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„Numai atunci când cu toþii ne vom simþi trup din trupul Bucovinei, durere 
din durerea ei, suflet din sufletul ei, suferinþã din suferinþa ei, numai atunci 
ne vom arãta vrednici de Bucovina“ (Constantin Loghin, 1944).
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Vader

Alternosfera

Cei dintâi dintre auguri ni s-au arătat cu totul şi cu totul 
nefavorabili: bugetul era o calamitate, Constantin-Emil Ursu a fost 
supus unei operaţii cu recuperare de durată, iar marţi, 18 august, cu 
două zile înainte de festival, a plouat îndesat, transformând locaţia într-
o mlaştină, în care maşinile cu scena şi cu tehnica de spectacol ale 
fraţilor Marius, Lucian şi Ovidiu Socoliuc nu puteau coborî decât cu 
troliul. Înnorat a fost şi miercuri, ba a mai şi plouat, dar miercuri am avut 
un ajutor decisiv din partea Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Suceava, Ioan Cătălin Nechifor, şi a Administratorului Public al 
judeţului, Ionuţ Dan Adomniţei, precum şi o solidaritate demnă de 
preţuit din partea viceprimarului Sucevei, Lucian Harşovschi, şi a 

subordonaţilor domniei sale din Primărie.
Încet, trudnic, până joi, seara, când începea festivalul, aveam 

unde ne întâmpina oaspeţii şi, în fond, prietenii muzicii pe care o 
aduceam pe scenă. Probele de sunet începeau într-un adevărat 
şantier (Ovidiu Socoliuc, cu un utilaj mic, făcea să dispară şi ultimele 
bălţi din şanţul Cetăţii, salariaţii Muzeului Bucovinei instalau garduri de 
protecţie şi coşuri de gunoi, iar subalternii domnului Harşovschi 
montau toaletele ecologice şi corturile militare, iar comercianţii 
acceptaţi de Muzeul Bucovinei îşi amplasau standurile), dar muzicienii 
aveau treaba lor, iar condiţiile de scenă, sunet şi lumini, asigurate de 
fraţii Socoliuc, erau ireproşabile.
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La ora 19 fix, au urcat pe scenă sucevenii de la ERA DECAY, 
adică Vladimir-Petruţ Frij, Alexandru Hărătău, Nistor Viorel Şerban, 
Alexandru Tipa şi Şerban Constantin Şandru, care, deşi debutanţi la 

Bucovina Rock Castle (în fiecare ediţie festivalul a început cu debutul 
unei tinere trupe rock din Suceava), au încântat şi publicul, dar şi pe 
muzicienii din culise.

A urmat BREATHLAST, trupa dobrogenilor Valentin Bîrsan, 
Ionuţ Cojocaru, Ionuţ Andrei, Herman Heidel şi Adrian Nicolae Toea, 

care au ţinut să confirme, încă din start, ţinuta artistică de excepţie a 
festivalului nostru.
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RELATIVE, trupă co-fundatoare a Festivalului Internaţional 
„Bucovina Rock Castle”, Lucian-Francisc Csibi, chitaristul trupei, dar şi 
colaborator de creaţie al nostru, cu basistul Ionuţ Dărămuş, vocalistul 
Tiberiu Lotrean şi toboşarul Tudor Mărghidanu, trupă tare îndrăgită pe 

meleagurile noastre, a avut, cum ne şi aşteptam, un concert de 
excepţie şi, pentru că aşa a vrut şi numerosul public, dar şi pentru că nu 
s-ar mai fi despărţit de scena suceveană până la sfârşitul vieţii, au păşit 
peste bariera de timp, straşnic vegheată de Mihnea Blidaru.

GOD-ul fraţilor Lăpuşneanu, cu o scenografie dacică 
surprinzătoare, cu dansatoare focoase până la a scoate flăcări pe 
gură, cu artiştii Sergiu Dimidof, Zenu Filip, fraţii Constantin şi Eugen 

Lăpuşneanu, Bogdan Pomohaci, Dan Talpalariu, Diana Bratu, Remus 
Curte, Camelia Lucaci, Julia Nagy, Andreea Pleşco şi Cătălin Tarţian, a 
dat savoare şi armonioasă diversitate unei nopţi de metal încântătoare.

Şi au încheiat polonezii de la VADER, cu un Peter, la voce şi 
chitară, în zile mari, cu un militantism umanitar înţelept, care spulberă 

doar mituri false, nu şi credinţe, şi, mai ales, cu o perfecţiune artistică 
mai mult decât vizibilă de către oricine.

A doua seară a început cu TOY MACHINES, cu prima trupă 
suceveană care a cântat, încă de la debut, doar rock rock şi care a 
provocat şi ivirea altor trupe rock sucevene pline de har. De data asta, 
Andi Drăguşanul (dacă nu s-ar fi născut el, nici Bucovina Rock Castle 

n-ar fi existat) nu a fost prea răguşit (sacrificiul normal al unui 
organizator), iar împreună cu Buzu Parascan, Teiu Teişanu, Edy 
Ciornea şi Florin Hanganu, a izbutit un spectacol care explică de ce 
trupa a fost invitată şi la „Zilele Prieteniei”, de la Culj-Napoca.
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Bucureştenii de la BASSKA au dat tonul „etno” (dacă-i bal, bal 
să fie!) pentru ceea ce avea să se întâmple, pe scenă, după concertul 
„Luna Amară”. BASSKA, în componenţa Radu Cotfas, Sorin Frăţilă, 

Theo Herinean, Daniel Iftene, Sorin Nicolescu şi Mihai Para, practică 
un rock-etno de calitate, dinamic şi armonios.

LUNA AMARĂ înregistrează, an de an, cea mai înaltă… cotă 
de audienţă. Din păcate, pentru că aşa au decis cele trei trupe 
fundatoare, toate trei vor absenta la următoarea ediţie. LUNA AMARĂ, 

protest al sufletului şi al minţii fiecăruia dintre noi, ne rosteşte simţirile şi 
ideile prin Mihnea Blidariu, Nick Făgădar, Sorin Moraru, Şerban 
Onţanu-Crăciun şi Răzvan Ristea.

ZDOB ŞI ZDUB place marelui public şi cum marele public 
dictează în artele care îşi cunosc bine limitele, am adus şi trupa de 
peste Prut, pentru ca publicul nostru să-i poată compara pe muzicienii 

basarabeni cu bosniecii mei din „Echipa Dubioasă”. Nu vreau să 
influenţez pe nimeni, aşa că mă bucur că am adus la „Bucovina Rock 
Castle”, pentru o foarte singură dată, şi trupa ZDOB ŞI ZDUB.

DUBIOZA KOLEKTIV, cu Almin şi Petar în formă maximă, care 
a culminat cu jocul, când declamat, când cântat, cu publicul „Mulţumim 
Suceava! Mulţumim Bucovina!”, înseamnă, pentru mine şi pentru Andi, 
o bucurie în plus, datorită prieteniei spumoase care ne leagă de cei doi 

vocalişti bosniaci. Spectacolul DUBIOZA KOLEKTIV întrece orice 
imaginaţie, iar în dinamica ritmicităţilor balcanice nu vei afla, vreodată, 
etno, ci rock de calitate, conceput inteligent şi exprimat năvalnic, 
devastator. 
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A treia seară i-a adus pe scenă pe muzicienii de la PINHOLES, 
Sergiu şi Vlad Ivanov, Paul Grădinaru şi Andrei Gheorghiu, care este 

bucovinean din Vatra Dornei. Ieşenii purtau pe umeri, cu emoţii vizibile, 
o noapte de concerte formidabile, dar şi-au dus cu vrednicie povara.

Să ai, într-o seară de spectacol, o trupă precum GRIMUS, care 
intră a doua în scenă (au făcut schimb cu TRAVKA, în baza prieteniei 
dintre „Dabija” şi George, dar parcă TRAVKA ar fi de ici, de acolo!), spune 
totul, odată cu publicul numeros şi educat, despre festivalul nostru. 

„Dabija”, adică Bogdan Mezofi, este singurul vocalist din ţară care îşi 
foloseşte corzile vocale fără efort, iar muzica GRIMUS este mai presus 
de închipuire şi se datorează „trupeţilor” Csapo-Martinescu Cristian, Kiss 
Lehel-Sandor, Adorjani Tamas, Claudiu Vădan şi Valentin-Florian Rauca.

TRAVKA lui George Gîdei, cu Cristian Chirodea, Alexei Ţurcan 
şi Mihail Gîlcă la instrumente, i-a ţinut în culise, cu atenţia trează şi 
interesată, chiar şi pe muzicienii lui Jan Akkerman, timp de o oră 

întreagă. Iar asta spune totul despre valoarea acestei trupe româneşti, 
pe care noi, cei de la „Bucovina Rock Castle”, organizatori şi public, nu 
o vedem/auzim pentru prima dată.

JAN AKKERMAN, legendă a muzicii mondiale, unul dintre 
primii zece chitarişti ai lumii, cu străvechi rădăcini în Cetatea Albă, de la 
care i se trage şi numele, a avut emoţii la „Bucovina Rock Castle”. 
Muzica lui şi a prietenilor lui vine dinspre generaţii mai vechi, duce spre 
jazz, dar şi spre alte genuri muzicale elevate, inclusiv spre pasagii 
folclorice din diverse culturi, dezvoltate într-un rock genial. JAN 
AKKERMAN avea emoţii datorită publicului nostru tânăr, mult prea 
tânăr doar faţă de muzicienii fără talent. Odată urcaţi pe scenă, Jan şi 

prietenii lui muzicieni au respirat uşuraţi: nu doar că plăceau, muzica lor 
era savurată de toată lumea, indiferent de generaţii. La sfârşit, după ce 
fuseseră rechemaţi pe scenă, muzicienii olandezi s-au strâns în jurul 
meu. Ca să-mi mulţumească pentru publicul pe care l-a, crescut. Şi i-
am zis lui Jan Akkerman că publicul acesta exista, noi arătându-i doar 
lumina cu degetele. Şi-am devenit prieten. Prieten cu un înnobilat de 
către Regina Olandei, dar şi mai şi înnobilat de operă. Va reveni la 
Suceava oricând, doar să-l invităm.
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ALTERNOSFERA lui Marcel Bostan, fiu de academician 
basarabean, încheie, pentru al treilea an, consecutiv, „Bucovina Rock 
Castle”. Şi nimeni nu părăseşte şanţul, oricât de târziu ar fi, ba chiar 

mai vin şi alţii, ALTERNOSFERA însemnând pentru publicul nostru, ca 
şi LUNA AMARĂ, un reper fundamental al festivalului.

O „trupă” de excepţie, importantă pentru „Bucovina Rock 
Castle şi de neînlocuit este cea formată din VOLUNTARI, adică din 
Tudor Alexandru Chibici, Bianca Bodnar, Mircea Olteanu, Bianca 
Iftimie, Carina Irimie, Cosmin Ionuţ Manolache, Irina Bârlean, Lucian 

Ilie Slabu, Alexandru Tipa, Iustina Gavriluţă, Gicu Boboc şi Vladimir Frij.
Ce ar mai trebui spus? Un singur lucru: „Bucovina Rock Castle” 

are un public superb, care merită orice sacrificiu şi, desigur, toată 
dragostea noastră (I. D., Foto: V.T. R.).

Pentru că singurul festival cu adevărat internaţional pe care îl 
are Suceava, „Bucovina Rock Castle”, s-a consacrat pe deplin, în doar 
cinci ediţii, reunind pe scena din şanţul de apărare al Cetăţii o uriaşă 
familie creatoare, cu sute şi sute de componenţi, care vieţuiesc prin 
România, Anglia, USA, Bosnia-Herţegovina, Ucraina, Polonia, 
Ungaria, Grecia, Bulgaria, Macedonia, pentru că starea aceasta de 
frăţietate artistică, pe care o conştientizasem pe când înfiinţam 
„Naţiunea Poeţilor”, şi ca festival, şi ca stare de spirit, cu regăsiri din 
România, Brazilia, Anglia, Franţa, Germania, Israel, Olanda, Belgia, 
Ucraina şi Estonia, merită durată pe cele trei coordonate fundamentale 
ale Artei (muzică, poezie şi artă plastică), am încercat, în acest an, ca 
sub pretextul reunirii artelor, să punem temeliile Naţiunii Creatorilor, o 
naţiune care există mai presus de tot şi de toate, dar care încă nu se 
conştientizează pe sine şi, drept consecinţă, nu-şi sesizează nici forţa, 
nici necesitatea.

Pentru Bucovina, un mare festival al creatorilor, deci al liderilor 
de opinie de diferite limbi, care să se regăsească pe tărâmul şi în limba 
ei ca o naţiune distinctă, indiferent de locurile şi limbile în care li se 
petrec vieţuirile, ar însemna o identitate planetară demnă de invidiat, 
dar…

… dar proiectul este utopic, din motive de Bucovina, acolo 
unde există, anual, 15 festivăluţe de poezie, şapte tăbăruţe de pictură 
şi 30 de festivăluţe de muzică, başca chermezele electorale de toate 
felurile, începând de la zilele localităţilor şi terminând cu festivalurile 
hribilor, verzei, cepei şi a multi-bovinelor. Prin urmare, pe viitor va trebui 
să ne resemnăm şi să ne adaptăm la locuri, la oameni şi la vremuri.

Tentativa reunirii Artelor avea ca punct de pornire Câmpulungul 
Moldovenesc, orăşelul de sub Rarău, care găzduia două tabere de 
pictură, „Bucovina – trecut, prezent şi viitor”, un fel de enclavă slavă 

necomunicativă, ţinută în frâul izolaţionismului de veşnic amatorul Ioan 
Bodnar, şi „Bucovina, oglindită în artele vizuale”, gestionată de artiştii 
Mihai Pânzaru-PIM şi Victor T. Rusu. Urma să aducem şi „Naţiunea 
Poeţilor”, ţinută la foc mic, datorită sprijinului prietenilor noştri poeţi din 
Israel, conduşi de Menachem M. Falek, şi „Bucovina Rock Castle”, într-
o formulă de concert acustic, cu rol de promovare, în care s-au implicat 
diriguitorii artistici ai festivalului de rock, Mihnea de la „Luna Amară” şi 
Andi de la „Toy Machines”. 

Manifestările reunite s-au desfăşurat, în mijloc de august, la 
Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Calafindeşti, Corlata – 
capitala asumată a „Naţiunii Poeţilor” şi la Suceava, în cadrul 
scenografic al expoziţiei pictorilor români, ucraineni, bieloruşi, bulgari şi 
slovaci din tabăra câmpulungeană, cu o alternanţă de muzică rock şi 
de poezie.

Poezia provenea din antologie româno-hebraică „Naţiunea 
Poeţilor – 2015”, care cuprinde poeme semnate de şapte poeţi evrei, 
de origine română, şi şapte poeţi români din Bucovina, la manifestări 
participând Menachem M. Falek, Lea Taran şi Aviva Golan – din Israel, 
Victor T. Rusu, Roman Istrati, Alexandru Ovidiu Vintilă, Constantin 
Severin, Liviu Dorin Clement şi… Sofia Vicoveanca, sincer emoţionată 
de includerea poemelor domniei sale într-o astfel de antologie, din 
partea Bucovinei.

Concertele acustice, lucrate îndelung şi cu seriozitate de 
Mihnea şi Andi, cu piese ale trupelor „Bucovina Rock Castle”, cu piese 
străine şi româneşti preferate de public şi cu o singură piesă „Toy 
Machines”, au prins mai mult decât ne-am putut noi imagina, iar 
Corlata şi Calafindeştii au devenit repere importante şi pentru cei doi 
rockeri, nu numai pentru poeţi.

De regulă, eu nu organizez manifestări decât în localităţile care 
au şi primari, iar Berchişeştii, Calafindeştii şi Gura Humorului chiar au 
primari, Violeta Ţăran, Loghin Saviuc şi Marius Ursaciuc numărându-
se printre prietenii la care toţi gândim cu drag şi adesea.

Spectacolele de muzică şi poezie merită un viitor, datorită 
afecţiunii durate între creatori şi publicul lor, dar şi datorită frăţietăţii 
care-i uneşte pe poeţi şi pe muzicieni, indiferent de ţara în care aceştia 
vieţuiesc. 
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O bătălie cumplită şi, cel mai adesea, nemeritată avea să ducă 
copleşitorul Nicolae Iorga, începând din 1936, când înfiinţează „Cuget 
Clar” (Noul „Sămănător”), revistă de direcţie literară, artistică şi 
culturală (Anul 1, 1936-7), şi până la moarte „contra sălbăticirii 
sufletului românesc”, sperând să contribuie la a „târî la prăbuşirea 
meritată pe aceea (literatura modernă – n.n.) care e atât de proastă 
supt raportul estetic, pe cât de otrăvită supt cel moral”. Pentru Nicolae 
Iorga, răul suprem avea, ca întruchipare, „curentul de flecăreală cu 
vorbe mari, de exhibiţii de monstruozităţi, de apeluri la apetiturile 
bestiale, care, supt o critică de lovinesciană neînţelegere şi interesată 
toleranţă, ne-a dat era care merită să fie pecetluită în frunte cu fierul 
roşu: Arghezi” (p. 2).

Nicolae Iorga nu a înţeles, din păcate, cum avea să arate 
viitorul pe tărâm literar, în ciuda nesiguranţei şi balastului începuturilor, 
sarcasmele lui fiind contrazise prin opere durabile şi în timpul vieţii sale, 
dar şi în posteritate. Un poem slab nu defineşte, niciodată, o operă, mai 
ales atunci când poemul acela, neinspirat exprimat, e un semn al 
şovăielii în timpul căutării de nouă cale. Ce-i drept, şi moderniştii 
excelau prin agresivităţi necuvenite la adresa „clasicilor”, agresivităţi 
care-l provocau pe Iorga până la frazări suburbane, dar, deşi replicile 
lui Iorga sunt, în suficiente cazurilor, gratuităţi otrăvite, ele merită, totuşi, 
receptate, cu amuzament sau cu o aceeaşi încrâncenare, şi de 
generaţiile de astăzi, mai ales că ele vizează un timp în care aveam 
„două literaturi cu totul deosebite, de s-ar zice că nu sunt din acelaşi 
loc, din aceeaşi vreme, de la acelaşi popor” (p. 113).

Rubricile gazetei „Cuget clar”, prin care Iorga se năpustea 
pătimaş şi decimator asupra generaţiei tinere de scriitori, se numeau 
„Lupta mea contra prostiei!”, „Monstruozităţi contemporane” şi 
„Cronică”, ultima dintre ele cuprinzând texte scurte, adevărate plesne 
cu ţinte de plumb, care sfârteca adânc, până în sufletul celor pe care 
Iorga îi lua în vizor. Din această ultimă rubrică (precizând doar pagina), 
voi extrage nişte „picanterii” literare, care vizează scriitori cu opere 
durabile, nu şi epigonii modernismului, care, şi atunci, şi acum, se 
bulucea/bulucesc asupra paginilor literare ale gazetelor, deşi locul lor, 
vorba lui Nicolae Iorga era/este la „spitalul literar” (p. 13). De nebuni, 
fireşte. Moderniştii erau, în opinia lui Iorga, „nişte spurcă-poezie” (p. 
80).

Partizanii lui Iorga

Răfuiala lui Iorga cu Arghezi începe cu o satisfacţie, şi anume 
un citat din „Istoria literaturii române pentru candidaţii la bacalaureat şi 
elevii şcolilor secundare”, în care un oarecare Gabriel Drăgan scrisese, 
în nevrednicia lui de efemeridă gomoasă: „Tudor Arghezi (n. 1880). 

Fost călugăr la mănăstirea Cernica. Numele său de naştere e Ion N. 
Theodorescu. Autor al volumelor de poezii „Cuvinte potrivite”, „Flori de 
mucigai” şi „Cărticică de seară”. Tudor Arghezi nu a adus decât un 
verbalism sec de orice substanţă emotivă şi muzicală şi o eflorescenţă 
de termeni şi atitudini de-a dreptul vulgare”.

„Adevărul răzbate”, triumfa Nicolae Iorga, în loc să-i dea un 
bombeu în dos ipochimenului universitar care producea şi semna 
astfel de inepţii.

Adevărul este că multe dintre personalităţile vremii, unele dintre 
ele chiar şi ale întregii durate spirituale româneşti, s-au grăbit să-i cânte 
în strună lui Nicolae Iorga, iar „uriaşul stejar”, cum se autodefinise în 
ultimul poem, scris în dimineaţa zilei în care a fost ucis, triumfa de 
satisfacţie. Astfel, o oarecare Constanţa Stere susţinea, într-o scrisoare 
deschisă, adresată lui Iorga, că „Cimitirul Buna Vestire”, de Arghezi, 
„cuprinde insulte scabroase la adresa oamenilor de seamă şi 
pornografie de bordel” (p. 12).

