r Litteratur, Kunst etc.‖ (anul IV IV nr. 296) s-a
publicat un interogatoriu, datat Sfântul Ilie, în 24 iunie 1797, din care vedem următoarele.
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În ziua menționată, Flora Iliana și Titiana Buşeu, românce din Cajvana, s-au plâns că,
împreună „cu mai multe fete și cu doi bărbați‖, la îndemnul unui anumit Simeon Ropa,
solomonarul satului lor, au fost trimse, ca vrăjitoare, „care ar fi trebuit să aducă ploaia‖,
după ce „s-au dezbrăcat și au fost examinate în părțile cele mai secrete, precum și pe
întregul corp, în prezența multor oameni și a preotului (solomonarului – n. n.)‖, au fost
aruncate în apă. Întrebat despre aceste fapte, judecătorul local Michailo Putzu a declarat
că „ancheta‖ a fost efectuată şi în Bădeuţi, şi în Burla (română) și în alte părți. Drept
urmare, în Cajvana a fost luată decizia de a-i obliga „pe cei din comunitatea lor să poarte
semnele unei vrăjitoare‖, dar, cum nu știau aceste semne, s-a apelat la Simeon Ropa, care
pretindea că le-a învăţat în țări îndepărtate, şi şi-a oferit serviciile sale. Mai întâi, sătenii
bărbați erau examinați de doi bărbați, iar sătencele, de două femei. Aceştia ar fi trebuit să
găsească „câteva semne‖ pe Flora Iliana și pe Titiana Buşeu, precum și pe alte trei femei
și doi bărbați. Prin urmare, aceste șapte persoane au fost examinate, din nou, în prezența
solomonarului și a altor șase persoane, și anume prin cercetare „completă‖, făcută de
Simeon Ropa, care, în cele din urmă, a spus „că toate aceste semne vrăjitoreşti trebuie să
se fi spălat prin cufundare‖. S-au găsit doar pe cei doi bărbați semne de vrăjitoare,
„pentru că nu s-au scufundat ca ele‖. Când judecătorul local Putzu a cerut părților să
explice „ce este o vrăjitoare‖, nimeni, nici măcar Simeon Ropa, nu a știut să o spună.
Când a fost întrebat de ce a aruncat aceste femei în apă, el a răspuns: „Pentru că nu
plouase de mult timp și speram să aducă ploaia, prin scufundări‖. Şi o concluzie a acelei
vremi: „Credința în magia ploii a fost, odată și poate chiar şi astăzi, împărtăşită de rutenii
și românii din comunităţile rurale bucovinene‖ 901.
A existat, la Cajvana, o bisericuţă de lemn, ridicată abia în 1810, biserica actuală
fiind construită şi sfinţită abia în anul 1895. În 1843, paroh al bisericii Sfântul Mihail din
Cajvana, cu 1.395 enoriaşi, era Georgie CANTEMIR. În 1876, parohul Vasile ZURKAN
păstorea peste 2.168 de suflete. În 1907, paroh în Cajvana era Ioan ILIUŢ, născut în
1855, preot din 1880, paroh din 1885, cantor fiind, din 1899, Paul ZYBACZYNSKI,
născut în 1845.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Rădăuţi – 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‖902.
1888: La Balul „Junimii‖, din 12 februarie 1888, renumit „pentru eleganţa şi
nobleţea sa, care cu drept cuvânt se poate numi bal de elilă‖, participa, cu îndreptăţire, şi
frumoasa „domnişoară Zurcan din Cajvana‖ 903.
O şcoală cu 6 clase a început să funcţioneze, la Cajvana, din toamna anului
1899904.
1901: Renumitul dialectolog german Gustav Weigand a cules cântece, din
Cajvana, de la un fecioraş de 12 ani, pe nume Gavril Ştirbu905.
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1904: „Aici luminile sunt mai multe. E sat mare, cu câteva case înalte, pentru
funcţionarii şi fruntaşii locului… case adormite, garduri de nuiele, fântâni cu ciutură, dar
fără roată, numai cu o oprelişte, fântâni cu cumpănă, cruci singuratice în margenea
drumului‖906.
1904: „71 de lucrători din Cajvana, duşi de samsarul Leo Bartfeld din Rădăuţi, la
România ţi înşelaţi de toată aginiseala lor‖ 907.
1907: „Marele sfat democratic a mai hotărât să ieie poziţie şi faţă de biserică şi de
popi. Cu popii ne-am stricat, zic ei, căci ei ne-au prea pătruns năzuinţele şi scopurile
noastre „ideale‖ şi „dezinteresate‖, şi nu voiesc, în ruptul capului, să meargă cu noi. Dacă
chiar popa Ioan Iliuţ din Cajvana, care, cu părere de rău, trebuie să mărturisim că nu
este om prost, de rând, şi a fost un aderent foarte credincios al nostru, după ce l-a pus
păcatele să deschidă ochii mai bine şi să pătrundă în daraverile noastre interne, dacă şi
acesta, convingându-se de „idealurile‖ noastre, ne-a întors spatele şi ne-a părăsit, cu cine
am mai rămas?‖908.
1907: „Din incidentul repausării Magnificenţei Sale, a dlui Dr. Vasile Găina, s-a
trimis, din partea familiei decedatului, în 31 August 1907, conform datei poştale, şi
venerabilului părinte Ioan Iliuţ, paroh din Cajvana, un anunţ funebral. Plicul a fost destul
de lămurit adresat: „P. C. S . Ioan Iliuţ, paroh Cajvana―. Ce să vezi însă: după trei
săptămâni, primesc familianţii repausatului anunţul înapoi (?!), se vede că din cauză că nau putut afla locul destinat. Curioase de tot sunt însemnările poştale. Mai întâi, au cetit
„Craiova‖, în loc de „Cajvana‖, astfel că anunţul ajunsese în România şi poartă sigiliul
„Craiova – 2 septembrie 1907‖. Acolo se vede că, neputând afla pe adresant sau ştiind că
în Bucovina se află satul Cajvana, a trimis un funcţionar de acolo anunţul retour la
Austria, scriind, deasupra plicului, cu plumbul, „Austria‖. Nu mai ştim pe unde a mai
cutreierat anunţul, dară a mai fost însemnat, cu creion albastru, cuvântul „Galiz‖-(ien) –
horribile dictu –, dară totuşi, în fine, marţi, în 24 septembrie a. c., a ajuns iară acolo de
unde a fost trimis, numai nu în Cajvana, un loc, după cum se vede, şters de pe faţa
pământului. Da, ştim sigur că, dacă s-ar fi adresat „Keschwana‖ şi nu „Cajvana‖, atunci
anunţul ar fi, acum, în mâinile adresantului. Nu ştim ce să zicem, să fie lipsă de
cunoştinţă, e ignoranţă faţă de tot ce e românesc sau îndecomun tot mecanismul seamănă
să aibă defecte mari. Acestea, la cunoştinţa direcţiunii poştelor din loc şi a deputaţilor
noştri‖909.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 910, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Ana a lui Andrei CHIRILĂ (28 ani în
1914) din Cajvana.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Căşvana, comună rurală,
districtul Gura-humora, aşezată pe pârâul cu acelaşi nume. Suprafaţa: 20,99 kmp; populaţia: 2.209 locuitori români de religiune gr. or. Este legată, prin şosele comunale şi
drumuri de câmp, cu comunele învecinate şi cu drumul districtual Cacica-Rădăuţi,ce
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trece prin apropiere; are o biserică parohială, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril‖. Într-un hrisov din anul 1615, se face menţiune de această comună. O tradiţiune,
ce circulă prin această localitate, spune că, într-un timp îndepărtat, ar fi existat, puţin spre
Est, un sat cu numele Hrinceşti, care aparţinea mănăstireii Solca şi care a fost, cu
desăvârşire, dărâmat de tătari. În mijlocul comunei se află un stejar bătrân, care are un
perimetru de peste 10 m. Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor.
Comuna posedă 1.424 hectare pământ arabil, 347 hectare fânaţuri, 30 hectare grădini, 120
hectare izlaz, 18 hectare pădure. Se găsesc 159 cai, 1.129 vite mari cornute, 964 oi, 1.068
porci, 78 stupi‖911.
1914-1918: Jertfele de sânge ale Cajvanei, pentru Bucovina, au fost făcute de
„infanteristul Vasile Ciotu, Cajvana, Regimentul 22, rănit, rezervistul Vasile Chircu,
Cajvana, Regimentul 22, mort‖ 912, „legionarul (adică voluntarul, prea tânăr ca să poată fi
înrolat – n. n.) George Tofan, Cajvana, Comp. 2, rănit‖ 913: „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‖914. „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‖915. „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‖916.
1920: „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‖917.
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 24918: Galeş Miron, caporal,
ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Cajvana, judeţul Suceava, mort la 13 iulie
1941‖.
1941: „Tabloul normaliştilor cu diploma de capacitate, numiţi în învăţământul
primar, prin ,,incredinţare de post‖, pe ziua de 1 octombrie 1941‖ 919: 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‖.
1943: „Tabel nominal, cuprinzând cultivatorii de sfeclă de la Fabrica de zahăr
Iţcani, S. A. R., care au pierdut ordinele de mobilizarn pentru lucru: Ureche Grigore,
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ctg. 1925, Grup. 14 V. M., născut în comuna Cajvana, jud. Suceava, ordinul Nr. 154;
Andrievci Gheorghe, soldat, ctg. 1927, Comp. 8 P., născut în comuna Cajvana, jud.
Suceava, ordinul Nr. 156; Jucan Nichifor, soldat, ctg. 1927, Bat. 1 C. F., născut în
comuna Cajvana, jud. Suceava, ordinul Nr. 588; Tofan Teodor, soldat, ctg. 1927, Comp.
1 P., născut în comuna Cajvana, jud. Suceava, ordinul Nr. 676‖ 920.
1945: „Prin Ordinul Nr. 319.634 din 15 Noemvrie 1945921, se fixează, pe data de
1 noemvrie 1945, următorii învăţători la şcoalele aratate în dreptul fiecăruia: Anuţei Ioan,
la Cajvana, p. 10‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947922, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Luapaşcu Vladimir, de la Arbore, Centru, la Cajvana; Gavrilă Ioan, de la
Cajvana, la Ivăneşti; Gavrilescu Ilie, de la Iţcani, la Cajvana‖. „Tulvinschi Floarea, de la
Cajvana, la Arbore, Clit, post VII, interese familiare; Maicovschi Eugen, de la Cajvana,
la Şcheia, post I, 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‖923.
1947: „Noi, maior magistrat Berneagă Vasile, preşedintele Curţii Marţiale a
Comandamentului 4 Teritorial, / Ordonăm: / Ca acuzatul Chindriş Teodor, cu domiciliul
cunoscut în comuna Cajvana, jud. Suceava, să se prezinte, cel mai târziu în 5 zile de1a
publicarea în Monitorul Oficial a prezentei ordonanţe, la Curtea Marţială a
Comandamentului 4 Teritorial, spre a fi judecat pentru crima de tâlhărie‖924.
1947: Tribunalul Suceava „admite cererea făcută de către Parchetul Tribunalului
Suceava, cu adresa Nr. 3.209 din 17 Aprilie 1946 şi înregistrată la acest tribunal sub Nr.
5.651 din 18 Aprilie 1946 şi, în consecinţă, ordonă înregistrarea ulterioară a naşterii
copilei Casandra Ştirbu în registrele stării civile pentru născuţi a comunei Cajvana, jud.
Suceava, cu următoarele date: Numele: Ştirbu; prenurnele: Casandra, sexul femenin, fiica
legitimă a lui Gavril şi Domnica Ştirbu, născută la data de 18 Aprilie 1944, în comuna
Cajvana‖; „ordonă înregistrarea ulterioară a naşterii copilului Gavril Negruşer în
registrele stării civile pentru născuţi a comunei Cajvana, cu următoarele date: Numele:
Negruşer; prenumele: Gavril, sexul bărbătesc, fiul legitim al lui Ioan şi Domnica
Negruşer, născut la data de 26 Martie 1944, în comuna Cajvana, jud. Suceava‖925.
CALAFINDEŞTI. Atestat documentar, drept sat răzeşesc, în 15 iunie 1431 şi
reatestat în 15 martie 1490, când, printre bisericile întărite de Ştefan cel Mare Episcopiei
de Rădăuţi, se afla şi „a 29-a biserică, la Calafendeşti, cu popă‖, apoi în 15 decembrie
1662, când, datorită unei pricini, judecată de marele vornic Ieremie Cărcu, între văduva
spătarului Ciogole (Ciogoloae) şi Toader Hulubei, ambii disputându-şi heleşteul
Jorghiciu, care, în baza mărturiilor lui Tomşe din Şerbăuţi, Gligoraş vataman de Şerbăuţi,
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Vasile din Crăiniceşti şi Condre Păscariul, heleşteul rămâne al lui Hulubei, satul
Calafindeşti avea să-şi decimeze obştea răzăşească după anul 1700, datorită ascensiunii
urmaşilor foştilor răzeşi de odinioară, cei din ramura Boul.
1639: „Un dascăl transilvănean trecut în Moldova, Toader din Feldru (jud.
Bistriţa-Năsăud), a întocmit o cuvântare funebră, rostită în româneşte, la înmormântarea
jupânesei Sofronia, soţia logofătului Pătraşcu Ciogolea din Calafindeşti‖ 926.
În 20 februarie 1722, când Iuon Paladi şi cumnatul lui, Miron Dari, împart moşiile
rămase după Toader Paladi, lui Iuon îi revine „jumătate de sat Calafindeşti… care
jumătate de sat nu ne-a fost baştină, ci văduva răpousatului Preda Paladi, fost mare
stolnic, a avut-o de la jupâneasa Agafiţa, fiica lui Boul, pentru banii daţi Agafiţei pentru
căsătoria fiicei sale, anume Safta, şi, aşteptând un timp banii şi neputând întoarce banii
lui Paladi spătar, i s-a luat acea moşie cu judecata divanului‖.
În 26 februarie 1724, Iuon Paladi îşi însuşeşte, de la văduva fratelui său, Preda,
Agafiţa Paladi, şi cealaltă jumătate de moşie, în contul unei datorii nereturnate de 156 lei
turceşti.
1742: Vechii răzeşi, strânşi, închingaţi între moşiile lui Paladi şi cele ale
mănăstirii Solca, de pe teritoriul Grăniceştilor (Crăiniceşti), mai cosesc şi prin fâneţele
mănăstireşti, dar, la desele jeluiri ale călugărilor, au parte de câte o nouă hotarnică,
precum cea din 7 iulie 1742, făcută de vornicul satului Calafindeşti, Pavăl Morţun, cel cu
întinse moşii şi prin satele din nordul Bucovinei.
1761: Acest Pavăl Morţun este menţionat ca vornic al Calafindeştilor şi în 19
septembrie 1761, când, în baza mărturiei unor oameni bătrâni din Grimeşti (Grămeşti), dă
înscris lui Pahomie, egumenul Putnei, despre hotarul stabilit de Constantin Paladi pe
moşia Rudeştilor, Botăşănţilor, stabilind că Igrişte desparte satele menţionate de Bălcăuţii
Putnei.
1766: Dintr-o altă plângere a egumenului Putnei, soluţionată în 26 iulie 1766, se
poate afla că fosta moşie a neamului Paladi ajunsese, prin căsătorie cu fata lui Iuon
Paladi, în proprietatea lui Constantin Sandul Sturza.
1772: Recensământul lui Rumeanţev927, din 1772-1773, înregistrează la
Calafindeşti, în Ocolul Vicovilor, fără alte precizări, „31 – toată suma caselor‖,
însemnând 3 popi, 3 femei sărace şi 25 birnici.
În 1774, satul Calafindeşti avea 39 familii ţărăneşti. În recensământul
guvernatorului militar Spleny, din 1775, satul Calafindeşti, din Ocolul Vicovilor, avea 3
popi şi 36 familii de ţărani, numărul acestora sporind, până în 1784, la 68.
1778: Unul dintre cei trei preoţi din Calafindeşti, Vasile, şi jupâneasa lui, Sanda,
dăruiesc mănăstirii Moldoviţa, în 22 iunie 1778, fânaţurile Miculile şi Solotrucu din
Vama, zestrea Sandei, fata lui Ion Hasnăş din Câmpulung Moldovenesc.
Proprietarul moşiei Calafindeşti, Sandul Sturza, dăruieşte, în 12 martie 1783,
moşia, dobândită ca zestre a soţiei, ginerelui său, Vasile Neculce, fiul lui Sandul Neculce,
care, în 16 februarie 1790, o arendează armeanului „Ivan Căprăi din Mărăţăi‖.
1790: După cum rezultă dintr-o scrisoare a Divanului Moldovei către Creisamtul
din Bucovina, din 16 februarie 1790, Constantin Sturza vornic a dat ginerelui său, Vasile
Neculcea ban, şi jupânesei Ilinca, satele Calafindeşti şi Şerbăuţi, cu condiţia ca el, Sturza,
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să le stăpânească atâta timp cât va fi în viaţă. Sturza le-a arendat negustorului armean
Ivan Căprăi din Mărăţăi.
1803: După moartea lui Vasile Neculce, văduva acestuia, Ileana, născută Sturza,
dăruieşte moşia, în 10 octombrie 1803, copiilor ei, Ioan şi Constantin Neculce. Din 5
august 1810, Constantin Neculce moşteneşte şi partea fratelui său, arendând întreaga
moşie, în 12 august, lui Iordache Cârste.
În 12 august 1810, Constantin Neculce arendează moşiile Calafindeşi şi Şerbăuţi,
precum şi un sfert din Româneşti, pe 6 ani, pentru 840 „galbini de aur olandeji‖, lui
Iordache Cârste, angajând şi un vechil, pe Ilie Ilschi, în 7 aprilie 1812, care să primească
venitul acestor moşii, dar Ilschi declară caduc contractul lui Iordache Cârste, în 25 iunie
1812, Neculce aflând, apoi, un alt arendaş, pe Iosef Volanschi, cel căruia fiul cronicarului
Ion Neculce, Constantin, îi va arenda Calafindeştii, Şerbăuţii şi un sfert din Româneşti, în
22 februarie 1813, pe timp de 6 ani, pentru o sumă anuală de 600 galbeni olandezi. După
o nouă arendare, în 22 februarie 1813, Costantin Neculce îi va vinde arendaşului Iosef
Volanschi, în 19 iunie 1827, moşiile Calafindeşti şi Şerbăuţi, pentru 6.100 galbeni de aur
olandezi.
În 1843, parohia din Calafindeşti număra 648 enoriaşi, păstoriţi de preotul
administrator Dimitrie DIACONIVICI. Patron al biserici era „von WOLANSKI‖. În
1876, când patronatul era asigurat de Michael baron de KAPRI, parohul Grigorie
CZERNIAWSKI avea sub oblăduire 1.009 enoriaşi. În 1907, sub patronajul baronesei
Albina KAPRI, biserica din Calafindeşti, restaurată în 1895, era slujită de parohul Vasile
TURTUREAN, născut în 1852, preot din 1885, paroh din 1889, cantor fiind, din 1900,
Vasile CASPAROVICI, născut în 1841.
1852: Districtul Siretului, intens colonizat cu ruteni, care formează un adevărat
ţinut slav, care „este întrerupt de aşezările moldovenești Calafindeşti și Grăniceşti,
precum și de cele maghiare, Istegegits și Fogodisten, și se încheie cu moldo-ruteanul
Călineşti (Kuparenko), de la granița Imperiului, dar pe interiorul de pe malul stâng al
Sucevei‖928.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Siret – 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‖929.
1884: O şcoală cu 3 clase funcţiona, la Calafindeşti, din 1884 930.
1902: Însoţirea raiffeisiană din Calafindeşti şi Botoşeniţa a fost înfiinţată în 1
octombrie 1902, sub direcţiunea lui Vasile Turturean şi preşedinţia lui Nicolai Alexei.
Din comitetul de direcţie şi control făceau parte Tanasi Lavric, Samuil Lauric şi casierul
C. Casparovici.
928
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În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Calafindeşti, comună rurală,
districtul Siret, aşezată la obârşia pârâului Hatna, la poalele dealului Ţăranca, care
formează hotarul între Bucovina şi România. Suprafaţa: 4,25 kmp; popuaţia: 1.261
locuitori români, de religiune gr. or. Este lipită de drumul districtual Siret-Suceava; are o
şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul „Naşterea Maicii
Domnului‖. La 1776, era proprietate a vornicului Constantin Sturdza. Populaţia se ocupă
cu agricultura şi creşterea vitelor. Comuna posedă 1.127 hectare pământ arabil, 272
hectare fânaţuri, 8 hectare 50 ari grădini, 77 hectare izlaz şi 12 hectare păduri. Se găsesc
44 cai, 525 vite mari cornute, 352 oi, 267 porci şi 42 stupi. Calafindeşti, moşie, cu
administraţie particulară, districtul Siret. Suprafaţa: 11,58 kmp; populaţia: 100 locuitori,
ruteni, israeliţi şi germani‖931.
1910: „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‖ 932.
1912: Învăţător în Calafindeşti este numir „Nicolae Leuciuc, până acu provisor la
aceiaşi şcoală‖933.
1914: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 934, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la calafindeştenii Zahara a lui Ştefan
LAZOR (42 ani în 1914), Elisaveta ALEXEI (11 ani în 1914), Victoria BODNARIUC
(16 ani în 1914) şi Domnica CACIOR (14 ani în 1914).
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Siret făcea parte, ca reprezentant al
ţăranilor, şi „Simion Diaconescu, agricultor, Calafindeşti‖ 935.
1941: Printre primii eroi ai României Mari s-a numărat şi „Finiuc Vasile, soldat,
ctg. 1941, cu ultimul domiciliu în comuna Calafindeşti, judeţul Rădăuţi, mort la 28 iulie
1941‖936.
1946: „Preotul Arcade Repta din Calafindeşti a fost condamnat politic între anii
1946-1947‖937.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947938, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Costea Ipolit, de la Calafindeşti, la Costişa; Onică Virginia, de la Bilca, la
Calafindeşti; Bileţchi Viorica, de la Dorohoi-Botuşeniţa, la Calafindeşti‖.
931
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1947: „Judecătoria mixtă Rădăuţi: Prin cartea de judecată civilă Nr. 703,
judecătoria admite acţiunea intentată de reclamantul Tănase Diaconescu din comuna
Calafindeşti, jud. Rădăuţi, contra pârâtului Kiurko George a Ferenz, cu domiciliul
necunoscut, şi, în consecinţă, obligă pe pârât să recunoască dreptul de proprietate al
reclamantului asupra parcelei funciare 4.470/1, din corpul tabular Nr. 897 Ţibeni, la locul
Horaiţ, în suprafaţă de 37 prăjini şi să consimtă la intabularea acestei parcele‖. „Prin
cartea de judecată civilă Nr. 814 din 1947, judecătoria admite acţiunea civilă, intentată de
către reclamantul Lauric Sofronie a Petre, din comuna Calafindeşti, jud. Rădăuţi, contra
pârâtului Gaspar Pal a Ferentz, cu domiciliul necunoseut, şi, în consecinţă obligă pe
pârât să recunoască dreptul de proprietate al reclamantului asupra parcelei 4.474/1, în
suprafaţă de 120 prăjini, în locul Horaiţ, din corpul tabular 170 a comunei Ţibeni, şi a
consimţi la intabularea acestei parcele‖. „Prin cartea de judecată civilă Nr. 705,
judecătoria admite acţiunea civilă, intentată de către reclamantul Popovici Leonte, din
comuna Calafindeşti, jud. Rădăuţi, contra pârâtului Pal Nistor a Ianos, cu domiciliul
necunoscut, şi, în consecinţă, obligă pe pârât să recunoască dreptul de proprietate al
reclamantului, în suprafaţă de 28 prăjini, situat în regiunea Horaiţ, identic cu Nr. 4.218/3
şi 4.219/3 din corpul tabular Nr. 1.201 a comunei Ţibeni, şi să consimtă la intabularea
acestei parcele‖939.
CALICEANCA. „Caliceanca e spre nord-est de Cernăuţi. O parte se întinde pe
vale şi pe o coastă lungă, alături cu Prutul, iar altă parte ajunge spre Horecea, între două
coaste. Caliceanca, din Cernăuţi, mai că nu se vede defel. Aici se află o biserică veche de
lemn, transmutată din Cernăuţi, în anul 1876, pe spesele Fondului. Ea era aşezată şi
alcătuită de comuna bisericească, în 1783, pe locul bisericii ce se numea „Domnească‖.
Biserica Domnească a fost făcută de principele Moldovei, Nicolae Alexandru, înainte de
1735, iar în anul 1779 a fost mutată, de la Cernăuţi, de pe piaţa Sfintei Maria, de lângă
Fântâna Turcească, la Şerăuţii de jos. Hramul bisericii din Caliceanca e la „Adormirea
maicei Domnului‖. Şcoala e de 4 clase. În 1894, umblau 81 Români, 50 Ruteni, 67
Germani, 39 Poloni, 5 Cehi. Aici e un Cabinet de cetire, „Sentinela‖. Adunarea generală
constitutivă a lui s-a ţinut Duminică, în 8 August 1897 stil nou. Aici mai este şi o filială a
Societăţii Doamnelor Române din Bucovina‖ 940.
În 17 iulie 1886, pe când săpau trei oameni o fântână în curtea gospodarului Ioan
Marteniuc din Caliceanca, la adâncimea săpăturii de 3 metri a ţâşnit, deodată, din pământ
o flacără albastră, care le-a fript mâinile şi picioarele, dar au primit imediat asistenţă din
partea medicului orăşenesc, dr. Flinker. „Locul unde s-a săpat fântâna conţine mult
cărbune. Flacăra seamănă să se fi iscat din gazele care erau închise sub pământ şi care,
ieşind la aer, s-au aprins‖941.
În 1890, satul avea cinci învăţători, pe P. Pitei, V. Mihalescul, E. Semaca, B.
Kowalska şi pe S. Klimaszewska.
În 13 septembrie 1903, la petrecerea filialei Societăţii „Doamnele Române‖, au
subscris, dintre localnici, Eleana E. POPOVICI, Maria NICOROVICI, secretara
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MIHALESCUL, Nicolai VOITCO, Eusebie SCRIBA, Elisabeta VOITCO, directorul
şcolar Petru PITEI, Argir VERENCA, Vladimir VOITCO, NICHITOVICI, Mihai
HOTINCEAN, Ioan RUSAC, Alexandru MUTRUC, Nicolai CRICLEVICI, George
MIHALESCUL, Coca SĂNDULEAC, Mihai HLUŞCO, Maria COSTIUC, Arcadi
NICOROVICI, Ştefan RUSNAC, Ilie HOLENCIUC, Dimitrie GERMAN, Alexandra
LUCHIANCIUC, Ioan ZERNIUC, Victor MIHALESCUL, domnişoara TAUBER, Ana
ŞCUREI, Maria HOVANEŢ, Zoiţa COUŢUN, Ştefan COŞARA, Nicolai HAURILIUC,
Georgi CRICLEVICI, Nistor TEUTUL, Simion HUMAILO, Grafiţa PRODANCIUC,
Eugenia PERJUL, Petrea CRICLEVICI, Ludvig SENDEC, Nicoluţa PRODANCIUC,
Alexandru RUS, Toder alui Vasile COŞARA, Dimitrie COŞARA, Ioan GUZIC, Mihai
SCOBIAC, Alexandru LENCHIVSCHI, Florea ROSTOŢCHI, Ana alui Vasile
COŞARA, Dimitrie PRODANCIUC, Ilie FACAS, Petrea HRENCO, Ioan COHUT, Ignaţ
FOIT, Gheorghiţă alui Ioan MARCO şi Nicolai LENCO 942.
1897: „Mulţămită caldă aduce „Asilul de copii români din Cernăuţ―, strada
Herescul, pentru mărinimoasele ajutoare ce au binevoit a oferi următorii binefăcători: un
număr de persoane onorabile din Caliceanca, şi anume, după pilda frumoasă şi stăruinţa
foarte meritorie a prezidentei de la filiala din Caliceanca a Societăţii Doamnelor Române,
doamnei Ecaterina Mihalescul, şi a domnului Nicolae Mihalescul, domnii Nicolae
Colţun, Toader Hutniac, Gheorge Gherman, Vasile Coşar, Petrea Coşar şi fiul, şi
doamnele Ecaterina Hrencean, Ana Şcurei, Elisaveta Crauciuc, Ana Hreniuc, Casandra
Moscaliuc, Ecaterina Regwald, Ecaterina Slemac, Maria Găina, Eeaterina Găina, Maria
Smirnov, Maria Hotincean, Domnica Gherman, Maria Costiuc, Elisaveta Guzic, Elisaveta
Repciuc, Maria Mihalescul, Maria Sanduleac, Maria Carniuc, Maria Criclevici, Maria
Prodanciuc şi Ana Gherman un car plin de cartofi, curechi, ceapă, fasole, mazere, svecle,
morcovi, petrinjel, ţelină, păpuşoiu şi făină‖ 943.
1904: „Ne coborâm din Cernăuţi pe lângă casele mici, sărace ale suburbiei
Caliceanca. Îndată începe câmpul de un verde care prinde lumina ca o piatră scumpă.
Iarba e plină de viorele, de mierea-ursului, de păpădii galbene; ostroave mici de flori sunt
semănate pe întinderea păşunilor. Zarzării, cireşii din grădini sunt acum în floare şi
presoară drumurile cu foi albe. Vazduhul tot e plin de mirosurile dulci ale primaverii. Jos,
în vale, curge Prutul, pe care-l înjugă trei poduri‖944.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Calicianca, suburbie a oraşului
Cernăuţi, numită astfel fiindcă acolo locuia, la început, numai sărăcimea; are 1.830 de
locuitori, aproape toţi români şi de religiune gr. or.; o şcoală populară mixtă şi o biserică
filială ortodoxă, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului‖. Populaţiunea se ocupă cu
grădinăritul, agricultura şi, în parte, cu creşterea de porci. Aci se aflau, pe vremuri, grădinile şi viile bogătaşilor Cernăuţului, care formează, astăzi, târla Sadki. Tot aci s-ar fi
aflat, se zice, şi o biserică cu numele special de „Domnească‖. Suburbia are 238,75
hectare pământuri arabile, 34 hectare fânaţuri, 58 hectare grădini, 53 hectare izlaz cu 30
hectare pădure. Se găsesc 63 cai, 209 vite cornute, 236 porci şi 40 de stupi‖945.
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CĂLINEŞTII lui CUPARENCO şi ai lui IENAKI. În 15 martie 1490, printre
bisericile întărite de Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi, se afla şi „a 28-a biserică, la
Călineşti, cu popă‖.
În 3 octombrie 1614, Ştefan Tomşa al II-lea, ctitorul mănăstirii Solca, dăruia
ctitoriei sale „satul Călineşti, cu mori pe Siret, care au fost ale lui Vasile Stroici‖, cel care
a „pierit în hiclenie, când s-au sculat cu alţi pribegi ca dânşii asupra domniei mele‖.
1634: Vasile Lupu repară abuzul săvârşit de Ştefan Tomşa, întărind fosta moşie a
lui Stroici, din valea Siretului, ctitoriei sale, mănăstirii Dragomirna, în 25 iulie 1634.
Moşia Călineştilor iese de sub stăpânirea călugărească în scurtă vreme, datorită unui
schimb de moşii, prin care Solomon Bârlădeanul oferea Mitropoliei Sucevei moşia
Căuşeşti pe Prut, pentru Moşia Călineşti pe Siret.
În 1758, s-a stabilit în Călineştii lui Cuparencu plugarul Lupul UNGUREAN, din
Rodna, împreună cu soţia şi cei doi feciori ai săi.
În 1 aprilie 1764, Miron Cuparenco dă feciorilor săi, Mihalachi şi Ion, „a patra
parte de Călineşti ce sănt pe Hatna‖.
1772: Recensământul lui Rumeanţev946, din 1772-1773, înregistrează la Călineşti,
în Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „19 – toată suma caselor‖, însemnând 7
scutelnici ai „Mariei, fiica sărdarului Miron‖ Cuparenco, 3 scutelnici ai postelnicului Ion
Gherghel, 2 volintiri, 1 jidov botezat, 5 ţigani şi 1 femeie săracă. Călineştii lui Ianachi
aveau 25 de case şi tot atâtea familii de birnici.
În 1775, Călineştii lui Cuparenco aveau 2 mazili, 1 popă şi 29 ţărani, Daniel
Werenka menţionând, pentru anul 1774, 22 de familii ţărăneşti, care sporesc, până în
1784, la 122 familii. Călineştii lui Ienaki aveau, în 1775, 3 popi şi 28 ţărani, Werenka
menţionând, pentru 1774, 30 familii, iar pentru 1784, 126 familii. Ambele sate, ţinând de
Ocolul Vicovurilor, la începuturile Bucovinei istorice, au fost masiv colonizate, după
1779, cu ucraineni.
O mărturie din 21 iulie 1798, dată lui Vasile Cuparenco de „Vasăle Calmuţchi ot
Părhăuţi, de Gheorghi Cârste ot Costâna şi de Mihalachi Cuparenco ot Călineşti nobel‖,
confirmă că Vasile Cuparencu avea a opta parte din jumătatea satului Călineşti din 1758.
În 1825, aşa cum se poate afla dintr-o corespondenţă cu egumenul Putnei,
Lavrentie Chirilescu, paroh al satului Călineştii lui Cuparenco era Nicolae Săvescul, cel
care-i trimitea egumenului „12 coreţe şi 2 dimerlii de secară curată, (dar) să-i plătească,
numai pentru 10 coreţe, 35 lei‖.
În 24 mai 1833, Ioan baron Cârste, fiul lui Ilie Cârste, dăruia nepotului său,
Ienacachi baron Cârste, jumătate din „Călineştii lui Ienachi, care se cheamă şi Greţca‖.
În 1843, exista o biserică ortodoxă în Călineştii lui Cuparenco, aflată sub
patronajul baronului Joann von KRISTE, deci Ioan Cârste, preot administrator fiind
Grigorie NASTASI, care păstorea peste 959 suflete, din amândouă satele. Comuna
bisericească, numită Călineştii lui Cuparenco şi Ienachi, se menţinea şi în 1876, când
patroni erau Nicolai baron de CÂRSTE şi Adolf von MARIN, celebrul arhitect
bucovinean, şi când paroh era Ştefan SELESCHI, în cele două sate aflându-se 1.516
enoriaşi ortodocşi. În 1907, celor două sate li se alătură, în comuna bisericească, şi Cotul
Călineştilor sau Călineştii lui Vasilachi, patroni ai bisericii fiind primarul german al
Rădăuţilor, Gustav MARIN, Vasile de CUPARENCO, Vasile de RADCA, Ioan de
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MALINESCU, Nicolai de WOLCZYNSKI, Ioan şi George URSULEAN, Kalman şi
Jankef FISCHER.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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, Iasobeşti 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‖947.
1894: Biserica Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril, din Călineştii lui Cuparenco,
fusese construită, între anii 1791-1805, de Michail de Cuparenco şi restaurată în 1894.
1883: Biserica cu hramul Sfântului Dumitru, din Călineştii lui Ienachi a fost
construită, din banii Fondului Religionar, între anii 1884-1887, când a fost şi sfinţită,
slujitor al altarului fiind parohul Ioan STEFANIUC, născut în 1858, preot din 1882,
paroh din 1889, iar cantor, din 1904, Athanasie TOPÂRDĂU, născut în 1883. Biserica
din Călineştii lui Cuparenco, care deservea şi Călineştii lui Vasilachi, beneficia de
serviciile aceloraşi slujitori ai altarului, Ştefaniuc şi Topârdău 948.
1887. Cimitirul din Călineşti (Kalinestie), Tumulii de la Horodnik) - Volumul
13, nota 120, pagina CLXXXV: „ 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―949.
În 1890, Călineştii lui Cuparenco aveau 1.150 locuitori, paroh fiind Ioan
Ştefaniuc, iar cantor bisericesc, Iosif Manolovici. Primar al comunei era Vasilie de
Radca. În Călineştii lui Ienaki trăiau 1.706 locuitori, conduşi de primarul George Hostiuc.
Călineştii lui Ienache se numeau, pe atunci, Călineştii lui Ienache vel Greaţca.
1891: O listă de subscripţie pentru zidirea bisericii orientale din Cacica, întocmită,
în iunie 1891, de „Ion ŞTEFANIUC, paroch în Calineşcii lui Cuparencu‖, menţionează,
printre familiile comunei, pe: Ilie de MALINESCU, Vasile RADCA, Ghiorghi
URSULEAN, Vasile alui Dimitrie REBENCIUC, Georgi PALANECIUC, Teodor alui
Ştefan MAIDAN, Niculaiu MAIDAN, Niculaiu alui Ştefan MĂIDAN, Niculaiu
MAIDAN, Niculaiu CHROMIUC, Maria alui Ion COBZIUC şi Eudochia alui Vasile
CURELEŢU950.
947

Politische und gerichtliche / Organisation / der / im Reichsrathe vertretenen Länder von Öesterreich,
Wien 1869. pp. 158-161
948
Schematismus der Bukowinaer, Czernowitz, 1843 p. 45 1876 p. 35 1907 p. 131
949
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. 4571
950
Gazeta Bucovinei, Nr. 29/1891, p. 6

264

În martie 1894, când sătenii din cele două sate, adunaţi în biserică, „au juruit că nu
vor mai bea rachiu‖, din Călineştii lui Cuparencu şi-au întărit jurământul prin semnătură:
cantorul Ioan MANOLOVICI, Dimitrie COSTIUC, Dimitrie TCACIUC, Petre şi Mihai
alui Petre CIORNEI, George, Dimitrie, Neculai alui Vasile şi Petre alui Andrei HUŢAN,
Ioan OSTAŞIUC, Dimitrie MARUNEAC, Vasile şi Mihai alui Vasile COCEARJIUC,
Vasile alui Ioan ONESIM, Dimitrie FILIPCIUC, Nicolai GUMAZELIUC, George
LUCAN, Teodor MARTENIUC, George alui Mihai şi Mihai SANDULEAC, George,
Andrei a lui Petru şi Petru UNGUREAN, Simeon DAŞCHIEVICI, Vasile IEREMCIUC,
Ioan şi Nicolai CORNECIUC, Nicolai şi Ioan COZMEI, Vasile IAROŢCHI, Petre, Ioan
şi Teodor HUŢAN, Vasile şi George NEMATCIUC, Vasile CORNETIUC, Ioan şi
George alui Ioan IVONAŞCIUC, Vasile, Ioan alui Petre şi Ioan alui Ioan OCRAIUCIUC,
Nicolai NICŞAN, Ioan CUCURUZ, Mihai alui Vasile OSTAŞIUC, Petre IURICIUC,
Ioan şi Nicolai CERVENCIUC, Vasile SEMENIUC, Vasile COZMACIUC, George
TANASICIUC, Ioan alui Petru STEICIUC, Vasile BALAN, Dumitru TIŢA, George alui
Gavril IVANOVICI, Dimitrie şi Vasile alui George TARNOVIEŢCHI, Ioan şi Andrei
PROCOPIUC, George alui Vasile SERHII, Ioan alui George PENIUC şi Ioan BLAŞCO.
Din Călineştii lui Ienachi, au depus jurământul lepădării de holercă („leac pentru
holeră‖, cum numeau evreii galiţieni rachiul, prin anii 1550-1600): Nicolai BOICIUC,
Teodor PALANECIUC, George şi Andrei SENCIUC, Ioan alui Petre şi George
CURELEŢ, George, Constantin, Mihai şi Vasile REBENCIUC, George PETRUNEAC,
Teodor MAIDAN, Ioan LUCAN, Teodor IEREMCIUC, Ioan BUCINSCHI, George
CIOBOTARIU, Dimitrie şi Mihai CORDUBAN, Vasile PÂNZARIU, Dimitrie
CRASULEAC şi Teodor ISEPIUC951.
1902: Banca populară românească din Călineştii lui Cuparencu şi Călineştii lui
Enachi s-a înfiinţat în 16 noiembrie 1902, sub preşedinţia preotului Ilie de Mălinescul,
director fiind Ioan Ştefaniuc, vistiernic – Nicolai Volcinschi, între membrii comitetului
de direcţiune şi control aflându-se George Ursulean, Georg Steinbach şi George Hostiuc.
1908: Petrecere poporală în Calineştii lui Cuparencu. De treci pădurea Pătrăuţului,
dai de un sătuleţ mic, de Calineştii lui Cuparencu. Căsuţele cele albe stau presărate în o
vale foarte frumoasă şi încântătoare. Cât farmec şi câtă zâmbire ascunde acest cuib de
rătăciţi de turma bădiţei lui Trăian. Numai pădurea cea veche, care încoroană acest sat,
ştie să spuie, cu glasul ei jalnic, despre povestea cea amară a acestui cuib. Sunt codrii
vechi de brazi, care vecinic murmură jalea cea neagră, izvorâtă din pieptul bieţilor
poporeni. Şi câmpuri de mătasă sunt, care istorisesc vecinic de limba cea străină,
neîndemânatică lor. Şi-atâţia fluturi sclipesc în zarea albăstrie, scăldându-se în parfumul
fânaţelor verzi, încât îţi pare că acest cuib e un ce divin, menit anume pentru un popor
ales. Dară vai! Jale numai se aude pe la vetrele lui. Şi cine sunt aceştia? E o colonie de
români ardeleni, după spusele dlui Dr. Verenca, în opul său; dar limba, care îi leagă, în
înţelesul lor, e cea ruteană. Lucru foarte des pe la noi, în Bucovina. Sate de baştină
româneşti, acuma cu totul rutenizate. Nu-i mirare de dincolo de Prut, dară în districtul
Sucevei, fosta capitală a Moldovei, unde mai multe sate, ca Hatna, Ipoteşti, Mariţei,
Calineştii lui Ienache şi Kuparencu şi altele se-nţeleg numai în limba ruteană. Vina
aceasta o poartă însuşi românii. Ei, în loc să oprească pohoiul ruşilor din Galiţia, îmblă
după interese personale, se ceartă între olaltă şi-şi vând astfel ţara şi neamul pentru vreo
câţiva arginţi trecători. De exemplu, Călineştii lui Cuparencu. Români de baştină şi
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maică, toţi sunt rutenizaţi, afară de unele familii, care luptă pentru naţiunea română; însă
nu pot reuşi, din cauză că nime nu le dă mână pe ajutor. Aşa, doamna Carabiovschi, o
fiinţă fragedă, îşi jertfeşte toată puterea pe altarul naţiunii româneşti, ca numai şi numai
să poată introduce iarăşi datinele, limba şi credinţa strămoşilor noştri; ca ajutor are pe
părintele ei, Sfinţia Sa Stefaniuc, paroh în loc, care, de mulţi ani, încoace, luptă pentru
salvarea poporului său din ghiarele rutenilor. Nu mai puţină luptă arată şi familia
Ursulean, care se zbuciumă în toate părţile pentru binele poporului românesc. Aceste
persoane vrednice de laudă merită să atragă atenţiunea tuturor celorlalţi romîni. Buba cea
mai mare a acestei comune e lipsa de şcoală. Închipuiţi-vă, în secolul 20, un sat cam
mărişor, fără şcoală. Bine zic străinii ţărişoarei noastre „Bärenland‖ („ţara ursului‖ – n.
n.). Poate că n-au dreptate?! „Mai bine nemică, decît şcoală rusască la noi, în sat!―,
vorbesc sus-numitele persoane. Au şi dreptate. Cum să se introducă într-o comună, în
care mai toţi ştiu româneşte, o şcoală ruteană?! Doamna Carabiovschi, căpătând ajutor şi
de la domnişoara Ursulean, aleargă toată ziulica prin sat, de strânge băieţi şi copile, şi-i
învaţă româneşte; şi cât de frumos e, când treci pe stradă şi auzi, din gura copiilor, „Bună
ziua―. Şi s-ar fi introdus poate că de mult şcoală, şi anume romînească, după dorinţa
poporenilor, dacă n-ar fi fost proprietarul Volcinschi şi Malinescu contrari înverşunaţi ai
acestei dorinţe. „Şcoală românească vrem!―, striga poporul şi ce folos veţi avea voi, de nu
lăsaţi să se introducă?
Părintele Stefaniuc, dna Carabiovschi şi dl Ursulean au aranjat, Duminică în 19
Iuli st. n. 1908, o serbare poporală, cu scopul ca, participând poporenii din loc, să aibă
ocaziune de a conveni cu alţi români, veniţi ca oaspeţi. Mari jertfe au adus aceste
persoane la această petrecere. Ea, de n-ar fi fost întreruptă de ploaie, ar fi fost una din
cele mai bine reuşite. Deja, la oarele 3 p. m., se rostogoleau bubuituri de săcăluşuri, din
pădure, la vale, vestind o zi mare pentru Calineşti, o zi care va rămânea pururea în
amintirea poporenilor. Ei, îmbrăcaţi curăţel, se trăgeau încet spre pădure, unde un steag,
în trei colori, şi un portal cu „Bine ai venit‖ îi primea cu bucurie în sânul lor. Chiar şi
codrul şoptea, în murmurul său, un cântec dulce, care se închega cu „Deşteaptă-te
Române‖. Persoanele cele mai marcante, care au luat parte la această serbare naţională şi
care au suprasolvit erau următoarele: păr. Morariu din Pătrăuţ, păr. Siretean din Şerbăuţ,
păr. Volcinschi din Danila, păr. Percec din Crainiceşti, păr. Fortună din Clit şi păr.
Turturean din Calafindeşti. Apoi, controlorul superior din Suceavă Popovici, comisarul
superior Chodzokar şi Ioan Hostiuc, oficial de perceptorie din Suceavă, supeeriorul
Bărbier din Pătrăuţ şi dl Fogoraş, dl Vilhelm Motka şi proprietarul mare Marin din
Calineşti, dl Romaş, învăţător, şi vameşul de la gara din Burdujeni, dl Bondiu. Au fost şi
domnişoara Silion, din Siret, şi reprezentanţi ai Societăţii academice „Junimea‖. Tuturor
acestora li se mulţămeşte, din partea Cabinetului „Deşteptarea” din loc. Au lipsit
proprietarul mare Volcinschi şi Malinescu din loc, care n-au binevoit să onoreze
poporenii cu prezenţa lor. Ar fi foarte bine, dacă dumnealor nu s-ar arăta, de acum, deloc
şi nu s-ar mai interesa nicidecum. Folos nu pot aduce, de pagubă nu suntem doriţi.
După primirea oaspeţilor s-a reprezentat piesa „Harţă Rezeşul―, de Alexandri.
Doamna Carabiovschi şi-a dat toată silinţa ca această piesă să reuşească cât de bine.
Rolurile au iost împărţite foarte bine. Tarşiţa, domnişoara Deşchievici, învăţătoare din
Cîmpulung, a arătat un talent adevărat de artistă, tot aşa şi Mariuca, domnişoara
Ursulean, prin gingăşia şi naivitatea ei, a jucat foarte drăguţ şi plăcut. Bine jucat a fost
rolul lui Bursuflescu, de dl Carabiovschi, care a produs mult haz în public. După
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reprezentare, s-a încins o horă între poporeni, de-au dus-o în chiote şi veselie până-n
seară. Amintiri dulci şi plăcute a luat cu sine fiecare participant de la această primă
petrecere şi toţi oaspeţii se mirau, văzând că, într-un sat atât de uitat, se zbate un sânge
românesc‖952.
1914-1918: „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‖. „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‖.
1908: „În scrisoarea întitulată „Petrecere poporală în Calineştii lui Cuparencu‖,
care a apărut în numărul trecut, s-a strecurat o mică greşeală, din cauza unor informaţiuni
false. Nu e adevărat că domnii Volcinschi şi Malinescu sunt contrari ai şcolii
româneşti, ci, din contra, dumnealor caută din răsputeri ca să se introducă. Contrari sunt
nişte învăţătoraşi ruşi, din comuna învecinată, veniţi din fundul Galiţiei tocmai, care bat
drumurile, pe furiş, prin Calineşti, smomind pe bieţii locuitori cu fel de fel de şireclicuri
şi îndemnându-i ca să ceară şcoală ruteană. Grele timpuri am ajuns! Nişte venetici caută
să ne răpească limba şi naţiunea, pe când noi, românii, ne certăm între olaltă şi cătăm
numai de departe cum se sting odraslele strămoşilor noştri. În scurt timp, va sosi în
Calineşti e comisie, care, examinând copiii din loc, va decide ce şcoală să se introducă,
română sau ruteană. Socotim că susnumiţii domni vor arăta, acuma, că greşala strecurată
e, în adevăr, o greşeală şi vor sări în ajutor bieţilor poporeni, care strigă după lumină.
Ultima sforţare, ca să nu ne înecăm la mal‖953.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Călineştii lui Cuparencu,
comună rurală, districtul Suceava, aşezată pe pârâul Hatna, la Nordul districtului.
Suprafaţa: 16,75 kmp; populaţia: 1.120 locuitori, majoritate ruteni de religiune gr. or. Sc
compune din vatra satului, cu 894 locuitori, şi din satul Călineştii lui Vasilache. E
aşezată în apropierea drumului districtual Siret-Suceava; are o biserică parohială, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihai şi Gavril‖; şcoală n-are. La 1776, aparţinea lui Miron
Cuparencu, de unde se explică şi numele său. La început forma un singur sat cu moşia
Călineştii lui Enache. Comuna a fost mărită cu colonii transilvănene. La clădirea caselor
boiereşti, s-au desgropat oale cu cenuşă, probabil urne sepulcrale. Populaţia se ocupă cu
agricultura şi creşterea vitelor; o bună parte, însă, trece, în timpul verii, în România,
căutând de lucru. Comuna posedă 853 hectare pământ arabil, 134 hectare fânaţuri, 12
hectare grădini, 205 hectare izlaz, 436 hectare pădure. Se găsesc 34 cai, 357 vite cornute
mari, 220 oi, 282 porci, 137 stupi. Călineştii lui Cuparencu, moşie, cu administraţie
specială, districtul Suceava. Suprafaţa 6,06 kmp; populaţia: 14 locuitori, dintre care 7
vorbesc limba germană şi restul alte limbi; nici un român. Are o singură casă. La 1776,
aparţinea lui Miron Cuparencu, de unde se explică şi numele ei. Forma un singur sat cu
moşia de azi, Călineştii lui Cuparencu. Călineştii lui Enachi sau Greaţca, sat, districtul
Suceava, aşezat pe pârâul Hatna, între Călineştii lui Cuparencu, la Nord, şi Hatna, la Sud.
Suprafaţa: 3,30 kmp; populaţia: 548 locuitori, în majoritate ruteni de religiune gr. or. Este
străbătut de drumul districtual Suceava-Siret; are o biserică filială, cu hramul „St.
952
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Dumitru‖, atenenţă a parohiei din Călineştii lui Cuparencu. La început, forma un singur
sat cu moşia Călineştii lui Cuparencu, care, la 1776, se găsea împărţită între cei 2 fraţi,
Enache şi Cuparencu, cu numirea de Călineştii lui Enache şi Călineştii lui Cuparencu.
Populaţia, formată din locuitori originari, peste care au venit colonişti transilvăneni, se
ocupă cu agricultura, creşterea vitelor, precum şi cu munca cu ziua. Posedă 363 hectare
pământ arabil, 69 hectare fânaţuri, 2 hectare 50 ari grădini, 100 h hectare izlaz, 445
hectare păduri. Se găsesc 32 cai, 157 vite cornute mari, 110 oi, 82 porci, 42 stupi.
Călineştii lui Enache, moşie, atenenţă a moşiei cu administraţie specială Costâna,
districtul Suceava. Are 6 case, cu 32 locuitori. Ţinea, odinioară, de satul cu acelaşi nume.
Călineştii lui Vasilache sau Cotul Călineştilor lui Vasilache, sat pendinte de comuna
rurală Călineştii lui Cuparencu. Are 226 locuitori ruteni, de religiune gr. or. Îşi derivă
numele de la primul posesor al său‖954.
1921: „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‖.
1942: „Gutter Sigmund, născut la 3 Mai 1888, în comuna Călineşti-Cuparencu,
jud. Suceava, de religiune romano-catolică, soţia sa Valentina, născută Donase, născută la
24 Iunie 1898, în com. Pungeşti, jud. Vaslui, şi fiii: Virgiliu, născut la 3 Aprilie 1919, în
Roman, şi Benone, născut la 31 Ianuarie 1929, în Botoşani, se consideră cetăţeni români,
potrivit art. 62 din legea pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române şi se vor
înscrie în registrul de naţionalitate al comunei Călineşti, jud. Suceava‖955.
1947: Se transferă învăţătoarea „Manoliu Viorica, de la Călineşti-Cuparencu, la
Dolheştii Mari, post Matei O., singura solicitare‖956.
La Călineşti s-a născut, în 8 decembrie 1935, prozatorul de limbă ucraineană Iurii
LUCAN.
CĂLINEŞTI PE CREMUŞ. În 15 martie 1490, dintre bisericile întărite de
Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi, se afla şi „a 3-a biserică, la Stăncăuţi, cu popă‖,
deci la Călineşti pe Ceremuş.
1598: Aflat între Stăneştii de Jos, Ciortoria şi Bărbeşti, pe malul drept al
Ceremuşului, Călineştii pe Ceremuş au fost întăriţi, în 23 octombrie 1598, de Ieremia
Movilă, boierilor Pătraşco Sturza şi Tăutul, urmând ca Divanul Domnesc să se pronunţe
asupra hotarului dintre cele două moşii.
1609: Hotarnica se face abia în 17 decembrie 1609, când este menţionat şi un alt
co-părtaş, Grama, pe lângă Pătraşco Sturza şi Tăutul.
În 15 martie 1719, se certau pentru „nişte părţi de ocină din Călineşti… întăi
pentru 11 jirebii, care au fost luate de Solomon logofătul de la Ionaşco Stărce‖, feciorii
lui Pavăl şătrarul şi Ştefan Străşca.
În 20 februarie 1722, când se împart moşiile lui Toader Paladi între feciorul lui,
Iuon Paladi, fost mare spătar, şi ginerele lui, Miron Dari, fost Sărdar, lui Iuon Paladi îi
revine „întreg satul Călineşti, fără a patra parte, ce-i a răzeşilor‖.
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În 19 septembrie 1724, Mihail Racoviţă Vodă poruncea cercetarea jalbei lui Ion
Tăutul, care acuza faptul că o jumătate de sat Călineşti, moştenire „de pe moşul
Tăuteştilor şi rămânând acea moşie a unui Andriaş, nepot Tăutului, a vândut-o lui Pârvu,
fost şetrar, fără ştirea rudelor‖, care rude, conform dreptului valah, aveau dcreptul de
primă cumpărătură, numai că „oamenii au fugit din acel sat neavând dreptate‖.
În 28 septembrie 1734, Constantin Nicolai Mavrocordat porunceşte fostului mare
căpitan Manole să cerceteze jalba lui Toader Brahă şi a cumnatului său, Ştefan Strâşca,
„zicând Toader Brahă că, după ce s-au căsătorit el, i-au dat soacră-sa trii vecini şi să ţie şi
în moşiea Călineştii frăţeşte, fiind fămeea lui Toader, din toţi fraţii, mai mică, din care
vecinii, zise Toader, că pe unul l-au fost dus şi la casa lui, de l-au stăpânit, iar acum, după
moarte soacră sa, s-au sculat cumnatul său Strâşca şi au luat vecinii şi din moşiea încă lau lipsit‖.
În 23 februarie 1742, când se împart moşiile lui Constantin Pârvul între copiii săi,
Gheorghi, Vasilie şi Ileana, jupâneasa lui Gheorghi Calmuţchi, „a venit în partea lui
Gheorghi Pârvul medelnicer şi a lui Vasile Pârvul… trei părţi şi două jirebii de sat de
Călineşti la Brusniţa, ţinutul Cernăuţi, să le stăpânească în pace‖.
În 2 decembrie 1759, o nouă ceartă pentru moşii s-a iscat la Călineşti şi la
Pedecăuţi, între Ioniţă Strâşca mare căpitan şi, de cealaltă parte, Iordache Vlad şi Ilie
Strâşca. Ioniţă Strâşca avea o carte de judecată, datată în 3 august 1750, din care rezulta
că Ştefan Strâşca, tatăl lui Ioniţă, ar fi dat ginerelui său doar un sfert din Călineşti.
1772: Recensământul lui Rumeanţev957, din 1772-1773, înregistrează la Călineşti,
moşie răzeşească, „37 – toată suma caselor‖, însemnând 2 mazili, Giorgie VÂRGOLICI
şi Ion CALMUŢCHI, 3 văduve, Ştefana, Nastasia şi Maria, 3 jidovi, Berko, Posin şi
Leizer, şi 29 birnici, adică: Simion VEITIC, Ştefan CALINCIUC, Vasilie CALANCIUC,
Vasilii CALANCIUC, Ion CALANCIUC, Ştefan CALANCIUC, Timofei CALANCIUC,
Ştefan NIŞTIUK, Gligor HARINA, Iacob CUCU, Petre HARINA, Simion CUCU, Iftimii
MANEILICI, Gligoraş FEDORIUC, Gligor RUSNAK, Fedor RUSNAK, Macovei
RUSNAK, Tudosi HLIHORIUC, Martin RUSNAK, Toma PENIUC, Ştefan RUSNAK,
Ivan ciobotar, Hrihor VATRIC, Nichifor RUSNAC, Vasili morar, Silip RUSNAK,
Tudosi CUCU, Toader sin rus şi Roman rus.
În 1775, satul Călineşti pe Ceremuş avea 2 mazili, 1 popă şi 42 ţărani (54 familii,
în 1774, după Werenka), populaţia satului ajungând, în 1784, la 104 familii.
În 1843, biserica ortodoxă din Călineşti pe Ceremuş, aflată sub patronajul
baronului Ioan de GOIAN, avea 688 enoriaşi, păstoriţi de preotul administrator George
MITROFANOVICI. În 1876, patron al bisericii era şi încă va mai fi, vreme de bune
decenii, graful Jeronim dela SCALLA; biserica avea 819 enoriaşi, iar preot administrator
era Emilian BEJAN. În 1890, biserica din Călineşti pe Ceremuş avea 948 enoriaşi,
păstoriţi de parohul Dimitrie ZULINSCHI. Învăţător al satului era Teofil CAZAC, iar
primar – George IVANIUC. În 1907, paroh era Nestor GORECKI, paroh şi în Bărbeşti,
cantor fiind, din 1900, George FRAZIAN, născut în 1852.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Storojineţ – 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,
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Stăneştii de Sus pe Ceremuş, Stăneştii de Jos (tribunal districtual), Vilaucea, Voloca pe
Ceremuş, Zamostie, Zeleneu cu Samsonowka, Pleşniţa‖ 958.
1887: În comună funcţiona, din 1887, o şcoală ruteană, cu două clase 959. În 1910,
doar 4 din 10 locuitori mai vorbeau româneşte.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Călineştii pe Ceremuş,
comună rurale, districtul Storojineţ, aşezată pe pârâul Brusniţa, afluent al Prutului.
Suprafaţa: 6,96 kmp; populaţia: 879 locuitori, în majoritate ruteni de religiune gr. or. Este
aşezată lângă drumul districtual Bărbeşti-Jadova, ramură din drumul districtual ZeleneuVăşcăuţi; are o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul „Sf. Ioan cel
Nou‖. În 1776, aparţinea mazilului Ioan Calmuschi. Populaţia se ocupă cu agricultura şi
creşterea vitelor. Se găsesc 58 cai, 296 vite cornute mari, 67 oi, 126 porci, 68 stupi.
Călineştii pe Ceremuş, moşie, cu administraţie specială, districtul Storojineţ. Suprafaţa:
5,58 kmp; populaţia: 69 locuitori, majoritatea izraeliţi, restul ruteni. La 1776, aparţinea
mazilului Ioan Calmuschi‖960.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Văşcăuţi făcea parte, ca locţiitor, „Stino
della Scala, proprietar mare, Călineşti pe Ceremuş‖961.
1922: La Igeşti, „Moscalescu Gheorghe, tatăl lui Nicolae, a venit din Călineşti pe
Ceremuş, iară fiul acestuia era „fiu de urzici‖, deoarece mama lui era ţigancă‖962.
CAMENA. Parte a vechiului sat Mihalcea, atestat în 10 iulie 1510, Camena încă
era socotită, în 1776, drept „jumătate de sat de Mihalcea, care se chiamă şi Camina‖, aşa
că înscrisurile vechi, referitoare la Camena, „care după scrisori se cheamă Mihalce‖, cu
referire la acest vechi sat domnesc se vor menţiona. În 1811, „jumătate de sat Camena‖
însemna un sfert din moşia Mihalcea, iar în 1814, e menţionată Camena, care, „după
scrisori se cheamă Mihalce… şi se află acum în stăpânire cu totul deosebită de satul
Mihalce, precum în curgerea vremii şi nume deosebit de sat Mihalce au câştigat‖.
În 1771, s-a stabilit la Camenca pălmaşul Alexandru BILOUS, din Bârgău,
împreună cu soţia şi cele două fete ale sale.
1772: Recensământul lui Rumeanţev963, din 1772-1773, înregistrează la Camena
„63 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, 1 dascăl, 1 ruptaş, 2 văduve, 4 jidovi, 1
scutelnic al popii şi 53 birnici, aceştia fiind: Vasile DUGAN, Ştefan DUŞCIAC, Fodor
ŞFURCĂ, Costaşcu HLEBAC, Georgiţă sin ŞFURCĂ, Mihail OCIORNOHUZ, Mihail
ŞLIMKA, Ion CIORNOHUZ, Vasile HUŢULIAC, Iurea CIORNOHUZ, Dănilă IURIC,
Andrei sin CIORNOHUZ, Alecsa GUŞETUL, Andrei TEMCIA, Andrei ŞLIMKA, Ion
coşar, Ilii sin COZMA, Iacob brat ego, Macsin brat ego, Petre văcar, Ivanko rus, Coste
TOKAR, Ştefan SAICIUK, Macsin rusul, Vasile TOKAR, Grigori sin ego, Petre
FUCIUK, Toader rus, Iacob brat Macsin, Vasile ŢURCAN, Ion sin TOKAR, Simion
SOLOAN, Dumitru cumnat lui Simion, Vasile BUZĂ, Ion BUZĂ, Timoftii LOZINCĂ,
Vasile sin ego, Ion DUGAN, Mihaiu ŢURCAN, Pătraşco sin ego, Ifteni BUZĂ, Ion
VĂSCĂUCIAN, Toader sin TOKAR, Ştefan LIIFAK, Dumitru rus, Anton zet SOLOAN,
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Fodor rus, Timoftei ŞERBAN, Nechifor, Mateiu GRIGORCIUK şi Lupul văcar.
Rufeturile erau pentru popa Ion şi dascălul Ion, pentru scutelnicul popii, Georgii LEŞUK,
pentru ruptaşul Ion BOTEZATU, pentru văduvele Maria şi Aniţa, dar şi pentru jidovii
Şmil sin Volvii, Iacob sin Mănaşcu, Iancul sin Iţicu şi Iancul.
1775: Camena, din Ocolul Cernăuţilor, avea, în 1775, 1 popă şi 45 ţărani (47
familii, în 1774, după Werenka), iar în 1784, 91 gospodării.
1776: Camena era, de fapt, o moşie şi o parte a satului Mihalcea, după cum
rezultă din învoiala dintre copiii lui Toader Murguleţ şi ai Zamfirei, fiica lui Ioan
Stroescul, din 24 ianuarie 1776, când doi fraţi, Ioniţă şi Iordachi, primesc, printre altele,
„jumătate de sat de Mihalcea care se cheamă Camina‖, jumătate de sat pe care cei doi
fraţi Murguleţ o vor arenda, în 30 mai 1792, lui Tuduri Mustaţă, apoi, în 26 iulie 1796,
fraţilor Vaertan şi Lazar Antonaş.
În 1843, Camena avea 1.003 creştini ortodocşi, care frecventau biserica patronată
de Peter von JAKUBOWICZ şi slujită de Wassilie CZERNIAWSKI. În 1876, patron
bisericesc era, ca şi în 1907, Lobel SALTER, preot fiind George HOSTIUC, care avea
1.664 enoriaşi. În 1907, paroh era Vasile DASCALIUC, născut în 1850, iar cantor,
angajat din 1903, George PETRAŞESCUL.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖ 964.
1883: O şcoală cu 5 clase funcţiona, la Camena, din 1883965.
1890: „De la poalele Carpaţilor şi până în oraşul Cernăuţi, e numai cale de câteva
ceasuri. Căci, cum ai atins târgul micuţ al Storojineţului, treci numai cât coama păduroasă
a Crivei şi, luând rămas bun de la valea Siretului, cobori în fundătura de la Broscăuţi, ce
se prelungeşte, cu făgetul ei întins, până-n drumul mare… Te uiţi din dealul Crivei, spre
Camena, vezi o linie şi nimica alta. Te aşezi în capătul acestei linii, din susul satului
rusesc al Camenei, şi te uiţi, iar, înainte, vezi că linia dă ţintă spre Cernăuţi. Şi atât e de
necurmată vâna drumului, încât ţi se pare că ai Cernăuţul chiar înaintea ochilor, să-l
prinzi cu mâna‖966.
În 1890, în Camena trăiau 2.069 locuitori, români şi ucraineni, aflaţi sub
oblăduirea morală a preotului George Hostiuc şi a cantorului Ioan Petraşescul. Învăţător
era Ilie Baloşescul, iar primar, Teodor Bolesiuc.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Camena, comună rurală,
districtul Cernăuţi, aşezată pe ambele părţi ale pârâului cu acelaş nume, afluent al
pârâului Corovia, la Sud de comuna Mihalcea. Suprafaţa: 32,49 kmp; populaţia: 1.943
locuitori ruteni şi câţiva români de religiune gr. or. Cuprinde, pe lângă vatra satului, şi
târla Dumaninschi. Este străbătută de drumul principal Cernăuţi-Storojineţ; are o şcoală
populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul „Schimbarea la faţă‖. La 1776,
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aparţinea boierului Ioan Murguleţ. Posedă 751 hectare pământ arabil, 754 hectare
fânaţuri, 25 hectare grădini, 483 hectare izlaz, 1.151 hectare pădure şi 10 hectare bălţi şi
heleştee. Se găsesc 124 cai, 698 vite mari cornute, 70 oi, 405 porci. Camena, moşie
mare, cu administraţie particulară, districtul Cernăuţi. Suprafaţa: 19 kmp; populaţia: 153
locuitori izraeliţi, ruteni, germani şi poloni. Se compune: 1). din moşia Camena propriuzisă, care, împreună cu târlele Dumaninschi, Iablonovăţ, Cobela, Criva şi Virstene,
numără 136 locuitori; 2). din cătunul Hlibicioc. Camena, pârâiaş, izvorăşte mai jos de
comuna cu acelaşi nume, districtul Cernăuţi şi se varsă în pârâul Corovia‖967.
1914-1918: Au vărsat sânge pentru Bucovina „infanteristul Nicolae Semeniuc,
Camena, Regimentul 22, rănit‖968; „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‖969; „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‖ 970; „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 într-o
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‖971.
CAMENCA. În 15 iunie 1431, Alexandru cel Bun întărea lui Stan Cupcici,
printre alte sate, „şi Camena pe Siret (numele vechi al Camencei, conform DRH, Vol. I,
p. 153), pe care i l-a dat fiica lui Miclouş‖.
Închinat mănăstirii Putna, în 2 februarie 1503, „pe Siret, satul Camenca‖, fiind
dăruit „pentru pomenirea sa‖ de „răposatul Iurii Cupcici‖, satul, aflat în hotar comun cu
Petriceanca, este menţionat, drept Caminca, şi în uricele târzii, precum cel din 1760, al lui
Ioan Callimah, sau în hotarnica din 1765, drept proprietate a mănăstirii Putna, dar şi în
1771, când la Camenca se stabileşte pălmaşul din Bârgău Alexandru BILOUS, împreună
cu soţia şi cele două fete ale sale.
În 30 martie 1727, Calistru, episcopul de Rădăuţi, dăruia mănăstirii Putna „prisaca
cu toţi stupii din Camănca‖.
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Recensământul lui Rumeanţev972, din 1772-1773, înregistrează la Caminca, în
Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „19 – toată suma caselor‖, însemnând 1 panţir, 3
femei sărace şi 15 birnici.
În 1775, Camenca, cu Petriceanca, ambele din Ocolul Berhometelor, aveau doar
18 familii de ţărani, acelaşi număr fiind stabilit, şi pentru 1774, de Daniel Werenka,
numărul acestora sporind la 92, până în 1784.
În 1843, biserica din comuna bisericească Camenca şi Petriceanca, cu 1.846
enoriaşi, era slujită de preotul administrator Joann TARASIEWICZ. În 1876, comuna
bisericească avea 3.295 enoriaşi, preot fiind Leon FERLIEWICZ (în sursă, este notat cu
creionul, drept preot cooperator, şi O. MIRONOVICI). În 1902, se va sfinţi o bisericăfilială şi la Petriceanca. În 1907, paroh al comunei bisericeşti Camenca şi Petriceanca era
Grigore COSTAŞ, născut în 1845, preot din 1872, paroh din 1877, iar preot cooperator
era Ioan GRIGORAŞ-SUCEVEAN, născut în 1875, preot din 1901, cantor fiind, din
1900, Ioan SIMOTA, născut în 1849.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖973.
În 1890, Camenca avea 3.817 locuitori, ucraineni şi români, parohi fiind Leon
Ferlievici şi Cristofor Iliuţ, iar cantor bisericesc – Ioan Simota. Învăţător al satului era
Teodor Cârstiuc.
1896: Vineri, 25 octombrie (6 noiembrie) 1896, a fost sfinţită biserica din
Camenca de către Arhimandritul Mitrofor Vladimir de Repta, fiind întâmpinat, în numele
comunei bisericeşti din Camenca, de preotul Christofor Iliuţ, de învăţătorul Teodor
Cârstiuc şi de amploaiatul Starcuewski. „La intrarea în comună, şi anume în atinenţa
Petreceni, lângă portalul ridicat aici şi împodobit cu cetină şi steaguri, înaltul oaspe a fost
salutat de delegatul căpitanatului districtual, dl Dr. Tarangul. Trecând apa Siretului,
drumul era împodobit, de amândouă părţile, cu brădănaşi, iar poporul adunat petrecea, cu
uralele sale, pe mult doritul său oaspe până la locul destinaţiunii, între sunetele clopotelor
şi bubuitul săcăluşelor… Rânduiala sfinţirii bisericii s-a început cu serviciul divin de
seară (privegherea), care a decurs în cea mai bună ordine. La actul sfinţirii, mult
înfrumuseţată prin cântările alese, executate de membrii corului seminarial, săvârşit de
către I.P.C. Sa Arch. V. de Repta, au asistat: prof. dl. Dr. Em. Voiuţchi, admin. Protopr.
S. Piotrovschi, P.C.L.T. Iliuţ, paroch în Arbore, I. Hostiuc, paroch în Carapciu, V.
Calance, spiritual seminarial, L. Zugrav, paroch în Romaneşti, M. Tarnavschi, paroch în
Hliboca, V. Isopescul, paroch în Volcineţ, G. Grosar, paroch în Cerepcăuţi, M. Mitric,
cooperator în Carapciu, şi diaconul catedral M. Boca‖ 974.
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În 1898, funcţiona, la Camenca, în casa lui Filip Rotariu, Cabinetul de lectură
„Luceafărul‖, cu 61 membri, 32 cărţi şi 3 abonamente la gazete. Conducerea acestei
prime biblioteci săteşti din Camenca era asigurată de Ilie Grigorovici, Filip Rotariu şi
Alexandru Carleciuc.
1902: În Camenca a funcţionat o şcoală ruteană cu 5 clase, din 1854, şi o şcoală
românească cu 2 clase, din 1902 975. Însoţirea raiffeisiană a fost înfiinţată în primăvara
anului 1903.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 976, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Alexandru ZELENEVSCHI (20 ani în
1910) din Camenca.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Camenca, comună rurală,
districtul Siret, aşezată pe malul drept al râului Siret, la confluenţa lui cu pârâul Camenca,
lângă hotarul dinspre districtul Storojineţ. Suprafaţa: 24,23 kmp; populaţia: 3.496
locuitori ruteni şi ceva români, de religiune gr. or. Se compune: 1). din satul de reşedinţă
Camenca, cu 3.373 locuitori, şi 2). din cătunul Petriceanca. Prin drumuri de ţară comunică cu comuna Fântâna Albă, pe de o parte, iar pe de alta, cu drumul distristual din
stânga Siretului, Cerepcăuţ-Petriceanca, unde acesta se bifurcă; este punctul final al
drumului districtual Siret-Cerepcăuţ-Camenca. Are o şcoală populară, cu o clasă, şi o
biserică parohialăm cu hramul „Sf. Spiridon‖. Această comună este menţionată, pentru
prima oară, într-un hrisov din 2 februarie 1503, prin care Ştefan cel Mare confirmă dania
acestui sat, făcută de Marele Vornic Gheorghe Cupcin, mănăstirii Putna. Populaţia,
formată din locuitori originari, peste care au venit colonişti din Transilvania, se ocupă cu
agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 1.784 hectare pământ arabil, 392
hectarefânaţuri, 50 hectare grădini, 463 hectare izlaz, 341 pădure. Se găsesc 207 cai,
1.194 vite mari cornute, 92 oi, 778 porci şi 112 stupi. Camenca sau Petriceanca, moşie,
cu administraţie particulară, districtul Siret. Suprafaţa: 8,26 kmp; populaţia: 23 locuitori
ruteni şi izraeliţi. Camenca (Kamenka), pârâu, afluent pe dreapta Siretului, izvorăşte de
sub culmea Fundătura şi se varsă în Siret, în dreptul comunei Camenca‖977.
În 1910, trei sferturi din populaţia satului o formau ucrainenii.
1914, septembrie 12: „Patrulele de cavalerie rusă fac, zilnic, recunoaşteri în jurul
Cernăuţului şi, cum se depărtează mulţi de oraş, sunt atacate de patrulele austriece, care,
din ascunzători, trag asupra celor ruseşti, omorând mare parte dintre soldaţi. Astfel, chiar
zilele trecute, dintr-o patrulă de 42 cerchezi, în recunoaştere, numai unul s-a întors, şi
acesta dezarmat şi plin de sânge. La Mahala, Corovia, Cuciur, Nepolocăuţi şi Stroinţa au
avut loc, în zilele de 11 şi12 septembrie, lupte între câteva detaşamente ruseşti şi
austriece… Armata rusă s-a fortificat la Mihalcea şi Camenca… Ca comandant rus al
oraşului Cernăuţi a fost numit Navrotzchi, în locul căpitanului Korabuki‖ 978.
1914-1918: Jertfele de sânge pentru Bucovina au fost făcute de
„infanteristulVasile Semciuc, Camenca, Regimentul 22, mort; rezervistul Emilian
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Vorobăţ, Camenca, Regimentul 22, rănit‖979, „infanteristul Cosma Micheliuc, Camenca,
Reg. 80, mort (22.05-23.07.1915); infanteristul Simeon Picul, Camenca, Regimentul 80,
rănit‖980, „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‖981. „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 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‖982.
1920: „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‖983.
CÂMPULUNG MOLDOVENESC. O dată care trebuie considerată drept cea a
atestării tuturor celor „15 sate, toate cu obiceiurile şi judecăţile lor proprii‖ ale
„republicii Câmpulungului‖ 984, este cea a stabilirii hotarului între Vama Moldoviţei şi
Câmpulung Moldovenesc, respectiv 14 aprilie 1411, deşi obştea aceasta răzeşească,
locuind în multe vetre de sat, este cu mult anterioară Descălecatului. Locuitorii „nu ţin de
boierime, dar nu sunt supuşi nici unui boier şi fac la un loc un fel de republică… Uneori,
primesc şi doi vornici trimişi de la domnie; însă, de multe ori, îi gonesc afară din ţinut, la
câmpie, când aceştia întărâtă cugetele locuitorilor şi se bizuie pe întăriturile ce le-a dat lor
firea. Nu se pricep la meşteşugul lucrării pământului cu sapa, fiindcă în munţii lor nu au
defel ţarini; toată munca lor este păstoritul oilor. Plătesc o dajdie pe an, însă nu atât cât le
cere domnia, ci numai cât făgăduiesc ei domnilor; iar această învoială o înnoiesc, prin
trimişii lor, de câte ori se aşează domn nou peste Moldova. Dacă vreun domn vrea să se
poarte mai aspru cu ei şi să le pună biruri noi, ei nu stau mult la tocmeală, ci cu toţii nu
mai vroiesc să le plătească şi fug în părţile cele mai nestrăbătute ale munţilor. De aceea,
nici domnii nu au cerut de la ei mai mult decât au făgăduit ei să dea. Uneori, aţâţaţi de
câteva capete tulburi, s-au răzvrătit împotriva domnului şi au trecut sub aripa leşilor‖ 985.
Dat fiind statutul satului-sate Câmpulung Moldovenesc de oază preistorică, menţinută ca
atare şi foarte puţin contaminată până pe la anul 1800 d. H., deci de regiune în care Legea
(credinţe, morală, drept pelasg-valah, tipuri de aşezări, construcţie de case, ocupaţii,
meşteşuguri, port şi datină) rămâne aceiaşi, în coordonatele ei fundamentale, vreme de
peste patru milenii şi jumătate, timp în care istoricizarea este, de cele mai multe ori,
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asimilată de câmpul stilistic originar, cred că nu de reperele cronografice trebuie să ţinem
cont în această naraţiune, ci de faptele stilistice care individualizează Câmpulungul
Moldovenesc în întreg spaţiul românesc şi drept factor de iradiere contaminantă a unei
anumite spiritualităţi înspre megieşiile din jur. Înconjurată strâns de hotarele mănăstireşti
şi aflată în dese conflicte cu lacomii râvnitori de averi pământeşti, oaza aceasta de
preistorie, pe care Dimitrie Cantemir o numise „republica Câmpulungului‖, cuprindea un
teritoriu muntos întins şi important, delimitat, la nord, de moşiile mănăstirii Putna, la est,
de moşiile mănăstirilor Homor, Moldoviţa şi Voroneţ, la vest, de hotarul Transilvaniei,
iar la sud, de hotarul cu Moldova, pe care deja l-am consemnat. Obştea câmpulungeană,
organizată după modelul vechimii, cu instanţă judecătorească proprie (sfatul celor 12
bătrâni), care se pronunţau conform dreptului valah, păstra cu sfinţenie „legea‖ (cea
despre care Aristotel spunea că, în vechime, „se cânta, ca să nu se uite‖), portul şi
obiceiul arendării de suprafeţe arabile în ţinutul Sucevei: „Pentru a obţine fructul necesar
pentru pâne, mai multe comune din acest teritoriu iau, din vremi nemaipomenite, în
arândă pământurile foarte productive din ţinutul Sucevei, departe de 8 până la 10 mile,
scria, la 1872, Mikulicz. Muntenii vin la acest lucru la şes, formând caravane întregi… /
Mai în toate comunele este încă în vigoare vechiul obicei că, toamna, îndată după culesul
cucuruzului, câmpurile sunt deschise ca păşune pentru toate soiurile de vite‖ 986. Liber şi,
drept consecinţă, prosper, „Câmpulungul cuprinde multe case, încheiate cu măiestrie din
lemn de brad, şi are mulţi negustori ruteni ce aduc aici tot felul de mărfuri din Polonia şi
Transilvania‖ (august 1709)987, deşi „nu se deosebeşte cu nimic de vreun sat‖ (august
1709)988, dar nu se deosebea doar de un sat câmpulungean din vremea aceea, meşteşugul
acesta, al întemeierii de case durabile „din lemn verde‖, cu umbra unui om zidită în colţ
de temelie, având tradiţie în munţii străjereşti, inclusiv prin încredinţarea numelui lui
Ursu Mănăilă, pe la anul 1600, unui munte de pe valea Moldovei, pe care Mănăilă îşi
durase o casă.
În munţii câmpulungenilor, adică de la Stulpicani, la Vama, iar de acolo la
Măgura, din coasta satului Breaza, întreaga vale a Bistriţei şi până în hotarul cu Ardealul,
vornicul celor 15 sate înfrăţite şi 12 „oameni buni, bătrâni şi înţelepţi‖ judecau pricinile
dintre aprigii răzeşi, după principiile dreptului valah, inclusiv acel „jure vicinitas‖, care
avea să determine obiceiul zecilor de perechi de naşi la botez sau la cununie, întâlnit doar
în satele câmpulungene. Conform principiului numit, un membru al obştii nu putea vinde
nimic din bunurile sale imobiliare decât „neamului celui mai apropiat‖, iar dacă fratele,
vărul sau unchiul erau zgârciţi la pungă, vânzătorul, aflat la nevoie, era obligat să-şi
vândă o moşioară sau o casă pe mai nimic. Cum naşii sunt recunoscuţi drept părinţi
spirituali ai pruncului botezat sau ai mirilor cununaţi, câmpulungenii au început să
angajeze zeci de perechi de naşi (până la 50 de perechi), înrudindu-se, astfel, cu toţi
obştenii şi putând să vândă, la nevoie, un bun imobiliar printr-o adevărată licitaţie
publică, în care să se obţină preţul cel mai bun. Dar cel mai interesant principiu al
dreptului valah este cel al „răscumpărării capului‖, după omor, prin plata unei sume de
bani. 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, sa petrecut la Curtea domnească din Suceava, în 14 octombrie 1473, când Ilca, fata lui
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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.
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‖. Cu două milenii şi jumătate înainte de această tragică
întâmplare, Homer avea să descrie… procesul de la Câmpulung (judecat în baza Legilor
Pelasgine, din care, ulterior, se va inspira şi Licurg), în felul următor:
„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‖ 989.
Ţinutul străjeresc al Câmpulungului, numit de Dimitrie Cantemir „republică‖ (o
republică fusese proclamată de câmpulungeni, pe vremea lui Ieremia Movilă), reprezintă,
aidoma altor zone asemănătoare din Balcani şi din Carpaţi, o insulă de civilizaţie
străveche, în care se conservă, peste milenii, dreptul obştesc al populaţiilor boreale,
modul de viaţă ancestral, incluzând în acest mod de viaţă casa din lemn verde,
vestimentaţia, ocupaţiile, sărbătorile şi miturile precreştine. Un nume des întâlnit în
documentele câmpulungene, dar şi în legendele despre prima invazie a tătarilor, Floci sau
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Flocea (chiar şi Dodul se revendica din Flocea), face trimitere directă la flacii lui Flacea
sau Flaccus, moş-strămoşul care, la nivelul memoriei subconştiente, este, de fapt, Pelasg.
Obştea liberă a muntenilor câmpulungeni este aceea care a păstrat aproape intact
patrimoniul preistoriei, oamenii „trăind Calea, / Puternici mergând la Rarău‖, pentru că
Rarăul însemna şi înseamnă „un strigăt de şoim‖, care „să fie sprijin Daciei unite‖
(„Jurământul tinerilor Blaki‖ 990), Dacia unită fiind, în fond, ora astrală a gloatelor care
încă mai suntem, dar prin care am păşit, din păcate, cu mult prea multă indiferenţă,
rătăcind Calea pentru totdeauna.
După ocuparea Bucovinei, o legislaţie modernă, europeană, ia locul vechilor legi
valahe, iar modelul ancestral de viaţă suferă modificări, prin racordarea străvechii
provincii româneşti la un proces dinamic de modernizare. „Bucovina a fost ocupată de
Austria cătră sfârşitul anului 1774. Capitala ţerii, Cernăuţii, se afla, la 31 August, în mâna
maiorului Mieg‖ (Bogdan-Duică), iar „moldovenii se împăcară îndată cu stăpânirea cea
nouă, deşi nu puteau pricepe cum de au venit sub cârma împărăţiei austriece, căci nici
învălmăşeală de oşti n-au văzut, nici sânge să curgă ori măcar pârjol să se plimbe, ca alte
dăţi, pustiitor prin ţară‖ (Ion Grămadă, Jurământul ţării la 1777, pg. 1). Câmpulungenii,
lăsaţi fără privilegiile de odinioară, dar împroprietăriţi prin reforma din 1785 şi deja
prosperi, graţie ocupaţiei lor multiseculare, încep să arendeze sau să cumpere terenuri şi
case prin ţinutul Sucevei, cu intenţia de a produce singuri cerealele necesare şi de a avea
proprietăţi în care să-şi ducă oile la iernat. Se întâmplă adesea ca unul dintre membrii
familiei să se stabilească fie în Suceava, fie într-unul din satele din jurul târgului, pentru a
se ocupa de noua proprietate funciară, deşi, în fiecare primăvară, vin şi ceilalţi membri ai
familiilor, cu care şi unelte, să ajute la întemeierea culturilor agricole. „Sătenii de la
munte, din părţile Câmpulungului, obicinuiau, înainte vreme, să închirieze pământuri de
la moşierii de pe lângă Suceava, numite de ei Selişte. Primăvara, muntenii încărcau pe
care mari, trase de boi chilavi, unelte agricole, nutreţ pentru vite şi hrană pentru ei;
coborau, apoi, la ţară, în Selişte, să-şi are şi să-şi semene ogoarele. Toamna, aceleaşi
convoaie de care şi oameni transportau recolta acasă. Vara, însă, la prăşit, la plivit şi la
supravegheat porumbul semănat în Selişte, cârduri de feciori şi fete, cu sapele în spinare,
neocolind băhnurile, pantele povârnite şi orice obstacol, treceau pe Cărarea Muntenilor,
care venea dinspre Capucodrului, ducea peste Izvoarele Bârcaciului, înzestrate cu un pod,
numit Văduţ, apoi peste podul lui Hasniş, clădit peste pârâul Runcului, şi ajungeau până
la Poarta Corlăţii. Cărarea era cu mult mai scurtă decât întortocheata şosea care mergea
spre Suceava‖, mărturisea cărturarul şi folcloristul Procopie Jitariu, fost prefect de
Câmpulung, în vremurile Bucovinei istorice, pe când alcătuia monografia satului său
natal, Berchişeştii‖ (pg. 97). Iar Iraclie Porumbescu, rememorând poznaşa poveste de
dragoste, trăită în a doua parte a anului 1841 („Numai însurat nu fusesem‖), povesteşte
despre averile pe care avea să le moştenească de la vornicul Brezei, Mihalachi Macovei,
după ce s-ar fi însurat cu Măriuţa: „Căpătaiu aşadar cuvântul şi de la copilă şi de la
părinţii ei şi, a doua zi, un uric de la Mihalachi că eu am să fiu clironomul averii sale,
constătătoare din mai trei sute de fălci de munţi şi fânaţe, sute de oi, zeci de vaci şi boi,
erghelia de cai şi, pe râul Moldovei, o moară cu trei pietre‖, ba chiar şi moşia „Roşia,
seliştea lui Mihalachi de lângă Bosancea, aproape de Suceava‖.
Iraclie Porumbescu avea să şi descrie portul fetei de la munte, la anul 1841, cu har
de povestitor şi cu nostalgia celui care a ratat o dragoste mare: „Pe uşă intră o copilă, vai,
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ce copilă! frumoasă ca o zână. Păr mănos, blond, împletit în două cosiţe şi date, peste
umere, înainte, pe pept, de pe care sclipea o salbă de mai multe şiraguri şi fel de monete,
albe şi galbine, mari şi mici. O cămeşă cu altiţe, de pe care fluturii sclipicioşi îţi luau
ochii, nu alta! Catrinţă în colori oacheşe şi cu dungi de chir (petea) şi brâneţe de
asemenea fel, ba şi mai sclipicioase decât chirul cu care erau întreţesute‖. Fenomenul
seliştei munteneşti la deal şi câmpie a contribuit decisiv la conservarea unui folclor
bucovinean unitar, inclusiv în configuraţia costumului şi a elementelor simbolice de pe
cusături. Diferenţele aveau să apară doar în piesele de vestimentaţie care nu se produceau
în gospodăria individuală, ci în atelierele unor meşteri sumănari, cojocari, cizmari sau
pălărieri, care aveau să impună, regional, stiluri distincte ale produselor lor, cel mai
exemplificativ caz fiind cel al bundiţelor lucrate de un evreu cojocar din Colacu, de lângă
Fundu Moldovei, venit din Cernăuţi şi care a făcut primele bundiţe cu blană de dihor,
devenite, peste timp, un adevărat simbol al portului popular câmpulungean. Pelerinajele
bianuale ale câmpulungenilor, pe Drumul Muntenilor, înspre seliştile lor din ţinutul
Sucevei, însemnau şi adevărate parade ale portului muntenesc, dar şi revărsări de cântec
străvechi asupra plaiurilor întâlnite în cale. Şi mai erau şi zilele de sărbătoare, petrecute la
selişti, cu cântec şi joc, dar şi cu tradiţii de alţii uitate, la care ţăranii locului cătau cu jind
şi cu luare aminte, reluând, peste iarnă („Pe plugar doar frigul iernii îl dedă odihnei… /
Iarna-i vreme de petreceri şi-orice grijă risipeşte‖, spunea Vergilius), fragmentele pe care
şi le mai aminteau din cântecele auzite, în primăvară şi în toamnă, dinspre seliştile
muntenilor.
Modul de viaţă preistoric („matricea stilistică‖, despre care vorbeşte Blaga) sau
„aderenţa la mit‖, semnalată de Eliade, cea care „spune mai multe despre sufletul unui
popor decât un şir întreg de întâmplări istorice‖, determină, în munţii câmpulungenilor, o
anume desime a mărturiilor nesemnificative 991 despre ciclicitate, în care doar numele
personajelor se mai schimbă, nu şi întâmplările:
În 1611, Ursul Mănăilă zălogeşte Pecişte lui Gheorghe Floce, pentru 3 lei turceşti,
o oaie, doi cârlani şi doi miei, cu mărturia lui Simeon Andrei, Simion Mănăilă, Vasile
Hurghiş, Gheorghe Flocii, Gheorghe Stroescu, Ştefan Leuştean, Ilie zet Hilimon, Miron
Roşu sin Nechifor, Istrati sin Floci.
În 17 noiembrie 1652, Ionaşcu şi Maria Jauca vând lui Mihăilă Dodul un laz cu
runcuri în Valea Seacă, pentru 90 lei turceşti, în prezenţa martorilor popa Macsim, popa
Simion, Arsenie vornicelul, Mazere vătăman, Precop, Chirilă, Nistor şi Ionuţ Popeanţe,
Ionaşco Candrea, Ioniţă Cocălţea, Andronic a Irimie, Gheorghe Călinaş, Vasile a Popei,
Toader Andreian, Vasilie Sturza, Ştefan Ticşea, Mihăilă diac şi Vasile Jauca.
În 6 decembrie 1669, Ionaşco, Simeon şi Nistor, feciorii lui Gheorghie Cojboiu,
dau mărturie că tatăl lor a lăsat cu limbă de moarte o casă cumnatului lor, Petre. Martori:
Ionaşco Petrică, Ştefan Hurghiş, Andronic Coca, Constantin Cărbune, Dumitraşco
Bompa, Gheorghie Petrică, Gavril Durduşanul, Vasile Nădeajde.
În 29 decembrie 1671, în vremea răscoalei lui Hâncu şi Durac împotriva lui Duca
Vodă, vornicul Nacu de Câmpulung scrie bistriţenilor despre sosirea, în Câmpulung, a
bistriţenilor Petria şi Gheorghe Burdujea, cărora „le-au luat seama‖ şi care „să vor însura
în Cămpulung‖.
În 10 mai 1684, Mihail şi Sofronia Dodul împart moşia lor, Pietrele Roşii de pe
Rarău, lângă Scăldătoare, cu feciorul lor, Miron Dodul, în prezenţa martorilor Ion
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Simionescul, Ionaşco Andronicesc, Toader Sturza, Ion Măndrilă, Gheorghe Floce,
Gheorghe Vasilaşcu şi Mer Jid, evreul în casa căruia s-a scris diata şi s-au băut, aldămaş,
10 vedre de vin, anul 1684 fiind primul al menţionării unor evrei câmpulungeni.
În 22 martie 1686, feciorii lui Petre Hurghiş, Ion şi Gheorghe, plătesc datoria
unchiului lor, Toderaşco Hurghiş, stolnic, iar moşia pe care o scot de sub zălog o vând lui
Toader Hurghiş, în prezenţa martorilor Vasilie Hurghiş, Ionaşco Pizdialia, Ion Hrubă,
Gheorghe Tărâţă, Ionaşco Ţimpău, Iliaş Ţimpău, Chirilă Erhan, Istratie Lateş, Nuţul şi
Miron Dodul, Vasile Coca, Gheorghe Floce şi Ion Faraon.
În 1774, Ion Dodul şi Ion a lui Istrate Floce, care stăpâneau împreună un loc în
munte, prin rotaţie, câte un an fiecare, aflându-se cu marfă la Botoşani, hotărăsc să
rămână locul lui Ion Floce, care-i plăteşte lui Ion Dodul în produse: „mi-au mai dat 5 oi
cu mei şi 4 vătui (iezi de un an) şi am tocmit oile dreptu 6 lei 90 potronici, şi vătuii,
dreptu 5 lei‖; „mi-au mai dat 20 coţi sucman albi… şi am tocmit sucmanii dreptu 3 lei‖;
„mi-au mai dat 6 berbinţă cu brânză şi 2 berbinţă lapte… şi am tocmit brânza dreptu 12
lei şi laptele 1 leu‖.
În 1766, Iftimia lui Chirilă Piticar rânduieşte cu limbă de moarte ce are să se facă
cu averea care va rămâne după ea şi arată cheltuielile pe care le-a făcut cu „comândul‖
(înmormântarea) bărbatului ei: 81 bani i-a dat camătă pentru 4 lei împrumutaţi de la
diacul Mircăş, iar 90 bani i-a dat lui Ion Turturea, „cănd m-au dus la Suceavă pintru
moşie ce esti casa‖.
În 2 octombrie 1768, când i se mărită fata, Catrina, cu Ioniţă Zugravului, „om
strein‖ (din Ciocăneşti), Toader Şuiul o înzestrează, în prezenţa martorilor Ioniţă Merchiş
(viitor primar în Fundu Moldovei), Neculai Şandru, Ştefan Cojocar, Lupul Forminte,
Toader Sabie, Ion Tudurian şi Toader Croitor.
1772: Recensământul lui Rumeanţev992, din 1772-1773, înregistrează în vatra
târgului Câmpulung Moldovenesc, „396 – toată suma caselor‖, însemnând 6 popi, 4
dascăli la 4 biserici, 6 panţiri, 3 scutelnici vorniceşti, 4 argaţi la 4 popi, 12 femei sărace şi
359 birnici, „anume birnicii‖: Ion PĂESCU, Nichifor HORGA, Georgii GRĂMADĂ,
Georgii SABIE, Gavril GRĂMADĂ, Nistor SABIE, Iacob BUDĂI, Chirilă
MÂNDRILĂ, Ion, birău (BIRĂU), Simion CRĂCIUNESCU, Petria BĂLTAGA, Vasile
LUCAN, Nicolai CIOTÂRCĂ, Simion SABIE, Crăciun GÂNSCĂ, Toadir BĂLAN,
Grigori PITECAR, Andrei NISEOI, Ştefan NISEOI, Vasile HURGHIŞ, Petria sin
RUCSANDEI, Georgiţă ZMUNCILĂ, Georgiţă sin Georgiţă ZMUNCILĂ, Grigorii sin
lui (Georgiţă Zmuncilă), Georgii HURGHIŞ, Lupul STURZA, Ion TUDURAN, Gavril
LIŢUL, Chirilă STENŢA, Toader SABII, vornicel, Crăciun PITICAR, Toadir
VASILAŞCO, Chirilă VASILAŞCO, Toadir sin Nistor SABII, Petria sin Nistor SABII,
Simion, lacatuş (LĂCĂTÎŞ), Ion GHIDION, Vasile SABII, Gavril sin Ion SABII, Ştefan
GRĂMADĂ, Petria sin Ion GRĂMADĂ, Mihai PERŢUL, Ion PERŢUL, Lupul, rus
(RUSU), Deminte BEZERĂU, Crăciun BEZERĂU, Grigori HASNEŞU, Vasile sin
GHEORGHII, Grigori MOSCUL, Dumitru SABII, Vasile GERONDI, Ion PITICAR,
bătrân, Petria zet Ioanei MERICEI, Vasile sin Nechita BUDĂI, Ion SAMOILĂ, Toadir
ŢIMPĂU, Ion sin Grigori MÂNDRILĂ, Gavril CORLĂŢAN, GaVRIL SIN Nicolai
PITICAR, Nicolai PITICAR, Ion sin Nicolai PITICAR, Simion sin Chirilă MAZIRE,
Vasile CRĂCIUNESCU, Ion CRĂCIUNESCU, Nichita PITICAR, Simion zet
CIUPERCĂ, Vasile sin Dumitru, cojocar, Toadir VASILAŞCO cel bătrân, Petria sin
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Chirilă PITICAR, Vasile NEGURĂ, Ion BĂRDAN, Ion sin Toadir PITICAR, Macovei
GÂNSCĂ, Petria RUSOAEI, Vasile URĂTAR, Chirilă CRĂCIUNESCU, Ştefan
STURZA, Iacob ERHAN, Gavril URSACHI, Ion MÂNDRILĂ, Toadir, olar (OLARU),
Vasile RUSAN, Nistor ERHAN, vornicel, Grigori ERHAN, Vasile ALBII cu mă-sa
Iliana, Vasile ULIAN, Ion LOGHIN, Petria GRĂMADĂ, Toadir SABII, Toadir TILO,
Ion BUZAN, Lupul COCA, Grigori DODUL, Ion, blănar (BLANARU), Toadir
DOROFTEI, Sandul CHIRUŢĂ, Ion TIŢĂ, Ştefan, cojocar (COJOCARU), Costandin,
cojocar, Ion ŞALĂU, Georgii BALAHORA, Lupul CORLĂŢAN, Ion, grosar
(GROSARU), Dumitru, grec (GRECU), Ion CORLĂŢAN, Mihai LIŢUL, Constandin
LEHACI, Grigori ŞANDRU, Toadir ACSINTE, Andrei MÂNDRILĂ, Ilieş
MÂNDRILĂ, Toadir CORLĂŢAN, Ion sin Petrii, diac (DEAC), Vasile GÂNSCĂ,
Chirilă MIRĂUŢOI, Ştefan BĂLAN, Grigori GÂNSCĂ, Ion LEHACI, Nichita
ANDRONICIOI, Vasile LEHACI, Pintilii MIDRIHAN, Gavril URSACHI, Vasile
MIDRIHAN, Toadir PAIUL, Gavril brat lui (fratele lui Toadir Paiul), Nistor RĂLE,
Grigori URSACHE, Pintelei LINŢUL, Ion sin Toadir URSACHI, Toadir sin Iacob a
TOFANII, Petrea LEHACI, Vasile, olar, Ion TIMUL, Ion PEI, Toadir MOSCUL, Gavril
sin Vasile CIMBRU, Toadir COZMA, FÂŢUL, Vasile DONISAN, Ion sin
MIRCĂŞOAEI, Ştefan NEMŢAN, Toadir DONISAN, Nichita sin NĂSTĂSOEI, Simion
GURĂU, Vasile NEMŢAN, Ion DONISANUL, Iacob MERILĂ, Ştefan, ungurian
(UNGUREAN), Ion sin Nichitei DONISAN, Samson BOMPA, Lupul PEI, bătrân, Ion
BRANDABUR, Ion CATANĂ, Ion BOMBA, Nichita PIRCUL, Ion DONISAN, Vasile
PEI, Toadir TODIRIAN, Lupul FORMINTI, Georgii sin Vasile ERHAN, Grigori, morar
(MORAR), Ion BĂRDAN, Pintelii BĂRDAN, Ion PARPALE, Petria EŢCU, Grigori
STURZA, Vasile GRĂMADĂ, Toadir PARPALE, Mihai PRUNDIAN, Grigori
PRUNDIAN, Dumitru HOPINCU, Chirilă GÂNSCĂ, Ion sin Vasile ERHAN, Dumitru
BIZĂRĂU, Iftimi HORGA, Vasile MÂNDRILĂ, Vasile sin Simion PRUNDIAN,
Toader MIRCĂŞ, Măriuţa DROBOAIA cu Hiloti holtei, Vasile sin PRUNDIANCEI,
Simion BUDĂI, vornicel, Gavril MÂNDRILĂ, Toader sin Ilieş MÂNDRILĂ, Nistor
PARPALE, Lupul zet rusului (RUSU), Georgii zet ROBULUI, Vasile sin IONILĂ,
Gavril CIOCAN, Grigori TĂRÂŢĂ, Georgii FRUNTEŞ, Costandin DURCA, Simion sin
PRUNDINCEI, Nichita COZMA, Toadir, morar la Grămadă, Floria, morar la Lupu, rus,
Ion URSACHE, Irimia URSACHE, Toadir LUCAN, Petruş MIRCĂŞ, Ion MIRCĂŞ,
vornicel, Ştefan MIRCĂŞ, Ianachi, butnar (BUTNARU), Toadir STURZA, Georgii
ŞANDRU, Gavril, morar la Vasile Şandru, Grigori sin Moisa BÂRCIOG, Dumitraşcu
SIMIONESCU, Vasile SANSON, Ion sin popei BUDĂI, Dima, ciobotar, Irina
ERHĂNIASA cu holtei, Ion, zugrav (ZUGRAVU), Petria MÂNDRILĂ, Gavril
ŞANDRU cu mamă, Georgii STURZA, Ştefan sin diaconiţii (DIACONIŢA), Simion
IVAN, grosar, Grigori sin popa ION, Vasile ŞALGĂU, Toadir BĂRDAN, Vasile
CIMBRU, Grigori brat lui (frate lui Vasile Cimbru), Grigori COCORAN, Gavril
CIMBRU, Ion HOLUŢĂ, Petria sin a preutesii (APREUTESI), Vasile brat lui (frate lui
Petrea APREUTESI), Damaschin brat lor (APREUTESI), Toadir PERŢUL, Chirilă
URSACHI, Vasile sin CIOCĂNIŢII, Ştefan sin Nicolai CIOCAN, Ştefan sin Pricopi
CIOCAN, Gavril BURDUHOS, Lupul sin PEIOAEI, Ion sin Nicolai BURDUHOS,
Nicolai, lacatuş (LACATÎŞ), Ion, lacatuş, Ion sin Dumitru BURDUHOS, Ion
MIDRIHAN, Dumitru, brat lui (MIDRIHAN), Chirilă, brat lor, Toadir PLATON, Ştefan
MERILĂ, Nistor MERILĂ, Vasile FUIOR, Toader PLATON, bătrân, Chirilă sin Nichitei
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DONISAN, Ion sin Chirilă, bejenar (BEJENAR), Ion ARINUL, Vasile sin Dumitru
BURDUHOS, Dumitru sin Ilieş MÂNDRILĂ, Simion sin Grigori ŞANDRU, Toadir a
PALAGHIEI, Ion sin lui, Petria, olar, Simion CIUPERCĂ, Miron BRATU cu mamă, Ion
sin Petrii GRĂMADĂ, Pintelei sin Petria GRĂMADĂ, Toadir sin Petrii LEŞAN cu
mamă, Toader, olar (OLARU), holtei cu casă, Chirilă CRĂCIUNESCU, Georgii
PITECAR, Vasile brat Georgii PITECAR, Gavril mă-sa Mărica, Gavril sin Dumitru
COJOC, Solomon brat lui (COJOC), Toader sin Chirilă VASILAŞCO, Vasile brat lui
(VASILAŞCO), Vasile nepot GAVRILIANULUI (GAVRILEAN), Măriuţa PERIOAIA
cu holtei, Ion cu mă-sa Rucsanda, Cârstina STURZOAIA cu holtei, Gavril MÂNDRILĂ,
Georgii sin Ion ERHAN, Ştefan brat lui (ERHAN), Gavril PERJUL, Grigore URSACHI,
Ion brat lui (URSACHI), Toader sin CHIRUŢEI, Vasile sin IACOB cu mă-sa Tudosia,
Petria CIOCAN, Ion CIOCAN, Dumitru TĂUTU, Ion zet sacrieriolui (SĂCRIERU),
Georgie DOROFTEI, Ion, ungurian, mesărciu, Precopi BURDUHOS, Toader, rus,
Grigori zet BEJENAR, Georgii cumnat lui (BEJENAR), Dumşe COCÂRŢĂ, Ion,
ungurian zet PRUNDIAN, Chiriiacu RĂESCU, Măriuţa DOROFTIASA cu holtei, Chiril
POTLOG ot Sadova, Grigori HUŢESCU, Toader OJICĂ, Ion LUPESCU, Nistor sin lui
POSTOLACHI, toţi cu casă în Câmpulung, dar şi cu gospodării în Pojorâta, pe Grigore
CIOCAN, Ion POSTOLACHI, ambii din Pecişte, pe Ion GRIGORIAN, Vasile
MÂNDRILĂ, Chirilă GRĂMADĂ, Simion, rus (RUSU), Ion sin Irinei din Fundu
Moldovei, Ion CIOCAN, Ion ŢIGANIA, Duminte CIOCAN, Maria ŢIGANOAIA cu
holtei, Ştefan CIOCAN, Ion MOROŞAN, Alecsa, rus (RUSU), Mihai, rus, toţi din
Ciocăneşti, Nicolai ULIAN Izvorul Alb, Manolache FLOCEA ot Valea Casei, Gavril
TĂUTU, Simion cu fratele lui holtei, Gavril MAZIRE, Vasile sin Ion MAZIRE, Andrei
MAZIRE, Vasile sin Toader MAZIRE, Ion sin Dumitru MAZIRE, toţi din Slătioara,
Georgiţă sin popa Chirilă ot Ostra, Petria, morar ot Şipot, Chirilă COJOC ot Ştilbicani,
Ivan, ungurian ot Gura Plutoniţei, Georgii BĂLAN, Ion sin lui (BĂLAN), Iacob
LEHACI, Petria ŞANDRU, Toadir BĂLAN, Lupul BĂLAN, Gavril sin popa MIRCHEŞ,
toţi din „Doroftei‖, adică din Doroteea, Vasile VENIN ot Bucşoaia, Ştefan BURDUHOS
din Frumosu, Petria GAVRILIAN, Vasile sin lui (GAVRILIAN), amândoi din Gura
Homorului, Ion sin Toadir, olar, Irimia, ungurian, amândoi jitari în Borghineşti, Ivan, rus,
jitar la Mihăeşti, Petria CRĂCIUNESCU, Toadir CRĂCIUNESCU şi Chirilă zet
CRĂCIUNESCU, jitari la Săscior, Ion GÂNSCĂ, Ştefan brat lui (GÂNSCĂ) şi Nistor
ROMAGA, jitari la Suliţaşi, Simion zet TIMOAEI, LAZOR, jidov, LEIBA, jidov,
staroste, ISAK, jidov a LEIBUŞOAEI, ISAK sin SAMOILĂ jidov, ISAK sin
IANKULUI jidov, AVRAM, jidov la Straja, BOROF fratele lui, tot la Straja, JOLMAN
PRPICA, tot din Straja, MOISA or Sniatin jidov şi AVRAM, velnicer, deci fabricant de
alcool.
Rufeturile: popa Petrea HASNĂŞ, popa Ştefan MÂNDRILĂ, popa Ion BUDĂI,
popa Petrea BUDĂI, diaconul Nicolai ULIAN, Ştefan sin Georgiţă, dascăl la Biserica
Domnească, Vasile sin popei ŞANDRU, dascăl la Biserica „Naşterea lui Hristos‖, Ion
LACATĂŞ, dascăl la Biserica Sfântului Nicolai, Ion sin popa BUDĂI, dascăl la Biserica
Adormirea Precistei‖, Ilieş GÂNSCĂ, panţir, Simion, pâslar, panţir, Grigori BOGUŞ,
panţir, Costandin ANDRONICIAN, panţir, Vasile sin ULIENIŢII, panţir, Ion ŞALĂU,
lemnar la vornicei, Ion ROATĂ, grosar, tij, Ion TRIŞCAR, pescar vornicesc, Grigori sin
BĂLĂNESII, posluşnic la săhăstrioară, Vasile PĂTRĂROI, tij, Ion BOMBA, scultelnic
la popa Ion BUDĂI, Crăciun STURZA, scutelnic la popa Petrea HASNĂŞ, Ion
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CIMBRU, scutelnic la popa Petrea BUDĂI, Vasile RĂUSANUL, scutelnic la popa
Grigori GRĂMADĂ, Vasile sin Ion STRĂJĂR, scutelnic la Straja Moldovinească, Ioana,
ursuleasa, săracă, Paraschiva RUCSANDROAIA, săracă, Cârstina VASILAŞCEASĂ,
săracă, Cârstina ULIENESE, săracă, Tudora, blănăriţă, săracă, Pelina, babă săracă,
Măriuţa TOPOROAE, săracă, Tofana GÂNSCULEASA, săracă, Nastasia, croitoriţă,
săracă, Tudoriniţa, săracă, Tudosia ŞĂNDROAE, prescurnieşa, şi Dochiţa FITIŢOAIA,
săracă.
În 1 martie 1775, Gavril, feciorul lui Chirilă Vasilaşcu, vinde o casă, cu zvoriştea
ei, lui Lupul Vranău, pentru 42 lei.
Între anii 1744-1776, la Câmpulung Moldovenesc s-au stabilit familiile
emigranţilor ardeleni Ioan CĂTANĂ (din Crăciuneşti), Gavril MORARIU (Vişeul de
Jos), Ion MORARIU (Zagra), Ion MORARIU (Berchiş), Gavril GRĂMADĂ (Sals),
Ştefan UNGUREAN (Berghia), Costan MOROŞAN (Săcălaia), Ştefan UNGUREAN
(Berghia) şi Tudor FERMIE (Bethlenfalău).
În 1775, Câmpulungul, cu Ciocăneştii, avea 1 boier, 6 popi şi 360 ţărani. În
Topografia lui Daniel Werenka sunt menţionate, pentru anul 1774, 377 gospodării,
numărul acestora crescând, până în 1784, la 444 gospodării.
În 1780, este menţionat încă un evreu câmpulungean, care încearcă să
concesioneze nişte terenuri de la stat, Isak Abraham, dar afacerea eşuează.
Între anii 1782-1787, se stabilesc la Câmpulung şi la Câmpulung-Sat primii
agricultori şi meşteşugari germani, proveniţi din Franconia, Bavaria şi din Austria.
1785: Pentru că nu reprezentau o comunitate, evreii din Câmpulung plăteau
impozitele, în baza brevetului din 27 mai 1785, comunităţii evreieşti din Suceava, situaţie
care continuă şi după 24 aprilie 1794 (până în 1859), când cererea evreilor câmpulungeni
Lazar Hopke, Isak Hausierer, Lazar Openauer, Simon Hausierer, Salomon Brinschik,
David Schlefer, Aron Unterhaner, Avraam Apter şi Jakob Trassler a fost respinsă de
autorităţi.
1719: Din seria evenimentelor obşteşti ale românilor câmpulungeni, mereu
aceleaşi, dar cu numele personajelor schimbate de trecerea vremii, fac parte şi judecăţile,
în faţa vornicului şi a celorlalţi 11 „oameni buni şi bătrâni‖. O astfel de judecată a avut
loc în 21 iunie 1719, sub vornicia lui Toader Başotă, care judeca o pricină mai veche,
pentru „un loc uitat de ei de demult‖, între Ionaşcu Prescurnicel şi Ion Ţinteş, în prezenţa
unor „oameni bătrâni şi anume Lupul Lateş şi Istrate Floce Latiş şi Pentelei Şandru‖
(„bătrân‖, în limbajul vechi, înseamnă străbunic, în vreme ce „oameni buni‖ înseamnă
bunici).
În 17 ianuarie 1729, vornicii de Câmpulung, Solomon Botez şi Toader Calmăşul
(părintele domnitorilor Callimach), judecă pricina dintre Iacob Bălan şi Chirilă Piticariul.
Bălan împrumutase doi boi de la Piticariul şi plecase să aducă „vin din gios‖, fără vamă şi
dări, cum prevedeau privilegiile câmpulungenilor. La întoarcere, Pavel Porşescul, stăpân
al unui munte din Breaza, îi ia boii cu forţa, pentru o datorie pe care ar fi avut-o către el
tatăl lui Iacob Bălan. Cum Piticariul, ignorând pricina cu Porşescul, îl trage în judecată pe
Iacob Bălan, vornicii hotărăsc să dea Bălan lui Piticariul un loc, „şi acel loc este aice,
aproape de sat, şi se cheamă Muncelele‖, loc moştenit de la Bălan cel Bătrân şi, deci,
pierdut, pentru că „pentru datoria tătâne-său s-au pierdut boii‖.
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1761: Dar cea mai interesantă judecată câmpulungeană, care ia în discuţie şi
şamanismul băştinaş (solomonarismul), are loc în 20 iulie 1761, când vornicul
Câmpulungului, Nicolai Kogălniceanu, are de judecat o pricină de descântec.
Descântătorul era un cioban, Neculai, angajat la turma lui Constantin Leuştean, ginerele
lui Gligori şi al Parascăi Flocioi. Ciobanul Neculaiu, vorbind, cică, cu Gligori şi Parasca,
„au zis că Maria, fata Flocioii, are fapt, dar el ştie să-l desfacă. Într-o luni, i-au descăntat
şi au luat fata şi au băut; şi având fata şi un frate, au luat şi fratele său şi au băut‖. În
următoarea zi, luni, ciobanul Neculaiu „le-au descăntat în miere şi fetii, din mierea aceea,
i s-au legat limba şi au rămas mută 5 săptămâni, iar fratile fetii s-au bolnăvit după aceea
(şi), la (o) săptămână, au murit‖. Vornicul Kogălniceanu îl interoghează pe cioban, care
„au zăs că el nici esti descăntătoriu, nici doftor, ce au arătat că cu învăţătura lui Gligorii
Flocii şi a Parascăi, fimei lui, au făcut ciobanul farmici cu păru şi cu ciuhur de pădure‖.
Parasca Flocii a confirmat spusele ciobanului, precizând că „a pus de descăntec cu gănd
bun‖. Pricina fiind „de mare pedeapsă‖, vornicul Kogălniceanu a amânat pronunţarea
sentinţei.
Judecăţi de hotar, cu lacomii călugări, au tot avut câmpulungenii, precum cea cu
Voroneţul, din 11 ianuarie 1723, pentru păşunile din Stulpicani, cea cu Homorul, din 21
mai 1737, pentru un munte în Breaza sau cea cu mănăstirea Putna, din 2 iunie 1742,
pentru „neşte munţi ai mănăstirii‖.
Privilegiile câmpulungenilor, despre care vorbea şi Dimitrie Cantemir, sunt
reconfirmate în 16 ianuarie 1708 (Mihai Racoviţă Vodă), în 12 martie 1737 (Grigore
Ghica Vodă), în 18 august 1747 (Grigore Alexandru Ghica), în 25 şi în 26 iunie 1767,
precum şi în 5 decembrie 1767 (Grigore Ion Callimah).
1785: În vremea austriecilor, când dreptul valah este, încet, încet, abandonat,
Ioniţă sin Petre Chirili este tras în judecată, în 21 aprilie 1785, de Gheorghe Piticari
pentru daune, după ce, deşi fusese tocmit să meargă la ţară ca plugar, nu a mers şi „a
şezut plugul trei zile‖.
În 30 mai 1790, în urma cercetării situaţiei moşiei Valea Seacă, Solomon Floce
are câştig de cauză, deoarece moşia lui Gheorghe Dodul fusese răscumpărată de „neamul
cel mai apropiat‖, Ion a lui Istrate Floce.
1800: Câmpulungenii erau foarte mândri de neamurile mari moldoveneşti, care îşi
aveau obârşia în vatra lor, ei precizând mitropolitului Kievului, Gavril Bănulescu, în 23
august 1800, care le trimisese o scrisoare cu întrebări, că „din Cămpulung se trag
Călmăşenii, Bănuleştii şi Erhăneştii… acele trii neamuri dintru on bătrân sunt neamuri
vechi din patria aceasta, în care Măriea sa Ioan Vodă Calmăşu (Callimah) şi pre osfinţia
sa kiru kir răpăusatul Gavriil (Callimah) Mitropolit a Moldovii, frate Mării sale Ioan, tot
de aice au fost, din neamul acela mai sus numit… după cum au eşit de la noi o samă din
Bănuleşti şi din Erhăneşti la ţara Ardealului şi din Călmăşeşti în ţara Leşească… iar o
parte au rămas până astăzi duşi în părţile acele‖.
1686, septembrie 29: „Micul oraş Câmpulung s-a predat (rămânând sub ocupaţie
polonă până în 1699), regele a trimis acolo pe Apostol (Chirgheci, colonel cazac, originar
din Putila, care, după ce a rupt barba egumenului Putnei, a plecat în căzăcime cu iobagii
de la Vicov şi de la Putila, revenind pe locurile natale ca… ocupant străin – n.n.) în
garnizoană. Se spune că se pot găsi, acolo, merinde‖993.
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1689: „Până să ajungem la Câmpulung, am fost nevoiţi să trecem prin renumitul
codru al Bucovinei, care are o întindere de peste patruzeci de leghe şi este vestit prin
marile victorii, pe care le-a dobândit, acum câţiva ani, hatmanul polon asupra turcilor şi
tătarilor, veniţi cu trupe foarte numeroase, sub comanda sultanului Galga, cu gândul de a
năvăli în Polonia. Trecerea prin acest codru este nespus de anevoioasă, drumurile sunt
foarte rele şi înguste, pământul este pretutindeni pătruns de apă şi plin de mlaştini, care
fac ca aceste căi să fie aproape de neumblat; totuşi, am fost nevoiţi să trecem pe acolo şi
să urmăm acele drumuri strâmbe şi supărătoare, al căror sfârşit părea că nu-l vom mai
vedea niciodată. Dar nu greutăţile drumului ne pricinuiau cea mai mare supărare: gândul
că s-ar putea să dea hoţii peste noi ne înfricoşa cu mult mai mult. După ce ne-am înfundat
câtva în acea fioroasă singurătate, am dat peste mai multe cete răzleţe, dar cum cei ce ne
escortau nu le erau necunoscuţi, de îndată ce se arătau, din faţă, acestor necunoscuţi, îi şi
risipeau fără nici o zăbavă. În felul acesta, am scăpat nevătămaţi şi teferi din codrul
Bucovinei şi am intrat în câmpiile Moldovei, pe care am înaintat câtva timp, cu mai multă
plăcere decât umblasem prin codrii întunecoşi, pe care abia îi părăsisem… După ce am
trecut şi de aceste câmpii, fără nici o păţanie, am ajuns la Câmpulung, unde am schimbat
escorta, şi ne-a însoţit şi ea tot cu atâta noroc şi devotament ca şi cea dintâi, până în
capitala Moldovei‖ 994.
1691: „Într-un ţinut sau comitat, între munţi, numit Câmpulung, sunt diferite case
de catolici şi, deoarece acest comitat, de cinci ani, încoace, dă dajdie şi ascultare Poloniei,
se află acolo o companie de poloni, drept garnizoană, printre care sunt şi mulţi catolici‖,
raporta, în 1691, Francesco Antonio Renzi995.
1694, Philippe Avril: „Până să ajungem la Câmpulung, am fost nevoiţi să trecem
prin renumitul codru al Bucovinei, care are o întindere de peste 40 de leghe şi este vestit
prin marile victorii, pe care le-a dobândit, acum câţiva ani, hatmanul polon asupra turcilor
şi tătarilor… am scăpat teferi din codrul Bucovinei şi am ajuns în câmpiile Moldovei‖ 996.
1708: „Câmpulungul cuprinde multe case, încheiate cu măiestrie, din lemn de
brad, şi are şi mulţi negustori ruteni, ce aduc, aici, tot felul de mărfuri din Polonia şi
Transilvania… Prin munţii Moldovei nu era sigur să mergi cu trăsurile şi trebuia sau să
vindem trăsurile noastre, pe un preţ de nimic, sau să le dăm încolo. Pentru trăsura noastră,
cumpărată cu 6 florini renani, nu am putut obţine, decât cu greu şi după multe rugăminţi,
abia o şa, şi încă din lemn şi neîmbrăcată. După ce au fost adunate, în sfârşit, toate cele
26 de persoane, ce ne fuseseră date drept escortă, şi s-a îngrijit acel agă turc să aducă
nişte cai odihniţi, de pe păşunile câmpulungene, ridicându-i, în temeiul autorităţii
militare, de oriunde puteau fi luaţi, lăsând, în schimb, pe cei de dinainte, pornim la drum
şi suntem siliţi să trecem, de mai multe ori, râul Moldova, decât mai înainte, când ne
aflam între Suceava şi Câmpulung, unde trebuise să-l trecem de câte zece ori. Şi pentru a
nu fi nevoiţi să mergem prea des contra torentului, a trebuit să alegem nişte poteci şi căi
de pe povârnişul munţilor, ce erau, mai degrabă, pentru capre, decât pentru cai. Abia ne
suiam pe un munte înalt, că din acesta se pornea altul, mai înalt şi, când am ajuns pe
culmea lui, calul meu, de altminteri foarte răbdător, s-a pornit, de la sine, să se
învârtească, de două sau trei ori, în cerc, şi a căzut de prea mare oboseală. Lăsând caii
noştri să mai răsufle o oră, ne suim, apoi, pe culmea cea mai înaltă şi, după asfinţitul
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soarelui, ne culcăm sub crengile brazilor, pe care întinsesem mantale şi covoare împotriva
violenţei ploilor nespus de năvalnice, care au ţinut două zile întregi; în urma acestei
încercări zadarnice, toate hainele noastre au fost udate de ploile de zi şi de cele de noapte,
iar caii obosiţi sufereau încă şi mai mult. În zori de zi, am ajuns la muntele cel mai înalt
dintre toţi, şi când gândeam că, după ce l-am trecut şi pe acesta, nu mai rămânea nici un
altul de trecut, iată un altul, mai abrupt ca primul, încât socoteam că am şi ajuns în
regiunea norilor. Din cauza ploilor neîncetate, se mai iveau şi alte neajunsuri. Când ne
aflam pe culmile cele mai înalte, ne temeam de tâlhari, despre care se credea că fuseseră
speriaţi de mulţimea călătorilor şi că se ascundeau în pădurile întunecate, după ce se
arătaseră, într-un loc, celor ce mergeau înaintea noastră, ca să-i vadă. Pe aceste culmi
înalte, poteca noastră era înfundată de arbori uriaşi, tăiaţi ca să încetinească năvălirea
duşmanilor, şi se mai adânceau, săpate de picioarele cailor, cu mersul lor, încoace şi
încolo, nişte gropi, pline atunci cu apă, de care nu se puteau feri caii, iar pe alocuri se
înfundau în ele până la genunchi, şi dacă erau să treacă de aceste gropi, făcute la intervale
egale, sau voiau să le ocolească, trebuiau să sară peste acei arbori, culcaţi la pământ, dar
era negreşit o stâncă foarte greu de trecut. Cum însoţitorii noştri nu puteau urca acel suiş
călare, se apucau de cozile cailor, ca să se ajute şi, astfel, erau traşi, mai degrabă, decât
mergeau; şi nici nu se putea lăsa ceva distanţă, de la unii, la alţii, decât cu primejdia
vieţii‖997.
1709: „4 noiembrie. Plecând, de acolo, la ora şase, dimineaţa, am coborât în
luncile Câmpulungului; în trecerea prin munţi, am găsit şi cimşir (merişor – n.n.) şi am
observat că, pentru nevoile comerciale, ar fi bine să se clădească, în munţii Săliştei (între
Maramureş şi Moldova – n.n.), un orăşel sau un sat, deoarece moldovenii, din cauza
munţilor groaznic de înalţi ai Maramureşului, nu prea trec, pe la Borşa, în Maramureş;
dacă, însă, s-ar face, acolo, un oraş sau un sat, acesta ar ajunge un fel de loc de depozitare
a mărfurilor, aduse atât din partea Moldovei, cât şi din partea Maramureşului. Pe la ora
unu, am poposit în primele case din Câmpulung, găsind, tot acolo, în apropiere, pe omul
locţiitorului generalului francez, care a însoţit, până la Bender, pe curierul suedez, pe
nume Briant; de la care am înţeles, mai întâi, că Mihai Racoviţă, voievodul Moldovei, a
fost ridicat de serdarul din Babadag. Cu toate că, în seara aceasta, aş fi putut intra în oraş,
a trebuit, după îndemnurile străjii, să poposesc şi să dorm acolo, la o cârciumă. / 5
noiembrie. A doua zi, dis-de-dimineaţă, am intrat în Câmpulung şi am petrecut ziua
aceasta ca să las caii obosiţi să se odihnească. / 6 noiembrie. Am plecat din Câmpulung, a
doua zi, la ora zece, mergând mereu pe apa Moldovei, şi am poposit, seara, la ora patru,
la o cârciumă şi am dormit acolo. / 7 noiembrie. A doua zi, plecând la ora opt, dimineaţă,
am sosit, la ora două, după-amiază, la Baia şi am dormit acolo, în casa preotului‖ 998.
1710: După bătălia de la Poltava, din 26 aprilie 1710, regele suedez, Carol al XIIlea, s-a retras, cu rămăşiţa de oşti, în Basarabia, în zona Tighinei, plănuind să îşi mute,
apoi, trupele în Polonia. „Atunci Mihai Racoviţă Vodă, văzând plimbarea craiului suedez
la Tighine şi-nţelegând că vrea să vină la leşi, a făcut ştire Moscului, când a veni, să
trimită oaste, în taină, sprinten, şi atunci or prinde pe crai, şi s-a ridica şi el, de s-a duce…
Venise, atunci, despre acea strajă moschicească, care puseseră nişte steaguri de
moldoveni de-ai moscalilor la mănăstirea Putna şi la Câmpulung, dar oblicind Mihai
Vodă, îndată a repezit, la dânşii, cu sfat de taină, să se ridice şi să se ducă, să nu
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oblicească tătarii, să prade ţara. Şi-ndată s-au ridicat şi s-au dus în Ţara Leşească. Mihai
Vodă, văzând că pe suedez l-au luat moscalii, din ţara lui, de la Cernăuţi, iar steaguri şi
joimiri au venit la Câmpulung şi la Putna, s-a şi împlut de frică, să nu-l priceapă craiul
suedez sau alţi neprieteni ai lui, boierii pribegi din Ţara Muntenească, să nu-l pârască la
Poartă că-s faptele lui sau meşteşugurile lui. Şi a şi-nceput a se găti, în taină, a-şi face
potcoave la cai şi căruţe, la Botoşani. Şi scosese cuvânt că vrea să meargă la un sat a lui,
ce-l are de moşie, Cândeştii pe Siret, să-l vadă. Şi trimisese şi pe socru-său, Dedul
spătarul, la Cernăuţi, de-i purta trebile dinspre moscali, ca, atunci când va ieşi dintre leşi,
să-l şi întâmpine oastea moschicească, să-l ia‖999.
1774: 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‖1000. „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 Moldova 1001. La
jumătatea lunii octombrie, „expoziția ordonanțelor‖ din Vama, Câmpulung și Dorna s-a
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conectat cu cele din Transilvania 1002. Porunca de a ocupa Cordonul a fost înfăptuită de
Mieg până în 24 octombrie 1774‖1003.
1775; „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‖1004.
1786: „În Bucovina, împăratul (Iosif II) 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‖ 1005.
1788, Contele Feodor Karacsay de Valyesaka: „Târgul Câmpulung are 568 de
case şi 2.600 locuitori‖1006.
1791, Johann Christian von Struve: „Câmpulung se deschide un şes lung şi
roditor. Am dat, acolo, peste un ţăran, care a băut, pe loc, 10 florini, ce îi primise ca
arendă pentru lunca sa. Tovarăşii săi şi-au scos, încă de la distanţă, pălăriile, dar, după
aceea, când le-am cerut un mic serviciu, au dispărut pe nesimţite. Mai mulţi au sărit din
care, ca să fure snopi de pe câmp. Unul ne-a oferit chiar, spre vânzare, un drob de sare,
pierdut de tovarăşul său, care dormea. Aceasta nu surprinde, într-o ţară care a fost lăsată,
atâta vreme, pradă părăsirii şi bunului plac‖ 1007.
1793: „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!
1008
. 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,
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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 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 s-au 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
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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 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 sar 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
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Câmpulungului adeverim. Şi pentru credinţă s-au pus şi pecetea vetrei Câmpului, ce se
numeşte târg, şi noi suntem sub ascultarea lor‖1009.
1810: „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 izolate, 18 colonii germane, 5 sate maghiare: Hadikfalva
(Dorneşti), Istensegits (Ţibeni), Fogadjisten (Iacobeşti), Andrasfalva (Măneuţi) şi
Ioseffalva (Vorniceni)‖1010.
În 1843, existau, la Câmpulung Moldovenesc, patru biserici:
a) biserica Sfântul Nicolae, cu 738 enoriaşi, construită, din lemn, în 1698 de Ioan
Teodor CALLIMAH VODĂ şi mutată, în 1887 la Ciumârna, în locul ei construindu-se
alta, între 1887-1895; paroh era, în 1843, Ioan DAŞCHIEVICI;
b) biserica Naşterea Maicii Domnului, cu 1.146 enoriaşi şi cu Simion
MÂNDRILĂ paroh;
c) biserica Adormirea Maicii Domnului, construită în 1823 de Petru
GRIGORIAN, cu 823 enoriaşi şi cu Georgie CIUPERCOVICI preot administrator;
d) biserica Naşterii Domnului, construită în 1813 de Petru DIAC, Ioan ŞANDRU
şi Petru ŞANDRU, restaurată în 1875 de preotul George CIUPERCOVICI, cu 465
enoriaşi şi cu George HOSINSCHI preot administrator.
În 1848, vornicul Câmpulungului, Andrii Burduhos, însoţit de trei câmpulungeni,
s-a întâlnit cu Vasile Alecsandri, la Cernăuţi (Hotel de Paris). „Alecsandri zise „Îmi pare
bine!‖, dete mâna la vornic, apoi la toţi ceilalţi, care mai erau trei, îi pofti să şadă şi,
dându-se în sfat cu ei, ba despre alta, cum şi din ce trăiesc ei acolo, la munte, şi cum le
merge; aduse, pe-ncetul, vorba la stâni, la ciobani şi, în fine, la de au încă cântece vechi,
bătrâneşti, şi de le cântă la întâlniri vesele, la nunţi, la hramuri şi altele. Vornicul Andrii
zise că da, cântă; numai, acum, mai rar, că nu prea le vine a cântării şi a veseliei. Atunci,
unul din ceilalţi trei, cu numele Ioniţă Sabie, unul şi mie cunoscut şagaci şi glumeţ, ca
întrerupându-l pe Vornic, zice:
– Ba acum cântăm mai în toate zilele, dar cântăm cântecul acesta, dacă n-aţi bănui
să vi-l zic…
– Poftim, poftim, zi-l numai!, răspunse Alecsandri râzând.
Se puse pe scaun, în preajmătul lui Sabie, dară cam departe, ca să nu-l jeneze, şi
badea Ioniţă Sabie începu pe melodia „Doinei‖, în glas nu tare şi nici slab:
Cântî cucu‘ sus pe ciung,
Oi, rea veste-n Câmpulung,
Din Rarău până-n Bârgău
Şi din Runc până-n Muncel,
Câmpulungu-i vai de el.
Că de când (un nume pe care Porumbescu nu l-a reţinut) au intrat în Câmpulung,
Şi de când (acelaşi nume, dat imperialilor) au venit,
Câmpulungu-au sărăcit.
Cu-nvârteli, cu protocoale,
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Au rămas satele goale,
Satele şi casele
Şi strungile, bietele…‖ 1011.
1851: „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―,
poziţionează, pe acest itinerariu, aşa cum era şi firesc, şi Câmpulungul: „Din Vama, până
la Pojorâta, cale de o poştă şi jumătate, repere importante erau Eisenau (Prisaca Dornei),
râul Moldova şi Câmpulung Moldovenesc―1012.
1857: „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
propriu-zisă (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 nord-est 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‖ 1013.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖1014.
În 1876, la biserica Sfântului Nicolae, cu 1.138 enoriaşi, slujea parohul Vasile
COCOREAN, la biserica Naşterii Maicii Domnului, din Capu Satului, construită între
anii 1854-1858 de Ioniţă alui Dominte ŞALVARI din Fundu Moldovei, cu 1.198
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enoriaşi, slujea parohul Nicolai PRODANCIUC, biserica Adormirea Maicii Domnului
era închisă, iar biserica Naşterii Domnului, cu 1.090 enoriaşi, era slujită de parohul
George CIUPERCOVICI. La Câmpulung funcţiona, din 1876, o şcoală cu 6 clase, iar în
Capu Satului, din 1883, o altă şcoală cu 6 clase 1015.
1886: „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 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‖ 1016.
1887: „Câmpulungul are una din cele mai frumoase şi mai romantice poziţii în
munţii Bucovinei. De o parte şi de altă parte înconjurat de munţi înalţi şi păduratici, el se
întinde şi se desfăşoară în dreapta râului Moldovei, pe un şes îngust, dar pitoresc, într-o
lungime de nouă chilometri. De aici vine şi numele oraşului. Dar în dreapta şi în stânga,
munţii sunt curmaţi de pârâie sburdalnice şi, pe ţărmurile lor, oraşul se răsfiră în dreapta
şi în stânga, cuprinde şi aceste fundoaie romantice şi pline de farmec şi formează, astfel,
atinenţele Corlăţeni, Valea-sacă şi Isvorul-Alb. Câmpulungul are belşug de privelişti
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minunate, de parti care te încântă cu frumuseţea lor pitorească şi de unele locuri care te
uimesc prin sălbăticia lor romantică şi te fac să stai nedumerit locului şi, lipsindu-ţi
cuvintele de admirare, să-ţi înclini fruntea înaintea măreţelor formaţiuni de munţi şi
stânci, care, ca într-un capriciu al naturii, au răsărit printre munţi urieşi şi codri
seculari‖1017.
Duminică, 10 iulie 1887, Prinţul de Coroană Rudolf, aflat în călătorie prin
Bucovina, a ajuns şi la Câmpulung Moldovenesc. „În Câmpulung, Alteţa Sa fu primită, la
arcul de triumf, de primarul oraşului, Beligan, cu o cuvântare scurtă, şi, după ce mulţumi,
Alteţa Sa Imperială se porni la locul unde avea să se pună şi sfinţească temelia pentru
biserica ortodocs-orientală, lovind cu ciocanul de argint de trei ori în piatra fundamentală.
După actul acesta, Alteţa Sa Imperială se duse la primărie, unde se servi un dejun, în sala
foarte frumos decorată cu scoarţe şi scorţari, lucrate de Români din munţi. La dejun au
luat parte, afară de suita Alteţei Sale, dl. prefect Ortynski, şeful tribunalului local, dl.
Iancu cav de Grigorcea, şi primarul oraşului, Giorgi Beligan. După dejun, Alteţa Sa
Imperială se porni la Cârlibaba‖ 1018.
1888: Calea ferată Hatna-Câmpulung, plănuită a se da în folosinţă în ziua de 1
februarie 1888, a fost inaugurată, cu două trenuri pe zi tur-retur, distanţa fiind parcursă în
5 ore, începând cu 1 mai 1888 1019.
1888: Piatra de temelie a spitalului din Câmpulung a fost turnată în ziua de 10 mai
1888, de preşedintele ţării, Baron Pino, de baron Mustaţă, în numele comitetului ţării, şi
de consilierul guvernamental Iosif Kochanowski, care fusese desemnat şi şef al
comitetului care urma să se ocupe „de executarea acestei zidiri‖ 1020.
1890: „Ici-colea, se văd prin Câmpulung edificii care îi fac onoare; între aceste,
ocupă casa comunală locul prim. Un edificiu aproape gata va contribui mult la
înfrumuseţarea oraşului, şi anume o biserică greco-ortodoxă, zidită din piatră şi din
cărămidă‖1021. În 1890, din 5.534 locuitori ai Câmpulungului, 799 erau evrei. În 1890,
Câmpulungul avea 6.402 locuitori, trei preoţi (Tit cavaler de Onciul, Nicolai Prodaniuc şi
Teodor Doboş), doi cantori bisericeşti (Aristarch Cucu şi George Hutu), trei învăţători la
şcoala de 4 clase de băieţi (E. de Racoce, S. Prelipcean şi G. Diaconovici), patru la
şcoala de 4 clase de copile (Maria Prociukewicz, Ch. Prelipcean, Anna Spacec şi B. Gehl)
şi trei învăţători la şcoala din Capul Satului (Alexandru Ieşan, Eufrosina Diaconovici şi
Ilie Veslovschi). Primar al târgului era I. Cocinschi.
1896: Însoţirea de economie şi credit din Câmpulung s-a înfiinţat „luni, în 15/27
ianuarie 1896, la 2 oare după amiazăzi… în palatul comunal din Câmpulung‖ 1022.
1901: „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 Vama1023, împreună cu pastorul Lomicovschi, am avut ocazia să studiez dialectul
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locului și cel al Vetrei Moldoviţei1024. 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 Pojorâta1025, aflată la
confluenţa văilor Moldovei și Putnei‖1026.
1904: „Drumeţii se întâmpină rar, în cară ce lunecă şterse, ca nişte umbre. După
vreun ceas numai, încep cele dintâi case ale Câmpulungului, care se tot deşiră între
muncele cu brazi, lăţos şi nesfârşit. Nu sunt nici felinare în acest Câmpulung vechi;
femeile, îmbrăcate ca la munte, pe cap cu ştergare albe de pânză de casă, oamenii cu
sumane, cu pălării largi şi viţele lungi de păr uns, Nemţoaicele în haine de oraş merg pe
dibuite sau se ajută cu felinare în mână, ca în timpuri de tot vechi. Lumina făcliilor
prohodului dumnezeiesc (N.N.: Iorga vizitase Câmpulungul în primăvara anului 1904,
înainte de Paşti) aprinde fereştile bisericii de lemn a lui Ioan-Teodor Vodă Calimah,
Domn al Moldovei în 1758, născut în Câmpulung, dintr-un Orheian şi o femeie de
acestea cu catrinţă, cioareci şi ştergar, femei puternice şi suferitoare, dar fără frumuseţea
acelora de sus, de pe Moldoviţa. Felinarele şubrede, de modă veche, cu petrol, aruncă
chiorâş puţină lumină: altfel sunt dese în strada mare, ce se deschide, acum, cu prăvălii
impunătoare şi pavagiu bun. Biserica cea nouă, de zid, cu multe turnuri şi turnuleţe, a
Românilor, într-o grădină publică, e o clădire ca pentru un oraş mare. Tot aşa şi frumosul
Hotel Comunal, unde jos e cârciumă, cafenea şi restaurant, în care pirotesc lucruri şi
oameni, Nemţi şi Evrei‖ 1027.
1906: „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, sa 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‖1028.
1906: „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
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vorba de sprijinirea unei instituţiuni române gr. or., atunci… nu-s parale. Suntem foarte
curioşi cum se va rezolva cererea internatului român din Câmpulung‖1029.
1906: „Cine e Bellegarde acesta, care a putut obţine un succes atât de frumos,
în cel mai conştient cerc electoral românesc?‖ 1030, 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 l-au trădat pe Bellegarde, „într-un mod
de tot necalificabil şi nedemn, încercând să aţâţe spiritele pentru contele
Bellegarde‖1031, a primit doar 1.014 voturi. Motivul dizidenței împotriva lui Bellegarde,
„conte membru al casei împărăteşti‖ („înrudit cu soţia moştenitorului de tron‖ 1032,
Sophie Maria Josephine Albina Chotek von Chotkow und Wognin), era originea lui
germană, provenită din naturalizarea francezului din Savoia 1033 Heinrich Graf Bellegarde
(1756-1845)1034, General de Cavalerie1035 şi, apoi, Feldmareşal, comisar al provinciilor
lombarde, în timpul războaielor napoleonene 1036, încă din 18051037. 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‖1038… 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‖ 1039, nu putea fi
acceptat într-o ţară în care numai „se bat domnii după deputăţie‖1040, pentru că „în
1029

