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Rãdãuþii, înainte de mãrturisire

Mereu aceiaºi, indiferent de vremea care macinã doar stelele de
pe cer, trãindu-se ºi ajungându-ºi sieºi prin fericiri depline sau care mãcar
acopãr clipa cu desãvârºire, Rãdãuþii mãrturisiþi sunt, de fapt, cei care,
asemeni cercurilor tainice din trunchiul unui copac, întregesc o aparentã
identitate în pãdurea cea mare, ºi ea cu aparentã identitate în ºi mai
aparenta concreteþe a existenþei. Sunt importanþi Rãdãuþii aceºtia, sunt
importante generaþiile grãbite, care doar se mimeazã unele pe altele, dar
ºi mai importantã este domniºoara Aspazia Tofanel, mereu fragedã,
naturalã ºi explodând de bucuria trãirii clipelor. Praf ºi cenuºã veþi crede
cã s-a ales din frãgezimea, din naturaleþea ºi din bucuria femeii de cândva,
deºi toate existã, deºi toate se mutã, deja, tainic de firesc ºi firesc de
tainic, în femeile clipelor cãrora le vine sorocul conºtientizãrii prin trãire.
Domniºoara Aspazia Tofanel existã ºi va exista mereu, iar dacã nu mi-ar
fi dat sã fiu atât de vremelnic, probabil cã m-aº îndrãgosti de ea
nepãmânteºte ºi pentru totdeauna.

Sunt importanþi Rãdãuþii veºnic nepãsãtori, lustruindu-ºi pantofii
cu pseudomemoria lui ªtefan cel Mare (cea care-i absolvã de
responsabilitatea unei memorii profunde ºi exhaustive), dar numai în
ceasurile de sublimã trãire naþionalã, care ºi ele sunt veºnice ºi prin toate
redescoperite, din moment ce „pot sã fure toþi, dar sã fure... româneºte!“.
În fond, este ºi naþionalismul trâmbiþat o aparenþã de identitate în ºi mai
aparenta concreteþe a existenþei.

ªi tot în aparenþã ar mai exista un Rãdãuþi, unul cu poteci de luminã,
pe care pãºesc neauziþi Ion a lui Gheorghe Sbiera, Iraclie Porumbescu,
Samson Bodnãrescul, Em. Grigorovitza, T. Robeanu, Iancu Nistor,
George Tofan, Iorgu G. Toma, Dimitrie Onciul, Dimitrie Dan, Sever
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Beuca-Costineanu, Leonidas Bodnãrescul, Mihai Horodnic, Iulian Ves-
per, Ionel Negurã, Vasile Þigãnescu, Teofil Lianu, Petru Rezuº, Dimitrie
Vatamaniuc, Mircea Grigoroviþã, George Damian, Dragoº Cusiac, Matei
Viºniec, Constantin Hrehor, Vasile Andru, Mihai Tatulici, Dumitru
Teodorescu, Ioan Filipciuc, Simon-Petru Oprea, Victor Rusu, Viorel
Dârja, Roman Istrati, Dumitru Rusu, Traian Postolache, Vasile I. Schipor,
Mircea Aanei, Mãlina Aniþoaie sau Daniela Rusu, un Rãdãuþi neasumat,
neconºtientizat ºi faþã de care nimeni nu are nici o datorie ºi, tocmai de
asta, nici nu-ºi poate lustrui pantofii cu el. Nici mãcar în celebrele Vineri
rãdãuþene, când fiecare bãrbat ºi fiecare femeie pãºesc mândri ºi frumoºi
pe macadamul clipelor, conºtienþi de unicitatea lor îndelung repetabilã
prin încredinþare mimeticã. Tocmai de asta nici nu voi aminti de Rãdãuþiul
acesta, chiar dacã licãrele lui contureazã ºi înveºnicesc vremuirile. În
definitiv, despre cerul Rãdãuþilor nici nu mi-am propus sã vorbesc, pentru
cã aparentul petec de cer este doar ceea ce se vede din oricare colþ al
planetei, adicã o fereastrã, ºi ea din ce în ce mai puþin conºtientizatã,
spre dumnezeire.

Dragi mi-s Rãdãuþii mãrturisiþi, Rãdãuþii veºnic vii, Rãdãuþii de
dinainte de naºterea timpului, prin care trece, mereu fragedã, mereu
naturalã ºi pururi fericitã, domniºoara Aspazia Tofanel.

Ah, dacã n-ar fi fost sã fiu atât de vremelnic!

*
Am cunoscut ºi îndrãgit Rãdãuþii în vremurile în care-mi

conºtientizam „nesãbuita-mi vârstã”, probabil cã la începuturile
durabilitãþii celui mai durabil primar al oraºului, Mihai Frunzã. Era, pe
atunci, în valea largã ºi luminoasã a Sucevei, un târg fermecãtor, mult
mai frumos decât cele de prin preajma Vienei, cum deja stabilise Ciprian
Porumbescu, un târg pe care îl descopeream drept timp-netimp, drept
mit, drept dragoste, drept credinþã, deºi peste „icoana sufletului“, deci
peste cuvânt, se trãseserã obloane ºi uºi zãbrelite, astfel ca nici un þipãt,
astfel ca nici un pumn încleºtat sã nu mai rãzbeascã dinspre vremuri
înspre sângele nostru aprins.