Tot pe gustul lui Nicolae Iorga scria şi N. Georgescu (iertată fie-
mi cultura precară, dar n-am auzit de el!), într-un „savantlâc” din 
„Neamul Românesc”, preluat şi de „Cuget clar”: „10 iulie 1936 trebuia 
să rămână o dată memorabilă; o zi de răscruce literară. Se împlineau, 
ieri, patruzeci de ani de când d. Tudor Arghezi a inaugurat poezia 
scârnavă şi a plasat-o în scrisul românesc”. Criticul „erudit” identifica, în 
„extracţia abjectă a poemelor argheziene”, o „producţie infamă, 
socotită genială”, „dezmăţul arghezian”, „execrabilul spectaculos şi 
protocolar”, Arghezi fiind „Cesarul spurcat de pe colina Văcăreştilor” 
(pp. 45-47).

Un C. Tonegaru-Fiul remarca, cu o infinită supuşenie iorghistă, 
că „obscenităţile ce caracterizează acest curent literar nou, modern, au 
făcut, pesemne, ca profesori de categoria Al. Rosetti, Jean Byk, 
Nedioglu etc. să puie în cumpănă meritele autorilor clasici faţă de 
Arghezi, Minulescu (pe Minulescu, totuşi, îl plăcea Iorga pentru 
muzicalitate – n.n.), Lovinescu şi alţii. Mai ales Arghezi, care are o 
predilecţie pentru a descrie josniciile din bordeluri, nu poate fi contat 
decât ca atentator la bunele moravuri” (p. 61).

Din Dorohoi, preotul econom Dumitru Furtună, care se 
cunoştea cu Iorga, ia în discuţie, într-un elogiu adus „Noului 
Sămănător” („Cuget clar”), „trivialităţile de azi, care sunt 
„neputincioase, somnoroase, putrede slute (după cum ni-o atestă T. 
Arghezi, în poezia „Logodna”)”, precum şi „fondul infernal al operei 
argheziene, în care se cântă „tot ce e abject, murdar, penibil şi tâmp în 
lucruri şi în locuri şi în suflete” (după cum precizează Al. Al. Philippide în 
„Adevărul literar”, cu data de 1 martie 1931)”. Apoi mai dă, cuvioşenia 
sa, o pildă din Marcu (IV, v. 3), convins fiind că a fost de partea binelui şi 
a progresului (p. 63).

Un oltean, C. D. Fortunescu, considera opera argheziană ca 
fiind „o farsă pentru cetitorul prost”, prin „tot ce are trivial şi antipoetic în 
ea” (p. 74), în vreme ce un Emanoil Hagi Mosco se aventura în a 
susţine că „Icoane de Lemn”, de Tudor Arghezi, ar însemna o „lucrare 
murdară”, „hârdău cu lături, plin cu înjurături din cele mai triviale” (p. 
124).

Principalul partizan al lui Iorga era, totuşi, ca autoritate, A. C. 
Cuza, care clama: „Pentru noi nu poate fi vorba de odihnă, în faţa 
puhoiului de barbari, care s-au revărsat peste noi” (p. 111).

Dintre toţi partizanii lui Iorga, doar Nechifor Crainic avea să se 
exprime nepătimaş, ba chiar cu un echilibru plin de realism:

„Temperamentul combativ al dlui Iorga îi înconvoaie din nou 
atenţia spre literatură… în ipostaza-i veche de judecător literar. Ceea 
ce îl revoltă este secăturismul moral al unor scriitori de azi… Educaţia 
prin pornografie e cum ai zice patriotism prin trădare de ţară.

De aceea, verbul dlui N. Iorga se înfige violent în osânza flască 
a dlui Eugen Lovinescu şi în aureola scatologică a dlui Tudor Arghezi.

E o expresie a principiului moral în favoarea literaturii 

profanate. Latură în care dl N. Iorga a fost totdeauna consecvent cu 
sine însuşi. Talentul nu scuză decrepitudinea morală, mai ales când 
această decrepitudine este exaltată de o aşa-zisă critică, pentru care 
literatura şi arta nu au o finalitate socială… Dl Iorga a judecat arta 
totdeauna just, adică în finalitatea ei socială. Şi, sub acest raport, arta e 
bună, când comunică nobleţe de spirit şi de sentimente, şi rea, când 
comunică putrefacţie. Pe acest principiu am fost şi vom fi de acord” (p. 
188).     

Diletantismul moderniştilor

Nicolae Iorga avea, în bună parte, dreptate, mai ales atunci 
când se pronunţa asupra unor producţii literare slabe, în ciuda 
prestigiului ulterior al numelor care le însoţeau. Nu cred că, din prea 
mult respect faţă de o personalitate recunoscută a culturii noastre, 
suntem obligaţi să „înghiţim” totul, fără discernământ, fără să probăm o 
precaritate a propriului gust estetic. În fond, chiar şi Arghezi a comis 
texte care nu-i făceau cinste şi care merită ignorate, dacă ţinem cât de 
cât la monumentala lui operă. De pildă, „Ora târzie”, pe care Nicolae 
Iorga o considera „literatură… nebună” (p. 27):

„Stai călăreţ,
Întoarce-ţi calul semeţ,
Fă un ocol şi lasă,
Vecia e mare deasă.

Ai pierdut-o. Ce-ai făcut?
Tu n-ai ospătat, calul n-a păscut,
Ai căutat steaua polară,
Te-a aşteptat aci pân-aseară.

Bine. Daţi fuga. Iute,
Mai aveţi câteva minute,
Aţi intrat
În lumea numărului pătrat.

Vă e foame, vă e sete,
N-aveţi potcoave, nici ghete,
Dar pâinea s-a mâncat, apa s-a băut,
Aţi întârziat un minut.

De când aţi plecat
Nu s-a mai secerat,
Cuptoarele s-au stins. Vetrele
Au îngheţat ca pietrele.

Apele, oamenii, vitele,
Pâinile, străchinile, cuţitele,
Cu toate lucrurile de aramă şi fier
S-au înălţat într-o noapte la cer”.

Ştiu că sunt mulţi cei care, fascinaţi de „reţeta” argheziană, 
încă, mai sunt partizanii unei astfel de versificări. Şi nu-mi propun să-i 
contrazic, deşi, în faţa acestui text, devin, la rându-mi, iorghist, mai ales 
că datorită unor astfel de modernişti a fost considerat „facil” profundul şi 
înnăscutul poet bucovinean T. Robeanu.

  Încă o mostră, „O poesie…”, de Virgil Carianopol, despre care 
„Adevărul” scria că are „versuri care aduc mărturia unei puternice 
sensibilităţi, mai ales atunci când e vorba de lucrătorul pământului” (p. 
111), vă va face să fiţi mai îngăduitori cu Iorga, care nu era poet, dar 
scria şi poezie incomparabil mai bine: 

„Dar câteodată, tot mi-amintesc
De izlazul nostru obştesc
De un om cu chip de barbar
Îmbrăcat în iţar şi pieptar.
Dă-i, Doamne, ţăranului acela tihnă,
Dă-i un dram de odihnă
Culcă-i, Doamne, trupul pe stele,
Pune-i soarele, luna inele…
Ai grijă de inima lui bună,
De fruntea lui încrustată ca o cunună…”.

Sub canonada „iorghiştilor” literari, mentorul noii generaţii de 
literaţi, Eugen Lovinescu, bătea în retragere, explicându-şi opţiunea 
pentru literatura „decadentă”, în presa literară a vremii, într-un mod cel 
puţin surprinzător: „Intenţia mea a fost să pun într-o lumină cât mai vie 
şi mai idealistă pe Eminescu. În acest scop, am procedat prin metoda 
clasică a contrastului de alb şi negru, cum au procedat atâţia scriitori şi 
pictori (sic! – punctează Iorga, prefăcându-se că n-ar şti despre 
operele grafice ale pictorilor – n.n.) şi după cum am mai procedat şi eu, 
altădată, în multe din portretele mele”.

Presa iorghistă

O bună parte a presei româneşti, în special cea neliterară, 
trecuse de partea lui Nicolae Iorga în „cruciada contra literaturii 
decoltate”, alegând între cele „două tabere: de o parte „clasicii”, 
urmărind curăţirea scrisului românesc nu numai de izbucnirile unui 
naturalism împins până la limite cari biciuiesc curiozitatea 
adolescenţilor ori înviorează simţuri de mult adormite – dar şi de orice 

îndrăzneli riscante; de cealaltă „naturaliştii” sau „realiştii”, cari nu se 
împiedică de nimicuri sexuale şi-şi îngăduie toate libertăţile”  („Epoca”, 
apud p. 109).

Iar „Curentul” (apud p. 109), deşi se întreabă, cu referire la 
dispută, „Unde să fie adevărul? Şi dreptatea cine o are?... Care operă 
de artă e pornografică şi care nu”, opinând că „pornograficul dintr-o 
operă începe de unde se isprăveşte arta”, dă gir necondiţionat 
autorităţii partizanilor lui Iorga, o autoritate care nu venea din creaţie, ci 
din statura uriaşă a cărturarului („aplaudăm din tot sufletul opera de 
însănătoşire, începută sau, mai degrabă, reluată cu atâta însufleţire de 
marii noştri cărturari”).

Statutul de mare cărturar nu însemna o îndreptăţire a 
intervenţiei în treburile literaturii, acolo unde autoritatea aparţine 
înnăscuţilor, nu cărturarilor.
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Arghezi avea, însă, partizanii lui. George Mihail Zamfirescu, de 
pildă, pe care Iorga îl stigmatiza „rătăcit”, retrăgându-se de la 
„Sburătorul” lui Lovinescu, preciza: „În polemica survenită în jurul 
ultimelor evenimente, rămân alături de Tudor Arghezi, E. Lovinescu şi 
Al. Rosetti, cu alte cuvinte alături de talent, de muncă şi de 
obiectivitate” (p. 12). Al. Rosetti avea să fie stigmatizat de Iorga drept 
„profesorul de glotologie” (p. 52).

„Un misterios Horia Roman – dublu Roman – intră şi el în corul 
broaştelor argheziene”, iar profesorul Pompiliu Constantinescu devine 
„un bolnav care vorbeşte prin somn” (p. 30), imediat după apariţia unei 
cronici elogioase a romanului „Cimitirul Buna Vestire”.

Horia Stanca, tânăr poet ardelean, „tot de la spitalul literaturii…” 
– comentează Iorga, susţinea, despre Iorga” că „este în literatură cea 
mai fragilă personalitate”, care nu vrea să înţeleagă că, „în evoluţia 
noastră literară, „sămănătorismul” este un curent al trecutului, căzut 
astăzi în desuetitudine” (p. 32).

Din nedreptul atac la Arghezi al lui N. Georgescu, citat mai sus, 
putem afla că „printre domnii care poartă amforele cu mirodenii… am 
găsit pe Mircea Eliade, Dem. Teodorescu şi Perpessicius” (p. 46).

„Şi un alt nebun: Mircea Mateescu”, avea să fie dureros biciuit 
de Iorga, pentru că simţea, în poemele lui Tudor Arghezi, „dinamica 
eroică a sufletului… care scrutează, mai mult semeţ decât precativ, 
înaltul cerului” (p. 48).

Cam aceasta a fost, în linii mari, atmosfera belicoasă a lumii 
literare româneşti din perioada interbelică, vreme în care chiar şi 
Nicolae Iorga invoca versurile, printr-o… versificaţie (p. 199):

„Plecaţi oriunde şi oricum
Ca un biet fulg în zborul lui,
Chiar dacă nu-i dat nimănui
Să vă întâmpine în drum.

Socotitorii de silabe
Găsi-vor că sunteţi prea slabe
Şi că atâtea vă lipsesc
Din vremile ce molipsesc.

Dar poate-un om, în lumea mare,
Cătând un sprijin gândului,
Vă va opri-n năcazul lui
Şi va găsi o alinare”. 

„Socotitorii de silabe” PIERDUTĂPIERDUTĂPIERDUTĂ
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Ceaţa din Bucureşti

„Sâmbătă seara, 20 noiembrie 1904, o ceaţă nemaipomenit 
de deasă s-a lăsat asupra Capitalei; nu puteai să vezi la doi paşi 
înaintea ochilor” (Ziarele).

Pe cer luna cea bălaie
Nu da nici un semn de viaţă, 
S-au ciocnit trăsuri, tramvaie,
A fost lată. Bre, ce ceaţă!

Vream într-o cofetărie
Să iau apă şi dulceaţă,
Nimerii la berărie…
Ah, afurisită ceaţă!

Bere bând, luai „Furnica”
S-o citesc, că e glumeaţă;
N-am putut să văd nimica…
Te blestem, infamă ceaţă!

Am plecat, nu pe-o cărare,
Ci pe două, înspre piaţă;
M-am lovit de felinare…
N-am fost beat; dar… era ceaţă!

Mă-ntâlnii cu creditorii
Ce m-au prigonit o viaţă;
Nici nu mă zăriră – chiorii!
Ştiţi că-i bine când e ceaţă?

La consoarta-mi scumpă-acasă
Vrui să merg spre dimineaţă
Ş-o brodii la… (ce vă pasă?),
Nu-s de vină. Era ceaţă!

Nu vedeam nimic 'nainte,
Parcă pătimeam de-albeaţă,
Scuza mea-n două cuvinte
Este simplă: Era ceaţă!

Dar a doua zi, dup-asta,
Văzui iarăşi. Vai, în faţă
Îmi stau soacra şi nevasta…
De ce-ai dispărut, o, ceaţă?

Tarascon
(Furnica, nr. 11, noiembrie 1904, p. 2) 
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În „Societatea de mâine”, revistă social-culturală bucureşteană 
cu apariţie trimestrială, a apărut, în trimestrul III al anului 1938, un 
fragment din memoriile bucovineanului Em. C. Grigoraş, în care se 
relata, cam ambiguu, despre atentatul de la Braşov, din septembrie 
1913, când a fost aruncată statuia Regelui Arpad de pe Tâmpa şi 
despre cumplitul atentat de la Episcopia Hojdudorog, din februarie 
1914, în care au fost ucişi, cu exploziv trimis din Bucovina, cinci oameni 
şi răniţi alţi nouă. Această monstruoasă crimă putea grăbi, cu patru luni, 
începerea primului mare măcel planetar, cu România, nu cu Bosnia-
Herţegovina, pe post de ţap ispăşitor. La drept vorbind, atitudinea de 
după război a României şi a Rusiei faţă de Frantz Ferdinand, poate 
sugera un posibil complot austro-ruso-român împotriva… Coroanei 
Austro-Ungare, dar să nu anticipăm.

Înainte de a verifica informaţiile despre aruncarea în aer a 
statuii Regelui Arpad şi despre masacrul de la Hojdudorog – chestiuni 
despre care nu am auzit până astăzi, voi reproduce fragmentul de 
„memorii” din 1938:

„La începutul anului 1914, cu câteva luni înainte de Sarajevo, o 
maşină infernală soseşte la Episcopia Hojdudorog, de curând creată 
de unguri…

Atentatorul de la Hojdudorog era Cătărău, despre care se scrie 
în atâtea rânduri. Basarabean, el mai aruncase, în seara precedentă, 
statuia lui Arpad, din Braşov, în aer…

A doua zi după atentat, în redacţie mă aştepta un tânăr gras şi 
blond. Cu faţa speriată, se aruncă asupra mea şi-mi povesteşte că este 
reporterul lui „Az Est”, marele cotidian pestan. Că a plecat, cu 
detectivul şef al Poliţiei politice din Pesta, prin Cernăuţi, la Bucureşti, şi 
că, în gara Burdujeni, şeful siguranţei maghiare dispăruse de lângă el. 
Cum erau prea buni prieteni, o festă nu putea să-i fi jucat şi că, în 
asemenea condiţii, i-e frică să nu-l fi asasinat cineva. Că a fugit, de-a 
dreptul, de la gară, la mine şi că mă roagă să-i acopăr viaţa, până o 
putea să se înapoieze. Devenise livid…

Am plecat la poliţie, unde aveam prea mulţi prieteni, ca să mă 
mintă. Prefectul era, doar, redactor la noi.

În anticameră, mă aştepta, în „stare de libertate”, celălalt şef al 
siguranţei din Cernăuţi. Prefectul s-a jurat că nu ştie nimic, şeful 
siguranţei noastre a căzut din cer: „Auzi, domnule, asasinat!”.

În acest moment, şeful de la Cernăuţi îmi povesteşte tot 
atentatul. Îl cunoştea din fir a păr. Parcă luase parte la el. Cu cele mai 
mici amănunte.

Bomba fusese expediată din Cernăuţi, iar Cătărău – ştia cum îl 
cheamă pe atentator – întors la Bucureşti, a plecat de la Interne (?!) cu 
automobilul oficial, s-a dat jos la prefectura din Ploieşti, de unde i s-a 
pierdut urma.

Strigătul meu a fost:
– Şi cum, domnule, dumneata nu ai făcut nimic?
– Ba da, mi-a răspuns, am telegrafiat la Bucureşti, poliţiei, dar 

ieri, fiind Duminică, nu s-a găsit cine să traducă telegrama; azi am sosit 
şi eu.

– Nu s-a găsit cine să traducă o telegramă nemţească?, m-am 
adresat nemţeşte celui mai mare de la noi, care vorbea perfect această 
limbă.

– Nu, dragă, mi-a răspuns acesta, tu ştii că eu nu ştiu decât 
franţuzeşte!

S-a terminat, sunt în plină operetă.
Întors la redacţie, unde bietul ungur era mai mult mort, decât 

viu, mă întâmpină un coleg:
– Am fost la legaţia austriacă, chemat de Czernin. Am văzut pe 

detectivul ungur, arestat, în subsol. El a fost trimis pentru a provoca 
războiul, prin raportul său. Czernin mi-a spus că, dacă vrei să 
izbucnească acest război, n-ai decât să faci scandat. Dacă nu vrei, 
lasă totul, până mâine, baltă şi totul se va aranja.

Ungurul meu, după mutra mea, se pierduse complet. L-am 

liniştit. Omul lui nu fusese asasinat de nimeni. Seara, l-am expediat, pe 
răspunderea mea, îndărăt.

Şi am tăcut până a doua zi, pentru a evita României dezarmate 
o soartă mai grea ca a Serbiei.

Czernin parase lovitura. El, cu protectorul său, Franz 
Ferdinand, şeful militarist, bănuiau că războiul le va fi fatal şi, în ultimul 
moment, au ezitat. / EM. C. GRIGORAŞ”.

Din presa anului 1914 („Românul”), putem afla că, în 10/23 
februarie 1914, „Palatul Episcopiei de Hajdudorog” din Dobriţin a fost 
aruncat în aer, cu dinamită, explozia (de fapt, au fost două explozii) 
omorând 5 oameni, „între cari şi faimosul vicar Jaczkovics” – „acest 
cadavru e zdrobit cu desăvârşire”, avocatul Csath şi secretarul 
Slepkovski, deveniţi martiri ai Ungariei, şi rănind alţi nouă oameni. 
Despre vicarul Jaczkovics, care „a răscolit pacea atâtor creştini cu frică 
de poruncile legii româneşti”, nu se spun vorbe de compătimire, ci se 
concluzionează, cu sarcasm specific ortodox, că „l-a ajuns osânda pe 
renegatul rutean mai curând decât omul putea să prevadă”.

Încă nu începuse bine cercetarea poliţienească şi de 
securitate, când sarcasmului românesc i se răspunde cu un fel de 
condamnabil sarcasm maghiar, „Budapesti Hirlap” susţinând că 
„Atentatul a fost pus la cale, cu inimă rece, cu ferocitatea unei furii 
infernale şi ne indică acel „ţine minte” (cinye mintye) valach, de care 
istoria ungurească păstrează amintiri atât de nemaipomenit de 
grozave. Dar metoda cu care a lucrat atentatorul e metoda de mult 
probată a nihilismului rusesc. Valachul încolţeşte muieri neapărate, 
copii, incendiază case, jefuieşte castele părăsite”, concluzionând că, şi 
dacă se va dovedi o paternitate rusească asupra atentatului, el 
înseamnă o agresiune asupra „inimii naţiunii maghiare, cinstei şi 
sentimentelor ei celor mai scumpe”. Ziarul maghiar „admite alternativa 
unei urziri datorite ruşilor, mai ales că – după cum s-a constat ulterior – 
cauza nefericirii de la Dobriţin a fost o bombă de ecrasit, trimisă 
episcopului Miklossy din… Cernăuţi!”.

Invectivele presei maghiare, pe care le preia „Românul”, 
răspândindu-le ca pe-o otravă, menită să înceţoşeze minţile valahilor, 
sunt din ce în ce mai agresive şi mai deşănţate: „Cine au trimis maşina 
infernală şi cui i-au trimis-o? Românii au trimis-o şi ai trimis-o 
episcopului ungur!... Psihologia maselor instigate, când aceste mase 
sunt slave (!), are trei grade: cel dintâi e cuvântul rostit în biserică şi 
acest cuvânt se propagă în aburii de rachiu ai crâşmei; al doilea e acel 
al măciucii, al pietrei şi al cuţitului – faţă în faţă; al treilea e maşina 
infernală, expediată cu poşta, în mod clandestin”. Dine nefericire, 
vorbele acestea ofensatoare pentru neamul nostru sunt, dacă este să 
recunoaştem cinstit, şi suficient de obiective, deşi nu toţi românii pot fi 
băgaţi în aceeaşi oală.