Apărarea Naţională, Nr. 3, Anul I, Cernăuţi, duminică 14 octombrie stil nou 1906, p. 4
Gt., Viața Românească în Bucovina, în Viața Românească, Volumul V, anul II, Iași 1907, p. 305
1031
Apărarea Naţională, Nr. 21, Anul II, Cernăuţi, joi 21 martie stil nou 1907, p. 2
1032
Revista Politică, Nr. 20, Anul VII, Suceava, în 26 februarie 1911, p. 4
1033
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
1034
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
1035
Hüffer, Hermann, Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französischen Revolution Bd. Der
Frieden von campoformio, Leipzig 1900 , pp. 170, 241
1036
Helfert, Joseph Alexander, Freihaerr von, Ausgang der französischen Herrschaft in Ober-italien
und Brescia-mailänder Militär-verschwörung, Wien 1890
1037
Angeli, Moriz, Edler von, Erzherzog Carl von Österreich als Feldherr und Heeresorganisator,
Wien 1897, pp. 45, 74, 115, 139 (decorat cu Ordinul „Maria Theresia”).
1038
Şotropa, Virgil, avera din 1821 şi Regimentul năsăudean, în Lapedatu, Alex.; Lupaş, Ioan, Anuarul
Institutului de Istorie Naţională, IV 1926-1927, Bucureşti 1929, p. 143
1039
Apărarea Naţională, Nr. 21, Anul II, Cernăuţi, joi 21 martie stil nou 1907, p. 2
1040
Revista Politică, Nr. 1, Anul VI, Suceava, în 16 octombrie 1910, p. 5
1030

296

Bucovina, e o veche datină că politica se face pentru persoane‖1041, profitând de faptul că,
„îndopat cu minciuni, poporul nostru se apropie de pieire‖1042 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 Lupu 1043 – tatăl vestitei Octaviei Lupu-Morariu,
partenera de viaţă a cărturarului Leca Morariu, şi Vasile Liţu, „bucovinean şi publicist
însemnat‖1044, că „Francisc Bellegarde, numit de către popor Tata muntenilor‖ 1045,
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‖ 1046.
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‖ 1047, 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‖1048. „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‖ 1049. 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‖ 1050. 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‖1051, 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‖
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şi care înţelesese că doar „doi bărbaţi vrednici au avut ca deputaţi, pe neuitatul
George Popovici şi pe contele Bellegarde‖ 1053, a „inundat comunele cercului electoral şi
a agitat cu deosebită căldură pentru Bellegarde‖ 1054, 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‖1055. „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‖ 1056, 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‖ 1. 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‖1057, 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
că un popor aşa de bun, cinstit, muncitori şi deştept ca românii din Bucovina nu se află în
întreaga împărăţie‖1058. 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‖ 1059, 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‖ 1060. 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‖1061.
Dar, înainte de a pleca, „dl conte s-a dus în vizite de rămas bun, făcute pe la ţărani, peacasă‖, vizite care sugerau speranţa „că dumnealui s-a dus ca să vină iară, când vor fi
vremile mai potrivite‖1062. Avea mulţi fini şi cumetri prin satele ţinutului Câmpulung1052
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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‖1063, 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‖ 1064, 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?‖ 1065.
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‖1066.
În 1907, paroh la biserica Naşterea Maicii Domnului şi protopresviter era
Amfilochie BOCA, născut în 1831, preot din 1860, paroh din 1863, iar cantor, din 1886,
era Theodor DORNEAN, născut în 1856. Biserica Sfântului Nicolae îl avea ca paroh pe
Nicolai ZURCAN, născut în 1857, preot din 1883, paroh din 1901, cantor fiind, din 1906,
Nicolai BALAN, născut în 1881. Biserica Naşterea Maicii Domnului îl avea paroh pe
doctorul în teologie George LUŢIA, născut în 1863, preot din 1891, paroh din 1901,
preot cooperator fiind Ioan VOLOŞCIUC, născut în 1864, preot din 1891, iar cantor, din
1899, George HUTU, născut în 1872.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Câmpulung, oraş, centrul districtului politic şi al ocolului judecătoresc cu acelaşi nume, este situat pe malul drept al
râului Moldova, la piciorul munţilor Măgura şi Runcu. Are o suprafaţă de 139 kmp, cu
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7.000 de locuitori, din care românii formează marea majoritate, iar restul se compune din
evrei şi germani. Ca localitate cu titlu de oraş, comuna se compune, pe lângă centrul
Câmpulung, din următoarele mahalale: Cocoşul, Izvorul Alb, Pârâul Corlăţeni, Pârâul
Lelei, Pârâul Morii, Sub Muncele, Valea Sacă, Vicovanu şi târlele Hurgiş şi Valea
Caselor. Oraşul este străbătut de drumul mare carpatin, ce vine dinspre Gurahumora şi
duce în Transilvania, apoi mai este centrul unei reţele de câteva alte drumuri districtuale.
Prin Câmpulung trece însă şi linia ferată locală Hatna, Dorna-Vatra, având aci două
staţiuni, la ambele capete ale oraşului. Câmpulungul este sediul unui căpitan districtual
(prefect), a unei judecătorii şi perceptorii; are două şcoli populare, de câte şase clase, şi
două de câte 3 clase, precum şi o şcoală industrială pentru lucrarea lemnului. Are un spital destul de mare, diferite institute de credit şi un cabinet de lectură român. Cultul
populaţiunii ortodoxe este îngrijit de patru biserici, din care prima e în partea dc de sus a
oraşului, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului‖, şi a fost zidită, la 1823, de diaconul
Miron Ciupercă, având ca filială şi o clădire deosebită, cu hramul „Naşterii Domnului‖,
clădită la 1813. A doua biserică principală este cea din mijlocul oraşului, cu hramul „Sf.
Nicolae‖, zidită de curând, pe locul unde fusese întemeiată, la 1698, de domnii Moldovei,
Ioan şi Toader Calinah, clădirea veche de lemn, dăruită în urmă satului Ciumârna. A treia
biserică şi cea mai mare, cu hramul „Naşterii Maicii Domnului‖ şi care deserveşte partea
de jos a oraşului, a fost zidită la 1854, de Ioniţă Şalvari din Fundul Moldovei. Afară de
asta, se află la Câmpulung o bisericuţă pentru catolici şi protestanţi şi o capelă grecocatolică. Istoricul oraşului îşi are începuturile sale deja în veacul al doisprezecelea, când
s-a fundat, după cum se crede, în regiunea aceasta, prima republică moldovenească,
alcătuită probabil din români de peste Carpaţi, emigraţi din cine ştie ce pricină. Această
republică a trăit în neatârnarea relativă a acelor vremuri timp de 100 de ani, până a fost în
sârşit încorporată în noul principat al Moldovei, întemeiat de Dragoş Vodă. Deşi expusă
invaziunilor celor ce căutau trecătoarea cea mai lesnicioasă prin Carpaţi, câmpulungenii
au ştiut să-şi păstreze mult timp autonomia lor, dovadă că şi domnitorii Moldovei erau
siliţi să le acorde tot felul de privilegii, ce concordau cu meritele câmpulungenilor ca apărători ai hotarelor ţări. Ei îşi alegeau vornicii singuri sau primeau pe cei recomandaţi de
Vodă, plateau dări mai mult de bună voie şi erau scutiţi de multe obligaţiuni generale
celorlalţi supuşi. Împrejurimea Câmpulungului este extrem de romantică, mai ales Rarăul
apropiat, cu Pietrele Doamnei şi Valea Deei, locuri care sunt foarte căutate, în timp de
vară, de numeroşi excursionişti. Proprietatea comunei, după ultima statistică, se compune
din 295 hectare pământ arabil, 3.769 hectare fânaţuri, 57 hectare grădini, 1.117 hectare
imaşuri, 697 hectare poieni şi 7.545 hectare păduri. Animale domestice număra comuna:
478 cai, 2.708 vite cornute, 5.640 oi, 1.005 porci şi 276 stupi‖1067. De-a lungul timpului,
din rândurile evreimii câmpulungene s-au ridicat avocaţii S. Hutmann, Ignaz Raschkes,
Samuel Terner, Friedrich Pichler, M. Heyer, David Koppelmann, Rudolf Marian, Jakob
Bar, Friedrich Haas, Maximilian Koch, Jakob Schneider, Jonas Feyer, dr. Schmidt
(fratele celebrului tenor Joseph Schmidt), Rosner din Vama, Moses Kimmelmann, Benno
Schieber, Jaques Schieber, Rudolf Medilanski, Saul Kern şi Max Kern, medicii Jakob
Mehlmann, Theodor Mehlmann, Josef Harth, Heine Harth, Schajowitz, J. Sobe, Bernhard
Friedl, Berl Merdler, Niederhoffer, Hauslich, S. Klein, N. Nadler, M. Wassermann,
Salome Mischel-Gruenspan, Salome Wohl, stomatologii Josef Glasberg şi Jakob
Geisinger, bancherii Josef Harth, Leib Schlaeffer şi fiul lui, David, industriaşii:
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Siegmund Picker, Julius Kreindler, Arkadius Bar, Adolf Gelber, Meier Kissmann, Baruch
Sternschuss, fraţii Leon şi Sami Reichmann, Tobias Kern, morarii Leib Schlaeffer,
Jossel Tarter, Jean Bercovici şi Mendl Wassermann, precum şi proprietarii de
restaurante, cafenele şi cofetării Osias Einhorn, Naftali Bleiweiss, fratii Rostower,
Abraham Lehrer, Wolf Sobe, Osias Moise Schneider, Jossel Mee, Samuel Spetter,
Salomon Spetter, David Besner, Schmiel Wagner, Nutzi Hirschhaut, Koppel Schlaffer,
Moise Glasberg, Avraam Kreisel, Carl Meth, sau berarii Mizzi Schieber, fraţii
Distelfeld şi Bruno Katz. În lagărele din Transnistria au murit, printre alţi evrei
câmpulungeni, şi medicii Hammer, Hermann Holdengraeber, Simche Schaechter şi Fischl
Siegel şi farmacistul Albin Schnarch.
1914: „În 18 decembrie, la 8 ore dimineaţa, Arhiducele Moştenitor Carol Francisc
Iosif 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!... La reîntoarcerea de pe frontal din est… . 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 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‖.
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
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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‖1068. „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‖ 1069.
1914-1918: „Luni, seara, trupele ruseşti se aflau la 10 km depărtare de Cernăuţi‖.
Dar cu o zi înainte (în 2 septembrie – n.n.), odată cu mutarea administraţiei la Vatra
Dornei, pe ruta Cernăuţi-Dorna, trenurile circulau din jumătate în jumătate de oră, cu câte
zeci de vagoane, ticsite de oameni. „Dar nu numai în trenuri, ci şi în trăsuri şi căruţe, şi
chiar pe jos, porneau zeci de mii de locuitori ai Cernăuţului pe drumul ce duce la Dorna
Vatra, Gura Humora, Câmpulung şi Suceava. Era un spectacol mişcător revărsarea asta
de lume disperată, oameni care porneau în voia sorţii, căutând un adăpost, un loc sigur,
ferit de năvala ruşilor. Vremea posomorâtă şi ploaia torenţială au mărit şi mai mult
tristeţea acestui tablou al unei populaţiuni care fuge de teama duşmanului‖ 1070… „Vatra
Dornei este în plină panică. Din moment în moment se aşteaptă năvălirea ruşilor, care vin
din partea Maramureşului (ocupaseră Transcarpatia – n.n.)… Câteva regimente austriece
sunt în localitatea Iacobeny, unde au întărit cu şanţuri şi sârme muntele Mestecăniş. Tot
acolo, au tăiat pădurile, ca să lase valea deschisă înspre Câmpulung‖ 1071. „După ce au
trecut de Bucşoaia, ruşii au înaintat până la Câmpulung, unde au stabilit cartierul statului
major al trupelor de ocupaţie ruseşti (comandant era generalul Baron Vebel, însoţit, în
acele zile, şi de generalii Laurenţiev şi Navroţchi, care au sosit în Bucovina pentru a
stabili strategia ofensivei – n.n.). În lagărul acesta s-au construit grajduri pentru 500 de
cai, s-au adus 50 de tunuri şi s-au concentrat numeroase trupe‖1072. „Înfrângerea ruşilor în
munţii Bucovinei, care pare a avea o deosebită importanţă, a hotărât comandamentul rus
să evacueze aproape întreaga Bucovină. După unele informaţii, e iminentă şi părăsirea
Cernăuţilor de către autorităţile şi trupele ruseşti‖ 1073. Retragerea era confirmată şi de
comunicatele rusesc şi austriac din 26 ianuarie, ultimul precizând glorios că „trupele
noastre înaintează, cu deplin succes, pe când ruşii se retrag cu grabă. 12.000 de prizonieri
au fost făcuţi, ieri, şi s-a adunat numeros material de război. Trupele noastre au intrat, ieri
(deci, în 25 ianuarie – n.n.), după-amiază, în Câmpulung, în mijlocul ovaţiilor
populaţiei‖1074. Comunicatul austriac din 12/25 iunie 1916 preciza că, „în Bucovina,
trupele noastre au stabilit noi poziţii, între Câmpulung-Iacobeni. Înălţimile de la sud de
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Berhometh-Viznitz au fost evacuate de noi, fără intervenţia duşmanului‖ 1075. „22 iulie / 4
august 1917: Comunicatul rusesc lipseşte şi, din această cauză, suntem şi mai neliniştiţi.
Se zice că a căzut Câmpulungul, de unde se aud bubuiturile tunurilor. Alţii susţin că şi
Cernăuţul ar fi în mâna nemţilor. Mulţi ne asigură că rezistenţa ruşilor se organizează, în
mod serios, la Cernăuţi şi Hotin. Din tot acest haos, nu poţi să tragi nici o concluzie, nu
poţi ghici proporţia numerică a trupelor, de o parte şi de alta, nici nu poţi interpreta
însemnătatea mişcărilor de trupe germane şi austro-ungare‖1076.
1914-1918: Jertfa câmpulungeană de sânge pentru Bucovina şi pentru modul de
viaţă pe care îl reprezenta ea a fost făcută de „infanteristul Grigore Cerbu, Câmpulung,
Regimentul 22, rănit; rezervistul George Cimbru, Câmpulung, Regimentul 22, mort;
sergentul George Fetiţar, Câmpulung, Regimentul 22, mort; fruntaşul Toader Mercheş,
Câmpulung, Regimentul 22, rănit; infanteristul Toader Nisioi, Câmpulung, Regimentul
22, mort; fruntaşul Pircu, Câmpulung, Regimentul 22, rănit‖1077; „Sublocotenent Modest
cav. de Sorocean, Câmpulung, Regimentul 41, rănit‖ 1078; „infanteristul Petru Giosan,
Câmpulung, Regimentul 41, rănit‖1079; „infanteristul Dumitru Prundu, Câmpulung,
Regimentul 41, rănit; infanteristul Ştefan Semcu, Câmpulung, Regimentul 41,
prizonier‖1080; „legionarul (adică voluntarul prea tânăr pentru a fi înrolat – n. n.) Ilie
Filimon, Câmpulung, Comp. 2, mort (25-27.12.1915); legionarul Costan Ţăran,
Câmpulung, Comp. 2, mort (25-27.12.1915)‖1081; „infanteristul Petru Crăciunescul,
Câmpulung, Reg. 22, rănit‖1082. „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‖1083; „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‖ 1084;
„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‖1085.
1919, septembrie 10: Decretul de confirmare a autorităţilor judecătoreşti.
Începând cu 1 septembrie 1919, se confirmă „la autorităţile judecătoreşti din Bucovina,
următoarele persoane1086: La judecătoria Câmpulung: Kupczenko Eugenie, judecător
de district cu rangul VIII. / Dr. Löwy Ludwig, judecător cu rangul IX. / German Otto,
judecător cu rangul IX‖. „Numiri, începând de la 1 septembrie 1919: Samuil Zentner,
consilier conducător al judecătoriei Câmpulung, consilier de tribunal cu rangul VII. /
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Zaharovschi Eusebie, judecător la judecătoria Câmpulung, judecător de district cu rangul
VIII – se mută la Suceava. Rei Vasile, judecător de district la judecătoria din Câmpulung,
consilier conducător de judecătorie cu rangul VII – se mută la Ciudei. Teleaga George,
judecător la judecătoria Câmpulung, pretor cu rangul VIII – se mută la Siret‖.
1919: „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‖ 1087.
1919: „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 secretarului-şef pentru Agricultură şi Domenii, / Decidem: / Se numesc
în comisiunile agrare de ocol următorii domni (a se vedea tabelele alăturate)‖. În
Comisiunea agrară centrală, ca reprezentant al băncilor, „Teodor Tovarniţchi, director al
casei de economii din Câmpulung‖. În „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‖1088.
1919: 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: 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 Cocorean1089.
1922: „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: b). în calitate de învăţători definitivi şi
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învăţătoare definitive: Dimitrie Mitric Bruja la Câmpulung-Capusatului, Luisa Aurite
la Câmpulung-Capusatului‖ 1090.
1941: „Tablou de condamnaţii care au beneficiat de suspendarea executării
pedepselor, conform decretului-lege Nr. 1.132/941, Monitorul Oficial Nr. 94 din
19411091: 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; 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; 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.;
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.‖.
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:
Maciujoc Mihai, fruntaş, ctg. 1930, cu ultimul domiciliu în comuna C. Lung, jud. C.
Lung, mort la 16.VIII.1941‖1092. „Se publică mai jos Lista Nr. 13, de gradele inferioare
(trupă), morţi pentru patrie, în actualul război, începând de la 22 iunie 1941, ora 241093:
Rotundu Mihai, soldat, 1933, cu ultimul domiciliu în comuna Deia, judeţul Câmpulung,
mort la 5 iulie 1941; Piticar Ilie, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în oraşul
Câmpulung, judeţul Câmpulung, mort la 6 iulie 1941; Ţebrean Victor, soldat, ctg.
1940, cu ultimul domiciliu în comuna Deia, judeţul Câmpulung, mort la 17 iulie 1941;
Erhan I. Vladimir, soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în oraşul Câmpulung, judeţul
Câmpulung, mort la 13 iulie 1941‖.
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 fiecăruia 1094: Georgescu Marin, comuna Valea
Sacă, media 8,12; Pop Viorica, comuna Capul Satului – Câmpulung, media 9,50;
Purcel Gavril, utilizat, comuna Capul Satului – Câmpulung, media 8,25‖.
1945: Într-o duminică a anului 1945, în baza unui ordin care promitea refugiaţilor
din nordul Bucovinei că li se acordă cetăţenia română, „în incinta Şcolii generale nr. 3‖
din Câmpulung s-au adunat sute de pribegi români şi ucraineni. Şi-atunci, în acea
duminică sfântă, „câţiva ruşi beţi s-au apropiat de ferestrele şcolii şi au început să tragă,
la grămadă, în mulţime‖. Cei care, totuşi, au supravieţuit masacrului au fost urcaţi în
vagoane de vite şi duşi în Siberia 1095.
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1946: În Monitorul Oficial, Nr. 264 din 13 noiembrie 1946, pp. 11909 şi
următoarele, sunt înregistrate următoarele cooperative săteşti de credit: Cooperativa
„Creditul Mărunt‖, comuna Câmpulung-Moldova, judeţul Câmpulung.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 19471096, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Caproş Alexandru, de la Breaza, la Deia; Cotlarciuc Dragoş, de la Deia, la
Stulpicani; Coroamă Silvestru, de la Valea Sacă, la Izvoarele Sucevei; Amorăriţei
Nicolae, de la Valea Seacă, la Şaru Dornei, Sărişor‖.
La Câmpulung Moldovenesc s-au născut teologul Vasile GHEORGHIU (16 iunie
1872), pictoriţa Isidora CONSTANTINOVICI-HEIN (26 decembrie 1889), profesorul
Alexandru BOGZA (10 iulie 1895), rapsodul Mihai LĂCĂTUŞU (9 martie 1905),
pictorul Aurelian BUCĂTARU (21 februarie 1909), pictoriţa Rodica PAVELESCU (17
aprilie 1910), tragicul poet evreu Kubi Wohl (1911-1935), poetul Teodor MARICARIU
(23 februarie 1911), scriitorul George MOROŞANU (22 iulie 1911), pictorul Alexandru
PLEŞCA (7 iunie 1916), pictorul Traian DĂNILEANU (19 aprilie 1917), poetul Dragoş
NISIOIU (21 iunie 1925), cercetătorul ştiinţific Mircea BOICIUC (27 iunie 1927),
publicistul Graţian JUCAN (19 septembrie 1929), actriţa Monica GHIUŢĂ (26 iulie
1940), pictorul Gheorghe TOXIN (16 ianuarie 1944), pictoriţa Maria TOXINCOJOCARI (24 iunie 1946), pictorul Nistor Virgiliu PLEŞCA (20 octombrie 1952) şi
cântăreaţa şi compozitoarea de jazz Anca PARGHEL (16 septembrie 1957).
CÂMPULUNGUL RUSESC. În 13 decembrie 1433, când a fost convenit, pentru
prima dată, hotarul dintre Polonia şi Moldova, negociatorul moldovean, Tăutul logofăt,
din Vijniţa, Tăutul a primit de la Regele Vladislav al Poloniei satele, până atunci polone,
Câmpul Lung rusesc, Putila, Răstoaceli, Vijniţa, Ispasul, Milie, Vilavce, Carapciul,
Zamostie, Vascăuţii şi Voloca, deci cele de pe malul drept al Ceremuşului, noutatea
tratatului fiind aceea că muta graniţa, „de pe obcină‖, pe firul apei.
În 4 decembrie 1618, un oarecare „popa Diiac‖, soţul Avrămiei Tăutul,
răscumpără satul şi moşia „Cămpulung în munte, pe Cirimuşul Alb‖, pe care logofătul
Tăutul al acelei vremi îl zălogise lui Stroici, plătind 100 galbeni ungureşti. În 1623,
jumătate de sat, „la munţii se să numeşte Opolocanie‖, aparţine, prin moştenire, lui Mihai
Tăutul, pârcălab de Hotin.
1643: Logofătul Tăutul încearcă să-şi însuşească satul, în 20 martie 1634, de la
sora sa, Avrămia, şi de feciorul ei şi al popii Diiac, Lupul Popăscul, dar fără izbândă,
datorită zapiselor din 1618.
1696: Câmpulundul de pe Ceremuşul Alb rămâne în proprietatea lui Lupul
Popăscul până la moarte, din 4 noiembrie 1696 moşia fiind moştenită de fata lui,
Antimia, căsătorită cu Lodovic Grohovschi. În 4 noiembrie 1696, după o judecată în faţa
Divanului între Gheorghi Goian şi socrul său, Andrei Groholschi, „pentru a patra parte
din giumătate din tot satul din Ispas, care parte au fost a Antimiei, fetii Lupului
Popescului, şi ne-au arătat Gheorghi Goian şi un zapis de la soacră sa, cum au dat cu
limbă de moarte parte acea din Ispas featii sale, Aniţii, jupânesei lui Gheorghie Goian, iar
fiului său, lui Liudvic, au datu din giumătate de sat Câmpul-lung a treia parte, cu vecini,
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cu totul‖, partea din Ispas era întărită lui Gheorghi Goian, iar partea din Câmpulung
Rusesc, lui Ludovic Groholschi.
În 14 noiembrie 1691, Rafila, fata lui Lupu Popăscul, lasă soţului ei, Miron
Cucoranul, şi nepoatei sale, Aniţa, jupâneasa lui Ghorghe Goian, „parte me de
Câmpulung, care a fost giumătate de tot satul, apoi dintr-acea parte au luat Andrei
Grohovschi a tree parte, iar cele doă părţi rămân a mele‖.
Doi ani mai târziu, în 24 iulie 1698, Andrei Goian, fiul Aniţei Goianeasa şi
nepotul Antimiei, încearcă să-şi însuşească jumătate de sat, dar este pârât la Divan de
Constantin Turcul, starostele de Cernăuţi, şi de rohmistrul Liudivic, fiul lui Andrei
Groholschi. Curând, Groholschi „se haineşte‖, fugind în Polonia, aşa că, în 8 iulie 1701,
din porunca lui Duca Vodă, satul Câmpulung pe Ceremuşul Alb intră în stăpânirea lui
Gheorghe şi al Aniţei Goian. În 11 aprilie 1709, Liudivic Groholschi, feciorul Antimiei,
fata lui Lupul Popescul, zălogeşte partea sa de moşie din Câmpulung Rusesc lui
Constantin Turcul, pentru 60 lei bătuţi.
În 25 aprilie 1719, Miron Dari sărdar şi Toader Goian, rudele cele mai apropiate
ale lui Groholschi, sunt somaţi de Divan să răscumpere moşia de la Antimia, văduva lui
Constantin Turcul, ceea ce se şi întâmplă. În 20 februarie 1722, cei doi mai primesc încă
un sfert din sat şi din moşie, parte care le revine după Toader Paladi, care se căsătorise cu
fata lui Tăutul logofăt. Celălalt sfert de sat, care aparţinea lui Iuon Tăutul, este dăruit, în
12 ianuarie 1724, ginerelui său, Petre Giurgiuvan, străbunul pictorului din perioada
interbelică.
În 28 iunie 1724, localnicii din Câmpulung pe Ceremuşul Alb au parte de o
uşurare a birurilor, din partea lui Racoviţă Vodă, odată cu uricul acordat, pentru o parte
de sat, lui Grigore Potlog, pe motiv că au de suferit destule împilări din partea megieşilor,
deoarece „se mărginesc şi cu Ungurii, şi cu Leşii‖.
În 5 februarie 1740, stăpâni ai celei mai mari părţi a satului sunt Sandul Sturza şi
Toader Palade, care solicită Divanului Domnesc o nouă hotarnică. În 1 mai 1741, Ştefan
Vlad vinde lui Sandul Pelin, vornicul Câmpulungului Rusesc, cum este numit satul pentru
prima dată, un laz şi un vecin, pe Ştefan Hatman, fiul lui Sămion Hatman, pentru 23 lei
turceşti.
În 26 mai 1745, Petre Giurgiuvan, ginerele lui Iuon Tăutul, care primise drept
zestre moşioara din Câmpulung Rusesc, cu un anulit număr de vecini, vinde a şasea parte
din Câmpulungul Rusesc, „cu toate lazurile de pe ea‖, lui Sandul Sturza şi lui Toader
Paladi.
1746: „De o samă de vreme s-au învăţat oamenii de sănt vecini acolo (la
Câmpulung Rusesc), întracele sate, deş vându lazurile de la o parte unor stăpâni la alţ
oameni a altui stăpân‖, iar Ioan Vodă poruncea lui Miron Gafenco, în 8 aprilie 1746, să
cerceteze pricina.
În 10 august 1747, Ştefan Tăutul vinde nepotului său, Andrieş Potlog, un vecin,
anume Anton Laluşca. Un alt vecin, Gligori Biuaci, este tranzacţionat între cei doi, pentru
25 lei, în 10 martie 1752.
În 20 mai 1762, egumenul Putnei arendează unor „ruşi din Putila‖ opt munţi din
hotarul Ceremuşului, Bobeica, Cobistlitul, Iaroviţa, Lucina, Moldova, Pogoniştele,
Tomnatecul şi Ţapul.
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În 1775, Ocolul Câmpulungului Rusesc este menţionat, în recensământul lui von
Spleny, cu Stebnici Moldovenesc (5 popi, 524 ţărani), Maranici (7 popi, 306 ţărani),
Falcău (5 popi, 115 ţărani).
În 8 mai 1782, Iordachi Dari avea, moştenite de la străbunicul său, Antohi
Popovici, cinci părţi din Câmpulung Rusesc, în Iabloniţa, în Coniatin, în satul
Câmpulung, la Stimnic şi la Dihteniţe. Ion şi Dumitru Sturza aveau, în 14 iulie 1782,
jumătate din Câmpulung Rusesc, jumătate din Vijniţa şi din Milie, precum şi părţi
importante în Putila şi Răstoace.
1783: Mihalachi Giurgiuvan stăpânea, în 21 martie 1783, partea din Câmpulung
Rusesc a socrului său, Iuoniţă Potlog. Sandul Mălai şi cu mătuşa lui, Aniţa Tăutuleasa,
stăpâneau o parte din Câmpulung, cea a lui Pătrăşcan Tăutul, cu 14 ţărani. În 17
noiembrie 1783, Manoli Potlog şi Iuoniţă Volcinschi declarau, în faţa Comisiei cezarocrăieşti de delimitare a proprietăţilor în Bucovina, că în satul Câmpulung Rusesc „numai
oamenii sau capii de familie se numără, dar pământul nu se împarte‖. Partea neamului
Potlog s-a împărţit, prin căsătorii, între Mihalachi Giurgiuvan, Dumitraş Potlog,
Constantin Lepădat, Manole Potlog, Mariţa Tăutuleasa şi Ioniţă Volcinschi.
În 13 august 1785, a şasea parte de sat, cea a Tăutenilor, este moştenită, de la tatăl
ei, Sandul Tăutul, şi de la bunicul ei, Gheorghiţă Goian, de Ileana Mălăesii, pe care o
împarte celor cinci copii ai ei, Sandul, Gheorghie, Vasile, Gafiţa şi Aniţa, care o vând, tot
atunci, lui Iacob Romaşcan.
1791: Manole Potlog avea să dăruiască fetei lui, Maria, jupâneasa lui Andrei
Gafenco, părţile sale din Câmpulung Rusesc, cu 27 oameni, şi din Răstoace, cu 33
oameni, în 7 februarie 1791.
1793: Iordachi Dari avea să vândă lui Vasile Balş, în 8 iulie 1793, un sfert din
Câmpulungul Rusesc şi a opta parte din Ispas, pentru 12.000 lei turceşti, dar şi Balş va
vinde moşiile lui de sub munte, în 10 iulie 1793, pentru 16.000 florini, lui Iacob de
Romaşcan.
În 24 iunie 1794, Gheorghe Giurgiuvan moşteneşte partea lui Mihalachi
Giurgiuvan. În 1 mai 1798, Scarlat Sturza, general în armata rusă, vinde, odată cu alte
moşii moldoveneşti şi bucovinene, şi a opta parte din Câmpulungul Rusesc fraţilor Ştefan
şi Nicolai Aivas, feciorii lui Grigori von Aivas, Ştefan cedând fratelui său, Nicolai, şi
partea sa de moşie.
În 1 februarie 1798, Scarlat Sturza va vinde feciorilor lui Grigori Aivas, Ştefan şi
Nicolai, pentru 7.764 galbeni olandezi, jumătate din Vijniţa, a opta parte din Câmpulung
Rusesc, din Putila, din Răstoace şi din Petruşeni, Ştefan Aivas cedând acele moşii fratelui
său, Nicolai, în 1 mai 1799.
În 1 ianuarie 1805, Andrei Gafenco şi jupâneasa Maria (fata lui Potlog) vindeau
lui Ştefan şi Nicolai Aivas, pentru 8.100 florini, a douăzeci şi patra parte din Câmpulung
Rusesc şi a şasea parte din Răstoace.
În 22 august 1807, Constantin Lepădat îşi înzestra fata, Maria, jupâneasa lui
Constantin Grecul, cu părţile sale din Câmpulung Rusesc şi din Răstoace.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Vijniţa – Putila cu Stroroneţ (district),
Chiseliţeni, Toraki și Sergi, Plosca, Dihteniţa, Dolhopole sau Câmpulung rusesc,

308

Jabloniţa, Koniatyn, Petrasza sau Petriceni, Rostoki, Stebny cu Stepki, Uscie-Putilla cu
Mariniceni‖ 1097.
1871: „În 1871, în Dolhopole s-au născut cincizeci şi doi de băieţi, însă doar cinci
dintre ei mai trăiau, în 1892, ca urmare a epidemiei de difterită, care a făcut ravagii în
1873‖1098.
1877: În Dolhopole sau Câmpulung Rusesc funcţiona, din 1877, o parohie, din
care făcea parte şi cătunul Greblina, patron fiind graful Ladislaus BAWOROWSKI,
paroh – Titus TYMINSKI, născut în 1858, preot din 1886, paroh din 1894, iar cantor, din
1900, George MELNEK, născut în 1856.
1884: În Câmpulung Rusesc exista, din 1884, o şcoală cu două clase 1099.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Dolhopole (Câmpulungul Rusesc), comună rurală, districtul Vijniţa, aşezată pe dreapta Ceremuşului Alb, între Stebne,
la Nord, şi Coniatin, la Sud-Vest. Populaţia: 1.063 locuitori ruteni, de religiune gr. or. Se
compune din satul de reşedinţă, cu 642 locuitori, şi din cătunele: Domencovata,
Hencereva-Chicera (Hanczerewa-Kyczera), Reicale (Reikale) şi Vipcina (Wipczyna).
Partea centrală a comunei este străbătută de drumul de munte Iabloniţa-Stebne. Are un
oficiu poştal; o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul „St. Dumitru‖. Această comună este menţionată într-un hrisov, datând din 21 Octombrie 1606,
pe timpul domniei lui Simeon Movilă, unde se spune că aparţinea mănăstirii Suceviţa. La
1776, era însă în stăpânirea a 8 boieri şi a mănăstirii Putna. După un an de la ocuparea
Bucovinei, era stăpânită numai de: Ioniţă Sturza, Ioniţă Cantacuzino şi Iordache Darie.
Numele rutenesc Dolhopole, de la cuvintele ruseşti, dolgo = lung şi pole = câmp, este
identic cu românescul Câmpulung. Comuna însă purta chiar numele de Câmpulungul
Rusesc, punctul central al ocolului cu acelaşi nume. Acest ocol avea, încă din timpul
cuceririi teritoriului de către Ştefan cel Mare, 1498, drepturi speciale, care se deosebeau
de privilegiile ocolului numit Câmpulungul Moldovenesc, prin faptul că locuitorii ce
purtau numele de brănişteni (ţărani liberi), plăteau dări mai mici şi ţineau, împreună cu
vornicul lor, de ţinutul vechi al Cernăuţului. Lângă pârâul Pârcălab, în partea de sus a
comunei, se găseşte o peşteră, numită după prinţul Rudolf al Austriei. Populaţia, formată
din huţani, se ocupă cu prăsila de vite, cu exploatarea pădurilor şi cu plutăritul. Comuna
posedă 120 hectare pământ arabil, 673 hectare fânaţturi, 14 hectare grădini, 241 hectare
izlaz, 214 hectare pădure. Se găsesc 81 cai, 540 vite cornute, 1.186 oi, 281 porci şi 76
stupi. Dolhopole, târlă, pendinte de moşia cu administraţie particulară Putila, districul
Vijniţa. Are 2 case şi 18 locuitori‖1100.
1914: „Agenţia austro-ungară de presă comunică unele atrocități rusești împotriva
evreilor: După cum au constatat anchetele oficiale, rușii, după ocuparea Dolhopole, au
împușcat un locuitor și l-au răstignit, apoi, pe doi brazi, care crescuseră împreună. Au pus
pază în fața acestui bărbat martir, timp de trei zile, cât a durat până a murit. Soţia lui
zăcea bolnavă în pat, în timp ce soţul ei era măcelărit. La Dichtinez, rușii au ars 42 de
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case, inclusiv toate casele evreilor, școala publică și primăria. Ocupanții caselor au fost
alungați aproape goi‖1101.
1916: „Petrograd, 20 august 1916, ora 14 – comunicat rusesc: Pe râurile BialyCeremuş, în regiunea Dolhopol, trupele noastre împing adversarul în direcţia
Ferescul‖ 1102.
CAPU CODRULUI şi CAPU CÂMPULUI. Al doilea sat Bucureşti din istoria
României, după Zvoriştea, numită, în uricele lui Roman Vodă, din 30 mai 1392,
Bucurăuţi, a fost atestat abia în 21 decembrie 1514, când superbul fecior al lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt, Bogdan-Vlad, cunoscut în istorie drept Bogdan cel Orb, după ce-şi
pierduse un ochi în bătălie, cumpăra de la Luca Ilişescul, fiul Anei, nepotul lui Ivan
Corlat, satul „Bucureşti pe apa Moldovei, mai sus de Berchişeşti‖, sat numit, începând
din 1783 şi 1784, Capucodului şi „Capucodrului încoace de apa Moldovei‖, pentru a se
diferenţia de Capu Câmpului, numit, tot pe atunci, „Capucodrului dencolo de apă‖.
În 21 decembrie 1514, când, după ce cumpărase satul Bucureşti, Bogdan-Vlad
Vodă îl dăruia Mănăstirii Voroneţ, s-a făcut şi o hotarnică, reluată şi de hotarnicele de
mai târziu, în care se întâlneau, printre altele, toponimele La Vlad, Câmpul lui Miclin,
Pârâul Bălcoaiei, Pârâul Muncelului, Pârâul Runcul, Pârâul Topliţa, Pârâul Voroneciorul,
Poiana, Ţarina lui Micle, Ţarina Muncelului şi Moara lui Isac, toponime care
încredinţează memoria unor străbuni localnici unui neam lipsit de memorie. Ca iobagi ai
călugărilor de la Mănăstirea Voroneţ, bucureştenii Bucovinei au fost, generaţie de
generaţie, martorii deselor conflicte hotarnice dintre călugării de la Moldoviţa, care
stăpâneau Berchişeştii (cumpărat de Petru Rareş de la Toader Corlat şi dăruit mănăstirii),
şi cei de la Voroneţ, care stăpâneau Capu Codrului. „Certurile mănăstireşti‖, cum le
numea cărturarul interbelic Procopie Jitariu, în superba monografie folclorică a satului
său natal, Berchişeştii, au dominat secolele cu „neînţelegeri, neîntrerupte sfezi, urmate de
reclamaţii, de judecăţi, de recursuri, scrieri de apărare şi de fixarea, din nou, a hotarelor‖.
Ba se plânge Calistru, egumenul de la Voroneţ, de purtarea abuzivă a călugărilor lui
Teofan, egumenul de la Moldoviţa, ba se plânge Benedict al Moldoviţei de abuzurile
călugărilor egumenului Macari de la Voroneţ, iar domnii Moldovei trimit ispravnici, ba
chiar şi un mare căpitan de Soroca, să-i aducă pe calea luminoasă a înţelegerii lumeşti pe
înalt prea sfinţiţii negri ai averilor mănăstireşti.
1783: Şi-atât s-au tot certat şi pârât călugării între ei, încât nici n-au prea avut cum
să bage de seamă că trec veacurile, că vin austriecii şi, mai rău decât atât, averile lumeşti
se secularizează, în 1783-1786, adică trec în proprietatea statului, dar şi în proprietatea
foştilor obşti de iobagi mănăstireşti. „Astfel, vechiul hotar de pe pârâul Lupoaei, care
despărţea Berchişeştiul de Capucodrului, pricina atâtor înverşunate certuri, a fost împins
spre apus, până în pârâuţul Codrenilor‖, consemna Procopie Jitariu. Scăpaţi de teroare
călugărească, dar şi îngrijoraţi de posibila ei revenire, şi la Capu Codrului, ca şi la
Berchişeşti, „în scurtă vreme numai, sătenii au împrejmuit satul şi imaşul, la un loc, cu
gard înalt de nuiele ori cu şanţuri adânci; au separat şi pădurea de imaşurile corlăţenilor şi
codrenilor şi mai acătării... Din sat şi imaş, sătenii au construit o adevărată cetate‖.
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1786: „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 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‖1103.
În 1772, conform izvodului Mănăstirii Voroneţ, satul Bucureşti avea 70 familii,
cu 1.232 stânjeni „loc de hrană‖, adică teren arabil.
În 1774, satul avea, conform Topographiei lui Werenka, doar 56 familii, dar
numărul familiilor creşte, până în 1784, la 111, în tabelul parohiilor fiind menţionate
„Capucodrului încoace de apa Moldovei‖ (Capu Codrului) şi „Capucodrului dencolo de
apă‖ (Capu Câmpului). „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‖1104. „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 Moldova 1105. La jumătatea
lunii octombrie, „expoziția ordonanțelor‖ din Vama, Câmpulung și Dorna s-a conectat cu
cele din Transilvania1106. 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 Cernăuţi1107. 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‖1108.
1778: Din Ardeal, au venit la Capu Codrului, conform Consignaţiunilor lui
Enzenberg, din 27 ianuarie 1778, familiile lui Florea MUNTEAN şi Grigore FLOREA
din Dumitra, familia lui Şandru BÂRSAN din Budoi, familiile fraţilor Ştefan, Istrati şi
Grigore MOROŞAN din Moisei, familia lui Nichita LEŞAN din Leşu Ilvei, holteiul
Ştefan MORARIU din Dumbrava, familia lui Grigori I. RUSU din Aragniz, familia lui
Doroftei BUTURLĂ din Argalia, familiile lui Iosif UNGUREAN şi Georgiţă ALBU din
Herina, familia lui Maftei STRUŢU din Topliţa şi familia lui Sandu BÂRSAN din Caşin.
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1788, Hacquet: „De la Ilişeşti, înaintând, mai departe, spre sud, unde se ajunge la
punctele de graniţă Corlata şi Capu Codrului, am găsit, la trecerea mea prin această ţară,
avanposturile corpului austriac, în palăncile şi întăriturile care apărau, aici, o cale de
comunicaţie secretă, care ducea, din Transilvania, tot mereu prin munţi, până în Galiţia
(N.N.: este vorba de „drumul sării‖, cum a rămas cunoscut, care venea, dinspre Bistriţa,
pe Tihuţa, prin Vatra Dornei, Câmpulung, Gura Humorului şi Păltinoasa, apoi, prin
Cacica, Solca, Horodnic şi Vicove, ducea la Cernăuţi), în care voiau să năvălească turcii,
care înaintaseră până la Baia. La Capul Codrului, unde încep munţii cei îndreptaţi spre
sud şi unde ajungi într-o vale parcă închisă, iese din Carpaţi năvalnicul râu al Moldovei,
care, însă, aici nu e mare şi poate fi trecut, vara, în tot locul, cu piciorul. De la locul
amintit, în urmă, am mers, de-a lungul râului, spre nord-est, pe o vale îngustă, acoperită
cu o pădure minunată, prin care a fost croit un drum drept până la satul Humor, ce se află
la oarecare depărtare de râu. Acest loc este bine întărit şi îngrădit, de-a lungul întregii văi,
şi erau cantonate, aici, două companii ale unui regiment teritorial, care păzeau, cu două
tunuri, această trecătoare‖1109.
În 1843, parohia ortodoxă din Capu Codrului şi Păltinoasa, cu biserică zidită la
Capu Codrului, în 1721, de Pulcheria CANTACUZINO şi de familia acesteia, avea 1.186
enoriaşi, preot administrator fiind Constantin GRIGOROVICI. Parohia din Capu
Câmpului, cu biserica din 1782, ctitorită de Macarie, egumenul mănăstirii Voroneţ, cu
930 enoriaşi, îl avea paroh pe Grigorie BULIGA. În 1876, comuna bisericească din Capu
Codrului şi Păltinoasa, sat în care se înălţase o biserică, în 1857, întestrată cu un iconostas
adus de la Fundu Sadovei, avea 1.982 enoriaşi, paroh fiind Constantin GRIGOROVICI,
care moare în acel an şi este succedat de Mihail ILIUŢĂ. Preot cooperator era
Epaminonda PRELICI. În parohia Capu Câmpului, cu 1.134 enoriaşi, paroh era Ioan
TURTURIAN.
1851: „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...
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―1110.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Suceava – 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, Măzănăieşzi cu Stejăroaia, Stulpicani cu
Plutoniţa, Doroteea, Voroneţ cu Bucşoaia şi Frasin‖1111.
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1890: Şcoala din Capu Codrului şi şcoala din Păltinoasa, cu câte 5 clase, au fost
inaugurate în toamna anului 1890, iar şcoala din Capu Câmpului, cu 3 clase, din 1892 1112.
În 1890, Capu Codrului avea 2.693 locuitori, păstoriţi de preotul-publicist Mihail Iliuţ.
Primar era Gavriil Forfată, învăţător, Trifon Reuţ, iar cantor bisericesc era Dimitrie
Donisan.
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: ). 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― 1113.
1901: Dialectologul Gustav Weigand a poposit „la Capu Codrului, unde am
lucrat, cu două persoane, una după alta, și apoi mi-am pregătit singur prânzul‖, cele două
persoane, de la care a cules cântece fiind Dumitru Catargiu, care i-a cântat „Ci stai, leli,
suparată‖, apoi Ştefan şi Dumitru Catargiu (49 de ani) 1114.
1907: În 1907, paroh la Capu Codrului şi Păltinoasa era Mihail ILIUŢĂ, născut în
1838, preot din 1861, paroh din 1863, preot cooperator era Isidor PAŞCAN, născut în
1878, preot din 1903, iar cantor, din 1900, Dimitrie DONISAN, născut în 1852. La Capu
Câmpului, paroh era Emilian GRIBOVSCHI, născut în 1857, preot din 1888, paroh din
1903, iar cantor era, din 1900, Iraclie BANILEVICI, născut în 1846.
1908: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner1115, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Saveta NEDELE (Capu Codrului, 21 ani
în 1908) şi Spiridon CROITOR (Capu Câmpului, 26 ani în 1914).
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Capu Câmpului, comună
rurală, districtul Gurahumora, aşezată pe partea dreaptă a râului Moldova. Suprafaţa:
51,67 kmp; populaţia: 1.104 locuitori români, de religiune gr. or. Este legată de comuna
Capul-Codrului printr-un drum comunal şi de drumul districtual Suceava-Gurahumora, ce
trece prin această comună. Are o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu
hramul „St. Nicolae‖, zidită în anul 1782, de Macarie, egumen al mănăstirii Voroneţ.
Această localitate făcea parte, odinioară, din comuna Capu Codrului. Aci s-au găsit, de
repetate ori, monede vechi moldoveneşti. Populaţia, formată din locuitori originari şi din
colonişti transilvăneni, se ocupă cu agricultura şi mai ales cu exploatarea pădurilor.
Comuna posedă 273 hectare pământ arabil, 162 hectare fânaţuri, 29 hectare grădini, 314
hectare izlaz, 4.049 hectare pădure. Se găsesc 34 cai, 504 vite cornute, 368 oi, 410 porci
şi 50 stupi. Capu Câmpului, moşie, ce ţine de corpul moşiei cu administraţie specială
Capu Codrului, districtul Gurahumora. Are 2 case şi 11 locuitori. Depindea, odată, de
satul cu acelaşi nume. Capu Codrului, comună rurală (numită, într-o vreme, şi
Bucureşti), districtul Gurahumora, aşezată pe malul stâng al râului Suceava, între
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Berchişeşti şi Gurahumora. Suprafaţa 30,23 kmp; populaţia 2.693 locuitori români gr. or.,
precum şi puţini germani şi câţiva israeliţi. Se compune din vatra satului, cu 1.520
locuitori, şi din satul atenent Păltinoasa. Este străbătută de drumul districtual SuceavaGurahumora şi legată, prin o şosea comunală, cu comuna învecinată, Berchişeşti. Are un
oficiu telegrafic-poştal, precum şi o staţie de drum de fier, în Păltinoasa. Are 2 şcoli
populare, cu câte o clasă: una în Capu Codrului şi alta în Păltinoasa; o biserică parohială,
în Capu Codrului, cu hramul „St. Ioan Botezătorul‖, zidită la anul 1731, de Pulheria
Cantacuzino, precum şi una filială, în Păltinoasa. Pe timpul lui Bogdan, fiul lui Ştefan cel
Mare, se numea Bucureşti; a fost cumpărată de el, de la Luca Ilişescu, şi dăruită, apoi, la
21 Decembrie 1514, mănăstirii Voroneţ, în posesia căreia se afla şi la 1776. Aci se
găseşte o fabrică de scânduri, cu 4 gatere şi cu o linie ferată portativă. Populaţia, formată
din locuitori originari şi din colonişti transilvăneni, se ocupă cu agricultura, cu creşterea
vitelor şi exploatarea pădurilor. Comuna posedă 711 hectare pământ arabil, 216 hectare
fânaturi, 42 hectare grădini, 442 hectare izlaz, 1.346 hectare pădure. Se găsesc 72 cai,
1.060 vite cornute, 214 oi, 629 porci şi 170 stupi. Capu Codrului, moşie, cu
administraţie specială, districtul Gurahumora. Suprafaţa: 10,40 kmp; populaţia; 49
locuitori, germani, români şi izraeliţi. Se compune din moşiile: Capu Codrului propriuzisă, cu 3 case şi 14 locuitori, Capu Câmpului, Berchişeşti şi Păltinoasa. Moşia Capu
Codrului propriu-zisă depindea, odată, de satul cu acelaşi nume şi era în posesia
mănăstirii Voroneţ‖1116.
1910: „Se aprobă schimbul de posturi de învăţători între domnii Nicanor Bumbu,
din Berchişeşti, şi Adrian Cernăuţan, din Capucodrului‖ 1117.
1914-1918: „Medalia de bronz pentru vitejie: Dumitru Popovici, sergent major la
Regimentul 22 Glotaşi, George Albu, din Capu Câmpului, corporal la Regimentul 22
Glotaşi‖1118. S-au mai jertfit pentru Bucovina şi „rezervistul Ion Dişovan, Capu Codrului,
Regimentul 22, prizonier; legionarul (adică voluntar care nu putea fi încorporat – n. n.)
George Ieş, Capu Codrului, Comp. 4, rănit; legionarul Toader Catargiu, Capu Codrului,
Comp. 4, rănit; infanteristul Ambros Teutul, Capu Codrului, Regimentul 22, rănit‖1119.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Gura Homorului, făcea parte, ca locţiitor,
Ion Ardelean, agricultor, Capu Codrului‖ 1120.
În al doilea sat Bucureşti din istoria României, a văzut lumina zilei, în 12
decembrie 1908, marele poet iconar, care şi-a vărsat sângele în războiul pentru salvarea
României Mari şi, drept consecinţă, a fost condamnat la temniţă politică, la anonimizare
şi la uitare de România Mică, Teofil LIANU, care se trăgea din neamul Coştiugenilor de
la Hotin şi Soroca.
1943: 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 fiecăruia1121: Măcărescu Silvia, comuna Capul
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Codrului – Păltinoasa, media 8,00; Pop Viorica, comuna Capul Satului – Câmpulung,
media 9,50‖.
1946: În Monitorul Oficial, Nr. 264 din 13 noiembrie 1946, pp. 11909 şi
următoarele, sunt înregistrate următoarele cooperative săteşti de credit: Cooperativa
„Lumina‖, comuna Capul Câmpului, judeţul Câmpulung.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 19471122, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: 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‖.
1947: „Tablou de membrii Corpului didactic care au 20-34 ani serviţi, cu reţineri
pentru pensie, şi au cerut punerea în retragere, conform art. 132 din statut: Livescu
Varvara, com. Capu Codrului, 26 ani; Levescu Isidor, com. Capu Codrului; Măcărescu
Isaia, com. Capu Codrului‖1123.
1949: Conform ordinul „Nr. 14.170 din 1949, următorii membri ai Corpului
didactic (înăţământ elementar, ciclul II) se deleagă directori la şcolile din judeţul
Câmpulung-Moldova, după cum se menţionează: Guleac Eufrosina, director la Şcoala
elementară Capu Codrului‖1124.
În 5 decembrie 1918, s-a născut Alexandru BIDIREL, ultimul mare lăutar al
Bucovinei, vrednic continuator al legendarilor Nicolae Picu şi Grigore Vindireu.
Neamul Catargiu din Capu Codrului, a dăruit spiritualităţii româneşti doi
redutabili artişti plastici, sculptorul Silviu CATARGIU, născut în 8 ianuarie 1939, şi
graficianul Constantin CATARGIU, născut în 25 septembrie 1954.
CARAPCIU PE CEREMUŞ. În 13 decembrie 1433, când a fost convenit, pentru
prima dată, hotarul dintre Polonia şi Moldova, negociatorul moldovean, Tăutul logofăt,
din Vijniţa, a primit de la Regele Vladislav al Poloniei satele, până atunci polone,
Câmpul Lung rusesc, Putila, Răstoaceli, Vijniţa, Ispasul, Milie, Vilavce, Carapciul,
Zamostie, Vascăuţii şi Voloca.
1657: Aflat în Ţinutul Văşcăuţiului, în vecinătatea Stăneştilor de Sus şi de Jos, a
Bănilei Ruseşti şi a satelor Vilaucea şi Zamostie, satul Carapciu pe Ceremuş, din Ocolul
Cirimuşului, a fost întărit, în 9 martie 1657, pârcălabului Grigore Gherman, fiul
spătarului Toader Gherman, nepotul bătrânului Gherman, vătaf de Suceava, şi jupânesei
sale, Chelsia, fata lui Grigore Tăutul, în baza uricului Antimiei, fata Mânzatului, primit
de la Vasile Lupu Vodă. Tot atunci, Grigore Gherman obţine întăritură şi pentru alte
„ocine şi jirebii‖ din nordul Moldovei, inclusiv sate ale socrului său, Grigore Tăutul.
În 11 mai 1663, Tănase Talpici din Carapciu, fiul lui Marco Talpici, dăruieşe
nepoatei sale, Avrămia Bohatereţ, fata lui Gligori Tălpici, „partea mea de moşie şi ocină
dreaptă, din stâlpul de sus, a treia parte, şi cu tri lazuri, (pe) care le-am făcut din topor...
cu mâna me, anume un laz, odae pomăt, şi alt laz pe Hlebeciuc, din gios pe de Bereznic,
unde au păgubitoriu, ce feind eu ars de tălhari. Şi n-au vrut nime altul din niamul mieu să
1122
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mă grijască la neputinţa mea‖, printre martorii trazacţiei numărându-se şi Ioan Tiron din
Carapciu.
1694: Moşiile lui Grigorie Gherman şi ale jupânesei sale, Chelsia, au fost întărită,
prin ispisoc de împărţeală, în 8 februarie 1694, ginerelui lui Gherman, fostul mare armaş
Toader Albotă, şi urmaşilor lui Grigorie Tăutul, Gligorie, care primeşte şi „a şasea parte
din Carapciu‖, Neculai, Tudosia, Antelina şi Anastasia Tăutul.
În 26 iunie 1700, din porunca lui Antioh Cantemir Vodă, Grigoraş de Sinehău
încearcă împăcarea lui Sandul Murguleţ cu răzeşii din Carapciu, Budinţi, Stăneşti,
Costeşti, Ivancăuţi, din pricina unor ocini răzeşeşti din acele sate.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1125, din 1772-1773, înregistrează la Carapciu
pe Ceremuş, moşie răzeşească, „79 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, Nicolai, 1
diacon, Dumitraş, 1 dascăl, Hrihor, 2 umblători, Ilaş GAVRILIUC şi Sandul
ZAVRILIŢĂ, 10 şliahtici, Vasili CÂRSTE căpitan, Gavril sin MIRON, Ştefan brat ego,
Vasilie HIMUC, Toader CIORNOHUZ, Coste SAVIN, Ion TIRON, Ion zet ILAŞ, Ilii
CÂRSTE căpitan şi Gavril MIHAIL căpitan, 1 jidov orândar, Herşko, şi 63 călăraşi,
adică: Grigorie POPOVICI căpitan, Gavril DRUMĂU, Vasilie OSĂRIŢCHI, Gavril
LĂZORENCO, Alecsa CHIVA, Simion sin MIRON, Ion ISCĂ, Nichita DRUMĂU,
Miron DRUMĂU, Nicolai DRUMĂU, Tudosi ZAVIALIŢĂ, Mihail DRUMĂU, Tudosi
TIRONIUC, Andrei ZAVIALIŢĂ, Costaş ZAVIALIŢĂ, Gligoraş TOPALĂ, Petre
MASCOIASCO, Mihail brat ego, Nicolai ZAVIALIŢĂ, Mihail VERENCA, Toader
MAERICIOC, Vasili VERENCA, Dumitraş SĂVERNENCO, Ivan COSOVIŢ, Nicolai
ŞVEDU, Mihail ROBOCĂ, Toader brat ego, Gligoraş sin LISCO, Oleksa OPAIŢE,
Nicolai CARPU, Ion HUŢUL, Nichita MARIENCIUK, Ion PAVELENCO, Acsentii sin
PAVELENCO, Tudosii MARIENCIUK, Ion CORNICO, Alecsandru CORNICO, Ion
ŞIRABA, Matei PEŢII, Tănase zet TOTOLIT, Tănasă HUŢUL, Ion TOFAN, Coste
CHEVERIC, Mihail DRUMĂU, Gligoraş ŞFAT, Dumitraş ZAVIALIŢĂ, Miron
CIORNOHUZ, Ivan PRIPIICIUK, Toma OPAIŢ, Ion OPAIŢ, Onofrei ECHIM, Ignat
MAZURAC, Mihail EREMCIUK, Gligoraş VEZTICU, Lupaşco TOTOLICI, Andrei sin
ego, Nicolai sin LUPAŞCO, Gligoraş FIUCIUK, Ion VOIŢOC, Dănilă sin PĂTRAŞCO,
Mihai DRACE, Enachii LOS şi Petre BĂLAN.
În 1775, satul Carapciu pe Ceremuş avea 2 mazili, 1 popă, 80 ţărani şi 3 umblători
(încasatori de impozite, numiţi şi „barani‖), numărul gospodăriilor sporind, până în 1784,
la 161. Unul dintre cei doi mazili era Mihalache Onciul, cel care, în 26 iunie 1776, cerea,
împreunnă cu „alţi mazili, ruptaşi şi răzeşi‖ din Carapciu, printre care Gavril Mihailuc,
Ion Fruză, Andrei Lăzoresco, Gheorghe Ponici, Ion Deaconuc, Vasile Ponici, „să se
hotărnicească această moşie de Mihalache Giurgiuvanu, Manoli Tabără căpitan şi
Constantin Stroescul, dând şi toată cheltuiala ce s-ar face de aceşti hotarnici‖.
În 26 iunie 1776, mazilii şi răzeşii din Carapciu pe Ceremuş angajează trei boieri
care să le stâlpească moşiile, semnatarii înţelegerii fiind mazilul Mihălachi Onciul,
Gheorghe …, Gavril Mehaiuc, Lupaşco Tatoliţ, Onufraş …, Toader Mironco, Dănilă
Ponici, Andronachi Frunză, Ionică Ioncescul, Andri Zavealiţ, mazilul Dumitraş Jăian, Ion
Frunză, Andrii Lazarenco, Nechita Ion, Ilie Ioncescul, Păvălucă Ioncescul, Vasăle Ponici,
Gheorghe Ponici şi Ion Deianconuc.
În 25 martie 1782, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în
Bucovina, proprietarii celor trei părţi răzeşeşti ale moşiilor şi ale satului Carapciu pe
1125

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 449

316

Ceremuş îşi declară proprietăţile. Partea de sus a satului, odinioară a lui Tănase Talpici,
moştenită prin Marcu Talpici, Vasile Tonca şi Vasile Semaca, aparţinea răzeşilor Andrei
Savaianeţ, Toader Mironcu (Mironescu), Gavril Mihailuc, Sandul Racoce, Vasile Cârste
şi neamurilor lor. Partea de mijloc a Carapciului pe Ceremuş aparţinea lui Dumitraş
Goian, Onciuleştilor, Tatulicenilor, Lupaşcanilor şi lui Iuon Corni. Partea de jos, cândva
a neamurilor lui Vasile Carp, Maftei Ponici, popa Nichifor şi Ieremie Chifrac, era a
răzeşilor Iuon Paletiuc, Costin Chifrac şi Grigoraş Popovici.
1783: Proprietatea lui Grigore Tăutul şi a urmaşilor săi, „a patra parte din
Carapciu‖, este revendicată, în 12 ianuarie 1783, de copiii lui Sandul Tăutul, Ion,
Dumitraş şi fiul lui Andrei, Dumitraş Tăutul, toţi din Nepolocăuţi, precum şi de ginerele
lui Coste Tăutul, Gheorghe Lenţa.
1784: În 27 iunie 1784, căpitanul Ioan Sava, care stăpânea a şasea parte din
Carapciu, în urma unui schimb de moşii făcut cu căpitanul Constantin Arapul şi cu Miron
Volcinschi, îi dă căpitanului Nicolai Grigorce „dintr-un sfert, a şasea parte din
Carapaciu‖ pe Ceremuş, şi „a patra parte din a patra parte ce o are schimbătură de la
Constantin Arapul căpitan, care o cumpărase de la Ion Tăutul‖, din Carapciu pe Siret.
1794:Toate aceste proprietăţi aveau să fie delimitate, în prezenţa martorilor Vasile
Tăutu din Vilauce, Ion Volcinschi, Vasile Cârste şi Vasile Mihaliuc din Carapciu, în 13
decembrie 1794, de comisarii hotarnici, conduşi de directorul Cameral Carl Rychter. În
13 octombrie 1794, Ilinca Ţănţoaie, fiica Jieniţei din Ţănteni, dădea ginerelui ei, Ioniţă
Chirilovici, o parte din Pedecăuţi şi din Carapciu, iar în 6 februarie 1796, Ion Vihtic
dăruia fetei sale, Catrina, jupâneasa lui Ion Prodan din Verbăuţi, părţile de moşie din
Carapciu şi din Căbeşti pe care le stăpânea.
1795: În 21 iunie 1795, Nicolai şi Paraschiva Vasilco primesc drept danie partea
moşiei şi a satului Carapciu pe Ceremuş care aparţinusese lui Alexandru Veriha, fiul lui
Ştefan, nepotul lui Toader Ponici, cel care avea jupâneasă pe Ileana, fata lui Antioh
Cucoran. Marcatori: Gheorghi Goian din Stăneşti, Vasile Coce, Iordachi Istrătuţă din
Stăneşti, Andrei Borşan, paroh în Davideni, Andrei Veriha, Grigoraş Tăutul din Verbăuţi
şi Ion Albotă din Bănila pe Ceremuş.
1797: O împărţeală a unor părţi din Carapciu, făcută în 28 octombrie 1797,
vehiculează alte nume de săteni, într-o încrengătură rubedelnică încântătoare: Ghiţă,
Constantin şi Ene Panainte, fiii lui Vasile Vihtic primesc şi împart moşioara; fratele lui
Vasile a fost Costaş Vihtic, iar tatăl lor, Onufraş Vihtic, cel care se însurase cu Irina, fata
lui Ioan Ivoncescu. Împărţeala se face din stâlpul lui Ivoncescul, al Sămachii şi al lui
Dragoman, deci din hotarnica făcută, după venirea austriecilor, în favoarea celor trei.
În 1797, când cete de tâlhari leşi, care prădaseră prin Bucovina, încă s-au mai
„ţinut o bucată de vreme la margine şi pe urmă, cu mână întrarmată au căutat să treacă în
Galiţia, dar fiind bătuţi de armele împărăteşti, s-au împrăştiat‖, autorităţile bucovinene au
ordonat vornicilor să întocmească liste nominale cu călăreţi şi pedestraşi, care să fie
instruiţi şi folosiţi în eventualitatea unor „întâmplări trebuincioase‖.
1797: Lista satului Carapciu pe Ceremuş, înocmită în 2 iulie 1797, cuprindea
numele călăreţilor Neculai Iachim, Neculai Zaveialetă, Gheorghei Popovici, Vasăle Leca,
Glegorei Leca, Costăi Opaiţ, Costăi săn Olexa, Pantelei Lazariuc, Andrei Lazariuc,
Costachi Ciornohuz, Toader săn Nicolai, Andrei Poneci, Vasăle Ciornei, Sandul Răcocea,
Ion Marciuc, precum şi pe cele ale pedestraşilor Vasăle Verenca, Toader Verenca,
Mihailo Androniciuc, Ion Mironiciuc, Gheorghei Pavliuc, Ştefan Verenca, Petraş
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Deianonic, Toader Poneci, Toader Nahoriniac, Ion Tofaniucu, Iacob Mazariac, Ioacob
Bodnar, Constantin Ionescul, Sămion Meronc. Mazilii Ilie Mihaliuc şi Vasăle Cârste
trebuiau să asigure, împreună cu autorităţile din Carapciu, 5 puşcaşi şi 25 de călăreţi,
conform unor instrucţiuni din 13 iulie 1797. Vornic al satului era Ştefan
Mironcu,vataman era rigoraş Culuş, iar giuraţi – Gheorghii Juşcu şi Vasăli Popovici.
În 1843, biserica Naştearea Maicii Domnului din Carapciu pe Ceremuş, ctitorită,
în 1816, de răzeşii locului şi dotată cu un iconostas nou în 1848, cu 2.401 enoriaşi, îl avea
ca patron bisericesc pe Stephan von KRZYSTOFOWICZ, paroh fiind Ştefan HALIP, al
doilea post de paroh fiind vacant. În 1876, patroni bisericeşti erau Cajetan von
KRZYSTOFOWICZ şi Anton von KOVATS, păstor peste cei 2.812 enoriaşi fiind
parohul Makarie SEMACA. În 1907, patroni ai bisericii erau Roman cavaler de
KRZYSTOFOWICZ, Teodor ARBORE, Nicolai GAVRILIUC, Alexe şi Petre ai lui
Vasile LAZAR, Alexander MELNECZUK, Vladimir ONCIUL, Ilie ZAWIALETZ şi
Vasile ZOPA. Paroh era Ilie MASSIKIEWICZ, născut în 1859, preot din 1884, paroh din
1894, preot cooperator fiind Ştefan SBIERA, născut în 1865, preot din 1893, iar cantor,
din 1900, Vasile PETRAŞCIUC, născut în 1864.
Din 1862, funcţiona, la Carapciu pe Ceremuş, o şcoală cu 4 clase, din 1902 fiind
înfiinţată şi o şcoală-filială, cu o clasă1126.
În 30 noiembrie 1886, s-a inaugurat linia ferată Hliboca-Berhomet-Carapciu,
primii călători… festivi fiind Baron A. Vasilco, căpitanul ţării, Baron Mustaţă,
reprezentant al comitetului ţării, Baron Eugen Stârcea, consilier guvernamental, colonelul
Seracsin, Baron Eudoxiu Hurmuzachi şi N. Balmoş – căpitani districtuali, Baron A.
Petrino, Dr. I. cav de Zotta etc1127.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Storojineţ – 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‖ 1128.
În 1890, satul avea 4.071 locuitori, doi învăţători (C. Zurcanovici şi Fevronia
Şcraba) şi un preot ortodox (Ilie Massikiewicz). Primar al comunei era Şloim Buchler.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Carapciul Ceremuşului,
comună rurală, districtul Vijniţa, aşezată pe pârâul Hlibicioc, afluent al râuleţului
Ceremuş, la Sud de Văscăuţi. Suprafaţa: 34.46 kmp; populaţia: 4.017 locuitorîi ruteni gr.
or. şi puţini izraeliţi şi germani. Cuprinde, pe lângă vatra satului, cu 3.890 locuitori, şi
cătunul Babin. Este unit cu Văscăuţi printr-un foarte bun drum comunal şi, prin
drumeaguri peste munte, cu comuna Zamostie; are o şcoală populară, cu două clase, şi o
biserica parohială, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului‖. La 1776, aparţinea mazilului
Vasile Cîrstea. În această comună se află un frumos castel, precum şi o fabrică de spirt. În
apropiere, se află localitatea Taborişte (Taboryszcze), ce pare a fi fost un vechi câmp de
luptă. Populaţia se ocupă cu prăsila de vite şi cu agricultura. Comuna posedă 2.262
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hectare pământ arabil, 805 hectare fânaţuri, 56 hectare grădini, 561 hectare izlaz, 2.397
hectare pădure. Se găsesc 280 cai, 1.508 vite cornute, 500 porci, 190 stupi. Carapciul
Ceremuşului, moşie, administraţie particulară, districtul Vijniţa. Suprafaţa: 25,90 kmp;
populaţia: 170 locuitori ruteni, izraeliţă şi poloni. Cuprinde, pe lângă moşia Carapciul
Ceremuşului, şi, ferma Covaţovca (Kovatsóvka)‖1129.
1911: Duminică, 21 noiembrie stil nou 1911, a avut loc o „cu adevărat strălucită
serbare răzeşească‖, pentru că domnii patrioţi din Cernăuţi, Iancu cavaler de Cuparencu,
revidentul Ioan Drafta, învăţătorul Casian cavaler de Ţopa, plus nouă studenţi
„junimişti‖, veneau să vadă „cum trăiesc răzeşii înstrăinaţi de limba lor strămoşească‖.
Alaiul a coborât pe peronul haltei din Văşcăuţi, unde îi aşteptau „dl învăţător
Constantinovici şi mai mulţi răzeşi din Carapciu, cu trăsurile lor‖. Petrecerea urma să se
ţină în „casa dlui Vasile cavaler de Ţopa, unde se află şi şcoala particulară românească,
înfiinţată acum două luni şi în care sunt încrişi, de prezent, 72 de elevi, toţi mlădiţe de
răzeşi, doritori a-şi învăţa limba străbunilor. Lăutarii ne întimpină cu imnul nostru
naţional, răzeşii ne strâng mâna cu căldură şi ne urează: „Bine aţi venit!‖. Copiii, grupaţi
frumos, cu cocarde treicolore, în haine răzeşeşti, strigă: „Să trăiască!‖. Dl Vasile cav. de
Ţopa ne pofteşte în casă, luăm apă şi trecem în odaia de alături, unde este şcoala de o
clasă. Copiii aşteptau pe dl prof. Dr. Iancu cav. de Cuparencu, actualul inspector al
şcolilor particulare, ca să le pună întrebări. Domnul profesor vine, răzeşii stau îngrămădiţi
în tindă şi prin clasă, ca să ia parte şi la examen. D. Constantinovici spune „Tatăl nostru‖,
cu copiii, apoi începe examenul, care a reuşit foarte bine, dovadă că dl Constantinovici îşi
dă silinţă foarte mare şi că are o voinţă de fier, dacă e vorba să facă folos neamului. Mare
a fost emoţia, când dl Constantinovici a cântat, cu copiii săi, „Sunt român şi tot român /
eu în veci voi să rămân‖, „Deşteaptă-te Române‖ şi „Mulţi ani‖. Stam, atunci, aşa, cu
ochii aţintiţi în pământ şi, când i-am rădicat, am văzut pe toţi răzeşii şi răzeşiţele cu ochii
scăldaţi în lacrămi; m-am uitat apoi la domnii care mai erau prezenţi, plângeau şi aceştia,
plângeam cu toţii. Plângea Arbore. Şi m-am gândit, atunci, la Luca Arbore, care plângea
şi el aşa, ca şi noi. Dară, noi am vărsat lacrămi de durere, că cine a ajuns să fie stăpân
peste noi, şi lacrămi de bucurie, pentru că, după un timp aşa de lung, răzeşii nu şi-au uitat
originea, ştiu preţui neamul lor şi vorbesc iarăşi limba lor strămoşească. După aceea, mi-a
spus un răzeş: „Greu domnule, grele zile, să ajungi să-ţi înveţi limba ta!‖. Un elev se
adresează, apoi, într-o cuvântare foarte frumoasă, cătră dl prof. Dr. Iancu cav. de
Cuparencu şi-l roagă, în numele celorlalţi elevi, ca să le ofere sprijin şi pe viitor, căci ei
sunt persecutaţi şi sărmani. Dl prof. Dr. Iancu cav. de Cuparencu le promite totul ce îi stă
în putere. Apoi ne împrăştiem pe la gazde, unde am fost primiţi şi ospătaţi răzeşeşte. /
Cam pe la 3 ore, a început petrecerea. De la început, nu se arăta succes aşa splendit. Către
sară, însă, au început a curge din toate părţile răzeşi şi răzeşiţe, tineri şi bătrâni, îmbrăcaţi
de sărbătoare, în portul lor strămoşesc, în blăni şi şube, haine cu adevărat boiereşti. La
casă plăteau tot coroane şi hârtii, nu puişori, ca pe la noi, aşa că pe lângă venitul cel
moral atât de frumos, s-a obţinut şi un splendit venit material. Dansul s-a început cam pe
la 4 ore după masă. S-au încins nişte hori şi alte jocuri moldoveneşti, de-ţi era mai mare
dragul să le priveşti. Pe când jucau, am auzit pe dl profesor Cuparencu zicând mulţămit în
sine: „Aşa se cuvine, hora, nu colomeica‖ – jocul naţional al rutenilor. „Deşteaptă-te
Române, nu Şce ne umerla Ucraina!‖ – imnul lor naţional. După ce a înserat, ne-am
mutat cu jocu-n casă, care era cu mult prea mică pentru a cuprinde o mulţime aşa de
1129
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mare. Era o îmbulzeală de n-aveai unde arunca un ac. Petrecerea era atât de animată şi
petreceam cu toţii atât de bine de ţi se părea că ne cunoaştem de când îi lumea. Răzeşi şi
răzeşiţe oacheşe erau pic de apă, jucând. Aşa s-a mânat, până la 6 ore dimineaţa. Tocmai
în toiul petrecerii, s-au ţinut multe şi frumoase cuvântări, de către dl prof. Iancu cav. de
Cuparencu, Ioan Drafta, dl părinte Vlad, dl Casian cav. de Ţopa, dl I. Cracalia, student în
drept, de dl Baloşescul din Voloca pe Ceremuş şi de dl Constantinovici, care ceteşte o
scrisoare a părintelui Popovici din Broscăuţi. În scrisoarea aceasta, adusă anume de dl
învăţător Manilici, tocmai din Broscăuţi, îndeamnă dl părinte Popovici răzeşii la munca
începută şi se scuză că nu a putut participa. Cuvântările domnilor de mai sus tratează
despre originea răzeşilor şi conţin pilde frumoase. De exemplu, spune dl Cracalia că
ucrainii obraznici au făcut cu răzeşii întocmai ca şi ariciul cu iepurele. Ariciul a venit la
iepure şi l-a rugat să-l primească de mas. Atâta i-a trebuit ariciului, până a dormit o
noapte, căci, pe urmă, se lefăia cu ghimpii lui ca acasă la el, aşa că iepurele a trebuit să-şi
caute altă casă. Dl revident Drafta accentuează, în cuvântarea sa, că numai la Dumnezeu
este nădejdea noastră, căci cine trăieşte în Domnul va avea totdeauna ajutorul său.
Aminteşte că religia susţine pe om şi de aceea vor răzeşii să-şi crească copii moral, de
aceea şi-au făcut şcoală românească, pentru ca copiii să nu înveţe a sparge fereşti şi a
sparge capul la oameni cu pietre, ca în şcoala ruteană, ci să înveţe a zice rugăciunile, a
zice bună ziua ca oamenii şi a săruta mâna la părinţi. Aminteşte, apoi, despre măreţia de
odinioară a răzeşilor şi spunea că strămoşii au vegheat, zi şi noapte, şi ne-au lăsat limba,
credinţa şi moşia; ei nu au dormit ca noi. Noi ce să dăm copiilor noştri? Limba am
pierdut-o, moşia o pierdem şi credinţa suntem pe cale de a o pierde. Deci, zice dl Drafta,
noi ne facem datoria şi vă arătăm, ca oameni mai învăţaţi, cine sunt răzeşii şi ce au fost
răzeşii, pentru ca să nu se zică, odată, că uite cine a putut să ne deştepte şi n-a voit. Noi
ne facem datoria, cine va voi va urma, cine nu, silă nu-i. Se aminteşte, apoi, şi numele
dlui consilier Dionis cav. de Bejan, acelui bărbat mare, căruia i se cuvine tot meritul că
răzeşii au ajuns, azi, acolo unde sunt şi care, alături de puţini bărbaţi aleşi, a luptat şi
luptă, cu toată inima, pentru cauza jrăzeşască. Urale prelungite şi strigăte de „Să
trăiască!‖ nu mai contenesc, când au auzit răzeşii numele dlui consilier Dionis cav. de
Bejan. Domnul prof. Cuparencu şi dl Drafta, precum şi ceilalţi oratori sunt purtaţi pe
palme şi rădicaţi pe sus, în urale necontenite. Era un entusiasm nemaipomenit. Pe urmă,
oratorii se duc şi petrecerea şi jocul începe iară, tot cu voie bună şi cu veselie. La
petrecere au luat parte răzeşi şi alţi oaspeţi din împrejurime şi din depărtare. Din Voloca
pe Ceremuş, am văzut familia Dumici, Baloşescul; din Mihalcea au fost mai mulţi
oaspeţi, tot aşa din Broscăuţi au fost învăţătorii Manilici şi Horodinschi, apoi, din alte
părţi, au fost părintele Vlad şi Voloşencu. / Am văzut multe petreceri, dar aşa, mai rar.
Am venit cu impresia că, în Carapciu, trebuie să se facă, cât mai curând, o şcoală mare
românească, nu particulară, ci publică, o casă mare naţională, ca să aibă unde face serbări
la fel. Şi acestea se vor face. Se vor face fiindcă trebuie; aşa cere vremea. De-a vrea, de na vrea guvernul, se vor face, izgonească dl prefect din Vaşcăuţ pe Ceremuş şi scoată cât
de mulţi răzeşi de pe la lucrul unde sunt ocupaţi, ei tot răzeşi rămân şi nu vor pieri, căci
este viaţă în ei. Da, în ei este viaţă şi entuziasm şi, de-acum, se vor ridica ei prin ei,
fiindcă au ajuns la conştiinţă naţională. De-acum, nu mai au ce bârfi rutenii, în foile lor
minciunoase, că răzeşii sunt ruteni, de-acuma nu mai pot bârfi nici unii pretinşi români că
răzeşii nu trebuie redeşteptaţi; preamărească-l acei români în foile lor tot înainte pe dl
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Nicolai Vasilco, căci Dumnezeu este cu noi şi poate s-or prăvăli vremurile. / Sentinela de
peste Prut‖1130.
1912: „Din Carapciu pe Ceremuş. Duminică, în 12 Maiu a. c., a avut loc, în
Carapciu pe Ceremuş, adunarea generală a Însoţirii de păstrare şi credit „Sentinela”.
Ca reprezentant din partea Centralei, a luat parte vice-directorul dl Dr. Iancu cav. de
Cuparencu, însoţit de reprezentanţii Societăţii academice „Junimea‖, domnii student
filolog G. Criţan şi student în drept I. de Cracalia. La gară, sunt întâmpinaţi oaspeţii din
Cernăuţi de o deputăţie de mazili şi răzeşi din Carapciu şi Voloca pe Ceremuş, conduşi
fiind de vrednicul luptător din Voloca, Nazarie cav. de Baloşescul. Cu ocazia adunării
generale a Însoţirii, s-a ţinut şi o adunare a mazililor şi răzeşilor din Carapciu, la care
cunoscutul şi aprigul luptător pentru chestia răzeşească, dl. Dr. Cuparencu, prin o vorbire
scurtă, dar plină de entuziasm, îi îndeamnă pe cei prezenţi să-şi dea copii lor numai la
şcoala românească din loc, încurajându-i să nu se lase terorizaţi din partea ucrainilor
venetici, care caută, prin felurite mijloace mârşave, să-i amăgească pe părinţii copiilor,
să-şi dea copiii la şcoala ruteană. Atragem atenţia deputaţilor asupra comunei Carapciu,
unde, pe lângă şcoala română din centru, răzeşii cer activarea a două şcoli, în Maidan şi
Sălişte… Aflăm ulterior că parohul Baloşescul din Carapciu să se fi exprimat, faţă de o
persoană marcantă, că acolo există numai ruşi, de români nici vorbă, şi de aceea face
serviciul divin numai în limba ruteană, cu toate că răzeşii au înaintat Consistoriului, la
timpul său, o cerere, în care au rugat ca parohul să liturgisească pentru dânşii în limba
română. Dl Baloşescul s-a obligat a ţine cont de dorinţele răzeşilor şi acum face pe plac
numai ucrainilor. Pentru aceasta ne vom ocupa de persoana acestui paroh renegat şi şiret
mai de aproape‖1131.
1914-1918: „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‖1132; „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‖1133; „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‖1134; „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
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declararea morţii celui dispărut‖; „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‖1135.
1939: În documentele şcolare ale prefecturii judeţului Storijineţ, din 1939, pentru
Carapciu pe Ceremuş erau menţionate, drept cătune sau părţi de sat, Babin, Chmelestie,
Ciopaş, Corineşti, Hlibicioc, Hrabova, Ialenca, Maidan, Moceara, Odaia, Pahar, Plosca,
Pohorilăuţi, Prislop, Racovăţ, Reptena, Satul Nou, Sălişte, Topoleva, Ursoaica, Văleni,
Verbăuţi.
CARAPCIU PE SIRET. Aflat pe malul stâng al Siretului, în megieşia satelor
Hliboca, Prisăcăreni, Cupca şi Iordăneşti, satul de răzeşi Carapciu beneficiază de o primă
atestare documentară, în 17 martie 1573, când presupusul strămoş al lui I. G. Sbiera,
Sima Zbiearea, care cumpărase, de la Ştefan cel Mare, satul Carapciu pe Siret, este
menţionat în uricul lui Ioan Vodă, prin care „Iuraşco şi fratele său Vladco, copiii lui
Fădor, nepoţii Magdei şi a surorii ei, Muşa, strănepoţii lui Sima Zbiearea‖ moştenesc
satul bunicului lor.
În 11 mai 1663, unul dintre părtaşi, Tănasie Talpici, dăruia „din stâlpul de sus a
treia parte, partea de mijloc, şi cu trii lazuri, care le-am făcut din topor, cu mâna me,
anume un laz Odae, cu pomăt, şi alt laz, Hlebecioc, din gios de Racoviţă, între Mocira,
păr supt Pogoriloţ, şi al treilea, în Bereznic‖, nepoatei sale, Avrămia Bohetereţ, cu
condiţia ca nepoata să îl îngrijească până la moarte.
Un alt neam răzeşesc din Carapciu este cel al Mironeştilor, menţionat într-un act
de danie, din 20 iunie 1678, la care Gligoraşco, nepotul lui Iasac Mironescul ot Carapciu,
era martor.
În 20 octombrie 1699, un grup întreg de răzeşi din Carapciu, format din călăraşii
Ion Negrul şi Ştefan, din Tănase Chihai, din diaconul Ioan Popovici şi din popa Matei,
participă la hotarnica satelor Putila şi Lucavăţ.
În 11 mai 1706, când Gavrilaş Frunză şi jupâneasa Gafiţa, fata lui Andronachi
Vlad, lăsau copiilor lor, Ioan şi Maria, jupâneasa diaconului Nicolai Borşan, părţile de
moşii moştenite după bunicul lui Frunză, Andronachi Peletiuc, „în Vilavce, în Carapciu,
în Costeşti, în Comăreşti, în Budiniţă şi pe aiure de pe socrul meu, Andronachi sin
Simion Vlad în Banila moldovenească şi de pe socra me, Nastasie, fata lui Vasile
Căzăcescul, având noi parte de moşie în Berhomete, în Lucavăţ, în Panca şi în munte, în
ţănutul Sucevii, şi în Vaselev, în ţănutul Cernăuţului‖.
În 5 iulie 1750, Constantin Mihail Cehan Racoviţă trimite la Carapciu pe Siret pe
marele vornic Constantin Razul, ca să-i împace pe ţărani cu răzeşii lor în privinţa
tocmelilor agricole.
Mănăstirea Putna dobândeşte, prin danie, o parte din moşie şi din vatra satului,
aşa cum menţionează un uric datat în 11 iulie 1760.
În 1772, s-a stabilit la Carapciu, pe moşia mănăstirii Putna, plugarul Mihai
UNGUREAN, din Cuşma, împreună cu soţia şi patru fete.

1135

Monitorul Bucovinei, Fascicula 4, Cernăuţi 10 februarie nou 1921, pp. 38-49

322

Recensământul lui Rumeanţev1136, din 1772-1773, înregistrează la Caapciu din
Ocolul Berhometelor „57 – toată suma caselor‖, însemnând 2 mazilili, 2 maziliţe sărace,
9 femei sărace, 1 nevolnic, 3 popi şi 40 birnici.
În 1775, satul Carapciu pe Siret mai avea doar 3 mazili şi 1 popă, dar şi 62 familii
de ţărani. Cei trei mazili erau Aniţa Jieniţa, care, în 12 aprilie 1794, dăruieşte copiilor ei,
Ilinca, Dumitraş, Gligorie şi Paraschiva, jumătate din satul Carapciu, Neculai Grigorcea,
căsătorit cu Maria Volcinschi, care, în 26 decembrie 1796, lasă moşia fiului lui, Ilie
Grigorcea, şi, desigur, mănăstirea Putna.
În 8 aprilie 1782, vechilul Ion Mitescul căpitan, declară, în faţa Comisiei cezarocrăieşti de delimitare a proprietăţilor în Bucovina, că vornicul Nicolae Roset stăpâneşte
satul Carapciu pe Siret.
Biserica cu hramul Sfinţii Cosma şi Damian din Carapciu pe Siret, înălţată, în
1816, de Ilie de GRIGORCEA, avându-l ca patron, şi în 1843, pe baronul Ilie de
GRIGORCEA, avea, în acel an, 548 enoriaşi, dar postul de paroh era vacant. În 1876, în
comuna bisericească Prisecăreni, cu biserică zidită, între anii 1798-1803, de Ilie de
GRIGORCEA şi de ceilalţi mazili din sat, şi Carapciu, întâietatea o avea biserica din
Prisecăreni, cu hramul Sfântul Ioan Teologul, iar cea din Carapciu pe Siret era
considerată filială, numărul total al enoriaşilor fiind de 1.277 suflete. Patron al ambelor
biserici era baronul Alexandru de GRIGORCEA, iar paroh era George FILIEVICI.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖ 1137.
Şcoala din Carapciu pe Siret, cu 5 clase, funcţiona din toamna anului 1889 1138.
O colectă de produse agricole pentru Internatul de băieţi români din Cernăuţi,
făcută, în 1897, la Carapciu pe Siret şi la Prisecăreni, de „zelosul preot Maximilian
MITRIC‖, de cantorul Clementie SCRPCARIU şi de gospodarul Nicolaiu CÎRCIUL,
menţionează următoarele lume de localnici din cele două sate: Domnica lui Vasile
SAUCIUC, Maria lui George SAUCIUC, George IVANEŢ, Paraschiva lui Simion
CIORNEI, George CIORNEI, Ştefan CIORNEI, Maria lui George alui Ioan ŞORODOC,
Paraschiva lui Ioan CÎRCIUL, Toader alui George CÎRCIUL, Domnica lui Constantin
CÎRCIUL, Domnica lui CIORNEI, Mihai alui George ŞORODOC, Simion DÎCĂ, Aniţa
lui Dimitrie TOVARNIŢCHI, Mara lui L. TOVARNIŢCHI, Ecatarina lui Ioan
IRIMESCU, Maria lui Ioan BEZOŞCO, Aniţa lui Mihai HRANICIUC, L. CULEAC,
Ioan BEZUŞCO, Maria HREUŞEŞEN, Nicolai IVANEŢ, Paraschiva lui Vasile
ZEGREA, Nicolai DABÎCĂ, Nicolai CALANCEA, Domnica lui Simion CALANCEA,
Ecaterina lui Teodor CALANCEA, Paraschiva lui Andrei CALANCEA, Anastasia lui
Onufrei BILENCHI, Maria lui George ZEGREA, Maria CULEAC, Fl. alui Ioan
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ZEGREA, Agafia lui Toader LEVIŢCHI, Domnica lui George ZEGREA, Ioana lui Ioan
ZEGREA, Sava CULEAC, Ştefan ZEGREA, Todosia lui Ştefan ZEGREA, Mihai
ZEGREA, Ioan alui George ZEGREA, Anastasia lui Nicolai ZEGREA, Petre ZEGREA,
Acsenia lui Mihai ZEGREA, U. WUCHER, Alexandra lui Petre ZEGREA, Domnica lui
Ioan BUTIAC, Maria lui Ştefan BUTIAC, Irina lui Ioan DABÎCA, Fedor alui Teodor
STRATULAT, Domnica lui Ioan BEZUŞCO, Maria lui Ioan ZEGREA, Maria
STRATULAT, Irina lui Andrei STRATULAT, George BANILEAN, Tecla lui Ioan Ioan
NICOLAEVICI, Aniţa lui Petru STRĂTULAT, A. CLAINER, B. SCHLOMIUC, Fl.
ŞORODOC, Paraschiva lui Andrei IVANEŢ, Teodor LEORDA, Anastasia lui Ioan
SANDULEAN, L. SENCU, Irina lui Ioan SENCU, Paraschiva lui Lazar SENCU, Florea
lui Vasile UNGUREAN, George LEORDA, Paraschiva lui George LEORDA, Maranda
LEORDA, Ileana lui Ioan MEŞEŞEN, Maria lui Ioan MEŞEŞEN, Samfira lui Lazar
PRISECĂREAN, Iohana HLADIUC, Ioan OLARAŞ, Ioan UŞULEI, George
PRISĂCĂREAN, Varvara lui Ioan UNGUREAN, Eudochia lui George TĂRÎŢĂ, Ioan
VIZNIUC, Aniţa lui Simion GÎRCIUL, Samfira lui Ioan ROTARIU, Alexandra lui
George PORTARIU, S. ROLL, B. KATZ, Ch. FISCHBACH, Paraschiva lui Mihai
SOVINSCHI, Nicolai DOBOŞ, Feodor PACICOVSCHI, Andrei VILCOVSCHI, Mihai
PAUŞ, Constantin SCRIPCARIU, Lazar GORACIUC, Antimia SOVINSCHI şi George
COBEL1139.
1902: Însoţirea raiffeisiană din Carapciu pe Siret şi Prisecăreni s-a înfiinţat în 6
noiembrie 1902, sub preşedinţia boierului Modest cavaler de Grigorcea, harnic
întemeietor de bănci populare prin satele Bucovinei, ajutat de Dr. Radu cavaler de
Grigorcea, vistiernic fiind C. C. Cobali. Modest cav. de Grigorcea era, pe atunci, şi
primar al comunei Carapciu pe Siret, comună în care parohi erau Ilie Hostiuc şi
Maximilian Mitric, iar Ilarion de Iacubovici era învăţător.
1906: „Filiala societăţii Doamnelor Române din Carapciu, care e condusă de dna
Maria de Grigorcea şi de dna Olimpia Hostiuc, a împărţit, duminică, în 11 noiembrie, la
un număr însemnat de copii sărmani, haine şi încălţăminte. Aceasta filială e atât de bine
condusă, încât dispune de un fond de rezervă de peste 2.000 coroane‖1140.
În 1907, Prisecărenii sau, cum i se mai zicea, Strâmtura, cu Delenii şi Câmpul
Seliciului (777 enoriaşi), Carapciu pe Siret, cu Hatna şi Opaiţeni (1.422 enoriaşi), se aflau
cu bisericile sub patronajul familiei GRIGORCEA (Modest, patron la Carapciu, iar
Mihai, în Prisecăreni), paroh fiind Ilie HOSTIUC, născut în 1851, preot din 1876, paroh
din 1880, preot cooperator – Adrian LUPAŞTIAN, născut în 1877, preot din 1904, iar
cantor, din 1900, Cassian ŞINDELAR, născut în 1848.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Carapciul pe Siret, comună
rurală, districtul Storojineţ, aşezată pe malul stâng al Siretului, între Iordăneşti şi
Presecăreni. Suprafaţa: 8,24 kmp; populaţia: 1.065 locuitori, toţi români de religiune gr.
or. Se compune din vatra satului şi din cătunul Hatna. E străbătută de o şosea comunală,
ce o pune în legătură, pe de o parte, cu Presecărenii şi Petriceanca, iar pe de alta, cu
drumul districtual Storojineţ-Oprişeni, care trece prin apropiere. E staţie de drum de fier,
a liniilor Berhomet-Hliboca şi Ciudei-Carapaciu, ce se întâlnesc aci. Are un oficiu poştal,
o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică filială, cu hramul „Sfinţii Cosma şi Damian‖,
ce ţine de biserica parohială, cu hramul „Sf. Ioan Evanghelistul‖, din Presecăreni. La
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1776, o jumătate din Carapciu era în posesia mănăstirii Putna, dăruită de monahul Daniil
Nacu, iar cealaltă jumătate era în posesia mazilului Antioh Volcin. Mai târziu, s-a mărit,
prin aşezarea unei colonii, venite din Transilvania. Aci e o fabrică de spirt. Populaţia se
ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 971 hectare pământ arabil, 98
hectare fânaţuri, 11 hectare grădini, 67 hectare izlaz, 799 hectare pădure. Se găsesc 92
cai, 690 vite cornute, 180 oi, 172 porci, 123 stupi. Carapciul pe Siret, moşie boierească
şi fostă mănăstirească, cu administraţie specială, districtul Storojineţ. Suprafaţa: 10,87
kmp; populaţia: 142 locuitori români şi israeliţi. Se compune din 2 moşii: Carapciul pe
Siret propriu-zis, cu 101 locuitori, şi Iordăneşti, cu 41 locuitori‖1141.
1908: „Auzind noi, locuitorii din Carapciu pe Siret, cum că forurile poştale
vroiesc să ne impună, cu forţa, pe un străin la oficiuil poştal de aici, ne îndreptăm, încă o
dată, şi pe această cale, cătră forurile poştale din Cernăuţi, cu rugămintea să nu ne
bagatelizeze dorinţele noastre şi să ne trimită încoace, ca măestru poştal, numaidecât pe
un român de legea noastră. Ne-am săturat de străini, care, până acum, s-au îmbogăţit pe
pielea noastră şi, la tot prilejul, ne-au batjocurit şi adeseori chiar alungat afară din oficiul
poştal. Dacă direcţiunea poştală va bagateliza, şi de astă dată, dorinţele noastre, dorinţele
poporului, adică, din Carapciu pe Siret, vom întrebuinţa şi noi, atuncia, armele noastre.
Nouă nu ne trebuiesc nici străini, nici renegaţi, ci numai un român curat, de legea noastră,
ca măiestru poştal! / Mai mulţi Carapcieni‖1142.
1914-1918: Au vărsat sânge pentru Bucovina „rezervistul Ion Ivăncescul,
Carapciu, Regimentul 22 Infanterie, rănit; sergentul Alexandru Ivăncescul, Carapciu,
Regimentul 22 Infanterie, rănit‖1143.
1920: „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‖1144.
1921: „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: Grigorcea Iancu cav. de, Carapciu
pe Siret (Iordăneşti)‖1145.
1922: „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: Dionisie Cuparencu la Carapciu pe
Siret‖1146.
În 1939, Carapciu pe Siret avea trei cătune, Hatnii, Opăiţeni şi Uliţa sau Huliţa.
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1941: „Radieri şi modificări în registrul exportatorilor: Fabrica de drojdie
comprimată şi de spirt „Grigorcea - Carapciu pe Siret‖, Societatea Anon, din Carapciu pe
Siret, înscrisă în registrul oficial al exportatorilor, sub Nr. 952, şi-a mutat sediui la
Bucurasti, str. Regală Nr. 1, fiind înscrisă în registrul comerţului Bucureşti, sub Nr. 145
din 1940‖1147.
1941: „Tablou de condamnaţii care au beneficiat de suspendarea executării
pedepselor, conform decretului-lege Nr. 1.132/941, Monitorul Oficial Nr. 94 din
19411148: 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‖.
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 241149: Timciuc Dragoş,
caporal, ctg. 1939, cu ultimul domiciliu în comuna Carapciu, judeţul Storojineţ, mort la
6 iulie 1941‖.
1942: „Având în vedere raportul dlui judecător al Judecătoriei mixte Storojinet
Nr. 9.595 din 1942, din care se constată că numitul Bojescu A. Petre, din comuna
Carapciu pe Siret, jud. Storojinet, sub ocupaţiunea rusească a săvârşit acte de duşmănie
împotriva populaţiunii române, vătămând, prin faptele sale, interese româneşti; / Ţinând
seamă de depoziţiile martorilor, aflate în dosarul cauzei, din care rezultă că susnumitul,
ca funcţionar al regimului sovietic, a contribuit la deportarea mai multor familii
româneşti şi a făcut propagandă anti-românească, aducând în public ofense poporului
român şi răspândind ştiri tendenţioase… / Se retrage naţionalitatea română numitului
Bojescu A. Petru din comuna Carapciu pe-Siret‖1150.
1943: „Fabrica de drojdie comprimată şi de spirt „GRIGORCEA – CARAPCIU
pe SIRET‖ / Societate anonimă Bucureşti, str. Clemenceau Nr. 7 / Bilantul per 31
Decemvrie 1948. / Activ: Casă numerar, per 31 Decemvrie 1942, lei 194.671. Imobile:
cont imobil cf. inventar 1941, lei 1.306.938. Cont reconstrucţia fabricii lei 4.185.293.
Cont reconstructia fabricii „lefuri‖, lei 1.712,215. Total lei 7.204.446… Profit şi pierdere
/ Pierdere raportată din 1941, 4.441.347 lei…Pierdere pe anul 1942, lei 204.470. Total lei
6.630.826. / Fabrica de Drojdie Comprimată şi de Spirt Grigorcea – Caraociu pe Siret
(Urmează două semnături)‖1151.
La Carapciu s-au născut publicistul Eusebiu Mihăilescu (1 iunie 1912),
lexicograful Constantin Duhăneanu (27 mai 1914) şi poetul Vasile Leviţchi (15
noiembrie 1921).
CÂRLIBABA. Numită, în toate relatările călătorilor străini, care veneau, dinspre
Transilvania, spre Moldova, sau pe itinerariul invers Cârlibaba, cu sensul de Gârla Babei
(etimologiile nemţeşti mi se par forţate), pe care îl stabileşte Ion Budai-Deleanu, în
epopeea neterminată „Trei viteji‖, valea aceasta nelocuită, cu bordeie păstoreşti rare,
situate pe înălţimi, pare să fi însemnat, cum o sugerează şi numele „valea moşilor‖, cea
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prin care au venit în Moldova descălecătorii maramureşeni (Ba-Ba, în vechime,
reprezenta sinonimul pentru Adam şi Eva, deci cuplul primordial).
1511: Ca reper toponimic al braniştei mănăstirii Putna, „vărful Cărlibahului‖ este
menţionat, pentru prima dată, în hotarnica moşiei mănăstireşti din 9 august 1551, deci în
timpul domniei lui Ştefan Rareş, acelaşi toponim, „gura Cărlibahului‖, fiind folosit şi în
hotarnica din 10 aprilie 1645.
1762: Întemeierea vetrei satului Cârlibaba s-a făcut după data de 20 mai 1762,
când egumenul Putnei, Vartolomei, colonizează braniştile mănăstireşti cu „nişte ruşi din
Putila‖, deci cu câteva familii de huţani, dar recensămintele din 1774 şi 1775 nu
menţionează existenţa Cârlibabei.
1775: „Prin armenii din Suceava se face exportul de vite, la Viena şi la Breslau.
La Cârlibaba, lângă graniţa dinspre Maramureş (Ungaria), se află o mină de argint, iar la
Iacobeni, pe valea Bistriţei, sunt importante fierării, aparţinând domnului von Manz.
Toate aceste întreprinderi îşi datoresc apariţia şi prosperitatea geniului şi activităţii
acestui vrednic patriot, de fel din Stiria‖ 1152.
1777: „Această ţărişoară, care, în 1777 (N.N.: Anul jurământului de credinţă faţă
de Austria, Bucovina fiind ocupată până în 1 octombrie 1774), s-a despărţit de Poartă şi,
după aceea (N.N.: Din 1790, până în 1849), a fost încorporată Galiţiei, are 3 oraşe şi 4
târguri, 65 de sate şi peste 200.000 de locuitori. Cele mai multe produse ale agriculturii şi
creşterii vitelor, ceară, miere, bere şi rachiu, lână şi piei, ţoalele de Suceava şi cordovanul
de Vijniţa alcătuiesc comerţul ei. Din Bistriţa, ea scoate aur, din Cârlibaba, plumb, şi
posedă, cum am amintit mai înainte, şi cele mai multe din celelalte metale‖ 1153.
În 1796 şi 1797, Karl Manz, Cavaler de Mariensee, activează minele de argint şi
de plumb de pe cursul superior al Bistriţei de Aur, întemeind câteva vetre de mineri şi
meşteşugari germani (22 familii) lângă Cârlibaba, respectiv Ludwigsdorf (Cârlibaba
Nouă), pe vatra veche a satului Mariensee (Cârlibaba Veche) şi pe Valea Stânei,
Hüttenthal. Minele Întreprinderilor Manz au fost închise în 1870, iar germanii din
Cârlibaba şi din cătunele din amonte (Bârşaba, Lala, Rotunda, Valea Stânei şi Şesuri) sau mutat la fabrica de cherestea s-au au plecat în alte localităţi.
1796: Povestea mineritului bucovinean începe din aceleaşi cauze ca şi începuturile
localităţilor Cârlibabei. „În anul 1796, vinde societatea boierilor (societate a boierilor
români din Bucovina, înfiinţată, din iniţiativa statului austriac, în 1780 – n. n.) minele,
cuptoarele şi drepturile de exploatare lui Anton Manz, unui german bogat din
Transilvania, care avea destule cunoştinţe pe terenul acesta, adunate în Ungaria, iar
diregătoria camerală din Câmpulung îi năimeşte 7.000 de jugăre cu 630 florini la an,
dându-i dreptul a le întrebuinţa după plac. Manz aduce 40 de familii din Zips, dându-le
pământ, de care avea destul, arendase doară jugărul cu mai puţin de 10 cruceri pe an, şi
lui avem să-i mulţămim împestriţarea munţilor noştri cu străini. Producţiunea fierului nu-i
aduce lui Manz nici un folos, căci, în anii când îi mergea mai bine, avea el un venit de cel
mult 14.000 florini, din cele patru cuptoare. El continuă, totuşi, a produce fier, pentru
ochii lumii şi ai diregătoriei camerale din Câmpulung, care, sub titlul acesta, îi dăduse
pământul atât de ieftin. Alta însă îl ţinea pe Manz în Bucovina şi probabil îl aduse chiar
încoace. Îndată după venirea lui la Iacobeni, începe el să caute, în Cârlibaba, argint şi
siguranţa cu care ni-l află, la suprafaţă, ne face să credem că el a ştiut de provenienţa
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metalului acestuia de mai înainte, de la oameni. El îşi asigură drepturile explorării şi ale
exploatării şi, în anul 1797, începe era lui argint şi strălucire. Timp de 23 de ani, câştigă
el enorm şi trăieşte ca un rege, ţinând norocul de chică. Deodată, îi lunecă însă argintul
printre degete, parcă s-ar fi prefăcut în argint viu: în 1820, pierde Manz vâna de argint. Şi
de data asta are el noroc, căci statul, care continuase cercetările, aflase, prin anii 1805 şi
1806, aramă în Fundul Moldovei şi întemeiase satele Luisenthal şi Pojorâta, iar acum îi
vinde lui Manz, care ajunse la nevoie drepturile explorării şi exploatării cuprului în
Fundul Moldovei şi Pojorâta. Amintirea zilelor de argint nu-l lasă pe Manz să producă
numai aramă, ci tot venitul din Luisenthal şi Pojorâta îl cheltuieşte cu cercetările din
Cârlibaba. Încă o dată îi surâde norocul şi el află urmarea vinei de argint, dar, în scurtă
vreme, o pierdu din nou, pentru totdeauna. Căutarea argintului înghite, de acum, vreo
150.000 florini, fără să dea folos. Iar exploatarea cuprului era, tot aşa, de lipsită de plan şi
prevedere, ca şi în celelalte întreprinderi ale lui Manz. El urmărea vâna de metal, fără a
deschide galerii exploratoare prin piatra seacă şi, astfel, sfârşindu-se, în anul 1854, vâna,
familia Manz rămase pe uscat. Cel din urmă an îi aduse încă un venit de 60 mii florini, iar
cel viitor, 1855, aduce un dificit de 20 mii florini. Acuma îi rămân numai fierul din
Iacobeni, cuptoarele de acolo şi din Prisaca; multă muncă şi puţin cîştig. El face datorii
cam de 500.000 florini, la fondul religionar, şi începe, în 1862, neavând cu ce plăti
datoriile, pertractările cu fondul religionar, care cumpără, în anul 1870, toate drepturile şi
posesiunile de mine ale lui Manz în Bucovina, cu suma de 650.000 florini. Cât timp ţin
pertractările, produce încă familia Manz, fie în Iacobeni şi Prisaca, fără a face însă
reparaţiile necesare, aşa că moştenirea ce o lusase craiul din poveşti erau ruinele.
Industriea fierului nu era de salvat, fiind calitatea mineralului inferioară; uzinile erau, în
cea mai mare parte, dărâmate, astfel că fondul religionar pierduse aproape speranţa de aşi scoate capitalul împrumutat lui Manz. Administraţia minelor, de-a dreptul supusă
ministrului de agricultută, îşi dă, sub conducătorii germani, Gross Christof şi Walter,
multă silinţă, să facă ceva din cuptoarele de fier. Cei dintâi cearcă să îmbunătăţească
calitatea fierului produs, iar rezultatul era convingerea că acest metal e, în Iacobeni şi
Prisaca, bancrot. Al treilea conducător are fericirea de a întrezări o rază de speranţă. Pe
timpul lui, începe manganul a fi căutat pe piaţă şi piatra cea neagră, cum era numit
manganul, pe vremea lui Manz, acea piatră care era adunată pe la gurile galeriilor şi de
care, ca fiind fără rost şi întrebuinţare, trebuia curăţit mineralul de fier, ajunge şi ea să
aibă oarecare preţ. Walter încearcă să introducă manganul pe piaţa Austriei; nu-i prea
succede însă; fiind, pe de-o parte, cantitatea manganului scos din movile insuficientă şi
neavând, pe de altă parte, talentul tehnic pentru a întocmi galeriile şi uzinele necesare ca
să producă o marfă bună, care să concureze cu succes produsul celorlalte mine de
mangan. În anii cei mai buni, s-au vândut 200 vagoane de mangan, iar numărul
lucrătorilor era 40‖1154. „În anul 1890, e numit conducător F. de Krasuski. Pe atunci ,se
plăteau lucrătorii cu 100 % mai ieftin, iar manganul cu 60 % mai scump. Cea mai mică
urcare a preţului muncii sau scădere a preţului manganului putea să aibă ca efect, la o
industrie pe baze aşa de neînsemnate, încetarea ei. Trebuia să se simplifice munca şi să se
ia maşina în ajutorul braţelor. S-au pus şine prin galerii, s-au întocmit funiculare pentru
scoborârea manganului de pe Arşiţa şi, lucru de căpetenie, s-au deschis toate pieţile
Austriei şi multe străine manganului din Iacobeni. Acest mineral, care se întrebuinţa,
până atunci, numai în fabrici chimice, la fabricarea sticlei şi a a celulozei, a devenit, pe
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aceeaşi vreme, un factor foarte însemnat la fabricarea fierului şi se vindea, acum, mai cu
seamă uzinelor de fier. Înepându-se, în 1900, calea ferată locală, ce duce la Dorna, era
baza dată ca să se mărească industria manganului. Krasuski zideşte şi întocmeşte uzinele
de electricitate, întrebuinţând apa Bistriţei, suie un tren electric pe coastele Arşiţei şi altul
pe malul stâng al Bistriţei, ca să ducă mineralul la spălătorii, care se întocmesc, de
asemenea într-un stil mare. Producţiunea manganului, în anul acesta, e mai mult de 2.900
vagoane, iar numărul lucrătorilor se urcă la 200. Mână în mână cu mărirea industriei
manganului în Iacobeni, a făcut Krasuzki explorări în Fundul Moldovei, acoperind
cheltuelile lor din economiile făcute în Iacobeni. Din, 1892, până 1896, redeschide el
galeria principală a lui Manz, pentru a cerceta provenienţa metalelor şi a structurii pietrei.
Văzând fondul religionar succesele frumoase din Iacobeni, îi încredinţează un credit
pentru explorări cu mijloace moderne: maşini de sfredelit etc. În Octomvrie 1900, s-a
aflat o pătură de fier (legat de sulfur) de 2,25 metri de groasă, iar după patru ani, a doua,
de 3 metri de groasă, într-o adâncime de 220 metri sub pământ. S-a deschis, astfel, o
cantitate de cel puţin 250 de miii de tone fier legat de sulfur. Fondul religionar votează
ridicarea uzinelor necesare şi, în August 1906, se începe exploatarea fierului, care se
vinde, după curăţire şi spălare, celor mai mari fabrici de fier. În anul 1907, s-au produs
circa 1.500 vagoane, iar pentru 1908 are administraţia contract pentru 2.000 vagoane.
Numărul lucrătorilor e şi acum aproape de 200. Să compărăm: Când a luat Krasuski
conducerea, se produceau 200 vagoane şi se întrebuinţau 40 de muncitori, astăzi se
produc, în Iacobeni şi Fundu-Moldovei, 4000 de vagoane şi se ocupă 400 de lucrători, va
să zică: producţiune de 20 ori mai mare, muncă de 10 ori mai mare. Şi toate aceste le-a
făcut Krasuski. „Bukowiner Nachrichten‖ îi reproşează că numai lui îi aduc minele folos,
adică avanzare grabnică. Oare nu are fondul religionar tot dreptul să-i înlesnească
avanzarea amploiatului care grijeşte aşa de bine de averea ei?‖1155.
1797: Coloniştilor germani, sosiţi în 1797, le-au fost puse la dispoziţie câte o casă
sau un bordei şi câte o bucată de teren, în Mariensee, bunuri imobiliare care nu puteau fi
înstrăinate sau lăsate decât dacă, în timpul lucrului în mină, coloniştii respectiv plăteau, în
timp, o sumă totală de 30-40 coroane. Primii mineri şi meşteşugari germani, stabiliţi la
Cârlibaba, au fost Hodel, Baierl, Hielbel, Lerch, Beldinger, Keil, Gartner, Knoblauch,
Watzin, Feig, Reiss, Schwartz, Oswald, Gailing, Wonthus, Feil şi Greck.
1809: „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‖1156.
Între 1810-1820, au venit, din Silezia Superioară, Tscherwensky, Mesabrowsky,
Muschinsky, Kallowitsch, Hankjewitsch, Golatzky şi Nickelsky.
1800: În Ţibău s-au stabilit, după anul 1800, familiile Feldigel, Limbacher,
Schnur, Kirchdraufer), în Edu, familiile Bosetschuk, Käuser, Wenzel. Printre mineri, se
numără şi poetul Kubi Wohl, fiul unui tăietor de lemne, născut în Ţibău, în 31 august
1911 şi după ce a fost „vocea poetică a proletariatului în luptă (Alfred Kittner), a murit, în
21 decembrie 1935, la Cernăuţi. Un alt personaj important al comunităţii germane a fost
1155

Apărarea Naţională, Nr. 90 şi 91, Anul II, duminică 8 decembrie stil nou 1907, p. 2
De Serres, Marcel, Voyage dans l’Empire d’Autriche, pendant les années 1809 et 1810, Livre VIII,
Bukowine, Paris, 1814, pp. 227-233
1156

329

Ferdinand Weiss, prieten al literaturii şi al artelor, care, pe la 1900, a deschis o tiparniţă
în Cârlibaba Veche (Mariensee), în care edita cărţi poştale colorate, cu peisaje din
regiune, imprimate şi broşuri cu balade.
1817, Adolf Schmidl: „La patru ceasuri mai departe, mergând, în sus, pe Bistriţa,
se află localitatea de munte Cârlibaba, unde se exploatează, din 1797, pe muntele Dadul,
cinci mine de plumb, care conţin şi argint; sunt două topitorii, cuptoare de aramă şi
cuptoare de cupelaţie. Cei 92 de lucrători dau un randament de 500 de mărci de arginţi.
Argintul este dus la Alba Iulia, pentru a se bate monede‖1157.
Din 1 mai 1840, îşi face apariţia şi la Cârlibaba, ca arendaş sau concesionar al
unor munţi întregi, şi Andreas Figura, care încheiase un protocol special cu Administraţia
provizorie din Dorna, reînnoit în 16 februarie 1844.
În 1843, biserica închinată Sfântului Nicolae, din comuna bisericească Ciocăneşti,
Cârlibaba şi Ludwigsdorf sau, cum i se mai spunea, Siebenburgen, înălţată la Ciocăneşti,
în 1784, de Nestor Zdrian, Theodor Giosan, Damaschin Hurghiş şi de epitropii din
Ciocăneşti, avea 789 enoriaşi ortodocşi, preot administrator fiind parohul din Ilişeşti,
Dimitrie BUCEVSCHI, tatăl pictorului Epaminonda BUCEVSCHI. În 1876, când
Cârlibaba avea un oficiu poştal, în sat funcţiona biserica Sfinţii Petru şi Pavel, cu 521
enoriaşi şi cu Georgie ZUGRAV preot cooperator. Biserica din Cârlibaba, adusă de la
Fundu Moldovei, în 1865, îl avea paroh, în 1907, precum întreaga comună bisericească,
pe George PAULIUC, născut în 1856, preot din 1882, paroh din 1891, cantor fiind, din
1902, Alexandru COZUB, născut în 1869.
1847: Drumul dintre Iacobeni şi Cârlibaba se construieşte începând cu anul 1847,
sub dirigenţia de şantier a constructorului Maftei Tonigar, din Fundu Moldovei, care este
amendat pe nedrept, cu 15 florini şi 40 creiţari, pentru doborârea a 200 de arbori şi, în 15
martie 1847, se plânge Administraţiei Bucovinei.
1849: „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 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‖1158. „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 Generalul-locotenent
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 BänffyHunyad, pe 17 august, şi a capturat de la ei două tunuri și 400 de oameni; în 18 august,
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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‖ 1159.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „ – Rădăuţi (Târg cu tribunal districtual) cu Vadu Vlădichii, Andreasfalva cu
Mitoca, Bădeuţi, Bilca, Burla, Frătăţii 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;
Administrarea districtului Câmpulung – Dornawatra cu Dornakilie (judecătorie), Dorna
pe Giumalău, Dorna Candreni cu Coşna, Iacobeni, Cârlibaba Partea câmpulungeană,
Poiana Stanpii cu Pilugani, Ciocăneşti‖ 1160.
1869: „Bistriţa de Aur. Izvorăşte din Maramureş, nu departe de izvoarele
Vişeului (un pârâu care se varsă în Tisa). Din Cârlibaba, formează granița dintre
Maramureş și Bucovina, cale de o milă, apoi primeşte apele Dornei, la Vatra Dornei, și
traversează Moldova, după 9 mile în Bucovina. La Cârlibaba, unde devine navigabilă,
Bistriţa are 5 picioare lățime și de la 1, până la 4 picioare adâncime. În ciuda munților
masivi, care se ridică în calea Bistriţei și a abruptelor ziduri muntoase, cursul său este
calm și de mare folos pentru numeroasele forje de fier din zonă. Poduri: la Cârlibaba şi la
Ciocăneşti, de 27 picioare lungime, iar la Vatra Dornei, de 27 picioare lungime‖1161.
1874: Şcolile din Cârlibaba şi din Ludwigsdorf, cu câte 2 clase, şi-au început
activitatea în toamna anului 1874 1162.
1876: „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 sudvest, 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
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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 Moldoei), apoi întorcând
spre sud-vest, 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‖1163.
1886: „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 greco-orientale, 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, sa 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‖1164.
În 1890, Cârlibaba avea 860 locuitori, păstoriţi de preotul Alexandru Popşor şi de
cantorul bisericesc Clementie Scripcariu. Primar al comunei era Mihail Calinici, iar
învăţător – Vasilie Nahaiciuc.
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.
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Kochanowski (partenerul contelui de Bellgarde în conducerea Câmpulungului – n. n.) a
dăruit aceste zale pentru colecția arheologică națională din Cernăuți― 1165.
1891: O listă de subscripţie pentru zidirea bisericii orientale din Cacica, întocmită,
în iunie 1891, de „Alecsandru POPŞOR, preot exposit în Cârlibaba‖, menţionează,
printre familiile comunei, pe: Fedor TIHONIUC, Tanasi CALENICI, Filip LOI, Ioana
VARGA, Gheorghi PROCIUL, Acsenia DUMITRIU, Ştefan BUZILĂ, Gheorghi
ŢIFLIA, Macsim CRĂCIUN, Marfta CHITLERIUC, Ilaş COSARIUC, Toma SEVAC,
Michail MOROŞAN, Elisaveta ŞANDRU, Ana BURCUTEAN, Maria CHIRIUC, Ion
BEHODIUC, Andrei ROBEICIUC, Ion MOSCALIUC, Vaselena BALAHURA,
Gheorghi STELMACIUC, Michail CRĂCIUN, Ion COZMAC, Gavril BURCUTEAN,
Iftemi LIŢU, Mafteiu şi Varavara VARGA, Ion URSESCUL şi Ioana ROMAN
BERLEA1166.
1901: Relatarea lui Gustav Weigand: „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 Ştiol (Prislop – n. n.), către Maramureş. Curând eram deja
în extrem de prietenoasa Cârlibaba (aici i-a cântat Anastasia Moroşan, de 20 ani), 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)‖1167.
1907: Cu ocazia alegerilor pentru Dieta imperială, la Cârlibaba contele Bellegarde
primea 72 de voturi, Onciul 26, iar Stefanelli 54 1168.
1907: „Populaţiunea română din comuna Cârlibaba şi din atinenţele sale, Valea
Stânei, Fluturica, Tatarca şi Ţibău, precum şi din Lajosfalva a transilvănenilor, se află în
cea mai tristă stare cultural-economică. Simţământul de neam şi de lege e aşa de înăduşit
de către vitrega tratare din partea străinismului copleşitor a tot ce a fost şi este românesc,
în trifiniul acesta urgisit de soarta-i amară, încât limba română a fost eliminată (chiar şi ca
obiect), de ani întregi, cu desăvârşire din şcoală, biserică şi de pretutindeni, din oficiu,
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râmânând numai pe strade încă, unde se poate numai din rost stricat mai auzi; iară
mizeria materială şi-a ajuns culmea, ba ea creşte, din an în an, de când a apus aice
industria montanistică şi de când furnizările de tot felul au încăput în mâinile străinilor.
Peutru a răspândi lumina culturii în acest întuneric nepătruns şi peutru a pune stavilă
ruinării economice, căreia pare să-i fie jertfită această populaţie română, cu tot ce are mai
scump, am înfiinţat, în vara aceasta, o Societate „Păstorul― pentru promovarea
intereselor cultural-economice, iară în şcoala poporală din loc, persistând ca
necondiţionat limba română să fie iustruată, am obţinut, cu mare greu, măcar dreptul
pentru o clasă rommâă-ruteană, în care le este acuma dată posibilitatea copiilor români a
învăţa şi în limba lor. Ţinta frumoasă, de o parte, la care tinde Societatea „Păstorul― se
vede din statutele altăturate, iară diresurile folosului, care va ieşi din posibilitatea de a
avea ocaziunea ca copiii români să-nveţe în limba lor, de altă parte, şi le poate gândi
orişicine. Pentru a putea ajunge însă această ţintă, precum şi folosul înzis pentru şcolarii
români, care toţi sunt sărmani, avem nevoie de sprijinul moral şi material al obştimii. De
aceea ne adresăm, cu adânc respect, rugând să binevoiţi a ne sprijini, prin trimiterea
grătuită a preţuitei Domniilor Voastre gazete „Apărarea Naţională‖ şi prin publicarea
acestui apel. / Cosub Alexandru, secretar – George Pauliuc, preşedinte‖1169.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cârlibaba, comună rurală,
districtul Câmpulung, aşezata într-un ţinut foarte pitoresc, la confluenţa râuleţulul cu
acelaşi nume cu râul Bistriţa Aurie, în faţa localităţii ungureşti Ludwigsdorf. Suprafaţa:
25,86 kmp; populaţia: 415 locuitori, în majoritate ruteni de religiune gr. or. Se compune
din următoarele cătune: Fluturica, Iedul, Măgura, Prislop, Tătarca şi Ţapul. Este
străbătută de drumul principal Iacobeni-Cârlibaba, construit cu multă artă, care trece apoi
în Transilvania, având o bifurcaţie spre Maramureş. Are un oficiu poştal; o şcoală
populară, cu o clasă, şi o biserică locală, cu hramul „Sfinţii Apostioli Petru şi Pavel‖. La
1776, nu exista această comună. Ea a fost înfiinţată la 1797, când, descoperindu-se, în
acest loc, mine de argint şi de plumb, un oarecare Manz a întemeiat aci o colonie de mineri, numită Mariensee, unde s-au stabilit îndată numeroase familii de germani. Aceste
mine sunt părăsite astăzi. În partea de Vest a comunei, lângă râuleţul Cibău, s-au găsit,
acum vreo 40 de ani, un coif, o scară de şea şi diferite obiecte de piatră. Populaţia
cătunelor, formată din huţani, şi aceea a centrului din rămăşiţe de colonişti, se ocupă cu
prăsila de oi, cu exploatarea de păduri şi cu plutărilul. Comuna posedă 14 hectare 50 ari
pământuri arabile, 719 hectare fânaţuri, 54,.50 ari grădini, 521 hectare izlaz, 1.167 poeni
şi 2.050 hectare pădure. Se găsesc 56 cai, 422 vite cornute, 490 oi şi 79 porci. Cârlibaba,
moşie, cu administraţie specială, districtul Câmpulung. Suprafaţa: 19,57 kmp; populaţia:
445 locuitori germani, izraeliţi şi puţini români. Cârlibaba, pârâu, afluent, pe stânga, al
Bistriţei, îşi adună apele din izvoarele Bahna şi Doscina, izvorăşte între şirurile muntoase
Stara Vipcina şi Tomnatic-Dărâmoasa, nu departe de trecătoarea Lucava (districtul
Rădăuţi) şi se varsă în Bistriţa, care, lângă comuna Cârlibaba, după ce mai primeşte în
sine pârâiaşe, are, la rândul său, trei afluenţi, cu numele de Tătarca de Sus, Tătarca de Jos
şi Tătarca-Potoc. Cârlibaba (Munţii Cârlibaba), creasta muntoasă dintre pârâul
Cârlibaba şi valea râulul Cibău, care se termină la sud cu muntele Fluturica, deasupra
râului Bistriţei. Punctul culminant al acestei creste muntoase strâmte, însă înalte, este
muntele Ţapul, cu 1663 m. Fluturica, cătun, pendinte de comuna rurală Cârlibaba. Are
201 locuitori ruteni greco-ortodocşi. Iedul, cătun. Are 11 case şi 42 locuitori români
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greco-ortodocşi. Măgura, cătun, are 2 case şi 9 locuitori. Prislopul, cătun, are 18 case şi
72 locuitori. Tătarca, cătun, are 12 case şi 35 locuitori. Ţapul, cătun, are 13 case şi 56
locuitori‖1170.
În 1910, jumătate din populaţia comunei încă o mai formau germanii.
1914: „La jumătatea lunii decembrie a anului 1914, armatele ruseşti ajunseseră la
Cârlibaba şi se pregăteau să dea piept cu sutele de miliţieni austrieci din poziţiile
fortificate „cu şanţuri, gropi de lup şi garduri de sârmă‖, dar fără tunuri, care le blocau
drumul spre Ardeal. Deşi un ocol prin Vatra Dornei nu intra în vederile ruşilor, austriecii
evacuau grăbiţi târguşorul de sub Ouşor, „temându-se să nu pună ruşii mâna pe cele 70
milioane numerar, luate din Suceava, din fondul mitropoliei româneşti‖ 1171.
1915: În Bucovina s-au dat lupte grele, la începutul anului 1915. „În noaptea de
3/16 ianuarie, o parte din trupele ruse, înaintând, din punctul Fundu Moldovei, şi ocolind
localitatea întărită Mestecăniş, unde se aflau forţele austriece, au trecut muntele Colacul
şi au înaintat până la Ciocăneşti, sat situat la 6 km spre nord de Iacobeni. Aceste trupe
erau sprijinite de alte două coloane, una care se îndrepta spre muntele Giumalău şi alta,
spre Valea Putnei, formând, astfel, un front pe întinderea liniei Ciocăneşti – Iacobeni –
Valea Putnei. Înaintarea acestor trupe se face cu precauţie, pentru a păstra contactul cu
restul armatei, ce soseşte din urmă, şi pentru a face faţă trupelor austriece de la Cârlibaba,
care pot ameninţa flancul lor drept, în ipoteza că aceştia nu s-au retras spre Ungaria, după
cum se zvonea. La rândul lor, trupele austriece, pentru a preveni o mişcare de învăluire,
s-au retras din Mestecăniş, loc puternic întărit, spre Iacobeni, luând poziţia în faţa
frontului rusesc, pe muntele Giumalău – Ciocăneşti – Iacobeni – Valea Putnei. Luptele au
început din noaptea de 3/16 ianuarie şi au continuat, cu multă violenţă şi fără întrerupere,
zi şi noapte, până azi, fără a se sfârşit nici acum. Au căzut, din ambele părţi, mulţi morţi
şi răniţi, ofiţeri şi trupă. Astăzi, alte trupe austriece, în forţă de aproximativ o brigadă
mixtă, primind două tunuri de calibru mare, au pornit, din Dorna Vatra, spre frontul de
luptă. Rezultatul luptei, deşi nu-l am, pare a fi defavorabil austriecilor, judecând după
faptul că generalul Silelman, comandantul suprem, cu statul său major, cu două
batalioane de infanterie şi 600 de călăreţi, s-au retras din Dorna Vatra, prin Dorna
Candreni, la Poiana Stampei‖ 1172.
1916: „Petrograd, 15 octombrie 1916. Trupe inamice, care au susţinut mai multe
atacuri asupra poziţiilor noastre din regiunile Cârlibaba-Dornawatra şi Dobrogea au fost
respinse‖1173. Petrograd, 10 decembrie 1916: „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 austro-germane au încercat să ocupe o
înălţime, la 4 km est de Iacobeni, dar un contraatac le-a respins‖1174.
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1917: „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‖1175.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 19471176, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Damian Ioan, de la Cârlibaba, la Capul Codrului; Mihalescu Octavian, de la
Stulpicani, la Cârlibaba; Mihalescu Natalia, de la Negrileasa, la Cârlibaba; Petrescu
Cornelia, de la Cârlibaba, la Frasin; Crăiuţă Arghira, de la Cârlibaba, la Fundul
Moldovei, Botuş; Bârsan Virgil, de la Cârlibaba, la Şaru Dornei, Coverca‖.
CARLSBERG sau KARLSBERG. Coloniile germane de lângă Putna, Karlsberg
(Gura Putnei) şi Putnathal (Valea Putnei), au fost înfiinţate între anii 1782-1787, cu
agricultori şi meşteşugari din Franconia şi Bavaria
În 1796, Josel Rechenberg, comerciant evreu din Rădăuţi, a început construirea
unei fabrici de sticlă, în vecinătatea Putnei. În 1803, colonişti germani din Boemia s-au
aşezat în apropierea fabricii, înfiinţând satul Karlsberg, în onoarea preşedintelui
„Hofkriegsrat‖, arhiducele Karl. În Kaindl, se pot afla amănunte interesante: „Cronica
parohială a locului (ţinută de preotul J. J. Raschke) spune următoarele despre începuturile
localităţii Karlsberg. Satul Karlsberg și-a luat numele de la arhiducele Karl și a fost
fondat în 1797, de directorul economic al districtului Rădăuţi, Pauli, și de evreul
Reichenberg. Lângă fabrică, au fost construite câteva case din lemn. Deoarece fabricile
de sticlă fuseseră închise la Lubaczow, în districtul Zölkiew (Galizia), cei doi au atras
lucrătorii de sticlă germano-boemă la Karlsberg. Coloniştii au trăit, inițial, în pădure, dar,
în măsura în care copacii au fost tăiaţi pentru constrirea caselor, ei au curățat grădinile și
apoi și pajiștile, care li s-au dat cu drepturi de proprietate. Liderul și șeful producătorilor
de sticlă veniţi la Putna a fost Löflelmann, un om harnic, cu minte iscusită, care a fost
inspirat în tot ceea ce era de făcut. Clădirea proaspăt construită s-a dezvoltat sub
conducerea lui. Când autoritățile au observat acest lucru, au înlocuit-o, aceasta intrând în
posesia administraţiei Direcției Economice de la Rădăuţi, iar clădirea veche a
adimistraţiei, din Karlsberg, a fost închiriată armatei, pentru herghelie, comandantul de
atunci, Cavallar, având o preferință asupra noii clădiri. Primul director al sticlărei
(oficialis rationalistarum) era, pe atunci, Beller, care a fost înlocuit cu generalul Cavallar,
urmat de Valentin Rybicki, care a condus fabrica până în 1819. Succesorul său, Franz
Kuppetz, a condus afacerea atât de rău, încât sticlăria a fost închisă, la 14 iulie 1827, în
urma cărui fapt muncitorii sticlar au rămas în mare mizerie. Aceste informaţii de
cronologie locală trebuie completate cu altele, iar unele corectate. Se știe deja că
domeniul care cuprindea întreaga vale a Sucevei aparținuse, cândva, mănăstirei Putna și
că, după ce bunurile monahale au fost preluate de administrația de stat, s-a format fondul
religionar. De asemenea, s-a menționat că acest domeniu a fost închiriat Statului, din
1792. Cu toate acestea, ca şi în prezent, acest lucru nu a avut niciun folos pentru pădure;
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și așa cum sunt acum acordate drepturi de tăiere şi altor utilizatori, în 1796, când
comerciantul și antreprenorul Reichenberg a cerut aprobare să construiască o fabrică de
sticlă, în apropiere de Putna, atât remonta de la Rădăuţi, cât și consiliul de război al
armatei au fost de acord cu această investiţie. S-a sperat nu numai să crească venituriler,
ci să aibă de câștigat şi locuitorii satelor vecine. Directorul economic, de atunci, al
districtului Rădăuţi, Pauli, a avut un rol important în aceste negocieri şi, de aceea, nu a
fost omis de cronica parohială, în care se afirmă, destul de corect, că primii muncitori,
aproape exclusiv proveniţi din Boemia germană, au venit de la sticlăria galiţiană din
Lubaczow. Sticlăria din Putna a fost pus în funcțiune în 1797, dar, în fapt, abia în 1801 a
intrat cu adevărat în funcţiune. La acea vreme, comandantul remontei, Cavallar, a
încheiat un contract cu muncitorii, la 20 octombrie 1801, prin care i-a obligat să
servească cel puțin șapte ani, dar le-a garantat câte un anumit lot de casă și grădină, și
câte 1,5 jugări de pajiște şi o pensie. Corectitudinea observației cronicii parohiale, potrivit
căreia activitatea a decurs, iniţial, foarte bine se confirmă și din faptul că, în 1802, a fost
luată în considerare chiar construirea unei a doua fabrici. Acest lucru a avut probabil
legătură cu faptul că, în 1803, prin adresa guvernământului galiţian, datată în 18 martie
1803, a fost negociată, cu comanda Remontei din Rădăuţi, imigrația a încă douăsprezece
familii de lucrători boemi. Numai că ideea extinderii afacerii a fost abandonată, iar în
Bucovina, în loc de sticlari, au ajuns efectiv, în 1803, numeroși prelucrători de lemn
germano-boemi. Cu obligaţia de a produce 50 de stânjeni de lemn pe an, fiecare familie
prime 6 jugăre de pământ, lemnul necesar pentru casă și, dacă era necesar, avansuri
pentru achiziționarea de vite și echipamente. După ce acești coloniști și-au plătit
avansurile în patru ani, au cerut să încheie un contract. Când direcția economică a cerut,
acum, 60 de stânjeni de lemn de la fiecare familie, au existat dispute adânci şi
necontenite. Deși biroul districtual a fost de partea coloniștilor, unele familii au plecat,
iar altele le-au înlocuit. Abia la 21 septembrie 1815, la fel ca, în urmă cu 14 ani, cu
lucrătorii de sticlă, s-a încheiat un contract cu lucrătorii în lemn din Karlsberg, conform
căruia drepturile lor au fost din nou stabilite pentru fiecare familie, cu doar 50 stânjeni pe
an. Simultan cu disputele descrise, se ducea lupta pentru finanțarea de bază potențială.
Deoarece existau doar un număr mic de pământuri arabile, lucrătorii în lemn au fost, de
asemenea, repartizați în comunitatea din Putna. O astfel de privare de pământ, de către
conducători, era inadmisibilă, aşa că a fost emis decretul împăratului Iosif II, în 1787,
pentru protejarea proprietăților rurale; în special, terenurile obţinute prin defrişarea
pădurilor aparțineau de drept lăzuitorilor și moștenitorilor lor. Prin urmare, biroul
districtual a decis, la 7 noiembrie 1815, în favoarea Comunității Naționale Germane din
Putna, și acum, fonduri pentru a satisface prelucrătorilor lemnului asigurarea de biserici,
de școli și pentru alte scopuri similare. Cu toate acestea, terenurile arabile rămâneau
limitate. În 1816, toată lumea primea gratuit doar o casă cu o grădină de legume şi acces
la toate pășunile comunale. Dar chiar și două decenii mai târziu, așa cum vom vedea mai
jos, condiţiile nu s-au îmbunătăţit. Disputele descrise, falimentul fabricilor de sticlă și, în
cele din urmă, pierderile datorate concurenței fabricilor de sticlă din afară au obligat la
plecări. Deja în 1825, o parte din producţia de sticlă de la Putna a fost oprită, iar doi ani
mai târziu, fabrica a fost închisă definitiv. Din păcate, suntem slab informați despre
funcționarea acesteia. Trebuie menționat doar faptul că moșia Rădăuţi (Frătăuţi) a preluat
întreaga producție a fabricii de sticlă din Putna, un antreprenor, în 1805 (?), fabricând
sticle de masă, la 1 florin 40 cruceri, iar pahare, la 1 florin 20 cruceri. Printre lucrătorii
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șomeri ai sticlăriei din Putna, care locuiau într-o zonă mai puțin cultivabilă, cea mai mare
mizerie s-a răspândit după desființarea companiei. Puțini au găsit altceva de lucru. Din
fericire, în clipa închiderii fabricii, planul de relocări devenise din nou mai activ. Așadar,
la 22 octombrie 1833, Direcţia Economică din Rădăuţi a oferit celor 21 de familii șomere
adăpost în Rădăuţi, familiile acestea părăsind așezarea. Casele în care locuiseră în
Karlsberg au fost vândute ieftin, iar pentru fiecare dintre acestea li s-au dat câte un jugăr
de teren. Doar 42 de jugăre erau disponibile pentru această dotare, care le-a fost înmânată
până atunci. Întrucât acum erau necesare 126 de jugăre, pentru cele 21 de familii, 83 de
jugăre trebuiau luate din pășunea comunală, iar acestea trebuiau completate prin defrişări.
Întrucât biroul districtal i-a susținut călduros pe acești coloniști, care au arătat că nu au
fost de vină pentru situaţia lor, atât Consiliul de Război al Curții Imperiale, cât și
Cancelaria judecătorească (mai devreme de 8 ianuarie 1838) au aprobat soluționarea și,
cu reprezentare gubernială, la 2 februarie 1838, biroul districtual a fost dispus să asigure
încheierea contractului. Aceeași comandă a fost făcută și de administrația din Lemberg
(15 martie 1838), care a dispus ca, prin administraţia districtului către Solca, să li se dea
foștilor producători de sticlă și prelucrători de lemn câte 6-7 jugăre. Biroul districtual a
declarat, în raportul său din 15 octombrie 1838, că Direcţia Economică Rădăuţi a stabilit
condiții cu solicitanții, care erau complet diferite de cele stabilite pe moșia Solca, la acea
vreme. Cu toate acestea, soluționarea a continuat și contractul de evacuare a fost încheiat
la 6 octombrie 1839. Conform unui raport ulterior, datat în Rădăuţi, 20 octombrie 1853,
au fost alocate celor 21 de familii, care au fost nevoite să părăsească Putna (1840), câte 6
jugăre şi 40 prăjini terenuri arabile şi grădinile din jurul caselor; în plus, se asigura
utilizarea în comun a pășunii comunitare şi se garantau 10 ani de libertate totală. După
expirare, colonistul a trebuit să efectueze: 12 zile robotă cu mâinile; un scul de fire; o
sarcină de lemn; o găină. Acest contract, la fel ca toate celelalte, nu a fost confirmat de
autoritățile locale în acei ani; dimpotrivă, atât camera de judecată, cât și consiliul de
război al Curţii au declarat în mod expres (noiembrie 1841) că coloniştii din Karlsberg au
primit condiții cu mult mai bune decât cei din celelalte așezări; s-a dispus să se încheie un
nou contract, în conformitate cu standardele generale, care erau stabilite în acel moment.
Totuși, ca și în cazul celorlalte colonii, acest lucru nu s-a întâmplat. Contractul era încă
incomplet, când nemulţumirile au încetat, după 1848. De atunci, coloniștii au fost obligați
să plătească pentru convenția forestieră și, după 1848, a fost cu atât mai puțin posibil să
închei o înţelegere separată, deoarece relația de subordonare, ca locație pentru unul, a
încetat. Așadar, robotele acestor coloniști, precum cele ale altor locuitori, au fost
exonerate; la acea dată s-a constatat că Karlsberg și Soloneţul Nou dețineau deja întreaga
subvenție de colonizare și, prin urmare, urmau să plăteacă impozitele către stat… În
1848, 667 de catolici locuiau în Karlsberg; în 1890, așezământul număra aproximativ 880
de germani catolici, din totalul de 942 de locuitori‖1177.
În 17 martie 1803, au fost înregistraţi, la Karlsberg, sticlarii: Georg
Aschenbrenner, Friedrich Bartl, Georg Franz I, Georg Franz II, Anton Friedrich, Mathias
Friedrich, Simon Gattermeyer, Johann Pollmann, Georg Probst, Joseph Reitmayer,
Wenzel Sodomka, Josef Uebelhauser, Anton Wolf, Josef Wolf, şi Johann Wurzer cu
familiile lor. Ulterior, sunt înregistraţi ca muncitori ai fabricii de cherestea din Karlsberg:
Michel Paukner, Andreas Petrowicz, Wenzel Reitmeyer, Michael Schmidt şi Simon
Waclawek. Cei aleg să plece au fost: Andreas Achenbrenner, Georg Altmann, Anton
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Bauer, Johann Blechina (Plechinger), Jakob Kuffner, Josef Gaschler, Johann Gefre,
Georg Glaser, Wenzel Hoffmann, Andreas Kodelka, Michael Kolmer, Johann Kuffner,
Georg Lehner, Johann Lerrach, Mathias Liebel, Wenzel Müller, Johann Neuburger,
Adam Neumark, Andreas Neumark, Andreas Rippel, Thomas Rückel, Josef Rückl, Jakob
Schaffhauser, Josef Scherl, Franz Straub, Michael Weber, şi Johann Zimmermann.
Printre sticlari, se mai numărau şi Josef Aschenbrenner, Georg Blechina, Georg
Linzmeyer, Michl Neuburger, şi Wenzel Oberhoffner.
În 1843, din grupul celor 200 de familii de emigranţi germani din Boemia, s-au
desprins câteva, care s-au stabilit la Karlsberg şi la Putnathal. Tăietori de lemne, proveniţi
din Prachin, Boemia: Andreas Neumark, Adam Neumark, Johann Bauer Anton Bauer,
Wenzel Müller, Johann Draxler, Wenzel Baumann, Andreas Petrovitz, Joseph Scherl,
Georg Glaser, Jacob Gaschler, Johann Plechina, Johann Müllner, Wentzel Hofmann,
Joseph Geohre, Georg Plechina, Michael Weber, Joseph Rikel, Andreas Aschenbrenner,
Joseph Gaschler, Johann Geohre, Jakob Kuffner, Jakob Schaffhauser, Johann Neuburger,
Georg Lechner, Georg Altmann, Johann Kuffner, Andreas Kodelka, Mathias Liebel,
Johann Lörrach, Franz Straub, Johann Klingsmeyer, Andreas Rippel şi Michael Schmidt.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Rădăuţi – Rădăuţi (Târg cu tribunal districtual) cu
Vadu Vlădichii, Andreasfalva cu Mitoca, Bădeuţi, Bilca, Burla, Frătăţii 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‖1178.
1871: Biserica ortodoxă a satului Carlsberg este cea de lemn, înălţată de Dragoş
Vodă la Volovăţ, în 1346, şi mutată de Ştefan cel Mare, în 1468, la Putna, declarată
parohie ortodoxă în Carlsberg abia în 1871. În 1890, Carlsberg (cum grafiază Daniel
Werenka) avea 1.805 locuitori, conduşi de primarul german Michael Straub. Şcoala
germană avea doi învăţători, pe G. Tinz şi pe F. Ernst.
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
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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― 1179.
În 1907, paroh în Carlsberg era Samuil SIMIONOVICI, născut în 1847, preot din
1878, paroh din 1895, iar cantor, din 1900, era Vasile VĂCĂREANU, născut în 1847.
Şcoala din Carlsberg, cu 3 clase, funcţiona din toamna anului 1874, cea din Putna,
cu 5 clase, fiind mult mai veche, din 1857 1180.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Karlsberg, comună rurală,
districtul Rădăuţi, aşezată pe un afluent al Putnei, nu departe de comuna Putna şi de
malul drept al Sucevei. Suprafaţa: 8,25 kmp: populaţia: 942 locuitori germani romanocatolici. Este în apropiere de un bun drum comunal, ce leagă localitatea Putna cu Vicovul
de Jos, şi este legată, printr-o linie ferată laterală, cu drumul de fier local, Hadic-Frasin.
Are o şcoală populară germană, cu 2 clase, şi o biserică romano-catolică. Colonie
germană, întemeiată la anul 1797, cu ocazia construirii unei fabrici de sticlă în acest loc,
de către comerciantul din Rădăuţi, Zossel Rechenberg, care a adus lucrători din colonia
galiţiană Lubaczów. Populaţia se ocupă cu exploatarea de păduri şi cu zidăria. Comuna
posedă 86 hectare pământ arabil, 93 hectare fânaţuri, 6 hectare 50 ari grădini, 66 hectare
imaşuri, 815 hectare păduri. Se găsesc 48 cai, 345 vite cornute, 4 oi, 239 porci şi 10 stupi.
Karlsberg, moşie, atenenţă a moşiei cu administraţie specială Vicovul de Sus. Are 2 case
şi 10 locuitori‖1181.
În 1910, Carlsberg încă era locuit, în totalitate, de germani.
1920: „În registrul însoţirilor s-a introdus, la 31 decembrie 1920, privitor la
însoţirea „Spar- und Darlehenskassenverein für Karlsberg und die deutschen Einwohner
von Straza und Fălcău r. g. m. unb. Haftung‖ următoarele schimbări: membrii în
direcţiune Franz Beck şi Ambros des Ambros Richter şterşi; Rudolf Sehel, Ambros des
Ambros Richter ca membri în direcţiune realeşi‖ 1182.
CEAHOR. Satul de pe malul stâng al Dereluiului, în hotarul Cosminului şi al
Molodiei (vechiul Cosmin), împreună cu care două sate, de altfel, alcătuia un singur sat, a
fost, de-a lungul veacurilor, încă o proprietate a Mănăstirii Putna, începând cu anul 1488.
În 1775, Ceahor, împreună cu Mologhia şi cu Cozmin, de pe malul drept al
Dereluiului, avea, conform recensământului lui von Spleny, 2 popi, 133 ţărani, 1
umblător, 1 arnăut şi 1 baran (deci, un agent fiscal pedestru. Daniel Werenka dă, pentru
anul 1774, 172 familii numai în Ceahor şi 170 familii în 1784.
1837: O şcoală cu 6 clase funcţiona, în Ceahor, din toamna anului 1837 1183.
În 1843, biserica Sfintei Treimi din Ceahor, înălţată în 1786, cu 1.235 enoriaşi,
avea vacant postul de paroh. În 1876, paroh era Artemie BERARIU, care păstorea peste
1.858 de suflete, în acelaşi an începând construcţia bisericii Sfântul Dimitrie, care va fi
finalizată în 1884. Pe Artemie BERARIU, născut în 1834, preot din 1862, paroh din
1865, protopop din 1880, cancelar sinodal între anii 1884-1891, tatăl poetului şi
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dramaturgului Constantin BERARIU, îl regăsim paroh în Ceahor şi în 1907, când preot
cooperator era Alexandru BERARIU, născut în 1868, preot din 1904, iar cantor, din
1880, George NASTASI, lector la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, din 1884.
1843: Tănărul preot Silvestru Morariu, viitorul mitropolit de luminoasă aducere
aminte, „după terminarea studiilor teologice, în 29 Iunie 1843, fu hirotonit în preot şi
decretat mai întâi ca administrator parohial şi apoi, cu un an mai târziu, ca paroh în
comuna Ceahor, unde petrecu 20 de ani, împlinindu-şi servitul totdeauna cu zel apostolic,
încât Ceahorul trece şi astăzi ca model de parohie bine disciplinată. Pierzându-şi însă
soţia, încă în floarea vieţii, el, în adânca-i mâhnire, îşi căută şi-şi află mângâiere în
neobosită ocupăciune păstorească şi literară‖1184.
1862: Silvestru Morariu, „la anul 1862, lăsându-şi în păstoria Ceahorului ginerele,
primi un loc de referinţă, cu o remuneraţiune neînsemnată, la Consistoriul din Cernăuţi,
unde, de mai înainte, împărtăşea excurrendo, din Ceahor, învăţământul tipicului şi al
cântărilor bisericeşti, la seminariul clerical şi la şcoala dăscălească‖ 1185.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖1186.
În ianuarie 1888, primarul comunal din Mologhia trimisese la Ceahor, „chiar în zi
sfântă de ajunul Bobotezei, pe Ivaniţchi, cu doi deputaţi, ca să ia zălog de la oamenii care
au pământuri pe hotarul Mologiei pentru bir. Ivaniţchi, deci, cu oamenii săi, intra pe în
case, apuca ce năpădea de pe grinzi, din straiele şi podoabele creştinilor şi le ducea la
dânsul… Şi asta nu-i prima întâmplare. Sechestrătorii au năvălit asupra creştinilor în
Ceahor chiar şi în ziua Adormirii Maicei Domnului, în 1887, de i-au necăjit‖1187. La
Balul român de elită al „Junimei”, din februarie 1888, participa, ca membru al elitei
româneşti din Bucovina, şi „Artemiu Berariu din Ceahor‖1188, care avea să rămână, timp
de decenii, parohul satului.
În 1890, comuna Ceahor avea 2.070 locuitori. Paroh era Artemie Berariu,
învăţător – Alexie Cicaleac, iar cantor bisericesc – George Nastasi. Primar al comunei era
Iacov Rusnac.
1891: „În folosul societăţii „Şcoala română‖ au mai incurs, la Lista Nr. 10,
încredinţată domnului protopresviter din Ceahor, Artemiu Berariu, 32 florini, şi anume de
la următorii binefăcători: Artemiu BERARIU 1 florin, doamna Eugenia Olga MORARIU
din Cernăuţi 3 florini, dl Vasile ANDONI din Ceahor 2 florini, dl Georgiu BERARIU din
Mologhia 1 florin, dl Moses GEIGER din Mologhia 50 cruceri, dl Lazar GEIGER din
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Ceahor 1 florin, dl Lazar SOSNOVICI din Suceviţa 1 florin‖ 1189 şi aşa mai departe, adică
elite săteşti din comunele districtelor Rădăuţi şi Siret.
1893: O colectă publică pentru Societatea „Şcoala Română‖, făcută, în 1893, în
Ceahor, de protopresbiterul din Ceahor, Artemiu BERARIU, cuprinde următoarele nume
de localnici: Alexandru PAULOVICI, Vasile ROTARIU, Michail DIMITROVICI,
Michail CASIAN, Ioan CHMARA (se citeşte HMARA), Iordachi ROTARIU, Teodor
ŞTEFUREAC, Vasile NEGRUŢ, Constantin CILIEVICI, Aftanas MORARIU, Grigori
ZAHARIUC, Ilie CIORNEI, Samuil CIORNEI, Constantin ZAHARIUC, Zoe PRIDIE,
Nicolae DIMITROVICI şi Teodor COSTAŞ1190.
1897: O altă colectă publică pentru Internatul de băieţi români din Cernăuţi, în
decembrie 1897, menţionează, în Ceahor, următorii localnici: preotul Artemie Berariu,
profesorul I. ACHNER, Ion PRIDIE, Ioan alui Ştefan VOROSCIUC, Petru PRIDIE,
Mihai MACOVEI, George DIMITROVICI, Ion ROTAR, Dimitrie REPCIUC, Maria lui
Nicolai CIORNEI, Ioan CIORNEI, Ioan DANILEICU, Teodor SUPROVICI, Mihai
HRETIUSIAC, Mihai POŞTARIU, George PLIUNDRA, Dimitrie HUDEMA, George
PRIDIE, GeorgeV DANILEICU, Teodor ZAHARIUC, George ŢIGĂNAŞ, George
COBLIUC, Petre COBLIUC, Nicolai PAULOVICI, Nicolai CHMARA, George
VOROSCIUC, Ion LUPANCIUC, Alexandru UNGUREAN, Constantin HREŢIUSTAC,
Eugen ŞTEFUREAC, Ioan MORARIU, Ioan alui Teodor HUDEMA, Dimitrie POŞTAR,
Alexa BALAN, George POŞTAR, Alexe ZAHARIUC, Ioan PLIUNDRA, Alexa
REPCIUC, Vasile alui Alexa DIMITROVICI, Dumitru MORARIU, Vasile alui
Constantin ANDONI, Nicolai RUSNAC, Ştefan ZAHARCIUC, George CILIEVICI,
Neculai ANDONI, secretarul OBERHOFFNER, M. ŞLOSSER, M. HELLENBERG,
Abraham AUSLANDER, Petre COBLIUC, Maria SAUCIUC şi Ana SLUŞANSCHI 1191.
1901: Dialectologul Gustav Weigand scria, în 27 august: „În Ceahor, 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‖1192. Două fetişcane din sat, Zoiţa lui Vasile Rotariu
(Frunză verde de scunchie) şi Mariuca Rotariu (19 ani), l-au încântat cu cântecele lor.
1902: Banca populară raiffeisiană din Ceahor a fost înfiinţată, în 17 august 1902,
„în casa nr. 198‖, sub preşedinţia lui Ioan Virozub şi sub direcţiunea parohului Artemie
Berariu. Vicepreşedinte era Nicolai Poştariu, în comitetul de direcţie activând Alexie
Repciuc şi vistiernicul Vasile Sluşanschi.
1906: „Opt ţărani români din Ceahor s-au prezentat, Marţi în 16 octombrie 1906,
la orele 11, înainte de amiază, sub conducerea dlui Dr. Sluşanschi, la preşedintele ţării, dl
Dr. Octavian cavaler de Bleyleben, şi s-au plîns de modul cum încearcă inspectorul
ucrain Nicolai Spenul şi învăţătorul Kesseletzja (amândoi, români de origine – n. n.) să-i
facă cu forţa ruteni, cerând ca ei să înscrie copiii la secţia ruteană. Dl Dr. Sluşanschi a
intonat în mod potrivit, că părinţii au dreptul să-şi crească copiii după placul lor şi nu
după tendinţa dlui Spenul; faptul invocat de acesta, că copiii nu cunosc bine limba
română, e, pe de o parte, neadevărat, pe de alta irelevant, pentru că, dacă un ţăran îşi
poate da copilul la şcoala germană din oraş, deşi copilul nu ştie o boabă germană, cu atât
mai mult are el dreptul să-l dea la instrucţie romînă, pe care copilul o înţelege. Cu toate
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acestea, au primit cei opt reprezentanţi următorul act: „De la consiliul şcolar districtual. /
Cernăuţ, la 2 Octomvre 1906, Nr. 6553/6. / În urma deciziunii consiliului şcolar ţinutal,
din 28 Septemvre a. c., sunteţi provocat să înscrieţi copilul X . imediat în secţia ruteană a
şcolii primare din loc, deoarece s-a constatat, în urma cercetării făcute de ambii inspectori
şcolari ţinutali, la faţa locului, că copilul menţionat nu cunoaşte limba română îndestul,
spre a urma învăţământul în această limbă. / În contra acestei somaţiuni, se poate înainta
recurs, până-n decurs de 14 zile de la primire, către consiliul şcolar de ţară. / Consilierul
guvernial: Krześniowski m. p.‖. După expunerile vorbitorului, a înmânat ţăranul Tanasă
Zahariuc preşedintelui un memoriu, cu următorul cuprins: „Ilustre domnule preşedinte! /
Necesitaţi de împrejurările nefaste, ce domnesc în comuna Ceahor şi în şcoala poporală
din această comună, subsemnaţii îşi iau refugiul la Ilustritatea Voastră şi Vă roagă ca să
binevoiţi a îndruma cele necesare, spre a înlătura neajunsurile ce bântuie această comună.
/ Cu începutul anului şcolar 1906/7, aveau să fie înscrişi, la şcoala poporală de 6 clase, în
clasa primă, 60 copii. Conform dispoziţiunilor şcolare, limba de instrucţiune a copiilor o
stabilesc părinţii; astfel s-a întâmplat că 55 copii, ai căror părinţi sunt şi s-au declarat
români, au fost înscrişi, la cererea părinţilor, în secţia română, şi numai 5 copii la cea
ruteană. În urma acestui fapt, au denunţat învăţătorii ruteni, consiliului c. r. ţinutal, că
învăţătorii români au romanizat şcoala cu forţa, înscriind copiii ruteni la secţia română. În
urma acestui denunţ, a fost o comisiune la şcoala din Ceahor, compusă din dnii inspectori
George Jancovschi şi Nicolai Spenul, ca să cerceteze afacerea. Fiind Ceahorul comună
mixtă, toţi locuitorii vorbesc atât limba română, cât şi cea ruteană. Astfel, toţi copiii,
avorbiţi fiind de dl Spenul în limba ruteană, au şi răspuns în această limbă. Drept urmare,
au fost reclamaţi de dl Spenul pentru secţia ruteană, şi numai în urma faptului că dl
Jancovschi le-a vorbit copiilor în limba română şi a primit şi răspunsul în această limbă, a
trebuit să renunţe la reclamaţiunea sa pripită. După acest accident, s-a dus dl Spenul la
cancelaria comunală şi a citat, acolo, pe părinţii alor 18 copii, provocându-i, în mod de tot
necuviincios şi brusc, ca să înscrie copiii lor la secţia ruteană. La aceasta, a primit însă dl
Spenul răspunsul că părinţii vor da copiii la acea şcoală, la care vor voi ei şi nu unde le-a
porunci dl Spenul; ei sunt români şi voiesc ca copiii lor să înveţe româneşte. Iară când s-a
răstit dl Spenul către săteanul Ilie Hriţuşac, cu cuvintele: „Tu trebue să dai copilul tău la
secţia ruteană!‖, acesta i-a respuns: „Da‘ de ce-mi spui „tu‖, crezi că şi eu am păscut
porcii cu tine?―. Văzând dl Spenul că locuitorii din Ceahor nici astfel nu voiesc să-şi dea
copiii la şcoala ruteană cu forţa, s-a întors la Cernăuţi şi a citat pe părinţii celor 18 copii
la sine, în birou, unde i-a ameninţat cu pedepse şi cu jandarmi, dacă nu vor da copiii la
secţia ruteană. Ba dl Spenul a cerut chiar, de la oameni, ca să aducă cu sine copiii, spre a
fi examinaţi ce limbă vorbesc; dar oamenii şi-au lăsat copiii acasă, ştiind că această
cerere este ilegală. Neputând reuşi dl Spenul nici în modul acesta, ca să ne rutenizeze cu
forţa, şi-a ales, dintre cei 18 oameni, pe subsemnaţii şi le-a trimis în scris provocarea „ca,
până-n decurs de 8 zile, să înscrie copiii la secţia ruteană, la caz contrar vor fi pedepsiţi‖.
Între cei provocaţi de dl Spenul, ca să înscrie copiii la secţia ruteană, sunt nume ca, de
exemplu, Gîndac, Pridie, Roman ş. a., din care dl Spenul şi agentul său, Keseletzja, ar
voi să facă ruteni cu orice preţ, fie chiar şi cu forţa. În vederea acestor fapte, subsemnaţii
supun Ilustrităţii Voastre rugarea ca să binevoiţi a dispune îndrumarea unei cercetări
minuţioase a cazului şi să daţi subalternilor Iluştrităţii Voastre, o dată pentru totdeauna,
porunca strictă ca ei să respecte exercitarea drepturilor cetăţăneşti din partea civilor
pacinici, care nu doresc alta nimică, decât ca să nu fie conturbaţi întru realizarea dreptului
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de a dispune asupra educaţiunii copiilor săi. / George Manec, Ilie Hriţuşac, Samuil
Pridie, Samuil Roman, Nicolai Gândac, Tanasă Zahariuc, Ion Humeniuc, Grigori
Rusnac, toţi agricutori în Ceahor‖. Preşedintele ţării a primit pe ceahoreni în mod foarte
amabil şi i-a asigurat că pot să fie liniştiţi, deoarece Domnia Sa va îndruma o cercetare
obiectivă şi strictă, şi le va face dreptate. Atâta cer bieţii oameni şi tot asta pretindem şi
noi!‖1193.
1907: „În adunarea din Ceahor, din 13 Aprilie 1907, Oberbereznicul din Cuciur a
făcut gospodarilor de acolo mare cinste. Dumnealui a zis că gospodarii din Ceahor ar fi
bine să aibă 2 troci mari, una pentru moldoveni şi alta pentru ruşi, aşa că atât moldovenii,
cât şi ruşii să aibă a se liopăi în trocile lor nestingheriţi. Iară dacă ar îndrăzni să se bage
unul de la troaca cea moldovenească la troaca cea rusească sau unul de la troaca rusească
la cea moldovenească, apoi să capete peste rât de să-i sară dinţii. Apoi dă,
Oberbereznicului i se pare sfatul bun, de aceea l-a şi dat, dară cine să fie păstorul trocilor,
ca să nu se facă nenorociri ? Şagă şăguită şi să nu fie cu banat, dle Cuparencu, dacă te
întrebăm. Ai găsit dumneata, în adunarea aceea, pe gospodarii din Ceahor într-adevăr aşa
de prăpădiţi, încât ai aflat de cuviinţă a-i pune pe acei gospodari în rând cu cei ce se
liopăiesc prin troci, vorba dumitale? Ceahorenii se cade să-i mulţămească dlui
Oberbereznic pentru cinstea ce le-a dat-o, au însă timp, să nu se grăbească, căci 14 Mai îi
încă departe‖1194.
1908: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 1195, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Zoiţa PRIDI (70 ani în 1909), Andrii
PRIDI (49 ani în 1909), Veronica SEMENIUC (20 ani în 1909) şi Magdalina PRIDI (22
ani în 1909) din Ceahor.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Ciahor (Czahor), comună
rurală, districtul Cernăuţi, aşezată, în masă compactă, pe stânga pârâului Derehlui, afluent
al Prutului, între comuna Corovia şi Molovia. Suprafaţa: 14,28 kmp; populaţia: 2.070
locuitori ruteni şi români, de religiune gr. or. Se compune: 1). din satul de reşedinţă cu
acelaş nume, care, împreună cu târla Rutca, numără 1.988 locuitori; 2). din târlele: Chisia
(Kisia), Cutie, Selestie şi Văduvari (Woduwaria). Este străbătută de un drum districtual,
care o leagă, pe de o parte, cu comuna Mologhia, iar pe de alta, cu drumul principal
Cernăuţi-Siret şi de linia ferată principală Cernăuţi-Iţcani. Are o şcoală populară, cu 2
clase, şi o biserică parohială cu hramul „Sf. Dumitru‖. La 1776, era în posesia mănăstirii
Putna. La 1774, a fost unită cu Mologhia. Este întemeiată pe teritoriul istoric numit
„Cozminul‖. Populaţia se ocupă cu agricultura. Comuna posedă 1.122 hectare pământ
arabil, 47 hectare fânaţuri, 19 hectare grădini, 167 hectare izlaz, 7 hectare pădure. Se
găsesc 106 cai, 671 vite mari, 249 oi şi 371 porci. Chisia, târlă pendinte de comuna
Ceahor. Are 3 case şi 13 locuitori. Cutie, târlă, pendinte de comuna rurală Ceahor. Are 4
case şi 20 locuitori‖1196.
În 1910, trei sferturi din populaţia comunei încă o mai formau românii.
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1913: „În Ceahor, au rutenii o şcoală de 3 clase. În această şcoală au fost înscrişi
76 copii, dar au fost clasificaţi numai 44. Deci pentru 44 copii, trei învăţători, pe când, de
altfel, un învăţător instruieşte 80 copii‖1197.
1914: „Viena, 24 august (K.B.). Atacul unei armate ruseşti de 20.000 de oameni,
în partea cea mai mare călăreţi, asupra graniţei Bucovinei a fost respins, lângă Noua
Suliţă, cu desăvârşire. Adversarilor li s-au luat sute de prizonieri. Armata lor nebună a
lăsat pe câmpul de luptă mult material de război‖… „Lumea agitată se îngrămădea pe la
trăsuri, întrebând mirată: „Ce se întâmplă?‖. „O început bătaia‖, răspundeau femeile prin
plâns. Ruşii intrară în Boian şi se apropiau spre Mahala. Pe la 10 ceasuri, toloacele
oraşului erau pline de trăsuri ţărăneşti. Multe dintre ele, apucară spre Corovia, Ceahor sau
Voloca, unde aveau neamuri sau cunoscuţi. Ceilalţi rămâneau în voia întâmplării. De pe
dâmburi, se desluşeau înfiorătoarele bubuituri de tunuri, iar cei cu ochi mai buni vedeau
focul şrapnelelor şi al granatelor, crăpând pe coasta dintre Boian şi Mahala. Lupta fierbea
pe întreaga întindere dintre Boian şi Toporăuţi‖ 1198.
1914: „Nestorul preoţimii bucovinene, venerabilul protopresviter din Ceahor,
Artemie Berariu, a fost chemat, împreună cu fiul său, înaintea comandamentului militar,
bănuit fiind de tainică înţelegere cu ruşii. Interogat cu severitate asupra acestui momenr,
octogenarul a răspuns: „Mă simţesc prea pe sus de orişice bănuială. Sunr român bun şi
am avut fericirea să vorbesc, de trei ori la viaţa mea, cu Majestatea Sa Împăratul. Pentru
meritele mele patriotice am fost distins de Majestatea Sa şi sunt cavaler al Ordinului
Francisc Iosif‖. Atunci căpitanul s-a ridicat şi, salutându-l milităreşte, i-a mulţumit pentru
desluşiri, cerându-i scuze‖1199.
1915: „Mamorniţa, 8 februarie 1915. Ruşii s-au stabilit în tranşee, în jurul satelor
Ceahor, Coponia şi Mihalcea, de unde voiesc să apere Cernăuţii. Se aşteaptă o mare
luptă‖1200.
1914-1918: Nesfârşită e lista Eroilor uitaţi din Ceahor, care s-au jertfit pentru
modelul european de viaţă, numit Bucovina: „infanteristul Ion Laşciuc, Ceahor,
Regimentul 80, rănit‖1201; „sergentul Dumitru Papelea, Ceahor, Regimentul 41,
rănit‖1202; „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‖; „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‖; „Simion Repciuc a lui Alexandru, născut în 1883, în Ceahor, a fost înrolat,
1197
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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‖;
„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‖; „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.
Presupunându-se probabil decesul, se dispune, la cererea soţiei sale, Fevronia Ţiganaş,
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‖1203; „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‖; „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‖; „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‖;
„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
1203
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sale, Dochiţa Bolesiuc, procedura pentru stabilirea morţii celui dispărut‖ 1204;
„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‖; „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‖ 1205; „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‖1206; „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‖; „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 italian. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează,
la cererea Zoiţei Ceahorschi, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖ 1207.
1919: Prin Deciziunea ministerială nr. 1593/1919, semnată, în numele lui Ion
Nistor, de Iorgu Toma, era numit, în „Comisiunea de apel pentru evaluarea taxei de
cărşmărit‖ pe anul în curs, şi cârciumarul Abraham Ausländer din Ceahor1208.
1920: „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‖1209.
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CEARTORIA. Ctitorită, împreună cu Dubăvăţul şi Oşilibul, din vremea lui
Ştefan cel Mare, Andreico Ciortorâischi, satul numit, în 2 noiembrie 1464, Ciortorâia,
după numele întemeitorului, a fost întărit, „a treia parte de hotar… care se alăturează cu
hotarul Văşcăuţilor‖, pe malul drept al Ceremuşului, în 1623, de Ştefan Tomşa al II-lea,
ctitorul Putnei, lui Mihai Tăutul, pârcălabul de Hotin. Cum părintele lui Andreico
Ciortorâischi, Nemircea Ciortorâischi, fratele lui Ivaşco, pare să fi înfiinţat satul cu mult
înainte de atestarea sub numele de Ciortorâia, în 1437, vechiul sat Nemirceanii pare să fi
fost, după Costăchescu, acelaşi sat, dar cu un nume anterior cestuilalt.
În 2 aprilie 1623, Ştefan Tomşa întăreşte pârcălabului de Hotin, Mihai Tăutul, „şi
a treia parte de hotar den satul Ciortorie şi partea lui Vasile Hlipco, cât se va alege
dentracelaş sat Ciortorie‖.
În 31 iulie 1724, Velicico Caţichi şi jupâneasa Safta vindeau cumnatului lor,
Dănilă Giurgiuvan, „a opta parte de sat de Ciortoria‖.
În 24 iunie 1759, mazilul Dănilă Giurgiuvan lasă, prin diată, feciorilor săi, Mihai
şi Toader, „jumătate de sat de Ciortorie‖, iar fetei sale, Gafiţa, „a patra parte de sat de
Ciortoria cu doi vecini‖.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1210, din 1772-1773, înregistrează la
Ciortorie, moşie a lui Mihalachi de Câmpulung GIURGIUVAN vornic, „13 – toată suma
caselor‖, însemnând 1 popă, Pavel, 2 dascăli, Dănilă şi Dumitru palamar, 8 scutelnici ai
lui Mihalachi GIURGIUVAN, Dănilă SABÂCU, Vasili IVANIUC, Ion OPĂRIAC, Ivan
UDUT, Ion ANDRONIC, Grigoraş ANDRONIC, Vasile ANDRONIC şi Hlihor
PILIPIAC, 2 ţigani, Vasili şi Dumitru, şi un jidov, Maerku.
În 1775, satul Ciortorie, cum e menţionat în evidenţele lui von Spleny, avea 1
boier din neamul Tăuteştilor, 1 popă (şi el, Tăutu) şi 15 familii de ţărani iobagi.
1843: Biserica Naşterea Maicii Domnului din Ceartoria, cu 410 enoriaşi, în 1843,
îl avea patron bisericesc pe Stephan von KRZYSTOFOWICZ, paroh fiind Ştefan HALIP.
În 1876, patron bisericesc era armeanul Nicolai de PETRINO, paroh era Meletie HALIP
şi era frecventată de 1.508 enoriaşi. În 1907, paroh era Alexandru George DANILEVICI,
născut în 1862, preot din 1891, paroh din 1898, cantor fiind, din 1900, Vasile SEROTA,
născut în 1874.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Storojineţ – 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‖ 1211.
1886: O şcoală cu 2 clase funcţiona, în Ceartoria, din 18861212.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Ciartoria (Czartoria), comună
rurală, aşezată în partea de Nord-Est a districtului Storojineţ, pe ţărmul drept al
Ceremuşului. Suprafaţa: 4,84 kmp; populaţia: 710 locuitori, aproape toţi ruteni; religia gr.
or. Este tăiată de drumul districtual Zeleneu-Văşcăuţ; staţie de drum de fier a liniei
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Nepolocăuţ-Vijniţa; are o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului‖. Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor.
Comuna posedă 463 hectare pământ arabil, 39 hectare fânaţuri, 4 hectare grădini, 117
hectare izlaz, 100 hectare pădure. Se găsesc 40 cai, 192 vite mari cornute, 20 de oi, 50 de
porci şi 26 stupi. Ciartoria (Czartoria), moşie, cu administraţie specială, districtul
Storojineţ. Suprafaţa: 3,74 kmp; populaţia: 33 locuitori, în majoritate izraeliţi, restul
ruteni, români puţini‖ 1213.
1914-1918: „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‖1214.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Văşcăuţi făceau parte şi locţiitorii „Teodor
Rusnac, agricultor, Ceartoria, şi Toader Leviţchi, agricultor, Ceartoria‖ 1215.
1924: Pichetul de grăniceri ai Regimentului 3 „din Ceartoria va fi numit după dl
ministru Iancu Nistor. Parcelele ce au fost cedate, la Ceartoria, de către serviciul agricol
din Văşcăuţi Ceremuş‖ au fost dotate cu pichete grănicereşti, în urma unor contribuţii
particulare ale unor fruntaşi din satele megieşe, datorită iniţiativei „prefectului nostru, dl
Simion Hîj‖1216, viitorul Erou al Umanităţii.
1946: Prin decizia Ministerului Cultelor „Nr. 8.219 din 1946, pe data de 15
Februarie 1946, se dispune încadrarea preotului Dionisie Hladiuc, refugiat de la parohia
Ciartoria, judetul Storojineţ, utilizat la parohia Dâlja Mare, jud. Hunedoara, la parohia
Dealul Babii, aceşai judeţ, fiind retribuit au salariul de lei 6.250 lunar, grupa A 7 bis, tip
32, categoria a IV-a‖1217.
CERNAUCA. Un cneaz maramureşean, menţionat în documentele cancelariei
ungare încă de la 1330, este moş-strămoşul acestui sat, chiar dacă uricul domnesc se
obţine târziu, în 5 aprilie 1412, prin care un urmaş al acelui Cernauca, Giurca
Dragotescul, primea confirmarea pentru moşiile „pe unde au hotărnicit şi au folosit din
veac‖, deci de înainte de Descălecat, „Volodăuţii şi Cernauca de Sus, în dreptul
Toporăuţilor‖. Înainte de a deveni citadelă spirituală a Bucovinei, în care oficiau
Hurmuzăcheştii, Cernauca, satul aflat între pâraiele Moscău şi Hucău, mai sus de
Toporăuţi, în nord-estul Cernăuţilor, a aparţinut, până în 17 martie 1635, lui Pătraşcul
Băldescu, care a vândut satul şi moşia, pentru 180 de galbeni, vornicului Gavrilaş
Măteiaş, fost staroste al Cernăuţilor.
În 17 martie 1636, Pătraşcul Băldescu vindea vornicului Gavrilaş Mateiaş, pentru
180 galbeni, jumătate din satul Cernauca, pe care a fost pus zălog „fata lui Orăş,
giupăneasa Onciului Iuraşcovici, pentru un inel de aur direptu şăsă zeci de galbeni de
aur‖.
În 4 martie 1652, se împart moşiile răposatului Gavrilaş Mateiaş între copii lui,
Ieremie, Ileana comisoia şi Alexandra vorniceasa. „Partea jupânesei Iliana comisoaia a
fost… jumătate Cernauca‖.
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În anul 1702, marele agă Ion Neculce împarte moştenirea de la mama sa cu
surorile sale.
1704: Fata lui Gavrilaş Măteiaş, Alecsandra, căsătorită cu Iordachi Cantacuzino,
moşteneşte, în 1 ianuarie 1670, jumătate din satul şi moşia Cernauca, pe care le va lăsa
moştenire, în 4 martie 1704, Catrinei Cantacuzino, străbună, pe linie maternă, a
Hurmuzăcheştilor, dar căsătorită, atunci, cu vistierul Vasile Neculce, tatăl cronicarului,
Ion Neculce. Ca zestre de nuntă, Catrina a primit 21 moşii, printre care şi câteva sate din
nordul Moldovei (Boian, Cernăuca, Valeva, Chisălău, Pohorlăuţi, Prelipcea, Bocicăuţi,
Grozinţi, Vasileuţi, a patra parte din satul Lehăcenii Teutului).
1723: Cealaltă jumătate de sat aparţinea neamului lui Sandu Buhuş (în 11 mai
1723, aparţinea lui Ştefan Luca, cumnatul fetei lui Buhuş, Maria Ursachi, văduva lui
Dumitraşcu Ursachi, dar şi tatăl jupânesei lui Constantin Hurmuzachi).
În 1741, fiul lui Ştefan Luca, Mihalache, pierde moşia, în favoarea lui Ştefăniţă
Sturza, din pricina unei datorii neplătite, şi lucrează în beneficiul noului proprietar, fără
să fie plătit, până în 1765, când se adresează Divanului Domnesc, iar Grigore Ghica Vodă
hotărăşte, printr-un zapis din 15 martie 1765, ca jumătatea aceea din moşia Cernauca să
treacă, iarăşi în proprietatea lui Mihalache Luca, fiind răscumpărată cu 24 ai de muncă. În
acelaşi an, medelnicerul Constantin Hurmuzachi cumpără moşia de la fiul lui Mihalache,
Ştefan, care era şi fratele mamei lui Hurmuzachi, cu 1.000 ducaţi.
1804: Constantin Hurmuzachi, care locuia la Horodiştea, în ţinutul Dorohoiului,
unde i se născuse şi feciorul, Doxachi, cel atât de celebru mai târziu, s-a stabilit la
Cernauca în anul 1804.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1218, din 1772-1773, înregistrează la
Cernauca, moşia paharnicului Mateiu HURMUZACHI „50 – toată suma caselor‖,
însemnând 1 popă, Costaş, 1 jidov, Stule, 5 văduve, Safta, Nastasia, Cârstâna, Parasca şi
Năstasia, 15 case pustii şi 28 birnici, şi anume: Vasile vornic, Vasile MIHAL, Neculaiu
SCORBĂ, Dumitraşcu SCORBĂ, Grigoraş zet CRILICI, Costandin ŢURCAN, Vasile
DROBOT, Vasile sin PRECOP, Vasile PASCAL, Tănasă PASCAL, Pricop sin
ZĂCRINCO, Acsenti VOVKO, Ion PASCAL, Vasile PASCAL, Ion muntian, Ion sin
PASCAL, Ursachi sin FOCA, Andrei HURDUJA, Ilaş sin ANDRINACHI, Grigoraş sin
ANDRINACHI, Acsenti sin STRĂTULAT, Ştefan SMUC, Onofreiu sin MĂRIUŢII,
Ostafi morar, Costaş zet RUSAK, Costaş MĂTEIU, Dumitraş GAVRILAŞ şi Ivan rus.
În 1774, Cernauca, situată în Ocolul Prutului, avea 56 de gospodării (1 popă, 61
ţărani), dar, într-un deceniu, numărul lor sporeşte la 135.
1775-1776: „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,
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‖1219.
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În 8 iunie 1782, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în
Bucovina, s-a stabilit că moşia şi satul Cernauca aparţineau lui Matei Hurmuzachi, care o
primise de la bunicul său, Ştefan Luca, în urmă cu 17 ani (de fapt, moşia a fost
proprietatea lui Constantin Hurmuzachi, după cum argumentează Teodor Balan şi după
cum o probează dovada din octombrie 1782, semnată de Leon, episcopul de Roman).
1799: Constantin Hurmuzachi va arenda Cernauca, în decembrie 1799, lui
Dumitru Scraba, spre nemulţumirea mamei sale, Ruxanda, cu care se află într-un
permanent conflict, pricinuit de împărţirea veniturilor.
În 22 februarie 1806, după numeroase judecăţi şi împărţeli de moşii, Ruxanda
cedează fiului ei, Doxachi, o treime din Cernauca, dar cu obligaţia de a-i da, anual, câte
1.000 lei turceşti. Doxachi Hurmuzachi fusese, până atunci, călugăr, sub numele de
„Doroftei monahul‖. Se născuse în 1782, după cum certifica preotul Constantin din
Horodişte, deci era încă foarte tânăr.
În 1843, când patronul bisericii „Arătarea Maicii Domnului‖ din Cernauca era cel
care o ctitorise, în perioada 1824-1825, baronul Doxachi de HURMUZACHI, pe atunci
Agă, postul de paroh era vacant, numărul enoriaşilor ortodocşi fiind de 935 suflete. În
1876, biserica lui Hurmuzachi, cu hramul schimbat şi închinată Sfinţilor Arhangheli
Mihail şi Gavril, de către noul ei patron, care o restaurase în 1869, baronul armean Peter
von PETRINO, îl avea paroh pe Leon TURTURIAN, care păstorea peste 1.467 enoriaşi.
În 1907, paroh era Emilian MAKOWIEWICZ, născut în 1857, preot din 1887, paroh din
1892, cantor fiind, din 1900, Ioan BUJENCO, născut în 1848.
1858: O şcoală cu 4 clase funcţiona, în Cernauca, din 1858, şi tot de atunci, o
şcoală-filială, cu o clasă1220.
1847: În noaptea zilei de 24/25 mai 1847, celebrul pianist Franz Liszt, prieten de
durată al straşnicului boier Doxachi, a concertat la Cernauca.
1848-1849: „Ospitalitatea casei Hurmuzache! Apoi aceea era proverbială în trei
ţări vecine, iar în anii regeneraţiunii ajunsese la culme. Boierii şi feciorii de boieri, câţi
scăpaseră din vechea Moldovă, în martie 1848, cu fuga în Bucovina, trebuia să petreacă
la Cernauca cu săptămânile şi lunile, înaiate de a pleca în alte părţi, sub pedeapsa de a fi
declaraţi inamici ai casei, dacă nu i se accepta ospitalitatea. Întocmai acea primire cu
adevărat părintească şi frăţească avură, în anul 1849, ardelenii refugiaţi sau, altminteri
călători, oţiţearii de la Năsăud, funcţionari, profesori, până când veni rândul şi la
redactorului Gazetei şi al Foii ca să fie adoptat chiar între membrii familiei, onoarea
acesta, pe care el a preţuit-o mai presus decât toate decoraţiunile. În iulie şi august 1849,
se bucură de acea ospitalitate episcopul Iustin Sion, unchiul şi nepotul; doi ardeleni, pe
lângă care mai invita, în fiecare săptămână, încă şi pe alţii, dintre care îmi aduc aminte de
genialii şi neuitaţii boieri juni moldoveni, Anastasie Panu, Petre Casimir, Russo, mai
târziu Cogălniceanu, unchiul şi nepotul, Iacob Bologa, în trecerea sa, de la Viena, către
Transilvania, canonicul Timotei Cipariu, protopopul Grigore Mihali şi alţii, şi, mai
înainte, Alexandru Cuza. „Câtă incomoditate!‖, am zice unii din generaţiunile noi, care
nu mai pot avea idee de vechea ospitalitate românească. Nu aşa zicea venerabilul
septuagenar Eudoxiu Hurmuzache, ci, pe când încăleca superbul său armăsar arab, ca şi
oricare june cavaler, ca să-şi vadă de ale economiei, afară, la câmp, întorcându-se către
oaspeţi: „Să nu vă pună păcatele ca să-mi fugiţi, în absnţa mea! Măi George, eu te cunosc
din ochi că vrei să fugi. Vin‘ de mă sărută şi-mi dă parola că nu vei fugi!‖. Nici o
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duminică nu trecea, ca să nu fie invitaţi şi alţi oaspeţi din Cernăuţi sau dintre proprietarii
vecini. De ziua sa onomastică, ce cade în septembrie, se adunaseră toţi membrii familiei,
iar serbarea ţinu opt zile. Adevărată sărbătoare patriarhală! / Se zice despre bătrâni că le
place a lăuda trecutul, laudatores temporis acti. Noi, bătrânii de astăzi, nu avem cauza să
ne lăudăm trecutul cel amar şi doreros; zău, însă, nici cu acest materialism grosolan, nici
cu egoismul inpertinent din această epocă nouă nu ne vom putea împăca niciodată. De
altminteri, fiind aci vorba de ospitalitate, apoi acest cuvânt, acum, după treizeci de ani
aproape, nu mai are semnificaţiunea veche şi, cu atât mai puţin, vechea importanţă, mai
ales în ţări semi-civilizate, precumu sunt, de exemplu, Ungaria, Galiţia, Transilvania,
România, prin urmare şi Bucovina. Ospitalitatea de odinioară, pe lângă că era un criteriu
al vieţii sociale, naţionale şi familiare, nota caracteristică de bunăvoinţă, generozitate şi
amiciţie, ea se prezenta, totodată, ca o mare necesitate în orice ţară‖1221.
În 16 februarie 1854, moşia Cernauca, proprietate comună a fraţilor Hurmuzachi,
care ofereau părintelui lor o frumoasă rentă anuală (5.000 florini), a fost cedată lui
George Hurmuzachi, care o va vinde, în 31 decembrie 1867, cumnatului său, baronul
Petru Petrino, care se va muta la Cernauca imediat după vânzarea moşiei sale basarabene,
din apropiere de Bălţi, Rujniţa. După moartea lui Petru Petrino (1891), fiul său,
Alexandru, devine noul proprietar al moşiei Cernauca, dar o vinde, în 4 mai 1892,
negustorului galiţian Bernard Rosenschtock, pentru 655.000 florini. Cei trei fraţi
Hurmuzachi, Eudoxiu, Alecu şi George, cărora li se alătură nepotul lor de soră, poetul
Dimitrie Petrino, formează elita Cernaucăi şi gloria ei eternă. În preajma casei boiereşti,
construită în stilul vechi moldovenesc, cu doar un singur cat, s-a dezvoltat şi satul, mai
ales prin aducerea de coloni galiţieni.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Cernăuţi – 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‖1222.
1880: „La Cernauca s-au numărat, la 1880, 146 de români, iar la 1910, numai
1223
5‖ .
În 1890, Cernauca avea 2.287 locuitori, doi parohi (Leon Turturean şi Vasile de
Volcinschi, cantor fiind Ioan Buzenko) şi un învăţător (Emilian Iwanicki), Primar al
satului era George Scraba.
1904, Nicolae Iorga: „Cotind la dreapta, apucăm drumul spre Cernauca, unde s-au
întâlnit, odată, fruntaşii tinerimii româneşti din toate părţile. Ştiu că moşia e astăzi a
evreului Rosenstock, şi birjarul adaugă că acest bun stăpînitor de oameni a făcut, pe deal,
în faţa curţii, şi o şcoală de agricultură. Mi se spune că satul e în parte românesc. „La
Cernauca sunt mulţi moldoveni‖. Îndată se vede însă că satul e mai mult rusesc. Câteva
familii, în vale, ar mai vorbi româneşte. La ele se adaugă ţiganii, care ţin morţiş la
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moldoveneasca noastră; ceilalţi sunt toţi ruteni, dar faţa lor lasă să se creadă că mulţi
dintre dânşii au fost români, odată. Câţiva copii, pe strada prăfoasă, arată întocmai ca
aceia din satele noastre, dar, dacă-i întrebi ceva româneşte, ei cască nişte ochi mari, miraţi
şi deschid gura prosteşte. Nu înţeleg cum nu s-au deprins măcar de la ţiganii din preajma
lor cu aceste sunete, care li se par aşa de străine şi în care neam de neamul lor şi-a
întrupat tot gândul şi toată simţirea bucuriilor şi durerilor. Încă o dată, am acel simţ de
deznădejde, care te zguduie când vorbeşti cu un om iubit, care te-a uitat în aiurările, în
înstrăinarea boalei sau a nebuniei. Preotul e, şi aici, un român bun, şi pentru îngrijirea
copiilor, care nu vorbesc decât româneşte, el îşi aduce fete din sate rămase în stăpânirea
noastră, din Volcineţ, de pildă. Se întâmplă însă că în satul rusesc ele se mărită după ruşi.
Una, care e acum la casa ei şi a venit numai întâmplător la fostul ei stăpân, vorbeşte
numai ruseşte cu bărbatul ei, şi-şi va creşte, spune dânsa, şi copiii tot aşa, cum e şi satul.
Alta spune, întâi, că o să se întoarcă în satul ei, să se mărite, dar îndată după aceea se
vede că e amorezată după un rus. „Cum să iei dumneata, fată de român, un rus? Rusul e
ca porcul‖, o cerc eu. Ea se face roşă de năcaz şi răspunde scurt: „Nu, rusu-i tot om‖.
Numai cea de-a treia, ţigancă, vorbeşte mult şi bucuros româneşte, deşi îndrugă şi ceva
ruseşte, cu tovarăşele ei. Pălimarul, cu care mergem la biserică, iarăşi un chip puhab, cu
ochii albaştri foarte şterşi, nu ştie nimic moldoveneşte. Biserica e la stânga; lângă poartă,
cum intri în curtea Hurmuzăchenilor. Noul proprietar al satului, Rosenstock, nu voia să o
recunoască drept avere a comunei, ci căuta să o capete pentru... pentru a o dărâma, poate
pentru a înlătura şi mormintele ctitorilor. Biserica nu se deosebeşte prin nimic şi nu
poartă măcar o inscripţie amintitoare. Mormintele sunt, în cea mai mare parte,
împrejmuite cu un grilaj de fier, dar buruienile copleşesc acum crucea de piatră sură a
bătrânului Doxachi, oaspetele cel bun al tuturor românilor ce-şi iubeau neamul,
găzduitorul prietenos al lui Bariţiu şi al lui Alecsandri, pietrele celor doi soţi Petrino,
deasupra cărora a crescut muşchiul. Nu se vede nici o altă îngrijire, decât flori galbene de
câmp, pe care le-a aruncat, zvârcolindu-se şi prăpădindu-se de plâns, o rusoaică guşată şi
nebună, care se tânguie că n-o lasă să intre în „ţrcva volosca‖ (biserica românească). Casa
proprietăţii, locuinţa lui Rosenstock, e tot vechea casă a boierilor noştri. Aici Doxachi a
trăit întocmai ca în Moldova, cu aceleaşi gânduri, cu aceleaşi datine, haine şi tabieturi ca
şi cei de sama sa, în Moldova acelor vremuri. A băut vin vechi, a luat cafele negre, a
întins masă mare, a pus să-î cânte lăutarii, s-a primblat în caleaşcă, a cetit cărţi cu buchii,
întocmai ca dincolo, în ţara rămasă a noastră. Ca dânsul au făcut atâţia alţii, şi într-un
desemn, schiţat de un german, pe la 1800, şi tipărit în Cracovia, se văd, în josul
Cernăuţilor, aşezaţi în vale şi pe o culme, doi boieri în veşminte lungi, cu işlicele pe cap
şi ciubuce lungi în mână. Aşa a trăit, a îmbătrânit şi s-a stâns creştineşte Doxachi
Hurmuzachi. Urmaşul său, evreul, n-a schimbat, dres şi împodobit nimic. Aceiaşi, ca de
demult, e căsuţa galbenă, de la care stă deschis un geam pentru răcoare, aceiaşi
îngrăditura de scânduri, zaplazul, acum înnegrit, aplecat şi sfârtecat, care încunjură
curtea, aceiaşi păduricea cu arborii înalţi, de care nu mai ia sama nimeni, care nu plac nimănui şi se vor tăia, într-un viitor mai depărtat, adăpost al visătorilor şi patrioţilor de
odinioară, aceleaşi marile alei de plopi uriaşi, vrednice a deschide calea către o reşedinţă
împărătească. Sufletul a zburat însă de aicea şi toate se îndreaptă spre ruină. De jur,
împrejurul satului, e o sfântă linişte de către sară. Muncele blânde, iarbă înaltă, de un
verde adânc, de catifea moale, pâlcuri întunecate de pădure. Cerul e de un senin
desăvârşit, fără o spumă de nor, fără o aburire de negură. Spre dânsul se înnalţă prinosul
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mirositor al tuturor florilor. Şi se va înălţa încă, atâta vreme cât va rămânea aici un părete
în picioare, o scândură înfiptă, un copac din celelalte vremi, sufletul de poezie
încrezătoare, de căldură bună, ce a pătruns, pornind de la atâţia oameni aleşi, până şi
piatra şi lemnul acestor locuri‖1224.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cernauca (Czernawka),
comună rurală, districtul Cernăuţi, aşezată pe pârâul Moscov (Moszkow), afluentul
pârâului Soviţa, într-un loc foarte pitoresc. Suprafaţa: 40,54 kmp; populaţia: 2.013
locuitori ruteni, de religie gr. or. Este străbătută de drumul principal Noua Suliţă –
Dobronouţ şi legată printr-un drum cu Toporăuţi. Are o şcoală populară, cu 3 clase, şi o
biserică parohială, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‖. La 1776, aparţinea
boierului Matei Hurmuzache. În această localitate se află un izvor, în a cărui apă, după
cum se spune, s-a găsit o icoană de lemn, cu chipul Sf. Gheorghe pe ea, icoană ce se
vede, astăzi, în biserica comunei. Apa acestui izvor este considerată de popor ca făcătoare
de minuni şi, de aceea, o dată pe an, se face aci pelerinagiu, pentru care scop s-a construit
şi o capelă. Aci se află şi vestita casă boierească a familiei Hurmuzaki, având un parc
prea frumos şi bogat. În această localitate au fost primiţi, adăpostiţi şi ospătaţi, ani întregi,
patrioţii români, refugiaţi din ţările româneşti, cu ocazia evenimentelor de la 1848. După
tradiţie, numele comunei provine de la o fată foarte frumoasă, numită Marinca Cernauca
(bietul cneaz maramureşean Cernauca de ce falsă mitizare are parte! – n. n.), care, în
timpul unei invaziuni turceşti, în urma jefuirii şi destrugerii satului, ar fi pribegit prin
păduri. Populaţia se ocupă cu agricultura şi mai ales cu creşterea de vite şi cu exploatarea
pădurilor. Comuna posedă 1.644 hectare pământ arabil, 256 hectare fânaţuri, 64 hectare
grădini, 104 hectare izlaz, 2.860 hectare pădure şi 30 hectare bălţi şi heleştee. Se găsesc
84 cai, 596 vite mari, 371 porci. Cernauca, moşie, cu administraţie particulară, districtul
Cernăuţi. Suprafaţa: 34,85 kmp; populaţia: 274 locuitori, izraeliţi, poloni, ruteni şi
români; rutenii sunt, în mare parte, greco-catolici veniţi din Galiţia. Cuprinde, pe lângă
moşia Cernauca, şi târlele Berdo, Berezivca şi Cociuba‖1225.
În 1910, ca şi în vremea ultimilor Hurmuzăcheşti, doar 20 % dintre locuitori erau
români, ceilalţi fiind urmaşii galiţienilor, aduşi pentru lucrul moşiei de vornicul Doxachi,
în condiţiile în care românii, împroprietăriţi după reforma din 1848, nu doreau să presteze
muncă salariată.
1914-1918: „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‖1226.
1920: „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‖1227.
1936: „Universitatea a intrat în proprietatea unui teren de 17 hectare din moşia
Hurmuzăcheştilor, de la Cernauca, judeţul Cernăuţi, cedat ei de Ministerul Agriculturii şi
1224