Toate ziarele maghiare („Alkotmany”, „Pester Loyd”, „Vilag”, 
„Nepszaga” etc.) manifestau „ferocitatea unei furii infernale”, de data 
asta specifică naţionalismului unguresc al ciracilor contelui Tisza, 
recentele vizite reciproce pe care şi le făcuseră Ţarul Rusiei şi Regele 
României constituind şi pretexte, dar şi argumente pentru declanşarea 
unui război.

Exact în ziua în care presa maghiară se năpustise feroce 
asupra identităţii româneşti, 12/25 februarie 1914, Vasile Goldiş, 
directorul ziarului „Românul”, da, la Budapesta, în numele Partidului 
Naţional Român din Ungaria şi Transilvania, o declaraţie de presă, prin 
care protesta împotriva nedreptelor acuzaţii şi preciza că „în istoria 
întreg neamului românesc n-a obvenit niciodată nici un singur atentat 
politic, căci caracterul, sufletul şi morala poporului românesc respinge 
asemenea mijloace de luptă”.  

În 12/25 februarie 1914, „în presa maghiară n-au încetat să 
fiarbă patimile urâte. Victimele bombei de la Dobriţin sunt date, azi, 
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pământului în cântecele barbare ale acestei prese lipsite de cinste, 
străină de procedurile civilizate şi atât de mercenară”.

„Fiind scrisoarea şi bomba expediate din Cernăuţi, primele 
cercetări s-au făcut acolo, de poliţia înştiinţată prin telegrame, iar acum 
(12/25 februarie – n.n.) de detectivii trimişi momentan.

Cele dintâi cercetări duc pe urmele a doi străini, cari, joia 
trecută, au sosit cu acceleratul din România şi au deplasat la hotelul 
„Imperial” (din Cernăuţi – n.n.). A doua zi, vineri, seara, au plecat 
înapoi, peste Iţcani.

Din depunerile hotelierului şi ale funcţionarului de la Poşta 
Centrală s-a constatat că aceşti doi străini au expediat 100 de coroane 
şi o ladă grea (cu maşina infernală ambalată într-o „blană de panteră”, 
care, ulterior, s-a dovedit a fi doar o blană de capră – n.n.), pe adresa 
episcopului Miklossy, la Dobriţin (scrisoarea fiind semnată, de o mână 
de femeie, cu numele de „Kovacs Anna, din Careii-mari”).

În registrul hotelului s-au semnat numele:
Silviu Mandasescu, artist, Iaşi, şi
Tudor Avram, negustor, Iaşi.
Ambii sunt de statură înaltă, în etate de 30-40 de ani”.

De aici, din declaraţiile martorilor cernăuţeni, începe un 
adevărat roman de aventuri, în care intervine şi o femeie, Caterina 
Bugarsky din Kiev, care sosise la Dobiţin, în 5/18 februarie, se cazase 
la hotelul „Angol kiralyno”, unde a stat până în ziua atentatului, vizitând 
zilnic Palatul Episcopal, apoi a dispărut. „Are un copil din flori, care-l 
creşte o femeie din Hajduszoboszlo… E o femeie frumoasă, vorbeşte 
binişor ungureşte; în faţa locuitorilor trecea drept artistă la Budapesta”.

Cercetările poliţieneşti au stabilit, prin metode grafologice, 
identitatea dintre Caterina Bugarsky şi Kovacs Anna, originară din 
Timişoara – Kovacs Anna fiind şi numele folosit pentru expedierea 
bombei din Cernăuţi. Drept consecinţă, la Cernăuţi este arestat un 
inginer ungur, iar cei doi români din Iaşi sunt scoşi, provizoriu, dintre 
principalii suspecţi.

La Cernăuţi, cercetările au continuat lenevos, cu incriminarea 
celor doi oaspeţi ai hotelului „Imperial”, care s-au dat drept români din 
Iaşi, şi emiţându-se mandate de arestare. „Neguţătorul român 
(renegat) Cornel Botto din Dobriţin, citind numele atentatorilor prin 
ziare, s-a prezentat la poliţie şi a declarat următoarele:

– Pe atentatori îi cunosc. Pe la începutul lunii ianuarie, a venit, 
într-o zi, la mine neguţătorul Epstein şi m-a rugat să caut pe doi străini, 
sosiţi la hotelul „Frohner”, cari sunt artişti şi ar vrea să dea reprezentaţii, 
dar nu se pot înţelege cu nimeni, căci nu vorbesc numai româneşte şi 
franţuzeşte. Mi-a dat şi un bilet cu adresa lor, pe care era scris: 
„Mandasescu et Comp.” I-am căutat la hotel, unde i-am aflat 
conversând româneşte. Mi-au spus că sunt artişti şi că ar dori să dea 

câteva reprezentaţii cu lupte de box în oraş”. 
De-abia se contura ipoteza că atentatul este tipic pentru 

Ohrana ţaristă, când episcopul Miklossy primi o scrisoare de 
ameninţare: „Dacă ai scăpat acum de bombă, să ştii că a doua oară nu 
o să mai scapi”.

Presa maghiară începu să insinueze că unul dintre cei doi 
atentatori ar fi fost finanţat, la Budapesta, de Octavian Goga şi Iuliu 
Maniu, iar „Românul” ripostează, spunând că individul care ar fi primit 
bani de la cei doi lideri naţionali ar fi fost „un escroc ordinar, cu numele 
Spiridonow”, proaspăt întemniţat la Braşov. Disputele de presă şi, mai 
ales, disputele politice, declanşate de contele Tisza şi de contele 
Karoly Gyula, care incriminau şi Partidul Naţional Român, şi ziarul 
„Românul”, atingeau paroxismul şi părea că nu mai e mult până la 
declanşarea războiului.

Între timp, urmărirea ucigaşilor continua, inclusiv în România, 
unde mai mulţi detectivi unguri, trecând graniţa, beneficiau de întreg 
sprijinul autorităţilor.

O primă declaraţie de presă a procurorului Gathy preciza că 
„maşina infernală a fost expediată din Cernăuţi”, că de caz se ocupă 
şeful poliţiei budapestane, Carol Nagy, că „femeia Bugarski” nu are nici 
o legătură cu atentatul (şi imediat s-a prezentat la poliţia din Kiev, 
pentru a declara că aşa este), că România poate să-şi asume crima 
drept un „atentat politic”. Iar chestia asta, venită din partea unui 
procuror, chiar nu poate fi trecută cu vederea.

Ministerul de Externe din Viena, într-un mod şi mai perfid, a dat 
un comunicat, în care susţinea că „atentatul a fost pus la cale de o 
mafie politică secretă şi sunt dovezi că firul conspiraţiei porneşte din 
America, unde românii emigranţi au mai multe societăţi de felul 
acesta”.

În România, cercetările au început viguros, punându-se „în 
mişcare întreg aparatul poliţienesc din Bucureşti, sub conducerea 
domnilor Panaitescu şi Corbescu”.

 
În  14/27 februarie 1914, aflat în cercetare la Cernăuţi, seful 

poliţiei din Budapesta, Dr. Carol Nagy, preciza, într-o conferinţă de 
presă, că ancheta stagnează, paşi înainte fiind făcuţi doar de poliţia din 
Iaşi şi din Bucureşti, poliţiştii şi agenţii directorului siguranţei generale a 
statului român, Panaitescu constatând că numele folosite la hotelul din 
Cernăuţi aparţin unor paşnici bucureşteni şi că, sub unul din aceste 
nume se ascundea studentul basarabean Cătărău, bulgar de origine, 
care sosise în Bucureşti în 1907, trăind în sărăcie, dar care, în ultima 
vreme, „a început să ducă o viaţă foarte luxoasă”. 

Între timp, pe adresa episcopului Miklossy a fost primită o altă 
scrisoare de ameninţare, iar pe adresa prefectului din Dobriţin, Elemer 
Domahidy, sosea o scrisoare din Bucureşti, scrisă în română şi în care 
era avertizat că „în România s-a pus la cale o conspiraţie împotriva 
tuturor persoanelor cu rol în politica maghiară, iar atentatul îndreptat 
contra episcopului Miklossy a fost numai începutul seriilor de atentate”.

Siguranţa generală a statului român a izbutit, până în 1 martie 
1914, să-l afle şi pe complicele studentului basarabean Ilie Cătărău, 
din Orhei, marinarul rus de pe vasul „Potemkin” Teodorow, coordonator 
al atentatului fiind „faimosul Bobrinsky”, conte rutean. Dezvăluirile 
grăbite ale presei maghiare, care a preluat, în sfârşit, informaţiile 
corecte, au determinat, cică, fuga atentatorilor din Bucureşti, spre 
Giurgiu, deşi toată povestea e cusută cu aţă albă, pentru că, aşa cum 
declara Panaitescu, în spatele odioasei crime se aflau „interese politice 
superioare”. Ziariştii maghiari de la „Budapesti Hirlap” înţeleseseră că 
interesele ruşilor, pe lângă întărirea mişcării pravoslave, urmăreau „să 
arunce bănuiala asupra românilor şi a României; să facă cu neputinţă o 
înţelegere prietenească între români şi unguri şi să rupă definitiv 
legăturile care o ţin pe România la Tripla Alianţă”. Între timp, fără să se 
îngrijoreze cineva, Rusia anunţa mobilizarea generală. 
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Fuga atentatorilor, care locuiau la hotelul „Minerva”, s-a soldat 
cu o pană a taxiului, la Mogoşoaia, în timp ce încercau să fugă spre 
Constanţa, şi cu angajarea altui taxi, cu care au ajuns la Ploieşti, de 
unde li s-a pierdut urma, pentru că luaseră un tren spre Brăila.

Prefectul poliţiei, G. Corbescu, cu o declaraţie de presă 
complica şi mai mult lucrurile, complicele lui Ilie Cătărău fiind, conform 
concluziilor de după cercetarea de la „Minerva”, „un anume Kiriloff, rus, 
de statură înaltă, foarte bine legat”. Şi, ca să nu rămână fără activitate, 
poliţia îi arestă pe studentul de la Litere Silvestru Măndăşescu, cel care 
îi pusese la dispoziţie propriul paşaport lui Ilie Cătărău, şi pe Tudor 
Avramov, fost lucrător la hotelul cernăuţean „Imperial”.

În lipsa suspecţilor, se fac cercetări colaterale şi se află că Ilie 
Cătărău, ca student basarabean, beneficia de protecţia aproape 
părintească a profesorului Nicolae Iorga şi că, la alegerile generale din 
1911, s-a dus la Fălticeni, unde, împreună cu alţi studenţi bucureşteni, 
a susţinut candidatura naţionaliştilor Ion Zelea Codreanu şi A. C. Cuza, 
în Colegiul al III-lea.

Complicele lui Cătărău, gigantul fost marinar Kiriloff, trăia, în 
ultima vreme, din salariul de model al sculptorului Stork. „Cei doi 
giganţi, cari sunt în parcul „Carol”, la peştera de sub Palatul Artelor, 
sunt modele după Kiriloff. De asemenea, el a servit ca model 
sculptorului Paciurea şi pictorului Jean Steriade”.

O ştire din Brăila, completa tabloul zilei, pe acest subiect, 
sugerând că bărbatul bine îmbrăcat, care plutea pe un sloi, şi pe care 
grănicerul Alexandru Horţu încercase să se salveze nu ar fi altul decât 
Ilie Cătărău, care s-ar fi înecat în Dunărea îngheţată, ceea ce 
înseamnă şi o ieşire din scenă spectaculoasă.

„Orhei Cătărău, al cărui nume adevărat e Orhei Catarow, şi 
complicele său, Timotei Kirilow, n-au fost încă prinşi, cu toată 
desfăşurarea de forţe poliţieneşti care a cuprin toată ţara”. Iar „Rusia 
pregăteşte o demonstraţiune militară neobişnuit de mare”.

Ştirile sunt din ce în ce mai rare şi mai scurte, tragicul atentat de 
la Episcopia Hojdudorog fiind, în curând, dat uitării, odată cu martirii 
maghiari. Doar poliţia maghiară profită de ocazie, ca să-şi „rezolve” un 
caz nerezolvat, cel al distrugerii statuii Regelui Arpad, pe muntele 
Tâmpa, în septembrie 1913.

În 10 martie 1914, „Românul” publică informaţii ale poliţiei 
maghiare: „Proprietarul hotelului Kranz din Braşon a recunoscut, după 
fotografie, pe Cătărău şi Kiriloff, cari au stat mai mult timp la acel hotel. 
Ancheta a constat că, la 8 septembrie, a venit direct din România şi a 
părăsit Braşovul cu o zi înainte atentatului.

Poliţia din Braşov afirmă că Cătărău şi Coţofan au aşezat 
conducta electrică sub statuia lui Arpad. După ce au terminat lucrarea, 
Cătărău a părăsit oraşul, întorcându-se în România. Coţofan a rămas 
la Braşov până în ziua atentatului.

În acea zi, Coţofan a aprins fitilul de sub statuia lui Arpad, apoi, 
cu primul tren, a părăsit Braşovul. Poliţia din Braşov afirmă că aceşti 
doi indivizi au comis atentatul contra statuii lui Arpad”, de pe Tâmpa.

Ilie Cătărău Andrei Kirilow

Cernăuţi

Balada crucii de mesteacăn

Cruce albă de mesteacăn
Răsărită printre creste,
Cine te cunoaşte-n lume,
Cruce fără de poveste?

Peste braţele-ţi întinse
Din poiana fără flori,
Uneori s-apleacă-n noapte
Cârdurile de cocori.

Şi-n tăcerea nesfârşită,
Sub arcadele de brad,
Nu s-aude decât plânsul
Cetinilor care cad.

Cruce albă de mesteacăn
Biciuită de furtuni,
Peste lemnu-ţi gol doar luna
Pune albele-i cununi.

Ce de-o mână nevăzută
Slovele-ţi se şterg de ploaie;
Tot mai mult te bate vremea,
Vânturile te îndoaie... 

Şi ca mâine fulgii iernii
Te vor prinde-n a lor salbă
Şi vei dispărea din lume,
Cruce de mesteacăn, albă.

Sfântul îngropat sub tine
Cine-l va mai şti de-acum,
Cruce albă, rătăcită
Lângă margine de drum?

Braţele-ţi de vânturi smulse
Se vor pierde pe poteci,
Numai brazda de ţărână
Nu-l va părăsi pe veci.

Artur Enăşescu 
Ion Sân Georgiu

(Luceafărul, Anul XIV, nr. 1, 1 ianuarie 1019, p. 13)
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Se ştie că, Duminică, în 17 august, 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 18 august, când, pe la 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.

Lumea care avea bani a luat trăsuri şi a fugit spre Siret şi Vatra 
Dornei, cei sărmani au rămas acasă. Toată ziua de 18 august nu s-a 
văzut însă nici un rus prin apropierea oraşului, asemenea şi marţi, în 19 
august. Cu toate acestea, oraşul rămase, şi mai departe, în voia 
întâmplării. Atunci, un rănit rus, care se afla într-un spital din oraş, 
profitând de zăpăceala generală, a evadat şi a alergat spre nord, până 
ce a întâlnit trupe ruseşti, înştiinţându-le despre evacuarea 
Cernăuţului.

Comandantul micului detaşament de ruşi din apropierea 
Cernăuţului, voind să se încredinţeze de adevărul celor relatate de 

rănitul evadat, a trimis în oraş, miercuri, în 20 august, pe la orele 7, 
dimineaţa, o patrulă de recunoaştere, care a intrat pe Strada 
Rusească, trăgând focuri în aer, cu scopul de a-i atrage pe austrieci, pe 
care îi bănuiau ascunşi. Nearătându-se nimeni, s-au întors îndărăt 
peste Prut, în staţia Jucica.

Un cazac s-a rătăcit, însă, prin oraş, a intrat într-o cârciumă şi s-
a îmbătat de-a binelea, încât, suindu-se pe cal, a fost luat la bătaie de 
mulţimea care-l înconjura. I s-au furat calul, armele şi cartuşele, iar 
după aceea, stâlcit cum era, a fost lăsat într-un şanţ, de unde l-au dus, 
pe urmă, într-un spital.

Dincolo, peste Prut, se aflau numai 100 de soldaţi ruşi, sub 
comanda sublocotenentului (porucicului) Evghenie Mihailovici 
Pigarevschi, un tânăr de 25 ani, de loc din Petrograd. Acesta, fiind un 
om hotărât, a luat ca ostateci pe doi locuitori din Jucica, un tată şi fiul 
său, şi a trimis, la orele 12 şi jumătate, prin cel din urmă, o scrisoare 
către primarul oraşului, pe care scrisoare am copiat-o din arhiva 
primăriei din Cernăuţi. Epistola e scrisă ruseşte, dar şi în copie 
nemţească.

„Oraşul Cernăuţi. Trimit la d-sa, domnule primar, ca să aflu 
dacă eşti dispus să predai oraşul şi să garantezi intrarea oştirii ruseşti 
fără luptă. În caz că ai înţeles, te rog să vii la fabrica de zahăr din Jucica 
Veche, ca să discutăm în privinţa locuitorilor de acolo.

Porucic (sublocot) Pigarevschi”.

Traducerea în nemţeşte, după originalul rusesc, a fost făcută 
de un soldat evreu din armata rusă, dar e făcută într-o nemţească 
înspăimântătoare.

În caz că cel mai tânăr dintre ostateci n-avea să se întoarcă cu 
răspunsul până la ora 2, după-amiază, tatăl său, care fusese reţinut, 
avea să fie împuşcat.

Primarul oraşului s-a dus, cu toţi consilierii comunali, pe la orele 
2, la fabrica de zahăr din Jucica, unde tânărul sublocotenent 
Pigarevschi a fixat condiţiunile pentru  predarea oraşului. Ele au fost 
scrise în ruseşte şi în nemţeşte. Le dau, aici, după originalul nemţesc, 
pe care l-am luat din arhiva primăriei:

„Fac cunoscut că azi, în 20 august, armata rusească a luat 
oraşul Cernăuţi. De azi, înainte, oraşul se află în mâinile noastre. Îi 
înştiinţez pe locuitori că, în caz că se va auzi o singură împuşcătură, 
oraşul va fi imediat nimicit. Ordon locuitorilor ca nimenea să nu se arate 
pe la fereşti sau pe balcoane, ca ferestrele să fie, în decursul nopţii, 
luminate, iar hotelurile să fie goale şi închise. Pentru aceea, mă obligă 
că nu voi primejdui oraşul Cernăuţi

În caz că se va opune o rezistenţă, atunci oamenii care se află 
la noi vor fi împuşcaţi şi oraşul nimicit.

Comandantul oraşului Cernăuţi.
Porucic Pigarevschi”.

Primarul a predat, apoi, cheile de aur ale oraşului, care au fost 
trimise la Movilău, în Rusia, şi depuse în muzeul Regimentului „Ţarul 
Alexandru I”. Nimeni din Cernăuţi n-a ştiut, până după ocuparea 
oraşului, că Cernăuţul a fost ocupat numai de 100 de oameni.

Întorcându-se primarul în oraş, a tipărit imediat afişe cu 
condiţiunile impuse de ruşi pentru predarea oraşului. Puţin după 
aceasta, a plecat cu birja din oraş, spre Jucica şi girantul consulatului 
român din Cernăuţi, d. G. D. Gallin, împreună cu fiul său mai  mare, şi 
el funcţionar la consulat. Pe capră duceau un steag alb şi drapelul 

României. Întâlnindu-se cu comandantul Pigarevschi, i-a spus că în 
Cernăuţi se află un consolat al României, care-i neutră în acest război, 
şi pentru care cere scut, ca şi pentru supuşii români, aflători în acest 
oraş. Ofiţerul rus s-a purtat foarte amabil cu reprezentantul consulatului 
român, promiţându-i că va scuti consulatul şi pe supuşii români; 
totodată, i-a dat o gardă de onoare, ca să-l petreacă până acasă; d. 
Gallin însă a refuzat să primească garda, deoarece nu voia ca tocmai 
reprezentantul României să fie acela care a adus, mai întâi, soldaţi ruşi 
în oraş. Garda l-a însoţit numai până la Prut. 

Două ore mai târziu, au intrat trupele ruseşti în oraş, prin mai 
multe puncte, deodată, cu toate că podurile erau rupte. Marşul a durat 
peste 2 ore si jumătate. Cei dintâi au intrat cazacii şi cerchezii, apoi 
infanterie, artilerie, dragoni şi iarăşi cazaci. Trupele erau comandate de 
generalii Arutinov şi Pavlov.

Dintre aceştia, cel mai mare în rang era Arutinov, un omuleţ de-
o şchioapă, chel şi foarte brutal. Pe cap purta căciulă albă de astrahan, 
semnul distinctiv al generalilor de cazaci. Când îi vorbea primarul 
Weisselberger, în fata primăriei, că-i predă oraşul, generalul, făcând 
spume la gură de furie, striga, bătând din picior: „Gavarit poruschi! 
Gavarit poruschi!” (Vorbeşte ruseşte!). Nici cu mitropolitul nu s-a purtat, 
la început, mai cumsecade, pe urmă, însă, intrând în primărie, i-a 
sărutat crucea şi mâna şi a pus şi pe ceilalţi ofiţeri să-l imite.

Unul din aceştia, văzând tabloul, în mărime naturală, al M. S. 
împăratului Francisc Iosif I, l-a lovii cu cravaşa, spunând redactorului 
Menczel, de la „Allgemeine Zeitung”, să-l dea jos de pe perete.

– Dă-l dumneata, dacă-ti place!,  a fost răspunsul.

Pe cât de brutal s-a purtat generalul cu primarul, pe atât de ama-
bil a fost cu girantul consulatului român, d. G. D. Gallin, care a ţinut, în 
franţuzeşte, următoarea vorbire:

„Am onoarea a mă prezenta Excelenţei Voastre, în calitate de 
gerant al consulatului regal al României în Cernăuţi. Cum imperiul 
Rusiei şi regatul României sunt legate prin sentimente de prietenie şi 
patria mea nu are nici un fel de amestec în evenimentele războinice, 
care se petrec între Rusia şi Austro-Ungaria, eu solicit scutul Excelenţei 
Voastre pentru oficiul meu, pentru personalul şi clădirea consulatului şi 
pentru supuşii români. În acelaşi timp, am onoarea a ruga pe Excelenţa 
Voastră să binevoiască a lua în scut şi instituţiunile şi clădirile românilor 
bucovineni, ca: internatele de băieţi şi de fetiţe române, şi cel de 
meseriaşi, azilul de băieţi orfani, Palatul Naţional şi Palatul reşedinţei 
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Ocuparea oraului Cernăuþi de către rui
Mitropolitului, care, deşi nu aparţin României, ci sunt făcute pe 
cheltuiala românilor bucovineni, totuşi aparţin unui popor, cu care avem 
legături prin faptul că avem origine şi cultură comună.

Totodată, pentru că consulatul fiind, de 20 de ani, aici, datoreşte 
recunoştinţă statului pe lângă care a fost acreditat, îmi iau libertatea de 
a solicita bunăvoinţa Excelenţei Voastre pentru un supus austriac, 
general la pensie, om de aproape 80 de ani, care trăieşte în Cernăuţi, 
un venerabil prieten al meu, d. general de brigadă Unczowski”.

La acestea, generalul Aritinow a răspuns: „Bine! Domnilor, 
orice ar cere consulul român, să se facă fără discuţie, căci România a 
fost, întotdeauna, în frăţie de arme cu noi!”.

Generalul Aritinow neştiind franţuzeşte, un ofiţer din suita lui a 
făcut pe interpretul, îmtre dânsul şi d. Gallin. Imediat după această 
convorbire, generalul rus a dat ordin ca imediat să se trimită la locuinţa 
generalului Unczowski o gardă de onoare, de 10 soldaţi, iar generalului 
i s-a dat permis, să se mişte netulburat de nimeni prin oraş.

Atitudinea românească şi hotărâtă a girantului consulatului 
român a făcut cea mai bună impresie atât între românii bucovineni, cât 
şi între străjnii din oraş, aceasta, cu atât mai mult, cu cât, doua zi, d 
Gallin a cerut, de la generalul Pavlov – generalul Aritinow plecase, 
dimineaţa – ca să ia sub scut pe toţi românii bucovineni care se află în 
raza ocupaţiunii ruseşti. Motivarea d-lui Gallin a fost, în adevăr, 
măiastră. D-sa a zis că o face ca un act de condescendenţă faţă de 
Austria, care, de 20 de ani, a arătat toată solicitudinea faţă de 
consulatul român, dar şi din convingere că, în caz că i se vor încredinţa, 
sub scutul său, românii bucovineni, aceasta va face cea mai bună 
impresie în România, trezind simpatii pentru Rusia, care se poartă bine 
cu elementul românesc.

Argumentarea d-lui Gallin şi-a avut efectul dorit, căci generalul 
Pavlov, un om foarte amabil, a admis toate, chiar şi acordarea de 
paşapoarte speciale pentru ieşirea din ţară a românilor bucovineni şi 
trecerea lor în România, prin vama Mamorniţa. D. Gallin merită toată 
recunoştinţa noastră, a bucovinenilor, dar şi a guvernului austriac, căci 
tot d-sa a fost acela care, văzând că ruşii au de gând să ia, duminică, în 
24 august, pe toţi răniţii austrieci din spitalele din Cernăuti – aproape 
toţi erau români, răniţi în lupta de la Boian – şi să-i transporte în Rusia, 
a cerut de la comandantul oraşului Cernăuţi, Căpitanul Kirienko, ca să-i 
dăruiască pe cel mal grav rănit dintre ofiţerii austrieci. Norocul a căzut 
pe sublocotenentul Gorjeţchi, care avea trei răni în piept şi care murea, 
desigur, pe drum, dacă ar fi fost transportat în Rusia.

În aceiaşi seară de 20 august, s-a impus şi contribuţia de război 
de 600.000 coroane – după obiceiul austriecilor şi germanilor, a zis 
generalul Aritinow – şi care a fost redusă, in urma intervenţiei mitro-
politului 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.

I. Grămadă
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Spre jurnalistica bucureşteană a Eroului 

Bucovinei, scriitorul Ion Grămadă, abia acum şi printr-o 
norocoasă întâmplare, am izbutit să răzbat.

Condamnat, în Bucovina, la moarte prin 
spânzurătoare, pentru că trecuse în România, împreună 
cu prietenul lui, Dimitrie Marmeliuc (cel care avea să 
scrie, împreună cu Iancu Nistor, la „Pajura Neagră”, 
Proclamaţia Unirii Bucovinei cu Ţara), Ion Grămadă s-a 
năpustit în presa bucureşteană pentru a-şi asuma o 
cauză, iar chestia asta i-a enervat atât de rău pe liberali 
(cei care-l persecutaseră şi pe Eminescu(, încât l-au 
ameninţat pe viitorul erou de la Cireşoia că-l expulzează 
în Bucovina, ca să fie spânzurat, dacă nu se potoleşte.

Jurnalistica lui  Ion Grămadă, cu toate 
subiectivismele care îl caracterizau şi pe el, înseamnă o 
formidabilă mărturie, înseamnă spovedania celui care-şi 
asumase şi moartea, urmând să se jertfească, aidoma 
lui Iisus – cum zicea un popă sucevean, care-l terfelea 
drept trădător, în 1915 – pentru a-şi asuma păcatele 
neamului său.

Acest prim material, scris de omul care mi-a 
luminat dintotdeauna sufletul, va fi însoţit şi de alte 
fotografii, decât cele folosite de ziarul „Adevărul”, pentru 
că eu însumi am nevoie de o teleportare în acele timpuri, 
ceea ce, spre uimirea muzicianului Răzvan Mitoceanu, 
îmi cam izbuteşte, ori de câte ori îmi propun să o fac.

MARTIRIUL ROMÂNILOR BUCOVINENI
de Dr. I. GRĂMADĂ

După o ezitare îndelungată, m-am hotărât să destăinuiesc, azi, 
o parte din suferinţele românilor bucovineni, care gem sub teroarea 
autorităţilor militare austriece. Destăinuirile mele de azi se referă la 
biserica românească din Bucovina şi la însuşi capul ei, la mitropolitul 
Vladimir de Repta, care este, împreună cu întregul său consistoriu, 
tratat ca prizonier de război al austriecilor.

Azi, când nu mai sunt cetăţean austriac, dacă aş tăcea mai 
departe, ar însemna să mă fac complicele zbirilor naţiunii mele. 
Denunţ, deci, lumii şi opiniei publice româneşti şi străine fărădelegile şi 
prigonirile cârmuirii austriece faţă de biserica noastră şi faţă de 
venerabilul ei cap în Bucovina, având ferma speranţă că, la viitoarele 
întruniri ale „Ligii culturale” şi ale „Acţiunii Naţionale”, vor fi discutate 
aceste fapte din Bucovina.

Mitropolitul Vladimir de Repta

Nu voi povesti în mod amănunţit cine este mitropolitul Vladimir 
de Repta. Aceasta ar putea-o face mult mai bine ambii mitropoliţi de 
astăzi ai României, care i-au fost, pe vremuri, elevi la Facultatea de 
Teologie din Cernăuţi. Scriind acest articol, mă gândesc şi la ce ar 
putea face foştii elevi pentru profesorul de ieri şi mitropolitul de azi 
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pentru ca autorităţile militare şi politice din Vatra Dornei să-i redea 
acestui venerabil şi paşnic bătrân libertatea şi toată stima şi 
consideraţia ce i se cuvin unui cap al bisericii ortodoxe româneşti din 
Bucovina.

Se ştie că, atunci când autorităţile austriece din Cernăuţi au 
fugit în faţa primei năvăliri ruseşti, mitropolitul Repta, deşi slab bătrân 
de aproape 80 de ani, a rămas, totuşi, la postul său, pentru 
mângâierea şi ajutorarea păstoriţilor săi, lăsaţi în cea mai cumplită 
deznădejde de vitregii lor stăpâni. Impunând ruşii oraşului Cernăuţi o 
contribuţie de război de 600.000 de coroane, ei au redus această 
sumă – care trebuia adusă în 2 ore – la jumătate, numai în urma 
intervenţiei lui Repta, care, văzând că nu se ajung banii, a oferit ruşilor 
însăşi mitra sa de mitropolit, bătută cu pietre scumpe, numai să fie 
uşurată populaţia săracă de un impozit aşa de oneros. Ruşii, însă, ce-i 
drept, n-au primit-o, după cum n-au voit să ia cu dânşii nici contribuţia 
de război.

Numai cine n-a trăit acele clipe de nespusă groază şi disperare 
– când ruşii spuneau că vor dărâma oraşul cu tunurile, în caz că nu se 
vor strânge banii în termenul fixat – numai acela nu-şi poate da 
socoteală de opera creştinească şi românească a lui Repta şi a dlui 
Gh. Galin, girantul consulatului român din Cernăuţi, cărora bucovinenii 
le poartă toată recunoştinţa pentru jertfa lor în acele vremuri grele şi 
neuitate.

Austriecii, însă, deşi ei înşişi dăduseră ordinul să rămână în 
Cernăuţi şi să primească pe ruşi, deciseră, încă înainte de a se 
reîntoarce la Cernăuţi, prinderea lui Repta, pe simplul motiv că el a fost 
silit, de guvernatorul rusesc Evreinow, să dea acea circulară, din 19 
septembrie 1914, către preoţii din Bucovina, ca să se roage lui 
Dumnezeu pentru sănătatea ţarului rusesc. De fapt, altele erau însă 
motivele lor, pentru a-l ţine în captivitate, cu întregul consistoriu.

Răzbunarea guvernului austriac 
împotriva lui

Imediat după retragerea ruşilor din Bucovina, i se anunţă lui 
Repta – într-o miercuri – vizita contelui Meran, preşedintele Bucovinei. 

Repta retractase circulara din 19 septembrie, prin altă circulară, 
publicată în „Foaia ordinăciunilor”, zicând că tot ce a făcut, pe timpul 
ruşilor, a făcut numai sub presiunea baionetelor. Cu toate acestea, 
Meran îl „sfătui” pe bătrânul mitropolit să se retragă la Dorna, „din 
motive de sănătate”, cu atât mai mult că aceasta era şi dorinţa 
guvernului central din Viena, care – de milos ce era! – nu voia ca 
mitropolitul, om bătrân şi slab, să suporte o eventuală bombardare a 
Cernăuţului.

Mitropolitul, însă, nu voia să plece la Vatra Dornei şi avea, 
pentru aceasta, motivele sale bine întemeiate. Unui mitropolit, adică 
unui urmaş al lui Hristos, nu-i este permis să-şi părăsească turma şi 
dieceza, în faţa primejdiei, dezertând de la datorie. Aceasta ar fi 
însemnat să calce canoanele ecumenice. Afară de asta, un om bătrân, 
debil, ca mitropolitul Repta, nu putea suporta clima cea aspră de la 
munte, fără să-şi primejduiască sănătatea. Dar austriecii n-aveau 
aceste lucruri în vedere.

Văzând Meran că nu i-a succes să-l înduplece pe Repta de a 
părăsi reşedinţa sa, a plecat cu automobilul la Dorna. Două zile după 
plecare acestuia, îi sosi mitropolitului o telegramă de la guvernul 
central din Viena – din partea ministrului de culte Hussarek – ca să 
părăsească numaidecât Cernăuţul, împreună cu întregul consistoriu, şi 
să se aşeze în Vatra Dornei. Dar Repta s-a opus şi de data aceasta, 
nevoind să se mişte de la postul său.

 

Austriecii îi întind o cursă, luându-l prizonier

Văzând Meran că mitropolitul opune o astfel de rezistenţă 
maşinaţiunilor guvernului, puse la cale o stratagemă, în urma căreia 
Repta avea să cadă în cursa ce i-o întinsese, în înţelegere cu colonelul 
Fischer. Îi telegrafia mitropolitului, din Vatra Dornei, să vină numaidecât 
acolo, în interes de serviciu, iar după aceasta va putea să se întoarcă, 
îndărăt, la Cernăuţi.

Mitropolitul, nebănuind nimic, plecă, duminică, în 8 noiembrie, 
la Dorna, unde contele Meran îi comunică ştirea că nu-i este permis să 
părăsească Dorna, ci trebuie să rămână acolo, la dispoziţia guvernului. 
Zadarnice i-au fost toate protestele, capul bisericii româneşti din 
Bucovina fu reţinut în captivitate. I se dădu o odăiţă, deasupra locuinţei 
contelui Meran, la poarta căruia străjuiau soldaţi înarmaţi.

În curând, fură aduşi la Dorna – cu nepusă masă – şi membrii 
consistoriului, precum şi patru lăzi mari, cu cele mai importante şi mai 
indispensabile acte din arhiva mitropoliei.

Dovada cea mai eclatantă că mitropolitul nici de gând n-avea 
să se retragă, de bună voie, la Dorna este şi faptul că mitropolitul 
chemase la Cernăuţi, pentru joi, 3 noiembrie, pe 11 studenţi teologi, ca 
să-i sfinţească în preoţi. Aceştia fură chemaţi, apoi, două săptămâni 
mai târziu, pentru acelaşi scop, la Dorna, unde fură sfinţiţi.

Vineri, în 14 noiembrie, ruşii intrară din nou în Cernăuţi.

Scopul austriecilor era: 
Jefuirea fondului bisericesc

Guvernul austriac îşi dădu pe faţă adevăratele gânduri, ce le 
avea cu mitropolitul Repta şi cu întregul consistoriu ortodox din 
Bucovina. 

Se ştie că statul austriac este administratorul marii averi a 
bisericii române din Bucovina. Cu toate acestea, statul austriac nu 
poate lua, după statute, o leţcaie din acest fond, fără ca mitropolitul şi 
consistoriul să fi votat – măcar de formă, pentru salvarea simulacrului 
legalităţii – acea sumă de care statul are nevoie. Dar nici biserica nu 
poate întrebuinţa nici ea vreun ban, fără consimţământul guvernului.

Fondul bisericesc din Bucovina dispune de un numerar de 
aproape 36 milioane de coroane, plasate pe la băncile din Viena, în 

hârtii de stat, şi anume rentă de aur.
Aflându-se, acum, statul austriac, din cauza războiului, într-o 

mare strâmtorare, a făcut un împrumut intern, negarantat însă prin 
nimic, dar la care au fost silite să contribuie toate instituţiile financiare, 
precum şi ceilalţi contribuabili cu dare de mână. Între instituţiile cu averi 
mari este şi fondul bisericii române din Bucovina.

Voind guvernul austriac să aibă, cu vremea, la dispoziţia sa, 
pentru necesităţile războiului, tot fondul disponibil al bisericii române 
din Bucovina, adică 36 milioane coroane, iar mai târziu, cu siguranţă, şi 
banii luaţi cu împrumut, ipotecând moşiile din Bucovina, a pus mâna pe 
mitropolitul Repta şi pe întregul său consistoriu, ca să le poată smulge 
iscăliturile – prin diferite mijloace – pentru votarea sumelor necesare 
molohului războiului.

La Dorna, sub teroarea legii marţiale, mitropolitul Repta şi 
consistoriul său au fost constrânşi să voteze, deocamdată, numai 
suma de două milioane coroane în aur pentru împrumutul de război. 
Cele două milioane de coroane sunt însă pierdute pentru totdeauna, 
deoarece statul austriac, care va bancruta, în curând, sau se va 
desfiinţa, n-a garantat acest împrumut prin nimic.

Chiar dacă nu s-ar realiza această ipoteză, totuşi fondul 
bisericii române din Bucovina va fi păgubit cu vreo 400.000 de 
coroane, deoarece şi-a dat din mână hârtiile sale bune, garantate prin 
renta de aur, într-o vreme când cursul banului austriac a scăzut pe 
toate pieţele financiare cu cel puţin 20 la sută.

Iată, deci, de unde izvorăşte „mila” guvernului austriac pentru 
sănătatea mitropolitului Bucovinei şi Dalmaţiei! Hinc illae lacrimae!

De altfel, guvernul austriac n-a jefuit fondul religionar din 
Bucovina pentru prima dată, sub pretextul unui „împrumut de război”. 
Au mai fost, până acum, şi alte „împrumuturi” de acest soi, care n-au 
fost plătite nici până azi. În anul 1859, după teribilul dezastru al Austriei 
la Magenta şi Solferino, Episcopul Eugeniu Hacman – un rutean – a 
fost silit să împrumute statului austriac 2 milioane de coroane; tot aşa, 
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şi după înfrângerea de la Kouiggractz, în 1866.

Mitropolitul e târât peste munţi, 
iarna, pe viscol

   În vreme ce austriecii întrebuinţau acest ruşinos şantaj faţă 
de capul bisericii din Bucovina, ruşii se apropiară, cu oaste numeroasă, 
de Câmpulung şi de Dorna. Austriecii fură, atunci, constrânşi să 
părăsească Dorna şi să treacă munţii în Ardeal, luându-l cu dânşi pe 
mitropolitul Repta, împreună cu întregul său consistoriu.

Atunci le-a fost dat românilor bucovineni să-l vadă pe bătrânul 
lor cap bisericesc, om de 76 de ani, slab, bolnav şi zdrobit sufleteşte, 
din cauza umilinţelor şi suferinţelor prin care trecuse, târât de austrieci, 
în puterea iernii celei aspre şi silit să treacă munţii în Ardeal, pe un 
viscol cumplit, într-un automobil. După zile de suferinţe şi de chinuri, 
rebegit de frig, slab, prăpădit şi bolnav, ajunsese la Cluj ca un dezertor 
involuntar din eparhia sa, călcând prin aceasta şi canoanele bisericeşti, 
care nu permit unui episcop să-şi părăsească dieceza în vremuri grele.

Iată ce au făcut austriecii cu un moşneag octogenar, cu un prinţ 
al bisericii sale, cu un membru al Senatului din Viena, cu un consilier 
intim al împăratului Franz Iosif I! Şi să ne mai mirăm, acum, de 
atrocităţile austriece, comise faţă de nişte simpli „valahi puturoşi”, care 
au fost schingiuiţi, împuşcaţi şi spânzuraţi ca nişte dobitoace 
necuvântătoare?

La Cluj, a petrecut mereu sub pază, umilit şi amărât până în 
adâncul sufletului său, afară de asta – privat şi de cel mai elementar 
confort.

În aceste clipe grele, l-a ispitit gândul să se retragă într-o 
mănăstire, depunând cârja pastorală, dar, în cazul acesta, austriecii 
sunt hotărâţi să-l numească în locu-i pe un rutean, Artemon 
Manastirsky, iar această numire a unui slav în scaunul mitropoliei 
bucovinene, într-o vreme când Bucovina e în pericol să devină o 
provincie rusească, ar putea avea nişte consecinţe nespus de grave 
pentru biserica noastră.

Desigur că numai teama de un astfel de pas l-au determinat pe 
Repta să ducă crucea suferinţei şi a umilinţei până la sfârşit.

Ruşii îl cheamă pe Repta la Cernăuţi

Intrând ruşii, a doua oară, în Cernăuţi, guvernatorul 
Cernăuţului, Evreinow, văzând că mitropolitul şi-a părăsit reşedinţa, i-a 
trimis înştiinţare, mai întâi la Dorna, unde petrecea pe atunci Repta, ca 
să se întoarcă în scaunul păstoriei sale, deoarece nu i se va întâmpla 
nimic. Mitropolitul, care locuieşte – şi azi – la Dorna, într-o biată 
cămăruţă, deasupra guvernatorului Meran, la poarta căruia păzesc 
soldaţi înarmaţi, ce putea să facă, decât să dea un răspuns evaziv, că 
este bolnav?