Iorga, N., Neamul romănesc în Bucovina, Bucureşti 1905, pp. 231-235
Grigorovitza, Em., Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti 1908, p. 57
1226
Monitorul Bucovinei, Fascicula 5, Cernăuţi 12 februaie nou 1921, pp. 51-53
1227
Monitorul Bucovinei, Fascicula 16, Cernăuţi, 21 iulie nou 1921, pp. 68, 69
1225

354

Domeniilor, din rezervele rămase de la expropriere, prevăzându-se ca acest teren, o
coastă plină de soare, în faţa faimosului lac de la Cernauca, să rămână pururi destinat ca
loc de recreaţie şi educaţie fizică pentru tineretul universitar. Locul a fost prefăcut într-un
adevărat parc, s-au construit acolo două case în stil moldovenesc, una cu dormitoare şi
camere de studii, iar alta cu bucătărie şi sală mare. În casele de recreaţie de la Cernauca
se organizează, anual, tradiţionalul maial sau armindeni al Universităţii, iar duminicile şi
sărbătorile studenţii, însoţiţi de profesori, fac excursii. În cursul vacanţelor mari, urmează
să se găzduiască acolo trei serii de studenţi şi studente. În preajma caselor de recreaţie se
îngrămădesc păduri şi crânguri ce-au rămas din faimoasele bucovine sau făgete de
odinioară‖1228.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 19431229, următorii
învăţători şi învăţătoare: Croială Tatiana, comuna Cernauca, jud. Cernăuţi, media 7,62;
Grigore Rusu Ana, comuna Cernauca, jud. Cernăuţi, media 7,12‖.
CERNĂUŢI. Privilegiul comercial din 6 octombrie 1408, acordat de Alexandru
cel Bun, sub formă de tratat „încheiat cu sfetnicii şi cu orăşenii din târgul Liov şi cu tot
poporul lor‖, prin care voievodul a „făcut aşezăminte despre vămi, în ţara noastră‖,
reprezintă şi o primă atestare a localităţii Cernăuţi, printr-un paragraf şi o referire la o
vamă specială („iar la Cernăuţi vama pentru car‖). Existenţa localităţii este confirmată
explicit: „Iar în Cernăuţi, vama pentru car nemţesc e de patru groşi, iar pentru un car
armenesc şase groşi, pentru o vită un groş, pentru zece porci un groş, pentru zece oi un
groş, iar pentru un cal sau iapă câte doi groşi, iar la trecători şi pentru carele nemţeşti
încărcate şi pentru cele armeneşti, câte patru groşi. Aceasta e vama Cernăuţilor. Iar în
Cernăuţi, carele să nu se scuture, ci neguţătorul să-şi dea cuvântul său că nu are în carul
lui marfă oprită: jderi, argint, ceară şi cai buni de ţară‖. Documentul, scris de „Brateiu
logofăt… / La Suceava, în anul şase mii nouă sute şi şaisprezece octombrie 6‖ reprezintă
un izvor istoric amplu şi complex, pe deplin lămuritor asupra începuturilor unei vieţi
comerciale în Moldova, dar, în rândurile care urmează, noi îl vom folosi doar ca
argument pentru o îndelungată şi spectaculoasă istorie cernăuţeană (monograful
Cernăuţilor, Alexandru Bocăneţu, preia, de la Iancu Nistor, o datare eronată: 8 octombrie;
şi în DHR traducerea este greşită, „s‖ copiindu-se 8 şi nu 6, cum este corect; dar există
copii slavone ale documentului original, aflat la Moscova, în care se menţionează datarea
„i‖, deci 8 octombrie; prin urmare, ca întotdeauna la un neam lipsit de memorie, ceea ce
ştim cu siguranţă despre noi este că nu ştim nimic).
1889: Prima „icoană a oraşului Cernăuţi, aşa cum a fost sub stăpânirea
moldovenească‖, a fost făcută de filosoful, filologul şi istoricul Alexandru Bocăneţu
(11/24 august 1889, Stupca – 12 august 1972, Bucureşti), combatant în tranşeele
Războiului Reîntregirii Neamului. Din monografia „Istoria oraşului Cernăuţi‖, apărută la
Cernăuţi, în 1929, voi reproduce doar pasajele care se referă la o istorie obştească vie şi
incontestabilă, rostul acestui material omagial fiind acela de atenţiona şi a asupra altor
„icoane‖ cernăuţene, inclusiv unele lirice. „Grigore Ureche afirmă că Alexandru cel bun,
organizând ţara Moldovei şi aşezând boeriile, ar fi orânduit pe marele spătar să fie şi
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staroste de Cernăuţi. Acelaşi lucru îl afirmă şi D. Cantemir. Se pare că şi la Ureche, şi la
Cantemir avem de aface cu un anacronism: amândoi relatează lucrurile cum erau pe
timpul lor. De fapt până la 1 Aprilie 1457 nu întâlnim amintiţi staroşti de Cernăuţi.
Într‘un document dela Ştefan cel Mare din 30 August 1479 găsim numai pe staroştii din
Ţeţina. Târgul Cernăuţilor alcătuit în apropierea şi sub ocrotirea cetăţii Ţeţina, la vadul
Prutului, se măreşte curând şi ajunge cu timpul să stăpânească şi să domineze cetatea,
care pe încetul pierde orice importanţă şi nici nu-i pomenită. După 1450 e pomenită tot
mai rar Ţeţina şi tot mai mult Cernăuţii. Un staroste de Cernăuţi e amintit la 1 Aprilie
1457 în tratatul ce-l încheie Petru Aron cu Muzilo de Buceaci. Pe timpul lui Ştefan cel
Mare sunt numiţi staroştii de Cernăuţi abia în 1499 Iulie 12, cu ocazia încheierii păcii
între Moldova şi Polonia şi anume: Ion Grumaz „staroste de Cernăuţi şi boier sfetnic al
ţării Moldovei‖.‖. Dimitrie Cantemir vorbea în treacăt despre Cernăuţi: „Ţinutul
Cernăuţilor, care se întinde de-a lungul hotarului dinspre Polonia. Cel mai de seamă târg
din acest ţinut este Cernăuţi, aşezat pe malul de la miazănoapte al Prutului, iar cârmuirea
lui este dată marelui spătar‖.
1774: În ciuda aparenţelor, târgul Cernăuţilor nu însemna o localitate urbană
înfloritoare, ci una cât se poate de rurală, cu doar câteva case şi dugheni permanente, dar
cu târguri de animale şi de materiale organizate „în toată Lunia, Mercuria şi Vinerea‖,
precum şi „dela 28 Iunie, înainte, prin 2 săptămâni, şi dela 31 Octomvrie, înainte, prin o
săptămână‖. „În 1774, oraşul avea 278 familii, iar în 1784 – 325‖ (Daniel Werenka,
Topographie der Bukowina, Czernowitz 1895, pg. 108). Desigur că numele de „oraş‖, pe
care îl dă Werenka înseamnă o exagerare, preluată din raportul generalului Spleny, din
1775, în care se preciza: „Cernăuţii sunt o localitate destul de populată. Cele mai bune
case de acolo aparţin evreilor; în întregul district mai mult decât un singur orăşel.
Districtul cernăuţean şi-a luat numele de la acest orăşel, unde locuia şi administratorul
districtual, denumit, după moda poloneză (pentru a-i da mai multă prestanţă în ochii
polonezilor învecinaţi) staroste‖. Conform raportului, în Cernăuţi locuiau 2 boieri, 4
mazili, 10 preoţi, 48 familii de ţărani, iar ca personal administrativ – 18 umblători, 18
arnăuţi şi 78 călăreţi. În însemnările călătorilor străini, relatările despre Cernăuţi sunt rare
şi marginale: „Am poposit lângă întăriturile noastre din anul trecut, pe marginea Prutului,
în faţa Cernăuţilor‖ (29 iulie 1686, Iacob Sobieski); „Trecând peste râul Ceremuş la
Lujeni, la şanţurile de luptă ale regelui Albert, s-a îndreptat spre Cernăuţi… Prin acest
oraş curge râul Prut‖ (18 februarie 1700, Francisc Radzewski). „Partea veche a oraşului,
unde se aflau casele dregătorilor, vama, bisericile, dughenele cele mari, crâşmele, se afla
între biserica sf. Paraschiva, biserica Adormirii, Piaţa fântânii şi sinagoga veche…
Pe la 1762, oraşul avea cam două sute de case, dar se aflau şi hanuri bune şi mari.
Casele erau de lemn, cu foişor înainte, cu acoperişul de şindrilă, cu crestături în lemn la
cerdac şi la poartă şi cu diferite podoabe de lemn pe acoperiş. Sub case se aflau pivniţe.
Pentru a se întemeia şi popula oraşul se atraseră colonişti străini, evrei din Polonia.
Acestora li s‘au dat locuri virane în care să-şi construiască case şi să-şi deschidă prăvălii‖
(Bocăneţu).
1777: Primele „icoane‖ ale Cernăuţilor, publicate după depunerea jurământului de
credinţă faţă de imperiul habsburgic, în 12 octombrie 1777, de „Wienerisches Diarium‖
(nr. 91/1777) au fost preluate, prin intermediul lui Wickenhauser, de George BodanDuică şi, mult mai plastic, de Ion Grămadă, care descriu un orăşel sărac dintr-un ţinut
aproape sălbăticit („ţara era pustie: de multe ori, ţi se întâmpla să mergi zile întregi fără
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să dai de ţipenie de om sau măcar vreun han mai acătării. De drumuri bătute – nici
pomină, numai ici-colo – câte un drumeag plin de hârtopi şi mâncat de ploi, iar, cale de
câteva poşte, întâlneai doar vreun bordei săpat în pământ, în vârful căruia atârna, pe
prăjină, un jup de paie sau de strujeni, semn că aici era un fel de conac. / Satele se
întindeau prin râpi şi pe la marginea codrilor pustii şi nepătrunşi‖ – Ion Grămadă).
„Bucovina a fost ocupată de Austria cătră sfârşitul anului 1774. Capitala ţerii, Cernăuţii,
se aflau, la 31 August, în Mâna maiorului Mieg‖ (Bogdan-Duică), iar „moldovenii se
împăcară îndată cu stăpânirea cea nouă, deşi nu puteau pricepe cum de au venit sub
cârma împărăţiei austriece, căci nici învălmăşeală de oşti n-au văzut, nici sânge să curgă
ori măcar pârjol să se plimbe, ca alte dăţi, pustiitor prin ţară‖ (Grămadă). „În Cernăuţi,
precum şi în celelalte părţi ale ţării, se aflau numai bolţi şi nici un birt sau han mai
mare… Cernăuţii erau, pe vremea aceea, mai mult un sat decât un oraş, tăiat în două de
uliţa jidovească, unde se aflau bordeie de lut şi de nuiele, care, pe timp de ploaie
năpraznică, erau în primejdie să se prefacă în noroi şi să fie spălate de pe faţa pământului
de apele Prutului. Nicăieri nu aflai o locuinţă mai de Doamne-ajută, iar în băcănii se
vindea marfa cea mai de lipsă. Deoarece orăşelul n-avea piaţă potrivită, s-a ales, înaintea
reşedinţei legatului împărătesc, o bucată de loc, care s-a netezit şi s-a nisipit pe o
suprafaţă de 36 stânjeni lungime şi 18 lăţime… În Cernăuţi se aflau, pe vremea aceea,
numai patru bisericuţe „moldoveneşti‖: Sf. Nicolae, Sf. Paraschiva, Sf. Treime şi
Adormirea Maicii Domnului‖ (Grămadă). Deşi descrierea evenimentului din 12
octombrie 1777 este şi mai plastică, şi mai completă la Ion Grămadă, o să aleg, din
raţiuni de spaţiu tipografic, textul concis al lui George Bogdan-Duică despre ziua „în care
boerimea, mănăstirile, clerul mirean, satele şi oraşele s‘au adunat la Cernăuţi pentru a
depune jurământul de credinţă în mânile lui Gavril Splenyi de Mihaldy, general al
Maiestăţii Sale Împăratului‖:
„Jurământul avea să se facă într‘o hală de lemn anume clădită pentru 12
Octomvrie 1777. Până aici, alaiul, din care numai Jidovii fuseseră excluşi, venia dela casa
„directorului de administraţie‖, deschis fiind de maeştrii de ceremonii Damian şi
Mihalachi Calmuţchi. Boierii păşiau pedeştri şi cu capul gol. Ajunşi la hală, boierul Ilie
Corescul (Herescul, fratele episcopului – n.r.) ceti pe „moldoveneşte‖ formula
jurământului, pe care poporul îl repeţi „cu curagiu‖. „În tot poporul s‘a simţit – spune un
raport ziaristic contemporan (Wienerisches Diarum, nr. 91/1777 – n.r.) – că el a depus cu
bucurie şi mulţumire jurământul‖. Episcopul Isaia Herescul (Dositei – n.r.) ţinu o
cuvântare, în care explica şi el însemnătatea jurământului, care a fost subscris, în acea zi,
de 29 boieri, 11 preoţi, 103 mazili, 109 ruptaşi şi 142 şliahte. A doua zi, au dat chiar şi o
scrisoare specială de mulţumire‖.
1787: Un tabel al proprietarilor de case din Cernăuţi, întocmit, în 1787 de Pitzelli
şi reprodus, în finalul monografiei sale, de Alexandru Bocăneţu, este pe deplin ilustrator
asupra identiţăţii proprietarilor anteriori, dar şi ai celor din anul respectiv. Printre
cernăuţenii „de viţă veche‖, pe care ocupaţia imperială îi certifică, se numără: Ion
Mitescul, Sandel Moise, Teodor Botoşanul (care cumpărase de la Ion Voronca), evreul
Şmil (cumpărase de la Ion Roşca), Hana Iossel, David şi Leiser – fiii lui Morciu,
căpitanul Teodor Herescul, Şmil Israel Vorhaus, Schmull, Constantin – fiul lui Simion
Cismarencu, Mariuta Ursuliasa, Lobel Seide, Ion Ciobotar, Simeon Umblător, Lupu
Ungurian (care cumpărase de la Ioniţă Căpăţână), Ion Zama, Elik Lazăr, Mordko Iossel.
Contele Loghotheti, Ion Formagiu, Iftimie Dascăl, Nicolae Olar, George Constantin,
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Iohann Vogel, Georg Fischer, Michailko Kutschevsky, Iftimie Dascăl, Paraschiţa
Dăscăliţa, Andrieş – fiul lui Dimitrie Mihalescu, Iossel Hersch, George şi Toader Daviş,
mazilul Vasile Braha, Herschel Chaim, George Zaharie, Andrei Formagiu, Ioniţă Dascăl,
Damian Holban, David Chaim, Şloime – fiul lui Iankel, Moise Lazar, Paraschiţa
Nedeleasa, Benedict Gintzel, Toader Blanar, Felicia Bartolozi, croitorul Skavinschi,
Damian Holban, Maria Dumitroja, Grigore Cojocar, Dimitrie Arnăutul, Vasile Braha,
Manole a Sandii, Mayer Herschel, Vasile Rezenka, Axenia Haragiu, Isak Şmul, Adanie
Madera, Ioniţă Strişca, Adler, Gligoraş Lupului, Grigoraş Botezat, Iohann Hack, Teodor
Popovici, evreul Iacob, Dumitraş Crivuleţ, Ioniţă Căpăţână, Ion Sârbul, George Coman,
Nedelcu Formagiu, Mihael Hladkolik, Ştefan Ritzik, Maria Andrişoaia, Anton Gayer,
Ştefan Bumbac, Ambrosius Specht, Mihalaki Chieraru, Mathias Goschel, evreul
Habasiecwicz, Anton Czerniewsky, Costaki Porcilă, Teodor Kaplinsky, Miron Bacal etc.
1848: Cernăuţii însemnau, înainte de ocupaţia austriacă, un târguşor cosmopolit
şi, tocmai de aceea, nereprezentativ pentru o naţiune sau alta. O identitate românească în
Cernăuţi, oraşul locuit, de-a lungul vremilor, de români, de slavi şi de evrei, avea să se
formeze cu adevărat, abia după anul 1848, când Hurmuzăcheştii încep să conştientizeze
acea identitate, prin întemeierea de ziare, de societăţi culturale, de şcoli şi licee
româneşti, prin conceperea şi editarea de manuale şcolare în limba română. Identitatea
unui neam nu are doar parametri genetici, ci, în primul rând, o zestre spirituală, pe care
începe să o tezaurizeze şi să o sporească. Românii cernăuţeni devin conştienţi de propria
lor identitate, abia după refugierea revoluţionarilor moldoveni la Cernăuţi, „unde casele
marelui vornic Doxachi Hurmuzachi îi găzduiau mai pe toţi boierii fără ţară. Acolo
petreceau Vasile Alecsandri cu fratele său, Iancu, apoi domnitorul de mai târziu,
Alexandru Cuza, Costache Negri, dimpreună cu două surori ale sale, care erau călugăriţe,
Kogălniceanu, principele Moruzi, George Sion, cântăreţul limbii româneşti, şi alţii. În
tovărăşia acestora mai veni şi Aron Pumnul, luminătorul Românilor bucovineni, care,
rupt de oboseală şi slăbit în urma bolii de holeră, de care suferise, numai cu greutăţi putu
trece graniţa dinspre Moldova, intrând, în puterea nopţii, în Cernăuţi. Şi George Bariţ,
liberat de familia Hurmuzachi din ghearele zbirilor lui Barco, află refugiu în „sânul lui
Avram‖, după cum numeau surghiuniţii casa bătrânului şi bunului Doxachi‖ (Ion
Grămadă).
1949: „În primăvara aului 1849, a sosit în Cernăuţ şi oastea moscălească
aşteptată; n-a petrecut însă mult pe aici, ci a plecat mai departe… Cât timp au stat acolea,
făceau multe coţcării şi înşelături când cumpărau câte ceva de mâncat sau de băut‖ (I.G.
Sbiera). Despre elementele temeinice ale identităţii naţionale, avem mărturii berechet, în
„Amintiri din viaţa autorului‖ (Cernăuţi 1899), de I.G. Sbiera. „Dorita bibliotecă s-a
înfiinţat, sub administrarea mea, în anul 1857, cu un număr mic de cărţi, parte cumpărate
pe nişte bani adunaţi de pe la studenţi, parte dăruite de către unii binevoitori… În anul
1871, tot cu această destinare, o dăruii Societăţii pentru cultura şi literatura română în
Bucovina…
1861: Esista, pe la 1861, în Cernăuţ, un casin, în care erau înscrişi bărbaţi din
toate păturile soţiale, din oraş şi chiar de la ţară, fără privire la naţionalitatea lor, prin
urmare, şi mulţi Români. Se adunau acolea, în fiecare seară, un număr destul de mare;
conversau împreună, citeau gazete, jucau biliard, cărţi etc… Nu-mi plăcea cum floarea
Românilor face întru toate causă comună cu străinii… Mi-am zis, dară, că este de
neapărată trebuinţă existenţa pentru Români îndeosebi a unui centru de instruire şi
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conversare… Spre a-mi fructifica ideile, am elaborat un proiect de statute pentru
înfiinţarea unei „Reuniuni româneşti de leptură în Cernăuţ‖. Alesei într-adins acest nume
nepretenţios, modest de tot, una – fiindcă ştiam cum va fi îmbrăţişat de către compatrioţi
cu vază şi meritoşi scopul urmărit de mine, şi alta – fiindcă nu voiam nici să deştept pe
adversarii mişcării naţionaliste româneşti, nici pripusuri neîntemeiate, nici să provoc
greutăţi şi piedici. Apoi m-am pus în coînţelegere cu câţiva tineri ca Orest Reni de
Hârşeni, Leon Popescul, baronul Niculai Vasilco şi Leon Ciupercovici; am deliberat
împreună asupra statutelor şi li-am mijlocit aprobarea guvernului… Am invitat pe
ingeniosul Alesandru Hurmuzachi ca, în numele nostru, să inaugureze această Reuniune
într-a 19 April / 9 Mai 1862… În primul comitet dirigent s-au ales ca membri ordinar:
Mihai Zota – preşedinte, Alesandru Hurmuzachi – vicepreşedinte, Ion Calinciuc, Aron
Pumnul, Alesandru Costin şi Leon Ciupercovici – membri, şi ca membri substituţi: Orest
Reni, Ion Sbiera, Leon Popescul şi baron Niculai Vasilco… Prin mijlocirea lui Alesandru
Costin şi a frăţâne-său, Emanuil, din Moldova, s-a putut îngâja, prin Ianuarie 1864, o
soţietate de artişti cari da, cu deplin succes, reprezentaţiuni teatrale prin Moldova, sub
direcţiunea doamnei Fani Tardini…
1864: Prima reprezentare avu loc într-a 1/13 Mai 1864, în sala teatrală din hotelul
Moldova. S-a jucat „Radu Calomfirescu‖, dramă cu cântece în patru acte, şi un spectacol
de I. Dumitrescu. Sala era ticsită de public român; nu lipseau nici ţărani, nici şcoleri‖
(Sbiera).
1866: „La 15 septembrie 1866, în gara Cernăuţi, într-un entuziasm de nedescris,
intra triumfal primul tren, sosit de la Lemberg‖ (Mihai Burduja).
1869: „Primul concert românesc a fost acela dat, în folosul Fundăciunii
Pumnulene, într-a 15/27 Ianuar 1869, în sala ospătăriei „La mielul de aur‖, din iniţiativa
studenţilor gimnazişti români din Cernăuţ. La acest concert s-au executat: 1. Un prolog,
compus şi rostit de D. Petrino; 2. Concert mare în A-moale pentru clavir, compus de
Hummel şi esecutat de dra E. Emery şi de frate-său, Victor; 3. „Re‘nturnarea în patrie‖,
poesie de A. Pelimon, musică de Flechtenmacher, cântată de studintele octavan N.
Manastirschi; 4. „Sonetă pentru violină şi clavir‖, de Mozart, esecutată de L. Koffler şi
Victor Stârcea; 5. „Ceasul rău‖, poesie de V. Alecsandri, musica de I. Vorobchievici,
cântată de corul studenţilor gimnazişti români; 6. „Preludiu‖, de Chopin, şi „Mazurca‖,
de Carol Miculi, esecutate pe clavir de dna Isabela Flondor; 7. „Limba română‖, poesie
de G. Sion, musica de I. Vorobchievici‖ etc. (Sbiera).
1875: În „4 Octomvrie 1875 se deschise universitatea cu toată pompa
cuviincioasă, săvârşindu-se ceremonialul bisericesc în biserica catedrală
dreptcredincioasă răsăriteană, în presenţa representanţilor tuturor diregătoriilor constituite
şi a oaspeţilor veniţi de prin celelalte ţări din împărăţie şi de prin străinătate‖ (Sbiera).
„Românii Cernăuţeni au înfiinţat o societate pentru cultivarea cântării bisericeşti şi
lumeşti. Ea se numeşte „Armonia‖. Preşedintele ei este Dl Leon cav. de Goian, iar
statutele unei societăţi politice numite „Concordia‖ s-au înaintat ‗naltului Guvern c.r. spre
întărire‖ (Aurora Română, nr. 1/1881, pg. 16). Cele şase veacuri de istorie atestată a
Cernăuţilor sunt doar patina timpului peste orgoliile vremelniciei. Cernăuţi înseamnă
mult mai mult decât şase veacuri spulberate la răscruce de vânturi şi de imperii, „micul
Paris‖ de pe Prut fiind „catedrala‖ Bucovinei (George Voevidva) şi „prietenul‖ (Nicolae
Tăutu) nostalgiilor durabile, ziditoare. Cernăuţii sunt şi inimă şi metaforă pentru
Bucovina, adică o identitate a oamenilor, adăugată identităţii edenice a unor locuri
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pământeşti, o identitate de cristal cosmic, privit şi admirat doar dintr-o singură parte, şi
niciodată în întregime şi în profunzime. Există un Cernăuţi al românilor, al ucrainenilor şi
al polonilor, arar şi cu zgârcenie lenevoasă mărturisit şi cunoscut, dar există şi un
Cernăuţi al evreilor şi al germanilor, inventariat temeinic, suflet cu suflet, aspiraţie cu
aspiraţie, cuvânt cu cuvânt, Cernăuţiul mărturisit şi asumat, generaţie cu generaţie, de o
civilizaţie, deci de o structură socială, care nu iroseşte nimic, nici măcar frânturile de
clipă. Cernăuţii sunt mitul unei identităţi nedeturnate, cea dumnezeiască de om, o
identitate greu de recuperat şi de retrăit. Iar câtă vreme ne vor învrăjbi statalităţile şi
religiile, Cernăuţii ne vor rămâne străini, în ciuda intimităţii duioase cu care îi întâmpină
şi pe român, şi pe evreu, şi pe ucrainean, şi pe german, şi pe polon, şi pe armean, şi pe
rus. Sunt multe de spus, de trăit, de respirat întru Cernăuţi, dar fiecare filă a acestui
calendar al memoriei, care este, aşa cum a fost la începuturi şi după aceea, „Revista
Bucovinei‖, schiţează, contur după contur, imaginea astrală a Cernăuţilor de dincolo de
vremelnicia noastră. „Cernăuţul şi suburbiile sale‖ beneficiază de un extrem de interesant
studiu ştiinţific, „schiţă topo-etnografică de Dr. I. V. P.‖, publicat în gazeta „Patria‖, Anul
III, Nr. 291, Nr. 292, Nr. 293, Nr. 294, 295, 297, 299, 301, 304, 306, începând cu ziua de
30 Iunie / 12 Iulie 1899, deci de o adevărată tratare ştiinţifică, singulară în publicistica
bucovineană a acelor vremuri: „Răsboaiele ce au atins Cernăuţii. În 26 Octombrie
1497, Albert, regele leşesc, e bătut de Ştefan cel Mare, în pădurea cea întunecată a
Cosminului (locul unde este, astăzi, Mologhia, Ceahorul, Corovia, Derelui, Voloca,
Adâncata, Tătărăşenii, Chicera, toate astea în partea spre răsărit de Cernăuţi). Scăpând
Albert, după acel măcel sângeros, fuge, de acolo, şi petrece la Cernăuţi. A treia zi, în 29
Octombrie, străbate el, luptându-se, peste Prut, pe când corpul de Leşi, ce-i venise întrajutor de peste Nistru, este bătut, în aceeaşi zi, de vornicul şi generalul lui Ştefan, Boldur,
lângă Linţeşti şi, apoi, şi la Şipeniţi. Albert trece la Sniatin şi, de acolo, la Liov. Între anii
1508-1510, Bogdan (III) Încrucişatul intră în Podolia, devastează sate şi oraşe şi ajunge
până înaintea Liovului, pe care îl asediază 3 zile. Polonii, pe de altă parte, voind să se
răsbune, năvălesc în Moldova şi prefac în cenuşă Cernăuţul, Dorohoiul, Botoşanii,
Ştefăneştii, Hotinul şi altele. Petru (IV) Rareş, pe timpul întâiei sale domnii (1527-1538),
năvăleşte asupra Poloniei, din cauza Pocuţiei, pe care o reclamă pentru Moldova, şi
pustieşte satul Sniatin, Colomea, Haliciul şi Tismeniţa; Polonii, la rândul lor, îl lovesc la
satul Obertin, ard Cernăuţul, Botoşanii şi alte sate. De altă dată, năvălind Tatarii asupra
Moscovei, jăfuesc şi şi hotarele Moldovei. Vasile Lupul dă poruncă căpitanilor săi să
lovească pe Tatari. Ei lovesc pe Tatari, fără de veste, şi-i fugăresc spre Bugeag. Tatarii,
mânioşi de aceasta, revărsându-se în Moldova, pustiesc Hotinul, Cernăuţul, Dorohoiul,
Hârlăul şi Iaşii (1650). Vasile Lupul răscumpără pacea de la Tatari cu bani. În lupta
dintre Carol (XI) Gustav, regele Svediei, şi Poloni, Principele Ardealului, Gheorghe
Racoţi (II) se alătură celui dintâi. Mai multe mii de Cazaci, Valachi şi Moldoveni se
concentrează în Cernăuţi şi, de aici, trecând peste Sniatin, la Stry, se aliază cu Racoţi. În
urma acestei alianţe cu Racoţi, Gheorghe Ştefan cade şi lui îi urmează Gheorghe Ghica
(1658). Trecând, în 1685, Polonii, sub conducerea Hatmanului polon Ioan Stanislau
Iablonowski, cu 30.000 de oameni, peste Nistru şi peste Pocuţia, făcură înainte, spre
Boian, ca să se oprească înaintarea Turcilor spre Cameniţa şi să pună, totodată, mâna pe
Moldova. Ei sunt, însă, respinşi, îndărăpt, peste Nistru, de Turci, Tatari şi de Vodă
Constantin Cantemir.
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În 1686, însuşi craiul leşesc, Ioan Sobieski, intră în Moldova şi devastează, cu
ostaşii săi, sate şi târguri, chiar şi Iaşii şi Suceava.
În Iaşi, a ars el biserica sfinţilor Trierarchi. Retrăgându-se Sobieski, prin luna lui
Septembrie, dinaintea Tatarilor, ce cuprinseseră ţara, arzând casele boiereşti, trece peste
Cernăuţi şi iese la Sniatin. Dimpreună cu dânsul merse şi metropolitul Dosofteiu din Iaşi,
de bună voie – aşa spun o samă – cu rămăşiţele pământeşti ale Sfântului Ioan cel Nou, cu
hrisoave, ornate bisericeşti, cu toate contractele de moşii şi hârtiile ce le avea, ca să nu
mai fie supărat de Turcii nesăţioşi şi ca să nu fie trupul Sfântului şi lucrurile cele
preţioase nimicite prin tulburările ce erau pe atunci. Trupul a fost aşezat, mai întâi, în Stry
(până la 1691), după aceea la palatul craiului Sobieski, apoi în biserica călugărilor uniţi
(uniaţi) basilieni din târgul Jolchiev, din ţara leşească. Acolo petrecea şi metropolitul,
după ce a mai fost petrecut el, mai înainte, în ţara aceasta o bună bucată de timp (de la
1673-1675), mai întâi în Stry, apoi în apropierea Haliciului şi, apoi, în mănăstirea Unicov
din Jolchiev şi a tipărit, în 1673, o psaltire română şi, în 1674, un imn privitor la sfânta
Maria. Unde a murit metropolitul nu se ştie. Maria Sokolowski spune că el ar fi murit la
Jolchiev, în 13 Decembrie 1693, alţii spun că în Moscovia, în Rusia. În răsboiul dintre
Carol XII, regele Svediei, şi Petru cel Mare, cel dintăiu, fiind bătut la Pultava (1709),
trecu, peste Nistru, în Moldova şi, fugind la Turci, se aşeză la Bender, cu vreo 1.500 de
ostaşi, şi stârneşte lupta între Ruşi şi Turci. O parte dintre ostaşii săi, cu vreo 200 de
Cazaci, staţionau în Cernăuţi, alţii pe aiurea. Vreo 3-4.000 de Moscali trec, pe la Cuti şi
peste pădurea Mihalcei, la Cernăuţi, nimicesc pe mulţi din ostaşii adunaţi aici; pe cei
ascunşi pe înălţimi şi pe dealul Cecinei, îi împrăştie, iar pe alţii îi fac să piară de foame.
Atunci, Mihai Vodă Racoviţă, voind să părăsească tronul, de răul Turcilor, trimite pe
Dediul, Spătarul, la Cernăuţi, spre a se înţelege cu Moscalii şi a-i pregăti fuga, ca să
treacă în Rusia, însă nu-şi ajunge scopul. De altă dată, Moscalii, cu Cazaci şi Calmuchi –
120.000 – sub conducătorul lor, Munich, venind dinspre Chiev şi trecând, pe la Vasileu,
la Mitcău, peste Nistru, dau năvală asupra Moldovei (1739), fac pe la Zastavna, Şubraneţ,
Jucica, pe lângă Cernăuţi, Horecea şi Boian, bat pe Turci la Rarancea, apoi la Stăuceni
(17 August 7247/1739). După pacea de la Belgrad (18 Septembrie 1739), Ruşii,
reîntorcându-se peste Nistru, duc cu dânşii mulţi Moldoveni din ţinutul Hotinului şi al
Cernăuţului, făcând multă pagubă şi batjocură. Metropolitul Antonie, pustnicul de
odinioară din Horecea şi ctitorul fostei bisericuţi de lemn de acolo, ţinând, în timpul
luptei, cu Ruşii, a fost silit să treacă în Rusia, cu hrisoave, cu juvaiere, cu tot. Domnitorul
Moldovei era, pe atunci, Grigore Ghica. În urma atâtor răsboaie, jăfuiri şi prăzi,
Cernăuţul nu putea să ieie nici un avânt mai însemnat.
Cernăuţi, pe la jumătatea secolului al XVIII-lea. Pe la jumătatea secolului al
XVIII-lea, Cernăuţul avea numai o uliţă mai mare. Ea începea la vadul ce ducea, peste
Prut, la Jucica, lângă gura pârâului Ruda, apuca pe povârniş, la deal, pe lângă sinagogă,
biserica sfintei Parascheva, şi ajungea până în piaţa lui Rudolf. Râpa jidovească se
încrucişa cu această uliţă şi ajungea până la fântâna sbucnitoare (N.R.: aşa-numita
Fântână Turcească). Pe lângă această uliţă, şi anume mai des de la încrucişare, erau
aşezate casele – mai bine zis, bordeiele – vreo 200, după un raport al trimisului englez
Porter, care trecu, prin calea sa la Constantinopole, prin Cernăuţi (1762). Vor fi fost, prin
urmare, de tot, vreo 2.000 de suflete. Vatra târgului ajungea, deci, de la uliţa numită mai
sus, până la pârâuaşul de lângă fântâna turcească; avea, prin urmare, ca hotar, spre
amiază-zi, partea inferioară a râpei jidoveşti, spre răsărit, Ruda. Între Prut, vad şi uliţa
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principală era partea nord-vestică a târgului. Teritoriul între pârâul Ruda şi pârâuaşul de
la fântâna turcească, spre amiază-zi, de la râpa inferioară jidovească, până spre Horecea,
se chema Selişte. „Mergem la biserică la Selişte‖, ziceau oamenii. Astfel se chema
biserica sfântului Nicolai, făcută din lemn, şi care există şi până astăzi. Pe acest teritoriu,
cu case împrăştiate, se aflau unele locuri şi case de ale mănăstirii Horecea. Casele erau de
lemn, de lut ori împletite din nuele, acoperite cu paie, stuch şi trestie. Edificii publice
erau, înainte de 1774, cele trei biserici: sfinţii Nicolai, Parascheva şi biserica sfintei Maria
(Adormirea), aşezată înainte de locul crucii de lângă fântâna turcească, unde se sfinţeşte,
acuma, în fiecare an, de Iordan, apă.
Cernăuţi, între anii 1777-1898. Retrăgându-se Ruşii de prin părţile Moldovei,
după ce au bătut pe Turci în mai multe locuri şi după ce au încheiat pace cu dânşii la
Cuciuc-Cainargi (1774), s-a ocupat Bucovina de cătră Austriaci (pe timpul împărătesei
Maria Teresia) şi s-a introdus în ea administraţie militară bine organizată, cu generalul
Enzenberg în frunte. Jurământul de fidelitate l-a depus Bucovina în 12 Octombrie 1777
(stil nou). Îndată după aceea, a mai sosit un batalion de ostaşi (Nugent), cu „stab‖, şi un
escadron de husari (Barco). Cancelaria ţării era în Cernăuţi. În Cernăuţi, Siret şi Suceava,
mai erau câte un director districtual şi câte un auditor: cel dintâi îngrijea afacerile
administrative şi politice, cel de pe urmă, afacerile judiciare (penale, contractuale etc.).
Enzenberg mai introduse, fără a se atinge de status quo, un fel de magistrat provizoriu
consultător din vornicul târgului, 4 părinţi orăşeneşti ca consilieri, un scriitor, 4 servitori
judecătoreşti şi 2 străjeri de noapte.
În 1786, se delătură administraţia militară şi se introduse cea civilă – oficiul
cercual (Kreisamt) – ca mijlocitor între boieri şi supuşi, deşi nu pe calea cea mai scurtă.
După conscripţia din 1787, erau în Cernăuţi 2.686 de Suflete, în Suceava 2.517, în Siret
1.482. Prin urmare, se avântă Cernăuţul îndată, la începutul administrării civile, la primul
târg (oraş) al ţării. O nenorocire tare mare a fost că ţara fu, în anul 1786, împreunată cu
Galiţia, formând un cerc al ei şi fiind supusă guvernului din Liov. Căpitanul cercual
locuia în Cernăuţi. Lâmgă dânsul, mai era şi un comisar cercual (numit de popor, în loc
de Kreiscommisar, Kraiţculişer). Directorii districtuali ai Cernăuţului, Siretului, Sucevei
şi Vijniţei s-au delăturat şi, în locul lor, au fost aşezaţi comisari cercuali. În Cernăuţi se
mai aflau şi mulţi scriitori şi servitori, cu felurite numiri. Primul căpitan cercual era
calalerul de Beck, al doilea, Basil de Balş (1792-1800), mai târziu, George Issecescul
(1840-1849), născut în Suceavă, de lege ortodox-catolică.
Pe la anul 1786, Împăratul Iosif II desfiinţează mai toate mănăstirile ţării şi
bunurile mănăstireşti şi înfiinţează, din ele – din averea Domnitorilor, boierilor,
metropoliţilor, episcopilor, igumenilor şi a altor binefăcători români – măreţul Fond
greco-ortodox (ort.cat.), spre susţinerea bisericii ort.cat. şi, după putinţă, şi a şcoalelor
confesionale. Trei părţi din întreaga Bucovină sunt proprietatea Fondului. Şi mănăstirea
Horecei avea, după cum s-a zis mai sus, case şi locuri în Cernăuţi, mai ales în Selişte.
Unele din ele au trecut, pe-ncetul, prin cumpărare, în posesie privată, numai pământul şi
pădurea împregiurul mănăstirii az rămas, şi mai departe, fondului. Unele bunuri s-au
răscumpărat de stat, aşa, de exemplu, Jucica, de la mănăstirea Barnovschi din Iaşi.
Contractul respectiv s-a subscris de igumenul mânăstirii, la orânduirea patriarchului din
Ierusalim (Maiu, 1781).
Răsboaie în care a fost implicată Bucovina. În răsboiul ruso-turcesc (de la
1787, până la pacea de la Şistova, 1791, respectiv, până la pacea din Iaşi, 1792), ca
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urmare al celui din 1768, a luat parte şi Austria. Generalul austriac, trecând peste Sniatin
şi Cernăuţi, în Moldova, ocupă Iaşii şi, luând pe Principele Moldovei, Ipsilanti, prins, îl
duse la Cernăuţi şi-l trată nu ca pe un neprieten, ci ca pe un prieten. Din Austria, trecu
Ipsilanti în Muntenia, unde deveni, a doua oară, domnitor (1796-1797), plătind Turcilor,
pentru această graţie, un „torent‖ de bani.
Împăraţi, în Cernăuţi. Frantz şi soţia sa (1817); Frantz şi Alexandru, împăratul
Moscalilor (Octombrie 1823, prin mai multe zile), adunaţi în congres. Obiectul disputei
„Congresului Principilor‖ era ţara Neapole şi revoluţia din Spania. Cu această ocazie,
vizită Alexandru şi mănăstirea Horecea. Frantz Iosif I (Octombrie 1851). La masa
împărătească luară parte şi 4 miniştri moldoveneşti. Ei veniră să salute pe împăratul şi
fură decoraţi, la această ocazie, cu Ordinul Coroanei de Fier. Frantz Iosif I (a doua oară,
în 1855) şi a treia oară (în 1881).
Episcopi în Cernăuţi. Cel romano-catolic, din Lemberg, vizitează Bucovina mai
în fiecare an. În anul acesta (1899), a avut Cernăuţul ocazie de a serba o festivitate
deosebită. Joi, în 14/26 Ianuarie din anul acesta, a sosit la Cernăuţi P.S. Sa Dr. Nicodim
Milas, episcopul sufragan sârbesc al Dalmaţiei şi Istriei, cu reşedinţa în Zara. A venit,
petrecut de protosincelul său, rectorul seminarial Calic, şi şi de un acolut. A fost
întâmpinat, la tren, la orele 1 şi jumătate, de vicarul general al archidiecesei noastre, Dr.
Vladimir de Repta, de prof. universitar Eusebie Popovici etc. A venit la Cernăuţi ca să
ieie parte la actul sfinţirii vicarului general, Dr. de Repta, în episcop al Rădăuţilor.
Aceasta s-a întâmplat aşa: Sâmbătă, în 16/28 Ianuarie 1899, la orele 3 după-masă, au
început ceremoniile liturgice antemergătoare, şi anume, mai întâi, vecernia (vesperina)
mică, în capela reşedinţei. Celebrată a fost vecernia aceasta de părintele arhimandrit
Miron Calinescu, în prezenţa unui public numeros, în frunte cu cei doi principi
bisericeşti, metropolitul Arcadie şi episcopul Nicodim, şi cu candidatul de chirotonire,
Dr. de Repta. Ceva neobicinuit era că, după finirea vecerniei, s-au aşezat cei doi episcopi
la o masă din mijlocul bisericii şi au făcut aşa-numita „agape‖, dimpreună cu candidatul
la chirotonire, adică au gustat toţi din pocalele iubirii frăţeşti, ceva din vin. Seara, la orele
7, a început, în biserica catedrală, vecernia cea mare cu priveghere, serbată de însuşi
candidatul la chirotonisire, Dr. de Repta, asistat de 6 preoţi şi 2 diaconi. Public era
numeros. Spre finea vecerniei, s-a făcut litie. La binecuvântarea pâinii, vinului, grâului şi
a untului de lemn, P.S. Sa Dr. Nicodim, episcopul, s-a îmbrăcat în haine arhiereşti şi a
împlinit actul binecuvântării. În ziua chirotonisirii, Duminică, demineaţă tare, în zori de
zi, se grăbeau credincioşii către catedrală, ca să poată intra, căci se ştia înainte că tare
mulţi nu vor încăpea în biserică. Într-adevăr, dacă a fost, cândva, vreo festivitate măreaţă
în această ţară, sigur că festivitatea chirotonisirii noului episcop a fost impozantă şi
neîntrecută. Pe lângă pontificanţii arhierei, au celebrat încă candidatul la chirotonire, 12
preoţi şi 4 diaconi. Cântările liturgice le-a executat Societatea Filarmonică „Armonia‖.
Îndată, la începutul liturgiei, a depus candidatul de chirotonire, Dr. de Repta, mărturisirea
credinţei şi promisiunile solemne în faţa celor doi membri ai Sinodului, în faţa
metropolitului Arcadie şi a episcopului Nicodim, şi a imensului public participant. După
cântarea „Câţi în Christos v-aţi botezat‖, a urmat chirotonisirea. La finea liturgiei, a
isbucnit publicul în strigăte puternice: „Să trăiască!‖. După liturgie, a urmat instalarea
noului episcop. Cu ocasia instalării sale, a ţinut P.S.S. dl episcop Dr. Vladimir o
cuvântare magistrală, tratând despre adevărul că biserica nu împiedică progresul cultural
al credincioşilor ei. Seara, la 6 ore, s-a dat un dineu festiv, la metropolitul, iar Luni, seara,
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la episcopul Rădăuţilor. La acest din urmă au luat parte cam 300 de persoane. Dr.
Nicodim Milaş a plecat, cu trenul, Miercuri, în 20 Ianuarie (1 Februarie), la Zara.
Populaţia Cernăuţului. În 1787, numărul caselor era de 414. Atunci s-au
măsurat, în târg, prima dată, locurile şi s-au numărat casele (Cernăuţul avea, în 1774, 278
de familii, în 1779, 406, în 1780, 325). Casele au început a se zidi din material mai solid,
din cărămidă şi piatră. Lucrul mergea cu spor, căci casele de piatră erau libere de birul
statului, prin 30 de ani, şi de birul târgului, prin 10 ani. Şi comuna-târgul aducea multe
jertfe, în scopul mărirei lui, cumpărând de la proprietari loc de zidit şi case. Fruntaşii
târgului erau Imbold, Teodor Herescul, boierii Iuon Calmuţchi, Basil Strişca, Basil
Potlog, Basil Paladi, Tadeus Turcul, un protopop, cu vreo câţiva preoţi şi 2 diaconi. Cei
mai mulţi boieri trăiau la curtea din Iaşi.
Economia Cernăuţului. În privinţa această, iată ce scrie împăratul Iosif II, după
vizitarea Bucovinei prin sine însuşi, în iunie 1783, din Liov, către prezidentul curţii de
răsboi: „Populaţia Bucovinei, a cărei ram principal de nutrire constă în creşterea vitelor
cornute şi care numai puţini se ocupă cu agricultura, deşi pământurile, afară de părţile
montane, pare a fi productiv, nu corespunde mărimii ţării. Şi cu prăsila de cai se ocupă
poporul acesta‖
Meseria. Administraţia militară era în contra importării meseriaşilor străini. Ea
zice: „Modul de zidire, portul, uneltele de casă ale Moldovenilor pretind meseriaşi.
Ţăranul moldovan e cu toporul tot atât de dibaciu ca şi oricare dulgher mijlociu.
Coloniştii de meseriaşi nu-s, prin urmare, necesari în Bucovina‖. Că, pe la anul 1804, noi,
Românii, am avut tare mulţi meşteşugari români cunoaştem aceasta dintr-o scrisoare a
Kraisamtului Bucovinei, din 15 Septembrie 1804, adresată, în limba română, „Cătră
cetăţeneştii meşteri şi calfe ai crăescului oraş Siret‖. În această scrisoare, se vorbeşte de
regularea breslelor şi zice că, deoarece înalta Gubernie a îngăduit, mai înainte, aşezarea
breslelor pentru toate soiurile de bresle numai în Cernăuţi şi Suceavă, întrolocând
meşterii din celelalte târguri ale ţării cu cei din oraşele amintite, a permis ea, acuma, ca să
se facă bresle şi la Siret, deosebit de Cernăuţi şi de Suceavă, din cauză că Siretul e prea
depărtat de aceste două oraşe. Scrisoarea aceasta era scrisă în limba română, dovadă că
limba românească era, , din început, unica limbă a ţării noastre. Că Cernăuţul şi, mai ales,
Suceava şi Siretul, au avut, înainte de 80 de ani, o mulţime de negustori şi felurite soiuri
de meşteşugari, aceasta ne-o spun cei bătrâni. Ei vorbesc de breasla croitorilor, a
cojocarilor, blanarilor, ciobotarilor, ferarilor, boiangiilor etc. şi zic că fiecare breaslă avea
steagul ei. Dară ce folos! Scutind împăratul Iosif II pe locuitorii bucovineni de cătănie,
prin 50 de ani (1780-1830), Rutenii galiţieni s-au vârât în ţară şi, de atunci, încoace, mult
străinism, ca să scape, pe deoparte, fiindcă-au dat la miere, simţindu-se mult mai bine
aici, decât în ţara lor. Negustorii şi meşteşugarii străini au năvălit mereu asupra noastră,
iar din negustori şi meşteşugari de-ai noştri au rămas, numai ici-colea, câte o umbră.
Satele de peste Prut, ca Bobeştii, Stăneştii, Calineştii, Cabeştii, Cuciurmare, Cuciurmic,
Mămăeştii, Rarancea etc. s-au rutenizat atât de tare, că numai bunicele, moşii şi strămoşii
celor ce locuiesc acolo mai ştiu grăi şi a se ruga româneşte.
Industria. De fabrici, Românii nu aveau lipsă. Ei îşi întocmesc singuri cele
necesare pentru casă, îmbrăcăminte etc. De cultivarea pământului nu se prea interesau,
căci cel mai mult pământ era în mâna boerilor şi a mănăstirilor. Nutreţul lor de căpetenie,
însă, consta din vite, de-a căror cultivare mai nobilă nu-şi prea băteau capul. Vitele
petreceau mai mult afară de grajd, la câmp liber, chiar şi iarna. Fânul era expus ploilor şi,
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adeseori, putrejunii. De lux nu putea fi vorba. Obiecte mai scumpe se cumpărau din
Turcia, Veneţia, Germania şi de pe aiurea.
Confesiunea. Pe la anul 1775, erau, în Cernăuţ, după mărturia unora, numai 4
familii armeno-catolice şi nici o familie romano-catolică. Rutenii uniţi din Bucovina îşi
au începutul lor în Galiţia: Poloni, Mazuri, Ruteni, Evrei – între cei sosiţi, şi mulţi
amploaiaţi, prin ce s-au amestecat limbile tare de tot.
Cernăuţul, capitala Bucovinei. Cernăuţul, capitala Bucovinei, oraş autonom,
aşezat parte pe costişuri, parte pe şes, în dreapta Prutului. Cernăuţul e reşedinţa
metropolitului Bucovinei şi Dalmaţiei şi a episcopului titular, numit Rădăuţeanul, sediul
guvernului ţării, al dietei provinciale, al camerei de comerciu, direcţiunii poştelor,
direcţiunii de finanţe, al brigadei de infanterie 59, al regimentului de infanterie teritorial
bucovinean nr. 22 (Archiducele Rainer), al direcţiunii de geniu, al regimentului de
infanterie bucovineană nr. 41 (Archiducele Eugen) şi al escadronului 3 din regimentul de
dragoni bucovinean-galiţian nr. 9 (Baron de Piret). În garnizoană sunt 2.174 feciori.
Cernăuţul are un hotar de 5.765 kmp şi 54.171 locuitori (1890), 7.642 Români, 10.384
Ruteni, 27.256 Germani, 7.610 Poloni. Statistica e inexactă, pentru că numărarea după
naţionalităţi s-a făcut de cei mai mari inamici ai Românilor. La Germani sunt număraţi şi
Evreii. Ei făceau, la un loc, în 1890, 17.356. Românii din Cernăuţ se ţin, mai mult, de
clasa cultă; cei de prin suburbii sunt, în partea cea mai mare, agricultori şi pălmaşi. Sunt
şi vreo câţiva meseriaşi, dulgheri, cioplitori de piatră, aceştia din urmă mai ales prin
Clocucica şi se ţin de Societatea „Frăţia‖. Suburbiile Cernăuţului sunt cele amintite:
Caliceanca, Clocucica, Horecea, Roşa şi Mănăstirişte.
Zidiri. Reşediţa metropolitană. Prin prea înalta resoluţiune din 16 Noemvre
1860, încuviinţă Majestatea Sa zidirea unei reşedinţi noi, pe locul celei vechi. Episcopul
Hacman sfinţi, îndată, a doua zi după sfinţirea catedralei, adică în 6/18 Iulie 1864 şi
temelia reşedinţei. Edificiul întreg, dimpreună cu întocmirile din lăuntrul lui, a stors, din
Fondul Religionar, suma colosală de 1.830.000 florini v.a. (N.R.: florini vienezi). Întregul
edificiu a fost deplin gata în 1878. Conducerea artistică a edificării a fost încredinţată
arhitectului şi maestrului de zidiri din Viena Iosef Hlavka. Edificiul e făcut în stil
bizantin şi constă din trei palate mari; între ele, e o grădină spaţioasă şi împodobită cu
straturi de flori şi cu două rânduri de salcâmi. În palatul nord-estic, se află Sala Sinodală,
odăile metropolitului, biroul Consistoriului, Capela Metropolitană, cu un turn înalt şi
aurit. Hramul ei (patronul ei) e Sfântul Ioan Botezătorul. Mai sunt şi multe alte odăi de
locuit. Palatul nord-estic, de asemenea cu un turn înalt şi aurit, se numeşte Casa Preoţilor.
Până nu demult, locuiau, acolo, mai multe familii şi, în parte, locuiesc şi acuma.
Totodată, se mai află, acolo, Cabinetul de lectură al Societăţii Academice „Junimea‖,
tipografia preoţească etc. În palatul sau aripa sud-vestică, se află seminarul clerical
ortodox-catolic (greco-oriental) archiepiscopesc, fundat în 1826. Prin Rezoluţiunea
împărătească din 6 August 1826, se decise crearea Institutului Teologic Greco-Ortodox în
Cernăuţi, carele se şi deschise în 4 Octombrie 1827. Patru luni mai târziu, adică în 12
Februarie 1828, urmă, în temeiul Decretului Cancelăriei Supreme Aulice de Război, din 8
Ianuarie al aceluiaşi an, şi deschiderea seminarului clerical. La acest institut grecoortodox nou creat s-au propus ştiinţele teologice, după acelaşi plan care era statornicit
pentru facultăţile teologice romano-catolice. Institutul Teologic a funcţionat până în anul
1875 (a fost desfiinţat prin Prea înalta resoluţiune împărătească din 29 August 1875), în
care an a fost înlocuit şi el prin Facultatea teologică greco-ortodoxă, dară şi aceasta nu ca
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facultate de sine stătătoare, după cum era dorinţa Consistoriului, ci ca o parte a
Universităţii c.r. Francisco-Iosefine. Cu seminarul clerical e împreunată şi şcoala
cantorală ortodoxă catolică (greco-ortodoxă), întemeiată în 1838. Sus, în seminarul
clerical, locuiesc alumnii seminariali, mai toţi Români, şi prepoziţii lor; jos, e biroul
decanului de la Facultatea teologică, biblioteca seminarială, sălile unde se ţin prelegerile
teologice. Sus se mai află o capelă, unde se roagă seminariştii, seara şi dimineaţa, iar jos e
capela seminarială, unde merg teologii, Duminica şi sărbătoarea, la biserică. Corul
seminariştilor se duce, de regulă, la Catedrală. Bisericuţa seminarială e o frumuseţe, atât
în privinţa picturii, cât şi a construcţiunii ei arhitectonice.
Catedrala arhiepiscopală. Prin înalta Ordinaciune a guvernului, din 17 Mai
1792, Nr. 15.126, se încuviinţa zidirea bisericii catedrale greco-neunite, pe spezele
Fondului Religionar, şi avea să se întrebuinţeze pentru zidire, fără cumpărarea locului,
suma de 104.157 florini 22 ¼ creiţari. În 15 Iulie 1844, se sfinţi temelia. După un răstimp
de 8 ani, adică în 1852, zidirea fu gata şi s-a luat în seamă în 5 Noemvrie de înaltul
guvern. Întocmirea din lăuntru se trăgăna, însă, încă mulţi ani. Edificiul, cu întocmirea lui
lăuntrică, cu planarea, plantarea şi îngrădirea locului primprejur, cauză speze enorme.
Spesele ajunseseră până la suma de 200.000 florini v. a. Biserica, cu totul la un loc, s-a
putut da în în seama episcopului abia în 13 Iulie 1864. Sfinţirea bisericii catedrale se făcu
de către episcopul Hacman, în 5/17 Iulie 1864. Catedrala e zidire cu cupole, după
modelul bisericii „Isac‖ din Petersburg. Ea-i cam un pătrar şi jumătate de oră depărtată de
reşedinţă. Hramul ei e la „Pogorârea Spiritului Sfânt‖. În timpul mai din urmă, a trebuit
să fie ea reparată. Reparatura ei a ţinut cam vreo patru ani şi s-a finit în 1896. Spesele
reparaturii se urcă la 80-100.000 florini v. a. Personalul ei e: un arhipresviter (protopapa),
un deutereuon, un esarch, un archon, un periodeut, un archidiacon, un diacon, doi cantori,
trei paraeclesiarchi (ponomari). Deutereuonul e predicator pentru limba română, esarchul
catedral e, totodată, predicatorul pentru limba ruteană‖ 1230.
*
O altă cronologie a Cernăuţilor, întocmită în baza unor mărturii arareori căutate,
spre care, în fond, fac trimiteri, arată cam aşa:
1773-1775: „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 Bucovinei… 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 turcilor1231… 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
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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 Sauki1232, 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‖ 1233… Drept consecinţă, rușii au trecut Dunărea, la gura
Deltei, și au obținut victorii sângeroase asupra turcilor, între Schumla și Varna 1234, astfel
încât Romanzow a somat, curând, Poarta, încercând să forțeze acordul de pace1235. 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…
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 rușilor1236… 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.)1237, cu condiția, desigur, să nu îi împiedice cu nimic pe rușii în
retragere… 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
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fost introdusă în Cernăuţi1238. 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‖1239… Divanul din Iaşi a aflat mai întâi și a
informat imediat pe Paşa de Silistra, de la care mesajul a plecat la Constantinopol. Deci sa întâmplat că divanul a trimis imediat doi boieri 1240 la Cernăuţi, care trebuiau să pună
comandanților Cordonului trei întrebări categorice 1241. Maiorul Mieg a fost, totuși,
informat mai devreme de sosirea acestor deputați, de către Barco1242, 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… 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‖ 1243.
1775: „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 17741244. Trebuie precizată această dată, contrazisă de alte informaţii. În
Cernăuţi1245, 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 dislocare 1246. Armata
austriacă începuse o avansare generală a regimentelor destinate ocupării și acaparării
Bucovinei1247: 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
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mai mult, iar cele mai puțin importante, mai slab; modul în care s-a făcut acest lucru
poate fi văzut din tabelul de dislocare 1248 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 râu1249. 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 răspuns 1250, 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 XVlea, în Cernăuţi exista deja un staroste1251.
1777: „Oraşul Cernăuţi este aşezat nu departe de Prut, care adeseori îl vatămă şi
veşnic îl ameninţă. De aceea, se caută a se abate râul în altă parte, cu atât mai mult cu cât,
pe lângă toate celelalte, aici se dă de apă la o foarte mică adâncime. Iosif al II-lea a fost
primul care i-a dat o înfăţişare mai bună, prin ridicarea multor clădiri publice şi cazărmi,
pe care le ocupă eroii de la Rohatyn (anume regimentele de garnizoană, care, în ultimul
război cu turcii, au apărat, cu dârzenie, şanţurile de la Rohatyn, împotriva unui inamic
mult superior). Populaţia Cernăuţilor atinge cifra de 6.000 de suflete, printre care se află
germani, moldoveni, evrei, armeni şi ruteni. În afară de aceste naţiuni, în Bucovina mai
sunt şi locuitori maghiari (în satele Istensegits şi Hadikfalva, a căror stare demonstrează,
totuşi, că patria noastră nu a suferit mare lucru prin pierderea lor). De la Cernăuţi, duce o
şosea la Suceava, pe care v-am descris-o mai înainte. A doua duce la actualul oraş
districtual Tarnopol şi a treia, la Halici, cel odinioară atât de vestit. Pe aceasta din urmă
am văzut-o, călătorind până la Sniatyn şi, apoi, la Văşcăuţi. Fiind duminică, am văzut o
mulţime de oameni petrecând. Unii stăteau întinşi pe pământ şi jucau cărţi, alţii chefuiau
şi ceilalţi dansau. Se formau rânduri lungi, care se apropiau şi se îndepărtau alternativ.
După aceea, se strângeau într-un cerc, care se mişca la dreapta şi la stânga. S-a frânt,
apoi, în perechi singuratice, dintre care totdeauna se învârtea una, celelalte stăteau
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liniştite. Între dansatori, ne-a plăcut un ulan, prin agilitatea şi bunăcuviinţa sa, şi, totuşi,
se părea că nu-l remarcă nimeni. „Ce strică aceasta artei mele?‖, a strigat el, când noi neam arătat regretul pentru aceasta. Aşa cugetă adevăraţii virtuoşi. Băştinaşul din regiunea
aceasta este tot atât de rău îmbrăcat, pe cât de rău croit. Cel puţin, nu găseşti la el nici
costumul ce-ţi ia ochii, nici făptura frumoasă a moldovenilor de la Cernăuţi. Astfel de
deosebiri nu surprind, într-o ţară cu populaţie atât de amestecată. Aceasta şi starea în care
se află vecinii (N.N.: iobagii) îngreunează foarte mult civilizarea Bucovinei‖ 1252.
1777: „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 îinea lunei
Septembre 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 pretu-tindene o primire
amicală. Numai în comuna Uideşti (districtul Sucevii) au aflat opoziţie. Şi aici a venit
poporul la biserică, dar preotul Andrei numai silit a întrat şi el în lăuntru. Pe când se citia
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-1 depuse odată ca preot. La
aceste cuvinte poporul era cât pe ce să iasă din biserică. Numai cu ane-voe îi reţinu
ofiţerul pe cei prezenţi şi îi lăsă să jure fără preot. Poporul depuse jurământul, dar cam
silit. După festivitate, tras la răspundere, respunse preotul, că lui nu-i place cuvântul
„podanic* (supus) din formula jurământului, şi că are teamă să nu fugă poporul. în zădar
şi-a dat silinţă ofiţerul să-1 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,
1252
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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‖1253.
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, 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‖1254. „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,
1253
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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‖ 1255.
1782: În 11 noiembrie 1782, când Georg Lauterer, venind dinspre Iaşi, prin
Botoşani, „pe nişte drumuri proaste‖, şi trece, prin Salcea şi Plopeni, sat „aşezat pe deal,
într-un ţinut păduros‖, vama austriacă spre Suceava se afla la Tişăuţi, râul Suceava fiind
traversat de „un pod construit pe trei piloţi‖, iar de la Suceava a „mers, pe un timp foarte
rău şi căi rele‖, spre Cernăuţi, iar de acolo, prin Lvov, spre Kracovia 1256. Naturalistul
Hacquet revine, curând, în Bucovina, dinspre Podolia, prin Şişcăuţi, şi poposeşte la
Cernăuţi. „Această capitală a întregii Bucovine se află chiar la Prut, pe malul cel înalt,
dinspre sud. Acest mic oraş, ce consta doar din şase sau şapte sute de case, este cu totul
deschis şi a căpătat, de când e sub sceptrul împăratului Iosif, multe clădiri solide, de
piatră, pe când, mai înainte, nu erau decât case de lemn. Pietrele pentru această
construcţie au fost aduse de pe dealul Ţeţinei. În acest loc, este un cerc de administraţie
pentru toată ţara, pe care o conducea, odinioară, un singur ispravnic, şi mai este o mică
garnizoană şi sediul comandamentului unui general, precum şi al episcopului ortodox de
Rădăuţi. Când am fost acolo, personalul de pază consta dintr-un batalion al unui regiment
teritorial, format din oameni bătrâni, inapţi pentru un serviciu activ de campanie. Acest
efectiv săvârşise minuni, cu o lună mai înainte, într-o localitate numită Rohatin. Măcar că
nu era decât de patru sute de oameni, tot a opus, numai cu două tunuri, o rezistenţă atât de
vitează unei hoarde de mai bine de patru mii de tătari, încât aceştia din urmă au pierdut,
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la atacul lor, cinci sute de oameni, ucişi pe loc, şi au fost respinşi… În Cernăuţi, unde mam oprit o zi, ai prilejul să vezi tot felul de păsări de apă, aduse la piaţă‖1257.
1786: Iosif II, la Cernăuţi: „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) 1258.
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‖ 1259. „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,
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‖1260.
1786: „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 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‖ 1261.
1791: „Singurele școli de învățământ public din Bucovina galiţiană sunt Școala
normală, înființată la Cernăuţi, și școlile principale din Suceava, Sadagura și Siret; în
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sfârșit, Cernăuţi are şi o școală pentru evrei‖1262. În 1791, Cernăuţii deja însemnau un
orăşel cochet, „capitala Bucovinei‖ fiind frumos clădită în stil nou‖, după cum nota, în
trecere prin Cernăuţi, Johann Christian von Struve1263.
1802: „De la luarea în stăpânire a Bucovinei, s-a construit un drum permanent de
comunicaţie, între regiunea de aici, Transilvania şi Galiţia (N.N.: „Drumul Împărătesc‖
dintre Bistriţa şi Cernăuţi, prin Păltinoasa, Solca, Vicov), pe o întindere de 35 de mile, la
care au contribuit băştinaşii, cu munca şi cu cărăuşia, fără nici o despăgubire. Odinioară,
nu se putea călători, din Transilvania, în Bucovina, decât călare, şi aceasta numai cu mare
greutate; 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‖ (N.N.: „de deplasare‖), care costă, câte unul, 10
creiţari de fiecare milă. Numai în lunile de iarnă, zăpada cade în cantităţi mari şi, prin
urmare, nu este recomandat să călătoreşti. Marele împărat Iosif a fost acela, care a pus să
se construiască, în anul 1783, o şosea, care, pornind din satul Prundu 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‖ 1264.
1805: În 1805, când se întorcea dintr-o călătorie în Moldova, medicul militar
scoţian Adam Neale îl întâlneşte, la Cernăuţi, luptând împotriva unei boli contagioase,
care ataca „buzele, obrajii, cerul gurii şi omuşorul, prin ulceraţii profunde‖, pe medicul
Fleisch, trimis pentru cercetări, în Bucovina, de cancelaria vieneză. Boala se răspândea
prin fumatul din aceeaşi pipă sau prin băutul din acelaşi pahar 1265.
1808: Ierarhul armean Minas Băjăşkian avea să călătorească prin Bucovina în
anul 1808, când şi notează: „Cernăuţi este capitala Bucovinei, aflată la o distanţă de nouă
ceasuri de Hotin; în stânga, trece râul Prut, care, străbătând Moldova, o desparte de
Basarabia. Nistrul se apropie, aici, de Prut atât de mult, încât regiunea ia forma unui istm.
Deci, trecând pe podul cel mare al Prutului, am ajuns la frumosul oraş Cernăuţi, care
înfloreşte, din zi în zi, datorită comerţului şi se extinde cu clădiri frumoase şi înalte. Sunt
mulţi germani (austrieci) şi leşi, iar armenii (circa 30 de familii, toţi negustori) sunt
aşezaţi acolo recent, fiind veniţi din Polonia. Deşi n-au biserica lor proprie, totuşi altarul
din dreapta al bisericii romano-catolice este în mâna armenilor, fiind construit de
cunoscutul negustor armean Simionovici, cu hramul lui Grigore Luminătorul. Cernăuţi a
fost, pe vremuri, un vestit oraş al Moldovei, unde se întâlneau mulţi negustori din naţia
noastră, care aveau două biserici; însă locurile armenilor au dispărut, în timpul focului
care a pustiit oraşul, iar ei s-au împrăştiat‖1266.
1811: „Am urmat malul stâng al râului, spre orașul Cernăuţi1267, 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
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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‖1268.
1823: „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 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
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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‖1269.
1843: „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 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‖ 1270.
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‖ 1271.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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,
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Slobozia Rarancei, Rohozna, Şerăuţii de Sus, Şerăuţii de Jos sau Slobudka, Şubraneţ,
Toporăuţ, Vaslăuţ, Zadobriuwka, Jucica Veche, Jucica Nouă‖1272.
1875: „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 le-a 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‖1273.
1875: „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
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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‖ 1274.
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―1275.
1882: „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, întrun act, de V. Alecsandri, şi Cinel-Cinel, de Vasile Alecsandri. 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‖1276.
1883: „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
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urmează, toate datele privitoare la reprezentările teatrale ale „Armoniei‖ 1277: 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‖1278.
1884: Stagiunea teatrului românesc din Cernăuţi cuprinde spectacolele: „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‖ 1279.
1885: Pe scena teatrului românesc din Cernăuţi se joacă: „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. 31). 20 Dec. 1885.
Socrul unui ginere, comedie originală în 1 act, de Myller. S-a dat şi un concert‖1280.
1886: „Raport anual. Pagina 31 (Societatea Arheologică Română).
„Înființarea unei societăți românești arheologice la Cernăuți a fost adusă la cunoștința
administraţiei centrale‖1281.
1886: În 1886, teatrul cernăuţean a avut doar trei premiere: „32). 5 Faur 1886.
Cartea III, capitolul I, comedie în 1 act de E Pierron şi A. Lafferiére, trad. Manoliu. 33).

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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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. S-a dat şi un concert‖1282.
1887: Actorii cernăuţeni au pus în scenă: „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‖1283.
1888: O singură montere teatrală cernăuţeană: „39). 5 Mart 1888. Cărăbuşul,
vodevil în 2 acte de C. Stamati. 40). 16 Mart 1888, aceeaşi piesă‖1284.
1888: „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 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‖ 1285.
1888: „În general, impresiunea ce face acest oraş Cernăuţi unui vizitator din
România nu e prea curioasă. E un fel de Botoşani ori Craiova, cu deosebire că are treipatru 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
1282
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în chestiune. E vorba de admirabilul Palat mitropolitan, aşa numit „Rezidenţa‖. Întradevăr, 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! 1286). 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 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 Silvestru1287, care, cu toată vârsta-i înaintată, e neobosit la postul său şi

1286

Josef Hlavka (15.02.1831, Plzen – 11.03.1908 Praga), specializat la Universitatea Tehnică din Praga şi
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Silvestru Morariu-Andrievici (14.11.1818, Mitocu Dragomirnei – 03.04.1895, Cernăuţi), tulburătoare
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neîntrecut în misiunea sa sfântă; nu mai puţin interesaţi în progresul şi dezvoltarea
culturii am văzut pe domnii Eudoxiu Hurmuzachi1288, Vasile Morariu1289, Eugeniu
Meşederiu1290, părintele Procopovici şi o întreagă pleiadă de tineri cu sentimente din cele
mai frumoase‖1291.
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, 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‖1292.
1889: Teatrul românesc din Cernăuţi are o adevărată stagiune: „41). 2 Ian. 1889.
Ginerele lui Hagi Petcu, de V. Alecsandri. 42). 6 Mai 18891293. Crai nou, operetă
naţională în 3 acte de V. Alecsandri, muzica de C. Porumbescu. Doi surzi, comedie de
orientalischen Kirche der Bucovina― (1890). A publicat, în primele calendare bucovinene, numeroase
fabule, cea mai frumoasă fiind „Cucoşu curcănit‖ (1864) – n. n.
1288
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.
1289
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.
1290
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 Ştefănescu-Delavrancea, George Coşbuc etc., dar şi o mulţime de sfaturi pentru gospodari, toate
scrise de Eugen Neşciuc.
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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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Sluşanschi, „sezon mort‖.
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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
Linte1294, operetă comică de C. Porumbescu‖1295.
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―1296.
1892: „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―1297.
1901, Weigand: „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‖1298.
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1901-1907: Teatrul de diletanţi din Cernăuţi pune în scenă: 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‖ 1299.
1906: „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‖ 1300.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cernăuţi (Czernowitz), oraş,
reşedinţa ducatului Bucovina, aşezată pe coama colinară din dreapta râului Prut, de care
raza oraşului nu se desparte decât printr-un pod mare de piatră şi altul de fier, aşezate
unul lângă altul, tot atât de măestru ca construcţie, şi care serveşte căii ferate. Oraşul
Cernăuţi, formând, ca municipalitate, un district aparte, cu titlul de magistrat şi cu o
organizaţie de prefectură (căpitănat) specială, este situat între 48 grade 17 minute
latitudine de Nord şi 40 grade 36 minute longitudine de Est (după merid. de la Fèrro) şi se
mărgineşte, la Est, cu hotarul comunei rurale Ostriţa, la Vest cu înălţimile Spasca, la
Nord cu râul Prut şi la Sud cu comunele rurale Ceahor, Corovia, Ciucur Mare şi
Mihalcea. Punctul cel mai ridicat din centru ajunge înălţimea de 255 m, iar punctul de
culminaţiune, în împrejurime, îl formează vârful muntelui Cecina (cuvântul se pronunţă,
de fapt, Ţeţina sau Ţăţâna), ce constituie, în acelaşi timp, şi despărţitoarea între apele
Prutului şi ale Siretului. O tradiţie veche pretinde că Cernăuţul s-ar fi aflat, înainte, pe
malul stâng al Prutului şi abia sub domnia lui Vasile Lupu târgul s-ar fi mutat, în urma
unor mari revărsări de apă, pe partea dreaptă, întregindu-se prin teritorii luate din hotarele
satului învecinat, Mihalcea. Oraşul Cernăuţi prezintă, împreună cu mahalalele sale,
Horecea, Caliceanca, Clocucica, Mănăsteriştea şi Roşa, o suprafaţă de 51,65 kmp, cu
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5.060 de case, şi are, după ultimul recensămînt, 59.171 locuitori. Aceştia se împart, după
naţionalităţi, în 9.624 români, peste 10.000 ruteni, 7.500 poloni, numeroşi slovaci şi
boemi; restul locuitorilor vorbesc limba germană. După confesiune, aceşti locuitori se
împart în 22.000 de catolici, 15.500 greco-orientali, 17.350 izraeliţă, iar restul grecocatolici şi protestanţi. În momentul de faţă, întreaga populaţiune a oraşului, împreună cu
garnizoana, trece deja peste 60.000 de locuitori. Căile de comunicaţie, prin care oraşul
Cernăuţi este legat, pe de o parte, cu celelalte localităţi provinciale, pe de altă parte, cu
Rusia şi România, sunt: Linia ferată principală, ce duce în două direcţiuni, la Lemberg şi
la Iaşi, şi linia ferată locală, Cernăuţi – Noua-Suliţă. Oraşul are două gări, şi anume: una
principală, pentru mărfuri şi persoane, în partea veche a oraşului, dinspre râul Prutului, şi
o altă gară secundară, la Volksgarten (Grădina publică). Apoi se înoadă, la Cernăuţi, în
chip radial, diferite drumuri principale, dintre care două servesc pentru comunicaţiunea
cu Galiţia, iar câte unul, pentru contactul cu Rusia şi cu România. Ca centru
administrativ, Cernăuţul e sediul autorităţilor superioare ale ţării. Aci rezidează
guvernorul (preşedintele ţării), în palatul aşa-numit prezidenţial; aci e tribunalul ţării, cu
camera de notariat şi judecătoria specială a oraşului Cernăuţi; apoi, direcţiunea de finanţe,
cu procuratura sa, cu casieria centrală şi cu inspectoratul financiar; direcţiunea fondului
religionar gr. or., direcţiunea poştelor, telegrafelor şi telefoanelor, secţia de exploatare a
căilor ferate din Bucovina şi autoritatea militară superioară, care cuprinde în sine
comandamentul unei brigade de infanterie, unei brigade de miliţie, depozitele de
recrutare pentru acestea, un regiment de infanterie, unul de husari, unul de miliţii şi
comandamentul jandarmeriei ducatului. Cernăuţul este şi centrul unui ocol judecătoresc,
formând, cu ocolul Sadagurei, districtul Cernăuţi. La Cernăuţi e reşedinţa arhiepiscopului
şi Mitropolitului greco-oriental şi a consistoriului său, precum şi sediul unul decanat
romano-catolic, cu parohia sa, sediul unul decaant greco-catolic, în fine, sediul unei
parohii armene catolice, a uneia evangelice de confesiune augsburgică şi a câte unei
comunităţi izraelite vechi şi noi. Din instituţiuni şcolare, Cernăuţul posedă o Universitate,
care are o facultate filosofică, cu secţiuni de litere şi ştiinţe, o facultate de drept şi una
teologică, cu internat pentru trebuinţa excluzivă a clerului gr. or. din ţară. Are apoi un
liceu şi un gimnaziu, care, în anii din urmă, a fost înzestrat cu clase paralele române şi
rutene, o şcoală reală întreţinută cu cheltuiala fondului religionar gr. or., o şcoală de
meserii, o şcoală de învăţători şi una de învăţătoare, o şcoală agronomică, un conservator
de muzica şi mai multe scoale poporale de diferite grade, pentru băieţi şi fete. La
Cernăuţi rezidează un consul al României şi un consul imperial rus, precum şi numeroşi
reprezentanţi de case de afaceri străine. Populaţiunea se ocupă cu industria şi comerţul,
având contact viu cu România şi Rusia. Locuitorii mahalalelor se ocupă însă şi cu
agricultura, grădinăria şi cei din mahalaua Ruşi mai practică şi meseria de zidari,
ducându-se la câştig peste hotar. Camera de comerţ a Bucovinei şi numeroasele institute
de credit au făcut ca Cernăuţul să se dezvolte foarte mult, mai ales de la aşa-numitul
război vamal cu România, făcând ca tot profitul ce-l avea, înainte, Moldova de sus, din
exportul cu vite şi materii brute, să fie localizat în Bucovina, profit de care au parte
aproape exclusiv numai comercianţii şi speculatorii evrei. Între societăţile existente la
Cernăuţi, ocupă un loc de samă societatea pentru cultura şi literatura română, ce-şi are palatul său naţional, în care sunt unite toate instituţiunile izvorâte din donaţiuni şi colecte
ocazionale. Notăm internatul de băieţi şi cel de fete de naţionalitate română, care
prosperează foarte mult. Clădirea cea mai monumentală din Cernăuţi este măreţul palat al
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reşedinţei metropolitane gr. or., ce se ridică pe colina Dominic şi cuprinde, pe lângă
locuinţa mitropolitului, 2 capele somptuoase, consistoriul gr. or., birourile consistoriului
şi facultatea teologică, cu internatul ei. Afară de aceste două capele, oraşul mai are
catedrala gr. or., cu hramul „Pogorârii Sfântului Duh‖, aşezată la centrul municipiului,
apoi biserica „Sfânta Paraschiva‖, biserica „Sfântul Niculae‖ şi alte două capele, din care
una, la penitenciarul cel mane, iar alta, la cimitirul ortodox, unde se găseşte şi măreaţa
criptă pentru pristăvirea mitropoliţilor Bucovinei. Confesiunile celelalte îşi au, la
Cernăuţi, de asemenea templele lor, între care este mai remarcabilă biserica mare a
Iezuiţilor şi cea armeano-catolică. Ca clădiri mai însemnate şi în acelaşi timp stabilimente
industriale, figurează uzina conductelor de apă şi cea electrică, câteva mori de abur, o
fabrică mare de scânduri, o fabrică de teracotă, una de clopote, una de uleiuri vegetale ş.
a. La depărtare de 7 km, se găseşte dealul Cecina (559 m), pe vârful căruia se văd încă şi
astăzi ruinele unui castel, construit pe la 1349, de către regele Poloniei, Cazimir cel Mare.
Se pare însă că, chiar înainte de această epocă, a existat, pe aceiaşi culme, un castel, încă
de pe vremea domniei Geţilor în aceste părţi. Un paloş, găsit mai jos de ruinele de astăzi,
confirmă în câtva supoziţia aceasta. Începuturile localităţii Cernăuţi sunt a se căuta în
numele Ciorne (Negru) sau poate în numele personal Cernea, care va fi aparţinut
fundatorului primului sălaş de prin aceste locuri, explicabil de altmintrelea foarte bine
prin vadul Prutului, foarte frecventat,ce se află aici, în timpul războaielor cu polonii.
Despre acest vad se vorbeşte deja în anul 1497 şi este mai mult ca sigur că pe aci ducea
drumul principal, din oraşele învecinate polone, către centrele moldoveneşti de pe atunci,
Siret şi Suceava. De altfel, avem şi urme de colonii mai vechi, ce au existat în aceste
locuri, precum se vede din colanele de argint şi brăţarele de aur, în formă de spirală, care
au fost găsite la 1845, cu ocazia săpăturilor făcute pe dealul episcopiei, nu departe de
reşedinţa mitropolitană. Într-un hrizov a lui Alexadru cel Bun, din anul 1407, găsim
Cernăuţul amintit ca punct vamal între Moldova şi Polonia. Câţiva ani mai pe urmă (1411
– eroare: 1392, în realitate) amanetează însă, cum ştim din istorie, regele polon Vladislav
întreaga Pocuţie, cu oraşele Kolomeea şi Sniatin, domnului Moldovei, pentru suma de
1.000 ruble, lucru care a avut ca urmare ridicarea Cernăuţului, ca centru de ţinut întreg.
Odată cu epoca de prosperare a Cernăuţului încep însă şi suferinţele sale, mai ales în
timpul războaielor între moldoveni şi poloni. La 1509, 1531 şi 1537, Cernăuţul cade
pradă devastării, la 1740 e jefuit de cazaci, iar la 1709 a avut cumplit a suferi din partea
suedezilor lui Carol XII, ce iernase acolo. Organizaţia municipală a oraşului Cernăuţi a
fost, în vremuri, croită după calapodul german, întocmai ca şi celelalte orăşele, Siret şi
Suceava, ceea ce dovedeşte o invazie de colonişti germani, probabil dintre cei veniţi mai
înainte în Transilvania. Dintr-un document de la anul 1599, în care se vorbeşte despre
starea Cernăuţului, vedem că, pe lângă starostele ţinutului Cernăuţi, oraşul mai avea
şoltuzul său, cu 12 pârgari, şi poseda pecete muncipală. Starostele Stroescu zideşte, la
1748, biserica „Sfântul Nicolae‖, care există şi acuma. Mahalalele Cernăuţului, Horecea,
Calicianca, Mănăsteriştea, Roşa şi Clocucica au început a se dezvolta ca fracţiuni
comunale autonome, cu parohii separate, abia după ocuparea Bucovinei de către Austria.
Faţă cu datele de statistică cele mai recente, comuna orăşenească a Cernăuţului posedă,
ca avere proprie, 818 hectare pământ arabil, 38 hectare fânaţuri, 232,47 hectare grădini,
71 hectare vii, 108 hectare imaşuri,1 hectare şi jumătate pădure, şi 4 hectare şi 23 ari bălţi
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cu heleşteie. Animalele domestice în oraş erau: 658 cai, 653 vite cornute, 24 oi, 1.088
porci. Localitatea posedă şi 140 stupi de albine‖1301.
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‖1302.
1914: „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‖1303.
1914: „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
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„Imnului‖, aplaudând frenetic. Luni, în 27 Iulie 1914, dimineaţa, la orele 10, pleacă din
Cernăuţi primii rezervişti, doi ofiţeri români, la Pola‖1304.
1914: „Starea de război cu Rusia trezi în Bucovina entuziasmul elitelor oficiale.
Se aştepta ca armata austriacă să intre adânc în teritoriul Rusiei. Oficialitatea nu se
gândea decât la victorie şi comunica acest gând şi populaţiei. La 28 Iulie 1914, un număr
mai mare de cetăţeni aranja o demonstraţie patriotică, în faţa palatului guvernatorului de
la Cernăuţi. Acesta apăru pe balcon şi mulţumi pentru manifestaţie. O zi mai târziu,
primarul Cernăuţilor aranja altă demonstraţie în stil mai mare. La ora 7, seara, s-au
adunat la primărie toţi membrii consiliului comunal. Primarul deschise şedinţa, zicând că
„un vifor trece prin tot Cernăuţul‖, din momentul când s-a ivit starea de război cu Serbia.
De pe balconul primăriei, un membru al consiliului comunal adresă populaţiei adunate în
piaţă câteva cuvinte patriotice. În urmă, se formă cortegiul, în frunte cu primarul şi
membrii consiliului comunal. Luară parte şi veteranii şi pompierii. O muzică cânta
marşuri şi cântece patriotice. Cortegiul se opri în faţa palatului guvernorului, unde
primarul Cernăuţilor rosti o cuvântare. A urmat răspunsul guvernorului. La monumentul
„Austriei‖, rostiră cuvântări reprezentanţii populaţiei, toţi accentuând importanţa socotelii
cu Rusia‖1305.
1914: „În 23 august, ruşii au cantonat lângă Rarancea, bătălia fiind angajată în 29
august, când ruşii au atacat, în patru coloane, pe sectorul cuprins între Prut şi Nistru. În
presa română din Ardeal, se scria, despre această primă fază a războiului, cu extaz
patriotic, ca despre o strălucită victorie („Românii din Cernăuţi au făcut o minune
nemaipomenită în analele luptelor. Numai cu foştii grăniceri de la al II-lea regiment îi
mai poţi asemăna, în luptele lui Napoleon. Au bătut o divizie de ruşi, armată regulată. Ai
noştri nu au fost decât Regimentul 41 de la Cernăuţi, armată regulată, şi o brigadă de
glotaşi… Lumea din Cernăuţi îşi pierdu cumpătul. După masă, pe la 2 ceasuri, sosiră
viceprimarul din Cotul Ostriţei Nichita Axani, studentul Ioan Axani, care înlocuieşte pe
secretarul comunal, şi un flăcău. Ei au fost cei din urmă care au părăsit Cotul Ostriţei. Ca
să-şi aleagă drumul cel mai sigur şi neprimejdios spre Cernăuţi, ei o apucară repede spre
Ostriţa, peste şoseaua Boianului, peste câmp. Credeau că Ruşii nu vor fi atât de chiori, ca
să-şi îndrepte ghiulelele tocmai peste un câmp, pe care nu se afla nimica. Dar bieţii fugari
îşi închipuiau prea mult despre artileria rusească, căci tocmai spre câmpul pe care fugeau
ei era îndreptată canonada artileriei ruseşti. Crăpau şrapnelele şi granatele deasupra
bălţilor, de se cutremura pământul. Şi pe întreg câmpul nu se afla nimeni, decât aceşti 3
oameni, care şi ei fugeau, fugeau de înghiţeau cărările. După o groază cumplită, scăpă
teafără această armată de 3 oameni, până la Ostriţa, unde se opriră, ca să vadă câmpul lor
de luptă, peste care zadarnic zburau ghiulelele de canoane. Neliniştea, ce i-a fost cuprins
pe cei fricoşi, a fost potolită, pe la 5 ceasuri, după-amiază. Dinspre câmpul de luptă, sosi
vestea că ai noştri i-au învins pe ruşi, alungându-i departe, peste graniţă. Ca după un vis
greu, toţi răsuflară uşor. Vestea se lăţi cu iuţeala fulgerului printre locuitorii Cernăuţului,
ieşiţi cu toţii pe drumuri. Odată cu vestea, începură şi poveştile, care de care mai ciudate
şi mai încoronate. Deodată, parcă o apă care se rupe din iaz, mulţimea năvăleşte spre o
stradă. În trăsuri ţărăneşti, vin cei dintâi răniţi. Trăsurile abia îşi pot face loc de atâta lume
curioasă. În trăsuri sunt cei răniţi uşor, la mână sau la picior. Ei şed tăcuţi, pe fân, şi se
uită nepăsători la lumea care-i năcăjeşte cu strigăte. Pe feţele lor se vede oboseala şi
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răbdarea omului tare şi viteaz. La întrebările, cu cari sunt îngrămădiţi din toate părţile, ei
răspund scurt sau dau numai din cap… Şi aşa trecură cele 3 zile de zbucium, de parcă
totul s-ar fi întâmplat într-un ceas. Norocul, care însoţeşte armatele noastre de la graniţa
Bosniei şi cea a Galiţiei, nu a lipsit nici la graniţa Bucovinei. Moscalii, car e se
îngrămădiră cu putere uriaşă, ca să treacă în Cernăuţi, nu-şi ajunseră ţinta. Vreo opt sute
din ei numai avură acest noroc – cei luaţi prinsoare‖1306. „Trupele noastre, între care şi
regimente cu flăcăi de ai noştri, şi toţi bărbaţii miliţieni (Landsturm) le-au dat ruşilor,
duminică, în 23 august, pe teritoriul de lângă Boian, Rarancea, Mahala, Toporăuţi şi
Noua Suliţă o cumplită bătaie. Ruşii erau în număr de 20.000, aproape de două ori mai
numeroşi decât ai noştri, dar vrednicia şi vitejia soldaţilor noştri a înfrânt numărul cel
mare de ruşi, care au pierdut 800 de prinşi, mai mulţi ofiţeri superiori, 500 de puşti,
100.000 de gloanţe, patru mitraliere, trei care de muniţii şi o mulţime de alte armamente.
Dacă între locuitorii din Rarancea nu s-ar fi găsit trădători ticăloşi, desigur că trupele
noastre ar fi făcut prizonieri pe toţi cei 20.000 de ruşi. Pe partea ruşilor, sunt o mulţime
de morţi şi răniţi; aceştia din urmă au fost aduşi, în mare parte, la Cernăuţi. La câteva zile
după această strălucită victorie a românilor noştri, trupele noastre, aflau că s-au zărit nişte
ruşi fugari ascunşi, prin păpuşoaie, unde frigeau cartofi şi păpuşoi. Entuziasmul
populaţiei din Cernăuţi era de nedescris, la vederea prinşilor, mai ales că cernăuţenii au
stat pe dealuri, cu ocheanele la această luptă, dată în ţarina Boianului şi a Mahalalei. De
Boian ne leagă şi amintirea altei victorii româneşti, cea a lui Constantin Cantemir asupra
regelui polonez Ioan Sobieski, care a fost înfrânt pe acelaşi loc, unde s-a dat, zilele
trecute, lupta între ruşi şi trupele noastre‖1307.
1914: „În 30 august, Cernăuţii nu mai răspundeau la telegraf, iar de aici s-a ivit
bănuiala ocupării lui de către ruşi1308. Apoi, în 31 august, Poşta Centrală a anunţat
instituţiile româneşti „că reşedinţa Bucovinei s-a mutat de la Cernăuţi la DornaVetrei‖1309, în Bucovina instalându-se panica şi, odată cu ea, dorinţa de a trece cât mai
repede în România neutră, inclusiv din partea funcţionarilor austrieci. „Astfel, în ziua de
29 august, domnul Vasile Petriche, şeful postului de jandarmi Mamorniţa, a găsit, în satul
Cotu-Hotin, situat la un kilometru depărtare de graniţă, pe funcţionarii vamali austrieci
Frantz Hanusch şi Richard Betea, şi pe soldatul miliţian Friederich Iohan, fugiţi de teama
ruşilor. Cu toţii au fost înaintaţi prefecturii judeţului‖ 1310. Printre zvonurile care circulau
fără de nici un control, cel al morţii profesorului Sextil Puşcariu, înlocuitorul lui I. G.
Sbiera la catedra de limbă română a Universităţii din Cernăuţi, pusese lumea pe gânduri.
Puşcariu nu căzuse eroic, pentru Austria, pe frontul sârbesc, ci se afla, „perfect sănătos, la
Braşov‖1311.
1914, septembrie: „Se ştie că, Duminică, în 2 septembrie 1914, autorităţile
politice din Cernăuţi au părăsit, în taină, oraşul, fără ca cineva să afle de plecarea lor.
Guvernatorul Bucovinei, contele Meran, era perfect informat că se apropie de Cernăuţi
numeroase trupe ruseşti, pentru care, ca zel, avea ordin să se mute 1a Vatra Dornei.
Trupele austriece au rămas, însă, până în dimineaţa zilei de 3 septembrie, când, pe la
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orele 3, dimineaţa, au aruncat în aer podurile de peste Prut şi pe cel care leagă oraşul cu
mahalaua Horecea. Din cauza detunăturii, s-a produs o panică indescriptibilă în populaţia
oraşului, care alerga îngrozită pe străzi, orbecăind prin întuneric, căci, după a doua
detunătură, s-au stins toate lămpile de pe valea Prutului. Luminându-se de ziuă, s-a văzut
că podurile sunt sfărâmate, că armata şi autorităţile politice sunt plecate spre sud şi că în
oraş e o mare lipsă de apă, din cauza ruperií podului de pietoni de peste Prut… În aceiaşi
seară de 2 septembrie, s-a impus şi contribuţia de război de 600.000 coroane 1312 – după
obiceiul austriecilor şi germanilor, a zis generalul Aritinow – şi care a fost redusă, in
urma intervenţiei mitropolitului Repta la jumătate. În 24 de ore, s-au strâns toţi banii, în
aur şi argint, dar şi în obiecte de aur şi argint. Pe baza acestui stoc metalic, s-au emis
bancnote cernăuţene, în limba română, rusească şi germană, căci în oraş se simte mare
lipsă de bani mici‖1313.
1914, octombrie: În 20 octombrie, pe fondul acalmiei primejdioase a războiuluinerăzboi din Bucovina, austriecii intră în Cernăuţi. „Îşi poate închipui oricine
entuziasmul cu care au fost primite trupele de către populaţia austriacă din Cernăuţi,
populaţie care, oricât de bine s-a purtat armata rusă de ocupaţie, a avut, totuşi, destul de
suferit. Trupele ruseşti, evacuând Cernăuţii, au pornit spre frontiera rusă, în diferite
direcţiuni‖, dar lupte pentru ocuparea şi, respectiv, cedarea Cernăuţilor nu s-au dat1314.
Din 21 octombrie, s-a reluat circulaţia feroviară Suceava-Cernăuţi, dar cu punct final
staţia „Volksgarten‖, de la intrarea în Cernăuţi1315. Nicolae Iorga confirmă acest
entuziasm, cu maliţiozitatea-i caracteristică: „A fost la Cernăuţi o bucurie mare. Trupele
austro-ungare au intrat – adevărat, fără gloria unei biruinţe – în capitala Bucovinei. Şi
toată lumea le-a ieşit înainte, cu osanale‖1316. În 25 octombrie 1914, revenea la Cernăuţi
şi contele Meran, funcţionarii rămânând la Vatra Dornei, de teama unei noi invazii
ruseşti. Trupe maghiare, care veneau din Ardeal, prin Bistriţa, erau întâmpinate cu
prăjituri şi lapte, în gara din Dărmăneşti, „de doamne din elită din Iţcani şi Suceava‖.
Primarul Cernăuţilor, numit de ruşi, avocatul Bocancea, îşi urmase binefăcătorii, luând cu
ele şi cele 150.000 de coroane, încasate de la populaţie ca impozite. Medicul spitalului
din Cernăuţi, Zambilovici, se străduia să împiedice extinderea epidemiei de holeră, care
apăruse în Austro-Ungaria1317. În seara zilei de 28 octombrie, se semnalau lupte
puternice, pe Prut, la circa 7 km de Cernăuţi. Ruşii bombardau Cernăuţii, cu bateriile de
artilerie de la Zuska. „Un şrapnel a căzut în curtea reşedinţei mitropolitului Repta şi a
produs oarecare deteriorări; un altul a căzut pe acoperişul bisericii Sfintei Paraschiva. În
urma ordinului dat de comandantul oraşului, colonel Fischer, circulaţia s-a suspendat în
oraş. Populaţia continuă să fugă îngrozită. Aseară şi azi, trenuri speciale au adus aproape
3.000 de refugiaţi la Iţcani şi Suceava‖, transmitea, în 16 octombrie vechi,
corespondentul din Burdujeni al ziarului „Adevărul‖, A. Sandu 1318. „Ruşii reocupă mai
multe localităţi din Bucovina. Mizeria în Bucovina. Burdujeni (Cenzurată). Se ştie că,
înainte de reocuparea Cernăuţilor de către ruşi, el fusese evacuat de către armata austroungară, care s-a retras spre Dorna-Vatra. Acum, nefiind împiedecaţi de nimeni, reocupă
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mai multe localităţi, ce mai erau în stăpânirea lor, şi anume: Strojineţ, Siret, Hliboka etc.
În aceste localităţi, vine, ziua, câte o patrulă de cazaci, stă toată ziua şi, seara, se retrage.
Populaţia bucovineană, îngrozită de barbariile comise de cazaci, încă din prima oară, îşi
lasă avutul în părăsire şi se refugiază, unii pe lângă frontiera română, alţii în ţară, ori trec,
prin Palanca, spre Viena. Zilnic trec prin gara locală sute de familii, care se găsesc într-o
cumplită mizerie, căci în Bucovina e mare lipsă de alimente, iar din România nu-şi pot
procura, deoarece nu li se permite de către funcţionarii vamali. Funcţionarii şi autorităţile
din gară, văzând situaţia precară în care se găsesc aceşti nenorociţi, se poartă foarte
amabil faţă de ei. În localitate s-a format un comitet de domnişoare, care, zilnic, sunt în
gară, împărţind acestor prigoniţi de soartă ceai, pâine vin etc.‖ 1319. „Imediat după intrarea
trupelor ruseşti în oraş şi mai înainte de a se organiza poliţia şi administraţia comunală,
derbedeii şi oamenii fără căpătâi au început a jefui oraşul, distrugând vitrinele
prăvăliilor‖, dar, în scurtă vreme, noul şef al poliţiei, Gherovsky, a făcut ordine,
numindu-l primar interimar, până la sosirea avocatului Temistocle Bocancea, pe tânărul
Hariuk, „ajutat de şase preoţi, ca consilieri, dintre care trei români‖, printre care
Tarnavsky şi Şandru. Comandat al oraşului a fost numit locotenentul de cazaci Stanow,
iar luni, 30 noiembrie 1914, „a sosit în Cernăuţi şi guvernatorul Evreinov, împreună cu
un puternic detaşament de jandarmi‖, după care au fost stabilite garnizoanele şi patrulele
– cele mai multe, pe drumul dintre Zurin şi Cernăuţi1320.
1915: „Pe neaşteptate, însă, în această acalmie suceveană vine vestea că, în seara
zilei de 23 ianuarie (5 februarie stil nou – n.n.), maiorul Zagorin ar fi primit ordin să
părăsească oraşul şi să-şi ducă trupele la Cernăuţi. Drept consecinţă, „toată noaptea, pe
şoseaua Iţcani-Suceava, s-au transportat trupe şi muniţii. Înainte de plecare, maiorul
Zagorin şi-a plătit hotelul şi şi-a luat rămas bun de la cunoştinţe‖1321. Încetarea amuzantei
ocupaţii ruseşti în Suceava se datora bătăliilor din munţi, unde ruşii, fiind înfrânţi, „s-au
retras în trei coloane, şi anume: cea din dreapta, în direcţia Colomeea; coloana din centru,
spre Zeletin, iar cea din stânga, în direcţia Câmpulungului, unde s-a şi oprit… Înfrângerea
ruşilor în munţii Bucovinei, care pare a avea o deosebită importanţă, a hotărât
comandamentul rus să evacueze aproape întreaga Bucovină. După unele informaţii, e
iminentă şi părăsirea Cernăuţilor de către autorităţile şi trupele ruseşti‖ 1322. Retragerea era
confirmată şi de comunicatele rusesc şi austriac din 26 ianuarie, ultimul precizând glorios
că „trupele noastre înaintează, cu deplin succes, pe când ruşii se retrag cu grabă. 12.000
de prizonieri au fost făcuţi, ieri, şi s-a adunat numeros material de război. Trupele noastre
au intrat, ieri (deci, în 25 ianuarie – n.n.), după-amiază, în Câmpulung, în mijlocul
ovaţiilor populaţiei‖1323.
1916: „În Bucovina, ruşii ocupaseră Toporăuţii şi Rarancea, încă din 10 iunie
1916, iar în ziua următoare, se îndreptau spre Mahala şi Cernăuţi. De la Boian, tunuri
grele japoneze, de 329 mm, coordonate de ofiţeri japonezi şi francezi, bombardau
Cernăuţii, iar populaţia Bucovinei o apuca, în grabă, pe calea pribegiei. În timpul
ofensivei ruseşti, flancul stâng al armatelor generalului Keller a pătruns pe teritoriul
românesc, distrugând Mamorniţa şi ucigându-l pe grănicerul Nicolae Luxandra…
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Comunicatul oficial rusesc, din 31 mai 1916 (13 iunie nou – n.n.), anunţa, pe lângă
ocuparea de importante localităţi poloneze şi luarea de prizonieri (1.700 ofiţeri şi
114.soldaţi), că „în sectorul Prutului, între Boian şi Nepolocăuţi, trupele ruseşti s-au
apropiat de malul stâng al râului. Lângă capul de punte de la Cernăuţi, o luptă crâncenă
mai dăinuieşte‖1324. La Sadagura, ruşii au capturat un mare depozit de materiale de geniu
şi căi ferate. În 2/15 iunie 1916, la ora 17, Guvernul României a primit o telegramă, prin
care se anunţa că Cernăuţii au fost evacuaţi de către austrieci, care au numit o comisie
pentru predarea oraşului, compusă din câte doi reprezentanţi ai fiecărei naţionalităţi.
Mitropolitul Repta a fost ridicat şi dus la Dorna. Linia ferată a fost distrusă, de la
Cernăuţi, până la Volksgarden, pe o lungime de trei kilometri, pentru a întârzia înaintarea
ruşilor. La Iţcani, 80 de locomotive aşteptau, sub presiune, să transporte întreg materialul
rulant la Burdujeni, în vreme ce câteva trenuri cu răniţi erau îndreptate spre Vatra
Dornei1325. Aeroplanele ruseşti survolau Cernăuţii şi satele din împrejurimi, împrăştiind
manifeste, prin care cereau populaţiei să rămână liniştită, pentru că nu i se va întâmpla
nimic rău. „Cu ochiul liber, de pe înălţimile târguşorului Burdujeni, se văd şoselele
austriece, care duc în direcţia Dornei, împânzite cu mulţimea de femei şi copii, care îşi
părăsesc vetrele, căutând adăpost în alte părţi. Zi şi noapte, mii şi mii de nenorociţi
părăsesc Cernăuţii şi se îndreaptă, în grabă, spre frontiera noastră, care este, însă, închisă
intrării acestora. În barăcile gării Iţcani, rezervate înmagazinării cerealelor consorţiului
austro-ungar, sunt adăpostiţi peste 5.000 de nenorociţi, care trăiesc din mila publică şi din
sprijinul ce-l mai dau autorităţile nemţeşti. Într-o ospătărie, care a fost înfiinţată în gară,
sunt hrăniţi copiii şi bătrânii. Femeile tinere şi fetele sunt îndreptate, pe jos sau în trenuri,
spre Dorna, ca să ajute la săparea tranşeelor. Peste tot, este jale şi mulţimea satelor şi
târgurilor Bucovinei se stinge, privind cu ochii, de foame‖ 1326. În 17 iunie 1916, la ora 16,
ruşii generalului Lethitake au reluat bătălia pentru pod şi, după o luptă înverşunată, au
ocupat, iar, Cernăuţii. „În 12 zile, austriecii au pierdut 300.000 de oameni, între care cel
puţin 80.000 morţi şi răniţi, ceea ce constituie 30 la sută din efectivul de 670.000, care se
ştie că erau pe acest front‖1327. Comunicatul austriac din 12/25 iunie 1916 preciza că, „în
Bucovina, trupele noastre au stabilit noi poziţii, între Câmpulung-Iacobeni. Înălţimile de
la sud de Berhometh-Viznitz au fost evacuate de noi, fără intervenţia duşmanului‖ 1328.
Începând din 25 iunie, între Cernăuţi şi Odesa a început să circule un tren direct,
comunicatul rusesc despre frontul bucovinean vorbind de cucerirea poziţiilor austriece de
la Pojorâta, după o luptă de cavalerie, dar şi despre capturarea unor „mari depozite de
lemnărie şi 31 de vagoane, părăsite de inamic prin gări‖, pe itinerariul Gura HumoruluiRaşca1329.
1914-1918: Eroii Necunoscuţi ai Bucovinei din Cernăuţi au fost: „Fruntaşul
Dumitru Ostafi, Cernăuţi, Regimentul 22, rănit; Sergentul major Vasile Ucraineţ,
Cernăuţi, Regimentul 22, rănit‖1330; „Sublocotenent Ioan Hahon, Cernăuţi, Regimentul
41, rănit‖1331; „Ioan Cudzik a lui Vasile, născut la 1885 în Cernăuţi, în 1914 a fost
1324
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înrolat la oaste (Regimentul 22) şi a plecat la război. De la începutul lui Ianuarie 1918, na dat nici o ştire despre dânsul / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 5 iunie 1919‖;
„Vânătorul Artemie Voitcu, Cernăuţi, Bat. 30, mort (3-15.08.1915); Glotaşul Petru
Ţurcan, Cernăuţi, Reg. 24, mort (01-10.06.1915)‖1332; „Fruntaşul Grigorie Cramariuc,
Cernăuţi, Reg. 22, mort (16.11.1915)‖1333; „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‖ 1334; „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‖; „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‖; „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. 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‖1335; „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‖; „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‖1336; „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 Brest-Litowsk. Presupunându-se că va fi aflat moartea, se îndrumează, la
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cererea soţiei sale, Friderica Schreier, procedura pentru adeverirea morţii celui
dispărut‖1337; „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‖ 1338; „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‖1339; „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‖; „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‖1340; „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‖; „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‖; „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‖1341; „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,
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se îndrumează, la cererea Paraschivei Romaniuc, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖1342; „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‖1343.
1918: „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‖1344.
1919: septembrie 10: Decretul de confirmare a autorităţilor judecătoreşti.
Începând cu 1 septembrie 1919, se confirmă „la autorităţile judecătoreşti din Bucovina,
următoarele persoane1345: 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
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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 procuratura Statului de pe lângă tribunalul Cernăuţi. Strohmayer Franz
Ludwig, procuror cu rangul VII‖.
1919: „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 Iacubovici-Boldişor, 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 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‖1346.
1922: „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
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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‖1347.