Ruşi voiau să aducă la Cernăuţi 
un mitropolit şi preoţi ruşi

Văzând Evreinow că nu-i chip să-l aducă îndărăt pe Repta în 
scaunul său, le comunică preoţilor din Cernăuţi că va aduce la Cernăuţi 
un episcop rus, ca să păstorească dieceza văduvită.

Aceştia, împreună cu alţi români din Cernăuţi, merseră la 
consulatul român, cerând intervenţia României, ca să împiedice 
lovitura ce se pregătea. Şi numai graţiei intervenţiei consulatului român 
din Cernăuţi, al cărui girant a pus în vedere dlui Evreinow că asemenea 
măsură ar face sânge rău în România şi ar putea da prilej la agitaţiuni 
contra Rusiei, se datoreşte că Bucovina a scăpat de episcopie 
rusească.

Evreinow, convins de argumentările aceste, renunţă la măsura 
cea mai drastică, spunându-le, mai târziu, şi preoţilor că nu se mai 
gândeşte, deocamdată, la realizarea acestui plan, deşi starea 
bisericilor şi poporului din satele fără preoţi este lamentabilă.

Urmările prigonirii preoţilor: pustiirea satelor

În acest punct, al lipsei de preoţi, Evreinow avea perfectă 
dreptate, deşi măsura ce o proiectase era o lovitură pentru noi, mult 
mai dureroasă decât a austriecilor.

De la începutul războiului între Austria şi Rusia, austriecii au 
dezvoltat o teroare nemaipomenită mai ales împotriva preoţilor şi 
învăţătorilor din Bucovina, care erau prin satele din apropierea 
câmpului de bătaie. Din aceste sate, pentru o simplă bănuială de 
spionaj, fură aproape toţi preoţii şi învăţătorii din satele din nordul 
Bucovinei parte arestaţi, parte împuşcaţi sau spânzuraţi; alături de ei, şi 
o mulţime de ţărani. Unii dintre preoţi fură recrutaţi şi duşi, ca preoţi 
militari, în război, încât sate întregi au rămas fără preoţi, fără primari şi 
fără învăţători, adică fără cei mai chemaţi conducători ai poporului, mai 
ales în aceste vremuri de restrişte.

De opt luni de zile, de la izbucnirea războiului, în o mulţime de 
sate din Bucovina, mai ales în nord, se nasc copii, fără a mai primi, mai 
târziu, botezul; nu se fac cununii, oamenii mor, fără să primească 
sfânta cuminecătură şi sunt înmormântaţi ca şi elinii, fără preoţi, 
deoarece preoţii lor – dacă n-au fost încă trimişi pe lumea cealaltă – 
zac cu zecile în temniţele din apusul Austro-Ungariei. Bisericile stau 
zăvorâte şi pustii, iar unde sunt preoţi nu e permis să sune nici 
clopotele şi să-i cheme la slujba dumnezeiască pe cei rămaşi acasă, 
care sunt însetaţi de cuvântul lui Dumnezeu. 

E o nespusă jale şi o sfâşietoare deznădejde neagră în 
sufletele acestor nenorocite fiinţe, care n-au putut să asiste, în acest 
an, măcar la slujba Învierii. Ei mor pe capete, neştiuţi de nimeni, din 
pricina epidemiilor şi a foametei, sunt îndobitociţi şi înnebuniţi de 
schingiuirile jandarmilor austrieci şi trăiesc în bătaia tunurilor şi ploaia 
gloanţelor ce bântuie prin preajma lor. Cine să-i apere? Cine să-i 
mângâie şi să-i sfătuiască? Nimeni!

Ruşii îl chemară din nou 
pe Repta la Cernăuţi

Un singur pretext îl putea induce sărmanul mitropolit Repta – 
prin gura căruia vorbea, însă, guvernul austriac – că n-are la ce merge 
la Cernăuţi, anume că el poate conduce dieceza şi de la Dorna. După 
ce a ieşit, însă, din cuprinsul diecezei sale, petrecând la Cluj, el nu mai 
avea nici acest pretext.

Atunci guvernatorul rusesc Evreinow îi trimise o întrebare 
precisă: vine sau nu vine la Cernăuţi?

În caz că avea să vină, guvernatorul îi făgăduia că îi va trimite 
un act în toată forma, prin care i se garantau libertatea personală şi 
toate drepturile şi privilegiile ce le avusese şi înainte. Iar de nu venea, 
existau două motive pentru acest refuz: sau nu voia, şi atunci Evreinow 
era hotărât să-l privească drept dezertor şi să-l înlocuiască, sau nu 
putea veni, ceea ce însemna că austriecii îl ţin în captivitate, ca pe un 
prizonier de război, şi, în cazul acesta, ruşii aveau să ia alte măsuri, 
probabil represalii.

Răspunsul ce-l dăduse mitropolitul Repta era însă aşa de 
nelămurit, încât Evreinow le comunică preoţilor ortodocşi din Cernăuţi, 
asemenea şi altor români, că e decis să ia hotărâri în privinţa ocupării 
scaunului de mitropolit.

Dar şi de data aceasta, tot în urma intervenţiei consulatului 
român din Cernăuţi, care-i atrase atenţia asupra susceptibilităţii opiniei 
publice din România. Evreinow nu avu încotro şi renunţă la planul său.

În curând, ruşii fură alungaţi din Bucovina, până la Boian, 
uitând şi de mitropolitul Repta, şi de planurile lor reformatoare.

Repta petrece, însă, până azi, în captivitatea austriecilor, în 
cămăruţa sa, păzită de soldaţii lui Fischer.

Propaganda catolică împotriva ortodoxiei

Şicanele şi prigonirile guvernului austriac împotriva bisericii 
române şi a credincioşilor ei din Bucovina nu sunt cazuri izolate, ele fac 
parte dintr-un sistem diabolic, bine stabilit, sistem menit a ne zdrobi prin 
orice mijloace şi a ucide în noi orice sentiment românesc, orice 
legătură ce am putea avea cu fraţii noştri din regat. Iar biserica este, 
desigur, o astfel de legătură trainică între noi şi ei, de aceea duşmanii i-
au jurat pieirea.

Din pricina dezastrelor armatelor austriece în Galiţia şi 
Bucovina, s-a produs, în cercurile cele mai înalte din Viena, o astfel de 
atmosferă duşmănoasă faţă de tot ce-i ortodox în monarhia 
habsburgică, încât aceste cercuri nu fac taină, ci spun pe faţă că o 
parte din aceste dezastre ale austriecilor sunt de atribuit şi faptului că în 
nord-estul monarhiei este o populaţiune ortodoxă, despre care pretind 
ei că simpatizează cu Rusia şi trădează mişcările armatei austriece.

După război, guvernul austriac hotărâse să dezvolte o vastă 
propagandă catolică în aceste provincii austriece, deoarece biserica 
romano-catolică va forma un zid izolator între Rusia şi foştii ortodocşi. 
Din pricina acestei atmosfere insuportabile, duşmănoase a sferelor 
înalte de la Viena, toţi ortodocşii sunt aproape constrânşi să treacă pe 
faţă la catolicism.

Astfel, avem de înregistrat, în timpul din urmă, trecerea la 
catolicism şi a doi membri din aristocraţia română din Bucovina, fraţii 
Baron Vasilco, dintre care unul, Ştefan, este consilier la ministerul de 
interne, iar altul, Alexandru, căpitan în armata austro-ungară şi 
aghiotantul unui arhiduce austriac. Ei au făcut acest pas, de silă, 
lepădându-se de credinţa strămoşească, cu toate că un frate al lor este 
preot ortodox şi cu toate că rudele lor din Bucovina şi din România se 
ţin încă de legea veche strămoşească.

Austriecii pun mâna 
pe odoarele mănăstirilor bucovinene

Despre aceste „adăpostiri” ale odoarelor din vechile mănăstiri 
bucovinene şi din muzeul mitropoliei din Cernăuţi s-a amintit ceva, şi 
până acum, în presa din România. Ştirea este adevărată şi nu a fost 
dezminţită până acum. Asupra marelui preţ şi a importanţei acestor 
odoare, guvernul austriac din Bucovina nu-şi dăduse încă bine seama. 

În vara anului 1913, însă, a făcut o călătorie de studii, pe la 
mănăstirile din Bucovina, vestitul profesor de istoria artelor, de la 
Universitatea din Viena, Strzygowski, care a atras atenţia guvernului, 
într-un articol-foileton din ziarul „Zeit”, asupra nepreţuitei valori artistice 
a acestor odoare, decât care, spunea el, nu sunt altele mai de preţ în 
întreaga monarhie, afară de cele din tezaurul Curţii Împărăteştin din 
Viena.

Cunoscătorii spun că preţul acestor odoare, rămăşiţe scumpe 
de la marii voievozi ai Moldovei şi de la vechii boieri din acea ţară, trece 
peste 20 milioane coroane.

Aceste odoare au fost – aşa zicând – confiscate, pentru că nu e 
de crezut că austriecii le vor reîntoarce mănăstirilor şi mitropoliei din 
Bucovina, ci le vor păstra, sub diferite pretexte, chiar şi dacă li se va 
impune în viitorul tratat de pace să le restituie foştilor proprietari.

În pacea de la Paris, în 1815, i s-a cerut Franţei să restituie 
comorile de artă, răpite de Napoleon; cu toate acestea, cele mai 
însemnate din ele au fost trecute ca pierdute în vălmăşagul războiului, 
iar azi împodobesc muzeele din Paris.

Cu siguranţă că şi austriecii vor întoarce acelaşi lucru şi vor 
induce aceleaşi scuze. Pierderea acestor vechi comori de artă veche 
moldavo-bizantină este, deci, ireparabilă, din moment ce ele au intrat 
în ghearele vulturului cu două capete şi două feţe.

Răpirea moaştelor Sfântului Ioan de la 
Suceava atinge suveranitatea statului român

 Sub pretextul că ruşii ar putea fura relicvele sfântului din 
vechea mitropolie a Sucevei, austriecii au trecut racla, cu moaştele lui, 
peste munţi, în Ardeal, însoţite de părintele protosingel Pancratie 
Sidorovici, care a mers cu ele până la Viena, unde au fost aşezate în 
capela românească de acolo.

Nu mă ridic împotriva faptului că a fost dus la Viena acest sfânt, 
care este patronul Bucovinei şi de ale cărui moaşte, de când Alexandru 
cel Bun le-a adus de la Cetatea Albă, în 1402, se leagă o bună parte 
din istoria Moldovei, ci mă ridic împotriva faptului că transportarea 
acestor moaşte, în mod clandestin, de către autorităţile austriece, a 

atins, întrucâtva, suveranitatea statului român şi drepturile ce le are 
acest stat asupra moaştelor şi asupra mănăstirii din Suceava, în care 
au fost păstrate.

Se ştie că mănăstirea din Suceava, împreună cu moaştele Sf. 
Ioan, stă sub patronajul României. Mitropolitul de la Iaşi, împreună cu 
ministrul de culte de la Bucureşti au dreptul, rămas prin uz şi tradiţie, de 
a propune spre numire pe egumenul acestei mănăstiri; mitropolia din 
Iaşi subvenţionează mănăstirea din Suceava cu 6.000 lei pe an; prin 
urmare, o astfel de transportare clandestină a moaştelor şi odoarelor 
din această mănăstire atinge direct însuşi dreptul de patron al statului 
român, care cred că n-a fost deloc înştiinţat de guvernul austriac 
despre acest proiect de răpire.

Guvernul român are dreptul să-i ceară socoteală celui austriac 
de acest pas. Dacă austriecii se temeau ca moaştele şi odoarele de la 

Repta, în 1919, cu Nistor i Zadik
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Suceava – şi din celelalte mănăstiri – să nu fie luate de ruşi, n-avea 
decât să le treacă, peste apă, la Burdujeni, cum au făcut cu sutele de 
vagoane şi de maşini, care au împiedicat, cu lunile, circulaţia pe liniile 
româneşti. Sau poate vagoanele de porci ale statului austriac sunt mai 
de preţ decât comorile de artă ale bisericilor şi mănăstirilor noastre?

Ruşii pun gardă de onoare 
la mormântul lui Ştefan cel Mare

Dovadă că austriecii n-aveau nici un motiv să ia aceste măsuri 
faţă de invazia ruşilor şi că, dimpotrivă, ruşii au arătat cu mult mai multă 
pietate faţă de bisericile şi mănăstirile noastre, dovadă este, zic, însăşi 
purtarea ruşilor la mănăstirea Putna, pe timpul celei de a doua invazii a 
lor, care purtare diferă de barbariile germane de la Reims.

Înainte de a trece ruşii apa Siretului, pe care ei îl considerau ca 
viitoarea graniţă între România şi Rusia (?!?), a venit la Cernăuţi însuşi 
comandantul aripii stângi ruseşti, adică a armatei din Galiţia şi 
Bucovina, generalul Webel, ca să pună la cale operaţiunile din sudul 
Bucovinei.

De la acest general, consulatul român din Cernăuţi a obţinut 
promisiunea că mormântul şi mănăstirea Putna – care este o 
adevărată „Meca” a românilor – nu vor fi încălcate de trupele ruseşti.

Şi, în adevăr, generalul Webel a dat ordine severe generalilor 
Aritinow şi Laurentiew, colonelului de cazaci Seşin, precum şi şefului 
statului major al aripii stângi, generalul Morlewicz, să nu permită 
soldaţilor ruşi să intre înarmaţi în incinta mănăstirii, doar cel mult pentru 
rugăciune, ca să se închine, însă totdeauna fără armă. Asemenea, şi 
ofiţerii n-aveau voie decât să se închine, încolo nu le-a permis să intre 
în lăcaşul cel sfânt.

Ba, ce-i mai mult, oamenii de prin partea locului spun că ruşii au 
pus, la început, gardă de onoare la mănăstire, care o păzea, să nu se 
întâmple vreo pângărire. Pe urmă, a fost retrasă.

Episodul acesta, în care purtarea unor duşmani contrastează 
aşa de mult cu impietatea austriecilor a făcut cea mai bună impresie 
între românii bucovineni, care numai filosofi nu sunt. El merită să fie 
cunoscut şi de lumea românească din regat, cu atât mai mult că, într-
un ziar din Iaşi, s-a scris, prin noiembrie, că Putna a fost prădată de 
cazaci.

Alte orori austriece

Austriecii, de o îndrăzneală care frizează obrăznicia, vor căuta, 
desigur, să dezmintă acuzaţiile grave, ce le-am adus în acest articol-
rechizitoriu, voind să tragă, din nou, un văl de nepătruns peste 
ruşinoasele lor fapte şi crime faţă de neamul şi biserica românească 
din Bucovina. Ei pot smulge chiar declaraţii de dezminţire însuşi 
mitropolitului Repta şi consistoriului, dar toate aceste declaraţii nu vor 
avea nici o valoare, deoarece ştim când, cum şi în ce împrejurări au 
fost smulse acele declaraţii. Eu voi menţine în întregime cele afirmate 
aici de mine.

Dezminţirile ce ar urma nu mă vor opri de la dezvăluirea 
celorlalte orori, comise de ei, şi pe care ţin de o sfântă datorie a mea de 
a le denunţa românilor de pretutindeni, când fraţii noştri din Bucovina 
nu pot vorbi ei înşişi cum trebuie.

În curând, voi stigmatiza, din nou, autorităţile militare austriece, 
aducând alte cazuri, mai înfiorătoare. Jandarmii şi soldaţii austro-
ungari, în loc să se războiască cu duşmanii, dinaintea cărora fug 
mereu, asasinează în mod laş propria lor populaţie paşnică, 
neînarmată şi nevinovată.

Aceste „isprăvi” vor fi, în curând, cunoscute.

Dr. Ion Grămadă

Sărmana Bucovină, grădina Moldovei, regiunea unde se află 
rămăşiţele decăzute ale fostului cuib de eroi, Suceava, unde se înalţă 
încă, din văile umbroase, mănăstirea Putna. Locaşul ce adăposteşte 
cenuşa celui mai mare dintre toţi domnitorii români, – sărmana 
Bucovina în ce hal a ajuns! Trece, de azi, pe mâine, de la o stăpânire la 
alta, spre dauna cea mai mare a elementului ei de baştină, neamul   
românesc. După ce acest element a fost torturat, timp de. mai bine de 
un veac, de nemţi şi de ruteni, uniţi spre a-l despoia, a crezut într-un 
moment de mântuire, când ţara lor fu cucerită de ruşi. Dar numai puţin 
timp le fu dat răgazul de a răsufla. Ruşii, neocupând Bucovina decât 
spre a atrage, prin o mişcare aparentă, puterile austriece din Galiţia, 
după ce si-au ajuns scopul, au părăsit-o aproape cu totul, ceea ce a dat 
prilej austriecilor de a o reocupa. Se înţelege că ei veneau acuma 
aprinşi de dorul de răzbunare. În contra cui? Desigur că mai cu seamă 
în contra românilor „a trădătorilor” cari se bucuraseră de izbânda ruşilor 
şi cari trebuiau pedepsiţi. Îi dădură, deci, pe mâna ungurilor, cari găsiră 
aci prilejui ce le lipseşte, pentru moment, la ei, în tară, unde au nevoie 
de elementul românesc – pentru a se năpusti asupra lor cu barbaria lor 
hunică, cu desăvârşita lor lipsă de milă şi îndurare, cu ochii încruntaţi 
ca de fiare sălbatece, cu puşca şi ştreangul în mână, împuşcând şi 
spânzurând în dreapta şi în stânga, fără a căuta nici vârsta, nici sexul; 
căci toţi poartă în fiinţa lor un păcat de moarte, acela de a fi români, şi 
care păcat nu poate fi ispăşit decât tot prin moarte. 

*
Şi noi, mişeii şi netrebnicii, stăm liniştiţi faţă cu ţipătul unui popor 

întreg, care este sânge din sângele nostru şi carne din carnea noastră! 
Stăm liniştiţi, căci nu îndrăznim a ne atinge de sacro-sancta Austro-
Ungria, căreia i-am jurat credinţă. Toţi conducătorii noştri, de cari 
suntem vrednici şi cari şi ei sunt vrednici de noi, sunt hotărâţi a menţine, 
cu orice preţ, supuşia către Austro-Ungaria, plecarea şirei spinării către 
cei mai mari oameni politici ai lumii, Berchtold şi Tisza. Ce ne pasă de 
români! Cum să sărim noi în ajutorul fraţilor, când suntem pândiţi de 
bulgari? Înţelepciunea cea mai elementară, dar, totodată, cea mai laşă 
şi mai dezgustătoare cere ca întâi să ne gândim la noi şi apoi la părinţii 
şi la fraţii noştri. Nu ştim de unde vor fi luat aceste principii de morală şi 
de conducere în viată, desigur însă că nu din comoara vitejiei şi a da-
toriei. Când datoria vorbeşte în mod imperativ şi când ea îşi face calea 
printr-un suflet vrednic şi curajos, atunci nu poţi sta, nici un moment, la 
gândul dacă trebuie să aperi pe sora ta de cuţitul ridicat asupra sânului 
ei, chiar dacă ai vedea ridicate asupra ta o sută de cuţite şi întinse 
contra pieptului tău o sută de puşti!

*
Dar fiindcă avem a face cu laşi şi cu nemernici, apoi să le 

arătăm un mijloc de a apăra nenorocita Bucovină, fără a ne pune rău 
cu Austria, lucru cumplit şi care nici nu poate trece prin mintea 
conducătorilor noştri. Este de a cere – cu sărutarea de mâini necesară 
– Austro-Ungariei voie de a ocupa Bucovina, pe cât timp va ţine răz-
boiul, obligându-ne a o restitui tot ei, care desigur doar că va ieşi în-
vingătoare, la încheierea păcii. Acest sistem nu este nou. Luăm pilda 
lui tocmai din istoria Austriei. La 1853, când ruşii declaraseră război 
Turciei, care obţinu sprijinul puterilor apusene, Austria propuse ambilor 
războitori să ocupe ea ţările române, pe atunci Moldova şi Muntenia, 
arătând aliaţilor că le-ar apăra de a cădea în mâna Rusie, iar ruşilor că 
ar împiedica pe duşmanii ei de a o ataca prin aceste regiuni apropiate 
de Polonia şi că, deci, ar scăpa-o de un mare pericol. Şi la pacea din 
Paris, Austria a înapoiat aceste ţări Europei, care le luase sub a ei 
ocrotire. Pentru ce nu am face şi noi tot aşa? Ocupăm acuma 
Bucovina, scutind şi pe ruşi, şi pe austriece de a mai vărsa sânge, 
pentru menţinerea acestui colţişor de pământ, care nu este neapărat 
necesar nici unuia din cei doi războitori pentru hotărârea izbânzii finale.