CHICERA. Sătucul ucrainean de pe Derelui, din ţinutul Storojineţului, cu 559
locuitori, în 1890, făcea parte, în 1775, din Mihuceni şi Trestiana, din Ocolul
Berhometelor, două cătune cu doar 9 familii ţărăneşti.
În 1843, comuna bisericească Mihuceni, Trestiana şi Chicera, cu biserica Naşterea
Maicii Domnului înălţată în Mihuceni, în 1782, de Ştefan de STRIŞCA patronată de
Isabella von FERO, avea 1.152 enoriaţi, păstoriţi de preotul administrator Athanasie
LEWICKI. În 1876, patron al bisericii era Rudolf cav. de FERRO, iar paroh, într-o
comună bisericească cu 1.839 siflete, Petre NICHITOVICI. În Chicera, a fost înălţată
biserica Sfântului Dumitru, între 1876-1882, de Dimitrie NICHITOVICI, dar patron al
bisericii era, în 1907, Alexandru cav. de SKIBNIEWSKI, preot administrator fiind, ca şi
în Mihuceni, Constantin GRIGOROVICI, născut în 1879, preot din 1905, iar cantor, din
1898, Parftenie IACUBOVICI, născut în 1865.
În Chicera funcţiona, din 1895, o şcoală cu două clase1348. Primarul satului era, în
1890, George MUNDREAC.
1907: „Pentru zidirea unei Case Naţionale, în care au să fie adăpostite: Însoţirea
română „Arcaşul‖ şi „Cabinetul de lectură‖ din Chicera, au binevoit să ne dea
următorii domni, cu cunoscuta d-sale mărinimozitate, concursul lor, dându-ne
următoarele lucruri foarte preţioase: 1). Ilustrul domn Dr. cav. de Flondor, proprietar
mare, Storojineţ, 55 bucăţi de material de brad, în valoare de 300 coroane; 2). Ilustrul
domn Dr. Radu cav. de Grigorcea, proprietar mare Prisacareni, 5 stejari şi 15 plopi, în
valoare de 300 coroane. 3). Iară mărinimosul nostru boier şi patron dl Dr. Alexandru cav.
de Skibinewski, proprietar mare în Hliboca, 6 ulmi, un stânjen de plopi şi un stânjen de
pietre, în valoare de 300 coroane. Tuturor acestor domni mărinimoşi le exprimăm, şi pe
calea aceasta, pentru darurile lor atât de preţioase, mulţămitele noastre cele mai profunde.
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Totodată ne luăm libertatea să-i exprimăm, la locul acesta, mulţămitele noastre cele mai
călduroase dlui Dr. Constantin Isopescul-Grecul, deputat în parlament, şi dlui Claudiu
Stefanelli, secretar pe lângă tribunalul din Storojineţ, pentru intervenirea d-sale pe lângă
domnii susnumiţi, care intervenţie ne-a fost de mare folos. / Însoţirea de păstrare şi credit
pentru Chicera, Societatea „Arcaşul―, „Cabinetul de lectură‖1349.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Chicera (Kiczera), comună
rurală, districtul Cernăuţi, aşezată, în grupe împrăştiate, pe partea dreaptă a pârâului
Derehlui, lângă hotarul cu districtul Siret. Suprafaţa: 8.98 kmp; populaţia: 592 locuitori,
exclusiv ruteni gr. or. şi numai câţiva gr. cat. Este străbătută de linia ferată CernăuţiHliboca şi, în apropiere, de drumul districtual Cuciur Mare – Tărăşeni (Siret), care o pune
în comunicaţie cu drumurile principale. Ţine de şcoala şi biserica din Hliboca (Siret).
Această comună datează numai de 2 secole. Ea a fost întemeiată, pe un teritoriu acoperit
cu păduri de fag, ce ţinea de comuna Mihuceni, de către o colonie de ţigani, în unire cu
dezertori şi nesupuşi la legea recrutare din Rusia, La aceştia, s-au adăugat, mai târziu,
emigraţi din Bolehow (Galiţia). În această localitate s-au găsit, de mai multe ori, arme şi
monede vechi. Numele provine de la punctul cel mai înalt al acestui teritoriu, numit pe
ruteneşte Keczera = (vârf de munte). Populaţia se ocupă cu agricultura şi mai ales cu
exploatarea de păduri. Comuna posedă 481 hectare pământ arabil, 74 hectare fânaţuri, 13
hectare grădini, 141 hectare izlaz, 159 hectare pădure şi o jumătate hectare heleştee. Se
găsesc 31 cai,147 vite mari, 19 oi şi 99 porci. Chicera, moşie, cu administraţie
particulară, districtul Cernăuţi. Suprafaţa: 5,32 kmp; populaţia: 62 locuitori, în majoritate
ruteni, restul izraeliţi şi poloni. Chicera, târlă, pendinte de moşia cu administraţie
particulară Hliboca, districtul Siret‖1350.
1910: „Nimeni nu-mi va contrazice că toate satele acestea, numite acum mixte, ca
de exemplu Mihalcea, Cotul Bainschi, Lucaviţa, Mamorniţa, Molodia, Cuciurmare,
Chicera, Ceahor din districtul Cernăuţiului, şi Camena, Stârcea etc. din districtul
Siretului, au fost, odinioară sate curat româneşti. Prin invaziunea rutenilor şi nepăsarea
totală a românilor, au fost comunele acestea atât de cumplit rutenizate, încât sunt şi astăzi
privite de comune ruseşti… De câţi ani zac uitate poftirile românilor din Cotul Bainschi,
Mihalcea, Chicera, Lucaviţa, Petriceanca şi altele pentru înfiinţarea de măcar câte o clasă
română în satul lor?‖1351.
1911: „Junimea aranjează, în 25 iunie 1911, o mare excursiune în păduricea de
lângă Chicera. Pregătirile sunt gata. Plecarea, duminică, la orele 9:30, de la Grădina
publică. Întoarcerea, la 7:30, seara‖1352.
1914: Printre cei care au vărsat sânge pentru Bucovina se numără şi „rezervistul
Vasile Penteleiciuc, Chicera, Regimentul 22, rănit‖1353.
CHILIŞENI. Moşie a boierilor Ştirbăţ, împreună cu „Ştirbeţul Moldovei‖ 1354,
Chilişenii, sat vechi, au parte de o atestare târzie, în 7 martie 1760, când se stabileşte
hotarul între satele Reuseni şi Chilişeni, apoi în 26 noiembrie 1767, atunci când stăpânii
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moşiei Chilişeni, mazilii Nicolae şi Constantin Ştirbăţ, participă la hotarnica moşiilor
Mitropoliei Moldovei.
1760: În hotarnica din 7 martie 1760, „se arată hotarul satului Chilişeni despre
Reuseni şi el începe de pe vârful Uideştilor, unde se desparte Racova veche de cea nouă,
de aici merge cu matca Racovei vechi, mai sus de poiana lui Mălai, până la hotarul
Reusenilor‖.
În 1775, satul Chilişeni, din Ocolul Mijlocului, avea 1 popă şi 16 ţărani.
1778: Între anii 1756-1778, s-au aşezat la Chilişeni, proprietate a Ruxandrei
Ştirbăţ, în 1778, emigranţii ardeleni Maftei HULLER (Nimigea), Ştefan ŢAPU (Ţigău),
Ioan BLĂJAN (Şirioara), Vasile TRIMUŞ (Căila), Ioan TIMOFTEI (Căila), George
BLAGA (Căila), Ştefan NARŢ (Căila), George TIPROVAN (Ormeniş), Alexa, Girdiec şi
Iftimie GRIGORAŞ (Căila), Vasile şi George AVRAM (Nimigea), Luca NEGUREAN
(Budac), Nichifor IACOBAN (Bârlea), Filip SPATER(Gurghiu), Ursu şi Nechifor
MOLDOVAN (Bârlea), Tudor FLOREA (Buduş) şi Luca ZIGOVANU (Buduş).
Recensământul lui Rumeanţev1355, din 1772-1773, înregistrează la Hilişenii, în Ocolul
Mijlocului, fără alte precizări, „4 – toată suma caselor‖, însemnând 1 diacon, 2 femei
sărace şi 1 turc botezat.
În 12 octombrie 1777, la serbările de la Cernăuţi ale depunerii jurământului de
credinţă faţă de Austria, Roxandra Ştirbăţoaia, proprietara Chilişenilor, a fost
reprezentată de vechil, fiind printre puţinii stăpânitori de moşii din Bujcovina care au
evitat să participe la eveniment.
În 13 decembrie 1782, după cum declara în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de
delimitare a proprietăţilor în Bucovina, Roxanda Ştirbeţoaia stăpânea satul Chilişeni, pe
care o moştenise dev la Nicolae Ştirbeţ, care, la rândul său, a primit-o zestre de la socrul
său, Botez sau Mălai. Cea mai mare parte a satului Chilişeni rămăsese, totuşi, în
Moldova. Roxana va muri în 27 martie 1809, moşia fiind moştenită de singurul ei copil,
Constantin Ştirbeţ.
În 2 octombrie 1783, mazilul Constantin Ştirbăţ participă şi la stabilirea hotarelor
Uideştilor de către Comisia cezaro-crăiască de delimitare a hotarelor în Bucovina.
1842: Neamul mazililor Ştirbăţ devine, foarte curând, neamul Gerlaczek din
Chilişeni, datorită unor căsătorii mixte. Drept urmare, în 8 martie 1842, un oarecare
Johann Gerlaczek din Chilişeni este invitat, de Anicki, mandatar şi judecător de poliţie,
ca moştenitor al Bosancilor, alături de tutora Therese Gerlaczek, după moartea lui Iacob
Gerlaczek.
În 1843, patron al bisericii cu hramul Arătarea Maicii Domnului din Chilişeni,
înălţată între anii 1812-1813 de Constantin de ŞTIRBEŢ, cu 237 enoriaşi, era Ifrim von
MANITZELEU, postul de paroh fiind vacant. În 1876, când biserica din Chilişeni era
filială a celei din Udeşti, într-o comună bisericească cu 1.890 enoriaşi, paroh era Vasile
POPOVICI. În 1907, în comuna bisericească anterioară, extinsă cu Poiana Silionului şi
cu Ştirbăţ, existau 2.629 enoriaşi, dar numai 295 în Chilişeni. Paroh era tot Vasile
POPOVICI, născut în 1819, preot din 1848, paroh din 1855, iar cantor era, din 1901,
Leon POPOVICI, născut în 1851.
1857: În Bucovina, „cultura fructelor lasă mult de dorit. La Rus, Udeşti şi
Chilişeni, pe Suceava, se cultivă via‖ 1356.
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1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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, Iasobeşti 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‖ 1357.
1887: La Chilişeni funcţiona, din 1887, o şcoală cu 3 clase 1358.
1904: „Ştirbeţul Moldovei rupt din Chilişenii Bucovinei‖ 1359.
1906: Se activează, în Chilişeni, o „agenţie poştală cu cerc de activitate lărgit‖, în
care se vor „putea intima orice fel de expediţiune poştală, precum şi mandatelepoştale şi
scrisori de valoare până la suma de 50 coroane‖ 1360.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner1361, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Eleonora MOLDOVAN (21 ani în 1909)
şi Gheorghe BÂRSAN (21 ani în 1909) din Chilişeni.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Chilişeni sau Ştirbeţ, sat,
districtul Suceava, aşezat pe malul drept al Sucevei, în colţul de est al districtului, spre
hotarul cu România. Suprafaţa: 0,89 kmp; populaţia: 252 locuitori români, de religie gr.
or. Este unit cu Suceava prin drumul districtual ce trece prin Udeşti, Ruşii Mănăstioara,
Bosancea. Are o şcoală poporală, cu o clasă, şi o biserică filială, cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului‖, atenenţă a parohiei Udeşti. La 1776, era proprietatea mazilei
Alexandra Ştirbecioaia, după care s-a numit satul şi Ştirbeţ. Populaţia se ocupă cu
agricultura, cu creşterea de vite şi puţin cu cultura viei. Posedă 87 hectare pământ arabil,
17 hectare fânaţuri, 12 hectare grădini cu vii, 17 hectare izlaz. Are 6 cai, 97 vite cornute,
157 porci, 11 stupi. Cilişeni, moşie, cu administraţie specială, districtul Suceava.
Suprafaţa: 0,90 kmp; populaţia: 10 locuitori, dintre care 5 vorbesc limba română, 2 limba
germană, 1 limba ruteană şi 2 alte limbi; de religie rom. Cat. Sunt 6, iar de cea gr. or. 4.
Are numai 2 case. La 1776, forma o singură moşie şi sat cu Chilişeni, comuna, fiind în
stăpânirea mazilei Alexandra Ştirbecioaia‖1362.
1914: „Satele din josul Sucevei, cuprinse în colţul ce intră în pământul României,
ca Lisaura, Tişăiţi, Bosanci, Udeşti, Chilişeni, n-au fost cercetate de cazaci‖1363. Pe
fronturile Austriei, „infanteristul Toader Javni, din Chilişeni, Regimentul 22, a fost
rănit‖1364.
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1945: „În baza dispoziţiunilor art. 4 din legea administrativă, modificat prin legea
Nr. 62, publicată în Monitorul Oficial Nr. din 20 din 24 ianuarie 1942, / Decidem: / Art.
1). Comuna rurală Chilişeni, din judeţul Suceava, se desfiinţează, trecând, ca sat, la
comuna rarală Poeni pe Suceava, din acelaşi judeţ. În urma acestei schimbări, comuna
Poeni pe Suceava va fi compuă din satele Chilişeni şi Poeni pe Suceava, cu reşedinta în
satul Poeni pe Suceava‖1365.
1947: „Judecătoria Suceava: Domnii Ilie a lui Ioan Ostrovan şi Gavril a lui Ilie
Ostrovan, cu domiciliul necunoscut, sunt citati a se prezenta la această instanţă, camera
Nr. 9, în ziua de 2 Aprilie 1947, ora 8, în calitate de pârâţi, personal la interogator, în
proces cu Gheorghe Lăcătuş, agricultor din Chilişeni, judeţul Suceava, pentru a se vedea
obligaţi să consimtă ca dreptul de proprietate asupra corpurilor funciare, fasc. Nr. 110 şi
16, din Chilişeni, constând, primul, din parselaa34/3 grădină, 68 clădire cu casa Nr. 56,
iar al doilea din parcelele 34/1, 35/1 grădină şi 81 clădire cu casa Nr. 80, să se intabuleze
pentru reclamantul Gheorghe Lăcătuş; cunoscând că, în caz de neprezentare, vor fi
judecaţi în lipsă‖1366.
CHISELEU. În 4 martie 1652, se împart moşiile răposatului Gavrilaş Mateiaş
între copii lui, Ieremie, Ileana comisoia şi Alexandra vorniceasa. „Partea jupânesei
Alexandra visterniceasa a fost… satul Chiselău‖.
În 1 ianuarie 1670, când vistierul Neculce, tatăl cronicarului Ion Neculce, s-a
căsătorit cu Catrina, fiica boierului Iordache Cantacuzino, a primit ca zestre de nuntă 21
moşii, printre care şi câteva sate şi moşii din nordul Moldovei (Boian, Cernăuca, Valeva,
Chisălău, Pohorlăuţi, Prelipcea, Bocicăuţi, Grozinţi, Vasileuţi, a patra parte din satul
Lehăcenii Teutului).
În anul 1702, vel aga Ion Neculce împarte moştenirea de la mama sa cu surorile
sale.
În 20 aprilie 1740, Grigori Ghica Vodă trimitea pe Şerban Flondor medelnicer şi
pe postelnicul Iuon Stârcea de Tărnauca „să meargă la câteva moşii din ţinutul Cernăuţi
ale lui Ion Niculcea viv vel vornic, anume la Chiseleu, Valeva şi Prilipcea, şi, strângând
oameni buni, megieşi şi răzeşi de prin prejur, să cerceteze cu deamăruntul dresele ce vor
arăta şi, pe mărturiile oamenilor buni, cu toată dreptatea să judece‖. Satul Chisălău, din
Ocolul Nistrului, din vecinătatea Borăuţilor, Şişcăuţilor, Vereşceancăi şi Cadobeştilor, a
fost menţionat, într-o hotarnică din 1762, prin toponimele Bahna, Capătul Timiriului,
Movila Oanei şi Movila Paraschii. Poziţionat în imediata vecinătate a Borăuţilor, în
hotarul cu Polonia al Ţinutului Coţmanilor, Chiseleul s-a aflat, de-a lungul veacurilor în
calea oştilor de pradă tătăreşti, turceşti sau căzăceşti, cu obligaţii de călăraşi, paznici ai
drumurilor comerciale, în vremi tulburi şi de neastâmpăr.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1367, din 1772-1773, înregistrează la Chisălău
„68 – toată suma caselor‖, însemnând 2 popi, Timofti şi Andrii, 1 dascăl, Vasili, 1 mazil,
Mihălachi JIAN, 5 umblători, Ştefan HAICO, Simion CĂZACUL, Dănilă
ROHMISTRIUC, Ion ROHMISTRIUC şi Mihailo TOPONILSCHI, 25 călăraşi, Toader
LITFIN chihae, Ştefan LITFIN, Grigoraş LITFIN, Vasili GUŞACIUC, Matei văcar,
Miron PRODANCIUC, Vasili GREU, Fedor COMIUC, Dumitraş ALECSANDRIUC,
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Mihailo sin lui ANDREI, Chiriac şchiopul, Andrei HAICO, Andrei solonar, Ion solonar,
Dumitraş solonar, Nicolai NEDUBOICO, Ion CIAICOVSCHI, Vasili LITFIN, Necolai
POPINCO, Sandul STRĂTULAT, Iacob călăraş, Ion JOGE, Ion CLIŞCO, IACOVENKA
şi Ştefan CUCUL, 2 văduve, Dochiţa şi Aniţa, 3 jidovi, Moşko, Iura şi David, şi 29
birnici, şi anume: Vasili vornic, Vasili PALANIUC, Dănilă FUŞCIUC, Harasim rusul,
Ion MATRICU, Hrihor MULIGA, Vasili CĂSĂIAN, Fedor HARASIM, Iacob ciobotar,
Ştefan GLIŞCIUC, Ivan pânzar, Hrihor BUHAI, Dănilă zet IACOBIŢCHI, Vasili
RIZUC, Ion sin PALAIUC, Andrei OCRAINEŢ, Ivan SIDOR, Hrihor SIDOR, Semen
DUDCA, Andrei BĂLAŞCO, Ignat rus, Vasili CIUTRIC, Andrei DUDCA, Ion morar,
Ilie rusul, Iacob ROŞUL, Pavel a lui FEDOR, Andrei rusul şi Foca scripcar.
1775: La Chiseleu erau, în 1775, conform evidenţelor lui von Spleny, 2 mazili, 1
răzeş, 2 popi, 59 ţărani, 5 umblători şi 8 călăraşi, dar, în epoca Bucovinei istorice,
numărul locuitorilor creşte, ajungând, la 1890, la 2.324 suflete, păstorite de parohul
Emilian cavaler de Bejan.
1783: În 20 ianuarie 1783, au sosit la Chiseleu, din Budinszky, 124 de familii de
ruteni1368.
În 1843, biserica Sfântul Nicolai din Chiseleu, cu 1.337 enoriaş, era patronată de
Constantin şi Ştefan de ZOTTA, paroh fiind Nikolai TARNAWIECKI. În 1876, patron al
bisericii ea Ioan de ZOTTA, parohia lui Leon MAXIMOVICI având 1.773 enoriaşi. În
1907, patron al bisericii era evreul Markus FISCHER, paroh fiind Emilian cav. de
BEJAN, născut în 1846, preot din 1872, paroh din 1893, iar cantor, din 1900, Grigorie
MAXEMIUC, născut în 1868.
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 Centrală, cu referire la descoperirile majore din Chisălău (Kisseleu) și dintr-un
cimitir de pe platoul Hliboka―1369.
1897: În baza iniţiativei Ministerului k. k. al Agriculturii din Cernăuţi, privind
aprovizionarea cu apă potabilă a tuturor localităţilor, au fost construite „nouă puțuri de
colectare cu jgheaburi, unele din beton, altele săpate în roci, pentru comunitățile Kisseleu
și Wassileu, cu un cost total de 2.900 florini‖ 1370. În Chiseleu funcţiona, din 1897, o
şcoală cu 4 clase1371.
1903: „Consultant ofițer principal de construcții Friedrich Haberlandt din
Czernowitz: În 1903, o singură stație, și anume Kisseleu, a raportat un cutremur, care
coincide cu cutremurul din Zaleszczyki, la 9 km distanță, de Kisseleu. La 2h 32 m
dimineaşa (ora locală), în 20 ianuarie, profesorul principal Sebastian Szerbanowicz din
Kisseleu a fost trezit de neliniștea animalelor domestice și a ieşit în curte, unde perceput
un cutremur, asociat cu zgomot şi două șocuri. Cutremurul a fost observat și de alți
rezidenți locali și a fost atât de puternic, încât tacâmurile au căzut din blidare și s-au rupt.
Ora nu este în totalitate sură, deoarece ceasul de buzunar al observatorului nu a putut fi
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comparat cu un ceas feroviar sau telegrafic, înainte sau după. Conform rapoartelor prof.
Laska, de la k. k. Comandamentul Jandarmeriei din Zaleszczyki, acest cutremur a fost
observat și în următoarele locații din Bucovina: Kryszczatek, Kadobestie, Prelipcze,
Luka, Wasileu, Repuzynetz, Czinkeu‖ 1372.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Chiseleu (Kisseleu), comună
rurală, districtul Coţman, aşezată, în masă compactă, la Nord de cele 4 lacuri de Sud, din
care îşi ia naştere pârâul Soviţa şi lipită de comuna Borăuţi. Suprafaţa: 11,29 kmp; populaţia: 2.117 locuitori, ruteni greco-ortodocşi. Cuprinde, pe lângă vatra satului, cu 2.101
locuitori, şi cătunul Douhei Coneţ (Dowhyj Konec). Prin drumurile comunale, precum şi
cu drumul principal, este legat cu localităţile vecine: Cernăuţi, Zaleszczyck, Horodenka
(Galiţia). Ţine de şcoala populară din Borăuţi; are o biserică parohială, cu hramul
„Sfântul Nicolae‖. La 1776, era în poseeia boierulul Enache Doni. Aci s-a găsit, în 1865,
o secure de piatră, fără coadă, cu ascuţişul poleit, probabil din epoca aşa-numită
tranzitorie, precum şi o agrafă mare, de bronz, şi o brăţară de sticlă. Populaţia se ocupă,
în mare parte, cu agricultura, cu grădinăria şi cu pescuitul. Comuna posedă 1.850 hectare
pământ arabil, 46 hectare fânaţuri, 117 hectare grădini, 153 hectare izlaz, 41 hectare
pădure şi 34 hectare bălţi şi heleştee. Se găsesc 262 cai, 463 vite cornute, 966 oi, 339
porci şi 82 stupi. Chiseleu, moşie, cu administraţie particulară, districtul Coţman.
Suprafaţa: 11,88 kmp; populaţia: 143 locuitori ruteni, izraeliţi şi puţini poloni; rutenii
sunt gr. cat., în mare parte, ceilalţi gr. or. şi rom. cat. Cuprinde, pe lângă moşia Chiseleu,
şi târlele: Ceha (Czecha), Haideica (Haydeyka) şi Metniţa (Metnyca)‖1373.
În 1910, a patra parte dintre sătenii din Chiseleu încă erau urmaşii mazililor,
răzeşului şi călăraşilor de odinioară, dar identitatea lor s-a topit, în cele din urmă, pe
făgaşurile unei culturi ucrainene cu reprezentare majoritară.
1914-1918: „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‖1374.
1941: „Lazăr Octavia, seria 1939, media 7,06, este numită învăţătoare în comuna
Chisălău, judeţul Cernăuţi‖1375.
CINCĂU. Situat aproape de Nistru, între Cadobeşti şi Vasilău, satul Cincău
aparţinea, în 14 aprilie 1546, Mariei şi Agafiei, fiicele diacului de vistierie Ivanco, dar
vând moştenirea, care, pe atunci, se numea Cernăcăul, stolnicului Ion Iaţco.
1592: Fiul lui Ion Iaţco, Ionaşco, vinde Cernăcăul lui Drăghici Borotco, iar acesta,
lui Onciul Herţea, în 3 mai 1592. Ulterior, deşi satul fusese vândut, o altă ramură a
familiei Iaţco, reprezentă de un alt Ion Iaţco, ginerele popii Ştefan „Belea, şi Cozma
Ciocârlie revendică satul la Divanul Domnesc, dar Onciul Herţea păstrase înscrisurile de
cumpărătură, aşa că îşi salvează proprietatea.
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1670: În 1 februarie 1670, sunt menţionaţi ca proprietari ai satului, care solicită o
hotarnică Divanului Domnesc, Gligoraş Stroescul şi Ion Neniul logofăt. Ion Neniul va
lăsa partea sa de sat Cincău ginerelui, Ioniţă gramaticul, care, în 6 iunie 1742, izbuteşte să
salveze de lăcomia lui Gligoraş Stroescul dota soţiei sale, apelând la dreapta judecată a
Divanului Domnesc.
1742: Pe moşia Cincăului se înregistrează, totuşi, şi proprietăţi mai mărunte, cum
este şaisprezecimea lui Ion Vlad, nepotul Anei, fata lui Miron Onciul din Sinăhău, care,
în 15 august 1742, vinde lui Ştefan Tabără acea bucăţică de moşie. Dar şi Ştefan Tabără
va avea dispute funciare cu Gligoraş Stroescul, în 23 aprilie 1743, fără ca Divanul să se
pronunţe. În 8 iulie 1745, se judecă, pentru o altă parte din Cincău, Dumitraşco Bainschi
şi Ioniţă gramatic.
În 6 mai 1754, Gheorghe Cazavela vinde cumnatului său, Ştefan Tabără, pentru
20 lei, „a şasea parte din jumătate de sat‖ Cincău, iar în 2 septembrie, Ioniţă Potlog îi
vinde lui Ştefan Tabără, pentru 250 lei, jumătate de sat, care „este lângă cealaltă jumătate
de sat Cincău, care este a lor‖.
În 22 ianuarie 1756, se întâmplă un eveniment important prin informaţiile
colaterale: Ştefan Tabără face preţul casei cumnatei sale, Paraschiva Batura, pe care o
izgoneşte cu călăraşii, iar mărturia dregătorilor lui Mihai Racoviţă Vodă descriu, practic,
locuinţa moldoveanului din Ţinutul Coţmanilor (deci nu a iobagului, ci a unui om liber):
„Am văzut o căsuţă mică de nuele şi ceche şi am socotit preţul casei un leu, că mai mult
nu face‖. O locuinţă care costa mai puţin decât o oaie, şi care nu are nici o influenţă
polonă sau muntenescă.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1376, din 1772-1773, înregistrează la Cincău,
moşie răzeşească, „53 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, Ion, 1 dascăl, Ivan, 2
mazili, Dumitraş TABĂRĂ şi Ioniţă VOLCINSCHI, 1 văduvă, Maica, 1 jidov, Copil, şi
47 birnici, adică: Iordachi COLAŞCĂ vornic, Vasili CIORTORIŢSCHI, Vasile HALIŢ,
Fodor MIDAC, Ivan TRICAC, Hrihor IVANICOV, Timco VACONSCHI, Fedor
HRINCIUC, Grigori PRODAN, Alecsa BABII, Ivan ZADOROSCHI, Ion PRISAJNIC,
Vasili CRIVOHIJ, Simion HILIP, Năstasi sin lui HILIP, Onofrei BABII, Iacob
CIORNEI, Iacob COBINCIUC, Hrihor PIDOPRIHORA, Hrihor VICONSCHI, Fedor
LEVKO, Pricop DRABU, Panco CURPENE, Dămian pânzar, Macsim DROBIJA,
Mihailo rus, Fodor ZAPOROŞNI, Alecsa CHIVIRIGA, Ştefan LEVKO, Andrei
PRIPILEŞNI, Vasili CURICIAC, Dumitru CUCIRICIVI, Coste zet CHIVIRIG, Ilco
COLŢUN, Simion COZUB, Pavlo HUŢUL, Michita morar, Petro ŞTEFANCO, Ivanco
CHEVERIGA, Petro VEZURCHII, Hrihor OLEINIC, Tănasi băjenar, Fedor CĂZACUL,
Ivan COZINSCHI, Filip CEPRENIUC, Ivan STELVAHA şi Necolai DRABUL.
În 1775, satul Cincău, din Ocolul Nistrului, avea 2 mazili, 2 popi şi 48 familii de
ţărani. În Topografia lui Werenka sunt menţionate, pentru anul 1774, 61 familii, iar
pentru 1784, 139.
1787: În Cincău funcţiona, din 1787, o şcoală trivială moldovenească, cu 3
clase1377.
În 1843, biserica Sfintei Treimi din Cincău, cu 1.097 enoriaşi, era patronată de
Jenakaki von TABORA, paroh fiind Mihail VOROBCHIEVICI. În 1876, hramul bisericii
cu 1.413 enoriaşi era sărbătoarea Arătării Maicii Domnului, patron fiind Emanuel von
1376
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TABORA, postul de paroh fiind vacant. În 1906, Olimpia von TABORA şi Kazimir von
LISKOWACKI, înălţaseră o nouă biserică, paroh fiind, în 1907, Dimitrie PERCEC,
născut în 1858, preot din 1887, paroh din 1896, iar cantor, din 1871, Cornel
DRACINSCHI, născut în 1849.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea raionului Coţman – Zastavna (judecătorie de district), Babin
cu Ştefanovca, Boianciuc, Borăuţi, Brodok, Czarnypotok, Cincău, Doroşăuţi, Horoşăuţi,
Iurcăuţi, Cadobeşti, Kiseleu, Krisciatek, Cuciur-mic, Culeuţi, Mitcău, Mosoiuca, Ocna,
Onut, Pohorlăuţi, Prilipce cu Luca, Repujineţ, Samuşin, Teutri, Vasileu, Verbăuţi,
Verenceanca, Zwiniec cu Koetriszöwka‖1378.
1887: Într-un raport al Academiei Imperiale de Ştiinţe, Matematică şi Ştiinţe
Naturale, din Viena se spune că „În districtul Coţman există multe locuri, în care bate
grindina de mai mult de șase ori pe an, dar mai puțin de doisprezece, în ultimii ani.
Locurile unde căderile de grindină sunt atât de comune, în districtul Coţman, sunt
deosebit de interesante, deşi locația lor nu oferă nimic remarcabil. Veresceanca
(Werenczanka) se află într-un gol superficial, terenul este plat și ondulat, în jur, spre
Cadobeşti (Kadobestie) și Cincău (Czinkeu), dar nu există pădure de kilometri întregi.
Doar la Babin, în direcția Nistrului, un loc la fel de bogat în grindină, se găsesc păduri
mai mari. Mlaștini mari se găsesc peste tot, în acele zone, deşi, în prezent, acestea sunt în
mare parte drenate”1379.
În 1890, comuna Cincău avea 1.678 locuitori. Paroh era Teofilact Bocance,
învăţător – Eugen Zukowski, cantor – Corneliu Dracinschi.
1891: O listă de subscripţie pentru zidirea bisericii orientale din Cacica, întocmită,
în iunie 1891, de „Teofil Bocancea, paroch în Cincău‖, menţionează, printre familiile
comunei, pe: George FILIPIUC, Cornelie DRACINSCHI, Vasile FILIPIUC, Vasile
IERAVSCHI, Ion ANDRUŞIAC, Dimitrie ŢUPRUN, George SOPIUNEC, Ion
ŢUPRUN, George BABECI, Mateiu PRODAN, Ion CREVOCHEJA senior, Vasile
BABECI, Ştefan TOMIUC, Ştefan CREVOCHEJA, Toader POPIL, Mihail BABECI,
Petru SAUCIUC, Mihail SLUSARIU, Ion CREVOCHEJA junior, Dimitrie FILIPCIUC,
Constantin ŞERBANOVICI, Ştefan TARNOVEŢCHI, Anton ZAREŢCHI, George
STELHAVA, Vasile MARIAN şi George ŢUPRUN1380.
1892: „Marea vrăjitoare. Despre credința populară a rutenului din Bucovina,
domnișoara M. Paslawska îmi spune următoarele: În Cincău (Czinkeu), oamenii spun că,
în noaptea de dinaintea Sfântului Gheorghe (Juria, 5 mai / 24 aprilie), la miezul nopții,
vrăjitoarea (Widma) merge prin împrejurimi, adună ierburi și fermecă vacile. O slugă a
dus, odată, caii la pășune, noaptea, iar vrăjitoarea a luat laptele de jumătate dintre iepe și
a pornit înapoi. Deodată, flăcăul a auzit pe cineva vorbind; s-a ascuns și a văzut cum
vrăjitoarea tăia ierburile pe câmp și spunea mereu: „Ceea ce am tăiat, nu tai‖. Apoi
băiatul s-a dus în spatele ei, și-a scuturat haina și a spus: „Ce am tăiat, am tăiat‖. Așa că a
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mers după vrăjitoare, peste tot, până ce ea a dispărut. Apoi s-a întors acasă și a atârnat, de
tocul uşii, florile ei. Dar când a verificat, dimineața, laptele rămăsese la fel‖ (Comp.
Urquell II., 157, și Despre Ziua Sfântului Gheorghe, Kaindl şi Manastyrski, în Rutenii din
Bucovina, II, pp. 22, 28‖1381. Aceeaşi poveste o publică Raimund Kaindl şi în Globus1382,
dar în cadrul unui studiu despre casa şi gospodăria rutenilor Bucovinei (Haus und Hof bei
den Rusnaken), în care reproduce desene şi fotografii.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cincăul (Czinkeu), comună
rurală, districtul Coţman, aşezată, în masă compactă, la o depărtare de 3 km de apa
Nistrului. Suprafaţa: 8,74 kmp; populaţia: 1.438 locuitori ruteni gr. or. Cuprinde, pe lângă
vatra satului, cu 1.400 locuitori, cătunele Horodiştea şi Nahaiarnine (Na Hajarnyne). Prin
drumuri de ţară comunică cu comuna Vasileu, de care este lipită, cu comuna Toutry,
precum şi cu drumul principal Cernăuţi-Zaleszczyki. Are un oficiu poştal, o şcoală
populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul „Sfânta Treime‖. La 1776, era în
posesia mazililor Ioniţă Volcinschi, Manoli Tabora şi Mihalachi Giurgiuvan. Populaţia se
ocupă cu agricultura. Comuna posedă 1.759 hectare pământ arabil, 13 hectare fânaţuri, 7
hectare 50 ari grădini, 85 hectare islaz, 6 hectare pădure şi 8 hectare heleştee. Are 118
cai, 136 vite cornute, 425 oi, 90 porci şi 75 stupi. Cincăul, moşie, cu administraţie
particulară, districtul Coţman. Suprafaţa: 10,63 kmp; populaţia: 139 locuitori, în majoritate izraeliţi, restul ruteni gr. or., rom. cat. şi poloni‖1383.
1914-1918: „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‖ 1384; „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‖1385.
1919: Unul dintre cei mai respectaţi cârciumari din Bucovina, luat în considerare
şi de autorităţile României Mari, era „Munisch Wacher din Cincău‖1386.
1921: „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: Wassilko-Serecki Alexandru conte,
Şipeniţ (Cincău)‖1387.
CIOCĂNEŞTI. În ciuda legendărilor locale, satul Ciocăneşti nu a existat până în
31 iulie 1775, când „Ion Ciocan ot Bistriţa, de la Ciocăneşti‖ şi câmpulungeanul
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Damaschin Hurghiş îşi dispută, în faţa înţelepţilor bătrâni câmpulungeni, muntele Botuşul
Mic. Damaschin avea zapis vechi, iar Ciocan promitea să aducă martori, dar nu o face
nici după un an de zile, dar rămâne, oricum, cel care împrumută numele familiei sale
satului pe care l-au şi întemeiat. Ce-i drept, în vremea lui Alexandru cel Bun se menţiona
un toponim, Fântâna Rece, dar numai ca reper toponimic în diverse hotarnice. De altfel,
în recensământul lui von Spleny, Ciocăneştii sunt menţionaţi ca pământ câmpulungean,
Câmpulung Moldovenesc având, cu Ciocăneştii, 1 boier, 6 popi şi 360 familii de ţărani.
1778: La Ciocăneşti s-au stabilit, între anii 1756-1778, Ion UNGUREAN (Zagra),
Pintelei UNGUREANU (din Rebrişoara, înveşnicit de o acuarelă a lui Franz Jaschke din
1810, când bătrânul de 105 ani se mutase la Iacobeni), Vasile UNGUREAN (Fedru),
Cozma BINDU (Borşa), Ion şi Vasile MOROŞAN (Borşa)
1788, Hacquet: „Atelierul de la Iacobeni este punctul central pentru toată
activitatea de spălare a aurului din acest râu, căci se spală aur şi în josul, şi în susul său…
Aşadar, cum acest râu este aşa de gâtuit, nu se spală aur decât în micile porţiuni unde s-a
mai retras, ca la Vatra Dornei, Dorniţa, Holda, mai jos de Iacobeni şi la Ciocăneşti, şi,
mai în munte, mai sus, până la graniţa Maramureşului. Cu cât cobori pe acest râu, cu atât
se spală mai mult aur, şi directorul atelierului de la Iacobeni, care face şi primirea aurului,
m-a asigurat că, adesea, mai atârnă încă ceva cuarţ de grăunţii mari de aur, dovadă că
acest aur a fost smuls din crăpăturile munţilor mai înalţi şi, apoi, cărat încoace de
apă‖1388.
1793: În 2 februarie 1793, Simion Ţigane din Ciocăneşti, trimis de Scaunul de
Câmpulung, stabileşte, după „hotarnica dintâi‖, hotarele răzeşiei strămoşeşti de la Frunţi,
în munţii Dragomăneşti. În 22 noiembrie 1793, s-a făcut hotarnica imaşului sătesc din
Ciocăneşti, în dauna unui zapis falsificat de Toader Ujică: „De supt bâtca Oiţii, drept la
vale, în picior, unde s-a pus piatră de hotar; şi pogoară drept în pârâul cel din mijloc a
Furciturilor; şi apucă pârâul, în vale, până ce dă în pârâul Colacului; şi trece peste pârâul
Colacului şi apucă sâhla, în gios, până în capul dealului şi drept în părău Brezi; şi părăul
Brezi, la deal, până în mijlocul muntelui Mestecănişului, în vărvu; şi din vărvu, drept în
gura plaiului Colacului, iar movilă; şi iar suie la bâtca Oiţii, de unde s-a început‖.
Martori: vornicul de Ciocăneşti, Ghiorghe Rus, Vasile Oane, Nistor şi Precop Lupăescu,
Vasile Purcelescu.
1797: În 1797, Karl Manz, Cavaler de Mariensee, colonizează Ciocăneşti
(Tschkaneschty) cu mineri şi meşteşugari germani.
1818: În 10 iunie 1818, bătrânii din Ciocăneşti, Petre Ciocan, Simion Ţigane şi
Ştefan Giosanu, întăresc mărturia bătrânilor din satul Dorna despre munţii luaţi în graniţa
Ardealului.
1836: În 5 iunie 1836, Neculai Groza din Iacobeni şi Ion Iacoban din Ciocăneşti
vând lui Filip Henris, „hămurai‖ (lucrător la forjă) din Iacobeni, o bucată de moşie din
Poiana Iacobenilor, unde se aşezaseră, de fapt, mai întâi, după venirea din Ardeal.
„În 1843 a fost planificată și înființarea unei așezări de subiecți naționali germani
la poalele Suhardului, între Ciocăneşti (Czokanestie) și Cârlibaba‖ 1389. „Cât de necesară
ar fi fost această așezare se poate vedea cel mai bine din rapoartele pe care le-am primit
de la Oficiul Economic Câmpulung, la 10 mai 1843‖1390.
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În 1843, biserica închinată Sfântului Nicolae din Ciocăneşti, din comuna
bisericească Ciocăneşti, Cârlibaba şi Ludwigsdorf sau, cum i se mai spunea,
Siebenburgen, înălţată, în 1784, de Nestor Zdrian, Theodor Giosan, Damaschin Hurghiş
şi de epitropii din Ciocăneşti, avea 789 enoriaşi ortodocşi, preot administrator fiind
parohul din Ilişeşti, Dimitrie BUCEVSCHI, tatăl pictorului Epaminonda BUCEVSCHI.
Biserica a beneficiat de o restaurare, în anii 1850 şi 1851, făcută pe banii preotului
Andrei ZUGRAV şi ai enoriaşilor, schimbându-şi hramul în 1863(Arătarea Maicii
Domnului). În 1876, paroh era George SOROCEAN, care păstorea 601 enoriaşi. În 1907,
comuna bisericească Ciocăneşti, Oiţa şi Botuş avea 860 credincioşi ortodocşi, paroh
fiind Orest BENDEVSCHI, născut în 1868, preot din 1894, paroh din 1905, cantor fiind,
din 1892, Ioan POLIOVEI, născut în 1865.
1847: Drumul dintre Iacobeni şi Cârlibaba se construieşte începând cu anul 1847,
sub dirigenţia de şantier a constructorului Maftei Tonigar, din Fundu Moldovei, care este
amendat pe nedrept, cu 15 florini şi 40 creiţari, pentru doborârea a 200 de arbori şi, în 15
martie 1847, se plânge Administraţiei Bucovinei.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Câmpulung – Dornawatra cu Dornakilie
(judecătorie), Dorna pe Giumalău, Dorna Candreni cu Coşna, Iacobeni, Cârlibaba Partea
câmpulungeană, Poiana Stanpii cu Pilugani, Ciocăneşti‖1391. În Ciocăneşti funcţiona, din
1868, o şcoală cu trei clase1392.
1887: În a doua zi de Bobotează a anului 1887, Gherasim Rusu dijn Ciocăneşti a
fost găsit mort, la târla lui de pe muntele Runcul, aproape de Bistriţa. Bănuiţi pentru omor
era fraţii săi, cu care trăia în ceartă pentru o „cliromonie‖ (moştenire) 1393.
1891: O listă de subscripţie pentru zidirea bisericii orientale din Cacica, întocmită,
în septembrie 1891, de „Roman BÂRGĂUAN, paroch în Ciocăneşti‖ şi preoteasa
Catinca Bârgăuan, menţionează, printre familiile comunei, pe: preotul Georghe
ZUGRAV, Catinca MAGALEVICIU (soţia cantorului), Dumitru ŞCHEUL, Iosif
CIOCAN, Gherasim şi Zenovia ŢIGANE, Teodor şi Irina LUPEANU, Spiridon şi
Acsenia HODIŞU, Alexandru şi Floarea BÂRGĂUAN, Petru şi Maria HODIŞU, Gavril
şi Elisaveta GIOŞANU, Ilie şi Maria CALENCIU, Petru şi Maria ŞCHEUL, Mihaiu şi
Maria TOMOIOAGĂ, Petru CEPOIU, Nistor LUPESCUL, Teodor CATARGIU, Loghin
ŞCHEUL, Ştefan BÂRGĂUAN, Ilie GIOSAN, Nistor LATIŞU, Vasile şi Catarina
IACOBAN, Mihaiu ŞCHEUL, Palaghia GIOSANU, Vasile CEPOIU, Tecla TINŞANU,
Ioana CEPOIU, Rachila CRĂCIUN, Magdalina ROATĂ, Ion TIMUL şi Andrei
CRĂCIUN1394.
1893: Şcoala nouă din Ciocăneşti a fost sfinţită, în 7/19 ianuarie 1893, de
protoereul şi vicarul protopresviterial George Balmoş, asistat de parohul local, Roman
Bărgăuan, şi de espozitul parohial din Iacobeni, Dionisie Constantinovici. La ceremonie a
participat, dintre ciocăneşteni, şi „vrednicul preot cărunt, George ZUGRAV‖, fiul lui,
silvicultorul Iustin ZUGRAV, învăţătorul Mihai PAŞCAN, învăţătorul pensionar din
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Ciocăneşti Ambrosie ZUGRAV, primarul Iosif CIOCAN, cantorul Ioan POLIOVEIU,
Catinca MAGALEVICI, Mihai TOMOIOAGĂ, Toader LUPESCUL, Iacob SCEUL,
Vasile ŢĂRAN, Ioan LUPESCUL, Dumitru SCEUL, Loghin SCEUL, Petrea SCEUL,
Petrea LEHACI şi Iacob LUPUESCU, care, gospodari de frunte fiind, au făcut donaţii în
bani1395. Cu această ocazie, s-au colectat 154 florini, de la gospodarii satului, suma fiind
„menită să fie temelia la un fond şcolar, din al cărui venit să se sprijinească, în tot anul,
copiii sărmani de la această şcoală‖ 1396. O colectă, în folosul Societăţii „Şcoala Română‖,
făcută la Ciocăneşti, în 1893, de parohul Roman BÂRGĂUAN, menţionează următoarele
nume de localnici: învăţătorul Mihai PAŞCAN, cantorul Ioan POLIOVEI-IONESCU,
George ZUGRAV, secretarul comunal Carol cav. de CHMILEVSCHI, primarul Iosif
CIOCAN, Vasile ŢĂRAN, Teodor LUPESCUL, Petru HODIŞ, Mihai TOMOIOAGĂ,
Loghin ŞCHEUL, Catinca MAGALEVICI, domnişoara Helena de CHMILEVSCHI,
Petru TEUŞAN, Ioan BÂRGĂUAN, Alexandru IACOBAN, Catrina alui Nicolai
ROATĂ, Chirilă UJICĂ, Vasile MOLDOVAN, Mihai ŞCHEUL, Alexandru
HĂRGÂUAN, Nistor LUPESCUL, Iacob ŞCHEUL, Teodor ŢĂRAN, George
TOMOIOAGĂ, Petru ŞCHEUL, Gavril GIOSAN, Nistor LATIŞ, Spiridon HODIŞ,
Vasile CRĂCIUN, George ŞCHEUL, Ioan VARGĂ, Pavel GIOSAN, Maria LPESCUL,
doamna Irina alui Teodor LUPESCUL, Porfira GAIER, Dumitru ŞCHEUL, Zenobia alui
Gherasim ZIGANI, Elisaveta lui Ilie MOLDOVAN, Gavriil STRÎMBEC, Nastasia alui
Ioan MOROŞAN, Onofreiu CRĂCIUN, Sofronia alui Grigorie ŢĂRAN, Maria lui
Teodor HODIŞ, George TIMU, Maria lui Gavril TOMOIOAGĂ, Ioan TINCU, Teodor
alui Simion CIOCAN, Avram LUPESCUL, Ilie CALENICI, Iacob alui Teodor
LUPESCUL, Ioana lui Ioachim UJICĂ, Nichită LUŢIA, domnul BEDRULEA şi Catrina
lui Iacob MOROŞAN1397.
1906: „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‖1398.
1902: „Mai multe puteri financiare din Budapesta s-au însoţit, în scop de-a
exploata băile de mangan din Bucovina. Compania a şi început cercetările în
Ciocăneşti‖1399.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 1400, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la ciocăneştenii Ştefan ŢĂRAN (36 ani în
1913) şi Palaghia MERCHEŞ (32 ani în 1913).
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1907: În 18 aprilie, ciocăneştenii au ratat şansa de a intra în legendă, optând
pentru Aurel Onciul (189 voturi), iar câţiva pentru Stefanelli (14) şi doar 13 pentru
contele de Bellegarde1401.
1907: „În 26 decembrie 1907, se va reactiva oficiul i. r. poştal în Ciocăneşti (distr.
Cîmpulung), care îşi va extinde activitatea peste comunele Ciocăneşti, cu atinenţele
Botuşana, Breaza, Oiţa, Orata, Rece şi Suhard. Conducerea oficiului s-a încredinţat
doamnei Iulia Chmilevschi‖ 1402.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Ciocăneşti, comună rurală,
districtul Câmpulung, aşezată pe râul Bistriţa Aurie, la Nord de Iacobeni. Suprafaţa:
94,43 kmp; populaţia: 835 locuitori români, de religie gr. or., precum şi puţini germani şi
izraeliţi. Se compune: 1). din satul cu acelaşi nume, care, împreună cu târlele Orata şi
Recea, are 725 locuitori; şi 2). din cătunele Botuşel, Breaza şi Suhard. Se află lângă
drumul principal Iacobeni-Cârlibaba; are o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică
parohială, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului‖. Aci se aflau, odinioară, mine de
plumb, care azi sunt părăsite. Populaţa se ocupă cu prăsila de oi, cu exploatarea de păduri
şi cu plutăritul pe Bistriţa Aurie. Comuna posedă 17 hectare 50 ari loc arabil, 681 hectare
fânaţuri, 2 hectare grădini, 552 hectare izlaz, 1.154 hectare poeni, 6.933 hectare pădure.
Se găsesc 74 cai, 923 vite mari cornute, 1.713 oi, 181 porci şi 34 stupi. Botuşel, cătun
pendinte de comuna rurală Ciocăneşti. Are 7 case şi 34 locuitori români gr. or. Breaza,
cătun pendinte de comuna rurală Ciocăneşti. Are 14 case şi 53 locuitori huţani gr. or.
Suhard, cătun pendinte de comuna rurală Ciocăneşti. Are 5 case şi 23 locuitori‖1403.
1914-1918: Au vărsat sânge pentru Bucovina, pe fronturile austriece, şi
„rezervistul Procopciuc, Ciocăneşti, Regimentul 22, rănit; legionarul (voluntar, prea
tânăr pentru a fi înrolat – n. n.) Toader Hriţcu, Ciocăneşti, Comp. 2, rănit, şi infanteristul
Vasile Ciotu, Ciocăneşti, Regimentul 22, rănit‖1404.
1915: Începute înainte de Crăciunul anului 1914 (7 ianuarie stil nou – n.n.), în
Bucovina s-au dat lupte grele, la începutul anului 1915. „În noaptea de 3/16 ianuarie, o
parte din trupele ruse, înaintând, din punctul Fundu Moldovei, şi ocolind localitatea
întărită Mestecăniş, unde se aflau forţele austriece, au trecut muntele Colacul şi au
înaintat până la Ciocăneşti, sat situat la 6 km spre nord de Iacobeni. Aceste trupe erau
sprijinite de alte două coloane, una care se îndrepta spre muntele Giumalău şi alta, spre
Valea Putnei, formând, astfel, un front pe întinderea liniei Ciocăneşti – Iacobeni – Valea
Putnei. Înaintarea acestor trupe se face cu precauţie, pentru a păstra contactul cu restul
armatei, ce soseşte din urmă, şi pentru a face faţă trupelor austriece de la Cârlibaba, care
pot ameninţa flancul lor drept, în ipoteza că aceştia nu s-au retras spre Ungaria, după cum
se zvonea. La rândul lor, trupele austriece, pentru a preveni o mişcare de învăluire, s-au
retras din Mestecăniş, loc puternic întărit, spre Iacobeni, luând poziţia în faţa frontului
rusesc, pe muntele Giumalău – Ciocăneşti – Iacobeni – Valea Putnei. Luptele au început
din noaptea de 3/16 ianuarie şi au continuat, cu multă violenţă şi fără întrerupere, zi şi
noapte, până azi, fără a se sfârşit nici acum. Au căzut, din ambele părţi, mulţi morţi şi
răniţi, ofiţeri şi trupă. Astăzi, alte trupe austriece, în forţă de aproximativ o brigadă mixtă,
primind două tunuri de calibru mare, au pornit, din Dorna Vatra, spre frontul de luptă.
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Rezultatul luptei, deşi nu-l am, pare a fi defavorabil austriecilor, judecând după faptul că
generalul Silelman, comandantul suprem, cu statul său major, cu două batalioane de
infanterie şi 600 de călăreţi, s-au retras din Dorna Vatra, prin Dorna Candreni, la Poiana
Stampei‖1405… În vreme ce în ţară se desfăşurau cu o evlavie fastuoasă sărbătorile
Bobotezei, în Bucovina, după cum preciza o telegramă, transmisă din Vatra Dornei, în
7/20 ianuarie, ziarului „Adevărul‖, „avangărzile ruseşti au ajuns la o depărtare de 6 km de
Vatra Dornei‖, în vreme ce trupele austriece se poziţionaseră la doar 3 km de târgul de
sub Ouşor. Năvala rusească ocolise Mestecănişul fortificat, dar pe care îl înconjuraseră,
pe Valea Bistriţei, prin Colbu şi Ciocăneşti. Flancul drept austriac, după cum preciza o
corespondenţă fălticeneană din aceeaşi zi, „nu s-a putut menţine în poziţiile Călineşti,
Goliceni şi Rusca. Austriecii au fost siliţi a se retrage între punctele Sunători şi Osoi, în
aşteptarea ajutoarelor, care să umple golurile. Aceste ajutoare au sosit astăzi, şi anume:
un batalion din Regimentul 41 de infanterie (cu luptători bucovineni – n.n.), care, fiind
decimat în luptele anterioare, nu poate fi alcătuit decât de elemente adunate din diferite
alte regimente‖. Curgea sângele tinerilor români prin Bucovina, generalul Lilelman
bântuia între Dorna şi Candreni, căutând o altă poziţie strategică, cu care să apere
Ardealul de o posibilă invazie rusească, trupele de cazaci săpând tranşee la Ciocăneşti.
„Trupele ruseşti sunt desfăşurate astfel: grosul, în Valea Colbului; un batalion de
infanterie, o baterie de munte, 400 de cazaci şi trupe de pionieri, în extrema stângă. Acest
detaşament, după ce a atacat şi respins trupele austriece din Călineşti, a cantonat în acest
sat, în noaptea de 6/19 ianuarie, iar astăzi a înaintat, ocupând poziţii între Sunători şi
Rusca, în care timp, au fost continue încăierări între patrulele şi cercetaşii ambilor
beligeranţi‖. Comunicatul oficial rusesc menţiona ocuparea satului „Ianeşti, la 15 verste
la nord de Vatra Dornei‖, iar comunicatul austriac menţiona doar „împuşcături
neînsemnate‖. Prin Bucovina, se răspândise zvonul că austriecii ar fi furat, „cu sicriu, cu
tot‖ osemintele lui Ştefan cel Mare (la ce le-ar fi trebuit?). Luptele ariergărzilor au
continuat şi în 8/21 şi 9/22 ianuarie, pe frontul de la Sunători, Osoi şi Zugreni, iar în
10/23 ianuarie 1915, pe la ora 16, bătălia s-a înteţit, austriecii retrăgându-se în direcţia
munţilor dinspre Pojorâta. La Iacobeni, Ciocăneşti şi Mestecani, luptele au fost
încrâncenate, iar odată cu zvonul despre mari pierderi ruseşti, prin vecinătatea
Mamorniţei au fost zărite, în 10 ianuarie, îndreptându-se spre munţi „două regimente de
cavalerie şi un regiment de infanterie‖ ruseşti1406. „La Ciocăneşti, mai toate casele au fost
devastate. Un preot, originar dintr-o nobilă familie, a fost maltratat şi jefuit în modul cel
mai groaznic. Deputaţiunile române ale comunităţilor, care s-au prezentat, împreună cu
primarii, la comandantul rus al oraşului Suceava, spre a se plânge de aceste excese, au
fost date afară cu injurii şi ameninţări‖ 1407.
1916: Printre soldaţii de la Arbeiter Abtig I/41 (geniştii, deci – n. n.), care au
donat câte 2 coroane pentru camarazii lor invalizi şi pentru orfanii Eroilor, se numără şi
genistul „Roată Anton, din Ciocăneşti‖1408.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Vatra Dornei, făcea parte, ca
reprezentant al ţăranilor, şi „Filip Giosan, agricultor, Ciocăneşti‖1409.
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1941: „Tablou de condamnaţii care au beneficiat de suspendarea executării
pedepselor, conform decretului-lege Nr. 1.132/941, Monitorul Oficial Nr. 94 din
19411410, încarcerat în închisoarea Suceava: 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.‖.
1941: Printre primii Eroi ai României Mari, s-a numărat şi „Mezdea Nichifor,
soldat, ctg. 1932, cu ultimul domiciliu în comuna Ciocăneşti, judeţul Câmpulung, mort la
21 iulie 1941‖
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 19431411, următorii
învăţători şi învăţătoare: Borcea Ilie, comuna Ciocăneşti, jud. Câmpulung, media 8,50‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 19471412, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Iovu Marta, de la Ciocăneşti-Botuş, la Ciocăneşti; Negrea Gheorghe, de la
Moldova Sulita, la Ciocăneşti-Botuş‖.
CIREPCĂUŢI PE SIRET. În 15 martie 1490, dintre bisericile întărite de Ştefan
cel Mare Episcopiei de Rădăuţi, se afla şi „a 10-a biserică, la Cerepcăuţi, cu popă‖, pe
malul drept al Siretului, între Volcineţ şi Muşeniţa,
„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‖1413.
În 1843, biserica Sfântul Mihail din Cirepcăuţi pe Siret, cu 500 enoriaşi, era
proprietatea mănăstirii Slatina din Moldova, iar postul de paroh rămăsese vacant. În
1876, patron bisericesc era Sigmund GORZECKI, Athanasie PROCOPOVICI fiind paroh
şi păstorind peste 840 de suflete. În 1907, biserica Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril
din Cerepcăuţi, cu hramul schimbat din 1905, îl avea ca patron pe Nikolai cav. de
GORZYCKI, paroh fiind George GROSARIU, născut în 1855, preot din 1881, paroh din
1889, iar cantor, din 1898, Theodor STRILCIUC, născut în 1857.
1852: În Cirepcăuţi pe Siret au funcţionat, din 1852, o şcoală cu 4 clase şi o
şcoală-filială cu o clasă1414.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
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Bucovinei: „Administrarea districtului Siret – 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‖ 1415.
1891: „În aval de acest din urmă loc și de sub Prisăcăreni, valea râului Siret se
lărgește din nou. Râul se apropie de dealurile din dreapta, astfel încât întregul podiş al
văii este pe partea stângă. Înălțimea relativă a acesteia este de doar câțiva metri, și, oricât
de extinsă este, nu există o singură așezare mare pe ea. Întinse mlaștini, care au ocupat
odată aceste întinderi ale văii, au fost deja desecate, însă zona este încă puțin marcată de
așezări. Localităţile își au originea pe şirurile de dealuri de pe malul drept al Siretului sau
pe înălțimile care mărginesc podeaua văii din nord. Există sate mari, precum Kamenka
(2.981 locuitori), Wolczinetz (1.847), Czerepkoutz (1.001) și orașul Siret (7.240)‖1416.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cerepcăuţi (Czerepkoutz),
comună rurală, districtul Siret, aşezată pe malul drept al Siretului şi despărţită de comuna
Volcineţ prin pârâul cu acelaşi nume. Suprafaţa: 9,36 kmp; populaţia: 1.048 locuitori
ruteni de religie gr. or. Este străbătută de drumul districtual Siret-Cerepcăuţi, care se
bifurcă dincolo de Siret, o ramură apucând spre Petriceanca şi alta spre drumul districtual
Oprişeni-Presecăreni (Storojineţ). Are şi o staţie de drum de fier a liniei HlibocaSuceava; un oficiu telegrafo-poştal; o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială,
cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‖. La 1776, era în posesia mănăstirii
Slatina. În această localitate este un vad vechi şi foarte mult frecventat, peste Siret.
Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 1.183 hectare
pământ arabil, 170 hectare fânaţuri, 13 hectare 50 ari grădini, 241 hectare izlaz, 157
hectare pădure. Se găsesc 87 cai, 517 vite cornute, 115 oi, 219 porci şi 34 stupi.
Cerepcăuţi, moşie, cu administraţie particulară, districtul Siret. Suprafaţa: 9,56 kmp;
populaţia: 138 locuitori ruteni gr. cat. şi gr. or., poloni, germani şi israeliţi. Cuprinde, pe
lângă moşia Cerepcăuţi, şi târla Dubrova‖1417.
1911: „Andronic Şcraba, teolog absolvent, s-a căsătorit, în 8 mai, cu domnişoara
Elena Strilciuc, fiica cantorului din Cerepcăuţ, Teodor Strilciuc‖ 1418.
1914-1918: S-au jertfit pentru Bucovina: „rezervistul Vasile Horobeţ,
Cerepcăuţi, Regimentul 22, rănit‖1419; „infanteristul Vasile Bunegru, Cerepcăuţi,
Regimentul 22 Infanterie, rănit; infanteristul Olexiuc, Cerepcăuţi, Regimentul 22
Infanterie, rănit‖1420; „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
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îndrumează, la cererea Eudochiei Colotelo, procedura pentru declararea morţii celui
dispărut‖1421.
1919: „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‖ 1422.
1941: „Tablou de cărţile de capacitate eliberate de Oficiul Rădăuţi, anulate de
minister prin decizia Nr. 66.017 din 1940‖ 1423: Vile Iosef, fierar, domiciliat în
Cerepcăuţi‖.
1941: „Din prima zi a războiului s-a găsit în prima linie. A luat parte la
incursiunile de la Cerepcăuţi şi Bahrineşti, apoi Fântâna Albă, trecerea Nistrului‖ 1424.
1941: „Mihai I, / Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României,
/ Conferim Ordinul Militar „Mihai Viteazul‖ clasa II drapelelor următoarelor unităţi:
Drapelului Divizionului 57 Artilerie grea moto, pentru ceurajul, devotamentul şi
tenacitatea cu care ofiţerii, subofiţerii şi trupa acestui divizion au sprijinit înaintarea
camarazilor infanterişti, atât în luptele de la Negostina-Tereblecea, unde, cu o baterie
înaintată, a sprijinit Brigada a 8-a Cavalerie, ce se afla în acoperire, şi a redus la tăcere o
bună parte din artileria inamică, zădărnicind retragerea coloanelor motorizate; precum şi
în luptele de la Măneuţi, Frătăuţi, Fântâna Albă, Cerepcăuţi, unde, prin trageri masive şi
precise, neutralizează cazematele inamice, uşurând înaintarea Diviziei a 7-a‖1425.
1944: „Având în vedere raportul dlui judecător al Judecătoriei mixte Siret, din
care se constată că numitul Profir Ioniţă din comuna Cerepcăuţi, judeţul Rădăuţi, în
timpul evacuării Basarabiei ori Bucovinei de Nord, a avut o atitudine ostilă armatei
române; / Ţinând seamă de depoziţiile martorilor, aflate în dosarul cauzei, din care
rezultă că susnumitul, în Iunie 1940, a împiedicat evacuarea trupelor române şi a luat,
prin violenţă, efecte militare, fapt pentru care a fost condamnat de Curtea Marţială; / Se
retrage naţionalitatea română numitului Profir Ioniţă din comuna Cerepcăuţi, judeţul
Rădăuţi‖1426.
1945: Prin ordinul „Nr. 117.088 din 17 Mai 1945, se acordă gradaţia de merit în
învăţământul primar, pe data de 1 Aprilie 1945, doamnei Ghizela Bradu, învăţătoare la
Şcoala primară din comuna Cerepcăuţi, jud. Rădăuţi, detaşată la Şcooala primară de fete
Nr. 51 Bucuresti‖1427.
CIREŞ. O parte din hotarul Bănilei Moldoveneşti, cea situată mai înspre răsărit,
dar pe malul drept al Siretului Mic, se numea, la 1753 şi la 1785, Cireş, dar în sensul de
zonă, de regiune („părţile de Banila, zise Cireşul şi Coşciula‖), aflată în curs de populare,
cum o demonstrează şi recensământul lui von Spleny, care menţionează Cireş drept
localitate, populată cu 1 mazil şi 4 familii de ţărani.
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1753: Cireşul apare şi în hotarnica Lucavăţului din 2 octombrie 1753 („şi am
puces a hotără dela Cereş, de unde să despartu părăile şi să hotăreşte ţinutul Sucevii de
cătră ţănutul Cernăuţilor… şi acolo, la Cereş, s-au pus bour într-un fah, de asupra
părăului ce să cheamă Prundişul, şi pe culme dealului la alt părău, ce să începe dintr-o
făntănă de izvor şi s-au pus alt bour într-un fag‖).
1772: Recensământul lui Rumeanţev1428, din 1772-1773, înregistrează la Cireşul,
în Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „10 – toată suma caselor‖, însemnând 1
mazil, 2 ţigani, 2 femei sărace şi „4 argaţi şi păstori ai mazilului‖. Daniel Werenka,
menţionând, în Topografie, 6 familii la Cireş, în 1774, şi 77 familii ţărăneşti, în 1784,
face trimitere la localitatea Davideni, sat aflat pe malul stâng al Siretului Mic, înspre
Banila.
În 6 mai 1803, pentru că se îmbolnăvise grav, Mihalache Goian, fiul lui Ghiorghi
Goian din Cireş, dăruia fraţilor săi, Nicolai, Ştefan, Iordachi, Scărlătachi şi Zoiţa, părţile
sale de moşie din Bănila, din Cireş, din Jadova şi din Bărlinţe, Stârce şi Davideni. În anii
următori, deşi stăpânesc moşii şi în alte sate, Goianeştii (văduva lui Ghiorghi Goian,
Catrina, cei patru feciori şi cele două fete ale ei, Suzana, jupâneasa lui Ioan Dunca, şi
Maria, jupâneasa lui Caplan) domină satul Cireş, care deja există ca sat, după anul 1800.
În 1843, biserica Sfântul Arhanghel Mihail din Davideni deservea şi satul Cireş,
comuna bisericească având 820 enoriaşi. Patron al bisericii era Nicolai de GOIAN, iar
preot administrator era Iordachi STEPANOVICI. În 1876, când aceiaşi comună
bisericească avea 1.121 enoriaşi, paroh era Ioachim PARAŞ.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖1429.
1882: În Cireş funcţiona, din 1882, o şcoală cu 2 clase 1430.
În 1890, satul românesc Cireş avea 1.019 locuitori, dintre care cam o sută de
evrei. Primar era Gheorghe Tomiuc, iar învăţător – Mihai Popescu.
1903: Simion Florea Marian a folosit informaţiile unor cunoscători ai obiceiurilor
româneşti din Cireş, precum Constantin Popescu, Toader Burla şi Constantin Dugan,
„studenţi gimnazişti la Suceava‖ (Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile Românilor).
1905: „În iarna anului 1905, s-a spesat pentru sprijinirea copiilor sărmani de la
şcolile din Budeniţ şi Cireş suma de 357 coroane 20 bani, cumpărându-se straie, cărţi şi
rechizite şcolare… Colecta făcută în biserica din Cireş: 3 coroane 74 bani: G. Gherman
30 bani, P. Buta 10 bani, I. Cuciurean 20 bani, G. Haraga 20 bani, G. Patraş 20 bani, I. N.
Cuciurean 10 bani, P. V. Cuciurean 10 bani… Societatea a lucrat într-acolo ca o ţărancă
din Cireş să fie primită, pe spesele ţării, la şcoala de ţesut din Cernăuţ. Aceasta a primit
ajutorul necesar şi a cercetat acea şcoală prin 6 luni, perfecţionându-se în acest ram de
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industrie casnică… Aristiţa Petrescu a făcut propunerea ca să se aleagă, prin aclamaţiune,
de prezidentă doamna Alma de Volcinschi, proprietară mare, iară în comitet, următoarele
doamne: Sinclitica Bucevschi, Domnica Alecu Burla, Domnica George Opaiţ, Aristiţa
Petrescu, Reveca Babin, Constantin Bohatereţ şi Balaşa Cuciurean, toate din Budeniţ,
apoi Maria Grigore Burlă şi Ileana Dimitrie Grigorie Opaiţ din Cireş‖1431.
În mai 1906, într-o listă de subscripţie pentru înfiinţarea societăţii culturale
„Luceafărul Bucovinei‖, încredinţată parohului „din Budeniţ, Ioan Bucevschi‖, se
întâlnesc următoarele nume de localnici din Cireş: primarul Alexa OREŞCIUC,
agricultorii Ioan STRUGAR, Grigore BURLA şi Florea SOLCAN, secvestrul politic din
Cireş Teodor DOBJANSCHI şi sergentul comandant de jandarmerie în Cireş Eusebie
DAN1432.
În 1907, satul Cireş făcea parte din două comune bisericeşti: din Budineţ, Opaiţ şi
Cireş, cu biserica Sfântul Mihai, din Budineţ, construită de Vasile şi de Toader de
MORŢUN, în 1803, restaurată şi dotată cu un iconostas nou, în 1829, de Alexandru de
MORŢUN, biserică păstorită de parohul Ioan BUCEVSCHI, născut în 1860, preot din
1888, paroh din 1901, cantor fiind, din 1905, Nicolai POJOGA, născut în 1872; din
Davideni, Cireş, Slobozia Davidenilor şi Zrub, cu biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril, construită la Davideni, în 1786, restaurată în 1883, şi cu o biserică-filială, la
Slobozia Davidenilor, construită în 1889. Patroni ai celor două biserici erau, în 1907,
Anna de GRIGORCEA şi evreul Herman WOHLIN din Davideni, Eugenia de
ABRAHAMOWICZ şi Ioan cav. de GRIGORCEA din Cireş. Paroh era Mihail
NICHITOVICI, născut în 1855, preot din 1882, paroh din 1892, cantor fiind, din 1898,
Nicolai HOTOPILĂ, născut în 1890.
1907: „Luni în 15 aprilie, a ţinut dl Dr. Isopescul-Grecul adunări electorale în
comunele Budeniţ, Cireş şi Davideni. Toate aceste adunări au avut pentru candidatul
partidului naţional o reuşită grandioasă. În Cireş a fost dl Dr. Isopescul întâmpinat din
partea primarului chiar cu pâine şi sare‖ 1433.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cireşi, comună rurală,
districtul Storojineţul, aşezată pe dreapta Siretului Mic. Suprafaţa: 6,22 kmp; populaţia:
1.019 locuitori, în mare majoritate români de religie gr. or. Este tăiată de drumul districtual Bănila Moldovenească – Budineţ. Are o şcoală populară, cu o clasă; ţine de
biserica parohială din Budineţ, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‖. Aci se
află un ferestrău cu aburi şi o fabrică de spirt. Populaţia, odinioară mai mult ruteană, este
azi aproape cu desăvârşire românească şi se ocupă cu creşterea vitelor şi cu agricultura;
cei săraci, cu tăiatul pădurilor. Comuna posedă, împreună cu satul Opaeţ, 625 hectare
pământ arabil, 483 hectare fânaţuri, 12 hectare grădini, 254 hectare izlaz, 1.480 hectare
pădure. Se găsesc 67 cai, 568 vite cornute, 24 oi, 247 porci şi 77 stupi. CireşiAbramovici, moşie, cu administraţie specială, districtul Storojineţ. Suprafaţa: 14,68
kmp; populaţia: 200 locuitori, în majoritate ruteni, aduşi din Galiţia, restul izraeliţi şi
poloni. Cireşi-Grigorcea, moşie boierească, cu administraţie specială, districtul
Storojineţ. Suprafaţa: 5,20 kmp; populaţia: 153 locuitori, în majoritate ruteni, restul
români, izraeliţi şi poloni. Cireşi-Sahnovici, moşie, cu administraţie specială, districtul
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Storojineţ. Suprafaţa: 3,21 kmp; populaţia: 14 locuitori, dintre care 10 români gr. or. şi 4
izraeliti‖1434.
1913: „Duminică, în 2 martie 1913, a aflat loc în Cireş cununia domnului teolog
absolvent Iancu Mitrofanovici cu domnişoara Elenuţa Iacubocici de Boldişor‖ 1435.
1914-1918: Obolul de sânge pentru Bucovina a fost depus de „Infanteristul Petru
Cireş, Regimentul 22, rănit‖1436.
1919: Din Comisiunea agrară centrală făcea parte, ca reprezentant al ţăranilor,
şi „Teodor Burla, agricultor Cireş‖ 1437.
1921: „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: Grigorcea Ana de şi Stefania
Mavrocordato, Cernăuţi, strada Vasilco No. 4 (Cireş, Opaiţeni şi Davideni),
compatroni‖ şi „Sachnovici Victor, Banila pe Siret (Cireş-Opaiţeni)‖1438.
1947: Învăţători la Cireş erau: „Cosmaciuc Nicolae, seria 1937, media 7,95, numit
în com. Cireş, jud. Storojineţ; Dugan Aurelian, seria 1937, media 7,84, numit în com.
Cireş, jud. Storojineţ; Dugan Aurelia, comuna Cireş, jud. Storojineţ, media 8,37‖1439.
La Cireş s-a născut, în 2 (28) februarie 1948, poetul şi publicistul Arcadie OPAIŢ.
CIUDEI. Deşi plângerea din 29 mai 1658, a vistiernicul Pelin, stăpânul Ciudeilor,
către Gheorghe Ghica Vodă, prin care se jeluia că nişte vecini de ai săi, o femeie cu doi
copii, au fugit din satul său în satul mănăstirii Dragomirna, unde, de altfel, va şi fi
căutată, pare a fi prima atestare documentară a Ciudeiului, condica de moşii a mănăstirii
Putna mută atestarea într-un neprecizat şi mai vechi, anterioare chiar şi datei de 18 iunie
1646. Iar dacă Grigorovitza opina, bazându-se pe ciudăţeniile minunilor săvârşite de un
izvor legendar, pe etimologia slavă („Ciudo‖, adică „minune‖), eu înclin să cred, luând în
considerare numele german al satului românesc, „Czudyn‖, că străbunii legendar trebuie
căutaţi printre boiernaşii Ciudin, „Ion Ciudin (Ion Ciudenschi), slugă domnească, tatăl (?)
lui Costin micdar şi alţii din Horodnicenii de Jos şi de Sus (menţionat în 1597), XVI vol.
IV, p. 174; stăpân în Horodnicul de Jos (1520), XVI, vol. I, p. 322‖1440 întărind o astfel de
supoziţie, „ocinile‖ Horodnic şi „Czudyn‖ aflându-se destul de aproape una de cealaltă.
„1). Dania de la Sora, fata lui Simeon, cum au dăruit, la moartea ei, din a treia
parte de sat, jumătate. Aşijderea, din cealaltă jumătate de sat Ciudiul, partea lui Nicoriciu,
frăţine-său Grigorii (anul nu s-a scris)
2). Zapis de la popa Vasian din Ciudeiu, şi de la Pănulen de acolo, precum au
vândut o parte de ocină din sat din Ciudiu, a treia parte de loc, dumisale visternicului
Pelin, drept 70 lei. (Anul nu-i scris). Ghenarie 24).
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3). Carte domnească de la Vasilii voevoda, cătră Coste de la Lucavăţ, să meargă la
sat la Ciudeiu, să-l hotărască. Să aleagă nişte părţi de ocină a Gligorcii, a popii lui Vasian
şi a lui Ionaşco Turculeţ, din anii 7154 (1646, Iunie 18).
4). Mărturia de la Erimia Murguleţ, şi de la alţi oameni, precum au vândut
Vidraşco, nepotul Mândrii, lui Grigorce vel Ilişeşti, jumătate dintru a treia parte, şi a şasă
parte, din sat din Ciudeiu, din anii 7157 (1649, Fevruarie 22), drept 150 taleri bătuţi.
5). Zapis de la popa Vasian ot Ciudeiu, cum au vândut lui Pelin visternicul a lui
moşie din sat din Ciudeiu, ce se alege dintr-a treia parte de sat, din jumătate, drept 40 lei,
din anii7162 (1654).
6). Zapis de la preotul Vasian ot Ciudiu, şi de la fratele său, Grigorii, şi de la
Pănuleţ, precum au vândut visternicului Pelin a treia parte din sat din Ciudeiu, parte din
mijloc, drept 70 lei, din anii 7166 (1658, Octombrie 12).
7). Carte domnească de la Grigorii Ghica voevoda, către igumenul de
Dragomirna, pentru nişte vecini a lui Pelin, ce au fost visternic, din sat Ciudeiu, din anii
7166 (1658, Mai 28).
8). Carte domnească de la Ştefan voevod, către Simeon Trenchişu, pentru
cumpărătura satului Ciudeiului şi cu vecinii, după jaloba boerinului Pelin, ce au fost
vistiernic, din anii 7169 (1661, Septemvrie 9).
9). Zapis de la Gavril şi Mihălache, nepoţii Pelinoaia, c-or aduce pe Vasile, vărul
lor, care au furat zapisele Ciudiiului, de la mătuşe-sa, Pelinoaia (Anul nu iaste scris, Mai
30).
10). Ispisoc domnesc, de la Iliaş Alexander voevoda, dat Nastasii, jupănesii lui
Pelin, ce au fost visternic, de stăpânit satul Ciudiul, din 7176 (1668, August 8).
11). Dania de la Măria comisoaia, fata lui Grigorii Pelin, precum au dăruit hinului
său, lui Iordache, când l-au botezat, jumătate de sat de Ciudiu, pe Sireţel, din anii 7198
(1690, Fevruarie l).
12). Danie de la Măria comisoe, de la soru-sa Irina stolniceasa, precum au dat
dania sfintei mănăstiri Putnii, a lor dreaptă ocină şi moşie, un sat ce să cheamă Ciudiul, în
ţinutul Sucevii, şi cu şapte vecini, din anii 7215 (1707. August 15).
Mărturia hotarnică de la Vasilii Buhăescul biv vel paharnic, şi de la Lupul
Hadâmbul, cum au hotărât această moşie Ciudiul, din anii 7270 (1762)‖ 1441.
În 15 august 1707, fetele lui Pelin, Maria şi Irina, dăruiesc mănăstirii Putna „satul
Ciudiul, cu şapte vecini, anume Mihăilă, fiul lui Dumău, Ştirbul, Costin şi Sandul, fiii lui
Dumitraş, Simion, fiul cel mai mic al Bindiului, şi doi feciori ai lui Pojoga, Constantin şi
fratele său‖.
1766:Urmaşilor acestor iobagi aveau să li se alăture, în 1766, plugarul din Oradea
Mare, Vasile UNGUREAN şi soţia lui.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1442, din 1772-1773, înregistrează la Ciudei,
în Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „30 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă,
1 femeie săracă, 15 scutelnici ai armaşului Dumitrachi FOCA şi 13 birnici.
În 1775, satul Ciudei, din Ocolul Berhometelor (deşi este situat în vecinătatea
Vicovului de Sus), avea 1 popă şi 26 familii de ţărani iobagi. Daniel Werenka dă, pentru
anul 1774, 34 de familii, iar pentru 1784, 67 de gospodării.
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1787: Colonia germană, formată din nemţi şi evrei, care s-au aşezat la Ciudei
după anul 1787, s-a numit Huta Nouă.
În 1843, biserica Sfântul Nicolae din Ciudei, cu 1.179 enoriaşi, îl avea paroh pe
Constantin VASILOVICI. În 1876, biserica din Ciudei, deservind şi Huta Nouă, avea
1.664 enoriaşi, paroh fiind Theodosie ILIUŢ. În 1907, paroh era Nicolai CĂRĂUŞ,
născut în 1840, preot din 1868, paroh din 1874, iar cantor, din 1900, Vasile CHILEI,
născut în 1848.
1849: Unul dintre primii deputaţi bucovineni în dieta vieneză a fost George Timiş
din Ciudei, ales, în 20 iunie 1849, cu 66 voturi din 90. „Timiş este de 55 de ani şi posedă
numai limba moldovenească, fără însă să ştie să scrie în această limbă. El trece drept
supus turbulent al domeniului Fondului Bisericesc Ciudei‖, scria George Isăcescul,
căpitan ţinutal, în raportul despre alegeri, dar proaspătul deputat deja îşi primise banii de
cheltuieli (302 florini) şi plecase la Viena.
1877: În Ciudei funcţiona o şcoală cu 6 clase, din 1877, cea din Huta Nouă, cu 2
clase, fiind inaugurată în 1873 1443.
În Ciudei au trăit vreo 500 de evrei, cele mai importante personaje fiind Mendl
Gottesmann, Pinkas Scheuer, deputatul Moise Schwitz, Avraam Srul Knauer, Chaim
Laufer, Moise Gruenberg, dr. J. Ruhdoerfer, Moise Schuler, Chaim Singer, Josef Leib
Herschmann, Mordko Weisselberg, Benjamin Druckmann, Schloime Schaerf, Salomon
Singer, S. Druckmann, Juda Leib Stettner, Seide Koffler, medicii Sandberg şi Menezel,
precum şi rabinii Josef Sch. Babad şi Mordko Horowitz.
1881: „Zamfira Popescu, românca din Ciudeiu‖, este informatoarea lui Simion
Florea Marian pentru „Botanica poporală Română‖, pe care o publică, în mod curent, în
„Amicul Familiei‖, care apărea la Gherla, de 5 ani de zile.
În 1890, comuna Ciudei avea 2.383 locuitori. Paroh era Nicolai Cărăuş, învăţător
– George Gafenco, cantor bisericesc – Vasile Chilei, iar primar – Ioan Burlă. Cabinetul
de lectură se numea „Luceafărul‖. Primarul coloniei germane şi evreieşti, Huta Nouă, era
Friederich Fischer, iar învăţător – Iuliu Imsel.
1894: O listă cu săteni din Ciudei, care în primăvara anului 1894, „s-au sfătuit să
se lese de băutura rachiului, cuprinde următoarele nume: cantorul Vasile CHILEI, Toader
DAMIAN, NIcolai MOTRESCUL, Vasile, Ioan, Fluor, Grigorie, Nicolai, Maria şi
Varvara MICHAILO, george, Constantin, Vasile, Grigore, Ioan, Zenovie, Porfirie, Elena,
Domnica, Eugenia, Irina şi Casandra POJOGA, George, Zaharie, Vasile, Mafteiu şi
Margareta CUCIUREAN, Paul, Constantin şi Vasile BÂNDIUL, Porfirie, Teodor, Tit şi
Maria PĂDURE, Dionisie, Leontie, Ioan, Teodor, Luca, Ilie, Vasile, Rachila, Maria şi
Casandra CIOCAN, Vasile, Constantin, Anna şi Varvara GHERMAN, Nicolai, Tit şi
Margareta GROZAVĂ, Teodor, Fluor, Parascheva, Rachila şi Margareta BURLA, Ioan,
Ştefan, Ignatie, Gavriil, Maria şi Domnica POPESCUL, Alexie POPOVICIUC, Nicolai şi
Maria VOLOŞCIUC, Arsenia POPOVICI, Casandra SEVESCUL, Ioan FLORESCU,
Ioan URECHIE, Cosma BULINSCHI, Iulian STADNIC, Tanasie MURAŞCO şi Ioan
CEPEHA1444.
1896: O colectă pentru Internatul de studenţi din Cernăuţi, făcută, în mai 1896, de
„exarh Nicolae CĂRĂUŞ, paroch în Ciudei‖, menţionează următoarele nume de
localnici: învăţător superior Georgi BRAHA, secretar comunal Nico POJOGA, George
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GAFENCO, Ioan ILASIEVICI, Ioan BURLA, Vasile BÂNDIUL şi George
GHERMAN1445.
1886, noiembrie 30: Se dă în funcţiune linia ferată Carapciu-Ciudei, cu o lungime
de 18,84 km şi se inaugurează gara din Ciudei1446.
1897: Secţia de întreţinere a căilor ferate din Storojineţ, primeşte în întreţinere şi
supraveghere, de la 1 ianuarie 1897, şi liniile Carapciu-Ciudei, Hliboca-Siret şi HlibocaBerhomet1447.
1901, Gustav Weigand: „Prin Vicovu de Sus (Ober-Wikow), am călătorit, prin
împădurita țară muntoasă, spre nord-vest, până la Krasna-Ilski1448, 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 Suceveni 1449, unde am stat, la prânz, iar
duminică, 25 august 1901, seara, am plecat la Terebleşti1450, satul locuit de germani și
români, dar în care sunt şi destui slavi, ca în toată zona‖1451.
1903: Simion Florea Marian a avut informatori din Ciudei pe Mihai Popescu şi pe
Justinian Costinean (Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile Rpmânilor, 1903;
Legendele Maicii Domnului, 1904), şi pe Dumitru Popescu (Naşterea la Români, 1892).
1903: Banca populară raiffeisiană din Ciudei s-a înfiinţat în 1 martie 1903, sub
direcţiunea parohului Nicolai (Nico) Cărăuş.
1907: „Administratorul silvic din Ciudei, dl Hruşcă, s-a făcut chiar uneala cea pai
straşnică‖ a profesorului şi mazilului Cuparencu, dar, pe de altă parte, era îndatorat şi lui
Florea Lupu, cumnatul lui Aurel Onciu, „căci prin ajutorul său dl Hruşca a ajuns şi
„Strassenmeister‖ în circumspecţia Ciudeiului, cu un salar anual de 2.400 coroane. Şi
aceste parale îi prind dlui Hruşca faoarte bine, căci Domnia sa are multe cheltueli, cu
toalete de Paris şi alte lupruri pentru dame. Dar neavând Domnia sa timp să facă două
slujbe, el caută ca să nu facă niciuna. Cel puţin a doua slujbă n-o face el, ci supravegherea
şoşelelor, luarea în seamă a prundului, prunduirea şi câte se ţin de această breaslă,
Domnia sa le efectueşte prin slujbaşii fondului, forestieri, pădurari şi cum se mai cheamă
ei‖1452.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner1453, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Saveta STIPOR (16 ani în 1909) din
Ciudei.
„La 24 Octomvrie 1907, a izbucnit, în Ciudei, pe la 4 ore după-amiazăzi, un foc
atât de puternic – zilele acelea erau aşa de vântoase, că zburau tăciunii de foc prin aer ca
penele de paseri – aşa că, în timp de vreo 3 ore, au ars cu desăvârşire, anume: casa
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văduvei Marghioala Gavriil Popescul, cu păpuşoii pe podul casei, cartofii (barabulele)
ce erau în grămadă, vreo 15 coreţe; vădanei Eufrosina Flor Leonti Popescul, şura şi
toate clădirele. Focul a nimicit toată hrana vădanelor şi păşunea dobitoacelor. Am făcut o
colectă, în biserică, de 19 coroane 26 bani, venerabilitatea sa, părintele Ştefan Seleschi,
paroh în Tereblecea, a binevoit a trimite 4 coroane, dl Alecu Burla din Budeniţ a dăruit
un car de păşune, iară mai mulţi gospodari din Ciudei, păpuşoi, legume şi altele. În
numele vădanelor nenorocite, aduc tuturor binefăcătorilor mulţumita cea mai călduroasă
şi rog toată suflarea românească să binevoiască a trimite, la adresa mea, cât de mici
ajutoare, ca să le împărtăşesc. Numele binevoitorilor se vor publica în organul „Apărarea
Naţională‖. Cu toată stima, Nico Cărăuş, paroh‖1454.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Ciudeiul, târg, în districtul
Storojineţ, aşezat pe pârâul cu acelaşi nume, la confluenţa sa cu Sireţelul. Suprafaţa:
17,69 kmp; populaţia: 2.331 locuitori, în majoritate români de religie gr. or. Este tăiat de
drumul mare Storojineţ – Vicovul de Sus şi unit cu Pătrăuţii de Jos, printr-un drum
comunal; staţiune de drum de fier a liniei Ciudeiu – Carapciu pe Siret, unită şi ea cu linia
Storojineţ-Hliboca. Are un oficiu telegrafo-poştal; o perceptorie; 2 şcoale, cu câte 4 clase,
şi o biserică parohială, cu hramul „Sfântul Nicolae‖. Ciudeiul este însemnat pentru
cantitatea mare de lemne ce se aduc la gara sa, din valea Siretului Mic. Tradiţia
povesteşte despre un izvor miraculos de apă, ce s-ar fi aflat în această localitate şi la care
veneau oameni din toate părţile, spre a se vindeca de boale de ochi. De la cuvântul slav
„Ciudo‖ (minune) pare că se trage şi numele localităţii. Populaţia se ocupă cu comerţul,
cu agricultura şi creşterea vitelor. Comuna posedă 1.065 hectare pământ arabil, 374
hectare fânaţuri, 14 hectare grădini, 322 hectare izlaz, 566 hectare pădure. Se găsesc 111
cai, 823 vite cornute, 70 de oi, 203 porci şi 75 stupi. Ciudeiul, afluent al pârâului
Sereţel, se varsă în râuleţul Siretul Mic. Izvorăşte din pârâiaşele Valicul şi Zugraviţa, ce
răsar de lângă comuna Althütte, districtul Storojneţ, Ciudeiul, moşie, atenenţă a moşiei
Althütte, are 52 locuitori români şi străini‖1455.
1914: A dat examene de capacitate, în luna mai, cu limba germană ca obiect de
examen, învăţătoarea Stefanovici Eugenia din Ciudei1456.
1914-1918: Şi-au vărsat sângele pentru Bucovina, dintre locuitorii Ciudeiului,
„infanteristul Constantin Zaveliţa, Ciudei, Regimentul 22, rănit; infanteristul Toader
Cuciurean, Ciudei, Regimentul 22, prizonier‖1457; „sergentul Vasile Cuciurean, Ciudei,
Regimentul 22, rănit‖1458; „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‖1459; „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
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septembrie 1914 orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la
cererea Nastasiei Cuciurean, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖1460.
1919, august 28: În vizită prin Bucovina, Nicolae Iorga are parte, „la Vicovul de
Jos, de unde e Nistor, la Vicovul de Sus, la Ciudei, la Storojineţ, (de) mişcătoare
întâmpinări‖. Preotul „de la Ciudei, un respectabil septuagenar‖ 1461 îl primeşte cu inima
deschisă.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Ciudei făceau parte: Preşedinte: Vasile
Rei, consilier de tribunal şi şef al ocolului judecătoresc Ciudei; 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‖1462.
1919, septembrie 10: Decretul de confirmare a autorităţilor judecătoreşti.
Începând cu 1 septembrie 1919, se confirmă „la autorităţile judecătoreşti din Bucovina,
următoarele persoane1463: La judecătoria Ciudei – Kanel Bruno, judecător de district cu
rangul VIII‖. În cadrul „permutărilor‖, se muta la Cernăuţi, „Dr. Zallik Sigmund
judecător cu rangul IX, în aceeaşi calitate, de la judecătoria Ciudei‖, iar la Siret,
„Schieber Arnold, judecător de district cu rangul VIII, de la judecătoria Ciudei, şi
Brucker Maximilian, judecător cu rangul IX, de la judecătoria Ciudei‖. La „Procuratura
Statului de pe lângă tribunalul Suceava‖ se muta „Paczynschi Stanislaus, judecător la
judecătoria Ciudei, substitut de procuror cu rangul VIII‖, la Judecătoria Ciudei fiind
aduşi: „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 şi Dr. Roseblatt Alfred, auscultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul
IX‖.
1922: „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:
Gheorghe Popescul la Ciudei‖1464.
1936: În „Ciudei, la ieşirea din sat spre Crasna, primul cuib de legionari, lucrând
7 săptămâni, a săpat o fântână, îmbrăcând-o în colac verde de lemn, iar lângă ea au suit o
capliţă, cu o cruce, pe care au scris, din inima lor de ţărani legionari, aceste cuvinte:
1460
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„Creştine / Nu trece / Fără să te închini / lui Dumnezeu / Pentru mântuirea / Neamului
tău‖. Iar pe fântână au scris versurile lui Gheorghe Coşbuc: Altarul de jert-al naţiunii să
fim / Şi sufletul neamului nostru… – Ridicată de legionarii lui Codreanu, ciudeiu
1936‖1465.
La Ciudei s-au născut filologul Constantin POPESCU (16.05.1907) şi doctorul în
silvicultură Constantin BLÎNDU (19.04. 1927). Un rapsod bucovinean cu renume în
perioada interbelică a fost Lazar al lui Istrate POPESCU din Ciudei.
CLIMĂUŢI. În 15 martie 1490, printre bisericile întărite de Ştefan cel Mare
mănăstirii Putna, se aflau şi „o biserică, la Climăuţi‖.
1498: Satul Climăuţi, pe care Ştefan îl dăruise Putnei, în 14 octombrie 1498,
odată cu Botoşana, fusese dobândit, în urma unui schimb de sate, de la urmaşii
legendarului Giurgiu de la Frătăuţi, Stanciul, Ivanco şi Isaia Starostici, nepoţii lui Mihul
Starostescul (observaţi, vă rog, acest multisecular specific românesc: bunicul, fost
staroste, îşi zice Starostescu, iar nepoţii... Starostici!).
1740: „Un hrisov de la Grigorie Ghica, din 1 Aprilie 7248 (1740), prin care se
porunceşte medelnicerului Constantin Silion să cerceteze bine hotarele satelor St.
Onufrei, Balcăuţi şi Climăuţi‖1466.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1467, din 1772-1773, înregistrează la Costişa,
pe atunci cătun al Climăuţilor, în Ocolul Vicovilor, fără alte precizări, „49 – toată suma
caselor‖, însemnând 4 popi, 5 femei sărace, 10 ţigani, 25 scutelnici, slugi şi argaţi ai
şătrarului Ilii CRÂSTIA, ai sulgerului Ion şi ai Mariei, fata logofătului ABĂZA, şi 5
scutelnici ai postelnicului Iordache MILO.
În 1775, satul Climăuţi, din Ocolul Berhometelor, era selişte pustie, arendată de
mănăstirea Putna, în 7 aprilie 1780 şi în 16 octombrie 1784, unor lipoveni, care au
colonizat masiv vatra satului, dar şi cătunul din apropiere, Costişa, care ţinea de Climăuţi
şi nu de Frătăuţi, precum odinioară. „Şi li-am mai dat două sălişti, anume Moiseni şi
Climăuţi, ca să-i facă case, iar hotarul acestui pământ dăruit lor începe la Bainţe… la
drumul Vicovelor care duce la Siret… la balta uscată care desparte Climăuţi de Frătăuţi şi
de Bainţe… la un drum care duce, prin dumbravă, tot cu dealul, în sus, la o movilă între
Climăuţi şi Bainţe… până la pârâul Şorodoc… Acest pământ şi Fundoaia s-a dat lui
Martin şi celorlalţi Lipoveni aduşi de dânsul‖.
1780: „Documentele din care am concluzionat existența coloniei lipovene la
Mitoul Dragomirnei, în 1770, menționează, de asemenea, relocarea acesteia în
perspectivele guvernării austriece…Enzenberg oferă un indicator pentru determinarea
timpului relocării, în scrisoarea sa din 31 octombrie 1783, care conține următorul pasaj:
„Da, eu (Enzenberg) chiar îmi iau libertatea de a cere ca lipovenii care locuiesc în
Climăuţi să aibă 15 familii, iar cei din Mitoul Dragomirnei, 21 de familii, dar acetora nu
li se acordă scutirile celor 20 de ani liberi, decât în ceea ce privește contribuția, care ani
liberi ar trebui calculaţi începând din 1774, iar plata ar trebui să înceapă, în consecință,
peste doar doar 11 ani‖. Trebuie să presupunem că numărarea celor douăzeci de ani poate
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începe doar cu anul în care lipovenii se aflau deja în țară. Deci, cei din Dragomirna au
venit din 1774, Climăuţiul a fost populat cu lipoveni în anul 1780‖ 1468.
1784: „Un număr mare de călugări Lippowani, din Costeşti, în Moldova, s-au
stabilit la Climăuţi, deoarece deja erau suficienți la Dragomirna. Climăuţi, după cum vom
vedea, a fost locuit de călugări Lippowani. Planul iniţial era de a-i stabili pe acești
Lippowani pe moșia privată Oroşeni, printre alți credincioși, dar a fost greșit. Intențiile
administrației de stat, dacă ar fi fost făcute cunoscute Lippowanilor, precum și întrebarea
încă nerezolvată despre poziția episcopului lor, ar fi putut da un motiv pentru care, din
cele 20 de familii, au venit doar 5 familii, cu bunurile lor, pe 24 martie. S-a spus că „cele
15 familii rămase în urmă‖ vor urma să vină... Potrivit unui raport al directorului
districtului Suceava, Storr, din 22 aprilie 1784, 7 familii proveneau din Moldova, de unde
veniseră începând cu 1 octombrie 1783, iar dintre acestea, una se stabilise la Climăuţi, și
6 la Mitoc... Aflăm acest lucru şi dintr-un raport al generalului Enzenberg, din acea zi,
care oferă informații detaliate despre Dragomirna. Enzenberg relatează următoarele: De
aici (de la Cimăuţi), am făcut drum spre Mitocul Dragomirnei, mănăstirea cu acest nume,
unde sunt 15 lipovani vechi și 12 veniţi de anul trecut, dar toţi au migrat din Moldova.
Această comunitate este chiar mai bună decât cea din Climăuţi în economie. Cauza
constă în condiţii generalee foarte bune, pe care le-au întâlnit; au construit, anul trecut, o
biserică foarte drăguță, mobilată după felul lor și bine întreținută, și se așteaptă ca
episcopul din Moldova să vă vină, să o sfinţească. De cei 12 frați mai noi au mare grijă,
le oferă un ajutor activ în construirea de case și în ordinea economiei. Iar mai multe
speranțe că filippovanii moldoveni vor mai migra mi-au dat-o o mulțime de vite, care se
află pa păşunat, nu departe de satul lor, la câțiva kilometri de aici, în Moldova, de unde
pândesc oportunitatea să vină‖1469.
1785: „Contractul pe care coloniștii din Climăuţi îl încheiaseră cu mănăstirea
Putna nu a fost recunoscut de către autoritățile administrative, după ce moşiile mănăstirii
au fost preluate de administraţia statului; dimpotrivă, a fost declarată încheiat la sfârșitul
lunii aprilie 1785, iar Lippowanii trebuia să plătească obligațiile tipice țării, în același
mod ca și alte comunităţi‖1470.
1786: Climăuţii nu-şi mai schimbă proprietarul, până în 1786, când austriecii au
hotărât confiscarea averilor mănăstireşti şi înfăptuirea, pe seama acestei confiscări, a
reformei agrare, prin care obştile săteşti primeau pădure, fâneţe şi păşuni, iar ţăranii atâta
pământ agricol, cât luaseră în lucru.
1820: La Climăuţi erau 68 de gospodării, dintre care 32 aparţineau călugărilor, 11
unor holtei, 20 unor familii, iar 5 oficialilor, Călugărul, Atamanul şi membrilor sfatului;
existau şi locuinţe nerepartizate, pentru că „pe vremea aceea, Climăuţi avea 70 numere de
case‖1471.
1827, iunie 15: Contractul lipovenilor din Climăuţi a fost reînnoit, în condiţiile
anterioare, până în 1835, deşi „proprietăţile lor erau neclare‖; contractul a fost prelungit
şi abia în 1842 „au început negocieri între autorităţile statului (Fondul religionar) şi
Climăuţi‖1472.
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1848: Climăuţii n-au avut, precum românii de la cumpăna veacurilor al XIX-lea şi
al XX-lea, cabinet de lectură şi nici bancă rurală, lipovenii preferând să nu deranjeze, aşa
cum au făcut şi în 13 iunie 1848, când nu şi-au trimis electori la alegerile pentru
Circumscripţia electorală Rădăuţi, motivând că ei sunt mulţumiţi de regimul anterior şi
nu doresc să se amestece în treburile viitoarei guvernări.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Siret – 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‖1473.
1901: Biserica Sfântul Nicolae din Climăuţi a fost înălţată abia în 1901, până
atunci, enoriaşii satului frecventând biserica Naşterea Domnului din Costişa, înălţată în
anii 1875-1877, comuna bisericească Costişa, Mitocul şi Climăuţi având, în 1907, 880
enoriaşi, din care doar 78 în Climăuţi. Paroh era Vasile IUCO, născut în 1843, preot din
1876, paroh din 1885, în Climăuţi oficiind, de regulă, preotul Simion IEHOROWFEDOTOV, născut în 1848, preot din 1885.
1906: „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, 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 astăvară, chiar jandarmeria a fost atacată de ei, când a încercat să pună capăt braconajului din
aceste comune‖1474.
1891: La Climăuţi funcţiona, din 1891, o şcoală cu o clasă 1475.
1896: O colectă pentru Azilul de studenţi din Cernăuţi, făcută, în mai 1896, de
parohul Vasile JURCO, menţionează următoarele nume de localnici din fostul cătun
Costişa, devenit, între timp, comună, iar ulterior înglobată în comuna Frătăuţi: Ioan
GRIGORAŞ, Nicolai GRIGORAŞ, Zamfira CERNOVSCHI, Ioan NICOLAESCU,
Zaharie PASCARIU, Ioan LAURIC, Petru LUNGU, Domnica GRIGORAŞ, Ioana
PASCARIU, George NEMŢOC, Eutimie CERNOVSCHI, Domnica BALAN, Andrei
OLINIC, George CLEMENCIUC, Ioan NICOLAESCU, Filimon PASCAR, Avram
NICOLAESCU, Domnica LAURIC, Nicolai PASCAR, Ioan CLEMENCIUC, Gavriil
ERNOVSCHI, Avram PASCAR, Gavriil BURCIU, Precop GRIGORAŞ, Ana
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CERNOVSCHI, Ştefan LAURIC, Georgi GRIGORAŞ, George PASCAR, Eutimie
LAURIC, Avram BURCIU şi Domnica FILIPCIUC1476.
1902: Biserica lipovenilor din Climăuţi a fost sfinţită, joi, 18 decembrie 1902, de
Mitropolitul Vladimir de Repta1477.
1903: Duminică, 11 octombrie 1903, s-a înfiinţat, la Costişa, Cabinetul de lectură
„Stânca‖, cu sediul casei fruntaşului Iftemie CERNOVSCHI 1478.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Climăuţi, comună rurală,
districtul Siret, aşezata pe pârâul cu acelaşi nume, între Băiuţi şi hotarul cu districtul
Rădăuţi, precum şi în vecinătatea comunei Fântâna Albă. Suprafaţa: 10,75 kmp; populaţia: 1.309 locuitori lipoveni de secta bespopovţilor (fără preoţi). Este străbătută de
drumul districtual Siret – Fântâna Albă; are o şcoala populară, cu o clasă, şi o biserică
filială, cu hramul „Sfântul Nicolae‖, atenenţă a parohiei din Costişa, pentru puţinii
locuitoii de rit gr. or. Aceasta comună este menţionată, pentru prima dată, într-un hrisov
din 31 Martie 1490, al lul Ştefan cel Mare. La 1776, era în posesia mănăstirii Putna. În
1780, s-a aşezat aci o puternică colonie de lipoveni, veniţi din Moldova. Populaţia se
ocupă cu agricultura, cu negoţul de poame şi cu creşterea vitelor. Este foarte mult căutată
însă pentru săpaturi de iazuri şi altele. Comuna posedă 880 hectare pământ arabil, 67
hectare fânaţuri, 39 hectare grădini, 2 hectare 50 ari izlaz, 44 hectare pădure. Se găsesc
297 cai, 278 vite cornute, 290 porci şi 24 stupi. Climăuţi cu Fântâna Albă, moşie, cu
administraţie particulară, districtul Şiret. Suprafaţa: 2,59 kmp, este acoperită ru păduri şi
livezi‖1479.
1920: „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‖1480.
1922: „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: Ioan Ungurean la Climăuţi‖1481.
1941: Bătăliile încrîncenate, din 2, 3 şi 4 iulie 1941, i-au avut ca eroi, decoraţi de
Rege cu Ordinul „Steaua României‖ în gradul de ofiţer, pe frontul Climăuţilor, printre
alţii, pe „Căpitanului Nanea V. Ioan, pentru spiritul de initiativa şi sacrificiu dovedit în
lupta de la Baineţ-Climăuţi, când, deşi se găsea în linia a II-a a Batalionului, văzând că o
companie din faţa sa nu înaintează, a depăşit-o, reluând atacul şi cucerind obiectivul
ordonat. / Căpitanului Ivan A. Nicalae, pentru modul ireproşabil cum şi-a condus
Divizionul în luptele de la Fantâna Albă-Baineţ (Bucovina‖1482.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 1947, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
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fiecăruia: Smuc Aspazia, de la Climăuţi, la Baineţ, post V, aproape de soţ, preot; Şandru
Daniil, de la Miliţăuţi, la Climăuţi, post IV, apropiere de soţie, învăţătoare‖ 1483.
Din rândurile urmaşilor acelor lipoveni, literatura română a câştigat un poet de
primă mână, pe Nichita Danilov, născut la Climăuţi, în 7 aprilie 1952.
CLIT. În 30 august 1633, Dumitru Tureatcă dăruia mănăstirii Solca o prisacă „la
Clit, lângă satul Solca‖ pe care o cumpărase.
1782: Satul de colonişti germani, numit, iniţat Glitt, s-a format, între anii 17821787, cu agricultori şi meşteşugari din Franconia şi din Bavaria.
În 1835, un mare grup de colonişti germani din Boemia, pentru care nu s-au găit
terenuri disponibile în Bori (Gura Humorului) a fost răspândită în Dealul Iederii
(Lichtenberg), între Marginea şi Glitt.
1815: Existau, totuşi, în Clit şi români, precum, pe la 1815, Sandu Olariul,
cumătrul lui „Ioan Darii, vătaful de hoţi şi tâlhari‖, în cele din urmă „prins de poterele
nemţeşti din Solca, încartiruite în chiliile fostei mănăstiri, şi spânzurat, dincolo de Dealul
Ederei, în 1816‖.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Rădăuţi – 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‖1484.
În 1890, comuna Clit avea 1.007 locuitori. Primar era germanul Anton Hoffmann,
iar învăţător – polonezul Stanislav Tcacek, şcoala cu 4 clase din Clit fiind înfiinţată în
1887.
1901: Dialectologul german Gustav Weigand povesteşte: „A doua zi (19 august –
n. n.), am mers la Marginea, unde am petrecut câteva ore cu preotul Magior, iar la prânz,
am trecut prin frumoasele sate germane Lichtenberg și Clit, mergând la Arburea‖ 1485.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Glit, comună rurală, districtul
Gurahumora, aşezată pe pârâul cu acelaşi nume, afluent al pârâului Solca, spre Nord-Vest
de comuna Arbora. Suprafaţa: 15,49 kmp, împreună cu Lichtenberg; populaţia: 1.006
locuitori germani, ruteni, români şi alţii, de religie rom. cat., gr. cat., şi gr. or. Este
străbătută de drumul principal Solca-Vicov; are o şcoală particulară germană şi o biserică
romano-catolică; greco-orientalii ţin de biserica parohială din Marginea. Populaţia,
formată din familii originare de români şi ruteni, peste care au survenit numeroase familii
de germani din Eger (Boemia), se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna
posedă 400 hectare pământ arabil, 75 hectare fânaţuri, 12 hectare grădini, 270 hectare
imaşuri, 1.573 hectare păduri. Se găsesc 90 cai, 405 vite cornute, 52 oi, 292 porci, 134
stupi. Glit, pârâu, afluent, pe stânga, al Solcii; răsare sub poalele muntelui Pleşul şi,
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primind pârâiaşele Adâncata şi Seaca, se varsă în Solca, în dreptul comunei Arbora,
districtul Rădăuţi‖1486.
1910: Din punct de vedere administrativ, deşi era comună distinctă, satul Clit
făcea, practic, parte din Solca, aşa cum se demonstrează şi în 1910, când deputaţii din
Corpul I al Solcii (Glitt, cum se numea Clit) erau clitenii: „George Dorofteiu, Teodor
Dudici, Ioan Ghinghiloschi – Români; Anton Kaminski, Georg Luczynski, Iodef Opoca –
Nemţi; Heinrich Herschmann – Ovreu. Virilist: August Lugert, consilier c.r. silvic‖.
1914-1918: „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‖1487.
1922: 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: a). în calitate de învăţători superiori: Gheorghe Prelipcean la
Clit‖1488.
1941, Tribunalul Iaşi: „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; 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; 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‖1489.
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1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1490, următorii
învăţători şi învăţătoare: Popadiuc Domnica, comuna Clit, jud. Suceava, media 7,00‖.
1945: „Prin Ordinul Nr. 319.634 din 15 Noemvrie 19451491, se fixează, pe data de
1 noemvrie 1945, următorii învăţători la şcoalele aratate în dreptul fiecăruia: Caba
Valeria, la Arbore pe Clit, p. 6‖.
1946: În Monitorul Oficial, Nr. 264 din 13 noiembrie 1946, pp. 11909 şi
următoarele, sunt înregistrate următoarele cooperative săteşti de credit: Cooperativa
„Libertatea‖, comuna Clit, judeţul Suceava‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 19471492, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Hrincescu Fevronia, de la Arbore, Centru, la Arbore Clit; Heriuc Ştefania, de la
Clit, la Arbore Clit; Mihalache Spiridon, de la Arbore Clit, la Arbore Botnăreni‖. „Heriuc
Ştefania, de la Arbore, Clit, la Clit, post V, vechime în serviciu; Tulvinschi Floarea, de la
Cajvana, la Arbore, Clit, post VII, interese familiare; Hrincescu Fevronia de la Arbore
Clit, la Arbore Centru, post IX, interese materiale şi familiare‖ 1493.
CLIVEŞTI. Satul de pe Şoviţa, vecin cu Gavrileştii Malatineţul şi Coţmani,
caligrafiat Chliveşti de Werenka, datorită vechiului său nume, Hliveşti, atestat
documentar în uricul din 6 iulie 1413, prin care Alexandru cel Bun dăruia, soacrei sale,
Anastasia, „Coţmanul Mare, cu toate cătunele ce ţin de el, anume Suhoverhul, Hliveştii,
apoi Valeva, până în pădurea care se cheamă Dumbrava‖, avea să revină, după moartea
Anastasiei, Episcopiei de Rădăuţi, care administra vechea necropolă domnească, în care
voievodul îşi avea înhumaţi bunii şi străbunii.
1503: În reconfirmarea daniei, din 26 august 1503, numele cătunului este trecut
drept „Hliviscea‖. Locuitorii satului, supuşi juridic, financiar şi administrativ Episcopiei
Rădăuţilor, aveau şi obligaţii de călăraşi, deci de paznici ai drumului comercial, sub
conducerea marelui căpitan de Coţman, supuşi „ca de obicei‖ şi Episcopiei şi marelui
căpitan, fiind ameninţaţi, de pildă, în 15 februarie 1754, de Matei Ghica Vodă, că, în caz
de nesupunere, le vor „veni de hac‖ starostele de Cernăuţi, Enacache, şi marele căpitan,
care vor obliga pe fiecare nemulţumit din Coţman şi Hlivişte „ca tot căsariul să dea câte 2
lei pe an‖.
În 1774, satul avea 24 familii ţărăneşti (von Spleny nu-l menţionează în
recensământul său), iar în 1784, 65 familii ucrainene.
În 1843, biserica „Sfântul Mihail‖ din Cliveşti, ctitorită de căpitanul Ioniţă de
ZOTTA, în 1797, cu 898 enoriaşi, patronată, din 1837, de Christoph von
ABRAMOWICZ, era slujită de preotul administrator Theodor PRODAN. În 1876,
biserica celor 1.151 creştini ortodocşi, aflată sub patronajul lui Dominik von KAPRI, era
slujită de parohul Vasile GIURUMIA. În 1907, paroh era Grigorie LAZA, născut în
1865, preot din 1892, paroh din 1897, cântăreţ fiind, din 1903, Dionis NOSIEVICI,
născut în 1854.
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1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea raionului Coţman – Coţman (judecătorie de district),
Berhomet pe Prut, Bordei sau Burdigeu, Cliveşti, Davideşti, Dubăuţi, Hacrileşti, 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‖ 1494.
1873: La Cliveşti funcţiona, din 1873, o şcoală cu 3 clase 1495.
1880: „În apropierea unui sat din Bucovina, numit Cliveşti, exista un pâlc de
stejari și fagi, de care mai mulți oameni se spânzuraseră deja. Prin urmare, acest loc a fost
considerat impur, de către populația superstițioasă, şi se credea, în special, că nu trebuie
să taie niciunul dintre acești copaci, ca să nu rişte să moară. Când, în jurul anului 1880,
pădurarul Johann Kanink a renunțat la o parte dintre aceşti copaci, pentru a extinde
drumul, el s-a îmbolnăvit și a murit, după trei săptămâni de boală. Oamenii au văzut în
acest fapt o confirmare a credinței lor. În Passow, districtul Angermünde, un ţăran nu
putea să-şi înmulţească vitele, așa cum și-ar fi dorit. În cele din urmă, a încercat să scape
de farmece, cu o victimă sinucigașă. Într-o noapte, dintre cele două vite ale sale, a
înjunghiat una, pe care a îngropat-o în hambar, cu coarnele sub prag. Din acel moment,
nu s-au mai fătat viţei în gospodăria lui‖ 1496.
În 1890, satul de pe graniţa cu Polonia avea 1.385 locuitori de origine slavă,
păstoriţi de parohul Tit Tyminski şi de cantorul bisericesc Vasilie Poşriu. Primar era
Andrei Pastuch, iar învăţător – Filip Hoschowski.
1893, august 19, Muzeul Ţării Bucovinei a achiziţionat, printre piesele
arheologice, descoperite de profesorul Prokopowicz în districtul Coţman, ceea ce găsite
„într-o grădină de Cliveşti, o oală gri cu caracter neolitic şi cu două linii încrustate
vertical, o piatră neagră rotundă, o jumătate dintr-un topor gros de piatră albă și o monedă
de argint din timpul împăratului Hadrian (nu este destul de rezistentă), toate găsite în oala
primitivă‖1497.
1906: Prin Ordinul Guvernului Ţării Bucovina, nr. 3422, din 12 martie 1906,
„localităţile Cliveşti, Gavrileşti, precum și atenenţele Cliveşti și Gavrileşti sunt scoase din
zona medială Kotzman şi intră, împreună cu Iujineţ, Malatineţ şi Stauceni din zona
medicală Verenceanca și se unesc cu zona medicului local din Stăuceni‖ 1498.
1908: „Ministeriul de comerţ a încuvinţat activarea de oficii poştale în comunele
Volovăţ (districtul Rădăuţ) şi Cliveşti (districtul Coţmani)‖1499.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cliveşti (Chliwestie), comună
rurală, districtul Coţman, aşezată, în masă compactă, nu departe de pârâul Soviţa, între
comunele Havrileşti şi Stauceni. Suprafaţa: 7,23 kmp; populaţia: 1.230 locuitori ruteni,
de religie gr. or. Este în apropiere de drumul districtual Nepolocăuţi-Stăuceni; are o
şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul „Sfântul Arhanghel
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Mihail‖. Această comună s-a înfiinţat pe teritoriul satului vechi Clivodin, probabil
imediat după anul 1503, când, printr-un hrisov, Ştefan cel Mare confirmă dreptul de
proprietate asupra acestui sat episcopiei de Rădăuţi. Aci s-au găsit numeroase obiecte din
epoca preistorică. O fabrică de spirt, admirabil organizată, funcţionează în această
localitate. Populaţia se ocupă cu agricultura. Comuna posedă 999 hectare pământ arabil,
59 hectare fânaţuri, 9 hectare grădini, 14 hectare izlaz, 118 hectare păduri şi 3 hectare
heleştee. Se găsesc 45 cai, 233 vite cornute, 361 oi, 64 porci şi 20 de stupi. Cliveşti,
moşie, cu administraţie particulară, districtul Coţman. Suprafaţa: 5,11 kmp.; populaţia:
63 locuitori, în majoritate izraeliţi, restul poloni şi ruteni‖1500.
1914-1918: „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‖1501.
1918: După Unire, în satul cu populaţie majoritar ucraineană Cliveşti, a funcţionat
o sucursală a Fundaţiei Culturale Regale „Principele Carol‖.
1928: „Cliveşti (jud. Cernăuţi), plasa Colacinului. La mijloc, între Prut şi Nistru,
lângă graniţa Poloniei (Galiţiei). Din uricul lui Ştefan cel Mare, din anul 1503, rezultă că
satul acesta, proprietatea Episcopiei Rădăuţilor, şi-a luat fiinţă pe la anul 1500.
Proprietarul satului, în anul 1782: Episcopia Rădăuţilor. Numărul familiilor, în anul 1774,
24; în 1780, 62; în 1786, 121 (cu Gavrileştii), în 1926, 392. Lista familiilor cu nume
româneşti şi numărul lor de acum: Andrii(ciuc) 15, Balan(iuc) 1, Cantemir 5, Capşa 2,
Chiai 1, Curelici 3, Cutaş 2, Hibă 8, Manoilă 11, Pază(iuc) 1, Petruşcă 2, Prodan(iuc) 8,
Poştar 16, Roman 18, Sandul(iac) 5, Serbin 3, Sămeargă 1, Stefă(niuc) 35, Ursu(leac) 1,
Veghere 2. Suma: 139 familii, 139 familii x 5 suflete = 695 suflete. Între anii 1880-1850,
a fost foarte răspândit numele „Păscar‖, care a dispărut, pe urmă. Schimonosiri: Hibă =
Gheba, Pază = Paziuc, Sandul = Sanduliac, Sămeargă = Semerga şi altele‖ 1502.
CLIVODIN. Cătun în Coţmanul Mare, în 26 august 1503, Clivodinul este dăruit,
de Ştefan cel Mare, Episcopiei Rădăuţilor, împreună cu Coţmanul şi cu „cătunele sale,
Gavrilăuţi, Hliviscea, Davidăuţi, Sadcău, Clivodinul, Bludna, Suhoverhul, Ceaplinţi şi
Valeva‖. Sub stăpânirea ecleziastică, dar cu obligaţii permanente de călăraşi, Clivodinul
se strecoară, aproape anonim, prin istorie, aidoma celorlalte sate mănăstireşti, undeva, pe
malul stâng al Soviţei, foarte aproape de Coţman.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1503, din 1772-1773, înregistrează la Clevodin
„66 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, Ştefan, 1 dascăl, Vasile, 5 văduve, Maria
baba, Marka ruscă, Paraschiva, Palagia şi Irina, 7 case pustii şi 52 birnici, şi anume:
Georgi vornic, Vasile ODAINSCHI, Ivan PELIPCIUK, Hihor PELIPCIUK, Vasile
CRĂMAR, Ivan MUDRE, Iulko văcar, Temko SÂMCHIUCHI, Georgi HADUL, Ivan
GEBERIAC, Iacob morar, Simion VELENISCHII, Dumitraşco PETRE, Mihai
PETRINCIUK, Petre BIRDNIC, Semen jitar, Dumitru BRICHII, Andrii IAVOSKI,
1500
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Dănilă rus, Simeonko, Semen CUCIURIAN, Mihail TATULICI, Mihail ZAPOROJAN,
Ştefan a babii, Gligoraş RACOVIŢĂ, Toader RACOVIŢĂ, Pavel CĂZACU, Toderaş
ROGOZINSCHI, Neculai rus, Mihail dascăl, Tănasă sin popa, Zaharie HORLO,
Andronic HORLO, Dămian jitar, Vasile GHINCĂI, Ion LENSCHII, Vasile CUŞEIU,
Matei vătăman, Dumitraşco ŢURCAN, Havril DUMCAN, Vasile RACOVIŢĂ, Pepele
zet morar, Ignat, Ivan ZAHARCIUK, Vasile HAVRILCIUK, Mihai pânzar, Dănilă rus,
Semen RUSNAK, Macovei RUSNAK, Ivan DĂNILCIUK, Vasile SĂMENIUK şi Ivan
BABICIUK.
În 1774, Clivodinul avea 38 familii ţărăneşti, iar în 1784, 160 case, printre
toponime numărându-se Iazul Popii, Fântâna lui Popovici, La Câmpul Drept, precum şi
părţile satului, Ceahor, Dealul, Solona şi Toloaca.
În 1843, biserica Arătarea Maicii Domnului din Clivodin, cu 925 enoriaşi, îl avea
paroh pe Ioan HNIDEI. În 1876, paroh era Ioan MENGA, născut în 1848, preot din 1871,
paroh din 1875, care păstorea peste 1.320 de suflete. În 1907, paroh era acelaşi Ioan
Menga, cantor fiind, din 1899, Ioan ONESCIUC, născut în 1868.
1858: La Clivodin funcţiona, din 1858, o şcoală cu 4 clase 1504.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea raionului Coţman – Coţman (judecătorie de district),
Berhomet pe Prut, Bordei sau Burdigeu, Davideşti, Dubăuţi, Hacrileşti, 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‖ 1505.
În 1890, Clivodin avea 1.500 locuitori. Primar al comunei era Gavriil Gavriliuc,
învăţător – Ioan Archip, preot – Ioan Menga, iar cantor bisericesc – Teodor Drabie.
1908: „Vineri, în 31 Iulie, a trecut la cele eterne, după un morb de tot scurt, în
frageda vârstă de abia 20 ani, doamna Aspasia Popescu, soţia administratorului parohial
din Clivodin, a domnului Ion Popescu, şi fiica parohului gr. or. din St. Onufrei, a
domnului Averchi Macovei‖1506.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Clivodin (ruteană Kliwodin),
comună rurală, districtul Coţman, aşezată, în masă compactă, pe partea dreaptă a pârâului
Soviţa, mai la Nord de târgul Coţman, între comunele Suchovercha şi Davideşti.
Suprafaţa: 10,49 kmp.; populaţia: 1.584 locuitori ruteni, de religie gr. or., precum şi ceva
izraeliţi şi foarte puţini români. Se află lângă drumul principal Zaleszczyki-Cernăuţi; este
legată, prin drumuri de ţară, cu comunele vecine sus menţionate. Aceasta comună este
aşezată pe un teritoriu, numit, odată, Coţmanul Mare. Într-un hrisov din anul 1503, al lui
Ştefan cel Mare, se confirma proprietatea episcopiei de Rădăuţi asupra acestei comune.
Într-un alt hrisov, din 6 Octombrie 1519, al lui Ştefan Bogdan (Bogdan Vlad se numea
fiul lui Ştefan şi… finul lui Vlad Ţepeş, născut în 1475 – n. n.), se spune că pe teritoriul
acestei comune s-au întemeiat colonii. Din pricina mai multor războaie, această comună a
fost distrusă, însă a fost reconstituită în anii 1766-1767, prin colonii de emigraţi din
Galiţia. Populaţia se ocupă cu agricultura. Comuna poseda 833 hectare pământ arabil, 16
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hectare fânaţuri, 4 hectare grădini, 17 hectare izlaz, 31 hectare pădure. Se găsesc 160 cai,
101 vite cornute, 120 oi, 97 porci. Clivodin, moşie, cu administraţie particulară, districtul
Coţman. Suprafaţa: 0,54 kmp; populaţia: 11 locuitori, israeliţi‖1507.
În 1910, doar un locuitor din zece mai ştia româneşte.
1914-1918: „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‖ 1508.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Coţmani făcea parte, ca locţiitor, „Ion a
lui Miron Sauciuc, agricultor, Clivodin‖1509.
1927: „Clivodin (jud. Cernăuţi), plasa Colacinului. La nord de orăşelul Cozmeni.
Uricul lui Ştefan cel Mare arată că satul a fost înfiinţat pe teritoriul Cozmenilor,
proprietatea episcopiei Rădăuţilor. Mai târziu, a fost distrus prin războaie, apoi iarăşi
refăcut. Afirmarea profesorului Dr. Verenca că reînfiinţarea ar fi urmat în anii 1766 şi
1767, prin imigranţii din Galiţia, nu este exactă, căci numele româneşti ale familiilor, din
anul 1800, în număr de 15 nume româneşti, arată că cele 38 de familii, din 1774, au fost
exclusiv româneşti. Slavii au imigrat abia între anii 1774-1780. Proprietarul satului, în
anul 1782: Episcopia Rădăuţilor. Numărul familiilor: în anul 1774 – 38; în 1780 – 96 (!);
în 1786 – 95; în 1926 – 527. Lista familiilor cu nume româneşti şi numărul lor, în timpul
prezent: Andronic 1; Andraş(ciuc) 1; Aron(ovici) 2; Băetul 1; Bejan 9; Bernic 8; Colţun
1; Culeg 4; Damian(ciuc) 2; Dutcă 2; Genecai 6; Grigoţă 11; Gogoman 3; Hamal(ciuc) 1;
Ieremie 4; Jucican 2; Lacustă 1; Machedon 2; Matei(ciuc) 4; Mihai(liuc) 7; Petracă(ovici)
5; Racoviţă 14; Tatulici 6; Tomaş 1; Vacar(ciuc) 7; Vârstă 13; Vodian(ciuc) 1; Zaharie
15. Suma: 134 familii. 134 familii x 5 suflete = 670 suflete‖1510.
1941: Învăţători, la Clivodin, au fost puşi, în vederea românizării, români care nu
aveau legătură cu Bucovina, precum „Alexandrescu Ion, seria 1936, media 7,60, numit în
com. Clivodin, jud. Cernăuţi; Grama Ioan, seria 1936, media 7, numit în com. Clivodin,
jud. Cernăuţi‖1511.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 19431512, următorii
învăţători şi învăţătoare: Alexandrescu Ioan, comuna Clivodin, jud. Cernăuţi, media
8,16; Grama Lucreţia, comuna Clivodin, jud. Cernăuţi, media 8,20‖.
CLOCUCICA. Sat şi moşie ale lui Gavril Moţoc, împreună cu Mihalcea, în 28
iunie 1745, „o parte de pământ din Clocucica a fost tras de târgoveţi la hotarul târgului,
arătând un uric vechiu, de la Ştefan Voievod despre hotarul Mihalcei şi a Clocucichei‖.
Cercetând uricele, Ioan Nicolai Mavrocordat Vodă hotăra „precum târgoveţii de Cernăuţi
să stăpânească acea bucată de pământ, precum au stăpânit-o moşii şi părinţii lor, i9ar
Gavril Moţoc să stăpânească hotarele Mihalcei‖
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1775: Suburbie a Cernăuţilor, dar care aparţinuse Berhometului pe Prut,
Clocucica ţinea, în 1775, de târgul Cernăuţilor, împreună cu care avea 2 boieri, 4 mazili,
10 popi, 48 ţărani, 18 umblători, 18 arnăuţi şi 78 barani. „Numele Clocucica se aminteşte
pe timpul lui Vodă Vasile Lupul. Clocucica avea, în 1776, 178 de familii. Ea e aşezată
spre nord-vest de la Cernăuţi, pe nişte coaste întinse şi largi, ce se înalţă, spre apus, tot
mai mult. Prin mijlocul ei, se mai află dâmburi şi râpe, prin care se revarsă pârâul
Clocucichei, spre gară, pe partea dreaptă a Prutului.
1878: Pe o coastă de acolo, se află o bisericuţă de lemn, transferată încolo din
oraş, în 1874. Ea era situată, înainte, pe strada Sfintei Treimi, acolo unde, astăzi, e
pedagogiul, făcută în 1774 de episcopul Rădăuţului, Dositei Cherescul, şi de fratele lui,
Ilie, Staroste şi Mare-Medelnicer, dimpreună cu soţia lui, Ecaterina. În suburbiul acesta,
sunt, acum, mai multe societăţi, şi anume: 1. Filiala Societăţii Doamnelor Române din
Bucovina; 2. Cabinetul de lectură „Lumina‖, care-şi dă toată silinţa să aibă casă naţională
proprie; 3. Societatea meseriaşilor (a cioplitorilor de piatră) „Frăţia‖. Sufletul societăţii
acesteia e dl profesor de universitate Dr. Ioan G. Sbiera. Steagul ei poartă chipul
Sfântului Ioan de la Suceavă. Acuma, în timpul din urmă, s-a mai înfiinţat, în Clocucica,
un Cabinet de cetire, cu numele „Sfântul Ioan cel Nou‖, în partea nord-vestică, „pe deal‖,
ca o filială a Societăţii cantorilor români din Bucovina „Lumina‖. Primul comitet s-a
constituit în 11 Septemvre 1898‖.
1889: „În anul precedent (adică în 1889, materialul fiind publicat în 1890 – n. n.),
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)‖1513.
1890: Pentru anul 1890, Daniel Werenka dă doar numele învăţătorilor din
Clocucica, Alexandru Cantemir, Ignatz Schmid, Maria Beuca, Eugenie Becul şi Neemia
Fischer, unul dintre aceştia, Alexandru Cantemir, descendent al voievozilor moldoveni
de odinioară, devenind lider al „ruşilor tineri‖.
1896: O colectă pentru Internatul de studenţi din Cernăuţi, făcută, în mai 1896, de
„Georgie VOITCU junior din Suburbiul Clocucica‖, menţionează următoarele nume de
localnici: Ion alui Ilie MUDRAC, Petre alui Ioan COJOCARIU, antiste comunal Michael
VOITCU, Ioan G. GHERMAN, Petru HLUŞCU, Domnica alui Vasile DEGERAT, Petru
UCRAINEŢ, Dumitru JEMNA, Vasile I. PITEI, Gabriel PETIACH, Nicolai HLUŞCU,
Ioan alui Petrea MARCU, Maria alui Georgi VOITCU, Georgi G. VOITCU, Georgi N.
FEGIUC, Nicolai G. HUPCA, Dumitru P. MARCU, Alexandru JEMNA, Georgi alui
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Ivonac JEMNA, Michail I. DEGERAT, Georgi I. GHERMAN, Nicolai JELLA, Michail
I. GHERMAN, Michail alui Ivonac JEMNA, Ioan C. VOITCU, Vasile COJOCARIU,
Manoli MARCU, Ioan VASILACHI, Alexandru PALADIUC, CAJETANOVICI,
Nicolai ŞCUREIU, Alexandru HREHOREŢ, Michail G. MARCU, Nicolai alui Ivonac
JEMNA, Michail G. VOITCU, Michail TIMCU, Petru I. HLUŞCU, Vasile
SANDULEAC, George VOITCU, Vasilie M. MARCU, Nicolai G. VOITCU, Georgi P.
MARCU, Ilinca alui Dumitru HLUŞCU, Georgi GORDUN, Nicolai AXÎNTE, Nicicu
JEMNA, Ioan UCRAINEŢ, Vasile alui Ivonac JEMNA, Andrei CHOMAŞICIUC, Ioan
ŢIBULSCHI, Toader UCRAINEŢ, Simeon TOMAŞCIUC, Georgi N. VOITCU, Nicolai
BOHR, Nicolai SANDULIAC, Vasile TOMASCIUC, Nicolai V. JEMNA, Ilie N.
MARCU, Vasile CHIBICI şi Iulian JEMNA1514.
1907: Din Comitetul naţional pentru districtul Cernăuţi făceau parte, din 10
martie 1907, şi Ion Pisarciuc, şi consilierul comunal George Voitcu din Clocucica 1515.
1907: „Societatea meseriaşilor români din Cernăuţ şi suburbii a ţinut,
Duminică în 15 septembrie, consfătuiri bine cercetate, în Clocucica, la oarele 3 p. m., în
casele vrednicului meseriaş Mihai a lui Ionac Jemna, iar la Roşişa, în încăperile şcoalei
române; la consfătuirea din Clocucica, precum şi la cea din Roşişa, a fost reprezentat
guvernul, printr-un domn comisar. Scopul consfătuirilor a fost programul ce ar fi de
desfăşurat, pe sezonul de iarnă, racolarea de noi membri şi apelul făcut cătră meseriaşi,
de a participa la primirea Societăţii „Carmen‖ (societate corală, care pregătea un concert
pentru luna octombrie – n. n.). Ambele adunări au fost deschise de preşedintele societăţii,
dl Dimitrie Bucevschi, care, prin cuvinte înţelese, a explicat rolul acestei societăţi,
îndemnînd publicul a se înscrie cât de mulţi, pentru a putea forma o societate puternică,
ca astfel să-şi poată îndeplini misiunea sa nobilă, pe care o urmărim cu toţii. Au mai
vorbit, în Clocucica, dl Traian Ilcău şi alţii, care cu toţii şi-au exprimat dorinţa ca, acum,
când noi, românii, suntem copleşiţi de străini venetici, trebuie – vrem, nu vrem – să ne
organizăm şi, astfel, apoi să lucrăm într-acolo, ca să nu dăm de râpă cinstea strămoşilor şi
să arătăm lumii că şi noi ştim şi cunoaştem importanţa meseriei‖1516.
1908: „Societatea „Frăţia cioplitorilor de piatre― din Clocucica aranjează,
Duminică în 20 Septembrie, o petrecere socială-poporală, împreunată cu dans, în şcoala
poporală din loc. Începutul, la 2 ore după-amiaza. Taxa de intrare: 50 bani. Suprasolviri
se primesc cu mulţămită publică. În caz de timp nefavorabil, petrecerea va afla loc a doua
zi, Luni, în ziua de St. Mărie. Toţi binevoitorii poporului român se invită la această
petrecere. Pentru inteligenţă va sta la dispoziţie o clasă pentru dans‖ 1517.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Clocucica, suburbie a oraşului
Cernăuţi, situată spre Nord-Vest de acesta, pe pârâul cu acelaşi nume. Are aproape 2.000
de locuitori, toţi români şi de religie gr or. Ei se ocupă cu grădinăritul, cu agricultura,
parte însă cu creşterea de animale de casă, cu cărăuşitul şi birjăria şi cu negoţul mic. Are
o şcoală populară de băieţi şi una de fete, cu câte 4 clase, şi o biserică ortodoxă filială, cu
hramul „Sfintei Treimi‖, care se afla, înainte, în centrul oraşului Cernăuţi. Această
biserică a fost fondată de fostul episcop al Rădăuţului, Dositei Herescul, cu fratele său,
medelnicerul Ilie, şi soţia acestuia, Ecaterina. Partea aceasta a municipiului Cernăuţi era,
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odinioară, proprietatea domnului Moldovei. Pentru prima oară se găseşte pomenită, întrun hrisov al lui Vasile Lupul din Aprilie 1635, sub numele de Clacaşna (probabil de la
cuvântul clăcaş). Suburbia posedă 330 hectare de pământ arabil, 60 hectare fânaţuri, 85
hectare grădini, 60 hectare izlaz şi 16 hectare pădure. Se găsesc 180 cai, 490 vite cornute,
29 oi, 325 porci şi 52 stupi‖1518.
1914-1918: Pentru Bucovina, au depus ofrandă obolul de sânge „infanteristul Ilie
Şcurei, Clocucica, Regimentul 22, rănit‖1519; „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. Presupunându-se că va fi aflat moartea, se îndrumează, la
cererea soţiei lui, Paraschiva Hnatiuc, născută Şcurei, procedura pentru adeverirea 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‖.
1919: „Dl Nicolae Mihalescul, învăţător superior la Şcoala din Clocucica‖ a fost
numit, prin decretul-lege No. 3.745 din 18 decembrie 1918, inspector şcolar districtual
„pentru oraşul Cernăuţi‖1520.
COMĂNEŞTI. Atestat documentar în 3 august 1601, când, cu întăritura lui
Ieremia Movilă, Vâscan Dobrenchi primeşte uric pentru o parte din satul Comăneşti,
„care este pe Soloneţ, în ţinutul Sucevei, cu loc de iaz şi de moară la pârâul Soloneţul
Mic şi la Botăşana, şi cu pometuri şi cu lazuri, satul Comăneşti izbuteşte, în mod aproape
miraculos, să-şi păstreze statutul răzeşesc, până aproape de venirea austriecilor, doar
jumătate de moşie încăpând pe lacomele mâini călugăreşti.
În 7 decembrie 1739, când membrii familiei Gafenco, Ursuleţ şi Volcinschi
împart între ei moşiile rămase de la strămoşii lor, a şasea parte de sat Comăneşti aparţinea
lui Miron Gafenco.
1742: Jumătate de sat, cea pe care Ghedeon şi Ghelasie, feciorii lui Sabin de
Comăneşti, o vând, în 22 septembrie 1742, pentru 175 lei, lui Iuon Dociul, va rămâne în
proprietatea Tăutenilor, în vreme ce jumătatea cealaltă ajunge, odată cu dania Antimiei şi
a lui Teodor Braha (a şasea parte din sat), pe mâna călugărilor de la mănăstirea Homor,
care se angajează ca, în fiecare an, pe 8 noiembrie, să-i pomenească pe cei doi soţi.
În 8 ianuarie 1756, Ion Dociul dăruieşte o parte de moşie, pe Soloneţ, nepotului
său, Simion Tăutul de Comăneşti, care o va dărui, la rândul său, în 26 iunie 1760,
nepotului său, Simeon Tăutul de Comăneşti, moşia venindu-le din partea lui „Pătraşco
Simionel sterpul‖.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1521, din 1772-1773, înregistrează la
Comăneşti, în Ocolul Vicovilor, fără alte precizări, „38 – toată suma caselor‖, însemnând
5 femei sărace, 2 mazili, 2 ruptaşi, 2 popi, 1 ţigan, 6 argaţi ai mazililor şi ruptaşilor şi 20
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birnici. Cătunul Liuzii Homorului avea 10 case, cu tot atâtea familii de scutelnici ai
spătarului Enăkaki Cantacuzino.
În 1774, satul Comăneşti avea 31 de familii, iar în 1775, când făcea parte din
Ocolul Vicovelor, avea 2 mazili, 3 popi şi 37 familii de ţărani, numărul gospodăriilor
ajungând, în 1784, la 66.
În 12 decembrie 1792, Simion Tăutul lasă, prin testament, jumătate din sat şi din
moşia Comăneştilor feciorilor săi, Ion şi Costache Tăutul.
În 10 ianuarie 1829, feciorii lui Ion Tăutul, Mihalachi şi Vasile, vând partea lor de
sat şi de moşie lui Gheorghe Flondor, pentru 400 ducaţi împărăteşti.
În 1843, biserica Arătarea Maicii Domnului din Comăneşti, înălţată, în 1772, de
mazilul Simion TEUTUL, cu filială în Liudi Homora, unde exista biserica Sfântul Mihail,
adusă din Stulpinani, în 1833 şi reînzestrată, în 1893, cu iconografie adusă de la Pârteştii
de Jos, îl avea patron pe George de FLONDOR, preotul administrator Ambrosie
COMOROŞAN ocupându-se de 1.332 enoriaşi, numărul acestora ajungând, în 1876, sub
privegherea aceluiaşi paroh, la 1.846 suflete. În 1907, sub patronajul imperial, dar şi sub
cel al evreului Nathan STANGER, altarul bisericii din Comăneşti era slujit de parohul
George GEORGIAN, născut în 1844, preot din 1870, paroh din 1880, de preotul
cooperator Tit GEORGIAN, născut în 1872, preot din 1899, cantor fiind, din 1853,
Vasile VASILOVSCHI, născut în 1830.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Rădăuţi – 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‖1522.
1885: La Comăneşti funcţiona, din 1885, o şcoală cu 2 clase, o alta, tot cu 2 clase,
fiind deschisă, în 1887, la Liudi Homora1523.
În 15 decembrie 1886, la Liudi Humora (Comăneşti), pe la orele 8, seara, a fost
prădat Mendel Izg Rosenstreich, pe când cârciumarul evreu se afla la masă. Cei patru
hoţi, înarmaţi cu o puşcă ruginită şi îmbrăcaţi munteneşte, l-au prins pe Vasile Stratău,
sluga cârciumarului, şi l-au legat cu mâinile la spate, apoi au furat 70 florini, tutun, tabac,
hârtie de ţigară, plus două şipuri cu rom şi cu rachiu1524.
În 1890, comuna Comăneşti avea 1.247 locuitori. Primar era Teodor Gafenco,
paroh – George Georgian, cantor bisericesc – Vasile Vasilovschi, iar învăţător – Vasile
Stănescu.
1903: Cabinetul de lectură „Unirea‖ din Comăneşti s-a înfiinţat, în 8 februarie
1903, cu 75 membri, sub preşedinţia lui George BOCANCE. Din comitetul de conducere
mai făceau parteIoan COTLEŢ (vicepreşedinte), Pastei ŞANDRU (secretar), Ştefan
MAIERAN (casier), Teofil CONSTANTINESCUL (controlor), Ioan
CONSTANTINESCUL (bibliotecar) şi Mihail MORARIU (econom) 1525.
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1904: „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‖. Senin şi cald, câte o vilă sau
vreo căsuţă simplă, aşezată între arbori, departe de lume, mă ademeneşte la visuri de
singurătate şi fericire‖1526.
1907: Comitetul districtual al Sucevei pentru alegeri, constituit în 14 martie, îl
avea în componenţă şi pe „Pentelei Avram, gospodar în Ludi-Humorului‖, „din
comitetul electoral districtual‖ făcând parte şi „Ioan Cotleţ, gospodar în Comaneşti‖ 1527.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 1528, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la comăneştenii Varvara
CONSTANTINESCU (20 ani în 1907) şi Ioan CIUHAN (fără vârstă menţionată, în
1907).
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Comăneşti, comună rurală,
districtul Suceava, aşezată pe pârâul Botuşana, afluent al pârâului Soloneţ. Suprafaţa:
9,44 kmp; populaţia: 1.247 locuitori români, de religie gr. or. Este în apropierea drumului
districtual Cacica-Suceava; haltă a liniei ferate Hatna-Câmpulung. Are o şcoală populară,
cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului‖. La 1776,
jumătate era în posesia mazilulul Simion Tăutul, care a zidit aici, în anul 1772, o biserică;
cealaltă jumătate era în posesia mănăstirii Humorului. Comuna şi-a luat numirea probabil
de la o colonie de Cumani, ce s-a stabilit în timpuri aci. În Comăneşti se află o fabrică de
spirt. Populaţia se ocupă cu agricultura şi creşterea vitelor. Comuna posedă 821 hectare
pământ arabil, 110 hectare fânaţuri, 11 hectare grădini, 136 hectare islaz, 115 hectare
pădure. Se găsesc 65 cai, 381 vite cornute, 184 oi, 369 porci, 72 stupi‖1529.
1915: Urmând exemplul Vienei, care iniţiase „Ţintuirea ostaşului ferecat‖, şi al
Berlinului, unde „s-a construit din lemn o statuie uriaşă a generalului Hindenburg, pe a
cărui suprafaţă se pot bate 20 milioane de ţinte‖, colectându-se, astfel, 20 milioane de
mărci, Suceava, „din iniţiativa unui comitet aranjor al serbării, compus din neobositul
prefect Dr. Korn, Preşedintele Tribunalului Dr. Handl, girantul oraşului, consilierul
guvernial V. Gribovschi, şi profesorul gimnazial Dr. Orest de Tarangul‖ a pus să se facă
„un product, lucrat cu multă artă, din lemn de tei, de cunoscutul maestru Vasile Buliga
din Câmpulung‖, după care a trecut la organizarea de colecte publice. Itinerariul bătutului
de ţinte, pentru o coroană bucata, în buciumul din lemn de tei cuprindea „Bălăceana,
Liudihumora şi Comăneşti – duminică, 14 noiembrie 1915‖1530.
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‖ 1531.
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1919: Din Comisiunea agrară de ocol Suceava face parte, ca locţiitor, „Ilie
Iacoban, agricultor, Comăneşti‖ 1532.
1920: „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‖1533.
1921: „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‖1534.
1922: „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: b). în calitate de învăţători definitivi şi
învăţătoare definitive: Valeria Mihaescu la Comaneşti‖1535.
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‖1536.
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‖1537.
1941: Printre primii Eroi ai României Mari se numără şi „Rusu Ioan, soldat, ctg.
1934, cu ultimul domiciliu în comuna Liuzii Humorului, judeţul Suceava, mort la 2 iulie
1941‖1538.
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1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1539, următorii
învăţători şi învăţătoare: Câmpan Ana, comuna Comăneşti, jud. Suceava, media 7,00‖.
1947: „Având în vedere raportul cu Nr. 16.799 din 1947 al Inspectoratului şcolar
regional Suceava, înregistrat sub Nr. 264.182 din 19471540, următorii învăţători se
repartizează, pe data de 1 septembrie 1947, la şcolile primare indicate în dreptul
fiecăruia: Movileanu Emil, de la Baia, la Comăneşti; Antip Zaharia, de la Dănila, la
Comăneşti‖. Se transferă „Scripcaru Veronica, de la Comăneşti-Suceava, la
Homorerul, post TV, soţ învăţător‖1541.
La Comăneşti, satul vizitat adeseori de întâiul pictor român al Bucovinei,
Epaminonda Bucevschi, care avea o soră, măritată cu preotul din Comăneşti, s-au născut
soprana Octavia LUPU-MORARIU (2 septembrie 1903) şi pictorul Alexandru
IACOBAN (28 mai 1910).
COMĂREŞTI. Satul este atestat documentar din 3 august 1610, zi în care
Ionaşco, Todosca şi Toader, copiii lui Pătraşco, strănepoţii lui Vasile Machidon cel
Bătrân, vând a patra parte de sat Comăreşti, pentru 120 taleri de argint, lui Zaharia, fiul
popei Iuon, şi nepotului său, Nichita, şi ei strănepoţi ai lui Vasile Machidon. În 1640,
Zaharia şi Nichita vor cumpăra, cu 20 taleri, „ocina de Comăreşti din vatra satului, din
cămp şi lazurile cumpărate‖ de la Ioana, nepoata Salominei, strănepoata lui Gribincea de
Comăreşti.
În 29 mai 1620, un răzeş, Machidon din Comăneşti, este martor la vânzarea
satului Bahrineşti.
În 21 august 1687, Dumitraş Langă, fiul lui Constantin şi nepotul lui Langă cel
Bătrân din Comăreşti, vinde lui Leon şi lui Gheorghe Goian, pentru 15 bani de argint, „o
vacă cu viţel, socotită la 8 lei bătuţi…, poiana ce se cheamă Gura Heleşteului, a doua, în
deal, în dreptul celei dintâi, a treia, însă sub oblasul cel de sus, apoi a patra, sub mocir,
care se cheamă Locică‖.
În 20 septembrie 1695, Ion Lastiuca zălogea lui Ion Vlădescul, pentru 11 lei
bătuţi, „partea lui Machidon din sat din Cumăreşti ce este pre apa Siretului‖.
În 11 mai 1706, când Gavrilaş Frunză şi jupâneasa Gafiţa, fata lui Andronachi
Vlad, lăsau copiilor lor, Ioan şi Maria, jupâneasa diaconului Nicolai Borşan, părţile de
moşii moştenite după bunicul lui Frunză, Andronachi Peletiuc, „în Vilavce, în Carapciu,
în Costeşti, în Comăreşti, în Budiniţă şi pe aiure de pe socrul meu, Andronachi sin
Simion Vlad în Banila moldovenească şi de pe socra me, Nastasie, fata lui Vasile
Căzăcescul, având noi parte de moşie în Berhomete, în Lucavăţ, în Panca şi în munte, în
ţănutul Sucevii, şi în Vaselev, în ţănutul Cernăuţului‖.
În 22 iulie 1758, Toma, nepotul lui Dumitraşco Lastiuca, moşteneşte jumătatea de
sat Comareşti, pe care bunicul său o cumpărase de la Vasile Gribincea.
1760: Popa Iftimie din Călineşti şi fraţii săi moştenesc de la bunicul lor, Zaharie,
o jumătate şi o optime din Cumăreşti, în 25 ianuarie 1760, părţi confirmate şi în 15 martie
1762, când Alexandru Vasilco, fiul lui Ion Vasilco, stăpânea a opta parte din sat,
Gheorghie Răpta – a patra parte, care fusese a lui Ivaşco Ţăntă, care se trage din Toader
Iuraşco mare paharnic.
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În 20 iulie 1763, se cercetează o ceartă între răzeşi, „zicând Vasile Brahă cu
Răpteştii că au părţi de moşie la Comăreşti… de la moşul lor, Ivaşco Ţintă şi Solomona,
care Ţintă avusese două fete cu Solomona, anume Mariana, căsătorită cu Tăutul, din care
se trag Lupulenco, Răpta şi Vasile Brahă, şi a doua fată, Sofronia, fosta soţie a lui Stratea,
care a făcut pe Cârste, părintele lui Nicolai‖.
1772; Recensământul lui Rumeanţev1542, din 1772-1773, înregistrează la
Comăreşti din Ocolul Berhometelor „10 – toată suma caselor‖, însemnând toţi atâţia
birnici.
În 1774, satul Comăreşti avea 14 familii, iar în 1775, conform evidenţelor lui von
Spleny, dar împreună cu Storojineţ, 1 mazil (Gheorghe Flondor), 1 popă şi 42 familii de
ţărani, numărul acesta sporind, până în 1784, la 82.
În 27 septembrie 1775, un sfert din satul Comăreştii est revendicat de fraţii Iuon şi
Vasile Veriha şi de Vasile Onciul, care primiseră moşioara de la bunica lor, Paraschiva,
fata lui Lupul Tăutul, dar o vedeau împresurată de Gligoraş Reus din Igeşti, care susţinea
că ar moşteni partea aceea de sat de la unchii lui, Tănasie Răpta, Gheorghe Răpta şi
Gavrilaş Lupulenco, care îl zălogiseră lui Mihalachi Calmuţchi, în contul unui împrumut
de 110 lei, iar el, Reus, ar fi răscumpărtat sfertul de sat.
În 18 februarie 1781, Gligoraş Volcinschi şi jupâneasa Ileana, cumnatul lui,
Costaş Bohatiriţ şi jupâneasa Nastasia (Ileana şi Nastasia erau fetele lui Vasile Brahă şi
ale jupânesei Maria, deci nepoatele lui Iuon Lupulenco) vindeau partea de moşie primită
de la mama jupâneselor, Maria, pentru 250 lei, lui Iuon Mitescul căpitan şi jupânesei lui,
Casandra.
În 10 septembrie 1782, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a
proprietăţilor în Bucovina, protopopul Iftimi Baloşescu declara că stăpâneşte, împreună
cu rudele sale, o jumătzate de sat Comăreşti, iar din cealaltă jumătate, cinci optimi dintrun sfert. Vasile Coce stăpânea o optime din sat, zestrea soţiei lui, fata lui Vasilco, cel care
cumpărase moşioara de la Isac Goian; Vasile Onciul şi rudele lui stăpâneau o optime şi o
şaisprezecime, parte baştină (zestrea soţiei lui, Paraschiva, fata lui Lupul Tăutul), parte
cumpărătură, iar căpitanul Iuon Mitescul stăpânea şaisprezecimea de sat pe care o
cumpărase, cu 250 lei, în 1781.
În 1 noiembrie 1797, Tănase Răpta de Comăreşti avea să lase copiilor lui, Aniţa,
Ion, Ileana, Iftimia şi Mihalachi (partea fetei moarte, Cârstina, îi revenea băiatului ei,
Ion), moşiora lui din Comăreşti şi din Vilauce.
1798: Toader Lastiuca va lăsa moşioara, după o judecată, vărului său, Ilaş
Lastiuca din Căbeşti, fiul lui Ştefan Lastiuca, în 10 august 1798.
1827: Partea de sat a lui Gheorghe Răpta va fi moştenită, în 25 noiembrie 1827,
din voinţa văduvei sale, Paraschiva (născută Buţura, fata Mariei Buţura din Ivancăuţi), de
copii lor, Safta şi Casandra, care moşteneau şi 50 stânjeni la Bănila Moldovenească, în
lungul hotarului Ciudeiului, până în hotarul Jadovei.
În 18 februarie 1806, Mihalachi Răut şi Vasile Ciornii vindeau lui Sămon Grigor
von Turcul părţile lor de moşii în Comăreşti pe Siret, „din hotarul Bobiştilor păr-în
hotarul Bănilii moldoviniaşti, care să tragi… di pi maica loar, anumi Marie, soră bună cu
Toma Barnaovschi, din stâlpul lui Dumitraşco Lastivca‖.
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Prin testamentul din 25 iunie 1820, Ilie Baloşescul din Stăneşti pe Siret lăsa soţiei
sale, Măriuca, şi copiilor lor, Catrina, Ştefan şi Vasăli, moşia din Comăreşti, „adică
heleştu şi moară şi altele, care am în stăpânire cu fraţii‖.
În 1843, biserica Arătarea Maicii Domnului din Comareşti, ctitorită, în 1812, de
George de BALOŞESCUL, sfinţită în 1817 şi restaurată în 1884, cu 358 enoriaşi,
patronată de Dimitri de VASILCO, era slujită de preotul Nicolai MITROFANOVICI. În
1876, patroni ai bisericii, care servea şi enoriaşii din Slobozia-Comareşti şi din Fântâniţa,
erau Constantin de BALOŞESCUL şi Nicolai de VASILCO. Parohul Iakob
GROMNICKI păstorea peste 1.761 suflete. În 1907, patroni ai bisericii erau Constantin şi
Ioan de BALOŞESCUL, precum şi evreii Anton KRAYGHER şi N. FRANKEL, paroh
fiind Onufrei MALCINSCHI, născut în 1862, preot din 1899, paroh din 1905, care-l avea
cantor, din 1899, pe Ioan ALBOTA, răzeş din Cuciurul Mic, născut în 1868.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖1543.
În Comareşti funcţiona, din 1886, o şcoală cu 2 clase1544.
În 1890, Comăreştii aveau 956 locuitori, paroh fiind Teodor Şcraba, învăţător –
Ioan Şcraba, iar primar – Dionisie.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Comăreşti, comună rurală,
districtul Strojineţ, aşezată pe malul drept al Siretului, între Jadova şi Panca. Suprafaţa:
3,95 kmp; populaţia: 956 locuitori ruteni, de religie gr. or. Se compune din vatra satului şi
din cătunele Biscău şi Tisovăţul. În apropiere, se află drumul districtual BerhometStorojineţ, de care Comăreşti este legat printr-un bun drum comunal; de asemenea, e
legat şi cu Comăreşti-Slobozia. E staţie de drum de fier a liniei Berhomet-Hliboca. Are o
şcoală populară, cu o clasă; o biserică parohială, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului‖, de care ţin cătunele Bescău şi Tisovăţul. La 1776, era în posesia protopopului
Eftimie. De Comăreşti ţine pădurea Fântâniţa. În această pădure se află Movila Jazova, pe
care se văd 2 brazi uriaşi, crescuţi laolaltă, cu o înălţime de 20 m. Este o credinţă în popor
că, sub aceşti brazi, se află o comoară. Poate de aci să provine şi numele satului.
Populaţia se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 357 hectare
pâmânt arabil, 95 hectare fânaţuri, 12 hectare grădini, 303 hectare izlaz, 1.959 hectare
pădure. Se găsesc 18 cai, 444 vite cornute, 111 oi, 178 porci şi 40 de stupi. ComăreştiBiscău, moşie, cu administraţie specială, districtul Strojineţ. Suprafaţa: 14,34 kmp; populaţia: 108 locuitori, în majoritate izraeliţi şi ruteni; religia gr. or. şi mozaică.
Comăreşti-Halpern, moşie, cu administraţie specială, districtul Strojineţ. Suprafaţa: 5,20
kmp; populaţia; 227 locuitori, în majoriritate ruteni, de religie gr. or. Se compune din 2
moşii: 1). Comăreşti-Halpern propriu-zis, şi 2) Comăreşti-Slobozia-Halpern. ComăreştiSlobozia sau Fântâniţa, cormună rurală, districtul Storojineţ, aşezată spre Nod-Est de Co1543
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măreşti. Suprafaţa: 2,43 kmp; populaţia: 752 locuitori ruteni, de religie gr. or. Este în
apropiere de drumurile districtuale Storojineţ-Sniatin şi Berhomet-Storojineţ, precum şi
de linia ferată Berhomet-Hliboca. De acestea două din urmă este legată prin drumul
comunal Comăreşti-Slobozia – Gara Comăreşti. Posedă o şcoală populară, cu o clasă, o
biserică particulară, întreţinută de boierul Calmuschi, care are ca atenenţă biserica filială
din Revna, fostă întâi filială a mănăstirii „Schitu Mare‖ (din Polonia – n. n.), mai târziu
parohială şi, în cele din urmă, fiilială a bisericii din Slobozia-Comăreşli. Aci e o colonie
de locuitori scutelnici (ruptaşi), precum se vede chiar din numele Slobozia, înfiinţată pe
domeniul comunei Comăreşti. La 1776, forma un singur sat şi moşie, în proprietatea
protopopului Eftimie. Populaţia se ocupă cu agricultura şi creşterea vitelor. Comuna
posedă 875 hectare pământ arabil, 444 hectare fânaţuri, 750 hectare grădini, 202 hectare
islaz, 1.229 hectare pădure. Se găsesc 84 cai, 315 vite cornute, 126 porci, 87 stupi.
Comăreşti-Slobozia-Halpern, moşie, cu administraţie specială, atenenţă a moşiei
Comăreşti-Halfern. Are o populaţie de 177 locuitori ruteni. Comăreşti-Vasilco, moşie,
cu administraţie specială, districtul Storojineţ. Suprafaţa: 45,98 kmp; populaţia: 210
locuitori izraeliţi şi ruteni gr. cat‖1545.
1910: „În 25 decembrie 1910, a avut loc o adunare generală extraordinară a
Societăţii „Mazililor şi răzeşilor‖ în Comareşti, la care au participat vicepreşedintele
Societăţii din Cernăuţi, dl Dr. Iancu cav. de Cuparencu, şi dl Ioan Drafta. La gara din
Slobozia-Comareşti, au fost întâmpinaţi… de mazilii şi răzeşii comunei, în frunte cu
primarul, dl Fuştei. Adunarea s-a ţinut în curtea dlui Fuştei. Au vorbit domnii Cuparencu
şi Drafta în limba română şi rusească… Din familiile răzeşeşti din Comareşti amintim
Şcraba, Hadinca, Albota, Ignatescu, Orjendovici şi Brânzan‖1546.
1910-1913: „Până la 1910, a existat în Comăreşti o singură şcoală primară, din
care românii nu mai aveau nici un folos, pentru că copii lor trebuiau să înveţe ruteneşte.
Fostul inspector rutean Omelian Popowicz, ştiind că aici este populaţie românească, care
eventual ar putea să-şi revindece drepturile şi ar putea cere şcoală românească, a dres
lucrurile astfel că o atare cerere nu s-a formulat. El i-a pus învăţătorului de acolo condiţia
că, dacă n-a veghea destul de bine asupra şcolii ruteneşti şi dacă s-ar întâmpla că sătenii
ar cere şcoală română, atunci îl scoate din serviciu. Şi mijlocul acesta s-a arătat destul de
potrivit, căci învăţătorul aşa a îmblat cu oamenii, că ei au rămas nepăsători faţă de
caracterul ucrain al şcoalei. În anul 1910, s-a activat o expositură la Comăreşti-Tisovăţ,
pentru că s-a constatat că sunt vreo 30-40 de copii, în cotul (cut, adică sat mic – n. n.)
acesta, care erau prea departe de şcoala din centru, încât să fi putut fi siliţi să cerceteze
şcoala aceasta. Ce raport au făcut învăţătorii ucraini, privitor la numărul şcolarilor din
Tisovăţ, nu ne este cunoscut, numai atâta ştim că, pentru cei 40 de copii, s-au aşezat, la
Comăreşti-Tisovăţ, trei învăţători (Duczak şi doi Poclitar). Nu înţelegem însă cum
purcede autoritatea şcolară şi de ce motive se lasă condusă, dacă sistemizează trei posturi
de învăţători, pentru un număr de 40 de copii, unde legile şcolare cer, de la un învăţător,
să instruiască până la 80 de copii! Şi cei trei învăţători, de fapt, n-au avut ce face toţi, la
cei 40 de inşi, şi s-au primblat tot anul, îmblând şi frământându-şi capul cu chestii care nu
se ţin de şcoală, ba ocupându-se cu lucruri care stau de-a dreptul în contrazicere cu
misiunea unui învăţător, precum sunt diferitele mijlociri de vânzări şi cumpărări, cu
agitaţii politice etc. Dar învăţătorul Duczak n-a fost mulţămit cu atâta, ci a căutat ca,
1545
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pentru cei 40 de copii, să se activeze o a doua clasă, pentru că, într-o singura clasă nu se
puteau instrui. Face deci un raport fals, către inspectorul districtual ucrain, arătând că are
un număr de 113 copii, şi cere să se activeze o şcoală în cotul Comăreşti-Zrub, care e la o
depărtare de numai 2, până la 2 km şi jumătate de Tisovăţ. Fostul căpitan (prefect, adică –
n. n.), Dr. Korn, fără multă cercetare, dă poruncă consiliului comunal din Comăreşti să
hotărească imediat activarea unei şcoale independente la Comăreşti-Zrub. Consiliul
comunal a raportat că depărtarea între Comăreşti-Tisovăţ şi Comăreşti-Zrub nu e mare,
aşa că copiii pot îmbla, de la amândouă coturile, la aceiaşi şcoală, cu atât mai lesne că
localul pentru şcoală se poate alege chiar la mijloc. În aşa mod, s-ar evita spese zadarnice
pentru comună, care e o comună săracă şi n-are de unde cheltui bani pentru prea marea
comoditate a învăţătorilor. Şi, în fine, şi numărul copiilor obligaţi să cerceteze şcoala nu e
încă aşa mare, încât să nu mai încapă într-o şcoală. Căpitanul (prefectul de Storojineţ – n.
n.) Korn, înfuriat că comitetul comunal nu se supune orbiş poruncilor sale, ci apără
interesele comunei, ameninţă că-i va dicta o pedeapsă primarului, dacă şcoala cerută nu
se va hotărî la reprezentanţa comunală. Atunci membrii comitetului comunal, cu primarul
în frunte, se duc la căpitan, să-i dea lămuririle necesare şi să-i explice că, de fapt, nu e
lipsă a se crea a doua şcoală, pentru 40 de copii, şi, spre încredinţarea căpitanului, ceru o
comisie la faţa locului. Căpitanul delegă pe un comisar, care însă nu se duse la Tisovăţ şi
Comăreşti-Zrub, pentru constatare, ci se prezintă în cancelaria primăriei, să silească pe
primarul şi comitetul comunal să hotărească activarea şcoalei în chestie. Comitetul
comunal, când auzi că Duczak a făcut raport că are 113 copii înscrişi, unde e cunoscut în
comună că sunt numai 40 de copii, la Tisovăţ şi Comăreşti-Zrub, ceru numaidecât să vadă
izvodul lui Duczak. După izvodul acesta, s-au constatat, din coturile numite, de fapt
numai 40 de copii de şcoală, iar restul de 73 erau introduşi parte din comunele învecinate,
Panca şi Davideni-Zrub, parte figurau în izvod copiii ieşiţi din şcoală, logodiţi, căsătoriţi,
copii de piept, ba chiar morţi. Pe baza constatărilor acestora, reprezentanţa comunală
declară că nu va îngădui activarea şcoalei cerute, căci expozitura din Tisovăţ ajunge
pentru 40 de copii. Câteva luni după aceasta, învăţătorul ucrain ceru, de la comună, bănci,
lemne, material didactic etc., pentru şcoala din Comăreşti-Zrub. Atunci reprezentanţa
comunală se duse iar la căpitănie, să întrebe cum vine învăţătorul să le ceară lucrurile
acestea, pentru o şcoală care nu s-a putut activa contra voinţei comitetului comunal. Un
domn de la căpitănie, probabil inspectorul ucrain, a scos un act, zicând că aici stă că
comitetul comunal a hotărât doar singur activarea şcoalei. Protestând vornicul cu
comitetul comunal contra procesului verbal falsificat, domnul respectiv a căutat să-i
molcomească pe oameui, zicând: „În procesul-verbal stă că comuna a consimţit la
activarea şcoalei în Comăreşti-Zrub, dar dacă ea nici acuma nu consimţeşte, atunci protocolul se va îndrepta‖. Aşa se petrec lucrurile în Comăreşti. Pe baza izvodului falsificat
de învăţătorul Duczak, comisarul făureşte un proces-verbal falsificat şi, peste noapte, se
pune comunei în cârcă o şcoală ucraină, ca să o susţină din calicia ei, pentru vreo 15
copii! Şi să nu credeţi că e basm, sunt lucruri adevărate. Acum, să vedem ce zic datele
oficiale, cu privire la frecvenţa şcoalei din Comăreşti-Tisovăţ. Şematismul şcoalelor primare arată aici, în 1910, elevi înscrişi: 105 şi examinaţi, la sfârşitul anului, sunt numai
31! Pe anul 1911, şcoala aceasta are 2 clase, a doua activată cu data din 12 Octombrie
1911, Nr. 14.083, la Comăreşti-Zrub, sub împrejurările arătate mai sus. Elevii înscrişi de
harnicul agitator Kost Pokletar (Poclitar, unul din fraţii menţionaţi mai sus – n. n.), cu
ajutorul auxiliarului Mykola Melnyczuk, sunt 155, iar clasificaţi numai 36; de fapt însă
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îmblau la şcoală regulat numai 9 copii şi, pentru aceştia, trebuie 2 învăţători! În
Comăreşti-centru au fost 47 de copii, la care sunt aplicaţi doi învăţători, un superior şi o
învăţătoare, dar, de fapt, au umblat la şcoală numai 20 de copii! Aşadar, comuna plăteşte
4 învăţători pentru 47 + 36 = 83 de copii, din care numai 29, până la 30, cercetează
şcoala, aşa că pentru aceştia ajunge un singur învăţător, iar ceilalţi 3 învăţători trebuie
numaidecât expediaţi aiurea. Pentru aceea plătesc sărmanii săteni bani grei, câştigaţi în
sudoarea feţei, ca învăţătorii să poată duce o viaţa, parazită, o viaţă de trântori?! Şi
învăţătorii ucraini, în lipsa unei ocupaţii serioase la şcoală, îşi caută de lucru aiurea. De
regulă, sunt ei agenţi ai asociaţiei „Selanska Kassa‖, parcelând şi căutând să desfacă locurile cumpărate de asociaţia ucraină, câştigând şi de acolo bani, pentru mijlocire, pe
lângă leafa de învăţători, pe care o iau degeaba. Cel mai mult se ocupă însă învăţătorii
ucraini din Comăreşti cu hărţuirea populaţiei româneşti, în agitaţii politice şi propagarea
ideilor anarhiste şi de distrugere a tot ce este bun şi cinstit. Învăţătorul superior din
Comăreşti, Morowyk, bunăoară, în loc să facă şcoală cu copiii, aduna în localul şcoalei
oameni, pentru a-i povăţui în tainele politicii ucraine. Localul şcoalei e degradat de
superiorul acesta la rangul unei spelunci de agitaţie. Învăţătorul Kost Pokletar terorizează
pe părinţii acelor copii, care îmblă la şcoala particulară românească, îi scrie la pedeapsă şi
câte altele, de trec două săptămâni, trimete acest Pokletar izvod nou la căpitănie şi-i bagă
pe sărmanii gospodari dintr-o pacoste, în alta. El s-a şi rostit, nu o dată, în public că, atâta
vreme are să-i scrie la pedeapsă pe români, până nu se vor lepăda de şcoala particulară
românească şi nu se vor întoarce iarăşi la cea publică ucraină, sau până nu-şi vor pierde
toată avericica, plătind la pedepse. Pe lângă denunţările şi terorizările oamenilor noştri, se
dedă acest Pokletar şi la acte criminale. Astfel a mituit el odată pe agricultorul din
Tisovăţ Dimitrie Pobijan, ca acesta să spargă fereştile la şcoala particulară. Lucrul acesta
s-a adus la cunoştinţa jandarmeriei locale şi s-a făcut plângere, la timpul său, şi dlui
preşedinte al ţării. Plângerea s-a trimis, de către prezidiul ţării, inspectorului rutean spre
cercetare, dar inspectorul i-a maltratat, în tot chipul, pe martorii induşi în plângere, ca să-l
scape din nevoie pe al său Pokletar, falnic luminător al tineretului, care, la timpul său,
dădea câte 20 de bani copiilor de la şcoala sa şi-i îndemna să arunce cu bolohani în cei de
la şcoala românească. Ce s-a ales din plângerea comăreştenilor nu ştim, atâta vedem că
Pokletar lucră, în felul său, mai departe contra locuitorilor români. Se vede că inspectorul
ucrain din Storojineţ se crede chemat a acoperi toate potlogăriile învăţătorilor puşi supt
supravegherea sa. Aceste sunt numai câteva exemple despre suferinţele românilor din
Comăreşti. Le scoatem dintr-o lungă plângere, aşternută pe patru coli, sosită la redacţia
noastră şi iscălită de 20 de agricultori fruntaşi. Le publicăm, ca să le aducem la cunoştinţa
autorităţilor şi în atenţia deputaţilor noştri‖ 1547.
1911: „Pe lângă alte comune din tară, au decis şi comunele Panca, Comareşti,
Comareşti-Tisoveţ, 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‖1548.
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1911: În 17 noiembrie 1911, sătenii din Comăreşti şi Comăreşti-Tisovăţ primeau
vizita liderului mazililor şi răzeşilor, Ioan cav de Cupărencu – cum îşi zicea Kuparenko,
de când îl apucase amocul românismului. Iar „poporul, mulţămind domnilor din Cernăuţi
pentru osteneala ce au avut cu vizitarea şcolilor, le-a adus, cu prilejul acesta, şi o serie de
plângeri‖, toate vizându-l pe „învăţătorul Poclitar de la şcoala ruteană din Comăreşti‖. Iar
la sfârşit, „se plâng oamenii şi asupra cârşmarilor, care, contra legii, ţin cârşmele deschise
chiar şi Duminica şi dau prilej la fapte rele, îmbătându-i pe oameni‖1549.
1914-1914: Au vărsat sânge pentru Bucovina şi comareştenii „vânătorul Tanasă
Huţuleac, Slobozia Comareşti, Bat. 30, rănit, şi rezervistul Dumitru Lăcustă, Slobozia
Comareşti, Reg. 30, prizonier‖ 1550.
1921: „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‖ 1551.
1921: „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: Baloşescu Ioan de, Slobozia
Comareşti (Jadova); Flondor, născută Grigorcea Elena de, Slobozia Comăreşti;
Kraigher Maria, Slobodzia-Comareşti‖1552.
1922: „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:
Iulian Drafta la Comareşti‖1553.
CONIATIN. Sat de graniţă, aflat în apropiere de Putila, situat, pe Ceremuşul Alb,
între Câmpulung Rusesc şi Iabloniţa, cu populaţie huţănească, din 20 mai 1762, când
egumenul Putnei, Vartolomii, încurajează exodul huţănesc spre proprietăţile mănăstireşti,
Coniatinul avea, în 1774, 94 familii de huţani, numărul acestora sporind, până în 1784, la
119.
În 8 iulie 1793, Vasile Balş vindea lui Iacob Romaşcan un sfert din satele
Coniatin, Stebnic Iabloniţa şi un sfert din Ispas.
În 24 iunie 1795, când se împart moşiile lui Mihalachi Giurgiuvan, conform
voinţei sale testamentare, „parte din Conetin‖ rămâne văduvei sale, Maria, fata lui Ioniţă
Potlog.
1803: „În 1803, comunitățile Câmpulungul Rusesc, Iabloniţa, Coniatin și Spetki
au dat în judecată pe proprietarul Aiwas, pentru că ar fi cerut de la ei taxe ilegale, cum ar
fi brânză sărată de oaie, caş, sculuri de lână toarsă, piei de oaie și, în pls, robotă.
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Cancelaria judecătorească le-a dat dreptate sătenilor, în sensul hrisovului lui Duka-Vodă,
contractele voluntare ulterior încheiate nefiind luate în considerare. Cu toate acestea, în
1807, comunitățile menționate mai sus s-au angajat să plătească 1.000 florini dobânzi
anuale şi să angajeze câte un căruţaş, din fiecare sat, pentru a aduce produsele manuale la
Vijniţa… Procese similare au avut loc și în anii 1814, 1815 și 1825. Țăranii au cerut
respectarea hrisovului și asigurarea terenurilor, pădurilor și pășunilor necesare.
Proprietarii munţilor au răspuns că subiecții nu au dat zeciuiala; taxa pe fiecare oaie este
o compensație pentru faptul că ei își pasc oile pe pășunile întinse și pentru lemnul luat din
pădurile impunătoare. Decretul din 22 mai 1826 a stabilit că se vor aplica numai acele
obligații, care corespund celor din hrisovul lui Duka-Vodă, plus cele pe care muntenii și
le-au asumat în mod voluntar. De asemenea, s-a subliniat faptul că, în 1814, ei erau încă
liberi să folosească pajiști și păduri, astfel încât li se permitea să obțină gratuit lemn de
plută, pentru vânzare. Întrucât guvernul nu și-a pus în aplicare în mod ferm ordinele,
disputele au continuat, astfel că, la începutul anilor 1940, a existat o răscoală, care a
determinat, în 1843, încartiruirea a 900 de soldați în aceste zone. Răsculații au fost
pedepsiți, iar liderii lor închiși. Printre ei a fost și Lucyan Kobylica‖ 1554.
În 1843, biserica Sfântul Vasile din Coniatin, cu 830 enoriaşi, patronată de Mihail
de ROMAŞCAN, Ioan de GAFENCO şi Grigore de AIVAS, avea neocupat postul de
paroh. În 1876, patron al bisericii era Gudenus GORDIAN, paroh fiind Vasile HIMEN,
numărul enoriaşilor rămânând aproximativ acelaşi (859). În 1907, comuna bisericească
Coniatin şi Semacova, cu biserică în Coniatin, număra 1.199 enoriaşi, patron al bisericii
find Ladislaus Graf BAWOROWSKI. Paroh în Coniatin, dar şi în Iabloniţa, era Ştefan
HALIP, iar cantor, din 1902, Vasile TOUSTIUK, născut în 1872.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Vijniţa – 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‖ 1555.
1884: În Coniatin funcţiona, din 1884, o şcoală cu o clasă 1556.
În 1890, comuna Coniatin avea 1.091 locuitori. Primar era Vasile Charabanovici,
paroh – George Daşchievici, iar cantor bisericesc – Teodosie Şcraba.
1891: „Moralitatea locuitorilor din munți este rea. La începutul acestui secol, se
spune că un fel de comunitate feminină a existat în rândul huzulilor și, de cele mai multe
ori, femeile se ofereau străinilor. Sănătatea acestor locuitori de munte era la fel de proastă
la acea vreme; orașele întregi au fost contaminate de boli sexuale. Acum, circumstanțele
s-au dovedit a fi mai favorabile; cu toate acestea, ele sunt încă de condamnat, în
comparație cu cele ale rezidenților învecinați. Cât de departe poate ajunge această
aberație morală se poate înţelege din exemplul unui proces, ţinut în fața judecătorilor de
la Cernăuţi, în anul 1891, proces din care a rezultat că o huţulcă din Coniatin, în asociere
cu iubitul ei, şi-a ucis bărbatul și, în timp ce cadavrul era încă în casă, s-au dedat unei
înflăcărate orgii sexuale. Întâmplător, există încă cazuri, în care huţulcele se oferă
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singure, dar numai dacă sunt bete. Recent, la Seletin, un bărbat a făcut un copil cu fiica
sa, iar la Zabie, un huţul, care a făcut o fiică cu o femeie în afara căsătoriei, a avut relații
sexuale şi cu ea, apoi și cu nepoata care i s-a născut. De asemenea, este semnificativ
faptul că o mamă nu a ezitat să le spună călătorilor că fiica ei a murit de sifilis
(poterucha). Un raport oficial spune că femeile huţule cred că este un păcat să te refuzi
unui bărbat. Alții împărtăşesc eresul că orice femeie, care este capabilă să nască, dar nu a
născut, va trebui să mănânce prunci în cealaltă lume‖1557.
1895: Casele din Coniatin, durate din bârne, ca peste tot în Carpaţii Orientali, au
„partea exterioară a pereților netencuită cu argilă sau mortar; în mod excepțional, se
tencuiesc cel mult cadrele geamurilor. Benzile de tencuială din jurul ferestrelor sunt
văruite în alb sau se tencuieşte o suprafaţă dreptunghiulară care cuprinde ambele ferestre;
în Coniatin puteți vedea, deseori, dungi orizontale de tencuială între bârnele pereţilor‖ 1558
1785: În „17 și 18 aprilie, apoi în 1 și 2 mai 1785, furtunile cu grindină de pe
valea superioară a Ceremuşului au provocat pagube mari. Apoi locuitorii din Iabloniţa,
Coniatin și Câmpulungul Rusesc au ajuns la concluzia „că așa vreme rea a fost adusă de
„bătrânele‖, adică de așa-numitele vrăjitoare de acolo‖. Pe 8 mai, prin urmare, au izbutit
să adune toate femeile bătrâne într-un hambar şi le-au cerut să oprească potopul, apoi au
început să le ardă părul. Ele ar fi fost, cu siguranţă, ucise, dacă, în ultima clipă, „unii
dintre cei mai respectaţi bătrâni de acolo‖ nu le-ar fi considerat pe aceste bătrâne ca
ştiutoare „in futurum‖, care pot şti viitorul‖1559.
1896: În Coniatin era preot Vasili Kozaricziuc, autor a unor studii monografice,
publicate la Viena – în special în Globus, iar în Sergie, Georgi Hanicki, de la care
istoricul şi universitarul Raimund Friedrich Kaindl a primit importante informaţii (p. 408)
pentru studiul său Der Festkalendar der Rusnaken und Huzulen (Calendarul sărbătoresc
la Runaci şi Huţuli) 1560. Povestea aceasta o reia istoricul Kaindl şi în studiul (p. 272)
publicat în Globus, intitulat Die volkst mlichen Rechtsanschauungen der Rutenen und
Huzulen (Părerile juridice populare ale ruteanului şi Huţulului) 1561, aşa că satul Coniatin a
ajuns cunoscut în tot imperiul german, în ciuda predispoziţiei spe intimitate şi însingurare
a munteanului.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Coniatin (Koniatyn), comună
rurală, districtul Vijniţa, aşezată pe Ceremuşul Alb, între Dolhopole şi Iabloniţa.
Suprafaţa: 21,46 kmp; populaţia: 1.091 locuitori ruteni, de religie gr. or. Se compune: 1).
din satul de reşedinţă Coniatin, aşezat la confluenţa pârâului cu acelaşi nume cu
Ceremuşul Alb; are 393 locuitori şi având ca cătune atenenţele Hliboca şi Pleta; şi 2). din
satul Semacova. Satul de reşedinţă este lângă drumul de munte Iabloniţa-Stebne; are o
şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială, cu hramul „Sfântul Vasile‖. La 1776,
depindea de Câmpulungul Rusesc. Numele său provine de la cuvântul rusesc Konj = cal.
Această numire este în legătură cu o legendă, care spune că acest loc era cuibul unor
renumiţi hoţi de cai. Populaţia, formata din huţani, se ocupă cu prăsila de vite şi cu
exploatarea pădurilor. Comuna posedă 172 hectare pământ arabil, 1.023 hectare fânaţuri,
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13 hectare grădini, 382 hectare izlaz, 13 hectare poieni, 1.311 hectare păduri. Se găsesc
108 cai, 552 vite mari cornute, 1.117 oi, 270 porci şi 93 stupi. Coniatin (Koniatyn),
târlă, pendinte de moşia cu administraţie particulară Putila, districtul Vijniţa. Semacova,
sat, care, împreună cu satul Coniatin, formează comuna rurală Coniatin, districtul Vijniţa.
Este aşezat la Est de satul reşedinţă şi are o populaţie de 626 locuitori. Se compune din
vatra satului, cu 410 locuitori, şi cătunele: Hliboca, Pleta şi Rosişnei‖1562. Situat la
poalele munţilor Chicerele Roşişnei, Maximeţ, Pleta şi Semacova şi ale dealurilor
Bulenca, Hliboca, Lipovăţul, Pohar şi Volşineţ, Coniatinul avea cinci părţi de sat,
Chicera, Hliboca, Kipovăţ, Roşişna şi Seneţa, precum şi trei cătune, Hliboca, Pleta şi
Semacova.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1563, următorii
învăţători şi învăţătoare: Mina Iaroslava, comuna Iabloniţa, Coniatin, jud. Rădăuţi,
media, 7,11, şi Martinescu Trandafira, comuna Coniatin – Semacova, media 7,62‖.