Prin această măsură însă s-ar scăpa de ruină şi de măcel par-
tea aceea a neamului românesc ce locuieşte în cuibul lui Ştefan cel 
Mare.

*
Ar fi, nu e vorba, şi alt mijloc, mai energic decât acel propus de 

noi. Ar fi un ultimatum de trimis Austro-Ungariei, că: sau încetează cu 
desăvârşire orice acţiune de răzbunare contra românilor din Bucovina 
sau ne aruncăm imediat în tabăra Triplei Înţelegeri şi intrăm, cu 
puterea, în vechea baştină a Moldovei. Acest ultimatum ar avea un 
efect imediat şi nu ar fi nevoie decât a ne răsti cu el, fără măcar de-al 
pune în aplicare, spre a dobândi efectul dorit, atâta e de mare frica în 
Austria de intrarea şi a României în hora duşmanilor ei, intrare care, 
determinând şi pe Italia, ar pune îndată crucea pe pieptul Habsburgilor.

Dar asemenea mijloace eroice cer eroi pentru înfăptuirea lor, 
iar nu babe ca acei ce, din nenorocire pentru neamul românesc, 
prezidează acuma la a lui înmormântare.

De aceea, mai îndemânatec ne pare mijlocul celălalt, cu sărutul 
de mâini, domnilor Bertchtold şi Tisza.

A. D. XENOPOL
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Muzicienii Răzvan Mitoceanu (vioară) şi Petru Oloieru 
(ţambal) au înregistrat, în studioul Centrului Cultural „Bucovina” – 
sunet: Dănuţ Lungu, aproape trei sute de jocuri, hore, danţuri şi 
cântece din colecţia de manuscrise ale lui Alexandru Voievidca, 
păstrate la Academia română.

Înregistrările de până acum probează totala 
necunoaştere a adevăratului melos bucovinean de către 
specialişti şi interpreţi de folclor, probează falsificările produse de 
dirijismul cultural comunist şi mai ales de harababura 
cântăcioasă din ultimele decenii, deschizând perspective nu 
doar către spiritualitatea de sfârşit de secol al XIX-lea, ci şi înspre 
cea a veacurilor anterioare, valorificată, de curând, dar parţial, de 
insolita formulă „Zicălaşii”.

Nu ştim dacă autorităţile publice şi cele culturale au vreo 
afinitate sau nu faţă de spiritualitatea românească, aşa că e greu 
de descifrat soarta acestei spiritualităţi: rămâne sub colbul uitării 
sau va fi pusă la loc de cinste, drept semn al vredniciei 
generaţiilor care suntem?

Fonotecarea manuscriselor 
lui Alexandru Voievidca

Răzvan Mitoceanu şi Petru Oloieru
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Haiducul Teodor Pantelimon a Dumitroaiei, fiul ajutorului de 
primar şi, ulterior, perceptorului Dumitrache Pantelimon şi al Catincăi 
din Răuceşti – sat de dincoace de Târgu Neamţ, înspre Suceava, 
avea, în iulie 1914, când începea cea mai spectaculoasă urmărire a sa, 
patruzeci şi unu de ani (s-a născut în 22 ianuarie 1870), opt 
condamnări definitive, dintre care cinci executate, o mulţime de 
amante, inclusiv o văduvă din Boroaia, doi fraţi, Ioan – mai mare, 
dispărut de multă vreme de acasă, şi Neculai, un flăcău de vreo 
nouăsprezece ani, care locuia cu mama sa, o femeie de şaizeci de ani, 
inteligentă, „şireată şi rafinată”, care le râdea în nas autorităţilor şi 
jandarmilor care îi tot călcau pragul.

Începând din 1911, presa din România inventa de zor isprăvi 
haiduceşti, puse pe seama lui Teodor Pantelimon, care haiducea din 
1908, dar infirmate de un interviu, luat haiducului, în august, de N. D. 
Cocea, tatăl celebrei actriţe, Dina Cocea, de care avea să se 
îndrăgostească Gheorghe Gheorghiu-Dej, izbutind să dea de vestitul 
haiduc, ceea ce nu au putut face jandarmii penibilului comandant 
nemţean Coroiu şi soldaţii Regimentului 15 şi ai Batalionului 2, conduşi 
de procurorul Floareş şi căpitan de jandarmi Sandu Chiriac, care au 
dispus împresurarea pădurii Grumăzeşti.

Pantelimon, conform descrierii corespondentului „Adevărului” 
din Piatra Neamţ, era „foarte robust şi bine făcut”, „ştiutor de carte, care 
scrie bine şi frumos”, „foarte deştept, isteţ, sprinten, curajos, şi 
vorbăreţ”. Umblă încins cu revolvere şi cuţite. Pantelimon nu omoară. 
Ameninţă, cu arma întinsă, gata s-o descarce. Evident că nimeni nu-şi 
pune viaţa în pericol. Astfel că cel care a dat ochi cu faimosul bandit nu 
opune nici o rezistenţă”.

De la Piatra Neamţ, în sus, până în graniţa Bucovinei, 
contagioasa frică născocise poveşti uluitoare („toată lumea se 
interesează de aproape de isprăvile acestui haiduc, devenit celebru, şi 
tot ce se scrie despre activitatea lui este citit cu aviditate”).

Ceata lui Panteliomon încă nu fusese identificată, deşi doi 
dintre haiducii lui fuseseră capturaţi, spre sfârşitul lunii mai 1911, „după 
o încăierare sângeroasă cu mai mulţi jandarmi şi un primar” şi, ţinuţi în 
arestul preventiv, refuzau „să dea vreo lămurire cu privire la activitatea 

şefului lor, banditul Pantelimon”. 
Datorită cetaşilor  lui 

Teodor Pantelimon, călătoriile se 
făceau „cu frică. Toţi călătorii care 
merg în trăsuri, precum şi ţăranii 
care parcurg calea pe jos sunt 
îngroziţi şi, la fiecare răspântie, aşteaptă apariţia lui Pantelimon. 
Comercianţii călătoresc înarmaţi”. Şi de să şi exemplul arendaşului 
moşiei Grumăzeşti, arendaşul moşiei, Leon Tarcauanu, care venise, în 
31 iulie, la Piatra Neamţ, înarmat până în dinţi, ca şi vizitiul şi pădurarul 
care îl însoţeau, dar şi „în condiţiile astea, a făcut drumul până la Piatra 
tot cu frică… Frica e contagioasă. Ea a început să bântuie şi prin oraş, 
căci se lansase zvonul că autorităţile ar fi primit scrisori de la 
Pantelimon, prin care înştiinţează că vine, pentru câtva timp, şi la 
Piatra” (Adevărul, 24, nr. 7887 din 27 august 1911, p. 2).

În 21 august 1911, sesizate de guardul Câmpeanu Bouleţ că 
Pantelimon s-ar afla în pădurea Cioroiu, de lângă Răuceşti, au 
organizat un impresionant cerc de poteri, cu o mie de oameni, cerc 
care s-a tot strâns ca un năvod, dar fără să-l poată captura pe haiduc, 
despre care s-a zvonit, imediat şi contradictoriu, că ar fi fost văzut 
îndreptându-se ba spre pădurea Chitele, ba în Poiana. În coliba 
părăsită de Pantelimon s-au găsit arma şi cartuşiera haiducului.

Interogat din nou, Neculai, fratele lui Pantelimon a strâns din 
umeri. La fel au procedat şi fraţii Dumitru şi Gheorghe ai lui Toader 
Luca, din Răuceşti, pe care autorităţile i-au ademenit cu sume mari de 
bani. Ţăranii adunaţi în poteri râdeau pe seama incapacităţii 
autorităţilor, iar căpitanul Neculai Chiriac şi inspectorul Popovici, după 
ce i-a demobilizat, au rămas, peste noapte, la Mitocul lui Bălan, 
ultimele poteri rămânând cele din Hangu, care au fost demobilizate a 
doua zi, dar nu înainte de a se rechiziţiona toate armele din zonă. 

Înfrânte şi ironizate, autorităţile s-au năpustit asupra 
presupusele gazde ale lui Teodor Pantelimon, începând cu Vasile al 

Catrinei, din Timişeşti, pe care îl presupunea drept apropiat al 
haiducului însuşi şeful secţiei de jandarmi din localitate.

Hăituit, Teodor Pantelimon a vrut să se predea, dar nu oricui, ci 
doar prinţului Caradja, cu care urma să se întâlnească în pădurea 
Grumăzeşti, dar cum prinţul nu venise singur, ci cu jandarmi deghizaţi, 
predarea nu s-a mai făcut  (Adevărul, 24, nr. 7887 din 27 august 1911, 
p. 2).

Într-un interviu ulterior, publicat de „Adevărul”, avocatul 
nemţean Ioan V. Creţu susţinea că, în 26 august, fusese chemat de 
mama lui Pantelimon, de la care a aflat că un trimis al prinţului Caradja 
ar fi contactat-o, promiţându-i câte în lună şi în stele, dacă-l convinge 
pe haiduc să se predea prinţului, care, între timp, împănase Răciuleştii 
cu jandarmi. Catinca Pantelimon îl ruga pe avocatul Creţu să ia 
legătura cu prinţul şi să se convingă dacă trimisul era al lui sau nu. Era 
adevărat, dar Pantelimon a evitat întâlnirea, pentru că agenţii de 
Siguranţă bucureşteni s-a desconspirat, năvălind în cârciuma din 
Răciuleşti, ca să-şi întremeze curajul.  

În după-amiaza zilei de 28 august 1911, Pantelimon ospăta, în 
fâneţele de lângă Răuceşti, împreună cu consătenii lui, Teodor 
Gheorghe Ghiba, Gheorghe Vasile Cozma şi Gheorghe Vasile 
Alexandru, care avea să-l vândă autorităţilor. Numai că haiducul, cu 
formidabilele lui instincte, s-a făcut nevăzut, la ora 2, după miezul 
nopţii, cu puţin timp înainte de sosirea jandarmilor, îndreptându-se spre 
mănăstirea Neamţ, unde s-a întâlnit cu călugărul Atanasie, apoi spre 
stâna de lângă stânca Hălăuca, de pe muntele Rusu. La stână se aflau 
doi ciobani şi zece ţărani, care veniseră să-şi aleagă oile, care s-au 
întins la pământ, după ce haiducul a tras un foc de pistol în aer. Când 
au sosit la stână şi jandarmii, ei nu au mai găsit decât sumanul cel 
vechi al lui Pantelimon, pe care haiducul îl abandonase, suman pe care 
l-au depus la primăria din Vânători. Primarul din Vânători, ambiţios, a 
plecat imediat, împreună cu doi agenţi îmbrăcaţi ţărăneşte, spre munţii 
Stânişoarei, bănuindu-se că spre judeţul Suceava s-a abătut 
Pantelimon.     

Teodor Pantelimon ostenise, de-atâta hăituială şi intenţiona să 
se predea, dar nu jandarmilor. „El îşi dă seama de situaţie, de aceea – 
după cum a declarat-o şi dlui Cocea – e hotărât mai bine să îşi tragă un 
glonte în cap, decât să cadă în mâna jandarmilor”. În prinţul Caradja, 
care venise la întâlnire însoţit, nu mai avea încredere, aşa că s-a 
orientat spre primarul din Pipirig, Ghimicescu, cu care se cunoştea de 
mult timp, şi căruia i-a trimis vorbă, printr-un ţăran, că dacă vine singur 
la locul de întâlnire, îl va însoţi, ca să se predea, la prefectul din Piatra 
Neamţ, Leon Bogdan. Informat de Ghimicescu, prefectul Bogdan a 
trimis ordin la Târgu Neamţ „să dosească pe toţi jandarmii şi să lase pe 
Pantelimon să vină cu primarul din Pipirig la Piatra”. Vestea a provocat 
pariuri, cel mai mediatizat fiind cel dintre comandantul gardiştilor din 
Piatra Neamţ, Nicu Sîrghi, cu arendaşul Adamescu, „pe 20 lei contra 
10 că, până a doua zi, Pantelimon v-a fi prins”. Numai că Pantelimon, 
care văzuse automobilul prefectului Bogdan, sosind cu ordine la Târgu 
Neamţ, a intrat la bănuieli şi nu s-a mai prezentat la întâlnire (Adevărul 
din 3 septembrie 1911).

Între timp, un fost şef de post de jandarmi, pe nume Ana, demis 
după eşecul capturării lui Pantelimon la Mitocul lui Bălan, a cerut 
permisiunea să facă propriile lui cercetări, pentru a se reabilita.

Datorită lui Ana, în noaptea de 2 septembrie 1911, după ce 
Pantelimon fusese zărit în Răuceşti, pe la ora opt, iar jandarmii s-au 
pripit, trăgând asupra lui, făcându-l să fugă, un puternic detaşament de 
jandarmi l-a înconjurat în pădurea Grumăzeşti. Pantelimon avea puşca 
pe umăr, când jandarmii l-au somat, dar, după un schimb de 
împuşcături, haiducul a dispărut fără urmă. O luase spre Bălţăteşti, 
oprindu-se la stână, ca să mănânce, apoi a plecat spre Pipirig, ca să 
deruteze ciobanul, şi s-a oprit la Agapia, unde avea o ibovnică, 
Maranda Demetrescu, după ce călătorise însoţit de preotul Dumitru 

Stamate din Răuceşti, pe care-l întâlnise, în 3 septembrie, când, însoţit 
de doi fârtaţi, Pantelimon prădase prăvălia lui Nica Ravarin, de lângă 
pădurea Ashabeni din Grumăzeşti, dar şi pe femeia de serviciu a şcolii 
din Târgu Neamţ, căreia i-a luat sumanul, care-i era de trebuinţă. 
Maranda trebuia să-i aducă schimburi curate la „trei brazi îngemănaţi”, 
în ziua de 5 septembrie, şi, cum o urmăreau agenţii Siguranţei, care 
prinseseră ceva de veste, Pantelimon s-a făcut, iar, nevăzut, apărând a 
doua zi, în 6, în calea nevestei primarului din Pipirig, la intrarea în Târgu 
Neamţ. Odată cu înserarea, el s-a adăpostit în casa unui fost fârtat din 
Crăcăoani, Vasile Ciobanu, dar nu a avut parte de odihnă, pentru că, 
denunţat fiind de Costache Toma, din acel sat, casa lui Vasile Ciobanu 
a fost împresurată de o poteră de 30 de oameni, şi iar s-a făcut 
Pantelimon nevăzut.    

În faţa atâtor eşecuri, colonelul Popovici, sub-inspectorul 
poliţiilor, şi căpitanul Chiriac, comandantul Jandarmeriei din Neamţ, au 
fost ameninţaţi cu demiterea, dacă nu-l capturează pe Teodor 
Pantelimon până la sfârşitul lunii septembrie. Şeful Siguranţei, 
Panaitescu, şi comandantul Jandarmeriei, colonelul Berlescu, 
amândoi din Bucureşti, spumegau de furie, iar dacă „şi-au pierdut 
capul”, au dezlănţuit teroarea asupra satelor nemţene, au dizolvat 
consiliile comunale din Răuceşti şi Crăcăoani, apoi, pentru că primarul 
Vasile Horga din Crăcăoani era preţuit de prefectul Bogdan, măsura a 
fost contramandată. 

Ştirile despre Pantelimon încep să se împuţineze, pentru că 
dăduse ordin de secretizare a cazului, căpitanul de jandarmi Chiriac. 
Un ţăran din Crăcăoani îl informase, în mare taină, pe căpitanul de 
jandarmi Chiriac asupra faptului că Pantelimon obişnuieşte să-l 
viziteze, adesea, pe un fost tovarăş de puşcărie, care îşi avea casa la 
marginea pădurii. Pentru trei lei pe zi, ţăranul din Crăcăoani s-a oferit 
să stea la pândă şi, când se va ivi proscrisul, să dea de veste 
jandarmilor din Bucureşti, instalaţi în primăria din Crăcăoani.

Sosit de la Bucureşti, căpitanul de Siguranţă Corfescu, începu 
să aresteze pe ţăranii suspectaţi că ar fi tăinuitori ai haiducului, al 
optulea dintre ei fiind Eftimie Hanganu, paznic de câmp în Filioara, care 
îl ospătase pe haiduc, după ce acesta îi spusese că ar fi agent sub 
acoperire, trimis pe urmele lui Pantelimon.

La începutul lui octombrie, au fost arestaţi Ghiţă Simeon 
Deaconu, fost ajutor de primar în Răuceşti, şi Gheorghe Vlad, din 
acelaşi sat, drept presupuşi complici ai lui Pantelimon la furtul celor doi 
cai ai lui Wexler, de pe moşia Drăguşeni. 

În 19 noiembrie 1911, o telegramă senzaţională avea să 
explodeze în media românească a vremii: „Tecuci, 19 Noem. Azi după 
amiază a fost prins în comuna Căbeşti, judeţul Tutova, banditul 
Pantelimon.

Căpitanul Ion şi agenţii C. Boca şi Eftimie Assane îl vor escorta 
la Tecuci în astă-seară aducându-l din Podu-Turcului. Coresp”.

Teodor Pantelimon sosise la Căbeşti în 14 noiembrie, ca să 
organizeze un jaf asupra proprietarului din Negrileşti, Petre Giurgea, 
sau pe cel al moşiei Ţigăneşti, Cincu. Un fârtat, Costache Iov, fu trimis 
în cercetare, dar Iov a fost prins, arestat şi interogat la Tecuci, unde Iov 
a trădat, spunând unde se ascundea Pantelimon: în casa lui Toader 
Popa.

Comandantul jandarmilor din Tecuci, căpitanul Constantin Ion, 
a trimis, în taină, la Căbeşti, o mulţime de jandarmi deghizaţi, apoi a 
organizat o mare poteră, condusă de sergentul major Arsenie şi de 
sergenţii Zaharia şi Ionescu, aceştia fiind în prim-planul înconjurării 
casei, din dispozitiv făcând parte şi câteva sute de ţărani, cărora li se 
vedeau ţevile puştilor sub sumane.

Somat, „Pantelimon a apărut la fereastră. Foarte liniştit, el 
deschise fereastra” şi spuse că se predă. Apoi, ca să nu fie bănuit de o 
ripostă neaşteptată, a aruncat pe fereastră puşca, cuţitul, revolverul şi 
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cartuşiera, după care a întins mâinile în afară, care i-au fost legate de 
doi jandarmi. Odată legat, potera a năvălit în casă cu mult curaj (sic!).

Cei drept, şi corespondentul era foarte curajos: până la 
încarcerarea haiducului nu şi-a semnat niciodată articolele, apoi, 
brusc, s-a dat în petic, semnând dârz – I. Gh. Prundiş, apoi chiar Ioan 
Gh. Prundiş.

În 19 noiembrie, pe la ora 9 seara, Pantelimon ajunsese la 
Tecuci, iar corespondentul, privindu-l de aproape, în descrie: „Poartă 
iţari şi opinci. Şi-a ras barba, dar totuşi poate fi uşor recunoscut, după 
fotografiile publicate de ziarele noastre”.

Odată cu interogatoriul, încep să iasă la iveală tot felul de 
amănunte. Sau măcar se inventează amănunte. Cică Pantelimon se 
adăpostise, mai întâi, în casa lui Gheorghe Popa, din satul Hanţa, dar 
cum acesta a înştiinţat postul de jandarmi din comuna Giurgiuona, din 
care făcea parte satul, haiducul s-a mutat în casa lui Take Dorin din 

Plopu, care a fost şi el arestat. Dacă n-ar fi fost prins, după această 
ultimă lovitură, Pantelimon s-ar fi retras în Basarabia.

Cam flecar fiind, Teodor Pantelimon, care nu săvârşise nici o 
crimă, ci doar furturi, a povestit şi anchetatorilor, dar şi jurnaliştilor, tot 
felul de întâmplări. Făcea deliciul presei şi îi plăcea postura de erou. 
Când a fost prins, avea la el toate ziarele îi care i se relatau isprăvile şi 
suma de 120 de lei. Printre altele, a povestit şi despre întâlnirea cu 
prinţul Caradja, care-i adusese pâine cu unt, mere şi vin şi care-i 
promitea scăparea şi căruia i-ar fi zis: „Bine, conaşule, sunt închişi 
oameni de neam mare şi nu scapă de pedeapsă, dar eu, un pârlit de 
ţăran, care a pus în picioare o ţară întreagă, cum am să pot scăpa?”.  

Maiorul de jandarmi C. Sterie, care organizase poteri în locurile 
cele mai frecventate de Pantelimon (Sticlărie, Târgu-Frumos, 
Bereslogi, Oglinzi, Drăguşeni, Răuceşti, Bălţăteşti etc.), care crezuse, 
la un moment dat, că Pantelimon fugise în Bucovina, dar continua să 
organizeze poteri deghizate, şi-a tras partea lui de glorie din trădarea 
săvârşită de Iov, fârtatul lui Pantelimon.

În 22 noiembrie 1914, Pantelimon a fost adus, cu trenul, 
împreună cu Costache Iov, la Piatra Neamţ. 

Cazierul lui Teodor Pantelimon cuprindea: o condamnare de 
trei luni şi o zi, în 1889, pentru furt; o condamnare la 1 an şi 6 luni, 
pentru furt, în 23 octombrie 1895, ispăşită la închisoarea din Bisericani; 
o condamnare de 5 zile, pentru ultraj (îl bătuse pe subprefectul 
Gheorghiu din Focşani), în 19 februarie 1899; o condamnare la 6 ani 
închisoare, pentru tâlhărie, în 1900, ispăşită la închisoarea din 
Mărgineni; o condamnare la 15 zile de închisoare în Paşcani, pentru 
lovire, în 26 septembrie 1908.

Cele două condamnări în lipsă, de care se vorbea la început, 
fuseseră pronunţate de judecătoria din comuna Fântâna Mare, judeţul 
Suceava, un an pentru un furt de vite (nu era vinovat, dar nu primise 
citaţia), şi de cea din Boroaia, în 1911, un an şi şase luni pentru furt.

Au urmat procese peste procese, o evadare şi o nouă 
capturare, în februarie 1914, la Fălticeni, apoi o punere în libertate, 
spre sfârşit de august, Teodor Pantelimon scufundându-se, pentru 
totdeauna, după aceea, în anonimatul vieţii lui de „pârlit de ţăran”. 
Câtăva vreme, fusese un erou, care „ridicase România în picioare”. 
Dar oare chiar fusese un erou?

Cernăuþi, 1914

După eşecul temătoarei provocări de război, pe care o 
premeditase atentatul, din februarie, de la Episcopia Hojdudorog, 
săvârşit cu o bombă expediată, prin poştă, de la Cernăuţi, provocare 
de război în care au fost implicate serviciile secrete austriece, a urmat 
atentatul de la Sarajevo, regizat de aceiaşi militarişti austrieci.

Ca şi în cazul nedreptei stigmatizări a României, în cazul 
precedentului atentat, Serbia a fost ponegrită şi scoasă drept ţap 
ispăşitor pentru începerea războiului, deşi e limpede ca lumina zilei că 
atentatul de la Sarajevo a fost pus la cale de serviciile secrete 
austriece, care, la mai puţin de o zi după atentat, ştiau totul despre 
Gavrilo Princip şi Nedjelko Gabrinovici, răspândindu-le biografiile prin 
presă. Cronica atentatului, descrisă la zi de presa vremii, dezvăluie, 
indirect, graba cu care a fost scris scenariul public de către cei care au 
conceput, ireproşabil, scenariul asasinării arhiducelui Francisc 
Ferdinand. Dar mă abţin de la concluzii, lăsându-vă libertatea de a le 
descifra singuri. 

„Atentatul

Sosirea în Sarajevo.

Moştenitorul de tron a sosit în Sarajevo Duminică, pe la ora 10, 
înainte de amiază, din lagărul militar, ca să ia parte la serviciul divin din 
catedrală şi la recepţia oficială de la primărie – ce erau să se ţină din 
prilejul terminării manevrelor în Bosnia. Automobilul mergea pe 
debarcaderul Appel, când clironomul îşi aduse aminte că augusta 
soţie, principesa Sofia, tocmai pe timpul acela vizitează preparandia de 
învăţătoare. A dat semn şoferului să-l ducă acolo, unde s-a dat jos şi a 
intrat în institut. Tocmai la ieşire s-a întâlnit cu principesa, pe care a luat-
o de braţ şi au urcat ambii în automobil.

Atentatul cu bomba.

Abia bătuseră zece ore când automobilul cu perechea 

moştenitoare a intrat pe Uliţa Ciumurja. Pe când oamenii le făceau 
ovaţii, din public s-a ales un tânăr bine îmbrăcat, a păşit înainte, spre 
automobil, a scos un obiect de forma unei sticle, pe care l-a aruncat în 
drum. Bomba a lovit în partea posterioară automobilul clironomului, de 
pe care a căzut, explodând sub al doilea automobil, care venea cu 
câţiva paşi mai în urmă. Explozia a rănit grav pe locotenent-colonelul 
MERIZZI şi pe guvernorul POTIOREK, cari ambii au leşinat. Contele 
WALDECK a scăpat cu leziuni mai uşoare, intrându-i în corp câteva 
cuiuţe si schije din bombă.

Pentru un moment, s-a oprit şi automobilul moştenitorului, dar 
şoferul ne mai aşteptând ordine, cu viteză mare a mânat spre primărie. 
Clironomul privea îndărăt şi se vedea surpriza pe faţa lui, când a văzut 
efectul atentatului. Explozia a mai rănit 20 de persoane, dintre acestea 
pe 7 foarte grav. Toţi răniţii au fost transportaţi imediat la spital, iar 
autorităţile au căutat să şteargă repede urmele atentatului şi să facă 
linişte.

Detunătura s-a auzit până la primărie, unde perechea 
moştenitoare a fost primită cu urale şi ovaţii, când a descins din 
automobil. Martorii oculari spun că clironomul nu a mai re-salutat 
publicul, ca de obicei, ci nervos şi-a luat soţia la braţ şi a intrat în 
primărie.

Recepţia de la primărie.

Consiliul municipal, în frunte cu primarul Ciurdei effendi, 
aşteptau în incintă perechea moştenitoare, făcându-i ovaţii. Primarul 
păşise înainte şi voia să-şi înceapă discursul de bineventare, însă 
moştenitorul l-a oprit, enervat, cu un gest:

– Aşteaptă, domnule primar! Vin aici şi mă primiţi cu bombă!
Abia începuse primarul, cu glasul tremurător, să-i agrăiască: 

„Alteţă imperială şi regească!”, când arhiducele l-a întrerupt din nou:
– Aşa-i cum zic! Nu poţi fi în siguranţă în oraşul acesta! Acum 

continuă!
Bătrânul Ciurdei effendi şi-a terminat repede vorbirea; 

Franz Ferdinand
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După bomba din Bucovina, atentatul din Sarajevo

moştenitorul i-a răspuns în câteva cuvinte şi a plecat, momentan, cu 
soţia la braţ. Întreagă recepţia nu a ţinut mal mult de 5-6 minute.

Perechea moştenitoare s-a suit, din nou, în automobil, la ora 10 
şl jumătate, lăsând să fie duşi la spital, ca să cerceteze pe răniţii 
exploziei.

Al doilea atentat cu sfârşit tragic.

Moştenitorul Francisc Ferdinand era foarte agitat. Principesa 
Sofia, înainte de plecare, i-a spus ceva, dar dânsul nu i-a mai răspuns 
şi auto mobilul a plecat cu viteză mare.

Când au ajuns în strada Francisc Iosif, care duce la spital, de 
pe trotuarul de la dreapta, un tânăr slăbănog a tras două focuri de 
revolver asupra automobilului.

Glontele prim a intrat în gâtul clironomului, spărgându-i artera, 
din care a început să ţâşnească sângele. Moştenitorul a întins mâinile 
spre soţia sa, care se aplecase asupra dânsului, ca să-l apere cu 
corpul ei. În acest moment, un al doilea glonte a intrat în pântecele 
principesei, care a căzut cu faţa înainte.

S-a iscat o panică enormă, care a oprit pe loc automobilul, 
pentru un moment. Abia s-a auzit comanda: „Înapoi la conac!” şi 
automobilul, întorcându-se, a pornit, cu viteză nebună, spre conac, 
unde a ajuns în trei minute.

Moartea perechii moştenitoare.

În curtea conacului, au alergat servitorii, cari i-au dus pe braţe 
pe cei doi răniţi mortal. Moştenitorul Ferdinand mai da semne de viaţă, 
se zbătea; principesa Sofia era leşinată. Imediat au sosit medicii, cari 

însă nu au putut face nimic. A fost chemat abatele, care i-a împărtăşit 
cu sfintele taine ale muribunzilor.

La 10 ore şi 35 minute, a fost comis atentatul şi, peste 10 
minute, moştenitorul Francisc Ferdinand a încetat din viaţă. Principesa 
Sofia a mai trăit un sfert de oră, apoi inima a încetat a-i mai bate.

Moştenitorul făcut atent asupra pericolului.

S-a constatat că primarul oraşului Serajevo l-a rugat pe 
moştenitor ca să renunţe la programul stabilit şi să nu-şi continue 
drumul. Arhiducele i-a răspuns însă hotărât:

– Am motive ca să mă ţin de program, până la sfârşit.
Plecând automobilul cu perechea moştenitoare, de la palatul 

primăriei, la încrucişarea bulevardelor Francisc Iosif şi Appel s-au auzit 
trei detunături. Cele dintâi două gloanţe au nimerit-o pe ducesă, care a 
căzut în braţele soţului ei. Arhiducele, plecându-se deasupra soţiei 
sale, al treilea glonţ l-a nimerit pe el.

Cine sunt atentatorii?

Individul car e a aruncat bomba asupra automobilului se 
numeşte Nedeyko Cabrinovich, un culegător-tipograf, de 27 de ani. El 
e fiul unui crâşmar din Sarajevo. Deoarece nu i-a plăcut să lucreze şi 
după ce tatăl său nu mai voi să-i dea bani, pentru viaţa destrăbălată, ce 
o ducea, a rătăcit, câtva timp, prin Muntenegru şi Belgrad, 
reîntorcându-se, mai târziu, iarăşi la Serajevo. Pentru principiile lui 
sindicaliste-anarhiste organizaţiunea socialistă l-a exclus din sinul ei, 
aşa că ne mai putând câştiga bani de niciunde, s-a dus, din nou, la 
Belgrad, unde a intrat ca culegător în tipografia statului.

Câştigându-şi câţiva bani, s-a reîntors, acum 4 săptămâni, 
iarăşi în oraşul lui natal, pentru ca să-şi continue viata desfrânată. 
Chefuind prin crâşme şi localuri obscure, în câteva zile şi-a gătat banii. 
După ce a rătăcit, mai multe zile, fără de lucru, în sfârşit a fost primit, 
acum câteva zile, ca ajutor, într-o tipografie mai mică, unde însă ceilalţi 
muncitori se fereau de el, pentru sentimentele lui anarhiste.

Al doilea atentator, care a tras focurile ucigătoare asupra 
perechii moştenitoare, e un student, eliminat din şcoala reală 
superioară din Sarajevo. Numele lui e Gabro Princip şi e în etate de 19 
ani. S-a născut în Grahovo, din părinţi ţărani. Acum doi ani, luând parte 
la demonstraţiunile ce au avut loc, atunci, în Sarajevo, în legătură cu 
războiul din Balcani, a fost eliminat din şcoala reală şi, apoi, expulzat de 
pe teritoriul oraşului Sarajevo. Din cauza aceasta, s-a dus la Belgrad, 
ca să-şi continue studiile, de unde s-a întors la Sarajevo, acum vreo 8 
zile.

O a doua bombă.

La încrucişarea străzii Francisc Iosif cu cheiul Appel, un poliţist 
a găsit, imediat după atentat, o a doua bombă, în formă de sticlă. Unii 
cred că studentul Princip ar fi aruncat-o sub automobilul cu perechea 
moştenitoare, dar n-a explodat. Dună alţii, bomba ar fi căzut din 
buzunarul atentatorului, încă înainte de a fi putut-o arunca, şi s-a 
rostogolit până în mijlocul străzii. Poliţistul a aruncat, imediat, un ţol 
înmuiat în apă asupra bombei, predându-o apoi autorităţilor militare.

Unde au fost fabricate bombele?

Experţii militari, desfăcând, cu precauţiune, bomba găsită de 
poliţist, au constatat că e de aceeaşi construcţiune cu cea explodată şi 
cu cele găsite, pe timpul anexiunii, la graniţa sârbească. Bombe de 
acestea, afirmativ, se construiesc numai în arsenalele militare din 
Serbia.

Atentat politic?

În urma faptului că ambii atentatori au fost prevăzuţi cu bombe 
de aceeaşi construcţie, s-a făcut concluziunea că atentatul a fost pus la 
cale de o conjuraţie politică. Bănuiala că atentatul s-a executat, după 
un plan elaborat amănunţit şi pentru toate eventualităţile, pare a o întări 
faptul că, cu puţin înainte de atentat, agenţii, arestând pe un individ 
suspect, pe cheiul Appel, în fata palatului ziarului „Serajevoer Tagblatt”, 
acesta a lovit din mâini şi din picioare şi a răcnit:

– Sunt anarhist! Pe cine mă atinge îl omor.

Prinderea asasinului.

Martorii înfiorătorului atentat spun că, în clipa când Gravo 
Princip a îndreptat revolverul spre automobil, un poliţist a sărit asupra 
lui, dar un individ l-a împins la o parte. Acest individ se afirmă că ar fi 
fost unul dintre colaboratorii ziarului „Srbska Rjeci”.

Asasinul grav rănit.

Asasinul, când a văzut că automobilul se întoarce şi se duce 
spre conac, a încercat să fugă. Un ofiţer din armata comună şi un 
manipulant militar, trăgându-şi săbiile, s-au luat după el. Manipulantul, 
mai sprinten de picioare, ajungându-l, l-a lovit pe asasin în cap, cu 
sabia, încât acesta a căzut la pământ, plin de sânge. Rana lui nu e 
mortală. Agenţii poliţiei l-au luat imediat în primire.

Ştirea asasinatului

s-a răspândit cu iuţeala fulgerului, în toate continentele, deşi se 
luaseră măsuri, la telefon, ca ştirile să fie reduse şi controlate riguros. 
Când i s-a comunicat groaznica ştire Majestăţii Sale Împăratului, care 
abia ajunsese la Ischl, bătrânul monarh a izbucnit în plâns şi a 
exclamat:

– Entsetzlich, nichts bleibt mir erspart! (Grozav, soarta nu mă 
cruţă de nici o lovitură!).

Majestatea Sa a dat ordin să se înapoieze, imediat, la Viena, 
unde a şi sosit, astăzi, la amiază.

În Budapesta, ştirea a ajuns pe la amiază. După ce s-a 
confirmat oficial, autorităţile au dispus ca muzicile, petrecerile să 
înceteze în toată capitala, arborându-se, pe case, drapelul negru. 
Ziarele, cari, din cauza sărbătorii catolice (Sf. Petru) de azi, nu erau să 
apară până miercuri, au apărut ieri şi azi, în ediţii speciale şi îndoliate.

La Arad ştirea a ajuns ieri, după amiază, la ora trei. Muzica 
militară, care concerta în parc, a fost revocată. Încolo, nu s-a simţit 
nimic, afara doar de senzaţia ştirii, comentată în public. Drapelul negru 
a fost arborat, întâi, la „Românul” – pe celelalte edificii abia azi.

Un martor ocular despre primul atentat.

Frizerul Marossy, unul dintre cei ce au fost în imediata 
apropiere a atentatorului Cabrilovich, a povestit, privitor la atentat prin 
următoarele amănunte:

„Mă aflam la colţul cheului. Trecând cele două automobile, cu 
funcţionarii poliţiei şi primarul, după o mică pauză, s-a apropiat 
automobilul în care şedeau arhiducele Francisc Ferdinand, cu 
arhiducesa de Hohenberg şi cu guvernorul Potiorek. În clipa aceasta, 
se ivi, pe partea cealaltă a cheiului, un bărbat tânăr, care, până atunci, 
stătu în apropierea podurilor, apropiindu-se de balustradele cheiului, a 
aruncat, de jos, în sus, un obiect, pe care l-a lovit, mai întâi, de părete, 
spre automobilul arhiducelui.

Individul era însoţit încă de un altul, care, imediat, ce obiectul a 
fost aruncat, s-a coborât liniştit la vale, pe cheu. Am văzut cum obiectul 

aruncat s-a lovit de automobil, am văzut ridicându-se puţin fum şi, apoi, 
am observat că bomba cade la pământ, în calea automobilului următor. 
În clipa aceasta, a urmat o bubuitură îngrozitoare. Cât ce am observat 
că individul a aruncat obiectul de la el, am alergat spre el. Desigur, el m-
a observat, căci, în clipa următoare, a sărit peste balustradă, 
aruncându-se în râul Miljacka. Am sărit după el şi un detectiv îmi veni în 
ajutor. Detectivul ţinea un revolver în mână şi avea de gând să-l 
împuşte pe străin. I-am strigat detectivului: „Nu împuşca, trebuie să-l 
prindem viu!”. Individul ţinea mâna sub apă şi, deoarece bănuiam că 
are vreo armă în mână, am sărit asupra lui, de la o parte, şi, prinzându-i 
mâna, i-am scos-o deasupra apei. Dar n-avu nici o armă. Într-aceea au 
sosit şi alţi detectivi, ajutându-ne să-l scoatem afară, din apă, pe 
atentator, care nu se împotrivea nicidecum”.

Ce spun atentatorii?

Nedelco Cabrinovici, atentatorul cu bomba, se poartă foarte 
cinic, în arest. Declară că nu are complici şi că bomba şi-a procurat-o, 
în Belgrad, de la un anarhist. După comiterea atentatului, a sărit în râul 
Miljacka, de unde a fost scos de poliţişti.

Asasinul Gabrilo Princip declară că e duşman al 
imperialismului şi, fiindcă moştenitorul de tron e cel mai mare 
reprezentant al imperialismului, a voit demult să-l ucidă. Neagă să dea 
alte amănunte. Ambii atentatori sunt sârbi de origine.

Trenul special pentru transportarea cadavrelor.

Trenul special al Curţii, care a adus pe moştenitorul tronului la 
manevre, la ordin mai înalt, a fost pus în stare gata în orice moment de 
plecare, pentru transportarea cadavrelor la Viena.

Poliţia din Sarajevo.

E absolut de neînţeles că s-a putut întâmpla atentatul, câtă 
vreme toate străzile oraşului erau inundate de politie şi jandarmerie. 
Populaţia oraşului e foarte consternată, pentru neglijenţa 

Ducesa Sophie
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După bomba din Bucovina, atentatul din Sarajevo
condamnabilă a poliţiei şi a jandarmeriei.

Aniversarea luptei de la „Câmpul mierlelor”.

Întreg poporul sârb a serbat, ieri, Duminecă, aniversarea luptei 
de la „Câmpul mierlelor”. Din acest prilej, ziarul sârbesc „Narod”, din 
Belgrad, a apărut, ca şi în alţi ani, în cadru tricolor sârbesc. Articolul 
prim al ziarului vorbeşte despre lupta, care a avut loc în anul 1389, pe 
acel câmp, preamărind eroismul celor cari au murit moarte de eroi, la 
Kossovo. Articolul se termină, spunând că va suna ora când Serbia-
mare îşi va răzbuna toate umilirile suferite până acum.

Enervarea spiritelor.

Şeful poliţiei a lansat un comunicat oficial, în care declară că, 
atât înainte, cât şi la sosirea moştenitorului tronului, a făcut o mare 
anchetă, operând numeroase arestări împotriva studenţilor sârbi şi a 
altor sârbi naţionalişti, contra cărora prefectul avea motive de bănuială.

Comunicatul mai aminteşte şi faptul că, în buzunarele celor doi 
atentatori, Gavro Princip şi Nedjelko Gabrinovici, a fost găsit numărul în 
care se preamărea lupta de la Kossovo. 

Demonstraţii împotriva sârbilor.

Noaptea, la orele 11, străzile răsunau de zgomotul provocat de 
demonstraţiile tinerimii croate şi musulmane împotriva sârbilor. 
Cortegiul, ajungând pe locul unde s-a întâmplat atentatul, a cântat 
imnul naţional. După terminarea cântării, croaţii şi mohamedanii 
strigau: „Să piară Sârbii!”. Un escadron de ulani a alergat, în galop, în 
strada Francisc Iosif, deoarece tinerimea croată şi mohamedană se 
adunase în faţa ospătăriei „Europa”, proprietatea lui Ieftanovici, şeful 
sârbilor din Sarajevo, şi i-au spart ferestrele. Cavaleria a curăţit, 
imediat, strada de manifestanţi.

Ascultarea, din nou, a lui Gavro Princip.

Ieri, Duminică, după amiază, după ce i-au dat să mănânce, i s-
a luat un nou interogator atentatorului Gavro Princip. Princip a declarat 
că el nu face parte din nici o organizaţie de conjuraţie, ci, ca bun patriot 
sârb, a urmat îndemnul sufletului său. La celelalte întrebări a refuzat să 
răspundă.

Pregătiri pentru înmormântare.

Ieri seară, mareşalul Curţii, prinţul Montenuovo, a sosit la 
Viena, venind de la Ischl. Noaptea, între orele 10 şi 11, biroul 
mareşalului Curţii s-a pus în contact telefonic cu Sarajevo şi a dat 
îndrumări pentru transportarea moştenitorului de tron şi a soţiei Sale. 
Ieri noaptea, a sosit şi ministrul de externe, contele Berchtold, venind 
din Buchlau. Azi, va avea loc un consiliu de miniştri, care va stabili data 
şi programul înmormântării.