CORCEŞTI. Satul lui Sima Corcea, de lângă Cupca, întărit lui Sima, de Ştefan
cel Mare, în 1462, Corceşti pe Cozancea, învecinat cu Pătrăuţi pe Siret, Frătăuţi,
Târnauca şi Cupca, menţionat printre proprietăţile mănăstirii Dragomirna, în 22 martie
1654, devine selişte pustie, în veacurile următoare, apoi, ca moşie, pe jumătate, a
mănăstirii Dragomirna, se populează „cu câteva case împrăştiate‖ abia din 1783, când va
fi colonizat cu 76 familii de ruteni.
În martie 1785, 18 familii de ruteni s-au mutat, din Bălcăuţi, la Corceşti, biserica
satului, construită din lemn, în 1807, fiind sfinţită, cu hramul Sfântului Vasile, în 1
ianuarie 1808.
În 1843, biserica Sfântul Vasile din Corceşti, construită în 1815, restaurată în
1848-1850, cu 712 enoriaşi, era slujită de preotul Petre IANOVICI. În 1876, paroh era
George HNIDEI, care păstorea peste 1.108 suflete. În 1907, paroh era Dimitrie
GRAMATOVICI, născut în 1867, preot din 1898, paroh din 1905, cantor fiind, din 1900,
Parftenie TCACIUC, născut în 1858.
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―1564.
În 19 octombrie 1884, a fost inaugurată prima şcoală din satul Corceşti.
1888: La Corceşti funcţiona, din 1888, o şcoală cu 2 clase 1565.

1562

Grigorovitza, Em., Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti 1908, p. 71
Monitorul Oficial, Nr. 71, 24 martie 1944, pp. 2549-2552
1564
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
1565
Schematismus der Bukowinaer, Czernowitz, 1843 p. 36, 1876 p. 64, 1907 p. 165
1563

449

În 1890, satul Corceşti avea 1.226 locuitori, primar fiind Petru Şchipor, preot –
Leon Zugrav, învăţător – Ştefan Sorocean, iar cantor bisericesc – Parfenie Tcaciuc.
1907: „Cu începutul anului 1907 se va ativa în comuna Corceşti o agenţie poştală
cu cerc de activitate lărgit, aşa că această agenţie va putea intima orice fel de expediţiuni
poştale, precum şi mandate poştale şi scrisori de valoare până la suma de 50 coroane‖1566.
1907: „Din isprăvile candidatului de deputăţie Ioan cav. de Cuparenco.
Ferwalterul Ioan Cuparenco, supărat în inima sa că n-a avut fericirea a fi ales deputat în
sfatul împărătesc, voieşte să dea dovadă de simpatiile sale pentru popor şi se arată, din
când în când, prin cele comune, spre a fi primit cu alai de către aderenţii săi. Măcar aşa
voieşte dl Cuparenco să guste câteva momente de fericire, închipuindu-şi că e ales
deputat şi vine să-şi dea seama de cele făcute. Îi puteai ceti de pe faţă dlui Cuparenco
bucuria cea mare, ce a avut-o, când a văzut, Duminică, în 22 Septembrie, la gara din
Cupca, pe ucenicii săi politici, adunaţi spre întâmpinare mai că in corpore (erau mai mulţi
străini, decât de ai noştri). La sunetele muzicei „Siciului” din Corceşti, care fericire n-au
avut-o cupcenii până la venirea „mântuitorului‖ Cuparenco, plecă ultimul, petrecut de
„Sicianii‖ din Corceşti, aderenţii săi cei mai înfocaţi, spre şcoală, locul pentru ţinerea
adunării, unde dl Cuparenco, cu lacrimi de crocodil în ochi, începe a vorbi la verzi şi
uscate poporului adunat mai mult de curiozitate. Mai e de observat că, în acea zi, avea să
se ţină adunarea generală a băncii din Cupca. Începe a spune poporului că nu află destule
cuvinte, ca să-şi exprime părerea de rău că nu a putut fi ales deputat, căci, ca atare, ar fi
dat gratuit vădanelor care apăruseră la adunare, în număr mare, lemne din pădurea
fondului religionar; vorbeşte şi despre starea materială a poporului şi intonează că, „din
cauza străinilor‖, e silit ţăranul nostru să emigreze la Canada. Îndeamnă pe cei prezenţi să
nu deznădăjduiască, căci el va veni în Cupca ca deputat, dacă nu mai degrabă, apoi cel
târziu la Crăciun, căci a făcut recurs contra alegerii dlui Isopescu şi trebuie să fie alegere
sau va rămâne el (Cuparenco) deputat. Dă expresie vie întristării sale, faţă de procedura
comisiunii de alegere din Budeniţ, care i-a nimicit câteva voturi de ale sale, care nu erau
corecte. La comanda unui gospodar, strigă poporul „Ttrăiască!‖, în buna speranţă că cei
ce strigă vor căpăta de băut, ca la alegere. Dar ce să vezi! Dl Cuparenco e condus, cu
tămbălău, la locuinţa gospodarului Bicer, unde era pregătit un prânz la care au lucrat vreo
cinci şvăboaice din Cupca, peste 3 zile, gratuit. La prânz sunt invitaţi toţi cei mai înfocaţi
aderenţi, cea mai mare parte străini. S-a băut şi mâncat şi, apoi, a plecat dl Cuparenco,
mulţămit în pântecele său, spre gară, condus de „Sicianii‖ din Corceşti şi de câţiva
călăreţi, care, temându-se să nu întârzie trenul şi să le rămână dl Cuparenco încă câtva
timp în Cupca, mânau în galop, iar dintr-înşii vedeai cum cădea câte unul de pe cal, de
credeai că e o luptă. Cupcenii însă au noroc şi apucă trenul. Vreo patru aderenţi îl apucă
şi-l urcă pe dl Cuparenco în tren – se vede că singur nu se putea urca. Asta e finea
comediei. Acuma începe tragedia. Cupcenii îşi fac cruce şi se întreabă unul, pe altul:
„Oare ce caută la noi ruşii din Corceşti, ce vreau cozacii?‖. Căci cupcenii erau uimiţi de
alergăturile rutenilor după dl Cuparenco ca după o menajerie. A urmat un joc, unde ai
putut vedea, spre cea mai mare ruşine, cum veneticii, toţi boici, mazuri, şvabii şi siciani,
jucau în ograda unui gospodar „român‖ jocuri ca „Krakowiaka‖, „Kolomeika‖,
„Katzenpolka‖ şi altele, iar feciorii români din Cupca, dedaţi cu legănatele hore, stăteau
deoparte şi se mirau de săriturile veneticilor şi nu cutezau a spune muzicii, care era a
„Sicianilor‖ din Corceşti, să cânte o horă, spre a se scuti eventual de răspunsul grobian a
1566

Apărarea Naţională, Nr. 25, Anul I, duminică 30 decembrie stil nou 1906, p. 3

450

vreunui mazur. Ba, ce e şi mai trist, toţi aceşti venetici, să fi fost invitaţi personal de
oameni de ai noştri, prin membrii comitetului aranjator, ca să participe la sărbătorirea dlui
Cuparenco, iar aceştia au urmat invitării, căci aveau deosebită bucurie că „naş pan
preşou‖ (domnul nostru a venit). Asupra „Sicianilor‖ e poporul român din Cupca foarte
întărâtat şi nu-şi poate explica la ce au venit ei, cu ciurda, şi au făcut vuiet şi larmă în
comună. Dl Cuparenco, care însuşi a spus că poporul nostru, „din cauza străinilor‖,
pleacă la Canada, dă anză ca poporul nostru, care, din natură, are plăcere pentru tot ce e
străin, să convie cu străinii, să înveţe jocuri şi cântece străine, iar comitetul aranjator n-a
putut prevedea răul ce urmează, din convenirea cu „Sicianii‖ corceşteni, care, cu toate că
cunosc şi limba română, nu voiesc să vorbească decât ruseşte. Ţi se frînge inima de jale,
când vezi că mazurii joacă „Krakowiaka‖ şi ai noştri stau deoparte, necutezători. Atâta
litfă străină, câtă a fost, în 22 Septembrie, n-a fost în Cupca nicicând. Laudă se cuvine
comitetului aranjator, pentru aste fapte „naţionale‖, laudă dlui Cuparenco. Te credem,
domnule Cuparenco, că amar te doare inima după miile pierdute şi ai voi să te distrugi, ca
să-ţi mai treacă din durere, dar astfel de distracţii, spre răul poporului român, ai putea să
întrelaşi şi să-ţi cauţi distracţie la aerul proaspăt din pădurea Cuciurului. Astfel s-a
bucurat comitetul aranjator, în frunte, cu superiorul local şi Vasile Bicer, cei ce au
înscenat totul, privind cum jucau veneticii jocurile „Krakowianka‖ etc. Astfel s-a petrecut
dl Cuparenco, câteva ore, bând, mâncând şi ascultînd cu plăcere cântecul „Tam na hory‖,
intonat cu multă măiestrie de capela „Sicianilor‖ din Corceşti. Cu acestea voieşte dl
Cuparenco şi aderenţii săi să rădice popoporul. Mare v-a fost bucuria, amarnice vor fi
afuriseniile pronunţate asupra voastră din partea celor vinovaţi, care, în neştiinţa lor, se
lasă acuma seduşi. / Haşomer‖1567.
1908: În Corceşti, unde, „după conscripţia din anul 1900, locuitorii români erau la
număr 986, deci în majoritate absolută, iară cei ruteni numai 219 la număr‖, „inspectorul
şcolar districtual Ion Nuţu‖ măsluia statisticele şcolare în dauna românilor 1568.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Corceşti, comună rurală,
districtul Storojineţ, aşezată pe pârâul Corceatca, afluent, pe dreapta, al Siretului Mic.
Suprafaţa: 10,55 kmp; populaţia: 1.126 locuitori, astăzi aproape toţi români, deşi, într-o
vreme, majoritatea era ruteană; religia gr. or. Se află lângă drumul comunal PătrăuţiFrătăuţi; are o şcoală populară, cu o clasă, un cabinet de lectură, „Luceafărul‖, şi o
biserică parohială, cu hramul „Sfântul Vasile‖. Populaţia se ocupă cu agricultura şi
creşterea vitelor, precum şi cu exploatarea pădurilor. Comuna posedă 695 hectare pământ
arabil, 194 hectare fânaţuri, 7 hectare grădini, 914 hectare izlaz, 718 hectare pădure. Se
găsesc 57 cai, 316 vite cornute, 120 porci, 45 stupi. Corceşti, moşie, atenenţă a moşiei
Cupca, districtul Storojineţ. Are 10 locuitori. Corciatca, pârâu, afluent, pe dreapta, al
râuleţului Siretul Mic, izvorăşte la Sud de satul Corceşti, luând naştere din pâraiele Hului
şi Bereni, şi, după ce udă comuna Corceşti, se varsă în Siretul Mic, mai jos de localitatea
Pătrăuţul de Jos, districtul Rădăuţi‖1569.
1942: „Având în vedere raportul dlui judecător al Judecătoriei mixte Storojineţ
Nr. 12.063 din 1942, din care se constată ca numitul Catargiu Vasile din comuna
Corceşti, jud. Storojineţ, sub ocupaţiunea rusească a avut o atitudine ostilă populaţiunii şi
Statului Român; / Ţinând seama de depoziţiile martorilor, aflate în dosarul cauzei, din
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care rezultă că susnumitul, fiind în serviciul bolşevicilor, a silit populaţiunea română să
subscrie bani pentru înzestrarea armatei roşii, spunând, în acelaşi timp, că este foarte
mulţumit de viaţa dusă sub regimul sovietic; / Decidem: / Se retrage naţionalitatea
română numitului Catargiu Vasile, din comuna Corceşti, jud. Storojineţ, pentru că, în
timpul ocupaţiunii ruseşti, a săvârşit acte de duşmănie împotriva populaţiunii române sşi
a manifestat în public sentimente ostile neamului şi ţării‖ 1570. „Având în vedere raportul
dlui judecător al Judecătoriei mixte Storojineţ Nr. 12.065 din 1942, din care se constată
că numitul Moldovan Dumitru, din comuna Corceşti, judeţul Storojineţ, sub
ocupaţiunea rusească a avut o atitudine ostilă populaţiunii şi Statului român; / Ţinând
seama de dispoziţiunile martorilor, aflate în dosarul cauzei, din care rezultă că
susnumitul, 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, şi a adus ofense armatei şi guvernării române, lăudând, în acelasi timp, armata
şi organizaţiunea bolşevică; / Decidem: / Se retrage naţionalitatea română numitului
Moldovan Dumitru, din comuna Corceşti‖1571. „Având in vedere raportul dlui judecător
al Judecătoriei mixte Storojineţ Nr. 9.592 din 1942, din care se constată că numitul
Berezovschi Ilie din comuna Corceşti, jud. Storojineţ, sub ocupaţiunea rusească, a avut o
atitudine duşmănoasă împotriva populaţiunii române şi ostilă Statului Român; / Ţinând
seama de depoziţiile martorilor, aflate în dosarul cauzei, din care rezultă că susnumitul,
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, aducând, în acelaşi timp, injurii Neamului românesc; / Se retrage
naţionalitatea română numitului Berezovschi Ilie din comuna Corceşti‖ 1572.
1943: „Tribunalul Storojineţ / Sentinţa civilă nr. 72, / În numele legii, hotărăşte: /
Admite cererea lui Motrescu Loghin, din comuna Pătrăuţii de Sus, jud. Storojineţ,
înregistrată sub Nr. 4.873 din 1943, şi stabileşte că Mihai, fiul lui Motrescu Loghin, s-a
născut, în ziua de 28 Aprilie 1923, şi Victoria, fiica lui Motrescu Loghin, s-a născut în
ziua de 26 Martie 1925, în comuna Corceşti, jud. Storojineţ. Dată şi citită în camera de
consiliu, la 21 Iunie 1943‖1573.
CORLATA. Una dintre „ocinile lui Corlat‖ de pe valea Moldovei, singura care-i
mai păstrează numele, Corlata, împărtăşeşte, din 13 septembrie 1473, soarta
Berchişeştilor, cu care se şi contopeşte, mai ales după anul 1577, când ambele ajung sub
stăpânirea călugărilor de la Moldoviţa. „La 1577, Februarie 5, mănăstirea Moldoviţa din
Bucovina cumpără a 8-a parte din moşia Corlata, din ţinutul Sucevei, de la Ioan
Isăcescu‖1574, strămoşul ctitorului mănăstirii din Ilişeşti.
1762: Între anii 1762-1772, se stabilesc la Corlata ardelenii Toma TRINŞAN
(Bârgău), Ion MINTEAN (Mintiu), Axentie BUBURUZĂ (Bârgău), Vasile DONISĂ
(Rodna), Sava MĂGARIU (Leşu Ilvei), Vartolomei HUSAR (olar din Leşu Ilvei),
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Damian MORARIU (Leşu Ilvei), Vasile VOLA (Leşu Ilvei), Valentin VARGĂ (Rodna),
Ion BÂRGĂUAN (Leşu Ilvei), Gavril PERSIEC (străbunul neamului Piersic, din Leşu
Ilvei), Vasile şi Iacob BARTOŞ (Bârgău), Alexie, Simion şi George SAMSON (Leşu
Ilvei), Filip MINTEAN (Mintiu), Ioniţă BORŞ (Bârgău), Ioniţă BUDU (Bârgău), Maftei
BÂRGĂUAN (Bârgău), Petru, Florea şi Axenti BUBURUZĂ (Bârgău), Nicolae
CONDREA (Bârgău), Ioniţă IANUŞ (Ilva Mică), Constantin ŞTEFAN (Ilva Mică),
Vasile ŞOBREA (Ruşii Bârgăului), Andrei SERITON (Ruşii Bârgăului), Ursu FARINOI
(Rodna), Vasile MORARIU (Leşu Ilvei), Mihai VOLA (Leşu Ilvei) şi Ilie CONDREA
(Bârgău).
1772: Recensământul lui Rumeanţev1575, din 1772-1773, înregistrează la Corlata,
în Ocolul Siretului de Sus, fără alte precizări, „41 – toată suma caselor‖, însemnând 7
femei sărace, 1 ţigan, 1 nevolnic, 1 dascăl, 2 case pustii şi 34 birnici.
În 1774, Corlata avea 34 familii, 32 familii fiind, deci, provenite din Ardeal iar 2
familii fiind cele ale preotului şi cântăreţului bisericesc, numărul familiilor scăzând, în
1775, la 1 popă şi 25 ţărani, dar ajungând, în 1784, la 60 de familii, după colonizarea, din
1778, cu alte 12 familii de emigranţi transilvăneni, şi anume: George, Iosif şi Ioan
ZABUDAŞ (Bungard pe Someş), Ion ARDELEAN (Cuşma, Năsăud), Andrei TRIFAN
(Chiochiş, Năsăud), Mihai MICULĂ (Şieuţ, Cluj), Dumitru RUSU (Şieuţ, Cluj), Simeon
BOCA (Şieuţ, Cluj), Simeon ONUŢ (Şieuţ, Cluj), Lazar BURTĂ (Şieuţ, Cluj). Lupu
TRIFAN (Şieuţ, Cluj) şi Ilie ILOVAN (Şieuţ, Cluj).
1785: Intenţionând să colonizeze, pe moşia Vorniceni, 120 de emigranţi secui, cu
câte o taxă de 2 florini şi 30 cruceri de persoană, mănăstirea Slatina a constatat că
locuitori „din Câmpulung, Vama şi Corlata şi-au întemeiat culturile de vară acolo şi au
cosit iarba‖1576, fără să contribuie la bunăstarea bunului Dumnezeu pe pământ cu nimic.
1788: Hacquet călătoreşte şi spre celelalte slatine, inclusiv Slatina Mare, care avea
să se numească, mai târziu, Cacica, descrie rafinării austriece, îl menţionează pe
funcţionarul de la Cacica, „slujbaş al minelor din Ungaria‖, care se ocupa de
„supravegherea acestor instalaţii de fierbere şi de evaporare‖, apoi menţionează o ispravă
a haiducilor lui Ivan Darii: „Cu câteva zile, înainte de sosirea mea, fusese, aici, un atac al
unei bande de tâlhari, care au jefuit o casă mai izolată şi au maltratat femeile ce se aflau
în ea. Stăpânul casei, din fericire, nu se afla acolo, căci planul lor era să-l ucidă‖1577. „De
la Ilişeşti, înaintând, mai departe, spre sud, unde se ajunge la punctele de graniţă Corlata
şi Capu Codrului, am găsit, la trecerea mea prin această ţară, avanposturile corpului
austriac, în palăncile şi întăriturile care apărau, aici, o cale de comunicaţie secretă, care
ducea, din Transilvania, tot mereu prin munţi, până în Galiţia (N.N.: este vorba de
„drumul sării‖, cum a rămas cunoscut, care venea, dinspre Bistriţa, pe Tihuţa, prin Vatra
Dornei, Câmpulung, Gura Humorului şi Păltinoasa, apoi, prin Cacica, Solca, Horodnic şi
Vicove, ducea la Cernăuţi), în care voiau să năvălească turcii, care înaintaseră până la
Baia‖.
În 1843, biserica Sfântul Mihail din Corlata, cu 310 enoriaşi, înălţată în 1777,
restaurată în 1826 de Matei CĂPITANUL, avea postul de preot vacant. În 1876, când
biserica din Corlata era filială a comunei bisericeşti Berchişeşti şi Corlata, cu 1.739
enoriaşi, paroh era, ca şi la Berchişeşti, Mihail IEREMIEVICI, născut în 1826, preot din
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1850, paroh din 1853. În 1907, biserica poartă hramul Sinţilor Arhangheli Mihail şi
Gavril, paroh fiind acelaşi Mihail Ieremievici, cantot fiind, din 1900, Anania
VELEHORSCHI, născut în 1873.
1848: În „Lista plângerilor depuse, în 1848, de către parlamentarii bucovineni ai
Reichstagului, în numele comunităților bucovinene‖ fac parte şi revendicările „842.
Simon Butta, de la Korlata, de același parlamentar. Petiție pentru restituirea pământurilor
Corlatei din Băişeşti. / 850. Comunitatea Korlata, de același parlamentar. Petiție pentru
alocarea pășunilor forestiere și a lemnului de foc‖1578.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Suceava – 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, Măzănăieşzi cu Stejăroaia, Stulpicani cu
Plutoniţa, Doroteea, Voroneţ cu Bucşoaia şi Frasin‖1579.
1879: Obiceiul fecioresc al „Berii‖ sau „Berenului‖ se practica, la Corlata, după
afirmaţia lui Simion Florea Marian, care se baza pe spusele lui George Tomoiagă din
Corlata, „în lăsatul securilor‖, petrecerea cu lăutari fiind organizată de „doi inşi aleşi din
mijlocul lor, care se împuternicesc apoi de către ceilalţi ca să strângă şi să privegheze
„cinstea‖ adusă de fete, să conducă Vergelul, să primească şi să cinstească oaspeţii, să
păstreze ordinea cuvenită, în scurt, să caute ca întreaga petrecere să fie în cea mai bună
rânduială‖1580.
În 1890, Corlata avea 679 locuitori, primar fiind Ioan Buta, iar învăţător – Vasile
Clipa, deşi şcoala din Corlata, cu 2 clase, urma să fie deschisă din toamna anului
18911581.
1907: „Biroul prezidiul c. r. al guvernului ne comunică incursele, până în 17
Decemvrie 1907, pentru sătenii bântuiţi de foc din Badeuţul românesc, şi anume: comuna
Corlata, din propriile mijloace, 20 coroane‖1582.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 1583, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la corlăţeanul Tanasi MAZERE (30 ani în
1914).
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Corlata, comună rurală,
districtul Gurahumora, aşezată pe pârîul Drăgoeşti, între comunele Stupca, Berchişeşti şi
Dragoeşti. Suprafaţa: 5,79 kmp; populaţia: 679 locuitori, în majoritate români de religie
gr. or., restul germani şi puţini izraeliţi. Prin drumuri comunale, este legată cu comunele
învecinate, precum şi cu drumul districtual Suceava – Gurahumora, ce trece prin
apropiere. Are o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică filială, cu hramul „Sfinţii
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Arhangheli Mihail şi Gavril‖, atenenţă a parohiei din Berchişeşti. Făcea, odată, parte din
satul Berchişeşti şi era în stăpânirea boierului Corlal. La 1776, era în posesia boierului
Ioniţă Cantacuzino. Populaţia, formată din locuitori originari şi din colonişti români
transilvăneni, se ocupă cu agricultura şi creşterea vitelor. Comuna posedă 303 hectare
pământ arabil, 32 hectare fânaţuri, 6 hectare 50 ari grădini, 93 hectare izlaz, 128 hectare
pădure, 0 hectare 54 ari heleştee. Se găsesc 35 cai, 214 vite cornute, 8 oi, 109 porci şi 29
stupi. Corlata, pârâu, afluent, pe stânga, al Moldovei, izvorăşte din culmea Corlata,
ocoleşte dealul „La trei Movile‖ şi se varsă în Moldova, lângă comuna Brăeşti, districtul
Câmpulung‖1584.
1919: În Corlata exista o şcoală cu 2 clase 1585, fiecare clasă cuprinzând, conform
regulamentelor şcolare ale vremii, cam câte 20 de şcoalari. „În conformitate cu consiliul
şcolar provincial, din 26 iunie, No. 7582, au fost numiţi următorii diriginţi şcolari, pe ziua
de 1 septembrie 1918: Corlata – Falat Trifon‖1586.
1919: „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‖1587.
1919: Prin deciziunea ministerială nr. 1593/1919, semnată, în numele lui Ion
Nistor, de Iorgu Toma, era numit în „Comisiunea de apel pentru evaluarea taxei de
cărşmărit‖ pe anul în curs şi „Jankel Fleiscer din Corlata‖1588.
1919: Un erou uitat: Ioachim Obadă, un personaj necunoscut chiar și în Corlata,
acolo unde s-a născut la 27 iunie 1891, este unul dintre eroii anonimi ai Bucovinei, care,
pentru că a făcut parte din Comitetul de organizare a legiunii române din Italia, a fost
condamnat la moarte de către autoritățile austriece. Licențiat al Facultății de litere a
Universității din Cernăuți, Ioachim Obadă și-a dedicat viața cauzei românismului în
Basarabia, fie ca director al liceului „Al. Russo‖ din Chișinău, fie ca inspector ajutor al
Regiunii X Școlară, primind, drept însemne ale recunoștinței, Medalia „Ferdinand I‖ cu
spade și panglică, precum și Ordinul „Coroana României‖ în gradul de Cavaler. Ioachim
Obadă a fost și un excelent publicist, dar și autorul unui studiu insolit și interesant,
„Ideile morale și religioase în scrierile lui Lucius Annaeus Seneca‖. Ioachim Obadă a
trăit din plin, dedicat și exponențial, deci e firesc să nu-l mai știe nimeni nici în Bucovina,
nici în Corlata lui natală. Eu l-am aflat în enciclopedia „Figuri contemporane din
Basarabia‖ (Volumul I: N-Z, p. 100), realizată și prefațată de Nicolae Dunăreanu (18811973) și publicată la Chișinău, Editura „Arpid‖, 1939.
1921: „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‖1589.
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1941: „Tabloul normaliştilor cu diploma de capacitate, numiţi în învăţământul
primar, prin ,,incredinţare de post‖, pe ziua de 1 octombrie 1941‖ 1590: Săuca Alexandru,
seria 1938, media 7,40, numit în comuna Corlata, postul III, jud. Suceava‖.
1941: „Prin decizia ministerială Nr. 42.133 din 1941, dl Teodor Văleanu,
cântăreţ bisericesc la parohia Corlata, jud. Suceava, este pus în retragere din oficiu,
pentru limită de vârstă, pe data de 1 Iulie 1941‖1591.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1592, următorii
învăţători şi învăţătoare: Sauca Alexandru, comuna Corlata, jud. Suceava, media 7,33,
dar este mutată Racocea Virginia, de la Corlata, la Călineşti Enache‖.
2008: Premeditasem acest festival, în urmă cu vreo cinci ani, cu două motivaţii
clare: să fac şi să răspândesc o antologie a poeziei bucovinene într-o limbă de circulaţie
planetară şi să le arăt poeţilor europeni Bucovina reală, cea adevărată. Mai exista şi un al
treilea motiv, la care nici nu îndrăzneam să visez, în condiţiile în care beneficiez de
statutul (atât de necredibil în Europa) de român: constituirea unei grupări literare
transfrontaliere (prima şi unica din Europa), cu sediul în Bucovina. Pentru al doilea
motiv, am apelat la sprijinul Violetei Ţăran, straşnica primăriţă a Berchişeştilor, şi la cel
al colegului meu berchişeştean, Viorel Varvaroi (şi pentru că e înrudit sau prieten cu mai
toţi localnicii). Lor, ca de fiecare dată, în ultimii ani, li s-au alăturat ceilalţi colegi ai mei:
Angela Sulugiuc, Dan Lungu, Corina Scîntei, Graţiela Sulugiuc, Oana Sîrbu, Marcel
Horodincă, Aurel Alexa şi Gheorghe Senciuc. Corlata este singurul sat bucovinean care
mai păstrează aerul ruralităţii bucovinene de prin anii 1890, iar „comoara‖ sătenilor o
reprezintă „Cerbul‖, dansul ritualic despre moartea şi învierea Timpului în Capricorn,
dans reclădit de regretatul Viorel Piersic, un om urist şi conştient că a fost ursit să moară
tânăr. În incinta şcolii din Corlata, construită prin 1895, şi pe deluţul de lângă şcoală (din
pricina zăpuşelii), au răsunat poezii, rostite în germană, engleză, franceză, hebraică,
flamandă, portugheză şi română, iar între rostirea poemelor s-a săvârşit rostirea sufletului
românesc, prin dansuri şi cântece strămoşeşti. Apoi, după închinare întru duhul memoriei,
am mers pe un deal, sub geana pădurii, deasupra văii luminoase şi necuprinse a
Moldovei, unde ciobanii fierbeau jândiţă şi balmoş în cazane, frigeau miei la proţap, iar
banta satului cânta de ţi se răsucea sufletul. Gospodinele trabăluiau pe lângă focuri şi
bucate, gospodarii îmbiau oaspeţii la o „cinste‖, apoi, când satul şi oaspeţii s-au aşezat la
masă, au început dansurile cele vechi, la care s-au încins, primii, olandezul Serge van
Duijnhoven şi nemţii Swantje Lichtenstein, Sebastian Himstedt, Andre Rudolph şi
Marius Hulpe. Corlăţenii purtau costume strămoşeşti şi, aidoma lui Florin Piersic, erau
larg descheiaţi la suflete, aşa că târziu, în crugul nopţii, poeţii Europei exclamau, în
microbuzele întoarcerii la Suceava: „Ce popor frumos! Ce ţară frumoasă!‖. Era poporul
Violetei Ţăran, al lui Viorel Varvaroi şi al berchişeştenilor şi corlăţenilor lor, pe deplin
frumos şi pe deplin Bucovină.
2015: Pădurea Corlatei, năruită de atacul unor insecte de provenienţă occidentală,
încă mai are farmec, iar veghea brazilor şi molizilor dinspre Stupca şi dinspre Drăgoieşti
îmi vindecă sufletul, în fiecare vară, când închei, mereu la Corlata şi numai la Corlata,
manifestările „Naţiunii Poeţilor‖. Corlata a fost proclamată Capitală a Naţiunii Poeţilor
de ctitorii acestei Naţiuni, Roel Richelieu van Londersele, Serge van Duijnhover şi
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Janette Carp, Menno Wigman (Olanda), Angelica Freitas (Brazilia), Swantje
Lichtenstein, Sebastian Himstedt, Mariu Hulpe, Stan Lafleur, Marcus Roloff (Germania),
Menachem M. Falek (Israel), Vahur Afanasiev (Estonia), Charles Ducal (Belgia), dar şi,
fără prezenţă în Bucovina, decât prin antologie: Timo Berger, Adrian Kasnitz, Silvio
Pfeuffer, Andre Rudolph (Germania), Thomas Mohlmann, Tjitse Hofman (Olanda),
Thomas Vinau (Franţa) şi nu-mi mai aduc aminte cine. Visam, cândva, să transform
Bucivina în ţinutul-capitală a Naţiunii Poeţilor, iar limba română, în singura limbă a
poeziei europene contemporane, visam să aduc, în fiecare an, poeţi care să ne rostească
lumii (Swanje Lichtenstein a scris un volum de „Poeme bucovinene‖), dar, în cele din
urmă, datorită obtuzităţii aleşilor dumneavoastră, m-am lăsat păgubaş. E drept, încă mai
ţin Naţiunea Poeţilor „la foc mic‖, mizând pe prietenia cu Menachem Mordecai Falek,
dar nu prea văd şanse de viitor pentru un demers atât de util şi de necesar. În fiecare vară,
când intru în din ce în ce mai îndepărtata pădure a Corlatei, încă mai visez la Naţiunea
Poeţilor, dar din ce în ce mai stins, mai cu resemnare. În fiecare an, după ospăţul de sub
pădure, poeţii străini şi corlăţenii musai se încing la dans. În august 2015, tonul la dans a
fost dat, în foişor, de cele două poetese din Israel, Lea Taran şi Aviva Golan... După
proba de aplicaţii artistice pluridisciplinare, Alexandru Ovidiu Vintilă, în cel mai pur
spirit românesc, iute s-a lăsat păgubaş de tradiţiile noastre ancestrale, dar nu şi Lea Taran,
care s-a pus pe cătat dansatori mai cu vlagă. An de an, primul spectator al Naţiunii
Poeţilor, care soseşte odată cu noi, e o bătrânică, sprijinită într-un vreasc cu rol de toiag.
Întotdeauna, bătrânica îşi ia cu ea şi o sticlă de suc bun, se aşează în sală, ceva mai în
spate, şi ascultă întreg spectacolul cu neasemuită plăcere. După spectacol, niciodată nu
lipseşte nici la petrecerea de sub pădure, dar, până în acest an, n-a, văzut-o dansând. Ieşită
întâmplător în calea poetei Lea Taran, din Israel, bătrânica s-a trezit luată la joc, aşa că a
zvârlit vreascul, folosit drept toiag, şi s-a pus pe jucat, precum în tinereţe. Imediat, s-au
mai alăturat doi ţărani, iar deasupra vreascului-toiag s-a încins, vioaie, o adevărată horă
româno-iudaică. Aviva Golan, pentru că o mâncau tălpile, s-a apropiat de horă, filmândo, povăţuită îndeaproape, în engleză, de Isabelle Vintilă, soţia lui Ovidiu. N-am să vă
povestesc mai departe, ci o să vă las în compania imaginaţiei. Dacă o aveţi.
2016: Ansamblul artistic „Cerbul‖, din Corlata, va pleca, sâmbătă, 13 august
2016, la un festival folcloric din Polonia, singura ţară europeană care mai are datina
aparentei morţi şi învieri a Timpului. Pleacă, împreună cu „Cerbul‖, şi splendidele
generaţii de dansatori din Corlata şi, ca să nu le venim povară, am fost decis ca, în anul
acesta, să nu mergem cu Festivalul „Naţiunea Poeţilor‖ la Corlata, ca să nu-i împovărăm
pe corlăţeni. Am sunat pe primarul comunei, Doamna pururi Doamnă Violeta Ţăran, ca
să-i spun ce am de gând să fac, iar după o lungă tăcere, Violeta mi-a răspuns, cu glas
înlăcrimat, să nu-i fac o astfel de nedreptate: „Oamenii aceştia vă aşteaptă cu atâta drag;
„Naţiunea Poeţilor‖ este sărbătoarea satului lor; cum să le spun eu, acum, că nu mai
veniţi?‖. Şi avea dreptate. În urmă cu vreun deceniu, poeţi din Olanda, Germania, Israel,
Belgia, Estonia, Brazilia, Franţa, Anglia, Italia şi din România, impresionaţi de frăţietatea
corlăţenilor, au proclmamat Corlata capitală a poeziei europene. Şi, de atunci, deşi am
restrâns festivalul într-o funcţionalitate de avarie, datorită încrâncenatelor tăieri de buget,
corlăţenii ne aşteaptă şi ne întâmpină cum nu-i este dat poeziei să fie întâmpinată în alt
loc. De anul trecut, am dus la Corlata şi artă plastică, şi balade rock, iar aglomeraţia în
sală, în ciuda concurenţei celor trei nunţi din acea zi, a fost copleşitoare. Şi-atunci, cum
am putea ignora îmbrăţişarea caldă a sufletului corlăţean, în acest an? Aşa am decis să
457

duc la Corlata şi muzică rock, interpretată de Mihnea Blidariu, de la „Luna Amară‖ şi de
Andi Drăguşanul, de la „Toy Machines‖.
2017: Există, în România şi probabil că şi în Europa, un singur loc sacru al
poeziei: Corlata. Pentru oamenii din Corlata, sosirea şi întâmpinarea poeţilor înseamnă,
de 11 ani de zile, un ritual, o ceremonie sacră şi, deşi eu mă număr printre norocoşii care
s-au obişnuit cu ea, de fiecare dată când aud cornul de vântătoare, dând semnal
sărbătoresc, simt un nod în gât şi o lacrimă de duioşie cum îmi sfâşie sufletul. La Corlata,
acolo unde comuniunea, deci solidarizarea spirituală anulează distanţele dintre artişti şi
iubitori de artă, poezia şi muzica înseamnă un bun spiritual obştesc, din care toţi ne
împărtăşim. Ca manifestare a „Naţiunii Poeţilor‖, cu replică imediată din partea „Naţiunii
Poeziei‖, adică a satului Corlata, festivalul, copertat de două fantastice fragmente de
concert ale lui Cornel Angelescu (sucevenii ar trebui să-l vadă şi să-l asculte mai des,
până nu e prea târziu – în fond, spre deosebire de creatori, sucevenii mai şi mor) şi
consistând din momente ale autorilor suceveni de cărţi, Tiberiu Cosovan şi Constantin
Horbovanu, apoi din momente ale poeţilor din Ierusalim, Hamutal Bar-Yosef şi
Menachem M. Falek, festivalul nu a avut nimic eroic în el, fiind ursit doar banalului
umanism, care caracterizează, dintotdeauna, locuirile de meleaguri moldoveneşti. Vai de
noi, că nici bundiţe cu prim de dihor n-am avut pentru a impresiona măreaţa Europă, care,
cum simte iz de dihor, cum cade în posterioare de admiraţie! De la Corlata nu poţi pleca
aşa, ca un neom şi ca un fur, fără să guşti din bucate, în cadrul unui ospăţ şi el ritualic,
săvârşit pe înălţimi, după datina veche, ca să te poţi bucura de frumuseţea perspectivei
spre valea luminoasă a Moldovei şi spre munţii de dincolo de ea, începând de la cei ai
Rarăului şi până la cei ai Stânişoarei. În Corlata, dacă nu te numeşti Hogea – semn că ai
descins din cea mai veche familie a satului, atunci cu siguranţă te tragi din Gavriil
Persiec, grănicer năsăudean din Leşu Ilvei, stabilit aici în anul 1762, şi te cheamă Piersic.
Există, desigur, şi alte familii, dar cu străbuni mai puţin viguroşi în iubire şi care nu au
împărtăşit optica viceprimarului Florin Hogea, care are de gând să mai facă încă doi
gemeni la 99 de ani (acum e flăcău tânăr şi săltăreţ, de doar 57 de primăveri – de asta are
doar o fată şi o nepoţică), şi-abia după aceea să-şi facă bagajele finale. Lăsând gluma
deoparte, petrecerile de după poezie, la Corlata, sunt de toată frumuseţea. De data asta,
am fost duşi la o stână turistică, undeva, între Corlata şi Berchişeşti, pe un deal-păşune,
unde un domn Florin (rar prenume, la Corlata!) şi soţia domniei sale (blondă, frumoasă şi
vrednică – leit Florin) a pus bazele unei stâni turistice, care, dacă nu ar fi hăituirea
instituţională necontenită, de care suferă turismul românesc, ar putea avea un viitor demn
de toată admiraţia. Mâncarea, făcută numai la ceaun, nu are egal, aşa cum nu are egal nici
urda de Berchişeşti, din care eu, de regulă nemâncător de urdă, m-am înfruptat temeinic.
Nu mai vorbesc de celelalte bunătăţuri, pentru că mi-au căzut cu tronc plăcintele „poale-n
brâu‖, pe care le-am recomandat băieţelului prietenei noastre Liliana Widocks cu un
categoric „THE BEST!‖, iar băieţelul, englez get-beget, dar care adoră, în România,
peisajele şi mâncarea, mi-ar fi dat dreptate, desigur, dacă nu s-ar fi împotmolit în
ordefuri, tocăniţă de miel, mititei la grătar şi aşa mai departe şi mai îndepărtate produse
de neaoşa noastră „poale-n brâu‖.
CORNU LUNCII – STELENEŞTI. Numit, până în 1775, când a fost rupt în
două de graniţa Bucovinei, Stanileşti, Stenileşti sau, mai în vechime, Stăniga, pentru că
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pe vatra lui se afla „biserica de la Sluga Stan‖, din lemn, menţionată, în 11 iulie 1428,
printre primele 50 de biserici din „ţinutul Sucevii‖, închinate, de Alexandru cel Bun,
mănăstirii Bistriţa, Cornu Luncii are o istorie adevărată abia din 1775, deşi are parte de
atestare documentară încă din 16 februarie 1424, când Stăniga intra în uriaşul patrimoniu
latifundiar al popii Iuga, fratele lui Sluga Stan Fultic, dar şi al lui Nan. Ca punct vamal
moldovenesc, situat pe hotarul moşiilor Mălini şi Băişeşti, Cornu Luncii, chiar şi ca
reşedinţă de subprefect al judeţului Suceava, nu are, până în 1919, decât câteva case pe
hotarul Mălinilor şi alte câteva pe hotarul Băişeştilor. Comuna actuală umple acea „ţară a
nimănui‖, pe care o reprezintă graniţa între două state, România şi Austria, fiind, de fapt,
o creaţie a reformei agrare interbelice.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1593, din 1772-1773, înregistrează la Sasca, în
Ocolul Siretului de Sus, fără alte precizări, „38 – toată suma caselor‖, însemnând 20
scutelnici ai banului Ştefan Sturza, 6 femei sărace, 3 nevolnici, 5 case pustii şi 4 birnici.
1847: „Zastavna‖ de la Cornu Luncii este amintită ca loc de trecere în Moldova şi
în 25 aprilie 1847. Dar Cornu Luncii, după cum rezultă dintr-o scrisoare a lui
Kogălniceanu, din 1949, era „zastavna‖ românească, cea austriacă fiind numită Băişeşti:
„Paris 18/26 iulie 1849 / Cu multă fiească plecăciune vă sărut mâinile, babacă. Ieri am
primit baniii ce-i aşteptam de la Moldova. Astăzi, miercuri, te înştiinţez că, în patru zile,
adică duminică, mă pornesc negreşit din Paris şi că, prin urmare, după cincisprezece zile,
cel mult, voi fi la graniţă. Vroiesc însă ca îndată să intru în Moldova; prin urmare, ai
bunătate de a stărui ca să se trimită poruncă la graniţa Mihăilenii şi Cornuluncii, ca să
am slobodă intrare în ţară. Îţi însemnez aceste două graniţe, fiindcă nu ştiu încă pe la care
voi trece. Dacă poţi, ai bunătate de a-mi scrie câteva cuvinte, la Lemberg, poste-restante,
înştiinţându-mă dacă am voie să intru în ţaară sau ba. Fiindcă, dacă este ca să mat aştept
încă în străinătate, prefer să aştept în Lemberg, decât în Cernăuţi. Acest răvaş îl aştept dar
de la dumneta în Lemberg neapărat. / Sărutându-ţi dar mânile şi bucurându-mă de a vă
vedea în curând, sunt a dumneavoastră / plecat fiu / M. Kogălnicean‖ 1594.
1855: „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‖1595.
1855: În Direcția de construcție militare a frontierei, la Băişeşti (Cornu Luncii)
era numit inspector Doctorul în Medicină şi Chirurgie Johann Hoffmann, specialist în
oftalmologie şi obstretică1596.
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1867: „Era în ziua de Sfântul Gheorghe, când logofătul Neculai Canta chemă pe
fiul său, Matei, spre a-i vesti că-i dă în stăpânire moşia Horodniceni. Darul părintesc
aprinse mândria acestui tânăr, de care se zice că era foarte pornit şi aprig la fire. În acea
zi, mai neastâmpărat decât oricând, el porunci să-i pună şaua pe o rândunică de cal şi luă
drumul ce duce la Cornuluncii, hotărât de a pildui cu multă asprime pe căpitanul acelui
punct (puntul de vamă – n. n.), care, într-o împrejurare, îl cam supărase. Căpitanul, om
cuminte, cum prinse de veste, pentru a scăpa de ruşine numele său de oştean, o luă la
sănătosa peste brazdă. Feciorul de boier, înfuriat că nu l-a putut căpăta, îşi întoarse atunci
toată mânia asupra neastâmpăratului său de cal şi porunci la nişte oameni ca să-l bată la
falangă. Acăstă întâmplare ciudată, în felul ei, ne aminteşte firea cea înţeteptă a lui
Nicolai Mavrogheni, care, în loc de a-şi bate calul, îl cinstise cu rangul de mare spătar, ca
boerii să vadă şi să priceapă. Viind Matei Cânta, de la Cornuluncii, se aşezară toţi la
masă, cu multă veselie, şi pompă, cum nu mai văd azi ochii, mai ales că se nimeri a fi, în
acea zi, şi mitropolitul acolo. Pe atunci, Horodnicenii vedeau tot feţe alese... de câte ori
sărbătorit-au pe Mihai Vodă acele curţi, unde se adăpostesc azi viţeii... După masă, parte
din boieri se coborâră în grădină, pentru aer. Matei Canta, cu sora lui, Elena, şi cu
Doamna Profira Canta, ce-i era cumnată după fratele lor, Dimitrie, se urcară într-o luntre,
pentru a se plimba pe râmnic, mai ales că se nimerise a fi o zi de tot frumoasă; Matei,
care ducea luntrea, nebunetec cum era, cercă a se prinde cu mâinile de un podeţ, pe sub
care treceau; luntrea se cumpăni şi cu toţii căzură în apă. Cel dintâi ajutor ce li s-a putut
mai în grabă da, a fost de a li se arunca o funie. Doamna Canta, a căreia fustă şi
îmbrăcăminte de mătase o mai ţinuse deasupra apei, prinzându-se cu mâinile de funie,
scăpă la mal. Elena, însă, care, în cădere, n-avuse timp nici de a se gândi, cuprinsă de apă,
ca şi de spaimă, se cufundă, cât ai clipi din ochi; în zadar cercat-a fratele ei, ca să-i vină
în ajutor, căci şi el pierzându-şi cumpătul, s-a făcut nevăzut. Bătrânul Canta, care, de pe
mal, privind cu grozăvie cum i se îneacă copii, striga ca un ieşit din minţi: „Fii bărbat,
Matei!‖, dar nenorocitul, învârtojându-se, ieşi în trei rânduri deasupra apei: trei clipe de
agonizare, în care omul îşi trăieşte de trei ori viaţa, se duse şi apoi apa îl acoperi, iar
glasul de tată nu mai străbătea adâncul morţii... Erau pe atunci nişte robi ţigani, iar unul
dintre ei, sărind în râmnic, se cufundă de câteva ori de-a rândul; în urmă, tăindu-l răcoare
apei, nu se mai poate ţine şi, cu toată ameninţarea şi cu totă străşnicia cuvântului, cu care
Canta îi poruncea: „Cufundă-te ţigane, îneacă-te, ţigane!‖, el ieşi la mal. Iubirea de viaţă
mişeleşete pe rob... şi-n adevăr, ce era atunci un ţigan înecat? Toată lumea era în picioare;
căngi, aduse în grabă, căutară, de-a lungul şi de-a latul, tot râmnicul, a fostcercetat şi
potricălit la fund; fel şi chip s-a căutat; abia după vreo trei ceasuri, înecaţii au fost găsiţi,
ţinându-se unul de altul. Toate ajutoarele întrebuinţate în asemenea împrejurări au rămas
zadarnice; deşi nobili... n-au învins. Deocamdată, rămăşiţele lor au fost duse şi aşezate în
florărie. Se zice că, venind acolo mitropolitul Veniamin şi căutând la ei, cu lacrimi în
ochi, a mustrat amar pe logofătul Canta, zicându-i: „Priveşte, Nicolai! Ţi-ai făcut lac de
înecat copiii‖; apoi, uitându-se lung la dânşii, a mai adăugat cu descurajare: „,Ia nişte
suflete pierdute!‖. Îndată după îngroparea lor, nenorocitul Canta a pus oamenii de i-au
tăiat râmnicul, ce-l făcuse cu zile de boeresc, pentru ca să-l plătească cu zile boiereşti, cu
zilele copiilor săi, şi cum să nu se înece ei, când râmnicul era sporit cu lacrimele celor
care-l săpaseră?‖1597.
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1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Suceava – 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, Măzănăieşzi cu Stejăroaia, Stulpicani cu
Plutoniţa, Doroteea, Voroneţ cu Bucşoaia şi Frasin‖1598.
1870: Prin ordinal Ministerului de finanţe Nr. 82 din 5 iunie 1870, „Birourile
vamale secundare de Clasa I, Novoseliţa, Zurin și Baişeşti din Bucovina sunt autorizate,
în sensul prevederilor legale existente, pentru taxarea băuturilor distilate care ies din ţară
prin biroul vamal respective, cu restituirea taxei de consum‖ 1599. Acest drept de încasare a
taxelor vamale era întărit, în 16 iunie 1898, prin Ordinul Ministrului cezaro-crăiesc de
finanţe Nr. 1071600. „Pentru vamă, principalul birou vamal se află la Cernăuţi, apoi la 7
birouri vamale secundare în Novoseliţa, Zurin, Sinăuţi, Iţcanii Noi, Bosani, Băişeşti și
Gura Negri‖1601.
1885: O şcoală cu 3 clase funcţiona, la Băişeşti, din 18851602.
1898: „Cornu Luncei, punct vamal în comuna Mălini şi reşedinţa plăşei Moldova
de sus. Pe aci se trece la Umor – Câmpu-Lung în Bucovina. În jurul vamei sunt 4-5 case,
din care una serveşte de reşedinţă sub-prefectului plăşei Moldova de sus‖ 1603.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cornul Luncei sau Stănileşti,
moşie, cu administraţie specială, districtul Gurahumora. Suprafaţa: 3,99 kmp; populaţia:
38 locuitori, în majoritate români. Are un oficiu vamal; ţine de şcoala şi biserica din
comuna Băeşeşti, de care depindea, odată, moşia‖1604.
1912: „Asociaţia silvică jidovească din Cornu Luncii a dobândit patronatul
din Baiaşeşti, în urma cumpărării unei moşii în acea comună‖1605.
1918, noiembrie 10: „Pe la ora 10, am sosit la Fălticeni. Am fost conduşi la
prefectură. Curtea era plină de lume, la fel şi vestibulul şi scările, încât abia ne puteam
strecura. În salon, ne aştepta un general român, înconjurat de mulţi ofiţeri şi lume civilă.
Era generalul C. Neculcea, cu statul său major, şi prefectul Leca, cu persoanele oficiale.
După ce ne-am postat întreaga delegaţie, faţă în faţă cu grupul care înconjura pe generalul
Neculcea, s-au făcut prezentările şi am predat în mâinile generalului plicul cu moţiunea.
Generalul, într-o atmosferă solemnă, a deschis plicul, şi, până ce citea conţinutul lui, din
ce în ce mai emoţionat, toate privirile întregii asistenţe erau aţintite asupra hârtiei din
mâna lui. În momentul când a terminat cu citirea şi ochii lui s-au ridicat înspre noi,
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profesorul Catrenciuc a luat cuvântul şi a tălmăcit, cu graiu viu, cele cuprinse în moţiune.
După aceea, a urmat cuvântarea generalului către delegaţie, comunicându-ne, la sfârşitul
cuvântării, că îndată va transmite moţiunea guvernului, la Iaşi. Când am coborât scările
prefecturii, era adunată o lume imensă. În faţa edificiului ne aştepta armata, cu muzică, şi,
de-a lungul străzii erau grupate toate şcolile, cei mai mulţi dintre elevi având în mână câte
un drapel micuţ. După ce s-a format un convoi, în frunte cu drapelul de pe camion şi cu
muzica militară, am plecat în faţa bisericii, unde s-a ţinut, sub cer liber, un Te Deum,
urmat de mai multe vorbiri. Entuziasmul era de nedescris. Însă el şi-a ajuns culmea la
banchetul ce a urmat, unde discursurile ce se ţineau nu mai erau în cadre ceremoniale, ci
fiecare orator lăsa frâu liber sentimentelor, atâta timp înăbuşite. După banchet, toată
lumea a trecut în casele primarului Tatos, unde s-a petrecut şi au dansat doamnele din
elita oraşului, cu feciorii câmpulungeni. În decursul după-amiezii generalul Neculcea mia comunicat că guvernul de la Iaşi a luat act de moţiune şi că, în satisfacerea cererii
populaţiei din Bucovina, armata română va occupa Bucovina chiar în dimineaţa zilei
următoare. Ne-am înţeles ca delegaţia să se reîntoarcă imediat şi să avizeze pe preoţii
tuturor comunelor prin care vor trece, ca să facă pregătirile necesare pentru primirea
armatei. Seara, am fost invitatul prefectului Leca, unde, în decursul mesii, a sosit, în faţa
casei, spre a-şi lua rămas bun de la prefect, delegaţia, însoţită de aproape întreg oraşul, cu
muzică şi cu torţe. Populaţia a condus apoi delegaţia până la ieşirea din oraş. Ordinul de
plecare a fost fixat pentru ora şase dimineaţa, de comandamentul brigăzii. Până ce ne
adunăm în birourile comandamentului, a venit vestea că guvernul Marghiloman a fost
schimbat cu un guvern general Coandă. În faţa comandamentului erau deja adunate
unităţile militare. Era format un detaşament, compus din trupe ale Regimentului 16
Infanterie, cu câteva secţii de mitraliere, din jandarmerie şi din grăniceri. Un escadron din
roşiori ai Regimentului Nr. 3, a plecat deja, pe la ora 4, înainte. Toate aceste trupe au fost
îmbarcate în vreo 20-25 camionete militare. În vreo câteva automobile au luat loc
generalul Neculcea, cu statul său major, cum şi prefectul Leca, care ne-a însoţit o bucată
de drum. După noi, urmau trupele. Automobilul generalului, în care mă aflam, împreună
cu prefectul, a păşit pe pământul Bucovinei. Era prea mare emoţia tuturora, încât ca ea să
poată fi descrisă. Am ajuns în Cornu Luncii, de unde plecasem, înainte cu o zi. Poporul,
în frunte cu preotul, ne aştepta în marginea comunei. Oamenii plângeau de bucurie. Îmi
reamintesc că, de multe ori după aceea, când mai târziu mi-a fost dat să intru, ca ostaş al
armatei române, la Cluj şi în oraşele de-a lungul nordului Ardealului, unde se făceau
armatei primiri grandioase, mă gândeam, în mine, că, dintre toate aceste momente
înălţătoare, cele care au pătruns mai adânc în suflet, a fost prima primire, făcută
armatei române la Cornu Luncii. În aceiaşi zi, am ajuns până la Gura Humorului. A
doua zi, dimineaţa, trupele au fost îmbarcate înfr-un tren şi s-a continuat drumul, până la
Câmpulung, unde am ajuns la ora 11. Mă simt prea slab, pentru a fi în stare a încerca să
descriu entuziasmul populaţiei din Câmpulung şi scenele ce s-au petrecut acolo. Ca prin
vis văd înaintea ochilor mei hora câmpulungenilor şi a armatei, în mijloc cu generalul
Neculcea. O parte din trupe, în decursul după-amiezii, a continuat drumul, până la Vatra
Dornei. Tot în aceeaşi zi, întreaga Divizie a 7-a se afla în marş, prin toate părţile
Bucovinei‖1606.
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La Cornu Luncii s-au născut medicul Irimie BISTRICEANU (25 aprilie 1896) şi
prozatorul Constantin BLANARU (14 februarie 1940).
COROVIA. Un laz „numit Onica‖, aflat la confluenţa pâraielor Pietrosul şi
Corovia este menţionat în hotarnica Mihalcei din 4 octombrie 1732, ca moşie a mănăstirii
Puna.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1607, din 1772-1773, înregistrează la Corovia
„34 – toată suma caselor‖, însemnând 9 scutelnici ai paharnicului STURZA (Ion sin
TOADER, Grigoraş brat ego, Dumitraşcu brat ego, Toader rus, Andrei CIUMAK, Ion
CIMPOEŞ, Gavril zet CIMPOEŞ, Vasile CHIPER şi Vasile HALUNGA), 13 scutelnici a
starostelui cernăuţean HERESCU, fratele episcopului de Rădăuţi (Georgii zet
HALUNGĂI, Neculaiu dohotar, Ştefan sin rotar, Toader sin GABUR, Andrieş zet
HALUNGEI, Ion zet PĂLADE, Toader HALUNGA, Pălade sin GORCEA, Vasile
merticar, Andrei rotar, Sandul a babii, Tudose rus şi Mihălache rotar), 6 scutelnici ai
capichihaii (Ion sin rotar, Simion SPÂNU, Grigoraş rus, Tănasă sin GABOR, Neculaiu
rus şi Ion MANEGA), 3 scutelnici ai mănăstirii Putna (Ion morar zet PEPELE, Georgii
HALUNGA prisăcar şi Iftemii GABUR) şi 3 scutelnici ai paharnicului LIMBO ( Ursul
CIOLAC, Ştefan brat Andrieş şi Petre rus).
1774: Aflat pe pârâul Corovia, mai jos de Mihalcea, între Cuciurul Mare, Voloca,
Molodia şi Ceahor, în sud-estul Cernăuţilor, satul Corovia avea, în 1774, 29 familii
ţărăneşti, numărul lor sporind la 32, în 1775, şi la 170, în 1784.
În 1843, biserica Sfântul Mihail din Corovia, înălţată, în 1818-1822, de Petru
GABORA, şi sfinţită în 1824, cu 932 enoriaşi, era slujită de preotul administrator Petre
VORONCA. În 1867, a fost ridicată o biserică nouă, hramul fiind schimbat (Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril). În 1876, cei 1.274 enoriaşi erau păstoriţi de parohul Ştefan
NICHIFOROVICI. În 1907, paroh era Nicolai MITROFANOVICI, născut în 1840, preot
din 1873, paroh din 1886, cantor fiind, din 1878, Ieremie BUZDUGAN, născut în 1851.
1857: În Corovia funcţiona, din 1857, o şcoală cu 4 clase 1608, ceea ce înseamnă 4
x 30 = 120 şcolari.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖1609.
1907: „Duminică, 28 mai, la oarele 11 a. m., a fost dl Cuparencu, candidat de
deputăţie ţărănească, la Corovia şi, înaintea unui public numeros numai de 13 oameni, şia dezvoltat, a doua oară, programul său, însă oamenii nu prea credeau în vorbele sale
amăgitoare şi se uitau unul, la altul, şoptindu-şi la urechi: „Oare să nu fie dl acesta cumva
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surd, de răcneşte aşa de tare?‖. Norocul domnului deputat ţărănesc a fost un om, adus
anume cu sine până la jităria satului, de unde, apoi, venind pe jos la adunare, a intrat
tocmai în momentul critic, când corovienii porneau spre uşă, să meargă pe acasă, sătui de
atâtea făgăduinţe seci şi fără rost. Dl candidat, văzând pe bietul om, îl salută şi, şiret la
cap, ca să nu-l priceapă oamenii, îi zice: „Bine c-ai venit, ia spune dumneata acestor
oameni cine-s eu, deoarece dumnealor au auzit numai rău de mine; spune-le, te rog, tot ce
ştii, iacă, eu merg afară‖. Şi credeţi că dl candidat a mers afară ? Nu, s-a temut să nu
spună adevărul despre dânsul şi n-a ieşit afară, măcar că cuciureanul era adus anume cu
sine. Acesta se scuză, că n-a abătut anume prin Corovia, ci nevoia a voit, că-n zori de zi,
i-a fugit un cal, apucând câmpii şi el, luându-se după cal, l-a aflat aflat în Corovia. Atunci
îl întreabă un corovian mai hazliu: „Cum aşa, tocmai aici, la adunare, l-ai aflat? Îi gras şi
face mult?‖. „Da‖, răspunde cuciureanul şi, râzând, arată cu degetul spre cal... „Şi face
mult, o sută de lei‖. „Bravo!‖, strigă oamenii şi cu aceasta au început a ieşi afară, căci le
era lehamete de atâta glumă, iară dl candidat privea pe urma lor, cum mergeau repede,
parcă spaima pădurii îi păştea din urmă. Corovieni, fiţi pe pază, fiindcă acest domn, ce
îmblă stingher ca cucul, îi părăsit de toţi românii, n-are pe nimeni, să nu vă aibă nici pe
voi!‖1610. „Înaintea a vreo 100 poporeni, şi-a dezvoltat dl consilier Dr. Constantin
Isopescul-Grecul, în 5 aprilie, programul de deputat, în comuna Corovia. Dl Isopescul a
fost viu aclamat şi întreaga adunare s-a exprimat definitiv contra candidaturii dlui
Cuparencu. Adunarea a primit cu însufleţire candidatura dlui Dr. IsopesculGrecul‖ 1611.
„În scopul zidirii casei naţionale din Broscăuţii Noi, s-au îndurat de au colectat şi chiar
singuri au ajutat următorii domni şi doamne: Lista Nr. 13, încredinţată onoratei societăţi
academice „Dacia‖: Domnişoara Maria Zazonti, învăţătoare în Corovia 1 coroană, dl
Loghin Costantin, gimnazist superior 1 coroană, părintele Nicolai Mitrofanovici, paroh
în Corovia 10 coroană, domnişoara Fevronia Mitrofanovici, 8 coroane‖1612.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Corovia, comună rurală,
districtul Cernăuţi, aşezată pe valea pârâului cu acelaşi nume, afluent al pârâului
Derehlui, între comunele Ceahor şi Voloca. Suprafaţa: 11,02 kmp; populaţia: 1.481
locuitori, parte români, parte ruteni de religie gr. or. Este aşezată lângă drumul principal
Cernăuţi-Siret, din care pleacă 2 drumuri districtuale, unul la Mologhia şi altul la Voloca;
nu departe e şi linia ferată Cernăuţi-Hliboca. Are o şcoală populară, cu 2 clase, şi o
biserică parohială cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril‖. Această localitate s-a
înfiinţat pe teritoriul comunei Cuciur-Mare şi aparţinea, la 1776, mănăstirii Putna. La
1497, regele polon Albrecht făcu aci revista armatei sale şi, la 1581, a fost loc de luptă cu
tătarii. Populaţia se ocupă cu agricultura şi creşterea vitelor. Comuna posedă 760 hectare
pământ arabil, 109 hectare fânaţuri, 14 hectare grădini, 151 hectare islaz, 14 hectare
pădure. Se găsesc 91 cai, 488 vite mari, 564 oi şi 303 porci. Corovia, pârâu, izvorăşte de
sub dealul Spasca, în apropierea comunei Mihalcea, şi, alimentat de pârâiaşele Spasca,
Cecina, apoi Camena şi Vâlcoveţul, se varsă în pârâul Derehlui, lângă comuna Corovia,
districtul Cernăuţi‖1613.
1910: Sat în toatalitate românesc, şi în 1910, Corovia avea, în 1890, 1.481
locuitori. Primar era Vasile Chiperi, paroh – Nicolai Mitrofanovici, învăţător – Dionisie
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Paulovici, iar cantor bisericesc – Ieremie Busdugan. „Domnul preot Mihai Dolinschi din
Frătăuţul Vechi a fost numit paroh la Corovia‖ 1614.
1914: „Viena, 24 august (K.B.). Atacul unei armate ruseşti de 20.000 de oameni,
în partea cea mai mare călăreţi, asupra graniţei Bucovinei… Lumea agitată se îngrămădea
pe la trăsuri, întrebând mirată: „Ce se întâmplă?‖. „O început bătaia‖, răspundeau femeile
prin plâns. Ruşii intrară în Boian şi se apropiau spre Mahala. Pe la 10 ceasuri, toloacele
oraşului erau pline de trăsuri ţărăneşti. Multe dintre ele apucară spre Corovia, Ceahor sau
Voloca, unde aveau neamuri sau cunoscuţi. Ceilalţi rămâneau în voia întâmplării. De pe
dâmburi, se desluşeau înfiorătoarele bubuituri de tunuri, iar cei cu ochi mai buni vedeau
focul şrapnelelor şi al granatelor, crăpând pe coasta dintre Boian şi Mahala. Lupta fierbea
pe întreaga întindere dintre Boian şi Toporăuţi‖ 1615. „La Mahala, Corovia, Cuciur,
Nepolocăuţi şi Stroinţa au avut loc, în zilele de 11 şi12 septembrie, lupte între câteva
detaşamente ruseşti şi austriece… Armata rusă s-a fortificat la Mihalcea şi Camenca…
Ca comandant rus al oraşului Cernăuţi a fost numit Navrotzchi, în locul căpitanului
Korabuki‖1616.
1914-1918: Au depus obolul de sânge pentru Bucovina „infanteristul Dumitru
Bogdan, Corovia, Regimentul 22, rănit‖1617; „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‖1618; „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‖1619; „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‖1620; „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 deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Samfirei Babii,
procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖1621; „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
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1914, lipseşte orice ştire despre el. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea
Mariei Holunga, procedura pentru declararea morţii celui dispărut‖1622.
1916: Printre „Soldaţii de la Arbeiter Abtig I/41‖ (geniştii), care au contribuit la
ajutorarea camarazilor invalizi şi a orfanilor de război, se numără şi „Fleondra Lazăr,
Corovia, 1 coroană‖1623.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Cernăuţi făcea parte, ca locţiitor, „Vasile
Nichită, agricultor Corovia‖1624.
1920: „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‖1625.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1626, următorii
învăţători şi învăţătoare: Istrate I. Gheorghe, comuna Corovia, jud. Cernăuţi, media
8,83‖.
COSMINUL. Satul care dă numele codrului legendar, pe care polonii aveau să-l
numească „înspăimântătoarea Bucovină‖, Cosminul, „care acum se numeşte Molodia‖,
cum declara egumenul Putnei, în 1782, a fost dăruit mănăstirii Putna, drept selişte pustie,
în 3 aprilie 1488.
1488: Mănăstirii Putna în revenea „Venitul întreg pe ceară din oraşul Siret, cu
morile lui, cu vama cea mică din Vicov, şi satul Cozminul, cu uricul din 3 aprilie 6996
(1488)‖1627. „Uric scris pe sârbie, de la fericitul ctitor Ştefan voevoda, cum au miluit
sfânta mănăstire Putna, cu teascul cerii din târgul Siretului, şi cu 6 boştinare, şi cu morile
din târgul Siretului, şi cu sladniţa, şi cu vama cea mică ot Suceavă, ci iaste în Jicove, şi cu
satul Cozminul, din anii 6996 (1488), Aprilie 3‖1628.
1497: Bătălia de la Codrul Cosminului, descrisă de Grigore Ureche, a dat
celebritatea locurilor pentru totdeauna. „Într-aceia Albriht, craiul leşesc, fiind de inimă
rea bolnav, a dat semn de întors înapoi, de care semn erau toţi bucuroşi să-l auză, să să
întoarcă de la atâta flămânziciune la casile lor. Şi în 19 zile ale lui octombrie (1497), joi,
s-a întors craiul de la Suceava şi s-a apucat de cale. Ci nu s-a întors pre calea pre unde
venise, ci pre altă cale, pre unde era ţara intreagă, spre Codrul Cozminului. Simţind, deci,
Ştefan vodă că craiul n-a luat urma pre unde venise, ci spre codru, îndată au trimis după
dânsul de l-au pohtit să nu ia pre aceia cale, spre codru, ci pre urmă, pre unde venise, că
făcând într-alt chip, văzând ţara paguba ce să va face de oastea leşască, nu vor răbda, ci
vor vrea să-şi apere ale sale, de unde toate să vor aţâţa de iznoavă spre vreun lucru rău,
carile va strica şi pacea. Ci craiul mai bucuros fusese să meargă di dereptul, să iasă în ţara
sa şi n-au băgat în samă, ci ş-au păzit calea spre Codrul Cozminului. De care lucru fiind
înhierbântat Ştefan vodă de război, socotind că are vreme de a-şi răscumpăra
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strâmbătatea sa dispre cela ce nu numai pacea cea veche o au călcat-o, care avusese
domnii Moldovei cu craii leşăşti, ce şi jurământul şi şi pacea ce legase atunci, de curând,
aşezându-să să să întoarcă pe urmă, pre unde şi venise, deci îl aţâţa ajutoriul ce-i venise di
pretitindirilea şi oastea sa toată gata strânsă şi odihnită, văzând dobânda di pre cei
flămânzi şi slăbiţi, a trimis înainte ca să apuce calea la Codrul Cozminului, să săciuiască
pădurea, să o înţineaze, ca să o poată porni asupra oştii, dacă vor intra în pădure. Iară el,
cu toată oastea, a intrat după dânşii şi cu doao mii de turci. Şi, a patra zi, i-a ajuns în
pădure, joi, octomvrie în 26 de zile, luând ajutoriu pre Dumnezeu şi cu ruga Preacistii şi a
sfântului marelui mucenic Dimitrie, şi, lovindu-i de toate părţile şi oborându copacii cei
înţinaţi asupra lor, multă oaste leşască a pierit, unii de oşteni, alţii de ţărani, că le
coprinsese ca cu o mreajă calea, alţii de copacii cei înţinaţi. Aşa pierzând puşcile, lăsând
steagurile care toate le-a adunatu Ştefan vodă şi ei cine cum au putut, în toate părţile s-au
răşchirat prin păduri, de au scăpat puţini afară. Şi însuşi craiul cu puţini rămăsese,
strângându-să s-au adunatu într-un ocol, la sat, la Cozmin. Şi de acolo, bulucindu-să, au
tras spre Cernăuţi. Iară oastea lui Ştefan vodă, cu dânşii mergându împreună, să bătiia şi
să tăia. Ci şi acei puţini, ce ieşisă din codru, n-ar fi scăpat, de nu s-ar fi încurcat ai noştri
în carăle crăieşti şi în carăle altor boieri, de le-au dat vreme de au ieşit. Şi acolea veni
veste lui Ştefan vodă, că vine şi altă oaste leşască, într-ajutoriu craiului. Atuncea au
chiemat pre Boldur, vornicul, şi i-a dat lui oaste de ajuns şi a trecut Prutul împotriva acei
oşti, sâmbătă sara. Şi duminică, dimineaţa, octovrie 29 zile, le-au dat războiu şi pre toţi ia răsipit îndată şi i-a topit, cu ajutoriul lui Dumnezeu şi cu norocul lui Ştefan vodă, şi
mare moarte şi tăiere s-a făcut atuncea în oastea leşască, la locul ce să chiiamă Lănţeştii,
satul. Şi nimica n-a ştiut craiul de venirea acei oşti, nici de pierirea lor. Şi într-aceiaş
duminecă, trecând craiul Prutul, la Cernăuti, iarăşi fu lovit de oastea lui Ştefan vodă, de iau răsipit şi i-au tăiat, de-abiia au scăpat însuşi craiul cu puţină oaste de a sa. Deci,
trecând craiul spre ţara sa, pre multe locuri i-au lovit ai noştri, ales pre craiul, că mazurii,
întorcându-să să dea războiu şi să apere pre craiul şi pre cei scăpaţi dintru acel pojar, au
dat asupra lui Boldur, vornicul cel mare, pre carile îl trimisese Ştefan vodă împotriva acei
oşti leşăşti, ce veniia într-ajutoriu craiului, şi mare moarte au făcut într-înşii. Şi la sat la
Şipinţi puţini au scăpat din oastea de era strânsă pre lângă craiul. Deci craiul, cu multă
nevoie strecurându-să, a tras la Sneatin şi, de acolo, a slobozit oastea pre acasă, de cătă
rămăsese, iară el s-a dus la Liov‖.
1658: „Carte domnească de la Gheorghia Ghica voevoda, dată igumenului şi a tot
soborul de la mănăstire Putna, să-şi cheme oameni străini pe Selişte din Cozmin şi din
Cuciur, din anii 7166 (1658), mai 28‖ 1629.
1667: „Hotarnică pe satul Cozminul, de la Gavril vtorii (al doilea – n. n.) logofăt,
din anii 7175 (1667), martie 15‖1630.
1686: Campania polonă în Moldova a fost descrisă, zi de zi, în jurnalul de
campanie al lui Iacob Sobiecki, fiul cel mai mare al regelui. Conform jurnalului, oastea
polonă a poposit, lângă Lujeni, în 26 iulie, zi de vineri, în care s-a postit, a doua zi regele
mergând „s-a dus să vadă întăriturile pe care unii le numesc întăriturile regelui Albert
(Ioan Albert, cel înfrânt la Codrii Cosminului); iar alţii – întăriturile genoveze‖. În
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noaptea de sâmbătă, 27 iulie, trupele polone au ajuns „în împrejurimile localităţii Jucica,
chiar la intrarea în Bucovina‖ 1631.
1734: „Carte domnească de la Constantin Nicolai voevoda, cătră Nicolai Costân,
Staroste de Cernăuţi, şi Manole biv vel (fost mare – n. n.) căpitan, pentru că împresură
Bainschii moşia Cozminului, să margă să hotărască, din anii 7242 (1734), ianuarie
12‖1632.
1739: „Carte domnească de la Grigorii Ghica voevod, cătră Manole biv vel
căpitan, pentru Bainschii, că şi-au făcut casă şi slobozie pe locul moşiei Cozminului, să
margă acolo şi să scoată pe oameni de pe locul mănăstirii, din anii 7247 (1739), ianuarie
10‖1633. „Carte domnească de la Grigorii Ghica voevod, dată Arhimandritului Macarii şi a
tot soborul de la sfânta mănăstire Putna, de apărat hotarul a trei sate, Cuciurul, Cozminul
şi Ostriţa, despre Baranii (încasatorii de biruri – n. n.) din Cernăuţi, din anii 7247 (1739),
martie 4‖1634.
1749: „Mărturie hotarnică de la Ioann Rapel, staroste de Cernăuţi, şi de la alţi
boieri, cum au hotărât Cozminul şi Cuciurul, din anii 7257 (1749), mai 25‖1635.
1756: „Carte domnească de la Constantin Mihail Cehan Racoviţă voevoda, cătră
Iordache Cantacuzino biv vel paharnic, Staroste de Cernăuţi, să margă la Cleşcăuţi,
Cozmin, Cuciurul şi Ostriţa, să îndepărteze hotarele mănăstirii Putnii, din anii 7264
(1756), august 6‖1636.
1763: „Carte, mărturie, hotarnică, de la Anghirii vel ban, Staroste de Cernăuţi, şi
de la alţi boieri, cum au hotărât Cozminul, de cătră Lucaviţa, din anii 7271 (1763), mai
15‖1637.
În 1775, Cosminul, împreună cu Mologhia, cu care formează un sat, şi cu
Ceahorul, avea 2 popi, 133 ţărani, 1 umblător, 1 arnăut şi 1 baran.
1781: „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‖1638.
În 16 octombrie 1784, mănăstirea Putna vinde satul Cosmin unor greci.
În 1843, biserica Arătarea Maicii Domnului din Mologhia, sat care avea, încă din
1843, o şcoală trivială cu 6 clase, era slujită de preotul administrator Dimitrie SEMACA,
numărul enoriaşilor fiind de 2.040. În 1876, paroh era Vasile MANDICEVSCHI, preot
cooperator fiind Constantin COCA, parohia numărând 3.090 creştini ortodocşi. În 1907,
paroh era Nicon TOMIUC, născut în 1844, preot din 1868, paroh din 1881, preoţi
cooperatori fiind Ioan IANOVICI, născut în 1859, preot din 1889, şi Ioan
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VOROBCHIEVICI, născut în 1872, preot din 1901, iar cantor, din 1900, Mihail
LESNIUC, născut în 1869 1639.
1900: „Cozmin, odinioară castel în Bucoviua, ridicat pe muncelul unde astăzi se
află satul Mologhia, pe pârâul Derehlui, căpitănia şi judeţul Cernăuţi; cu rămăşiţe de
ziduri, găsite, ici-acolo, în pământ; pare să fi fost cândva extins şi împoporat, reprezentând un ţinut întreg, cu falnici codri de stejar şi de fag, cuprinzâd cam teritoriile satelor de astăzi Tărăşenii, Adâncată (Hliboca), Chicera, Voloca, Derehlui, Mologhia,
Ceahor şi Corovia. Codrul Cozminului, astăzi numai un cut din parohia Mologhia, mai
poartă nomele de Cozmin (Cf. Revista, Tocilescu, II, t 3, p. 140, Nr. 91; Bogdan I.
Vechile cronice moldoveneşti. Bucureşti, 1801, p. 197.) – Dr. I. G. Sbiera‖1640.
1904: „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)‖1641.
1919: 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 şi „Ioan Niznic din Cosmin şi Abraham Ausländer din
Ceahor‖1642.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 19431643, următorii
învăţători şi învăţătoare: Dănciulescu Veronica, comuna Plaiul Cosminului, jud.
Cernăuţi, media 8,37; Jiglău Eufrosina, comuna Plaiul Cosminului, jud. Cernăuţi, media
7,62; Blaga Elena, comuna Plaiul Cosminului, jud. Cernăuţi, media 7.08‖.
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 fiecăruia 1644: Itrin Artenie, comuna Plai Cosmin,
media 8,62‖.
1947: „D-1 Anton I. Wolf, născut la 29 Noemvrie 1900, ăn comuna Cosmin,
judeţul Cernăuţi, domiciliat în comuna Măgurele, judetul Ilfov, a făcut cerere acestui
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minister să schimbe numele său patronimic de Wolf în acela de Cernăuţeanu, spre a se
numi Anton I. Cernăuţeanu‖1645.

COSTÂNA. Sat străvechi ca şi Bălăceana şi, ca şi Bălăceana, populat, cândva cu
câte o breaslă de meşteşugari saşi (dovadă toponimele Săsciori, din Bălăceana, şi Saşii,
din Costâna), Costâna beneficiază de atestare documentară tot în 15 martie 1490, când
printre bisericile întărite de Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi, se aflau şi „a 42-a
biserică, cu popă, la gura Costinei;… a 44-a biserică, cu popă, la Costina, la Dragomir
Juratu‖. În 1499, Ştefan cel Mare întăreşte mănăstirii Moldoviţa satul Saşi al Costânei,
care, ulterior, va dispărea fără urmă.
În 3 martie 1507, ginerele lui Luca Arbure, vistiernicul Gavril Trotuşan, cumpără
„satul Berindeşti, pe gura Costinei… şi moara pe Costina… cu bani 600 zloţi tătăreşti‖ de
la descendenţii vornicului Onişor şi ai fratelui lui, Bâzdâga, cei doi fraţi, fiii lui Dragomir
Juratu, fiind, practic, împreună cu părintele lor, moş-strămoşii costânenilor.
În 20 aprilie 1546, Petru Rareş dăruieşte mănăstirii Sf. Ilie jumătate din satul
Costâna, „partea de jos, cu mori, care parte din jos a satului a fost a noastră din veci‖. Cu
siguranţă, partea aceasta de sat fusese confiscată de Ştefăniţă Vodă, de la vornicul
Trotuşan, după uciderea lui Luca Arbure, iar ipoteza este susţinută de faptul că, în 26
aprilie 1581, fiii lui Isac Udre (alt ginere al lui Luca Arbure), Gavril şi Grigore, revendică
partea de sat, intrată în stăpânire mănăstirească, dar Iancul Sasul dă câştig de cauză
călugărilor, pe motiv că pe uricul Udreştilor scrie „satul Berindeşti, pe apa Costinii‖.
1641: Cealaltă jumătate de sat aparţinea răzeşilor, care, încet, încet, cer ieşirea din
indiviziune, primul dintre aceştia fiind Dociul paharnic, costâneanul care cere divanului
lui Vasile Vodă, în 19 aprilie 1641, „să se aleagă partea lui… de către alţi fraţi răzeşi, atât
din vatra satului, cât şi ţarină‖ .
În 1649, un alt răzeş care ieşise din indiviziune, Ştefan ot Costâna, dăruia
mănăstirii Sf. Ilie o livadă cu pomi şi o prisacă, situate pe Dealul Mare, loc lăzuit de el,
„cu sapa şi focul‖.
1669: Din istoria Costânei nu putea lipsi, totuşi, zvânturatul neam al Murguleţilor,
printre răzeşii satului numărându-se şi Ipatie Murguleţ, pe care-l moşteneşte Toader
Murguleţ fost mare armaş, care, în 15 octombrie 1669, cerând uric de la divanul
domnesc, susţine că „a şasea parte de Costăna s-au vinit în partea unchiului nostru Ipatii
Murguleţ, cu vecinii şi cu tot venitul‖.
În 1723, Măricuţa, sora lui Ştefan Murguleţ, moştenea după fratele ei a patra parte
din moşia Costâna, „partea ce o ţine Abăza, cumpărată de la Cărca, feciorul Măricuţei‖.
În 1774, Costâna avea 30 de gospodării, numărul lor sporind, până în 1784, la 98,
în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în Bucovina apărând, în 11
noiembrie 1782, fraţii Ilie şi Ion Cărste, care revendicau o jumătate de sat.
1836: S-a născut Vasile Cocârlă, „la 22 martie 1836, în comuna Costâna, partea
Berindeşti, din părinţi ţărani, a învăţat şcoala elementară în satul natal, apoi a continuat la
Suceava, a terminat studiile gimnaziale în Cernăuţi şi tot acolo şi cursul clerical, în tote
clasele, cu diliginţă rară, purtare bună, economie lăudabilă. Deosebit talent arăta tânărul
student pentru muzica vocală şi instrumentală, care ambe le cultiva cu bun succes. La
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1866, se căsători, la 1867 se hirotoni întru diacon şi presbiter şi se rândui preot la Costişa,
apoi administrator parohial şi, la 1870, paroh la Ruşi-Moldoviţa, unde, ca preot de model
păstoreşte poporul până în prezent. La 1873, pierdu, prin moarte, pe soţia sa, iar la anul
1882, moartea îi răpi şi pe unica fiică ce avea‖1646.
În 1843, biserica Sfântul Gheorghe din Costâna, construită în 1811-1812 de
George şi Ioan de CĂRSTE, cu 1.190 enoriaşi, patronată de Ianacachi de CĂRSTE („von
Kriste‖), avea postul de paroh vacant. În 1876, Nicolai de CĂRSTE moştenea drepturile
şi obligaţiile patronale asupra bisericii din Costâna, cu 1.621 enoriaşi şi cu Ioan
MANDAŞEVSCHI paroh. În 1907, paroh era George BERARIU, născut în 1854, preot
din 1882, paroh din 1895, iar cantor, din 1904, Ilie NAHORNEAC, născut în 1878.
1861: Şcoala din Costâna, cu 3 clase, funcţiona din toamna anului 18611647.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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, Iasobeşti 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‖ 1648.
În anul 1888, antistele comunal al Costânei, George Goian, preotul I.
Mandacevschi şi bătrânii satului „au oprit hramul, punând străji şi jandarmi pe la intrări,
ca să nu lase pe nici un străin în sat. Străjerii şi jandarmii, înţelegându-şi, la rândul lor,
misiunea, pe toţi cei ce voiau să-i înşele, spunându-le că ei nu merg la hram, ci se duc la
Suceava, îi petrecură frumuşel, prin mijlocul satului, până ce-i scoaseră de cealaltă parte
de sat, afară. În felul acesta, după propria mărturisire a Costânenilor, le rămăseseră ca la
vreo 6.000 florini în pungă‖ 1649.
1901: Însoţirea de păstrare şi credit, în sistem Raiffeisen, din Costâna s-a înfiinţat,
cu 103 părtaşi, în anul 1901, sub direcţiunea lui Dimitrie cavaler de opovici, vicedirector
fiind George Berariu, preşedinte – preotul Vasile Procopovici, iar vistiernic – Ioan
Ferlievici. Cabinetul de lectură „Albina‖ din Costâna fusese înfiinţat, încă din anul 1896,
cu 30 membri, cu 15 cărţi, 4 abonamente la gazete şi 12 florini avere, sun preşedinţia
moşierului din comunăm, armeanul Dimitrie cavaler de Popovici, din conducerea acestei
prime biblioteci săteşti făcând parte şi George Berar, şi Amfilochie Ţurcan.
1901: Gustav Weigand, aflat la Poieni-Solca, a „mers spre sud-est, până la
Costâna, 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‖. În Costâna i-a cântat Iliana Dohotar1650.
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În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Costâna, comună rurală,
districtul Suceava, aşezată pe râul Ilişeşti, la confluenţa sa cu râul Suceava. Suprafaţa:
10,87 kmp; populaţia: 1.480 locuitori, exclusiv români de religie gr. or. Se compune din
vatra satului, cu 542 locuitori, şi din satul Berindeşti. Este străbătută de drumul districtual
Cacica-Suceava; legată cu drumul principal Suceava-Siret, precum şi cu linia ferată
Cernăuţi-Suceava, printr-o şosea comunală, Costâna-Hatna. Are o şcoală populară, cu 2
clase (deci, cam 60 de şcolari) şi o biserică parohială, cu hramul „St. Gheorghe‖, fondată,
la 1812, de Gheorghe şi Ioan de Cârstea. La anul 1546, Petru Rareş a dăruit jumătate din
această localitate mănăstirei Sf. Ilie. Acum câţiva ani, s-a găsit aci o sabie, lungă de 1,25
m, care se află în muzeul din Cernăuţi; de asemenea, s-au găsit şi măsele de mamut,
aduse de apa pârâului care curge prin partea învecinată. Populaţia se ocupă cu agricultura
şi creşterea vitelor. Comuna posedă 1.017 hectare pământ arabil, 228 hectare fânaţuri, 18
hectare grădini, 231 hectare izlaz, 101 hectare pădure, 0,25 ari heleştee. Se găsesc 137
cai, 478 vite cornute, 508 oi, 308 porci şi 200 stupi. Costâna, moşie, cu administraţie
specială, districtul Suceava. Suprafaţa: 17,75 kmp; populaţia: 161 locuitori români şi
străini. Se compune din moşiile Costâna propriu-zisă, cu 9 case şi 95 locuitori, Hatna şi
Călineştii lui Enache‖1651.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 1652, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Mafta ZVANCIUC (37 ani în 1908) din
Costâna.
1912: „Excelenţa sa Mitropolitul a sfinţit parohul George Berariu din Costâna în
protosviter‖1653, „Elena Berariu din Costâna‖ luând „examenul de capacitate pentru
şcolile primare, cu limba de propunere română‖ 1654.
1915: „În după-amiaza zilei de 1 ianuarie 1915, după două lupte, în 31 decembrie,
la Storojineţ şi la Rădăuţi, „primele patrule ruseşti şi-au făcut intrarea în Suceava, venind
din direcţia Hatna şi luând drumul spre satele Costâna şi Mihoveni. În urma patrulelor,
trupele ruseşti au cantonat în pădurea Costâna‖, iar sucevenii şi iţcănenii s-au refugiat în
Burdujeni. În 2 ianuarie, pe la orele 14, 300 de ruşi au intrat în Suceava, ocupând oraşul.
La pichetele de grăniceri ruse au fost instalaţi soldaţi basarabeni, care, „aflând că este
teritoriul românesc, au salutat, retrăgându-se‖1655. În zilele următoare, cavaleria rusească
s-a îndreptat spre munţi (comandamentul rămăsese la Costâna), o primă confruntare
armată având loc, în 5 ianuarie 1915, la Vama 1656. „Cam pe aceeaşi vreme, sosiseră la
Şcheia, venind din spre Costâna şi Mihoveni, 600 de cazaci călări, în frunte cu
polcovnicul Syczen. Mişcările călărimii se puteau bine urmări de pe dealul Zamcei.
Această megieşie atât de apropiată cu groaznicul duşman a pricinuit o nouă şi
cuprinzătoare bejenire a populaţiei oraşului. Cu două zile mai înainte, părăsiseră oraşul
autorităţile şi toţi câţi credeau a fi mai de seamă expuşi primejdiei de a fi luaţi chezaşi
pentru Dumnezeu mai ştie ce fel de bănuieli. De astă dată, a părăsit oraşul îndeosebi
cetăţenimea evreiască, tăbărând la frontiera românească în punctul Burdujeni. Autorităţile
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româneşti de la frontieră, cu toată rigoarea dispoziţiunilor privitoare la trecerea frontierei,
au îngăduit tuturor refugiaţilor, fără deosebire, intrarea în ţară şi, pentru acest act de
curată umanitate, au dobândit un titlu de bine meritată recunoştinţă din partea populaţiei
neromâneşti din Bucovina‖1657.
1914-1918: Au vărsat sânge pentru Bucovina: „rezervistul Ilie Semcu, Costâna,
Regimentul 22, rănit‖1658; „infanteristul George Cordoban, Costâna, Regimentul 22
Infanterie, rănit‖1659; „infanteristul Ioan Romaşcan, Costâna, Regimentul 22, rănit‖1660;
„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‖ 1661.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Suceava făcea parte, ca locţiitor, „Dumitru
Neculiţă-Popovici, proprietar mare, Costâna‖1662, care deţinea şi o cârciumă faimoasă în
Suceava1663.
1920: „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‖ 1664.
1921: „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: Niculiţa Dimitrie cav. de, Costâna,
(patron bisericesc în Costâna şi în Parhăuţi); Niculiţa Nicolai Dr. cav. de, Costâna
(patron în Stroeşti); Popovici Alecu cav. de, erezii (Magda de Niculiţa, Costâna),
patroni în Stupca‖1665.
1930: „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
prăvălii1666.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1667, următorii
învăţători şi învăţătoare: Sofian Constantin, comuna Costâna, jud. Suceava, media 7,17‖.
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1947: „Constituiri de societăţi cooperative 1668: Banca populară „Dumbrava‖,
comuna Costâna, jud. Suceava‖.
1948: „Tablou de întreprinderile naţionalizate trecute în administrarea comunelor,
potrivit dispoziţiunilor art. 1, al. penultim, din legea N. 119 din 1948, şi pentru care
urmează să se ia deciziuni în cauză de către Preşedinţia Consiliului de Ministri1669: Moara
fostă proprietatea a lui Gheorghe Niculiţă Popovici din comuna Costâna‖.
L-a Costâna s-au născut fraţii Vasile şi Ion Bumbac, primul, în 7 februarie 1837,
celălalt, în 31 ianuarie 1843. Vasile Bumbac, profesor gimnazial la Cernăuţi şi Suceava,
harnic traducător al poeziei latine, dar şi al celei eline, a fost recunoscut drept „poet al
Sucevei‖, încropind puzderii de versuleţe, inclusiv o epopee, „Dragoşiada‖. Celălalt frate,
Ion, om trufaş şi atentator la arta scrisului, a fost editorul gazetei „Aurora Română‖, pe
care a împestriţat-o cu nuvele mai mult sau mai puţin reuşite. În 14 septembrie 1880, s-a
născut, tot în Costâna, poetul Vasile Huţan, şi el extrem de prolific, ba chiar ceva-ceva
mai talentat decât fraţii Bumbac.
COSTEŞTI. Jumătate din satul Costeşti a fost dăruit de Constantin Movilă Vodă,
în 7 ianuarie 1608, mănăstirii Pobrata, cealaltă jumătate fiind întărită, în 15 ianuarie
1617, copiilor lui Dumitru şi ai Antimiei Lenţa, Marca, Anghelina, Magda şi Miron. Din
aceşti ujrmaşi ai lui Lenţa se desprind câteva neamuri răzeşeşti, care obţin, de-a lungul
timpului, ieşirea din indiviziune pentru părţi din sat din ce în ce mai mici.
În 10 iunie 1650, Vasilie Lastiuca primeşte întăritură, de la Vasile Lupu Vodă,
pentru partea lui Paholcea din Costeşti, care fusese zălogită pentru doar 10 galbeni.
În 28 iulie 1651, Nastasia, nepoata lui Ilea din Berbeşti, vinde moşioara ei din
Costeşti, pentru 20 zloţi, lui Vasile Dumitraşcovici. În acelaşi an, dar pe 14 septembrie,
Isac Cocoranul, ginerele lui Bogdan Lenţa, şi Ion Tudan îşi disputau posesia unui sfert
din satul Costeşti în faţa Divanului Domnesc, câştig de cauză având, în cele din urmă,
Isac Cocoranul, care, în 23 februarie 1663, lasă acel sfert de sat feciorilor lui, Constantin
şi Săcuianul. În 14 septembrie 1651, Isac Cucoranul, ginerele lui Bogdan Lenţa, se ceartă
la Divan, pentru a patra parte din Costeşti, cu Ion Tudan, care apare singur la sorocul de o
săptămână, stabilit de Vasile Vodă, şi are câştig de cauză.
În 11 mai 1706, când Gavrilaş Frunză şi jupâneasa Gafiţa, fata lui Andronachi
Vlad, lăsau copiilor lor, Ioan şi Maria, jupâneasa diaconului Nicolai Borşan, părţile de
moşii moştenite după bunicul lui Frunză, Andronachi Peletiuc, „în Vilavce, în Carapciu,
în Costeşti, în Comăreşti, în Budiniţă şi pe aiure de pe socrul meu, Andronachi sin
Simion Vlad în Banila moldovenească şi de pe socra me, Nastasie, fata lui Vasile
Căzăcescul, având noi parte de moşie în Berhomete, în Lucavăţ, în Panca şi în munte, în
ţănutul Sucevii, şi în Vaselev, în ţănutul Cernăuţului‖.
În 25 octombrie 1717, Ilie Catargiu moşteneşte patrea de sat a lui Dumitru
Calmuţchi.
În 20 august 1719, „Axana, nepoata Mstiţchii‖ findea lui Ion Otrublenca, fiul lui
Vasilie Zahariciuc şi, deci, nepotul lui Zaharie, partea ei „de moşie din Căbeşti şi din
Comăreşti, care parte de moşie este despre partea lui Ion Otrublenca, pe care el a
moştenit-o de la mama sa, Vasilca, fiica lui Ionaşcu, nepoata Gribincei şi a lui Ionaşco…
1668
1669

Monitorul Oficial, Nr. 268, 19 noiembrie 1947, p. 10261
Monitorul Oficial, Nr. 229, 2 octombrie 1948, p. 7974

474

şi i-am mai vândut un laz, pe care l-a curăţit părintele meu, Miron Purcel, care laz este
mai sus de Lucov al lui Gribincea, apoi merge până la hotarul Costeştilor şi peste hotarul
Costeştilor, mai sus de lazul pe care l-a cumpărat Bohatir de la părintele meu‖.
În 25 iulie 1729, Mihai Racoviţă Vodă întărea lui Mihai şi Gheorghe Lenţa,
„ficiorii lui Niculai Lenţii, nepoţi de fată lui Ion Lihacinschi, strănepoţii lui Vasilev
Dumitraşcovici… părţile de ocină şi cumpărătură şi danie din zapis ce ar ave ei la satu la
Costeşti‖.
În 12 ianuarie 1740, după moartea fiului lor de doar 23 de ani, Constandin „cu
moarte grabnică de ciumă, aflându-să eal cu noi la Gălaţi‖, Iordachi şi Catrina
Cantacuzino dăruiau mănăstirii Suceviţa, „pentru ertarea păcatelor lui şi ale lor… a şepte
parte di satu de Costeşti… totul lângă acele sate ce să cheamă Malineşti, care au fostu a
moşului du-sale Boului vornicu‖.
În 22 iunie 1754, Matei Ghica întăreşte răzeşilor Văsiian şi Tănasie Coval şi altor
fraţi ai lor, „moşeni din Costeşti‖ jumătatea de sat stăpânită de Sandul Brânzanul, mazil
de Rohozna.
În 12 iulie 1758, fraţii Sandul şi Toader Brânzanul vindeau, pentru 12 lei bani
gata, lui Vasile Brahă, care mai avea o parte de moşie în sat, partea mamei lui, Măriuţa.
În 20 septembrie 1760, Mihai şi Aniţa Lenţa dădeau lui Alexandro Costriş, pentru
o datorie neplătită de 20 lei, părţile lor din Costeşti, „care săntu cumpărate de strămoşu
mieu‖.
În 10 ianuarie 1768, pentru că bordeiele ţărăneşti din Costeşti erau făcute prin
vecinătatea ţarinilor, Grigore Vodă Callimah, sesizat de egumenul mănăstirii Solca, i-a
poruncit vornicului Constantin Kogălniceanu să adune toţi vecinii în vatra satului, unde
să-şi facă alte bordeie.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1670, din 1772-1773, înregistrează la Costeşti,
moşie răzeşească, „60 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, Maftei, 2 dascăli, Dănilă
şi Mihălache, 3 ruptaşi, Vasilie COMAN, Pătraş DRATFA şi Arsenii GAVRILESCUL, 1
umblător, Vasilii SĂNDULESCUL, 2 jidovi, Nosin şi Aizik, 2 văduve, Marie şi Acsinia,
33 călăraşi şi 16 birnici. Călăraşii de Costeşti erau: Dumitraş COŢIC chihai, Dumitraş
COVAL, Vasili HRINCIUC, Ion DOLINSCHI, Grigoraş SCULICI, Vasili COŢIC, Ion
CHISĂLIŢĂ, Ioniţă SĂNDULIAC, Ştefan COŢIC, Ion COŢIC, Tănasi COŢIC, Manoli
MĂSÂIAN, Toader CHIRIICIUK, Enachii SCULEŞ, Ion ungurian, Ion sin PETRO,
Vasili BĂNDAC, Ion CRURCA, Ion CECALĂ, Ion GAVRILIUC, Georgie MĂNĂILĂ,
Costandin MANGUR, Ion ORICSUC, Irimie ŞERBAN, Toader VEZÂRCO, Ştefan
CEDAŞ, Ion TOMICA, Andrieş ŞFEDUL, Ştefan HONCIAR, Costăn HRIHOR, Ştefan
ANTONESCUL, Giorgie COŢIC şi Vasilie ŢOPA. Birnici erau Simion SĂVERIN,
Toma MIRĂUŢĂ, Ştefan zet ego, Ştefan ZINA, Grigoraş PÂNTESCUL, Enachii
PÂNTESCUL, Alecsa sin lui, Simion BRAHĂ, Vasili CIORNOHUZ, Toader
MĂSĂIAN, Ion MASCIUK, Acsenti MANGĂR, Ştefan ungurian, Toader olar,
Mihalachi CHERSÂN şi Severin sin popii.
În 1782, în faţa comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în Bucovina,
neamul Tudan, reprezentat de Iuon, Toader, Maftei şi Dumitraş Tudan, declara că
stăpâneşte un sfert de sat, parte moştenit din moşi, parte cumpărătură de la Iuon
Calmuţchi; neamul Noşa stăpânea alt sfert de sat, cumpărătură de la Iuon Calmuţchi;
neamul Popescul moştenea un sfert de sat, din care cumpărase Iuon Mitescul, ginerele lui
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Iuon Calmuţchi, două odgoane şi jumătate, adică 55 stânjeni; ultimul sfert de sat Costeşti
aparţinea mănăstirii Pobrata. Căpitanul Iuon Mitescul era fiul lui Gheorghie Mitescul şi al
Ioanei, fata lui Toader Holban armaş, nepotul lui Gavril Mitescul şi strănepot lui Pavel.
În 26 decembrie 1796, Niculai Grigorcea şi jupâneasa lui, Maria (Volcinschi),
dăruiau feciorului lor, Ilie, părţi din satul şi moşia Costeşti.
În 1843, biserica Sfântul Mihail din Costeşti, construită în 1785, cu 1.799
enoriaşi, patronată de Udalricus von CINSKI, era slujită de preotul administrator Grigorie
SARNAWSKI. În 1876, patron al bisericii cu 2.478 enoriaşi era Anton Ritter von
KOCHANOWSKI de STAWCZAN, deci de... Stăuceni, paroh fiind Leon PALIEVICI.
În 1907, sub patronajul lui Victor SARNAWSKI, paroh al bisericii din Costeşi, cu
hramul dedicat celor doi sfinţi arhangheli, paroh era acelaşi Leon Palievici, născut în
1833, preot din 1861, paroh din 1866, cantor fiind, din 1902, Eusebie POPOVICI, născut
în 1874.
1860: Şcoala din Costeşti, cu 4 clase, funcţiona din toamna anului 1860 1671.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Storojineţ – 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‖1672.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Costeşti, comună rurală,
districtul Storojineţ, aşezată pe dealuri, spre Nord-Vest de comuna Căbeşti, cu care se
învecinează. Suprafaţa: 18,21 kmp; populaţia: 2.515 locuitori, în majoritate români de
religie gr. or. Este legată, printr-un drum comunal, de drumul districtual StorojineţSniatin; are o şcoală populară, cu o clasă, şi o biserică parohială cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril‖. La 1776, aparţinea, în mare parte, mazilului Vasile Coman
şi a şaptea parte numai mănăstirii Suceviţa. Populaţia se ocupă cu agricultura şi creşterea
vitelor. Comuna posedă 1.022 hectare pământ arabil, 208 hectare fânaţuri, 51 hectare
grădini, 161 hectare islaz, 336 hectare pădure‖1673.
1911: „La finea lui Februar, judecătoria din Stăneşti a condamnat pe dl Mihai
Tudan, cantor în Costeşti, la patru zile închisoare, eventual 40 coroane amendă, şi la
plătirea speselor pentru tulburarea ordinii publice. E interesant a se şti cum motivează
judecătorul verdictul său şi pe ce motive a dictat acuzatului pedeapsa arătată. Se zice că
acuzatul, în 20 Februar 1910, conchemase lângă cancelaria comunală vreo 200 de
persoane, fără a fi anunţat adunarea aceasta, deci a călcat articolul 3 al legii pentru
întruniri şi art. 496 al legii penale. Ca martori figurau Dimitrie Tudan, fratele acuzatului
şi primar în Costeşti, şi Cesar Rogosievici executor, cel ce a făcut recensământul la
Costeşti, scriind pe toţi răzeşii că-s ruşi, fără considerare că mulţi dintr-înşii vorbesc româneşte şi cereau anume să fie trecuţi ca români. Trebuie să observăm că martorii erau
aceia care au făcut arătarea la tribunal şi au fost chemaţi, la rândul lor, să depună
mărturie, care se înţelege au mărturisit astfel, ca să iasă adevărată arătarea făcută de
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dânşii. Ei spun că acuzatul ar fi avorbit pe oameni, în drum, şi i-ar fi provocat a se duce la
cancelarie, pentru a protesta contra numărării făcute în satul lor. Chiar faptul acesta, că
persoanele chemate ca martori au fost implicate la facerea recensământului, unul –
Dimitrie Tiudan, ca primar, şi altul – Rogosievici, ca comisar, ar fi trebuit să-i dea de
gândit judecătorului Danciul, că depunerile lor sunt de considerat cu multă precauţiune.
Dar ce-i pasă, doară fură întărite depunerile acestor doi şi de un jandarm din sat, şi
judecătorul credea să aibă destulă dovadă (cum se zice şi în verdict, că asupra mărturiilor
făcute nu se poate avea nici o dubitaţie) pentru a se dicta pedeapsa. Dacă rectificarea
acuzatului nu se lua în considerare, trebuia să se asculte măcar martorii săi şi atunci s-ar
fi dovedit că acuzatul e nevinovat. Martorii acuzatului însă nu fură admişi, ci s-a trecut la
ordinea zilei, peste principiul audiatur et altera pars‖1674.
1911: „Petrecerea din Costeşti. Ca în anul trecut, aşa şi anul acesta, a aranjat
comitetul societăţii Mazililor şi răzeşilor, cu concursul intelectalilor din Costeşti şi
împrejurime, o petrecere în marele sat răzeşesc Costeşti, din districtul Vaşcăuţi.
Împrejurările au voit însă ca petrecerea din anul acesta să fie repetată, astfel că costeştenii
s-au ales cu două petreceri, aranjate o duminică după alta. Petrecerea întâia, din 6 August,
fu stingherită de ploaie, care se cernea toată ziua, neîntrerupt. Dar, cu toate acestea,
petrecerea aceasta avu o reuşită frumoasă, căci răzeşimea era întrunită aice, în număr
mare, de asemenea şi preoţii din satele învecinate şi vreo câţiva intelectuali de alte
categorii ne onorară cu prezenţa lor. Din punct de vedere moral, aşadară, a reuşit
petrecerea din 6 August, căci răzeşii s-au petrecut până târziu, noaptea, foarte bine şi s-ar
fi putut mulţămi cu asta singură, dacă chestia ce era pusă la ordinea zilei, înainte de
petrecere, s-ar fi putut aduce în discuţie. Era vorba de chestia bisericească, care nu s-a
putut discuta, fiind numărul răzeşilor din împrejurime, din pricina ploii, mai mic de cum
se aştepta. Se amânase, dar, adunarea în chestia bisericească pe Duminica din 13 August.
Dar căpitanul districtual nu încuviinţase convocarea acestei adunări, pe ziua numită,
pentru că rutenii, care la orice întreprindere sunt sprijiniţi în mod deosebit de afabil de
organele guverniale, aveau să ţină şi ei adunare, după o liturghie cu sobor ca în Camena,
şi, în fine, şi o petrecere în satul nostru, Costeşti, deci pentru a înlesni întreprinderea
rutenilor, nu aveau voie românii să discute chestiile lor. Atunci Răzeşii, văzându-se
întărtaţi de căpitanul districtual, care caută să stânjeniască afacerile lor, în folosul
ucrainenilor, au dat petrecerea din 13 August, care nu li s-a putut opri. Şi bine au făcut
Răzeşii că au aranjat petrecerea aceasta, căci ea a avut efectul pe care trebuia să-l aibă,
într-un sat unde rutenii caută tot chipul să-şi facă mendrele lor, dar în zadar, căci şi
aceasta ultimă încercare, pregătită de ei, cu săptămâni înainte, prin o agitaţie febrilă, s-a
spulberat în vânt, fiindcă răzeşii sunt conştienţi de menirea lor şi nu se mai lasă îndopaţi
cu minciuni ruseşti. Petrecerea s-a dat în casele domnului Vasile de Tudan, notar în
Stulpicani, care, fiind originar din Costeşti şi având acolo o frumoasă proprietate, cu casă
spaţioasă, promovează mult mersul şi înaintarea activităţii noastre, punând, pentru
prilejuri de acestea, totdeauna localităţile sale la disposiţie. După-amiază, începură răzeşii
a se aduna la casa de petrecere. Trăsuri soseau una după alta, din împrejurime, aducând
oaspeţi din toate părţile, din Broscăuţi, Bobeşti, Comăreşti, Carapciu pe Ceremuş,
Jadova, Vilaucea, Voloca etc. Dar petrecerea nu s-a început, până ce n-a sosit dl
Cuparencu. Acestuia i s-au trimis, spre întâmpinare şaizeci de călăreţi, până la casa sa din
Căbeşti, unde dumnealui îşi petrecea vacanţele, cu familia. Astfel fu condus dl Cuparencu
1674
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şi preotul Mardarie de la Căbeşti, cu paradă mare, până la Costeşti, paradă cum răzeşii
ştiu face acelora pe care-i îndrăgesc, pentru că se sacrifică cu sinceritate pentru dânşii. Şi
rusnecii crăpau de ciudă, văzând cu ce alai fu petrecut dl Cuparencu, unde niciunul din
cei şase deputaţi ai lor şi nici toţi la un loc n-au avut parte de aşa o primire. / Din
Cernăuţi, au fost reprezentate societăţile studenţeşti „Academia ortodoxă‖ şi „Moldova‖,
şi, din Viena, „România Jună‖. Din persoane, mai marcante cităm pe domnii: Dimitrie
Popovici, paroh din Broscăuţi, care venise cu muzica sa, „Muza Română‖, şi cu preotul I.
Luţa, Eugen Braha, învăţător superior în pensie, Minai de Popescul, învăţător superior,
părintele Isopescu, cu familia, şi preoţii Antonovici, Rudeiciuc, N. Vlad şi I. Grigoras, dl
Tarasievici, cu familia, dl deputat Modest Scalat, dl Iancu de Popescu, inginer, dl I. Fl.
Marian, inginer, dnii Bărbier şi Mardari, cu familiile, şi dl Cuparencu, cu familia, şi mulţi
alţii. / Dansul a început cam pe la patru ore după masă şi a durat, în cea mai mare veselie,
până târziu, noaptea. Hora mare fu jucată, în casa şi curtea domnului Tudan, de una sută
de părechi. Deci, o petrecere grandioasă a fost cea din Costeşti, precum de mult nu s-a
pomenit prm cele părţi, părăsite şi uitate de conducătorii noştri. La un semn dat, s-a
adunat o mulţime de intelectuali din toate părţile pentru a demonstra, în faţa deputaţilor
ruteni, că răzeşimea e pătrunsă de românism până la măduvă şi nu vrea să ştie nimica de
amăgirile ucrainene. E drept că la petrecerea noastră n-au fost şase deputaţi, ca la dânşii,
dar tocmai aceasta e un semn bun, că noi facem ispravă şi fără deputaţi, pe când ei s-au
ales, chiar sub scutul sfetnicilor, cu un scandat în toată regula. La noi a fost masa
compacta a Răzeşilor, cu conducătorii lor, însufleţită de bucurie, petrecând în armonie
deplină şi în ordine exemplară, pe când la petrecerea ruteană au fost numai vreo 10 răzeşi
şi puţini ţărani, şi cu toate aceste s-a iscat ceartă între cei puţini. Din ceartă a venit chiar şi
la bătaie. Preoţii Kopaczuk, Malanczuk şi Draczynski au părăsit „zăbava‖, căpătând
partea lor de „cinste‖, şi chiar şi luminătorul lor, Pihuliak, a fugit înainte de vreme, pentru
a nu se alege şi cu ceva mai mult decât cu o simplă batjocură. N-am atinge noi lucrurile
acestea, pentru că ele îi privesc pe ruteni, în prima linie, şi dânşii au să tragă consecinţele
din întâmplarea aceasta, dară, dacă le aducem la cunoştinţa publicului, o facem de aceea,
pentru că şi rutenii, în raportul ce l-au făcut despre „zabava z tanţiame‖, în „Narodnei
Holoc‖, nu se mărginesc în darea raportului despre reuşita sau nereuşita petrecerii lor, ci
se obrăznicesc a lua în batjocură muzica „Musa Română‖ şi mai fac şi alte observări
batjocuritoare la adresa românilor. Noi însă nu vrem să ne întrecem, ca dânşii, în
batjocură, ci înregistrăm simplu întâmplările adevărate din casa lui Sarnavschi. Dacă ar
fi reuşit petrecerea lor, de bună seamă că tipăreau ei un raport straşnic, în numărul
următor al gazetei lor, şi nu ar fi aşteptat patru săptămâni pentru a-l publica. Dar se vede
că blamul cu care s-au ales deputaţii şi preoţii lor i-a zăpăcit aşa de tare, că le-a trebuit
vreme pentru a se reculege şi pentru a-şi rescugeta bine cum să înşele lumea şi cum să
ascundă mai bine scandalul ce s-a petrecut la ei. În fine, n-a spus Pihuliak, cătră
Sarnavschi, fără pricină că „pentru ultima oară a venit la Costeşti‖ / Participantul‖1675.
1915: „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‖1676.
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1919: Din Comisiunea agrară de ocol Stăneşti făceau parte, ca „Reprezentant al
Băncii regionale: Nicolai Tudan, agricultor, Costeşti‖, iar ca „Locţiitor: Tit Tudan,
agricultor, Costeşti‖1677.
În 5 iulie 1941, câţiva săteni ucraineni, foşti membri LANC, i-au îmbrânit pe
evreii din Costeşti într-un câmp de la marginea satului, de lângă casa lui Honceriuc,
soldaţii români executând, atunci, 105 oameni. Ceilalţi, adică diferenţa de până la 420, au
păşit pe drumul martiric înspre lagărele din Transnistria.
1941: „Tabloul normaliştilor cu diplomă de capacitate, numiţi în învăţământul
primar, prin încredintare de post, pe ziua de 1 Octomvrie 1941: Păunescu Victoria, seria
1941, media 9,22, numită în comuna Costesti, jud. Storojineţ‖1678.
1942: „Având în vedere raportul Nr. 4.080 din 1942 al dlui judecător al
Judecătoriei mixte Vaşcăuţi, din care se constată că numitul Ilica S. Dumitru (neam de
răzeşi români din Boscăuţi şi Costeşti – n. n.) din comuna Costeşti, judeţul Storojinet, în
timpul evacuarii Bucovinei de Nord, a săvârşit acte de duşmănie împotriva armatei
române; / Având în vedere depoziţiile martorilor, anexate la dosarul în cauză, din care
reiese că susnumitul, în timpul retragerii armatei române, în Iunie 1940, din Bucovina de
Nord, a dezarmat şi dezbrăcat un soldat român, ce era răzleţit de coloană, fapt pentru care
a şi fost condamnat de Curtea Marţială, prin sentinţa Nr. 618 din 1942, la 15 ani muncă
silnică… / Decidem: / Art. I. Se retrage naţionalitatea română numitului Ilica Simion
Dumitru din comuna Costeşti‖ 1679.
COŞNA. Deşi exista, în 15 februarie 1410, un stăpân pe acele locuri, Branco, care
îşi avea păltinişul între Coşna Mică şi Coşna Mare, satul Coşna este unul relativ nou,
menţionat în cadastrul Prefecturii judeţului Câmpulung din 1939, format din Bancu,
Dealul Coşnei, Poiana Coşnei, Tebeleauca, pe locurile unor branişti câmpulungene din
hotarul cu Ardealul.
1774: „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‖1680. În Transilvania, la izvoarele Coşnei,
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exista un sătuc numit Coşna, care avea să iasă în evidenţă în vâlvătaia întâmplărilor
belicoase din anul 1849.
1849: „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‖1681.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea districtului Câmpulung – Dornawatra cu Dornakilie
(judecătorie), Dorna pe Giumalău, Dorna Candreni cu Coşna, Iacobeni, Cârlibaba Partea
câmpulungeană, Poiana Stanpii cu Pilugani, Ciocăneşti‖1682. Deci, în 1869, Coşna era
locuită şi, în ciuda răzleţirii caselor, era considerată măcar cătun, dacă nu chiar sat.
În 1907, era menţionat, în cadrul comunei bisericeşti Poiana Stampii, Pilugani,
Tatarul, Teşna, Romaneşti, Plaiul şi Muncei, un alt cătun, la fel de mărunt pe atunci, Gura
Coşnei1683.
În 1908, Dicţionarului lui Grigorovitza nu menţionează locuinţe pe valea Coşnei,
ci doar „Coşna, pârâu, se naşte din izvorul Văcarilor şi izvorul Vulvei, care izvorăşte de
sub culmea Butea Amarenilor, din Transilvania, şi se împreună, apoi, cu pârâul Teşna,
formând la un loc un confluent, pe stânga, al Dornei. Până la confluenţă, acest pârâu
constituie valea Coşnei, primind încă Izvorul Banului, pârâul Făgeţel şi pârâul
Livadiei‖1684.
1931: În „Tablou de regruparea comunelor rurale‖ (Bucureşti 1931), întocmit pe
judeţe, Coşna apare la poziţia 10, în cadrul judeţului Câmpulung, şi ca reşedinţă
comunală, dar fără alte sate în componenţă (p. 105).
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 fiecăruia 1685: Todaşcă Victor, comuna Coşna, media
8,25‖.
1946: „Văzând ordinul de urmărire Nr. 7.498 din 24 octombrie 1946, emis de
ministrul de război, prin care numitului Spânu Ion, cu domiciliul în comuna Coşna, jud.
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Câmpulung-Bucovina, i s-a deschis acţiune penală pentru că ar fi comis participarea la
complotarea întru distrugerea unităţii Statului, răzvrătire şi instrucţie armată, prevăzută şi
penalizată de art. 227, 229, 230 şi 184 din codul penal, combinat cu Decretul Lege Nr.
967 din 1941 şi art. 502 din codul justiţiei militare, art. 210 şi 211 din codul penal,
combinat cu art. 101 şi 103 din codul penal. / Văzând hotărârea dlui ministru de război,
prin menţionatul ordin de urmărire, în sensul că numitul să fie instruit în stare de arest… /
Manddatăm şi ordonăm tuturor agenţilor forţe publice ca, în conformitate cu legea, să
aresteze şi să conducă la închisoarea militară Jilava pe numitul, întru executarea hotărârii
de mai sus‖1686.
1948: În „Tablou cu noua repartizare a comunelor din judeţul Câmpulung,
aprobată cu deciziunea ministerială Nr. 7.998/948‖1687, la Plasa Vatra Dornei, Coşna
figurează drept comună cu existenţă comunală anterioară, la nr. 34.
1949: „Prin decizia ministerială Nr. 27 din 12 Ianuarie 1949, se rectifică, pe datele
mentionate în dreptul fiecăruia, clasa de salarizare a următorului personal tehnic silvic
din cadrele Ministerului Silviculturii, după cum urmează: Purcelean Ştefan, şeful
Ocolului silvic Coşna, Câmpulung, pe data de 1 August 1948, în clasa 11/948 de
salarizare, în loc de clasa 10 (D. M. Nr. 646 din 1948)‖1688.
1949: Sunt dumiţi directori în învăţământul elementar1689, la cele două şcoli din
Coşna, Todaşcă Victor, director la Şcoala elementară Coşna, Uriţă Ioan, director la
Şcoala elementară Coşna-Teşna, Ursache Teodor, director la Şcoala elementară Poiana
Stampei, Gura Coşnei.
COŢMANI. Atestat încă din 6 iulie 1413, când Alexandru cel Bun întăreşte
soacrei sale, Anastasia, „Coţmanul Mare, cu toate cătunele ce ţin de el, anume
Suhoverhul, Hliveştii, apoi Valeva, până în pădurea care se cheamă Dumbrava‖, avea să
revină, după moartea Anastasiei, Episcopiei de Rădăuţi, care administra vechea necropolă
domnească, în care voievodul îşi avea înhumaţi bunii şi străbunii.
1479: „În 1479 (anul 7005, de la începutul lumii), regele polon Albert Jagello,
„gândi ca să-şi arate vitejia asupra Moldovei, socotind că prea lesne o va supune, ştiind
că, de multe ori, se ajutora Moldova de la craii leşeşti, ca de la nişte vecini de aproape,
spre toţi vrăjmaşii… Înţelegând Ştefan Vodă cum craiul se apropie, cu oaste, de Pocuţia
şi se trage spre margine, de iznoavă a poftit solia, de a trimis înaintea craiului pe Tăutul,
logofătul, şi pe Isac, vistiernicul, cu multe daruri, şi l-au întâmpinat de cealaltă parte a
Nistrului şi i-au închinat darurile. Şi, iarăşi, cu dragoste le-a luat. Şi, de aici, a trecut
craiul apa Nistrului, pe la Mihălceni, în aceastălaltă parte, cu toată oastea sa, şi a venit la
Coţmani. Acolo, s-au descoperit toată viclenia şi faptele sale cele ascunse, că a prins pe
Tăutul, logofătul, şi pe Isac, vistiernicul, de i-a ferecat în obezi, şi i-a trimis, de i-a închis,
tocmai la Liov. Înţelegând acestea Ştefan Vodă, de la iscoadele ce pururea le trimitea, să
ştie încotro merge craiul, cu oastea leşească, cum că craiul l-a viclenit şi vine asupra lui,
şi a trecut şi Nistrul, cu 80.000 de oameni în oaste, cu scrisoare, fără altă adunare, de sârg
a trimis, în toate părţile, în ţară, să se strângă la târgul Romanului. Iar Albert a şezut,
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şapte zile, la Coţmani. Şi, până a se strânge oastea lui Ştefan Vodă şi până a veni ajutorul,
că şi Laslău, craiul unguresc, fratele lui Albert, încă i-a trimis 12.000 de oameni de oaste
şi, cu dânşii, pe Birtoc, voievodul Ardealului, ce era cuscru lui Ştefan Vodă; şi de la
Radul Vodă încă i-a venit în ajutor oaste muntenească, dar, până a se strânge oastea toată,
la un loc, Albert crai a purces, cu oastea de la Coţmani, şi a lovit la Şipinţi‖1690.
În 26 august 1503, Ştefan cel Mare întăreşte Episcopiei din Rădăuţi „Coţmanul
Mare, cu cătunele sale Gavrilăuţi, Hliviscea, Davidăuţi, Sadcău, Clivodinul, Bludna,
Suhoverhul, Ceaplinţii şi Valeva‖, Ştefăniţă Vodă adăugând la danie, în 6 octombrie
1520, „Rogozna şi o prisacă pe locul târgului Cernăuţi, acolo unde au fost stupii lui
Grumază, pentru pomenirea mamei noastre, Stana‖.
1686: „Şi aşezat-au leşii, în ţinutul Cernăuţiului, în câteva locuri, de-au făcut
parcane, de-au aşezat drept oaste joimiri moldoveni şi leşi: în Vasileu, pe Nistru, dragoni,
în Orăşeni, pe Zaharovski, cu leşi, în Coţmani, pe Dobravski, tot cu leşi, în Bănila, pe
Turculeţ cel mare, cu moldoveni, în Hliniţa, pe Botez, tot cu moldoveni, în târgul
Cernăuţi, în Brăneşti, în Cuciur, pe Turculeţ cel mic, cu moldoveni. Şi aşa cuprinseseră
tot ţinutul Cernăuţiului, de-l ţineau‖1691.
În 8 decembrie 1707, la cererea episcopului Ghedeon, Mihai Racoviţă Vodă
scuteşte satul Coţman de plata solăritului.
1714: După un an de vânzoleli armate prin restul ţării, suedezii şi polonii se întorc
în Bucovina, unde au îngăduinţă să stea doar trei luni, „prin pădure pe la Cernăuţi‖, în 2
ianuarie 1714, trecând prin Coţmani, „unde se afla măria sa, prinţul Wisniowiecki‖, apoi
„prin Orăşeni, peste Prut şi Ceremuş, până în satul Văscăuţi, unde se afla şi domnul
general. În ziua următoare, am mers, iar, îndărăt, la Coţmani, şi, în dimineaţa de după
aceea, peste graniţă, până în oraşul Horodenka şi, apoi, iar înapoi. Am mers iar la Orăşeni
şi, în ziua următoare, la Văscăuţi. Lângă acest sat este un râu mic, care scoate aburi de
căldură, în timpul iernii, şi nu îngheaţă niciodată. Cum excelenţa sa avea de gând să
poposească după această apă, în vederea unei mai bune subzistenţe, am pornit, călare, în
acea direcţie, să cercetez locul, şi am mers aşa până la satul Bănila, spre munţi şi spre
oraşul Kossov (Kossowo, în Polonia). În ziua următoare, am fost la Milewo şi Spassy, şi
iar înapoi, prin Wilawce, Karapozny şi Barbowce, până la Văscăuţi, şi apoi, în dimineaţa
următoare, până la Coţmani, unde am rămas locului toată luna. Aici locuia un ţăran, în
vârstă de o sută treizeci de ani, al cărui fiu avea mai mult de o sută de ani, şi la fiul
acestui fiu, care era de optzeci de ani, am stat eu în cvartir. Fără a mai vorbi de ceilalţi
descendenţi, bătrânul de o sută treizeci de ani era mai zdravăn decât fiul său de o sută de
ani. Mai avea ochi frumoşi, dar nu mai putea să vadă, dar, altminteri, umbla sprinten şi
singur, cu un toiag. Acest sat se află între Nistru şi Prut, la 6 mile de Hotin, 3 de Cernăuţi
şi 1 şi 1/2 de Snyatin, însă la 3 mile de Horodenka. Aici stătuse strajnicul Sayvoyski, în
anul precedent, când înaintea lui şi a încă mulţi alţii s-a petrecut următoarea minunăţie:
Când mergi spre Hotin, chiar dincolo de sat, peste lac şi mlaştină, este o pădure rară de
stejar, pe o înălţime. Din această pădure au început, într-o anumită zi, de partea dreaptă a
drumului, să joace şi să salte stejarii, au mers către… şi s-au închinat unii în faţa
celorlalţi, şi au jucat, iar, în felul arătat mai sus. Şi aceasta a ţinut, sub ochii unui număr
aşa de mare de oameni, câteva ore. Şi de partea cealaltă, înspre Horodenka, şi între
aceasta şi satul Suhoverca, a jucat, tot atunci, muntele, cu tufişurile şi copacii săi, şi, apoi,
1690
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s-au oprit, cu toţii, odată, şi acest semn îl cunoaşte singur Dumnezeu. S-a aflat, de la
anumite persoane, că, înainte de ultimul război cu turcii, s-a putut vedea acelaşi lucru
lângă Cernăuţi, care, fără nici o îndoială şi cu toată siguranţa, era un cutremur de pământ.
Astfel, la numai o jumătate de milă de aici, în satul Ivankopce şi Habielowce, spre
Snyatin, au fost văzuţi oameni ieşind din munţi, cu flamurile fluturând, ca dintr-un castel,
care, apoi, s-au făcut nevăzuţi‖1692.
În 13 aprilie 1737, Grigore Ghica Vodă dă instrucţiuni Marelui Căpitan de
Coţmani referitoare la import-exportul de cai şi de vite, făcut de armenii polonezi,
stabilind taxele încasate de el şi de subalternii săi: de 1 leu pentru fiecare cireadă care
trece graniţa, vameşii – 1 leu, iar călăreţii care păzesc trecătoarea – 2 potronici de cireadă.
În 1741, Marele Căpitan de Coţmani primeşte poruncă să interzică polonezilor să
mai treacă graniţa pentru a tăia şi lua lemne, pentru că „prea fără cale au făcut socoteală
şi margine acia să fie foarte poprită de către Leşi‖.
În 15 februarie 1754, Matei Ghica Vodă dă carte de volnicie episcopului Dositei
Herescu pentru a supune la obligaţiile ce le revin, după obicei, pe călăraşii din Coţman şi
Hlivişte. Iar dacă vor experima nemulţumiri călăraşii, Marele Căpitan de Coţman, care,
atunci, era „Enacache, staroste de Cernăuţi‖, îi va obliga pe călăraşi „ca tot căsariul să
dea câte 2 lei pe an‖.
1759: Călăraşii de Coţmani încetează să-şi mai execute atribuţiunile militare
începând cu 27 aprilie 1759, când Ioan Teodor Calimah îi lasă la vetrele lor, motivând că
„în vremuri ca astea ţara are mai multă nevolie de birnici decât de slujbaşi‖, iar scutirea
de solărit, pe care o aprobă în 27 februarie 1761, nu vizează o posibilă reluare a
atribuţunilor militare, ea fiind motivată de faptul că, în locul platei solăritului, foştii
călăraşi „sunt de ajutor şi posluşanie Episcopiei de Rădăuţi‖.
1772; Recensământul lui Rumeanţev1693, din 1772-1773, înregistrează la Coţmani
„137 – toată suma caselor‖, însemnând 3 popi, Ştefan, Ion şi Dumitru, 3 diaconi,
Dumitraşco, Sandul şi Grigoraş, 3 dascăli, Vasile, Mihail şi Hrihor, 1 poroşnic ostavoi,
Ihnat PETROVICI, 8 scutelnici ai poroşnicului, Dumitro FEUKO, Simeon FINKO,
Vasile MURGOCI, Tănasă FEUCIUK, Grigoraş rotar, Ştefan COSOVAN, Toader
CHIŞCAN şi Grigore rusul, 1 jidov, Iutko, 11 văduve, Paraschiva, Odochia, Lianka
ruscă, Sofia ruscă, Sofia GAVRILOAI, Irina, TOCIOAII baba, Dochiţa baba,
LUPUŞOAIA, Acsănia şi Gafia baba, 15 case pustii şi 92 birnici, şi anume: Neculai
vornic, Ivan zet ROMAN, Ivan LUNGUL, Dumitru FACĂŞ, Ivan rusul, Georgi
CRAVCIUK, Fodor vătăman, Vasile DOSTEIU, Ivan PAVLIUK, Mihail SCRIPNIC, Ion
zet HARASIM, Harasim, Petre ROTAR, Ivan SINCO, Prodan PIVULIAC, Vasile sin
diacon, Vasile CREŢU, Ivan FACĂR, Toader RĂZNIC, Ivan PINTEMA, Muţic rus,
Fodor rus, Fodor ZADOBRIŢCHI, Petre LOICA, Neculai CULIC, Mihail
PROCLECIUK, Vasile berar, Hrihor ungurian, Vasile DANIŞUC, Ivan văcar, Ivan
SAUCIUK, Nichifor CUDRECIUK, Alecsa RUDEI, Ivan CUDRIC, Iacob BĂŞCHII,
Vasile BĂŞCHII, Sârghii rus, Ivan LEVCUN, Ivan MOŞPANUC, Procopi rus, Georgi
rus, Sârghii LEZEI, Vasile PRASCHII, Ivan PETRIVANCIUK, Sandul
NASTASIACIUK, Ştefan CĂPĂŢÂNĂ, Sandul CANTEMIR, Dumitru CANTEMIR,
Semen CANTEMIR, Ion zet CANTEMIR, Semen MARIŢUC, Andrinachi sin VASILE,
Ştefan CANTEMIR, Georgi BUCĂTARCIUC, Vasile cojocar, Procop scripcar, Ştefan
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zet morar, Hrihor VEŞCIUK, Ivan MOŞIŞCIUC, Vasile rus, Ivan rus, Dumitraşco
IORDACHIANCIUC, Grigoraş PIVULIAC, Ion POCLITAR, Coste rus, Neculai zet
MALIC, Fodor TRIU, Ştefan CHIUCIUK, Andrei morar, Andrei BĂNULIAC, Timofei
haidău, Ivan VOIUCO, Vasile rus, Georgi merticar, Vasile morar, Ştefan POCLITAR,
Ilaşco cojocar, Matei bejenar, Vasile LIATOSKI, Ivan GULEVAN, Vasile FACĂS,
Nicolai morar, Andrei SOMERCA, Vasile SOMERCIUK, Toma MAZUR. Matei
FRANSKI, Toader pânzar, Simeon cojocar, Semen HUJNIK, Vasile rus, Iacob rus şi
Pavel STASII.
În cătunul Suhaverca, existau 45 de case, locuite de 1 popă, Miron, 2 diaconi,
Toader şi Andrei, 2 slugi ale Episcopiei Rădăuţilor, Neculai ROSCHIP şi Dănilă, 4
văduve, Irina, Maria URSULIASA, Palaghia şi Maria morăriţa, 11 case erau nelocuite,
iar în celelalte 25 locuiau familiile birnicilor: Ivan vornic, Andrei rus, Toader CURLAT,
Georgii brat ego, Iacob vătăman, Ursul sin văcar, Ştefan HORIŢCI, Costin MACCIUC,
Ion brat ego, Ion DIMURCIAC, Timofti morar, Andrii DIMULIAC, MÂNDRIŞOR,
Vasile IVANUC, Luchian rus, Vasile NEGOIŢĂ, Tănasă BĂETU, Ştefan GAVRILIUC,
Alecsa zet MACSIN, Ion DEBLE, Andrei PRODAN, Sava zet PRODAN, Ion rus,
Simion rus şi Fodor DREJCIAN.
În 1774, satul Coţmani avea 81 familii de călăraşi, numărul gospodăriilor
ajungând, în 1784, în baza masivelor colonizări cu ruteni, la 177.
1803: „Școli există, pe teritoriul dintre râurile Prut și Nistru doar în Coţman
(Kotzman) și Cişciatec (Kryszczatek), unde se predau, în germană și ruteană, citirea,
scrierea și aritmetica, apoi religia, toate acestea în cele 5 ore pe zi, trebuiau să fie predate.
Şcoala din Coţman a avut, timp de 30, până la 40 de ani, în mare parte copii de țărani; la
Crişciatec, întâmplător sau nu, 50 dintre şcolari erau copii de clerici săraci și țărani, iar
chiriașul de acolo (schitul – n. n.), le-a oferit mâncare și haine copiilor săraci‖ 1694.
În 1843, biserica Arătarea Maicii Domnului din Coţmanii de Sus, cu 911 enoriaşi,
era slujită de preotul administrator Wassilie JUZARKOWSKI, în vreme ce biserica
Sfântul Nicolai din Coţmanii de Jos, cu 924 enoriaşi, îl avea paroh pe Mihail
VOROBCHIEVICI. În 1876, este menţionată doar biserica Sfântul Nicolai, cu 2.540
enoriaşi, paroh fiind Dimitrie GRIBOVICI. În 1907, la biserica Sfântul Nicolai, cu 3.954
enoriaşi, slujeau parohul Ştefan IVANOVICI, născut în 1832, preot din 1855, paroh din
1859, preotul cooperator Ioan SIMIGANOVSCHI, născut în 1861, preot din 1890, şi, din
1904, cantorul Zosim EUSTAFIEWICZ, născut în 1849.
1788: O şcoală trivială moldovenească, cu 6 clase, funcţiona la Coţmani din 1788,
o alta, cu 5 clase, din 1888, un gimnaziu inferior începând să funcţioneze, tot la Coţmani,
din 19041695.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea raionului Coţman –Coţman (judecătorie de district),
Berhomet pe Prut, Bordei sau Burdigeu, Davideşti, Dubăuţi, Hacrileşti, 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,
1694
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Doroşăuţi, Horoşăuţi, Iurcăuţi, Cadobeşti, Kiseleu, Krisciatek, Cuciur-mic, Culeuţi,
Mitcău, Mosoiuca, Ocna, Onut, Pohorlăuţi, Prilipce cu Luca, Repujineţ, Samuşin, Teutri,
Vasileu, Verbăuţi, Verenceanca, Zwiniec cu Koetriszöwka‖1696.
1885: „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.)‖1697.
1888: La Balul român de elită al „Junimei‖, din februarie, aranjat în sala Societăţii
filarmonice germane‖ a paricipat, ca membru marcant al elitei bucovinene, şi „dl Tabora,
comisar din Coţmani‖, împreună cu „doamna de Tabora din Coţmani‖1698.
1891: O listă de subscripţie pentru zidirea bisericii orientale din Cacica, întocmită,
în iunie 1891, de „Ioan HOMIUCA, paroch şi protopresbiter în Cozman‖, menţionează,
printre familiile comunei, pe: preotul Eleuterie DAŞCHEVICI, SNIATINCIUC, Ion
LOJUK, Nicolaiu BULANKA, Dumitru PAULINE, Michael ZUKOWSKI, Nicolaiu
PERCHINSKI şi Nicolaiu DIACONIUC.
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 Stefanoeicz, în Cernăuţi, din Vijniţa, Emil Tomorug,
în Dorna Watra, din Sadagura şi Georg Tarnawski, în Suceava, din Coţman― 1699.
1906: „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
1696
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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‖1700.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Coţman (Kotzman), târg, aşezat pe malul drept al pârâului Soviţa, care dă aci naştere la mai multe heleştee. Suprafaţa
23,45 kmp; populaţia 4.500 locuitori, din care cea mai mare parte ruteni, iar restul poloni,
germani şi izraeliţi; religia, la ruteni, este în majoritate gr. or., apoi gr. cat. Se compune
din vatra târgului şi cătunul Zahorbi (Zahorby). Este străbătut de şoseaua principală ce
duce, pe de o parte, în Galiţia, spre Zaleszszyki, iar pe de altă parte, la Cernăuţi. Din el
pleacă drumurile districtuale Coţman-Nepolocăuţi şi Coţman-Berhomet pe Prut, ce-l
leagă cu Storojineţ şi Stăneşti. Este staţie a liniei ferate locale, ce se bifurcă din linia
ferată principală, în punctul Lujeni. Este reşedinţa unui căpitan (prefect); are, pe lângă
oficiile administrative obişnuite, şi judecătorie de ocol, un birou telegrafo-poştal, 2 şcoli
populare, cu câte 6 clase (deci, vreo 360 elevi, fiecare clasă având câte 30 – n. n.), o
şcoală specială de industrie, o biserică gr. or. Parohială, cu hramul „Sf. Nicolae‖, una
rom. cat. şi una gr. cat. Coţmanul este pomenit, ca sat, făcând parte din propietatea
Episcopiei Rădăuţului, lucru care se confirmă printr-un hrisov al lui Ştefan cel Mare, de
la 1503, şi altul de pe vremea lui Bogdan cel Chior, de la 1519. După tradiţie, târgul şi-ar
avea numele de la o fată, Chiţa Apostoluc (Coţman – Chiţman), care ar fi scăpat târgul de
urgia turcilor (în 6 iulie 1413, când a fost atestat satul, încă nu păşise picior de turc prin
părţile Moldovei – n. n.), înecând pe un paşă ce a iubit-o. În legătură cu această legendă
se aducea un tablou, cu data anului 1798, care se păstrează la primăria târgului şi
reprezintă această întâmplare. De fapt, însă, termenul îşi va fi având originea în numele
Cosma (Cosmeni – Cosmani). Interesant este vechiul clopot, ce se păstrează în biserica
ortodoxă, încă din secolul al XVII -lea, ca dar, pe care l-ar fi hărăzit un boier, cu numele
de Ghica, întru pomenirea răpăusatei sale fiice. Populaţia ortodoxă atribuie acestui clopot
făcătoriei de minuni. Lângă Coţman, s-ar fi găsit, în diferite rânduri, obiecte din epoca de
piatră şi de bronz, precum şi podoabe de argint, aparţiitoare epoceii de fier. Populaţia se
ocupă cu agricultura şi prăsila vitelor, şi cu negoţul de cai, pentru care se ţin bâlciuri
vestite în anumite părţi ale districtului. Târgul posedă 2.388 hectare pământ arabil, 267
hectare fânaţuri, 8 hectare şi 50 ari grădini, 124 hectare izlaz, 447 hectare pădure. Se
găsesc 324 cai, 605 vite cornute, 990 oi, 738 porci şi 101 stupi de albine. Coţman, moşie,
cu administraţie particulară, districtul cu acelaşi nume. Suprafaţa: 16,81 kmp; populaţia:
206 locuitori, în majoritate ruteni, restul poloni, izraeliţi, germani, ş. a. În privinţa
confesiunii, în afară de izraeliţi, sunt în majoritate gr. or. şi rom. cat., restul gr. cat. şi
armeni uniţi. Cuprinde, pe lângă moşia Coţman propriu-zisă, şi cătunul Zahorbi‖1701.
1914: Colonizat puternic cu ruteni, Coţmanul a avut parte şi de o puternică infuzie
evreiască, dar comunitatea s-a organizat ca atare abia în 1914, sub şefia lui Anschel, carel avea ca adjunct pe Aron Weintraub, printre membri aflându-se Salomon Merdlinger,
Samuel Fritz, Jakob Gruen, Chaim Schorr, Hersch Kreisberger, Leibisch Rosenblatt,
Samuel Oberwaeger, Hermann Schulmann, Markus Stier, Schorr Abraham, Moise
Tannenbaum, Alter Tennenblatt şi Hersch Zimmer. Rabin era Samuel Schaechter, urmat
1700
1701

Apărarea Naţională, Nr. 3, Anul I, Cernăuţi, duminică 14 octombrie stil nou 1906, p. 4
Grigorovitza, Em., Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti 1908, pp. 75, 76