Doliul oraşului Sarajevo.

Imediat ce populaţia oraşului Sarajevo a aflat despre moartea 
moştenitorului de tron şi a soţiei Sale, toate casele au arborat drapele 
îndoliate. Preşedintele dietei provinciale a trimes cancelariei de cabinet 
a M. Sale o telegramă de condoleanţe, exprimând M. Sale durerea 
adâncă şi consternaţia întregii populaţii a oraşului Sarajevo. După-
amiază, la orele 4, consiliul comunal a ţinut şedinţă de doliu, şedinţă la 
fel a ţinut, la orele 5 d. a., şi dieta provincială.

Efectul atentatului în Viena şi Praga.

În Viena, vestea despre atentatul împotriva moştenitorului de 

tron şi a soţiei sale s-a răspândit abia pe la orele 4 d. a., stârnind o 
adâncă emoţie şi consternare. Institutele şi foarte numeroşi particulari 
au arborat, imediat, drapele îndoliate.

În Praga, vestea despre atentat s-a răspândit pe la orele 3 d. a. 
Teatrele şi-au suspendat imediat reprezentaţiile.

Regele Carol al României şi atentatul.

Ieri d. a., a avut loc, la Bucureşti, o alergare de cai, la care a 
asistat şi M. Sa regele Carol. Pe la orele 5 fără un sfert, d. prefect al 
politiei capitalei, d. Corbescu, a alergat cu automobilul la hypodrom. 
Aci, d. prefect, în pas grăbit, a intrat în loja regală, comunicând M. Sale 
regelui vestea despre atentat. M. Sa regele a ascultat, până în sfârşit, 
raportul dlui prefect, dar, terminând d. prefect, M. Sa a făcut cu mâna 
un gest de neîncredere, spunând:

– E imposibil. E absolut imposibil!
D. prefect a părăsit apoi loja regală, întorcându-se în oraş, iar 

M. Sa a privit, mai departe, alergările. După o jumătate de oră, d. 
prefect Corbescu a venit, din nou, de astă-dată comunicând M. Sale 
vestea din sursă absolut autentică. M. Sa regele şi suita imediat a urcat 
automobilul şi s-a întors la palat, de unde apoi a trimes suveranului 
nostru o telegramă de condoleanţe.

Trista veste a deprimat întreagă familia regală.

Demonstraţii în Zagreb, contra sârbilor.

Agenţia Telegrafică Maghiară anunţă: În Zagreb, vestea 
atentatului s-a răspândit pe la ora 1 d. a., dar, la început, nimeni nu vrea 
să-i dea crezare. După ce însă ştirea a fost confirmată, a stârnit o mare 
consternaţie şi o adâncă durere. Banul imediat a trimes telegrame de 
condoleanţe din partea sa şi din partea guvernului provincial. Totodată, 
a trimis o circulară tuturor prefecţilor, în care le ordonă să arboreze 
pretutindeni drapele îndoliate şi să închidă localurile de petrecere. 
Dispoziţii similare a luat şi primarul oraşului Zagreb.

Societatea sârbă „Socol” încă şi-a sistat serbările aniversare 
ale luptei de la Kossovo.

Seara, la orele 7, studenţii universitari, având drapele naţionale 
îndoliate, au parcurs străzile oraşului strigând „Slava!”, la adresa 
moştenitorului de tron. Alţii strigau:

– Jos regele Petru! Jos bandiţii sârbi! Jos politica sârbească!
Incidente nu s-au întâmplat.

Noul moştenitor de tron

e arhiducele Carol Francisc Iosif, nepotul clironomului Francisc 
Ferdinand, fiul mai mare al decedatului arhiduce Otto. Numele întreg e 
Carol Francisc Iosif Ludovic Hubert George Otto Maria, Cavaler al 
Ordinului Lânei de Aur şi locotenent-colonel în armată. Născut în 17 
August 1887, a împlinit 27 ani. De trei ani e însurat cu principesa Zita 
de Parma; din căsătorie, anul trecut, li s-a născut o fetită.

Orfanii moştenitorului de tron.

În aceste momente de mare jale şi durere, duioasele priviri ale 
popoarelor monarhiei se îndreaptă spre nefericiţii orfani ai 
moştenitorului de tron. Trei sunt orfanii rămaşi fără de tată şi fără 
mamă, doi băieţi, prinţii Maximilian, în etate de 12 ani, şi Ernest, de 10 
ani, şi principesa Sofia, de 13 ani. Toţi suntem cuprinşi de mare jale, dar 
mai mare este jalea acestor orfani. În această Duminecă tristă, ei au 
pierdut tot ce au avut. Această ziuă a Domnului, lor le-a adus o jale 
eternă, deoarece, în această ziuă, inima lor nevinovată de copii a fost 
atinsă de mâna rece a morţii, care, de atâtea ori, a fost atât de 
îngrozitor oaspe al familiei lor princiare...

Sărmanul Francisc Ferdinand! Cât şi-a dezmierdat el pe 
îngeraşii lui, ca ori oare alt părinte care numai pentru copii trăieşte. 
Acest fapt de caldă alipire către copii, nouă, Românilor, ne-a fost o 
dovadă suficientă pentru a ne putea convinge despre bunătatea inimii 
viitorul nostru Domnitor.

Lucirea nevinovaţilor ochi ai celor trei orfani este, azi, învelită de 
durere şi lacrimi.

Sărmanii, la despărţire, cât de dulce va fi fost sărutul de adio, 
pe care ei, cu atâta iubire caldă, l-au depus pe buzele dulci ale bunului 
tată şi ale duioasei lor mame, pe cari, atunci ei, sărmanii, i-au văzut 
pentru ultima oră.

Sărmanii orfani probabil abia acum vor fi aflat despre 
dureroasa realitate, deoarece ei zburdau ca nişte miei nevinovaţi prin 
parcul castelului Chlumet, nebănuind că, departe de ei, în Sarajevo, 
dulcii lor părinţi zac întinşi pe catafalc...

Totul s-a sfârşit! Tata şi mama nu se vor mai întoarce cu viată 
acasă. Zădarnic plâng şi aşteaptă acei nefericiţi trei mici orfani...”.

„Ultima oră.

ÎMBĂLSĂMAREA.

Încă ieri noaptea, ambele cadavre au fost îmbălsămate. În 
trupul arhiducesei a fost găsit glonţul ucigător, care i-a distrus toate 
intestinele. În trupul moştenitorului n-a fost găsit glonţul care i-a rupt 
artera de la gât. S-a constatat că moartea la ambii a fost cauzată de 
pierderea sângelui.

ÎNMORMÂNTAREA.

După cum se anunţă din Sarajevo, mâine, după sfinţirea 
cadavrelor, sicriele vor fi transportate, de acolo, pe drumul cel mai 
scurt, la Viena, unde vor sosi joi, seara. Vineri, va avea loc misa 
funebră, în Viena, iar sâmbătă, înmormântarea în cripta familiară din 
Amstetten, conform dorinţei arhiducelui. Monarhul va petrece sicriele la 
Amstetten, de unde va merge, iarăşi, la Ischl, şi numai mai târziu se va 
întoarce iar Viena. 

Toţi suveranii statelor străine şi-au anunţat reprezentarea la 
înmormântare. Împăratul Wilhelm a anunţat, azi, prin o telegramă, că 
va veni în persoană la înmormântare. Regele Angliei l-a vizitat, azi, pe 
ambasadorul austro-angar din Londra, exprimându-şi condoleanţele.

MICII ORFANI

au fost duşi, înainte de plecare, de înşişi părinţii lor, în castelul 
din Chlumetz, unde petrec şi acum. Ei nu ştiu încă nimic despre 
sfârşitul tragic al părinţilor lor, ci li s-a spus numai că ambii sunt grav 
bolnavi. 

SERBIA CONDAMNĂ ATENTATUL.

Guvernul sârbesc publică, azi, în monitorul său, un comunicat 
oficial, exprimându-şi consternarea şi condamnând atentatul, prin care 
s-a cauzat monarhiei şi mai cu seamă popoarelor ei cea mai mare 
pierdere.

DOLIUL CAMEREI UNGARE.

Mâne, înainte de amiază, camera ungară va tine şedinţă, în 
care preşedintele, înainte de ordinea de zi, va face propunere privitor la 
exprimarea condoleanţelor din partea Camerei, iar după primirea 
acesteia, preşedintele va face încă propunerea ca dezbaterea 

proiectelor de la ordinea de zi să se amâne şi să nu se mai ţină şedinţe, 
până după înmormântarea moştenitorului.

SÂRBII DIN UNGARIA

îşi exprimă, în telegrama lor de condoleanţe, consternarea 
adâncă şi, condamnând cu toţii, fără deosebire de partid, atentatul, 
accentuând că între ei şi sârbii din Bosnia nu e nici o legătură, ci, din 
contră, sunt divergenţele cele mai mari.

STARE DE ASEDIU IN SARAJEVO.

În Sarajevo, după cum se anunţă, a izbucnit, azi, anarhia. 
Repetându-se, azi, atentatele cu bombă, în diferite părţi ale oraşului şi 
având loc demonstraţiuni şi excese mari, spărgându-se în mai multe 
prăvălii şi case particulare, s-a proclamat asupra oraşului şi a 
împrejurimii starea de asediu.

CONDOLEANŢELE CORPURILOR 
LEGIUITOARE ROMÂNE.

În şedinţa de azi a Camerei, primul ministru al României, d. I. 
Brătianu, luând cuvântul, înaintea ordinei de zi, a dat expresiune 
consternăm adânci şi sentimentelor dureroase, cu care a fost primită în 
România ştirea îngrozitoare despre atentatului de la Sarajevo. 
Prietenia sinceră şi veche dintre regele român şi dinastia imperiului 
vecin şi raporturile prieteneşti dintre cele două state vecine ne 
transformă sentimentele noastre de condoleanţe – a spus primul 
ministru – într-o adevărată durere. Primul ministru spune, în sfârşit, că 
România va păstra, cu mulţămită şi pietate, memoria arhiducelui 
Francisc Ferdinand. Condamnă şi biciuieşte atentatul. Preşedintele 
Camerei, d. Pherekyde, aderând la vorbirea dlui Brătianu, face 
propunerea pentru trimeterea telegramelor de condoleanţe cabinetului 
din Viena şi guvernelor austriac şi ungar. Membrii Camerei, ascultând 
vorbirea primului ministru, în picioare, au primit propunerea 
preşedintelui şi au hotărât, totodată, să se suspende şedinţa, în semn 
de doliu.

În şedinţa senatului român, a ţinut vorbire ministrul de externe, 
d. Porumbaru, luându-se aceleaşi hotărâri ca şi în cameră.

TRANSPORTAREA SICRIELOR LA VIENA.

Primul mareşal al Curţii – după cum ni se telegrafiază din Viena 
– a făcut azi cunoscut programul transportării sicrielor, din Sarajevo, la 
Viena. Cadavrele, îmbălsămate şi aşezate în sicrie, vor fi duse, mâine, 
la amiază, în portul Metkovici. De aici, vor face drumul până la Triest, 
pe „Viribus Unitis”, care va fi însoţit de întreaga flotă austro-ungară. De 
la Triest, până la Viena, sicriele vor fi duse cu un tren special. Catafalcul 
va fi ridicat în Burg şi, vineri, va avea intrare publicul.

La dorinţa monarhului, înmormântarea se va face fără pompă, 
despre ceea ce a fost încunoştiinţate toate curţile europene.

„MAGYARORSZÁG" IARĂŞI TURBĂ DE URĂ 
ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR.

Organul preşedintelui partidului opoziţionist Mihail Károlyi află 
de bate, în zilele aceste de cel mai mare doliu pentru întreagă 
monarhia, să dea din nou pe faţă ura turbată a şovinismului maghiar 
faţă de românii din Ungaria. „Magyarország”, în furia-i şovinistă, se 
năpusteşte, din prilejul adunării Ligii culturale, ce a avut loc ieri, în 
Bucureşti, din nou asupra fruntaşilor Partidului Naţional, contra cărora 
ridică acuzele cele mai neruşinate şi infame”.
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Însemnările unui ofiþer în rezervă
Bucureşti, în 14 August 1916.
Mobilizarea! Vestea că ea a fost hotărâtă în Consiliul de 

Coroană de astăzi a căzut ca un trăsnet, din senin. Parcă nici nu-mi 
vine s-o cred. Dar ea zboară din om în om, din casă în casă, din stradă 
în stradă, cuprinzând cu iuţeala unui pârjol tot oraşul.

La Gara de Nord se lipeşte, pe seară, ,,noul” mers al trenurilor, 
întocmit de Marele Stat Major al Armatei, iar pe la răspântii mai 
umblate, glasuri ascuţite de trâmbiţe sfâşie văzduhul, zvârlind în cele 
patru vânturi vestea mobilizării.

S-a înserat şi lumea nu mai pleacă de pe străzi. Rarele felinare, 
aprinse pe la câte un colt de stradă, strecoară prin geamurile lor, de 
curând vopsite în albastru, o lumină scăzută, sinistră.

Şi iată că, deodată, zvâcneşte, de undeva, dinspre răsărit, o 
cărare de lumină, care se înalţă drept spre cer, apoi se pleacă puţin, 
întinzând prin înălţimi un ştergar de aur, nemăsurat de lung, şi piere 
dintr-odată. E un reflector. Pare a fi ochiul unui uriaş, care stă ascuns 
de lume şi se preface că doarme. Din când în când, ochiul său fantastic 
se deschide şi pătrunde întunericul. Şi, atunci, lumea se gândeşte la 
primejdia ce poate veni de sus, din aer, şi cei întârziaţi pe străzi 
pornesc, încet-încet, spre casele lor. 

Bucureşti, în 15 August 1916.
Ziua trece fără să bag de seamă cum, dar clipele înserării sunt 

parcă mai sinistre ca aseară. Reflectoarele cercetează, din ce în ce 
mai des, din ce în ce mai stăruitor, tăcutele căi ale înălţimilor cereşti, 
trimiţând spre ele trâmbe de lumină gălbuie, în care văzduhul pare a 
fierbe, a se-nvălura, uneori. Oraşul e înecat în întuneric şi cele dintâi 
ceasuri din noapte trec uşor. Deodată, însă, clopotul Mitropoliei începe 
a suna şi, nu după multă vreme, se aud şi clopotele altor biserici. 

Un Zeppelin.
Reflectoarele trimit, în toate direcţiile, speteze de lumină, care 

se încrucişează, se îngemănează, se desprind, apoi şi iscodesc 
stăruitoare prin înălţimile pline de taină.

E o linişte cum nu s-a mai pomenit. Ai zice că oraşul, simţind 
primejdia care se apropie, o aşteaptă cu răsuflare oprită.

Şi, deodată, o bubuitură prelung răsunătoare cutremură 
văzduhul. O mitralieră începe a toca şi tunuri, aşezate cine ştie unde, 
bombardează corabia blestemată, ce pluteşte prin întunecatele 
singurătăţi ale tăriilor cereşti. Flăcările, ce ţâşnesc la spargerea 
şrapnelelor, licăresc, când şi când, prin văzduh ca nişte fugare semne 
de foc, ca nişte slove neînţelese. Dar, peste câtva timp, totul se 
linişteşte şi oraşul aţipeşte ca un bolnav, după o criză.

Bucureşti, în 16 August 1916.
Ministerul, unde sunt slujbaş, fiind închis, ieri, din cauză de 

sărbătoare, trebuie să pierd şi ziua de azi, pentru a depune câteva 
hârtii, ce-mi fuseseră date spre cercetare, aşa încât nu pot pleca decât 
mâine, dimineaţa.

Focşani, în 17 August 1916.
Spre a putea să plec, azi, dimineaţa, la orele şapte, m-am 

sculat cu noaptea-n cap. Copila mea dormea liniştită: Am sărutat-o 
uşor, spre a n-o deştepta, mi-am luat, apoi, rămas bun de la soţie şi, pe 
la orele trei, am plecat.

Cu Dumnezeu, înainte!
De intrarea în gară nici nu te poţi apropia, căci scările, trotuarele 

şi o parte din curtea unde se învârteau trăsurile sunt pline de mobilizaţi, 
care, spre a fi mai aproape de tren, au venit, aci, de aseară, culcându-
se pe pietrele tari şi calde ale pavajului. Cei mai mulţi sunt olteni, care 
vor să se repeadă întâi pe acasă.

Pătrund în gară, pe unde era ieşirea, şi, cu ajutorul unui soldat, 
duc la cântarul de bagaje un cufăraş de nuiele, în care soţia mi-a 

aşezat lucrurile ce nu au încăput în lădiţa de campanie. În gară e 
întuneric şi un aer neprimenit, cald, stricat.

Nici un funcţionar, nicăieri. Şi eu, care-mi închipuiam că voi 
putea preda imediat cufăraşul, pentru ca, apoi, să am cel puţin trei ore, 
până la plecarea trenului, spre a-mi putea găsi un loc! 

Abia pe la cinci şi jumătate, un moşneag, care tuşeşte ca un 
ofticos, aprinde un bec, la cântarul de bagaje şi, pe la şase şi un sfert, 
predau cufăraşul, rugând stăruitor să fie îmbarcat în trenul 121, cu care 
plec.

Se deschid uşile de la intrare şi lumea năvăleşte înăuntru ca o 
apă ce vine furioasă. Sălile, coridoarele, peronul se umplu într-o clipă.

Trenul care merge la Moldova vine încărcat de clădării de 
oameni, care s-au suit în el tocmai de unde se formează. Cu mare 
greutate, răzbesc, prin învălmăşagul de pe peron, fac vânt lădiţei într-
un vagon deschis, în care era un automobil şi m-arunc şi eu, după ea, 
din mersul trenului. Într-o clipă, acest vagon s-a umplut de mobilizaţi, 
care în uniforme ostăşeşti, care în haine civile. Stăpânii automobilului, 
venind peste câteva minute, nu mai găsesc nici un loc şi abia izbutesc 
a se cuibări în el, împreună cu câţiva prieteni.

Pe la ceasurile şapte şi jumătate, plecăm.
Mobilizaţii îşi iau, cu urale năprasnice, rămas bun de la 

Bucureşti. Sunt mii de oameni, care stau tescuiţi prin vagoane şi pe 
platforme, înghesuiţi pe acoperişurile vagoanelor, încleştaţi roi pe scări, 
călări pe tampoane, cocoţaţi prin cuştile frânarilor, spânzuraţi de cine 
ştie ce belciug. Şi sute de alţi mobilizaţi rămân în gară, obidiţi că trenul 
pleacă fără ei.

Încet-încet, încetinel, ieşim la câmp. E o strălucitoare dimineaţă 
de sfârşit de vară. Stau pe marginea vagonului, cu picioarele atârnate 
în jos, şi sorb adânc în piept aerul curat. Pe alocuri, oamenii cosesc 
sorgul. Unul din ei s-a oprit din cosit şi se uită la noi, rezemat în 
coportie. Umbra lui se aşterne aproape albăstrie pe cositura verde.

Din fiecare gară, se urcă în tren alţi mobilizaţi. Te miri unde mai 
încap. Unii din ei au venit cu căruţele până la gară. Când intră în staţie 
trenul nostru, ei îşi iau foarte simplu rămas bun de la ai lor, dând mâna 
cu fiecare din ei, şi se reped apoi la vagoane, spre a-şi cuceri locurile. 
Mă uit bine la ei: sunt dârzi, cu feţele întunecate, dar fără nici o lacrimă 
în ochi. Când maşina fluieră de plecare, un gornist sună „Înaintarea”, 
iar flăcăii de pe acoperişuri chiuie ca la nuntă. Femeile rămân 
plângând, în gară, câte-o bătrână face mătănii trenului, iar un copilaş 
bălan, de la un canton, se închină la trecerea noastră.

Soarele dogoreşte şi oamenii suferă de sete.
Pe la orele patru şi jumătate, ajung în Focşani, unde cobor şi 

unde constat că nu mi-a sosit cufăraşul. La hoteluri, nici o cameră. 
Spre norocul meu, dl Ştefan Macedon mă duce la familia Nămolăşanu, 
cu care se înrudeşte şi unde sunt primit cu cea mai frumoasă 
bunăvoinţă.

Focşani, în 18 August 1916.
M-am prezentat, astăzi, la Batalionul 1 Cetate, unde comptez. 

Nu se ştie nimic despre soarta ce le aşteaptă pe trupele de Cetate, în 
acest război. Se zvoneşte ba că vor fi date la tunuri de asediu, ba că 
vor fi împărţite pe coloanele de muniţiuni, ba că vor forma trupe de 
ocupaţiune. 

Şi ce rol precis avea Regimentul 1 Cetate, în anul 1897, când 
făceam eu oştirea în el!

Aşa trec toate în această lume.
Seara, mă întâlnesc cu câţiva camarazi, care îmi spun că, 

mâine, trebuie să mergem la forturi.

C. Sandu-Aldea

(Luceafărul, Anul XIV, nr. 2, 
15 ianuarie 1919)