486

de David Fraenkel-Hager. Comunitatea evreiască din Coţman, care cuprindea şi pe evreii
din satele dijn jur, a avut o sinagogă şi un cimitir. Dintre medicii evrei din Coţman, s-au
bucurat de notorietate Josef Silber, mort în Transnistria, şi, mai ales, Benjamin Schorr.
Din comunitatea evreiască din Coţman provin avocaţii Josef Sperber, Josef Wagner şi
fiul său, Richard Wagner, Chaim Birnbaum, toţi trei morţi în Transnistria, Siegfried
Herzan, Leo Auerbach, Arnold Auerbach şi Leopold Rieber, inginerii Philipp Herzan şi
Elias Gaertner, bancherul Fritz, negustorii Mottel Binder, Schmuil Binder, Arie
Awineri şi Leib Binder.
1915: „Odată, primeşte viteazul sublocotenent Victor Rusu porunca să împrăştie
garnizoana rusească a orăşelului Coţman. Porunca fu primită dimineaţa, la 6 ore, iar peste
un ceas şi jumătate, fugeau ruşii de credeai că şi-au pierdut minţile. Atât de fără de veste
i-a prins atacul românilor că bieţii soldaţi ruşi nici nu-şi puteau da seama din ce direcţie
vine acest atac. Tot astfel o păţiră, înaintea localităţii Zastavna, din Bucovina de nord.
Aici concentrează ruşii o armată destul de respectabilă, care se compunea din cel puţin 6
regimente de infanterie, mai multe despărţăminte de mitraliere, precum şi câteva tunuri.
Sublocotenentul Rusu atâta i-a hărţuit, şi dintr-o parte, şi din alta, că bieţii ruşi nu se
puteau orienta de loc. Nu ştiau cât de mare e armata care-i ataca. Comandantul rusesc
raportează superiorităţii sale următoarele: „E imposibil ca să înaintăm, pentru că se
semnalează, din toate părţile, puternice trupe duşmane‖. Şi, când colo, era numai
sublocotenentul Rusu, cu mica lui ceată de Români‖1702.
1914-1918: 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‖1703;
„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‖1704.
1919: septembrie 10: Decretul de confirmare a autorităţilor judecătoreşti.
Începând cu 1 septembrie 1919, se confirmă „la autorităţile judecătoreşti din Bucovina,
următoarele persoane1705: La judecătoria Coţmani: Iosan Oskar, judecător de district
cu rangul VIII‖, din Coţman fiind transferaţi „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‖, iar la Suceava, „Bensdorf Kasimir, consilier de district cu rangul VII, de la
judecătoria Coţmani‖. În cadrul aceloraşi regrupări de magistraţi, veneau, „La
judecătoria Coţmani, Dr. Hostiuc Constantin, judecător la tribunalul Cernăuţi,
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consilier conducător de judecătorie cu rangul VII, şi Dr. Sigmund Bibring, auscultant la
tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX‖.
1919: Comisiunea agrară de ocol Coţmani avea următoarea componenţă:
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‖. Un alt localnic,
„Krudowski Stanislau, inginer hotarnic civil, Coţmani‖1706, era trimis, ca specialist în
Comisiunea agrară de ocol Ciudei.
1919: Printre cei mai faimoşi cârciumari ai Bucovinei, nominalizaţi ca atare în
deciziunea ministerială nr. 1593/1919, semnată, în numele lui Ion Nistor, de Iorgu Toma,
erau „Ioan Pauliuc, Jossel Pilpel, Gheorghe a lui Vasile Perhinschi şi Samuel Fritz,
toţi din Coţmani‖1707.
1920: „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‖.
„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‖. „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‖1708.
În vara anului 1941, au fost împuşcaţi evreii Uscher Rubin, Baruch Auerbach,
fratii Schwarzkopf, fraţii Berl, Isiu Hecht, Hersch Spierer, cei doi fii ai lui Simon Schorr,
Hersch Gaensler, Simon Rottenberg, Jakob Baer Schorr, Moise Chaim Schiffer şi Leib
Nagler.
Printre cei deportaţi în Transnistria se numără Jakob Nathan Seidmann, Avraam şi
Moise Hersch Seidmann, Ida Seidmann, Josef Herzan, Mailman Meier Schulmann.
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CRASNA. Printre satele din nordul Moldovei, pentru care obţinea întăritură Stan
Cupcici, stăpânul de la „Jicove‖, în 15 iunie 1431, se număra şi jumătatea de sat şi de
moşie de pe malul stâng al Sireţelului, înspre amonte, cumpărată de la Şandru Spătar, fiul
lui Baliţă Mândricică, fratele lui Mihail de Dorohoi.
1522: Moşia de pe malul drept a Sireţelului, dăruită mănăstirii Putna de episcopul
Huşilor, Filohtei, care cumpărase locul „cu banii săi drepţi şi l-a dat mănăstirii pentru
pomenirea sa şi a părinţilor săi‖, situată mai jos de locul „de prisacă, la obârşia Crasnei,
anume Hruzca‖, dăruit de Ştefăniţă Vodă, în 30 iunie 1522, Episcopiei de Rădăuţi, a fost
întărită mănăstirii, în 11 ianuarie 1613, de sângerosul Ştefan Tomşa al II-lea.
1652: Moşia de pe malul stâng al Sireţelui, ajunsă în proprietea logofătului
Gavrilaş Mateiaş, este lăsată moştenire, în 4 martie 1652, fetelor lui, Ileana comisoaia şi
Alexandra visterniceasa, jupâneasa lui Gheorghe Ursachi.
1613: „Ispisoc de la Ştefan voevoda, scris pe sârbie, dat Igumenului iromonah
Agaton şi atot soborul de la sfânta mănăstire Putna, pe zapisul ce au avut de la răpăosatul
Filofei Episcop Huşului, de întăritură şi de stăpânire satul Crasna, din anii 7121 (1613)
Ghenarie 11‖; „Suret di pe acest uric a lui Ştefan vodă, ce s-au scris mai sus, tălmăcit şi
scris de Vasilii Popăscul, ispisocul din anii 7121 (1613) Ghenarie 11, iară suretul din anii
7233 (1725) Ghenarie 8)‖1709.
1654: „Ispisoc de la Gheorghie Ştefan voevoda, dat sfintei mănăstiri Putnii, de
întăritură, şi de stăpânire pe satul Crasna, ce l-au cumpărat Filofei Episcopul Huşului, şi
l-au dat danie sfintei mănăstiri Putnii, din anii 7162 (1654) Ghenarie 9‖. „Suret din
scrisoare răpăosatului Calistru Episcopul Rădăuţului, dată acea scrisoare lui Miron
Gafenco, întru care adeverează cum că jumătate de sat Crasna iaste a lui Miron Gafenco,
şi fiind în mijlocul moşiilor mănăstirii Putnii altul nu încape să cumpere‖. „Tot întru acea
scrisoare a vlădicăi lui Calistru, după moarte vlădicăi lui Calistru, au scris şi părintele
Antonii vlădica de Rădăuţi, cum că s-au socotit împreună cu igumenul de Putna, şi
nicidecum nu li-au dat mâna să întoarcă banii, şi pentru aceea a dat voie lui Miron
Gatenco să-şi stăpânească moşia, din anii…‖1710.
1696: Gheorghe Ursachi dăruieşte moşia fiului său, fostul mare sulger Dumitraşcu
Ursachi, cel care avea să vândă părţile lui din Crasna, în 1 mai 1696, căpitanului
Alexandru Ilschi („fost Liah de la Litva de oraşul Grodno şi, alăturându-se cu oaste
leşească la marginea ţării leşeşti, i s-au dat starostie tărgul Horodinca‖).
În 10 august 1724, ginerele lui Ilischi, Miron Gafenco îi moşteneşte moşia, şase
ani mai târziu, în 15 ianuarie 1730, plângându-se Divanului Domnesc de abuzul
mănăstirii Putna, care, după ce „au fost tras tot satul‖, izbuteşte să şi-l adjudece, în 12
ianuarie 1736, şi să-l reconfirme, în 13 ianuarie 1754. „Suret di pe ispisocul lui Grigorii
Ghica voevoda, dat acel ispisoc lui Miron Gafenco, de stăpânire jumătate de sat Crasna,
cu toţi vecinii, ispisocul iaste din anii 7238 (1730) Ghenarie 15, iară suretul din anii 7270
(1762) Septemvrie 1‖1711.
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1750: „Carte domnească de la Constantin Cehan Racoviţă voevoda, cătră
ispravnicul de ţinutul Sucevii, să margă să hotărască satul Crasna, ce iaste a sfintei
mănăstiri Putnii, din anii 7258 (1750) Mart 11‖1712.
1756: „Carte domnească de la Constantin Mihai Cehan Racoviţă voevoda, dată lui
Calistrat igumenul şi atot soborul de la sfânta mănăstire Putna, să stăpânească tot satul
Crasna, din anii 7264 (1756) Mai 21‖1713.
1761: O hotarnică a moşiei din Crasna a mănăstirii Putna, datată în 5 noiembrie
1761, drept consecinţă a jelaniei egumenului Putnei, Pahomii, împotriva lui Alexandru
Ilschi, „carele fiind aşezat şi cu şidere acolo şi călcând hotarul satului peste tot
cuprinzând şi slujba a tuturor oamenilor ce lăcuescu acolo să lipsea mănăstirea Putna de
tot venitul şi folosul acii moşii‖, vorbeşte şi despre „ o cercetare‖, făcută de dregătorii
domneşti şi din care rezult că moşia lui Ilschi, „fiind între munţi, mergând hotarul ei la
apus şi la răsărit, şi având opcine de munţi mari, despre înbe părţile înpregiur, nu s-au
mai însămnat cu alte sămni, fiind hotărâtă cu opcinile munţilor şi numai pe vale, prin
mijlocul moşii, are puţintel câmpu şi poeni şi, măsurându-să lungul moşiei, prin mijlocul
moşiei şi a câmpului, s-au aflat o sută douăzeci de funii şi funie de douăzeci stânjeni, şi
stânjănul de opt palme domneşti, s-au însămnat, cu optu pietri, hotară, care s-au pus în
lungul câmpului, despărţind mijlocul, rămăind giumătate de câmpu în parte de sus şi
giumătate în parte de gios; şi într-această măsură, prin mijlocul câmpului, rămâne şi
silişte tăetă în două, şi s-au dat giumătate de sat, parte de gios, în parte mănăstirii despre
munţii Vicovilor, şi cu poiana slatinii ce iaste în munţi despre Vicove, şi pe această partea
mănăstirii, ce iaste pe din gios, cuprinde şi apa Siriţălului; iară parte ce din sus a Crasnei
au rămas în parte lui Alexandru Ilschi, cu poiana din pogorul Crasnei, ce să numeşte
despre pârâul Corbului, cuprinzând giumătate de silişte; şi pe parte din sus, a lui Ilschi, şi
măsura siliştii încă să se ştie că au cuprinsu 16 odgoane. Iarăşi, cu aceeaşi funii ce s-au
măsurat şi celalalt câmpu, şi această măsură a siliştii s-au tăet în două şi, în capul
hotarului despre răsărit, osăbit de piatra ce iaste pusă în capul hotarului, în pogor, s-au
făcut şi bour într-un arin, şi taea peste topliţă şi piste apa Siriţălului, pe la un bour, ce s-au
mai făcut într-un brad, de acolo apucă opcina, spre Vicove, care să înpreună cu alte
opcine, ce încungiură hotarul despre Vicove. Iară piatra ce s-au pus în fundul câmpului
despre apus, ce caută în prislop spre apus, până în opcina ce să hotărăşte Crasna cu
Banila, şi această piatră desparte opcina în două; şi obârşiile ce să prăvale din opcină, de
curgu cătră Siriţăl, să fie a părţii de gios, iară obârşiile pârailor Căcacii, ce curgu cătră
parte de sus, să fie a părţii de sus. Într-acestaş chip s-au dat hotar despre amândouă
părţile, cu dreptate, ce s-au căzut şi aşa să aibă a-ş stăpâni cineş parte sa, în sămnile ce sau arătat mai sus şi pe hotărâre ce s-au făcut‖.
1762: „Mărturia hotarnică, de la Vasilii Buhăescul, biv vel paharnic, şi de la
Lupul Hadânbul, cum au hotărât jumătate de sat Crasna, din anii 7270 (1762)‖1714.
1764: „Un hrisov de la Grigorie Ioan Vodă din 13 ianuarie 7272 (1764), prin care
liberează satele Vicovele, Frătăuţii, Camenca, Cupca, Ciudeiul, Crasna, Tomeştii şi
Carapciul de toate dările ţării‖1715.
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1772: Recensământul lui Rumeanţev1716, din 1772-1773, înregistrează la Crasna,
în Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „35 – toată suma caselor‖, însemnând 2
mazili, 1 nevolnic, 7 femei sărace, 2 popi, 3 ţigani şi 20 birnici.
În 1775, Crasna Putnei era selişte pustie, în vreme ce Crasna Ilschi mai avea 2
mazili (Alexandru Ilschi şi Gheorghie Galerie), 1 popă şi 34 ţărani.
În 15 martie 1783, în faţa Comisiei cezaro-crăieşti de delimitare a proprietăţilor în
Bucovina Alexandru Ilschi, fiul lui Nicolae Ilschi, declara că stăpâneşte, împreună cu
Miron Gafenco, cumnatul tatălui său, jumătate de sat, cumpărată de bunicul lui,
Alexandru Ilschi. Cealaltă jumătate de sat era stăpânită de mănăstirea Putna.
1787: Alexandru Ilschi o va înzestra pe fata sa, Anastasia, jupâneasa lui Vasile
Vasilco, în 15 decembrie 1787, doar „cu lucruri din casă‖, sfertul de sat Crasna urmând
să aparţină feciorilor lui, Ilie şi Neculai, din 12 mai 1794, când cei doi fraţi primesc zapis
de mărturie de la verii lor, Toader Tăutul (fiul lui Vasile Tăutul şi al Antimiţei, fata
Mariei Dediulesii) şi Afandule Dediul (fiul lui Ştefan Dediul, nepot Mariei Dediulesii).
În 15 mai 1784, raportul consilierului şi comisarului imperial Taddeus Piethner
von Lichtenfels, cuprinzând concluzii despre prospecţiunile sale, făcute, în Bucovina, în
toamna anului 1783, conţinea şi referiri la slatina din Crasna.
În 1786, se stabilesc la Crasna şi câteva familii de agricultori germani, care vor
vorma colonia Huta Veche.
Din 14 ianuarie 1787, Crasna Ilschi aparţine, în bună patte, lui Vasile Vasilco,
care se însurase cu fata lui Alexandru Ilschi, Anastasia, un sfert de sat aflându-se în
posesia surorii lui Alexandru, Sanda Volniceasa, care i-l vinde lui Ilschi în 15 decembrie
1787.
1791: „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‖1717. „Nu mai puţin importante
sunt sticlăriile de la Crasna-Ilski, de la mănăstirea Putna şi de la Voivodeasa, de lângă
Suceviţa, ale căror produse de sticlă sunt trimise până la Constantinopol‖1718.
În iunie 1792, Alexandru Ilschi construieşte biserica, cu clopotniţă deasupra
pridvorului, „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul‖.
La data de 20 mai 1798, în Crasna se încheie testamentul Mariei Galer, fiica lui
Neculai Ilschi şi a Ilinchii, născută Flondor. Ea lasă fiilor ei Ioniţă, Costachi şi Ştefan
partea ei din Crasna, anume o şesime din jumătate. La 1 noiembrie 1798, este un
document prin care Alexandru Ilschi dăruieşte fiilor săi Iordachi şi Ilie, a şasea parte din
tot satul Crasna. La 5 iunie 1799 în Crasna, Alexandru Ilschi, fiul lui Nicolai Ilschi îşi
face testamentul, dând fiilor săi Iordachi şi Ilie a şasea parte de Crasna ţinutul Siretelui,
baştină şi cumpărătură, şi a douăsprezecea parte din Crasna cumpărată de la Toader
Tăutul.
În primăvara anului 1803, arendaşul Kriegshaber din Crasna aduce, pentru fabrica
de sticlă din Huta Veche, câteva sute de slovaci din comitatul Trencin.
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1820: Şcoala din Crasna-Ilschi, cu 5 clase (150 de şcoleri!), funcţiona din
1820 .
1825: Cei doi feciori ai lui Nicolai Ilschi, unul mazil bucovinean – Ilie von Ilschi,
iar celălalt boiernaş moldovean – Iordachi Ilschi clucer, stăpânesc împreună moşia din
Crasna până în 1825, când moare clucerul Iordachi, iar fiul său, Dumitrachi, moşteneşte,
în 25 aprilie 1825, drepturile răposatului.
1835: Ilie von Ilschi cedează drepturile sale de proprietate, în 6 iulie 1835,
nepotului său de soră, Emanuil Stârcea şi soţiei lui, Ilinca Ralea, fiica sfetnicului Ţarului
Rusiei, Zamfirache Ralea, moşia Crasna cuprinzând „casele zidite, mori, crâşme, velniţă,
potăşării, sticlărie‖.
În 1843, biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Crasna-Ilschi, ctitorită de mazilul
Alexandru Ilischi, în 1792, refăcută de Ilie de Ilschi în 1832, cu 1.853 enoriaşi, patronată
de Ilie de ILSCHI, îi avea paroh pe George HACKMANN. În 1876, când numărul
enoriaşilor ajunsese la 2.747, biserica era patronată de împăratul austriac şi de Eugen cav.
de STRIŞCA, paroh fiind Samuel PIOTROVSCHI. În 1901, biserica a fost, din nou,
restaurată, de Eugen cav. de STRIŞCA. În 1907, patron bisericesc era baronul Alexandru
de STRIŞCA, iar de cei 3.393 creştini ortodocşi se ocupau parohul Michail
BENDEWSCHI (BÂNDEA, dar aşa îi plăcea să semneze), născut în 1859, preot din
1885, paroh din 1890, preotul cooperator Alexandru BACIU, născut în 1873, preot din
1900, cantor fiind, din 1902, Grigorie ILIUŢ, născut în 1857.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖1720.
În 1885, Ion Bumbac, aflat în călătorie, de la Ciudei, la Vicove, îşi exprima
încântarea în faţa dumnezeiescului peisaj de pe valea Sireţelului: „Ce să mai vorbesc
despre vesela regiune a comunei Crasna sau despre partea şoselei ce suie, prin Crasna, în
sus, până la plaiul ce duce printre drăgălaşul pasagiu de codri şi crânguri romantici,
deasupra cărora se rădică, spre vest, lungul şir de munţi? O adevărată gură de raiu aceea!
Pasagiul acesta se fineşte de-abie ieşind la câmp deschis, cătră Vicovul-de-sus‖ 1721.
În 1 octombrie 1886, spre seară, Iliana lui Simion Percec trimitea pe ginerele ei,
împreună cu cei doi feciori ai acestuia, să facă o clacă de păpuşoi. Noaptea, târziu, când
ginerele s-a întors acasă, uşa casei era legată pe dinafară, iar în casă Iliana zăcea, gâtuită
cu brâul ei. Hoţii spărseseră lada de pe bancă, în care se aflau 10 florini. Jandarmeria din
Ciudei i-a descoperit rapid pe ucigaşii Anton Isopel, Constantin al lui Ioan Tomiuc,
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Constantin al lui Vasile Toniac şi Ioan al lui Toader Plamadă, toţi din Crasna Ilschi.
Procesul s-a desfăşurat, mai târziu, la Storojineţ 1722.
În 1890, Huta Veche avea primar pe Franz Aschenbrenner, iar învăţător, pe Franz
Ernst.
1894: Corul e plugari din Crasna a fost alcătuit, în 1894, de învăţătorul Mihai
RĂUŢ, în următoarea alcătuire: Tenori I: Ilie ŞTIPOR, Anton PLEŞCA şi Vasile
AMBROŞ. / Tenori II: Ionică alui Alexie IHNAT, Vasile alui Grigori PLEŞCA şi
învăţătorul Mihai RĂUŢ. / Bas: Pavel PERCEC, Alexie MITRIC, Georgi alui Grigori
PLEŞCA şi George alui Leonti MOTRESCUL 1723.
1896: O colectă pentru Azilul de studenţi din Cernăuţi, făcută, în iunie 1896, de
Magdalina Iliuţ, menţionează următoarele nume de localnici din Crasna: învăţătoarea
Maria GRIGORCE, Axenia lui Grigorie ILIUŢ, Mariuca lui Grigorie alui Ursu ILIUŢ,
Aniţa CHELARIU ILIUŢ, Aniţa lui Ionică GHERMAN, Aniţa lui Istrati GHERMAN,
Axenia lui Luca alui Popan MITRIC, Varvara lui Alexandru MITRIC, Domnica lui
Andreiu POPESCUL, Varvara lui Alexandru IHNAT, Ileana lui Zaharie GROZAVUL,
Mariuca lui George GROZAVUL, Domnica lui Gavril MOTRESCUL, Mariuca lui
George PERCEC, Varvara lui Nicolae alui Dumitraş PERCEC, Varvara lui Prisacariu
PERCEC, Mariuca lui Ioachim PERCEC, Magdalina lui Vasile ISOPEL şi Toader alui
Dumitru MITRIC1724. Pe lista încredinţată preotului Emilian GRIBOVSCHI şi
gospodarului Ioan GHERMAN, au subscris crăsnenii: Ştefan GHERMAN, Alexandru
IHNAT, Teofil VASILOSCHI, Emilian GRIBOVSCHI, IRODION, Ştefan SOROCEAN,
Eugenia VASILOSCHI, Istrate GHERMAN, Adrian GHERMAN, Ştefan alui Ilie
GHERMAN, Sofron PLEŞCA, Alexandru IHNAT, Alexandru PERCEC, Nicolai
PERCEC, Toader PERCEC, Ioachim PERCEC, Grigori PLEŞCA, Vasile alui Ioan
PLEŞCAVasile alui George PLEŞCA, Silvia VASILOSCHI, Ştefania VASILOSCHI,
Ioan alui Alexandru IHNAT, Chilina lui Ştefan GHERMAN, George alui Ştefan alui
Toader GHERMAN, Alexandru alui Ioan GHERMAN, Dumitru alui Toader
GHERMAN, Istrati alui Toader GHERMAN, Mihail PERCEC, Nistor PERCEC,
Mariuca lui Dimitrie GHERMAN, Isaie ILIUŢ, Zăhărie alui George ILIUŢ, Rachila lui
Zăhărie ILIUŢ, Ana lui Zăhărie ILIUŢ, Constantin PERCEC, Pavel PERCEC, Ilie
BABIUC, Rachila OSALCIUC şi Ileana OSALCIUC1725.
1898: Comunele Crasna Ilschi şi Crasna Putnei aveau să beneficieze de o
celebritate bucovineană comună după 1 ianuarie 1898, datorită preotului Mihai
Bendevschi, care, deşi constituise a cincia bancă rurală dibn Bucovina, se considera şi se
promova pe sine drept întemeietorul cooperativelor de credit, „croite ca şi băncile
Şvabilor celor avuţi de lângă Viena, după planurile vestitului Neamţ Raiffeisen‖, care
„bănci poporale săteşti… se potrivesc de minune pentru gospodarii de prin satele
noastre‖. Însoţirea din cele două sate Crasna a fost întemeiată de „câteva zeci de
gospodari din Crasna, în frunte cu preotul lor, M. Bendevschi, şi cu fruntaşii lor, Grigore
Iliuţ, Nicolai Ihnat, Nicolai a lui Dumitru Percec şi George Tarnovieţchi (care) s-au
însoţit, au pus la un loc părtăşii de câte 10 florini şi şi-au croit o bancă sătească. Acum,
gospodarii din Crasna, cari vor fi în strâmtoare şi vor trebui să împrumurte bani, de la
1722
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banca lor vor împrumuta… La banca lor, ei foarte mici procente vor plăti şi şi acestea tot
în buzunarul neamului lor va curge‖1726. Banca raiffeisiană din Crasna este prima care
avea să beneficieze şi de un ajutor de 300 florini din partea Dietei Bucovinei, care,
datorită demersurilor făcute de George Popovici (poetul T. Robeanu), de Iancu Flondor şi
de fraţii cavaleri de Grigorcea, avea să pună în practică un adevărat program de sprijinire
a satului bucovinean, în care intrau şi ajutorările cu fonduri pentru întemeierea de însoţiri
de păstrare şi credit, dar şi o lege a creditului agricol cu prevederi eficiente şi imediat
aplicabile (din 1903).
1901: Dialectologul Gustav Weigand, a călătorit, spre sfârşitul lui august, „prin
Vicovu de Sus (Ober-Wikow), prin împădurita țară muntoasă, spre nord-vest, până la
Krasna-Ilski, 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 Suceveni‖1727. La Crasna-Ilschi, i-a cântat Verona Iliuţ.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 1728, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Rachila BABIUC (20 ani în 1909) din
Crasna Ilschi.
1907: Din Comitetul naţional districtual al Storojineţului făcea parte, ca „Viceprezident I: Mihai Bendeschi, paroch din Crasna‖ (bunicul lui ardelean şi o parte dintre
nepoţii bucovineni s-au numit doar „Bândea‖), din comitet făcând parte, din „CrasnaIlschi: Istrati Gherman, Vasile Pleşca‖, iar din „Crasna-Putna: Nicolai Dimitrie Percec,
Pavel Percec‖1729.
1907: „Pentru internatul Francisc Iosif de băieţi români în Cernăuţ… Din colecta
întreprinsă de studentul teolog Ilie Păsăilă, în comunele Crasna-Ilschi şi Crasna-Putna, a
primit administraţia institutului 16 coroane I. Nr. 796 şi 40 coroane, Nr. 121 şi o colectă
în victualii: La acestea au contribuit: dl N. M. 42 coroane, Cucernicia Sa părintele exarch
Michail Bendeschi 5 coroane, domnii învăţători Teodor Semaca 2 coroane, Vasile
Chira 1 coroană, Ilie Buliga 2 coroane, domnii agricultori Vasile Ştefan Iliuţ 2 coroane,
Ioan Tomiuc 1 coroană, Vasile Gheorghi Istrati 1 coroană‖1730.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Crasna Ilschi, comună rurală,
districtul Storojineţ, aşezată pe malul drept al pârâului Sireţelul, afluent al Siretului Mic.
Suprafaţa: 22,29 kmp; populaţia: 1.434 locuitori români, de religie gr. or. Este legată,
printr-un drum comunal, de drumul principal Storojineţ – Vicovul de Sus; are o şcoală
populară cu 3 clase (deci, vreo 90 elevi – n. n.), ce serveşte şi pentru Crasna Putnei; o
biserică parohială, cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan‖, de care ţine şi Huta Veche,
Crasna Putnei şi Huta Ilschi. La 1776, era în posesia mănăstirii Putna. Forma, odinioară,
o singură moşie cu Crasna Putnei şi a fost cumpărată de episcopul Huşilor, Filotei, şi
dăruită mănăstirii Putna, care a pierdut-o, cu timpul. O jumătate a trecut în stăpînirea
mazilului Ilschi. Cuvântul „Huta‖ reaminteşte existenţa de fabrici de sticlă (Glashütte),
1726
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care au fost, odată, pe acolo. De Crasna IIschi ţin cătunele Huta Ilschi, Isero şi Lunca
Frumoasă. În Crasna IIschi este o fabrică de spirt, un fierăstrău cu aburi, având două
gatere, şi un izvor de slatină. Populaţia se ocupă cu agricultura şi creşterea vitelor.
Comuna posedă 1.218 hectare pământ arabil, 806 hectare fânaţuri, 17 hectare grădini, 131
hectare izlaz, 3.573 hectare pădure. Se găsesc 104 cai, 537 vite, 56 oi, 206 porci, 36 stupi.
Crasna Ilschi, moşie, cu administraţie specială, districtul Storojineţ. Suprafaţa: 48,02
kmp; populaţia: 656 locuitori, în majoritate români şi germani. Se compune din moşiile:
1). Crasna IIschi propriu-zisă, 2). Lunca şi 3). Sireţel.
Crasna Putnei, sat, pendinte de comuna rurală Crasna Ilschi, districtul Storojineţ,
aşezată pe malul stâng al pârâului Sireţel, afluent al Siretului Mic. Suprafaţa: 10,75 kmp;
populaţia 1.359 locuitori români de religie gr. or. Este legat, prin drumuri comunale, de
drumul districtual Hliniţa-Gurahumora, precum şi de comunele Huta Veche şi Huta
Nouă, legate, la rândul lor, cu târgul Ciudei; ţine de şcoala şi biserica din Crasna Ilschi.
Forma, la început, o singură moşie şi comună cu Crasna Ilschi, în posesia mănăstirii
Putna. Printr-o poruncă domnească, jumătate trecu în stăpânirea mazilului Ilschi, aşa că,
la 1776, numai o jumătate, aşa numita Crasna Putnei, era în stăpânirea mănăstirii.
Populaţia se ocupă cu fâneţele, cu creşterea vitelor şi cu exploatarea de păduri. Comuna
posedă 389 hectare pâmânt arabil, 383 hectare fânaţuri, 36 hectare grădini, 1.283 hectare
izlaz, 618 hectare pădure. Se găsesc 92 cai, 1.037 vite cornute, 612 oi, 562 porci şi 214
stupi. Crasna Putnei, moşie, atenenţă a moşiei Huta Nouă, districtul Storojineţ. Are 8
locuitori‖1731.
1914-1918: Pentru Bucovina au depus obolul de sânge crăsnenii „Rezervistul
George Dariciuc, Crasna-Ilschi, Regimentul 22, rănit‖1732; „Fruntaşul Calinic Osatciuc,
Crasna-Ilschi, Regimentul 22, rănit‖1733; „Fruntaşul Sofron Tarnoviţchi, Crasna-Ilschi,
Regimentul 22, rănit‖1734; „Infanteristul Lucian Coroma, Crasna Ilschi, Reg. 55,
rănit‖1735; „Infanteristul Ioan Bogdan, Crasna Ilschi, Reg. 22, mort (01.03-31.07.1915);
Corporalul Alexandru Bruja, Crasna, Regimentul 22, rănit; Fruntaşul Ştefan Bruja,
Crasna, Regimentul 22, rănit; Infanteristul Nicolae Cernobuleac, Crasna Putnei,
Regimentul 22, rănit; Infanteristul Pavel Gogan, Crasna Ilschi, Regimentul 22, rănit‖1736;
„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‖1737; „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‖1738; „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
1731
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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‖1739.
1916: Printre „Soldaţii de la Arbeiter Abtig I/41‖ (geniştii, deci – n. n.), toţi din
Bucovina, care au donat 61,92 coroane pentru orfanii camarazilor şi pentru camarazii
mutilaţi de război, se numără şi Mitrică George, din Crasna Putnei, care a dăruit 60
fileri1740.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Ciudei făceau parte „Reprezentantul
Băncii regionale: Mihai Bendevschi, paroh, Crasna‖, întemeietor al însoţirii din Crasna
şi mare militant pentru cauza însoţirilor rurale, „Reprezentantul proprietarilor expropriaţi:
Alexandru Stîrcea, proprietar mare, Crasna‖ şi, ca reprezentan al ţăranilor, „Pavel
Percec, agricultor, Crasna‖1741.
1922: 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, „b). în calitate de învăţători definitivi şi învăţătoare definitive:
Valerian Gafencu la Crasna‖1742.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1743, următorii
învăţători şi învăţătoare: Negruţiu Victor, comuna Crasna-Traian, jud. Storojineţ, media
7,16‖.
1942: „Cu începere de la data publicării prezentei deciziuni, se blochează, din
stocuri şi din producţia viitoare a intreprinderilor mai jos notate, la dispoziţia Regiei
Autonome a Căilor Ferate Române, următoarele cantităţi de materiale lemnoase de brad
şi molid: La fabrica din Crasna Ilschi, judeţul Storojinet, proprietatea Societăţii
„Industria Silvică din Bucovina‖, cu sediul la Crasna Ilschi, judetul Storojineţ: mc
250,071 cherestea pentru ateliere, reprezentind 1 lot din specificaţia Nr. 1 anexă; mc
568,500, cherestea pentru întreţinere etc., reprezentând 1 lot din specificaţia Nr. 2
anexă‖1744.

CRIŞCEATEC. Aflat pe malul drept al Nistrului, mai jos de Zviniace, satul
Crişceatec este ales de negustorul Teodor Preda şi de răzeşii din Răpujineţ, alt sat din
megieşie, pentru a adăpoti şi sluji un schit, construit în 1765 şi închinat Sfântului Ioan
1739
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Botezătorul. Schitul a fost înzestrat cu un teren în Răpujineţi, sat aflat mai jos, pe Nistru,
cu jumătate din satul Zviniace, cu 4 mori, un atelier şi cu aşa-zisul sat Crişceatec, cel
care, în 1775, avea… 2 ţărani (!), puşi în slujba celor 5 călugări aşa-zişi sihaştri şi care
arendează, în 1784, toate „bunurile dumnezeieşti‖ dobândite, pe trei ani, pentru 500
florini, lui Mihail Mocranschi.
În 1843, biserica Sfântul Ioan Teologul din Crisceatec, ctitorită, în 1765, de hagiul
Theodor PREDA, şi finalizată, în 1768, prin contribuţia voievodului grigore Ioan
Callimah şi a căpitanului Mihail TALPĂ, a lui Constantin TALPĂ, Grigore BOTEZ,
Ieremie BOTEZ, postelnic George TALPĂ, Catarina BOTEZ şi Ioan COZMA din
Răpujniţa, cu 742 enoriaşi, patronată de Dimitrie von MOKRANSKI, era slujită de
parohul George ZURKANOWICZ. În 1876, Dimitrie KOZB păstorea peste 836 suflete.
În 1907, când patron al bisericii era evreil Marcus FISCHER, paroh era Eugen
GOREŢCHI, născut în 1871, preot din 1894, paroh din 1902, cantor fiind, din 1901,
George FOKI, năschut în 1858.
1787: La Crisceatec a foncţionat, din 1787 o şcoală trivială moldovenească, iar
din 1892, o şcoală cu 2 clase 1745.
1803: „Școli există, pe teritoriul dintre râurile Prut și Nistru doar în Coţman
(Kotzman) și Cişciatec (Kryszczatek), unde se predau, în germană și ruteană, citirea,
scrierea și aritmetica, apoi religia, toate acestea în cele 5 ore pe zi, trebuiau să fie predate.
Şcoala din Coţman a avut, timp de 30, până la 40 de ani, în mare parte copii de țărani; la
Crişciatec, întâmplător sau nu, 50 dintre şcolari erau copii de clerici săraci și țărani, iar
chiriașul de acolo (schitul – n. n.), le-a oferit mâncare și haine copiilor săraci‖ 1746.
1818: „S-a născut, la 19 Aprilie 1818, Dr. Ioan Ţurcan; părinte i-a fost parohul
din Crişceatec, George Ţurcan, descendent dintr-o veche familie română basarabeană.
Dr Ioan Ţurcan fost decorat de Maiestatea Sa Împăratul cu Medalia de aur pentru serviciu
credincios, prin 40 ani‖1747. Ioan Ţurcan va fi preot la Mamaieştii Vechi, doctor în
teologie, din 1880, Arhipresviter şi Mitrofor, deputat în Dieta din Viena, din 1891 1748.
1897: „În următorii câțiva ani, se vor face trei conducte de apă, pentru
municipalitățile Crisciatec, Babin și Toutri (total costuri de construcție: 36.000 florini),
precum și instalarea mai multor captări și construcția a 52 de puțuri de pompă. în
districtele Kotzmann, în Waskoutz, Russ-Banilla și Millie (costuri de construcție: 24.000
florini)‖1749.
1900: „Adunarea generală a Societăţii pentru cultura poporului român din
Bucovina s-a ţinut, duminica trecută. În această adunare s-a decis vânzarea câmpurilor ce
le are Societatea în Boian şi Crişceatec, petru ca să se poată face adaptările şi
instalaţiunile necesare la Palatul Naţional. „Deşteptarea‖, cu drept cuvânt, se bucură că sa aflat un vrednic gospodar român, dl Şlefureac din Ceahor, care, cu 56 de mii de
coroane, a cumpărat locurile Societăţii din Boian‖ 1750.
1903: O excursie de cercetare, organizată de profesorul J. N. Woldrich din Praga:
„În dimineața zilei de 14 august, au fost studiate, în detaliu, impozantele falii bucovinene
1745
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de pe Nistru, lângă Crisciatec, și s-a făcut o excursie, pe jos, la capela Sf. Ioan‖1751. „Cele
mai bune structuri ale straturilor geologice milenare se află în satul Crişceatec
(Kryszczatek), lângă panta idilică a dealului capelei Sf. Ioan, ascunsă de copaci, un loc de
pelerinaj original, vizitat de credincioşi veniţi de departe. Sub capelă, se află linia de
graniță dintre Silur și Miocen, din care apar numeroase izvoare‖1752.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Crişciatec (Kryszczatek)
comună rurală, districtul Coţman, aşezată pe malul drept al Nistrului, faţă în faţă cu
localitatea galiţiană Zaleşcechi (Zaleszczyki), pe o înălţime foarte pitorească. Suprafaţa:
4,87 kmp; populaţia: 999 locuitori ruteni, de religie gr. or., şi ceva izraeliţi. Este
străbătută de drumul principal Cernăuţi-Zaleszcyki, din care se desprinde o raramură, la
Horovenca (Galiţia); comunică cu comunele vecine conriverane prin drumuri de ţară. Are
o şcoală populară, cu o clasă, şcoală special creată pentru populaţia moldovenească,
imediat după ocuparea Bucovinei (de unde se poate conchide că exista populaţie
română); o biserică, cu hramul „Sfântul Ioan Teologul‖, zidită la 1766. La 1776,
depindea de schitul cu acelaşi nume, ce se află aci. În această localitate se află o carieră,
din care se scoate piatră de pavaj foarte mult căutată. Populaţia se ocupă cu agricultura.
Comuna posedă 713 hectare pământ arabil, 10 hectare fânaţuri, 3 hectare grădini, 93
hectare izlaz, 5 hectare pădure şi 4 hectare heleştee. Se găsesc 35 cai, 162 vite cornute,
152 oi, 119 porci şi 37 stupi. Crişciatec (Kryszczatek), fost schit, în districtul Coţman,
pe malul Nistrului, la hotarul Bucovinei spre Galiţia. A existat până la 1776, cînd s-a
desfiinţat, prin neînţelegerea ivită între călugări, făcând loc comunei de astăzi, cu acelaş
nume. Într-un document de la 1768, se zice că acest schit ar fi fost chiar, odată, mănăstire
în toată regula. Pozitiv se ştie numai că un negustor român, Preda Hagiul, ar fi clădit biserica, pe înălţimea stâncoasă, unde se află şi un admirabil izvor de apă. La desfiinţare,
schitul avea cinci călugări. Crişciatec (Kryszczatek), moşie, cu administraţie
particulară, districtul Coţman. Suprafaţa: 4,13 kmp; populaţia: 104 locuitori, aproape toţi
izraeliţi. Cuprinde, pe lângă moşia Crişciatec propriu-zisă, şi târlele Nahainici (Na
Hajnici) şi Nacopireca (Na Kopireka)‖1753.
1912: „Excursie la Crişceatec – urme româneşti. Cu prilejul unei reviziuni, care
s-a făcut la cassa din Crişceatec, din partea Centralei (însoţirilor rurale – n. n.), am vizitat,
în 23 iunie, comuna aceasta aşezată pe malul Nistrului. După o primire frumoasă, în casa
dlui paroh Eugeniu Goreţchi, am mers la vechea mănăstire. Acest schit e zidit în anul
1765, de Teodor Preda Hagi. În pridvor, e înmormântat Mocrainschi, cunoscutul luptător
din 1809. În apropiere se află capela Sântului evanghelist Ioan, casa peregrinilor şi
vechea şcoală călugărească, în care a învăţat şi episcopul Hacman az-buche. Priveliştea
asupra Nistrului e impunătoare. În fiecare an, în 21 Mai, are loc, la această mănăstire, un
mare peregrinaj; pe o invitare, ce-am aflat-o la părintele Goreţchi, am aflat următoarea
poezie, care merită atenţie: „Sus pe malul Nistrului, / în tăcerea codrului, / Te pune în
uimire / O veche mănăstire / Şi sub dânsa curge / Izvorul lui Ioan / A dreptcredincioşilor /
Dulcele liman. / Aici din veac se-nchină / Ridică a lor mâini, Din inimă suspină / Toţi
peregrini români. / Caută tămăduire / De boalele trupeşti, / Află curăţire / De cele
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sufleteşti. / Şi noi să nu-l uităm / Acest locaş măreţ / Cu drag să-l vizităm / Izvor de atâta
preţ‖ – Sentinela Prutului‖1754.
1914-1918: „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‖1755.
1941: „Prin deciaia ministerială Nr. 17.790 P din 14 Noemvrie 1941, se mută
Teleagă Viorel, actual impiegat stagiar la Cheatura poliţiei Cernăuţi, la Detaşamentul de
poliţie Crişciatec; Şatrauca Alexandru, actual agent de poliţie la Chestura poliţiei
Chişinău, la aceeaşi chestură‖1756.
1920: „Cu încheierea tribunalului, semnată din 31 decembrie 1920, s-a desfiinţat
controlul asupra administraţiei întreprinderii comerciale Fabrica de zahăr „Marcu
Fişer” Crisceatec. Societate anonimă în lichidare‖ 1757.
1921: Secretariatul general pentru culte din Cernăuţi alocă 76.000 lei pentru
„Repararea bisericii ortodoxe din Crşceatec‖1758.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1759, următorii
învăţători şi învăţătoare: Luca Ştefan, comuna Crisceatec, jud. Cernăuţi, media 7,41‖.

CUCIURUL MARE. Satul vatamanului Gherman, de pe malul stâng al
Dereluiului, învecinat cu Storojineţ, Chicera, Voloca, Corovia şi Camenca, a beneficiat
de prima atestare documentară în 25 decembrie 1422, când satul Cuciur a fost întărit
boierului Boguş, fiul lui Nesteac, apoi în 3 aprilie 1488, când este menţionat în hotarul
Cozminului „stîlpul vechi, la drumul mare care vine de la Cernăuţi şi, peste drum, drept
la Iabluniveţul de la Cuciur şi peste valea ce se cheamă ruptura‖. „Uric scris pe sârbie de
la Alexandru Vodă, dat boerului Buhuş, pe sat Cuciurul, din anii 6930 (1422),
Dechembrie 25‖1760.
În 15 martie 1490, printre bisericile întărite de Ştefan cel Mare Episcopiei de
Rădăuţi, se aflau şi „3 biserici din Cuciur‖.
1552: „Ispisoc de la Ştefan voevoda, scris pe serbie, dat sfintei mănăstiri Putna de
întăritură şi de stăpânire satul Cuciurul, din anii 7060 (1552), Aprilie 10‖ 1761.
În 30 martie 1575, din porunca lui Petru Şchiopu Vodă, se face o hotarnică, în
proprietatea mănăstirii Putna, care stăpânea, deja, „un sat… anume Cuciurul, cu toate
pricurile sale şi cu morile‖. Satul fusese cumpărat de Ruxandra, soţia lui Bogdan Vodă,
confiscat de Ştefan, fiul lui Petru Şchiopu, şi răscumpărat de mănăstirea Putna de la acest
Ştefan Vodă, cu 400 ughi, adică ducaţi ungureşti.
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1658: „Carte domnească de la Gheorghe Ghica voevoda, dată igumenului şi atot
soborul de la mănăstirea Putna, să-şi cheme oameni străini pe selişte din Cozmin şi din
Cuciur, din anii 7166 (1658), Mai 28‖ 1762.
1694: „Scrisoare de la Andreeşu Turcul, la mâna arhimandritului Ierimii şi a
igumenului Iosif, şi la tot soborul mănăstirii Putnii cum i-au dat Turcului Cuciurul, să-l
stăpânească în vremile nepăcilor, din anii 7202 (1694), Mai 1‖ 1763.
1707: „Carte domnească de la Antiohii Constantin voevoda, dată sfintei mănăstiri
Putnii, pentru satul Cuciurul, să nu dea la domnie desetină de stupi şi gorşină de oi, nici
de mascuri, ci să gorştinească igumenul de la Putna, din anii 7215 (1707), Fevruarie
5‖1764.
1708: „Ispisoc domnesc de la Mihai Racoviş voevoda, pentru satul Cuciurul, să
fie scutit de desetină, de goştină, să-i gorştinească igumenul de Putna, din anii 7216
(1708), Dechembrie 11‖1765. Documentul acesta avea să fie tradus, în 1886, de V. A
Urechia, care l-a ţi publicat: „Carte domnească de la Io Mihai Racoviţă Voevod, folio
mic, Iaşi 7216, Decembrie 11. Sigiliu mic roşu – Io Mihai Racoviţă Voievod b. m. g. z.
m., scriem Domnia Mea la toţi sătenii de la sat de la Cuciur a mănăstirii Putna: vă dăm
ştirea tuturor, iată că Domnia Mea, înţelegând entru moartea cea de un jidov, ce s-au ucis
acolo, cum v-aţi spăritat şi v-aţi risipit, temându-vă de gloabe şi de alte cheltuieli despre
alţii, de care lucru cată că ucigaşii, scoţându-se la divanul Domniei Mele, au dat seamă,
că ei sunt cei vinovaţi, iar voi n-aţi ştiut nimic; pentru aceea, dovedindu-se întru acest
chip cum ucigaşii singuri l-au lepădat pe acel jidov mort, pe taină, asupra târgului
Cernăuţilor, iar în ştirea voastră n-au fost, pentru aceia iată că şi Domnia mea m-am
milostivit şi v-am scutit de gloabe şi pentru cheltuiala altor, ce-au cheltuit pe năpaste din
megiaşii voştri şi starostele de Cernăuţi încă să vă dea bună pace şi Băhrneştii şi alţii toţi
şi să fiţi volnici cu cartea Domniei Mele şi vă apăraţi despre toţi globnicii şi împrejuraşii
cu această carte a Domniei Mele şi despre Băhrineşti. Iar cui să apărea cu strâmbul să-şi
întrebe cu ucigaşii, până sunt aicea la închisoare. Pentru aceea, dacă veţi vedea cartea
Domniei Mele, iar voi, de unde veţi fi duşi îndată să vă sculaţi şi fără de nici o grijă să
veniţi la casele voastre, că iată că v-am iertat. Deci întru nimica să nu vă sfiiţi, măcar şi în
altă ţară de veţi fi duşi şi să vă întoarceţi la urmă şi veţi avea milă. Aceasta scriem‖ / V.
A. Urechia, Manuscrise noi‖1766.
1710: „Ispisoc domnesc de la Nicolai voevoda pentru satul Cuciurul, să fie în
pace de desetină de stupi, şi de gorştină, şi de mascuri, şi de solărie i proce, din anii 7218
(1710), Fevruarie 9‖1767. Aceleaşi privilegii sunt întărite la fiecare nouă schimbare de
domnie.
În 17 aprilie 1729, drept consecinţă a jalbei trimise de egumenul Putnei, Misail,
care se plângea că „şed o samă de (oameni din) Cernăuţi cu case pe moşia mănăstirii, în
hotarul Cuciurului, şi fac satului stricare‖, Grigore Gheca Vodă poruncea starostelui de
Cernăuţi, fostul mare ban Dumitraşco Macrii, ca „pe câţi Cernăuţeni să vor afla pe locul
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Cuciurului, pe toţi să-i rădice, cu case şi cu bucate, cu tot, să-i aducă la târg în Cernăuţi,
de vreme că n-are mănăstire nici un folos şi încă are pagubă despre dânşii‖.
În 15 ianuarie 1759, Pahomie, egumenul Putnei, se jeluieşte lui Ioan Teodor
Callimah Vodă împotriva oamenilor din Cuciurul Mare, care „fac stricăciune la loc de
hrană, în cămp‖ şi care nu vor să dea venitul pământului pe care îl lucrează, „necinstind
cu vorbe de necinste şi cu batjocură‖ pe egumen.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1768, din 1772-1773, înregistrează la Cuciurul
Mare „180 – toată suma caselor‖, însemnând 3 popi, 1 dascăl, 1 marchitan, 1 jidov, 12
scutelnici, 7 văduve şi 155 birnici, aceştia fiind: Ursul MITENCU, Ion sin MACOVEIU,
Vasile sin LUNGUL, Anton LEŢCANUL, Ştefan BERBENICIUK, Hrihor HUŢUL,
Grigoraş MITENKO, Costin sin CRĂCIUN, Simion MICULESCU, Andrieş BRATKO,
Ion BRATKO, Tănasă MICLIAC, Neculaiu sin IONUŢ, Panteli SPÂNUL, Andrieş
MICLIAC, Simion CRĂCIUN, Ignat CRĂCIUN, Vasile CRĂCIUN, Vasile sin
NECULĂESCU, Georgii SPÂNUL, Iurii HUŢUL, Andrieş ONUŢUL, Georgii
ONUŢUL, Simion SPÂNUL, Anton zet BELII, Georgii SPÂNUL, Grigoraş cojocar,
Acsentii DĂMIAN, Andrieş MACOVEIU, Tănasă MITENKO, Vasile sin ego, Toader
MACOVEIU, Grigoraş FUSUL, Grigoraş sin ŞTEFU, Chirilă DĂMIAN, Toader
MACOVEIU, Grigoraş ILAŞ, Ştefka, Andrunachi sin ego, Andrieş MACOVEIU,
Mihalaş ILCO, Timofei RADU, Dumitraşcu RADU, Ion sin ego, Ion GĂLAN, Dumitru
zet ego, Ion HONDRAGĂ, Chirilă MICHICIELE, Ilaş brat ego, Ion brat ego, Ion zet
DĂNILĂ, Grigoraş zet ego, Vasile HRIHORCIUK, Ion HRIHORCIUK, Istrate
BĂNDAS, Gavril ŞUŞINCĂI, Vasile sin RUSKOI, Grigoraş RUŞINSKII, Toderaş sin
ISTRATE, Ştefan PAVLIUK, Gavrilaş ŢIGĂNAŞ, Vasile brat ego, Grigoraş MOROZ,
Ion sin GAVRILĂ, Georgii brat ego, Vasile CORJOLIAC, Toader PAVLIUK, Istrate
PAVLIUK, Vasile brat ego, Hrihor KRAINIK, Costaşcu BUDNIK, Ion PANTE, Gorda
PANTE, Toader sin ONULUI, Tănasă ONUL, Ştefan sin VĂCĂRIŢII, Vasile PANTE,
iar Vasile PANTE, Iftemi KRINKO, Toader BUDNIK, Georgii PANTE, Vasile
ŢIGĂNAŞ, Vasile sin PAVLO, Hrihor sin RUŞCIII, Vasile ungurian, Iacob rus, Mihalaş
PANTE, Irimiţă PANTE, Ivan zet NAHRINIUK, Fedor rotar, Anton liah, Hrihor butnar,
Ion HRINEVICI, Ivan butnar, Georgii CIPEŞKA, Ion sin prisăcar, Toader MOROZ,
Toader ŞUŞÂNSCHII, Dumitraşcu PANTE, Andrieş PANTE, Ivan olar, Vasile vărzar,
Petre CAFECIUK, Vasile HLIBOCIAN, Vasile TEVELIUK, Ignat CARCIA, Panteleiu
CARCIA, Acsenti CARCIA, Ion sin MATENKUL, Vasile MITENKA, Dumitru sin
ANDONI, Ion sin ANDONI, Mihalaş SPÂNU, Ursul brat ego, Costin BUDNIK, Ivan
HRISTIK, Vasile sin IHNAT, Arseni GHEBA, Toader, Vasile sin DĂMIAN, Alecsandru
brat ego, Ilaş ISAENKO, Vasile sin popa, Georgii BOGHIUL, Ostafi zet PAVLO, Ştefan
OCIUNENKO, Toader sin ILII, Andrieş sin prisăcar, Ştefan sin popii, Mihalaş sin
ŞTEFAN, Vasile ŞTIVKA, Ştefka morar, Ion HUPCĂ, Tănasă sin KRAINIK, Mihail
rus, Istrate sin MACOVEI, Ion sin KRAINIK, Anton BĂSĂRABĂ, Vasile DUMCIAK,
Toader GAVLIUK, Ion DUMCIAK, Ion IACOBIUK, Vasile CEPŞIKA, Ion sin ego,
Vasile sin OKSENTI, Simion brat ego, Neculaiu DUŞCIAC, Tănasă SOLOMON, Istrate
sin ego, Ştefan DUŞCIAC, Sandul GAVA, Tănasă sin GRIGORAŞ, Vasile MACOVEI şi
Ion IONUŢUL.
Rufeturile erau pentru slujitorii bisericii, popa Georgii, popa Simion, diaconul Ion
şi dascălul Georgii, pentru marchitanul Tănasă, pentru jidovul Leizer, fiul lui Iţcul, pentru
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scutelnicii marchitanului Tănasă, Ion ciubotar, Ştefan TIHANIUK, Vasile BUTNIOK,
Petre NAHRINIAK, Macsin, Vasile TESLIUK, RAŢĂ şi Costandin sin RAŢĂ, pentru
dârvarul starostelui cernăuţean HERESCU, Mihalache, pentru scutelnicul popii Simion,
Hrihor, pentru scutelnicul popii Georgii, Ivan, pentru scutelnicul paharnicului LIMBO,
Nechifor, şi pentru văduvele Irina, Paraschiva, Măriuţa, Nastasia, Mariţa, Acsinia şi
Vasilca.
În 1775, Cuciurul Mare, din Ocolul Cernăuţilor, avea 2 popi şi 181 familii
ţărăneşti.
1776: La Cuciurul Mare existau, din hergheliile împărătești, 107 cai de
remontă1769.
1781: „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‖1770.
1788: Contele Feodor Karacsay de Valyesaka susşia că „cele mai frumoase
domenii de stat din Bucovina aparţin, de fapt, fondului religionar galiţian, şi excelenta
stare în care se găseşte este spre cea mai mare laudă a funcţionarilor de stat‖, printre
acestea fiind şi „Cuciurul Mare (24 de localităţi); acest frumos domeniu a fost dat, acum
vreo douăzeci de ani, în arendă, pe 30 de ani, pentru o sumă anuală de 13.784 florini 50
de creiţari şi aduce, în prezent, un venit anual de o jumătate de milion de florini‖1771.
În 1843, pentru cei 4.926 de enoriaşi, funcţionau două biserici, prima, Arătarea
Maicii Domnului, stitorită în 1815, sfinţită în 6 decembrie 1823 şi dotată cu un iconostas
de Teodor CEPIŞCA din Voloca pe Derelui, în 23 aprilie 1831, cu 1.090 credincioşi
ortodocşi, păstoriţi de parohul Grigorie GRAMATOVICI, şi cu 1.288 enoriaşi, păstoriţi
de al doilea paroh, Grigori KAZIEWICZ, cealaltă biserică, Sntul Dimitrie, cu 1.437
enoriaşi, păstoriţi de preotul Ioan HUBKA, şi cu 1.111 credincioşi, păstoriţi de preotul
administrator Ioan MIRONOVICI. În 1876, biserica Arătarea Maicii Domnului, cu 3.120
enoriaşi, era slujită de parohul Ioan MARCO şi de preotul cooperator George
DIMITROVICI, în vreme ce biserica Sfântul Dimitrie, cu 3.496 enoriaşi, era slujită de
parohul Mihail MUNTIAN şi de preotul cooperator Ioan ZUGRAV. Cu 6.616 enoriaşi
ortodocşi., în 1876, Cuciurul Mare era şi una dintre cele mai bine populate localităţi din
Bucovina. În 1907, paroh la biserica Arătarea Maicii Domnului era tot Ioan MARCO,
născut în 1836, preot din 1862, paroh din 1871, preot cooperator fiind Ştefan
WOLOSCHENKO, născut în 1879, preot din 1906, iar cantor, din 1898, Lazar
LAZURCA, născut în 1863. Biserica Sfântul Dimitrie era slujită de parohul Ilarion
GRAMATOVICI, născut în 1840, preot din 1868, paroh din 1874, de preotul cooperator
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Constantin RUSU, născut în 1878, preot din 1905, şi, din 1874, de cantorul Artemie
NOSIEVICI, născut în 1836.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖1772.
1874: La Cuciurul Mare funcţionau, din 1874, o şcoală cu 6 clase şi o şcoalăfilială, cu o clasă1773.
1888; Recensământul din Cuciurul Mare, făcut în 1888, consemna o populaţie de
7.690 suflete, după confesiune 383 fiind catolici, 6.974 – greco-orientali, iar 309 –
israeliţi. După naţionalitate, 365 erau nemţi, 6.329 – ruteni, iar 806 – români1774.
1901: Dialectologul german Gustav Weigand constata că satul „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‖1775.
1903: Banca populară raiffeisiană din Cuciurul Mare a fost înfiinţată în primăvara
anului 1903, sub direcţiunea parohului Ioan Vorobchievici, vicedirector fiind Nicolae
Mihalcea.
1905: „George al lui Nicolae Hubca. Acest George e ţăran din comuna Cuciurmare, districtul Cernăuţului. După ce părintele Sidorovici mi-a istorisit păţania lui, l-am
rugat şi pe dl cantor bisericesc Lazar Lazurcă, din Ciciur-mare, să-mi dea desluşiri
despre el şi iată ce răspuns am primit: „Mărturisesc, pe legea ce o am, că totul este
adevărat, după cum va urma: Omul care a fost mut se cheamă George a lui Nicolai
Hubca. El este născut aici, în Cuciur-mare, la 15 Noemvrie 1869, şi căsătorit cu Leontina,
fica lui Anton a lui George Mintenco, tot din Ciciur-mare. George a amuţit din cauză că,
în ziua Pogorârii Sfântului Spirit, din anul 1905, s-a dus, după sfânta liturghie, la socrul
său, ca să-şi cheme nevasta acasă, care îl părăsise de mai mult timp, şi socrul, cu un
fecior al său şi cu nevasta sa, aşa l-au bătut, încât l-au lăsat mai mult mort decât viu. A
doua zi, un frate l-a dus pe George la spitalul ţării din Cernăuţ, unde bolnavul a stat 5
săptămâni şi jumătate. Medicii l-au vindecat trupeşte, dar graiul nu i-au putut da şi aşa lau trimis acasă. După mai multe săptămâni, m-am dus la bietul om, să văd ce face şi,
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văzând că el vrea să-mi spună ceva şi îmi arată semn cu mâna, eu i-am spus: „Poate vreai
să mergi la Suceavă, la Sfântul Ioan?‖. Atunci el a început a plânge şi a-mi arăta cu mâna
semne că da! În 2/15 Noemvrie 1905, într-o miercuri, dimineaţă, ne-am pornit cu trenul
de 8 ore şi am ajuns la Suceavă, aproape de 12 ore. Ne-am dus la mănăstire şi părintele
Ieşan, auzind despre omul cel mut, îndată a venit în biserică, lângă Sfântul Ioan, i-a făcut
sfinţirea apei şi i-a citit mai multe rugăciuni. Apoi ne-am dus în chilia de repaus, unde lam lăsat pe bietul om, iară eu am mers la colegul meu, cantorul Coroliuc, care mi-a spus
că e bine de făcut bolnavului sfânta ungere. După vecernia din aceeaşi zi, părinţii
Sidorovici, Ieşan şi Serota i-au făcut şi Sfânta Ungere şi, când a zis părintele Sidorovici:
„Spune după noi: Binecuvântaţi părinţi sfinţiţi şi mă iertaţi pe mine păcătosul!‖,
atunci, o minune, mutul a început a spune cuvintele acestea fără nici o greutate, iară eu
am ridicat mâinile şi am picat înaintea raclei Sfântului, jos, în genunchi, şi m-au umplut
lacrimile, căci, de la Pogorârea Spiritului Sfânt şi până în ziua aceea, nimeni n-a auzit
vocea acestui om nenorocit. Mutul de mai nainte a început apoi a istorisi toată păţania lui,
de la amuţire încoace. A doua zi, joi, des de dimineaţă, am fost iar la biserică şi, după
sfânta liturghie, ne-am luat rămas bun de la prea-cuvioşii părinţi şi ne-am pornit spre
Cuciur-mare, cu trenul de amiază. Fiind George Hubca în proces cu socrul său, pentru
bătaie, cum am ajuns acasă, am mers la dl Dr. Stefanovici şi i-am istorisit minunata
vindecare. Dl Doctor tot şi-a notat şi a dat la judecătorie şi bietul George a câştigat
procesul minunat de bine. Lazar Lazurca m/p‖1776.
1906: „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 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‖1777. „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 Dimitrie Hnatiuc. Sperăm, că sub
conducerea acestor bărbaţi, nu se vor mai întâmpla iregularităţi ca până acu‖1778.
1907: Adunând „cântece populare româneşti din Bucovina‖, care aveau să vadă
lumina tiparului sub semnătura nemeritată a lui Mattias Friedwagner 1779, în 1940,
Alexandru VOEVIDCA a cules folclor şi de la Ana SOLOVAN (18 ani în 1909) din
Cuciurul Mare.
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În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cuciur Mare, comună rurală,
cea mai mare a Bucovinei, districtul Cernăuţi, aşezată pe partea stângă a pârâului
Derehlui. Suprafaţa: 106,17 kmp; populaţia: 8.566 locuitori, în majoritate ruteni, restul
români, de religie gr. or., precum şi puţini poloni şi izraeliţi. Se compune: 1). din satul de
reşedinţă, cu 7.869 locuitori; 2). din cătunele: Bazaniuca, Berezova, Bursucan, Hlicine
(Hlyczne), Dumaisca, Hadilov, Hlibicioc, Corovia, Crivei, Luchi, Molovatei, Ocruh,
Rachiuschii (Rakiwskyj), Rivne, Zadovei, Sniace, Stânca, Suhei, Vilehovce
(Wilchowcze); 3). din târlele: Dobrova, Hrinava şi Vijnc. Este străbătută de drumul
districtual Tărăşeni- Siret şi de linia ferată Cernăuţi-Hliboca, care are aci staţie. Are un
oficiu telegrafo-poştal; 2 şcoli populare, cu câte 4 clase (deci, peste 240 şcoler – n. n.) şi
2 biserici parohiale foarte frumoase, cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului‖ şi
„Sfântul Dumitru‖. Această comună este menţionată, pentru prima oară, într-un hrisov
din 25 Decemvrie 1421, unde se spune că Alexandru Vodă cel Bun a dăruit-o unui
oarecare Boguş. Doamna Ruxanda, mama lui Bogdan, prin hrisovul din 30 Martie 1575,
a dăruit-o mănăstirii Putna, în posesia căreia se găsea şi la 1776. Cuciur Mare, moşie, cu
administraţie particulară, districtul Cernăuţi. Suprafaţa: 33,79 kmp; populaţia: 111
locuitori izraeliţi, ruteni, poloni, germani şi câţiva români. Se compune: 1). din moşia
Cuciur Mare, cu 9 case şi 35 locuitori; 2). din fermele Iablonovăţ şi Sălişte. Teritoriul
moşiei a fost, pe vremuri, cu mult mai mare ca astăzi. O parte bună din el a trecut la
localităţile Storojineţ, Mihalcea, Corovia şi Voloca. În pădurea din apropierea acestei
localităţi se vede un teren împietrit pe o mare întindere, numit „Cameni‖ (adică
Pietroasa), unde poporul crede c-ar fi fost odată un oraş. Pe această moşie, se află
adevărate păduri de meri, cu ale căror fructe locuitori fac un întins negoţ. Populaţia se
ocupă cu agricultura, cu creşterea vitelor şi eu pomăritul. Moşia posedă 4.029 hectare
pământ arabil, 2.225 hectare fânaţuri, 161 hectare grădini, 849 hectare izlaz, 3.057
hectare pădure, 77 ari heleştee. Se găsesc 587 cai, 2.501 vite mari cornute, 782 oi şi 1.171
porci‖1780.
1914: La Burdujeni au sosit, „în ziua de 8 septembrie, un număr de 450 vagoane,
iar în 9 septembrie, autorităţile austriece au transportat îndărăt 30 vagoane, care au fost
încărcate cu cereale şi înaintate spre Dorna Vatra şi Câmpulung. Vineri, au mai sosit aici
9 locomotive şi 47 de vagoane, de astă dată încărcate cu cereale… În cursul săptămânii
trecute, au trecut, prin Noua Suliţă, 40.000 ruşi, în Galiţia, iar de la 12 septembrie, au
sosit în Cernăuţi peste 10.000 soldaţi ruşi. Ei au ocupat, afară de Cernăuţi, staţiunile
Volksgarden, Molodia, Derelin şi Cuciurmare, în interiorul Bucovinei, unde a fost
proclamată, peste tot, dictatura militară. Trei soldaţi ruşi au fost ieri (12 septembrie 1914)
prinşi lângă satul Hliboca, unde făceau recunoaştere. Ei au fost aduşi la Suceava… La
Mahala, Corovia, Cuciur, Nepolocăuţi şi Stroinţa au avut loc, în zilele de 11 şi12
septembrie, lupte între câteva detaşamente ruseşti şi austriece… Armata rusă s-a fortificat
la Mihalcea şi Camenca… Ca comandant rus al oraşului Cernăuţi a fost numit
Navrotzchi, în locul căpitanului Korabuki‖ 1781. „Oraşul Storojineţ a fost ocupat de armata
rusă, sâmbătă, 12 septembrie 1914… La Cuciurmare, care e cam la 70 km de Iţcani, nu e
nici un proprietar Flondor, ale cărui magazii de cereale să fi fost incendiate, iar familiei
Flondor din Storojineţ, Ropcea, Comăneşti, Slobozia, Rogojeşti şi Vicov nu i s-a distrus
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nici o arie de incendiu. / Dr. Emilian Şluşanschi / Avocat în Storijineţ‖1782. În timpul
revenirii austriecilor în Cernăuţi, mulţi bucovineni au avut de suferit pentru colaborarea
cu ruşii. „Adevărul‖ din 20 decembrie 1914 povesteşte despre cazurile din Cuciurul
Mare, cauzate de împărţirea proprietăţilor boiereşti, odată cu venirea ruşilor. După
întoarcerea austriecilor, aceştia „au început o goană turbată contra celor care au luat din
hambarele boierului‖, inclusiv vornicul Damian, care a fost „ţinut în închisoare, împreună
cu încă câţiva săteni, câteva zile, după care toţi, morţi de bătaie, au fost legaţi şi
transportaţi la Cernăuţi şi, de aici, la Bistriţa‖. Un tânăr, care se afla la cosit, împreună cu
tatăl său, a fost acuzat de spionaj, dar a fost salvat de soldatul Nazarie Ciobotaru, din
Cuciurul Mare, care a depus mărturie favorabilă pentru ei.
1915: „Pe atunci copiii fără tată erau smulşi de călăii jandarmi din braţele
mamemor şi duşi la spânzurătoare, cum s-a întâmplat cu copilul de doisprezece ani din
Cuciur Mare‖1783.
1914-1918: Pentru Bucovina au depus jertfă de sânge „Glotaşul George
Ieremiţa, Cuciurmare, rănit‖1784; „Glotaşul Nicolae Domiuc, Cuciurmare, Regimentul
22, rănit‖1785; „Infanteristul Toader Costuneac, Cuciurmare, Reg. 80, mort (33.07.1915);
Infanteristul Constantin Cramaliuc, Cuciurmare, Reg. 80, rănit; Infanteristul Toader
Crăciuneac, Cuciurmare, Reg. 80, mort (11-23.07.1915); Infanteristul Ioan Macovei,
Cuciurmare, Regimentul 80, prizonier‖1786; „Infanteristul Petru Penteleiciuc,
Cuciurmare, Reg. 80, rănit‖1787; „Infanteristul Procop Ananie, Cuciurmare, Regimentul
22, rănit; Infanteristul Dumitru Bulbuc, Cuciurmare, Regimentul 22, rănit; Infanteristul
David Cotos, Cuciurmare, Reg. 22, mort (01.03-31.07.1915)‖1788; „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‖1789; „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; 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; 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
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declararea morţii celui dispărut‖1790; „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‖1791; „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‖1792; „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‖1793; „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‖1794; „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‖1795; „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‖1796.
1918: Regimentul 16 Ifanterie Suceava, cu garnizoana în Fălticeni, „trecând prin
Suceava, Dărmăneşti. Adâncata (Hliboka – n. n.), se opri, înainte de a intra în Cernăuţi,
pentru o zi, la Cuciur, unde părintele Burac, în faţa tabloului lui Ştefan cel Mare, înecat
de lacrimi de bucurie, ură ofiţerilor şi trupei bun sosit pe pământul în care se odihnesc
oasele marelui voievod, a cărui fiinţă a vedea şi o simţi întruchipată în plăieşii-dorobanţi,
care de azi aveau să-i străjuiască mormântul, în care el îşi va găsi de acum odihnă
adevărată / C. Ardeleanu, căpitan invalid de război‖ 1797.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Cernăuţi făceau parte şi „Dimitrie
Hnatiuc, agricultor Cuciurul Mare‖, drept reprezentant al ţăranilor, iar ca locţiitor,
„Pintilie Mintencu, agricultor, Cuciurul Mare‖1798.
1920; „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
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mp, proprietatea dlui Anton R. v. Lucasievici, în folosul „Fondului de pământ
bucovinean‖, a devenit definitivă‖1799.
1922: 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:
Epaminonda Tocariu la Cuciurul Mare-Sneci; b). în calitate de învăţători definitivi şi
învăţătoare definitive: Agripina Prodan la Cuciurul Mare-St. Dimitrie, Ioan Damian la
Cuciurul Mare-St. Maria, Maria Ilie la Cuciurul Mare-St. Maria, Florica Tocariu la
Cuciurul Mare-Sneci‖1800.
1941: Printre cei dintâi eroi ai României Mari se numără şi „Cuhurciuc Vasile,
sergent, ctg. 1937, cu ultimul domiciliu în comuna Cuciurul Mare, judeţul Cernăuţi,
mort la 21 iulie 1941‖1801.
1941: Au fost numiţi profesori de românizare, fiind de fapt aduşi din alte provincii
româneşti: „Herlea Ioan, seria 1937, media 7,60, numit în com. Cuciurul Mare,
Adâncaţi, jud. Cernăuţi‖1802.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1803, următorii
învăţători şi învăţătoare: Bohatir Maria, comuna Cuciurul Mare, Selişte, jud. Cernăuţi,
media 7,04; Dereneţchi Artemizia, comuna Cuciurul Mare, Selişte, jud. Cernăuţi, media
7,45; Irimescu Viorica, comuna Cuciurul Mare, Hadilău, jud. Cernăuţi, media 7,08;
Herlea Ioan, comuna Cuciurul Mare, Adâncaţi, jud. Cernăuţi, media 8,25‖.
La Cuciurul Mare s-au născut graficianul Parteni MASICHIEVICI (8 februarie
1887), compozitorul şi muzicologul Liviu RUSU (27 iunie 1908), scriitorul inegalabil
Mircea STREINUL (2 ianuarie 1910), cercetătorul ştiinţific Constantin RUSCIOR (4
august 1911) şi artistul plastic Radu BERCEA (29 august 1939).

CUCIURUL MIC. Aflat în ţinutul Coţmanilor, între Valeva, Vaslăuţi, Boianciuc,
Iucăuţi, Verbăuţi, Cuciurul Mic are parte de atestare documentară, sub numele de
Cuciurău, în 23 februarie 1448, când Roman Vodă, aflat la Colomeea, întăreşte lui
Didrih Buceaski satele Cuciurul, Iurcăuţi, Verbouţi, Vasilăul pe Nistru, satul lui Boris şi
satul Lenţovici (Lenţeşti).
În 19 septembrie 1436, este menţionat boierul Boris Cuciurovschi, cel care pare să
fi fost primul stăpân al satului Cuciurul Mic.
În 11 iunie 1602, satul Cuciurul Mic, cumpărat de Iuraşco, de la Ilie, fost vameş,
era întărit copiilor lui Iuraşco, Onciul Iuraşcovici, Toader şi Mărica, jumătate de sat
urmând să fie confirmată, în 10 august 1651, nepoatei lui Iuraşco, Antimia, fata lui
Danovici.

1799

Monitorul Bucovinei, Fascicula 16, Cernăuţi, 21 iulie nou 1921, pp. 69, 70
Monitorul Bucovinei, Fascicula 8, Cernăuţi 21 aprilie 1922, p. 41
1801
Monitorul Oficial, Nr. 220, 17 septembrie 1941, pp. 5543-5549.
1802
Monitorul Oficial, Nr, 249, 20 octombrie 1941, pp. 6452 şi următoarele
1803
Monitorul Oficial, Nr. 71, 24 martie 1944, pp. 2549-2552
1800

508

În 12 aprilie 1623, Ştefan Tomşa întărea lui Mihail Tăutul „giumătate de sat de
Cuciur micu cu locu de hăleşteu în ţarină, care el ş-au cumpărat de la Ionaşco, ficior lui
Stroici logofătul‖.
În 4 martie 1652, se împart moşiile răposatului Gavrilaş Mateiaş între copii lui,
Ieremie, Ileana comisoia şi Alexandra vorniceasa. „Partea lui Irimie a fost… satul Cuciur
şi Denisiuca‖.
În 1637, Ionaşco, fiul lui Gafton şi al Gaftonii, unchiul lui Coste Jadovan, vinde
nepoţilor săi, Miron şi Costin, fiii lui Sava, partea lui din Cuciur, „cu eleşteu şi cu loc de
moară şi cu fânaţe… cu loc în vatra satului‖, pentru 50 taleri, martori fiind, pe lângă alţi
„oameni buni‖, Isac Cocoran, Pătraşco Ţintă, Ionaşco Pilat, Vasilie postelnicel,
Gheorghiţă fiul lui Podescu, Toader Grama, Pătraşco Ciornohuz, Vasilie fiul lui
Dumitraşco, Matiaţ fiul popii din Berbeşti, Ionaşcu Drăghici, Vasilie fiul lui Drăghici,
Toader fratele lui Drăghici şi Vasilie Lastiuca.
În acelaşi an 1637, Coste Jadovanul din Pleşeniţa vinde nepoţilor săi, Miron şi
Costin, feciorii lui Sava de Pleşeniţa, a patra parte din Cuciurul Mic şi 4 jirebii din satul
Prelipce. Miron şi Costin cumpără, în 1 aprilie 1646, şi părţile de sat şi moşie ale verilor
lor, Coste şi Ionaşcu, feciorii Gaftonii Jadovanul, obţinând uric în 15 mai 1646.
În 30 august 1725, Mihai Racoviţă Vodă întărea lui Grigoraş Păunel „trei părţi pe
care le-a arătat din satul Valeva, jumătate de sat de Cuciur şi câteva părţi din moşia
Prilipce, jumătate de sat Verbăuţi, a pastra parte de sat Bărbeşti… aşijderea să fie volnic
să ia de a zecea din a treia parte de sat de Lucavăţ şi dintr-o parte a unei poieni zisă
Panca, care este la apa Siretului‖.
În 27 august 1742, Ştefan Tabără din Cuciur fusese trimis să vândă „păine
(recoltele) lui Manoli, ficior Pisăroae ci estei acolo, la Cuciur, pentru că au vinit Ştefan
Tabără şi niau adus carte de gospod ca săi plinim cheltuiala ci au cheltuit la Eşi,
giudicăndusă cu dumnialui Ion Neculce vornicul pintru moşie lor Cuciurul, dila răzeşii
lui din Cuciur, di cari ne arată şi cătă cheltuială au făcut, 12 lei în opt săptămăni ci au
şăzut la Eşi‖. Manoli promisese să întoarcă lui Tabără cheltuiala, la promisiune fiind „şi
oamini martori din Cuciur, anumi Oanci umblător, şi Gligoraş vornic, şi Anton Cazacul‖.
În 23 septembrie 1745, Gligore Corne şi jupâneasa Sandală, fata lui Constantin
Săvăscul, precum şi copiii lor, Ursu şi Ioan, vindeau feciorilor lui Ilii Săvăscul, Gheorghi
şi Sandul, pentru 27 lei, din Cuciurul Mic „acea moşioe noo de cumpărătură, ce-au fost
cumpărat moşul nostru, Costin Săvăscul, de la Coste Jadovanul şi de la Ionaşco, nepot
Jadovanului‖.
În 4 august 1747, Ştefan Miclescul vinde lui Sandu Sturza jumătate din satul şi
moşia Cuciurul Mic.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1804, din 1772-1773, înregistrează la Cuciurul
Mic, moşia vistiernicului Constantin STURZA, „64 – toată suma caselor‖, însemnând 2
popi, Andrii şi Ioan, 2 dascăli, Toader şi Sauca palamar, 4 scutelnici, Timofei şi Timco ai
lui Georgi SĂVĂSCUL, Hrihor şi Ivan ai lui Vasile ONCIUL, 4 răzeşi, Neculai
ONCIUL, Gavril ONCIUL, Ilie ONCIUL şi Vasile ONCIUL, căpitan de volintiri, 7
şliahtici, Ioniţă FALIŞ, Ioniţă nepot BRÂNZAN; Vasile ŢOPA, Giorgie SMOLINSCHI,
Giorgie SĂVĂSCUL, Toader NALIVAICO şi Tănase TĂUTUL mazil, 2 umblători,
Toader COJAC şi Andrei COJAC, 2 vădane, Paraschiva şi Maria, 2 marchitani,
Costandin şi Anton, 5 jidovi, Herşko, Leiba, Moşko, Benko şi Moşko, şi 34 birnici, adică:
1804
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Vasile ZOTA, Ivan BORODA, Mihailo NEGRICI, Pricop CATANĂ, Ivan văcar, Ignat
MARTINIUC, Alecsa rusul, Georgie DUPLIN, Tănasâi DUPLIN, Hrihor CALANCE,
Ion STRATINCIUK, Ilaş CALANCEA, Simion DUPLIN, Nichita CIURNIŢA, Tudosii
vătăman, Ion scripcar, Hrihor HUŢUL, Mihailo TRIHUB, Ignat TRIHUB, Dumitru sin
MITROFAN, Nichita MITROFAN, Ivan MOSTOVEI, Neculai MACOVEICIUC, Vasili
MACOVEICIUC, Vasili CALAHUB, Vasili ŢÂHANCIUK, Tănasii LAZBODA, Toader
ROMAN, Grigori BAIOR, Toader BRÂNZARI, Ion BRÂNZEI, Neculai DUBIŞCA şi
Ivan rus.
În cătunul Vaslăuţi, „toată suma caselor‖ era 104, însemnând 2 popi, Vasilii şi
Georgii, 2 dascăli, Andronic şi Vasilii palamar, 11 scutelnici ai paharnicului
HURMUZACHI, Gavril volintirul, Mărian rus, Luchian herghelegiu, Toader cojocar,
Petre rus, Vasile pânzariul, Nichita prisăcar, Pavlo scutariul, Hrihor ciobotar, Georgii
GUŞATUL şi Tănasă BOCIUCU, 5 slugi ale paharnicului HURMUZACHI, Miron
chitariul, Lupul CIOCOIUL, Vasili NOVAC, Ilie CIOCOIUL şi Ion MALIN, 6 văduve,
Odochia, Marusa, Iliana, Paraschiva, Aniţa şi Nastasia, 2 jidovi, Moşko şi Leiba
croitoriul, 13 case pustii şi 63 birnici, adică: Vasilie vornic, Vasilie TVERDOHLEB,
Vasili DUMITRACHI, Ion sin ANTON, Miron cojocar, Fedor zet JÂRINSKI, Andrei zet
JÂRONEŢ, Ivan DUMITRUCHI, Vasilie sin IVAN, Ivan JÂROVEŢU, Anton HUŢUL,
Luchian BABII, Macsin ZAHARIA, Hrihor ZAHARIA, Tănasă zet CORCODUIC,
Andrei LISĂI, Mihai PIDLIUBNII, Sauka rus, Ivan zet HUPCHII, Toader BASU,
Grigore zet strugar, Neculai BABII, Ivan SĂMENIUC, Simion olar, Ivan rotar, Ilie
DUDULIAC, Ion PRESCORIANU, Petre SAIHAŞ, Tănasă COIŢAN, Ion sin COIŢAN,
Simion CODRIAN, Mihailo HUBCA, Georgie CODRIAN, Antohi CODRIAN, Iosif
pânzar, Ion zet COIŢAN, Hrihor FUNAR, Ivan LISĂI, Gavril brat LISĂI, Petre sin
COSTIN, Ion RĂPUJINSKI, Ştefan RUMII, Marko rusul, Anton rusul, Hrihor zet
COSTĂN, Vasilii văcar, Panko rus, Simion NEDELCO, Grigoraş NEDELCO, Luchian
RÂBKA, Ignat sin STRATEICIUC, Alecsa MACSINCIUC, Ion HATMANIUC,
Nechifor sin STRATEICIUC, Vasili STRATEICIUC, Miron nepot strugar, Ion sin
FRIPTUL, Dănilă CURNEŞANU, Dumitru ŞANDRIUC, Ivan GERMAN morar, Simion
HATMAN, Gavril sin MACSIN şi Nechifor CONDRIUC.
În 1775, Cuciurul Mic, din Ocolul Nistrului, avea 3 mazili, 6 răzeşi, 2 popi, 60
ţărani şi 1 umblător.
1780: „Din luminata porunca Mărie tale, Doamne, fac înştiinţare, cu aceasta
mărturie a me cătră Măria ta. Cinstit răvaşul Măriei tale am luat şi cele ce-m scrie Măria
ta am înţăles, viind de faţă Toader Pietariul şi cu Ilie Vlaico, pentru partea de moşie ce au
de zestre, în Cuciur-mic, şi în sat, în Broscăuţ, care s-au aflat acum că-l stăpâneşte
săngur Ilie Vlaico, iar lui Toader Pătar nimica parte nu face, arătănd Ilie Vlaico cum că
au fi dat altă zestre el pentru vinitul acei părţi de moşie, iar Toader Pietariul au arătat cum
că el n-au luat din casa lui Ilie Vlaico, ci au luat din casă socrului său, de la popa Simion
din Vilauvce, cu toate cu căte sănt pe soţul lui, şi am întrebat pe Ilie Vlaico de are vreo
scrisoare sau oameni marturi, cum că au dat altă zestre pentru vinitul moşiei. Vlaico au
răspuns cum că n-are nici un fel de mărturie, văzând eu că n-are Vlaico nimica la mână,
aşe am socotit că este cu drept, nici Vlaico să nu deie, pe anul trecut nimica din vinitul
moşiei, ci pentru zestre să fie acei ani trecut căt au stăpânit, iar de acum să se înpartă în
giumătale, în Cuciur şi Broscăuţ, fără nici o pricină, că aşe am socotit, cu această
mărturie, înştiinţând pe Măria ta, iar hotărârea cea de săvărşit rămănă la înaltă
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încelepciune a Mărie tale. A Măriei tale plecat şi gata la poruncile Mărie tale. / 17…? /
Nicolai Onciul‖1805.
În 1843, biserica Sfântul Nicolai din Cuciurul Mic, construită, în 1820-1821, de
Ignatie ANTONIEWICZ, restaurată în 1888, cu 1.361 enoriaşi, patronată de Ignaz von
ANTONIEWICZ, era slujită de parohul George TOMIUC. În 1822, George şi Alexandru
TABORA, Mihail BORCEA şi Alexandru ONCIUL au construit, la Cuciurul Mic,
biserica Sfântul Nicolai, cu rang de filială în parohie, restaurată în 1885. În 1876, biserica
din Cuciurul Mic, cu 2.014 enoriaşi, patronată de Anton von JACUBOWICZ, era slujită
de parohul Paul JAWOROWSKI. În 1907, patroni bisericeşti la Cuciurul Mic erau Ioan
IAKUBOWICZ şi Nikolai STEHAN, parohia, cu cele două biserici, fiind condusă de
parohul Emilian GRIBOWSKI, născut în 1848, preot din 1874, paroh din 1877, cantor
fiind, din 1903, Alexandrer MASSIKIEWICZ, născut în 1862.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea raionului Coţman – Zastavna (judecătorie de district), Babin
cu Ştefanovca, Boianciuc, Borăuţi, Brodok, Czarnypotok, Cincău, Doroşăuţi, Horoşăuţi,
Iurcăuţi, Cadobeşti, Kiseleu, Krisciatek, Cuciur-mic, Culeuţi, Mitcău, Mosoiuca, Ocna,
Onut, Pohorlăuţi, Prilipce cu Luca, Repujineţ, Samuşin, Teutri, Vasileu, Verbăuţi,
Verenceanca, Zwiniec cu Koetriszöwka‖1806.
În 1883, a fost construită biserica de lemn, cu hramul Sfântului Nicolae.
1887: Şcoala cu 5 clase, din Cuciurul Mic, funcţiona din toamna anului 1887 1807.
1894: Familiile răzeşeşti din Cuciurul Mic, în 1894, erau: BRĂIESCU,
ALBOTA, TUTUESCU, GÂZĂ, PALADI, STRATULAT, MINTICI, ZOPPA, ŢÂNTĂ,
BRÂNZAN, PĂDURE, ISCULESCU, POCLITAR, BEJAN, FRUNZĂ, VLAICU şi
VLAD. Dintre aceşti răzeşi, aveau copii la şcoala din Cernăuţi Ilie alui Constantin
ALBOTA, Niculai şi Constantin ai lui Teofil ZOPPAConstantin alui Vasile
ISCULESCU, Ilie alui Eugen STRATULAT şi Dumitru alui George POCLITAR1808.
1896: O colectă pentru Azilul de studenţi din Cernăuţi, făcută, în mai 1896, de
preotul Emilian GRIBOVSCHI, menţionează următoarele nume de localnici din Cuciurul
Mic: Leon ONCIUL, George PALGIE, Ilie PALGIE, Ioan IVANOVICI, Dimitrie
TOTOIESCU, Alexandru MISZIKIEWICZ, Trifon STRIŞCA, Ioan TOMORIUG, Gavril
PRODAN, George POCLITAR, Ioan COCOREAN, Dimitrie TOMORUG, Alecu
ONCIUL, Mihail PRODAN, Nicolai TOMAŞEVSCHI, Andronachi TOMIUC, Gaficena
ZOPPA şi Mortco SANDMANN1809.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cuciur Mic (Kuczurmik),
comună rurală, districtul Coţman, aşezată, în masă compactă, pe ambele părţi ale pârâului
Cuciur, între comuna Verbăuţ, la Nord, şi hotarul cu districtul Cernăuţi, la Sud.
Suprafaţa: 15,55 kmp; populaţia: 2.326 locuitori ruteni gr. or. şi puţini izraeliţi. Este
străbătută de drumul principal Cernăuţi – Noua Suliţă, din care se desprinde aci o ramură,
apucând spre Zaleszczyki (Galiţia). Are o şcoala populară, cu o clasă, şi 2 biserici, dintre
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care una parohială, cu hramul „Sfântul Nicolae‖, iar cealaltă, filială cu acelaşi hram,
zidită în 1822, de proprietarii Gheorghe şi Alexandru Tabora, Mihail Borcea şi Alexandru
Onciul. La 1776, o jumătate din această comună era proprietate a Marelui Vornic
Constantin Sturdza, iar cealaltă jumătate era stăpânită de mazilii Tănase Tăutul şi
Neculae Onciul. Prima menţiune despre această comună este făcută într-un hrisov, ce
datează din 12 August 1654. În anii 1766-1767, s-au aşezat aci ruteni, emigraţi din
Galiţia. Populaţia se ocupă îndeosebi cu agricultura şi creşterea vitelor. Comuna posedă
1.551 hectare pământ arabil, 79 hectare fânaţuri, 24 hectare grădini, 190 hectare izlaz,
292 hectare pădure şi 12 hectare heleştee. Se găsesc 170 cai, 573 vite mari cornute, 299
oi, 178 porci şi 28 stupi. Cuciur Mic, moşie, cu administraţie particulară, districtul
Coţman. Suprafaţa: 6,90 kmp; populaţia: 131 locuitori ruteni gr. or. şi poloni‖1810.
1913: „În Cuciurmic, patronii bisericii sunt moştenitorii lui Ioan Iacubovici şi
Nicolai Ştehan cu mai mulţi mazili, deci toţi români. Biserica parohială e clădită de
marele proprietar Ignatie Antonovici; biserica filială, numită biserica răzeşească, e
clădită, în 1858, de Mihail cavaler de Varterasievici (armean din neamul Prunkul – n. n.)
şi Nicolai de Vlaico, mazil, iar patronatul îl are familia Vlaico şi Varterasievici‖ 1811.
1914-1918: „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‖1812.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Zastavna făcea parte şi „Reprezentantul
Băncii regionale: Leon Onciul, agricultor, Cuciurul Mic‖1813.
1919: Printre cei mai vestiţi şi respectaţi cârciumari ai Bucovinei se numărau şi
„primarul din Cuciurul-Mic Jacov Burda, comisarul gărzii financiare Carol Swoboda,
secretarul districtual Xaver Botuszanski, administratorul de percepţie Emil Schneider şi
pe primarul din Vasilău Julian Balasinowicz 1814.
1920: „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‖1815.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1816, următorii
învăţători şi învăţătoare: Săbău Letiţia, comuna Cuciurul Mic, jud. Cernăuţi, media
8,33‖.
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
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Cernăuţi, cu notele arătate în dreptul fiecăruia 1817: Trocaline Leon, comuna Cuciurul
Mic, media 8.50‖.
CULEUŢI. Selişte pustie în 1588 („Culiuţăi pe Nistru‖), satul Culeuţi este întărit
lui Onciu Vrânceanul, în 20 mai 1589, împreună cu satele Cadubeşti şi Stăuceani.
În 25 februarie 1663, Isac Cocoranul lasă copiii lui, Lupa şi Miron, „partea sa,
câtă i se va alege, din a treia parte de sat Boianciuc, împreună cu partea din satul Culeuţ‖.
În 6 iunie 1734, moşia Culeuţ a lui Ursachi Isar, era împresurată de moşiile
Răpujniţa şi Vasileu ale Murguleţilor.
În 19 iulie 1751, pentru o datorie neonorată a lui Ursachi Isar, moşia Culeuţ trece
în proprietatea căpitanului Manoli Zamfir, care, pentru că nu avea copii, hotărâse ca,
după moartea sa, satul să treacă, iarăşi, în proprietatea lui Ursachi Isar sau a copiilor lui.
1756: Ursachi Isar avea să redevină proprietarul satului Culeuţi până în 3
noiembrie 1756, când Ion Dociul mazil de Hârlău şi nepotul lui, Ilie săn Mihălache
Străşcăi, revendicând „a trie parte din giumătate de sat de Coleuţi… care parte o
stăpâneşte Isar‖ dar care parte, după cum arătau suretele vechi, fusese a Murguleştilor, iar
împărţeala moşiilor Murguleţilor, făcută de Constantin Tăutu, arăta „cum că giumătate de
sat Coleuţi s-au vibnit lui Neculai Murguleţ şi Ursului, frăţâne-său, şi Marii, surorii lor,
cari din Niculai să tgrage Ursache Isar şi Motoceştii, şi din Ursul să trage Ion Dociul şi
nepot-său Ilie Străşca, şi din Marie se trag Hănculeştii şi să vine pe aceşti trii fraţi din
giumătate de sat cât o trie parte, şi Ursache Isar s-au acolisit şi stăpâneşte şi partea
moşului lor, a Ursului‖.
1759: Un alt conflict de proprietate pentru „o a tria parti di giumătate de sat de
Coleuţ‖ îl va avea Ursachi Isar şi cu Gavril Moţoc, în 5 august 1759, numele aceloraşi
străbuni fiind pomenite ca argumente ale clipitei de atunci.
În 16 martie 1760, când se împart moşiile Raiftei Vlăiculesei între Ştefan, Mihai
şi Marica Tumurugiesii, Mihai primeşte a patra parte din Culeuţ (partea de pe Buculei,
ginerele lui Dumitru Lenţa).
În 3 octombrie 1762, fraţii Mihai şi Ilie Vlaico se obligau să părăsească satele
Boianciuc şi Culeuţi, care trecuseră în proprietatea lui Gheorghe Turcul. Procesele, însă,
vor continua, ajungându-se, în 30 iulie 1765, până la scoaterea unei cărţi de blestem de
către fraţii Ştefan, Mihai, Ilie Vlaico şi Maria Tomorugeasa, copiii lui Andronic Vlaico şi
ai Rafilei, care susţineau că fosta moşie a lui Isac Cocoranul, pe care o stăpânea
Gheorghie Turcul, li se cuvine lor.
1770: Gheorghe Isar, fiul lui Ursului Isar, Ioan Veriga, ginerele Ursului Isar şi
Ioniţă Moţoc primesc uric de la Grigore Ioan Vodă să stăpânească părţile din Culeuţi ale
bunicii lor, Mierla, fata lui Nicolae Murguleţ, iar Ion Dociul să stăpânească „a trie parte
din giumătate dintr-acel sat, parte unui Hăncul‖, dar partea lui Hâncul va fi stăpânită, în 3
noiembrie 1770, de Ilie Strâşca. Partea de jos a satului Culeuţi aparţinea lui Ilie Turcul (în
hotarnică este trecut, greşit, numele lui Ilie Roset), fiind hotărnicită, în 8 iulie 1771, „de
la Nistru, din Ciritei, peste valea Suhodolului… la altă piatră care se cheamă Borodco…
la movila ce se cheamă Babca, la malul Nistrului, în deal, unde Mihai Vlaico a aşezat
satul. Pădurea, vadurile de moară, trecătoarea peste Nistru să fie comune, adică frăţeşti.
Din partea răzeşilor au semnat Ioniţă Moţoc şi Toader Cautăş‖.
1817
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1772: Recensământul lui Rumeanţev1818, din 1772-1773, înregistrează la Coliuţi,
moşie răzăşască, „47 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă, Mihailo, 2 dascăli, Ştefan
OROBCA şi Alecsa, 3 mazili, Ioniţă MOŢOC, Toader CAUTIŞ şi Iacob HLINCA
şiahtic, 2 văduve, Aniţa şi Ilianca, 1 jidov, Leiba, şi 15 birnici, adică: Vasili
REMARIUC, Necolai IVASUC, Vasili IVASUC, Ivan VANTIUC, Matei COSVANEŢ,
Ivan CHISĂLIŢĂ, Matei ILCO, Matei SIŞCIUC, Petre SOBOLCA, Nechita SOBOLCA,
Petre zet RÂMAR, Fedor CONDRAT, Vasili TOMAC, Mihail IURIICIUC şi Iacob.
În cătunul Răpujniţa, moşie a căpitanului Vasile MARCO şi a familiei BOTEZ,
82 era „toată suma caselor‖, însemnând 3 popi, Ilie, Vasile şi Toader, 2 dascăli, Ivan şi
Ştefan MONICI, 1 mazil, Vasili MARCO, 3 şleahtici, Vasili OARZA, Vasili
URSULIAC ruptaş şi Vasili TARANGA, 6 văduve, Sofia, Dochia, Irina, Maria, Dochiţa
şi KOROKITKA, 12 case pustii şi 55 birnici, adică: Ursul OARZA vornicul, Ivan argat
vornicului, Vasili HRECIUC, Ivan SINOVSKI, Ivan LESII, Andrei MUTRIN, Fodor
BURUZAVSCHI, Vasili VELIŞCIUC, Ivan LUNESCUL, Vasili LEONTII, Hrihor
FEDORSCHI, Filip pânzariul, Necolai LADEICIUC, Hrihor LUŢIC, Vasili BOIKO,
Vasili a PETRII, Petre SMUCIC, Mihailo SÂRCHIC, Andrei TUMNIC, Acsănti
SLOBOZIAN, Mihailo ŞTEFIUC, Andrei COLESNIUC, Andrei MOISA, Hrihor
pânzariul, Ion GAMINIUC, Ştefan berar, Ion sin vornicului ORZA, Andrei ODOVEŢ,
Iacov VENINTINSCHI, Iacob CEAICA, Hrihor MUDRII, Andrei ŞTIRMA, Fedor
HUBIAC, Vasili PROCIUC, Simion COCIRCO, Nichita CRIMAC, Ştefan IAŢULIAC,
Ştefan a PETRII, Iacob SFINCA, Ştefan ŞFIICIUC, Iacov BOREK, Petre MORDEI, Ivan
SMUC, Petre CEAICA, Mihailo SĂRIMAC, Vasili MAFTEICIUC, Andrei VELIŞCO,
Alecsa MAFTEICIUC, Ivan MISAC, Ivan CIUHAR, Vasili BABII, Hrihor CEAICA,
Tănasii sin ORZA, Nechifor vătăman şi Fedor CEAICA.
În 1775, satul Culeuţi (Coliuţii), din Ocolul Nistrului, avea 2 mazili, 2 popi şi 20
de familii de ţărani. Conform unui izvod de moşii din 20 ianuarie 1775, Ilie Străşca,
stăpânea, ca moştenire după părinţii lui, Mihalachi şi Maria Străşca, a şasea parte din
Culeuţi.
În 30 aprilie 1782, Simeon Tăutul şi fraţii săi stăpâneau jumătatea de jos a satului
Culeuţi, partea care aparţinuse lui Cocoran, care îşi luase numele de Turcul, după o fugă
în Polonia; Ioniţă Moţoc şi Ion Cautăş stăpâneau câte un sfert de sat, partea lui Moţoc şi
al Iuditei, fata lui Nicolae Murguleţ.
În 1843, biserica Arătarea Maicii Domnului din Culeuţi, înălţată, în 1779 de
Theodor CAUTIŞ şi de Ioan MASEC,, cu 490 enoriaşi, patronată de Ianacachi de
TABORA, avea postul de paroh vacant. În 1876, patron al bisericii cu 757 enoriaşi era
Ekaterina von WEINFELD, paroh fiind Theodor BOCANCE. În 1907, sub patronajul
bisericesc al evreului Kalman SCHLESINGER, biserica din Culeuţi îl avea paroh pe
Arcadie BOCANCE, născut în 1877, preot din 1903, cantor fiind, din 1892, Theodor
DRABIK, născut în 1850.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „Administrarea raionului Coţman – Zastavna (judecătorie de district), Babin
cu Ştefanovca, Boianciuc, Borăuţi, Brodok, Czarnypotok, Cincău, Doroşăuţi, Horoşăuţi,
Iurcăuţi, Cadobeşti, Kiseleu, Krisciatek, Cuciur-mic, Culeuţi, Mitcău, Mosoiuca, Ocna,
1818
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Onut, Pohorlăuţi, Prilipce cu Luca, Repujineţ, Samuşin, Teutri, Vasileu, Verbăuţi,
Verenceanca, Zwiniec cu Koetriszöwka‖1819.
1887: În Culeuţ funcţiona, din 1887, o şcoală cu 2 clase 1820.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Culăuţi (Kuleutz), comună
rurală, districtul Coţman, aşezată, în masă compactă, pe malul drept al Nistrului, între
comunele con-riverane Repujineţ şi Vasileu. Suprafaţa: 4,83 kmp; populaţia: 727
locuitori ruteni gr. or. Prin drumuri de ţară, e legată cu comunele sus menţionate, precum
şi cu drumul principipal Cernăuţi-Zaleszczyki (Galiţia). Are o şcoală populară, cu o clasă,
şi o biserică parohială, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului‖, zidită în anul 1777, de
răzeşii Teodor Cautiş şi Ioan Masec. La 1776 aparţinea mazilului Ioniţă Moţoc. Populaţia
se ocupă cu agricultura. Comuna posedă 582 hectare pământ arabil, 1 hectar fânaţuri, 16
hectare grădini, 75 hectare izlaz. Se găsesc 70 cai, 89 vite mari cornute, 192 oi, 64 porci
şi 12 stupi. Culăuţi, moşie, cu administraţie particulară, districtul Coţman. Suprafaţa:
2,50 kmp; populaţia: 47 locuitori ruteni şi poloni‖1821.
1919: „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‖1822.
1943: „Se numesc cu titlul definitiv, pe ziua de 1 septembrie 1943 1823, următorii
învăţători şi învăţătoare: Tinca Ana, comuna Culeuţi, jud. Cernăuţi, media 7,62‖.

CUPCA. Întărit de Alexandru cel Bun lui Ivan Cupcici, în 27 mai 1427, satul
„unde este casa lui‖ Ivan Cupcici, pe Siretul Mic, între Pătrăuţi pe Siret şi Suceveni, avea
să poarte, de-a lungul veacurilor, numele întemeietorului, chiar dacă, din 1503, avea să se
anonimizeze în uriaşa moşie mănăstirească a Putnei.
1474: „Uric de la Ştefan voevoda, dat de judecată şi de întărire Maruşcăi şi
Mihnei, nepotul ei, pe toate satele lui Cupcin şi pe toată averea lui, din anii 6982 (1474),
August 28‖1824.
1709: „Într-acea vreme, arătatu-s-au în ţară şi lăcuste, numai nu erau multe, ca de
alte dăţi. Şi pâinea se mai sui cu preţul, iar stupii se făcură răi‖, suedezii se răspândiră,
din Polonia, peste Ucraina, o bătălie cu ruşii dându-se, pe Nipru, în 1709. Apoi, „craiul
suedez… a trimis numai un polcovnic, cu vreo sută şi mai bine de suedezi şi cu vreo două
sute de cazaci, la târg, la Cernăuţi, să stea acolo, să ţină legătura cu oastea din Ţara
Leşească. Făcând veşti la împărăţia Moscului, Cropot brigadier, care era pe margine,
pentru acei suedezi, cum s-au apropiat la Cernăuţi, împărăţia Moscului nu i-a putut răbda,
ci a scris lui Cropot brigadierul şi lui Turculeţ, de-au încălecat, cu vro trei, patru mii de
1819
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oaste, de-au trecut Ceremuşul, în ceastă parte, şi-au lovit, prin codru, şi-au ieşit la
Mihalcea, de i-au lovit, în Cernăuţi, fără veste. Dar cazacii au şi dat la vale, în lunca
Prutului, de-au scăpat mai toţi, iar suedezii au purces să se suie în vârful dealului
Cernăuţilor, să se apuce de bătaie, dar, văzând că-i mulţime de oaste, nu s-au mai putut
apuca de bătaie, căci, înconjurându-i, i-au luat pe toţi de grumaz şi-ndată i-au luat şi-au
purces, cu dânşii, în Ţara Leşească. Iar pe vreo zece, cincisprezece, câţi mai scăpaseră
dintre suedezi, i-au ucis la satele Ţurcanii de pe supt munte, la Cupca şi la Rădăuţi, la
Suceava‖1825.
1772: Recensământul lui Rumeanţev1826, din 1772-1773, înregistrează la Cupca,
în Ocolul Berhometelor, fără alte precizări, „31 – toată suma caselor‖, însemnând 1 popă,
2 femei sărace, 2 ţigani şi 26 birnici.
În 1775, Cupca, din Ocolul Berhometelor, avea 1 popă şi 30 ţărani.
La Cupca s-au aşezat, în 1776, emigranţii transilvăneni Ioan POP, din Cetea, şi
Ioan PUŞCAŞ, din Falciu.
1782: În copia tabulară de pe protocolul de delimitare a proprietăţilor mănăstirii
Putna, la întrebarea referitoare la Cupca, s-a primit răspuns direct, în 25 ianuarie 1782, de
la acelaşi egumen Ioasaf, reprezentant al mănăstirii, care, întrebat fiind despre ce titlu
posedă mănăstirea asupra satului Cupca, a răspuns: „Titulo donationis de la fostul mare
vornic Iori Coptşin însă mănăstirea n-are un uric de danie, dară şi acest sat se află în
confirmaţia generală, care a primit mănăstirea de la Ştefan Vodă pentru proprietăţile
sale‖1827.
În 1843, biserica Sfântul Mihail din Cupca, zidită în 1787, cu 1.143, era slujită de
parohul Alexandru CHISĂLIŢĂ, care se afla, în faţa aceluiaşi altar, şi în 1876, când
biserica avea 1.432 enoriaşi. În 1907, paroh era George POJOGA, născut în 1859, preot
din 1886, paroh din 1904, cantor fiind, din 1896, George UNGUREAN, născut în 1854.
1869: O tipăritură vieneză din 1869, referitoare la organizarea politică și judiciară
în țările reprezentate în Împărăţia Austriei, prezintă următoarea administrare în Ducatul
Bucovinei: „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‖1828.
În 1890, s-a deschis, la Cupca, o şcoală cu 3 clase 1829.
1894: Cu ocazia a trei praznice, făcute, la sfârşitul anului 1894, de Teodor
BERESOVSCHI, Vasile DUGAN şi Andrei BICER, au jurat, în faţa preotului E.
PRELICI, să se lase de rachiu următorii cupceni: Teodor V. ALERGUŞ, Teodor V.
ROŞULUI, Dimitrie şi Ecaterina V. ALERGUŞ, Vasile D. ALERGUŞ, Dimitrie I.
BICER, George Şt. BICER, Ioan G. BICER, Ioan V. BICER, Mihai I. BICER, Flora,
văduva lui George BICER, Sanfira, soţia lui Ioan BICER, George BOLOCAN, George
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G. BOLOCAN, Domnica, soţia lui Zaharie BOLOCAN, Teodor BOBEŞTEAN, Vasile şi
Dimitrie COSTIUC, Ioan Gr. MAIOR, George şi Elena MÂŢA, Vasile I. PLEVAN,
Vasile T. POPESCU, Constantin POPESCU, Teodor G. TĂRÂŢĂ, Ioan alui George
TĂRÂŢĂ şi soţia lui, Maria, Ioan V. TĂRÂŢĂ, Constantin T. TĂRÂŢĂ, Geoge D.
TĂRÂŢĂ, Constantin D. TĂRÂŢĂ, Petre TĂRÂŢĂ, Vasile G. TĂRÂŢĂ, Ioan T.
TIMEŞ, Petre S. TIMEŞ, Teodosia TIMFAC, Anna, soţia lui Simion SLĂNINĂ, Maria,
soţia lui George T. ŢUGUI, Flora, soţia lui Constantin ŢIBILIAC şi Simion T.
ŢUGUI1830.
1907: „Ziua de 18 August a fost pentru noi, cupcenii, o zi de mare însemnătate.
Încă de dimineaţă s-a lăţit zvonul că deputatul, Dr. Isopescul-Grecul, va onora comuna
noastră cu prezenţa Domniei sale. Deja, pe la oarele 3 p. m., s-a fost adunat întregul
popor din Cupca, bărbaţi şi femei, ca să-l întâmpine pe acela în a cărui mâini şi-au pus
soarta şi încrederea pe viitor. Un banderiu de peste 20 de călăreţi, cu steaguri trei-colori,
i-au ieşit spre întâmpinare, la hotarul Pătrăuţului, unde au sosit, peste scurt, mai multe
domnişoare, preoţi, învăţători, precum şi studenţimea din Cupca, membri ai „Junimei‖, ai
„Academiei ortodoxe‖, gimnaziaşti ş. a. Cu nerăbdare aşteptau cu toţii sosirea vrednicului
bărbat, pe care a voit Pronia să-l avem ca deputat. Deodată se vede o trăsură, pe toţi îi
cuprinde o bucurie nespusă şi, cu strigăte de „Să trăiască!‖, trece deputatul, care era
însoţit de binemeritatul paroh local George Pojoga, hotarul comunei noastre. În strigăte
nesfirşite de „Să trăiască!‖, ajung înaintea cancelariei comunale, unde i-a întîmpinat, cu
pâine şi cu sare, antistele comunal George Bolocan. Junimeanul Bolocan a ţinut un bine
alcătuit discurs de primire, la care a răspuns deputatul Isopescul-Grecul cu călduroase
cuvinte, adresate cătră poporul adunat. Petrecut de ovaţiunile poporului, ajunge înaintea
casei comunale, unde se ţine darea de seamă asupra activităţii de până acuma, dezvoltă un
program larg pentru viitor, promite că se va întrepune cu tot zelul pentru reformele
necesare poporului şi naţiunii, îndeamnă la activitatea economică şi la unire, primeşte
plângerile şi cererile poporenilor şi făgăduieşte că le va împlini cât îi va sta în putinţă.
Uralele şi ovaţiunile nu voiau să înceteze, la plecarea vrednicului deputat. Multa vreme a
mai stat poporul adunat la vorbă, discutând afacerile desfăşurate de dl deputat şi înfierând
cu multă indignare purtarea acelor ce, în vremea alegerilor, l-au calomniat‖1831.
„Tămbălăul dlui Cuparencu şi apucături democratice. Dl Cuparencu nu s-a săturat de
izba ce a căpătat-o la ultimele alegeri, ci aleargă după glorii; vrea numaidecât, coste ce va
costa, să îmble prin gurile oamenilor. După ce s-a lăsat sărbătorit în Dorna, într-un mod
nu tocmai lăudabil, a ţinut de necesar să se arate şi oamenilor din districtul Storojineţului,
în toată strălucirea sa de candidat picat. Şi-a ales, spre acest scop, comuna Cupca, unde,
din nenorocire, s-au aflat oameni de tagma dumisale, care i-au ţinut hangul. Şi nu mi-i
ciudă de ţărani, oameni fără cultură, că se lasă prinşi în mreaja fanfaroniilor dlui
Cuparencu, ci mă miră mai mult că un om cult, superiorul Mitrofanovici, dă mână de
ajutor la aranjarea astorfel de comedii. Domnia sa te asigură, la orişice ocaziune, chiar pe
onoarea dumisale, că nu se amestecă deloc, dar chiar deloc în politică. Nu vrea să ştie nici
de partid, nici de Aurică, nici de Florică, ba chiar nici de Misiu, dar de agitat a agitat, ba
zice-se c-a întreprins, pe timpul alegerilor, şi o călătorie de apostolat democratic prin
comuna Suceveni; şi chiar acu, când a ţinut dl Isopescu adunarea sa în Cupca, trecând
domnia sa pe la locul de adunare, unde era strânsă mulţimea poporului, striga cât îl ţineau
1830
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baierele gîtului: „Ce, aşteptaţi pe deputatul jidovesc? Mergeţi acasă! Acesta nu-i
deputatul vostru, ci al popilor şi jidanilor!‖. Ei, vedeţi: domnia sa nu se amestecă în
politică, chiar ţi se jură pe norocul copiilor că nu se amestecă. Numai acuma s-a scăpat o
leacă şi s-a trântit în frac şi cilindru, ca să-l întâmpine pe marele naţionalist Cuparencu. O
mică schimbare între pocloanele ce le face consilierilor consistoriali, pentru primirea
feciorului său în seminar, şi între frumoasele complimente ce le face preoţimii. Dar să-l
lăsăm pe dl Mitrofanovici, cu onoarea dumisale, deocamdată de o parte şi să admirăm
agerimea spiritului dlui Cuparencu, cu care ştie domnia sa aranja tămbălaie, nu ştiu, din
simţ pur naţional sau numai din distracţie. Cauza ni-i, în fine, irelevantă, destul c-a fost
tămbălău cu călăreţi, cu steaguri şi cu muzica „Sicienilor‖ din Corceşti. Dar, ca să fie
sigur de reuşită, şi-a ales ca mijloc potrivit banca raiffeisiană, de curând înfiinţată, pe
superiorul Mitrofanovici şi pe agitatorul său de forţă, un scăpătat, care n-are azi nici o
palmă de loc din 40 de fălci. Aceştia au făcut totul, aşa că treaba a mers strună. Au trimis
adică, sâmbătă, oameni de la casă, la casă, să le spună că „vine, mâine, Cuparencu la
şcoală şi aduce bani cu dânsul. Cui îi trebuie bani, să împrumute, să vină, mâine, la
şcoală‖. Când au auzit cupcenii de bani, s-au dus toţii, cu mic, cu mare, având grijă de aşi lua şi câte-o pungă şi făcându-şi pe drum răfuiala cam câţi bani să ceară împrumut de
la dl Cuparencu. Ca să aibă aspect şi mai pronunţat naţional, au adus şi nişte rusnaci din
Corceşti, cu muzica lor, cu tot. Aşa a fost primit dl Cuparencu în Cupca, duminică, în 22
septembrie 1907, sau mai bine zis şi-a pregătit singur primirea. Ajuns la şcoală, sub
buibuiturile săcăluşurilor – praful l-a cumpărat domnia sa – a început a înşira teie de
curmeie cu osanale lui Aurică (Aurel Onciul – n. n.) şi lui Florică (cumnatul lui Aurel
Onciul, Florea Lupu – n. n.). Din toată vorba dumisale, au priceput ţăranii însă numai
durerea ce o simţeşte că n-a putut reuşi la alegere, aşa că au avut oamenii ce râde. De bani
însă n-a amintit nimica, ci i-a îmbătat pe oameni numai cu vorbe goale, căci, să le fi spus
că n-a adus bani, îl petreceau oamenii altfel înapoi. Dar vreţi să ştiţi ce va scrie „Voinţa‖
despre acest tămbălău ? O ştiu dinainte şi v-o pot spune. Ea va scrie cam aşa: „Dragostea
cea mare, ce-o arată ţărănimea adevăraţilor ei prietini se cunoşte şi din primirea
grandioasă etc. etc.‖ şi aşa mai departe, pe această strună. Da, dragoste adevărată.
Dragoste către banii aşteptaţi, nu către dl Cuparencu. Dar aşa ştiu democraţii noştri a
falsifica opinia publică; căci îs meşteri, doară. Da, meşteri neîntrecuţi în falsificarea
adevărului. Doar neadevăruri sfruntate sunt şi cele din „Voinţa Poporului‖ Nr. 43, sub
titlul „Din isprăvile dlui deputat Tachiţă‖. Îl putem felicita pe întemeietorul erei
democratice, dl Florică, că i-a succes a-şi creşte atît de bine „ucenicii‖ săi, încât astăzi îl
ajung, ba îl şi întrec poate într-ale minciunii. Căci numai un „ucenic dacian‖ poate să fi
fost acela ce n-a văzut, la adunarea dlui Isopescu, în Storojineţ, miile de costume
ţărăneşti, ce formau majoritatea covârşitoare a convoiului, ci a văzut numai caftane. Şi la
adunarea din Cupca zice că au fost numai 20-30 de ţărani, când, într-adevăr, au fost peste
500. Şi călăreţii au fost hargaţi de-ai lui Brodowski! Gospodarii Vasile şi Lazar Timeş,
băietanii Morar, Percec, Bolocan etc. sunt oare hargaţi de-ai lui Brodowski, domnule
„ucenic‖, sau sunt cei mai buni gospodari din sat? Ei, dar ce să mai înşir vorbă lungă?
Oamenii cinstiţi şi aşa nu cred, de mult, în aceea ce scrie „Voinţa‖ şi bine fac. Dar mi-i
milă de ţăranii în numele cărora zic ei că lucră, că-i democratizează cu totul. Căci, după
ce au cetit articolul menţionat, am auzit cum ziceau: „Oare la atâta îmblă domnii la
şcoală, ca să înveţe a scrie minciuni? La ce mai trebuie, dar, şcoală?‖. Astea sunt
adevăruri. Dar cui să le spui? Doară celor ce nu vor acuma să te audă, dar vor fi, odată,
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responsabili pentru soarta acestui popor‖1832. „Cu părere de rău, trebue să spun că, de un
timp, încoace, se aud de comuna Cupca mai mult veşti rele, decât bune. S-a înfiinţat o
bancă, cu scopul de a rădica economia poporului, însă ce se petrece acolo este aproape
îngrozitor. Despre deschiderea acestei bănci, cu muzica „sicienilor‖, despre asistarea
domnului candidat de deputăţie Cuparencu şi despre tămbălăul dat de domnia sa s-a
informat onoratul public; acuma să revenim asupra mersului ei. Lipsind din capul locului
conducătorilor acestei bănci spiritul de conducere este mersul ei necorect şi, din cauza
aceasta, rezultă urmări foarte triste. Aşa s-au iscat, înainte de câteva săptămâni, certuri
între membrii băncii, încât erau să-şi spargă capurile. Pricina acestor certuri este, fără
doar şi poate, felul cum se împrumută bani. Împrumuturile se fac mai mult între cei mai
avuţi, neamuri şi cumătri, pe când acela care e mai sărăcuţ nu capătă nimică, cu toate că
şi-a plătit părtăşia. Dacă ar cuteza cineva să-l întrebe pe dl Mitrofanovici de ce stă cu
banca aşa de rău, atunci domnia sa sigur ar spune că duşmanii lui sunt devină, pentru că îi
stau împotrivă. Acuma se naşte întrebarea ce mulţămită are gospodarul Vasile Bicer, care
şi-a dat atâta silinţă la înfiinţarea băncii? Doar atâta, că a trebuit să audă sudalme din gura
multor membri. Aşa se lucră pentru popor. Această ceartă a fost numai începutul. Vom
vede ce se va întîmpla în viitor. Cu toată durerea trebue să şi râzi, când auzi că
deschiderea acesteia s-a făcut cu atâta alai, s-au jucat jocurile cele mai noi, precum
„Krakowianka‖ şi „Katzenpolka‖, dl Cuparencu şi dl Mitrofanovici stăteau la o parte şi
priveau, cugetând că acest tămbălău este triumful asupra contrarilor politici. În fine,
trebue să-i fac dlui Mitrofanovici observarea că, să fie cineva cât de cu mare tragere de
inimă pentru popor, în felul acesta, cum voieşte domnia sa acuma să fericească poporul,
n-o poate face nicicând. Ba chiar şi mai mult. Find doară Crăciunul aproape, când va afla
loc alegerea dlui Cuparencu de deputat, şi nefiind bine pregătiţi pentru această alegere,
poate dl Cuparencu să mai capete o trântă la alegere. Dl Cuparencu, însă, care cu lacrimi
în ochi a spus că iubeşte atât de straşnic poporul, de ce nu se arată prin Cupca, ca să
potolească certurile? Mi se pare că alegerea despre care a amintit domnia sa, la tămbălăul
din Cupca, nu va fi la Crăciunul, pe care-l serbează oameni de regulă, ci dl Cuparencu
pare a visa la un Crăciun de deputăţie. Să vă fie de bine domnilor Cuparencu ţi
Mitrofanovici!‖1833.
În 1908, conform Dicţionarului lui Grigorovitza: „Cupca, comună rurală,
districtul Storojineţ, aşezată pe ambele maluri ale Siretului mic. Suprafaţa: 18,77 kmp;
populaţia: 1.739 locuitori români, de religie gr. or. Este tăiată de drumul districtual
Ciudei-Petriceanca şi de linia ferată Ciudei-Carapciu; e haltă de drum de fier; are un oficiu poştal, o şcoală populară cu 2 clase şi o biserică parohială, cu hramul „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril‖. A fost sat şi moşie dăruită, odinioară, de către Alexandru
cel Bun, buierului Ivan Cupcic; urmaşul acestuia, George Cupcic, o dărui mănăstirii
Putna, aşa că, la 1776, se găsea în posesia acestei mănăstiri. Prin locuitori se mai menţine
o tradiţie despre prădăciunile suezilor lui Carol al XII-lea, carie au petrecut în acest loc.
Populaţia, formată din locuitori băştinaşi şi din colonişti transilvăneni, se ocupă cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Comuna posedă 1.104 hectare pământ arabil, 288 hectare
fânaţturi, 8 hectare grădini, 221 hectare izlaz, 695 hectare păduri. Se găsesc 76 cai, 753
vite mari cornute, 308 oi, 422 porci şi 93 stupi. Cupca, moşie mănăstirească, cu
administraţie specială, districtul Storojineţ. Suprafaţa 23,02 kmp; populaţia: 42 locuitori
1832
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germani, izraeliţi şi ruteni. Se compune din moşiile: 1). Cupca propriu-zisă; 2).
Iordăneşti, 3). Carapciu, 4). Corceşti şi 5). Suceveni‖1834.
1914: preot econom în Cupca devine cantorul George Ungurean1835.
1914-1918: Şi-au jertfit tinereţea pentru Bucovina „Infanteristul Ilie Alerguş,
Cupca, Regimentul 22, prizonier‖1836; „Gradatul inferior Ioan Plevan, Cupca,
Regimentul 22, prizonier‖1837; „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‖1838.
1919: Din Comisiunea agrară de ocol Ciudei făcea parte, ca locţiitor, şi „Vasile
Bicer, agricultor, Cupca‖1839.
1919: „Contra Elisavetei a lui Pamfil Horodnic, născută Bolocan, la urmă
domiciliată în Cupca, a cărei domiciliu e în prezent necunoscut, s-a înaintat, la tribunalul
din Cernăuţi, de cătră Pamfil a lui Ieremie Horodnic din Corceşti, acţiunea pentru divorţ,
din cauza părăsirii maliţioase. Pentru apărarea drepturilor acuzatei s-a numit curator
epitropul Costan Bolocan din Cupca‖ 1840.
1920: „S-a înregistrat în registrul însoţirilor, la 3 Noemvrie 1920. / Sediul
însoţirii: Cupca. / Textul firmei: Cooperativa „Centrului cultural român din Cupca”,
însoţire înregistrată cu garanta mărginită în Cupca. / Obiect de exploatare: / 1).
Comandarea oricărui lucru de care au nevoie membrii, pentru economie, şi a uneltelor
economice de calitate bună şi cu preţuri convenabile. / 2). Instrucţiunea membrilor la o
economice raţională, facerea ori vânzarea a productelor pentru membrii însoţirii. /
Statutul însoţirii de la 26 Martie 1920. / Partea socială este de 50 lei. / Fiecare membru
răspunde cu partea sa socială şi cu o sumă, care este de zece ori mai mare decât partea
socială. / Anunţurile se vor face prin publicare într-un ziar român, care apare în
Bucovina, şi prin circulare. / Prezidiul însoţirii e format din şase membri, adică: / 1).
Velehorschi Gheorghe, director. / 2). Bolocan Constantin, vice-director. / 3).
Frătăucean Silvestru, membru în prezidiu. / 4). Bolocan Constantin a lui Vasile,
membru în prezidiu. / 5). Morar Petru, membru în prezidiu. / 6). Alerguş Gheorghe a
lui Nicolai, membru în prezidiu; toţi locuiesc în Cupca. / Semnătura firmei: Textul tipărit
sau în scris va fi iscălit colectiv, prin directorul sau vice-director şi un membru al
prezidiului. // Tribunalul ca tribunal de comerţ Cernăuţi, Secţia VII, la 3 Noemvrie
1920‖1841.
1922: „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: b). în calitate de învăţători definitivi şi
învăţătoare definitive: Gheorghe Bolocan la Cupca‖1842.
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1922: „Judecătoria ocolului Ciudei, secţia a II-a, a decis punerea sub interdicţie
relativă, pentru cauză de beţie şi prodigalitate, a Catrinei lui Ilie Dusceac, născută şi
domiciliată în Cupca, numind curator pe Toader a lui Gheorghe Şugui din Cupca‖ 1843.
În 1 aprilie 1941, au căzut „ca snopii de secară‖, la Fântâna Albă, seceraţi de
mitralierele sovietice cupcenii: Andronic Morar, Marta Şorodoc (o fată de 18 ani),
Arcadie al lui Toader Plevan (rănit şi aruncat de viu într-o groapă comună), Ion Gâză,
Arcadie Palicârja, Ion Belmega, Vasile Dugan (fratele lui, Ion Dugan, a murit în
gulaguri), Ion al lui Simion Opaiţ (fecior de 20 ani, mort în gulaguri). Au fost arestaţi,
după ce au fost hăituiţi, Mihai Plevan, Dumitru Tărâţă, Toader şi Lazăr, feciorii lui
Simion Alerguş, Gheorghe Luţu, Petru Plevan, Vasile Ovaciuc (un copilandru), Nistor
Plevan şi Toader Ţâbuleac 1844.
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