Rãdãuþiul nu mai avea eroi ºi martiri, se însingurase ºi îºi uscase
rãdãcinile din care se desprinsese. Poeþii lui muriserã, iar luptãtorii din
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munþi sângerau prin neºtiutele închisori ale patriei. Murise ºi Vladimir
Macoviciuc, eroul rezistenþei româneºti în munþi, care pecetluise cu
sângele lui destinul românesc al sudului Bucovinei, iar cel care încercase
sã-l captureze, ºeful jandarmilor rãdãuþeni, maiorul Ioan D. Popescu, el
însuºi erou, dar al umanitãþii, abia se mai îndura pe sine, anonimizat,
îmbrâncit în platitudinea unei vieþi, cãreia deja îi strigasem: „Opriþi
planeta, eu vreau sã cobor!“. Era un timp-netimp în care un om desãvârºit,
Vladimir Macoviciuc, murea pentru libertatea brazdelor natale, tot aºa
cum un alt om desãvârºit, Ioan D. Popescu, se lãsa pradã vremurilor,
golindu-se de sine. ªi nu ºtiam, pe atunci, nici de unul, nici de celãlalt,
dar, chiar dacã aº fi ºtiut, tot n-aº fi avut înþelepciunea de a-i înþelege pe
amândoi ºi de a cinsti, aºa cum se cuvine, sacrificiul amândurora, pentru
cã sacrificiul este, întotdeauna, blamat, din douã pãrþi, de laºitãþile
sporovãitoare, de cârtelile obtuze ale protestatarilor de sufragerie, care
trec fãrã urme prin lumina zilei, dar împovãreazã adierile de vânt cu
zgura orgolioasei lor inexistenþe. Pentru cã aºa-i datina la români: sã se
tot mâleascã uitare ºi indiferenþã peste toate vestigiile durabilitãþii.

Vladimir Macoviciuc ºi Ioan D. Popescu, potrivnici în epocã, dar
uniþi ºi uciºi de o aceeaºi dragoste de Neam ºi de Þarã, sunt personajele
tipologice ale unui Rãdãuþi durabil, dar, din pãcate pentru destinul nostru
istoric, ne tot este dat ca personajele care ne-ar putea sublima sã trãiascã
desluºiri diametrale, tot aºa cum nouã ne este datã o altã sortire, motivatã
de desluºiri diferite, dar justificatã doar de oportunitãþi, de aceste
revoltãtoare ademeniri ale clipei. ªi, astfel, graþie vremelniciei din noi,
personajele exemplare ale vieþii noastre istorice îmbracã, de nevoie,
cãmaºa celei mai încenuºate uitãri.

Rãdãuþii „nesãbuitei mele vârste“ se înstrãinaserã de memorie ºi
îºi bandajaserã grijulii toate rãnile ºi suferinþele. Sclipeau în soare, afiºând
memoria acceptatã, dar neconºtientizatã, cea sugeratã de contururile
îndrãzneþe ale clãdirilor de patrimoniu, iar înspre margini înfloreau alb,
luminos, într-o geometrie a modernitãþii, de care mulþi aveau sã se dezicã
în curând. Iar Mihai Frunzã, primarul acelei epoci, era aidoma Rãdãuþilor:
calm, zâmbitor ºi de o seninãtate interioarã inconfundabilã. ªi s-a legat
între noi, încã de atunci, o prietenie temeinicã, o prietenie care m-a adus,
adesea, pe strãzile Rãdãuþilor pentru a privi sau a simþi iscoditor, o
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prietenie confirmatã ºi de paginile acestei cãrþi.
Odatã, sã fie vreun an de atunci, venisem împreunã cu Mihai

Pânzaru-PIM pentru a privi culorile durabile ale Rãdãuþilor, statornicite
de inegalabilii artiºti ai oraºului. Îmi doream niºte tablouri ale lui Dumitru
Savu, pictor de un superb bucovinism, tablouri pe care nu mi le-am mai
putut permite. Mihai Frunzã era plecat din oraº, dar îi simþeam peste tot
prezenþa, aºa cum le-am ºi mãrturisit domnilor Ilie Starcinschi, viceprimar
al Rãdãuþilor, ºi Traian Postolache, pictorul. Era de faþã ºi Mirela Rusu,
purtãtorul de cuvânt al Primãriei, ºi, dacã nu mã înºealã memoria, ea a
adus în discuþie problema unei monografii rãdãuþene. Nu-mi plac
monografiile, deºi am scris multe, ce-i drept, fãrã sã respect tipicul
orgolios ºi revoltãtor de rigid al genului. Atunci am sugerat cã ar trebui
alcãtuitã o carte de mãrturii, o carte care sã retrãiascã epoci, destine ºi
mentalitãþi. O carte prin care obºtea sã poatã respira, descãtuºatã de vremi
ºi de vremuiri. Nu-mi puteam închipui, atunci, cã mãrturiile rãdãuþene
pot limpezi capitole întregi de pompoºenie bucovineanã, numitã „istorie“
ºi cã, atunci când aveam sã purced la cãlãtorie prin vremuri, urma sã ºi
vãd, urma sã ºi sufãr, pânã ce sufletul meu se va fi transformat într-un
deget ridicat acuzator înspre veacurile de captivitate religioasã a
strãbunilor. Captivitatea strãbunilor mei, captivitatea strãbunilor
dumneavoastrã, rãdãuþenii.
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Documentele mãcinãrii de sine

Dacã „Bucovina este þara clasicã a trecutului românesc propriuzis“,
atunci Rãdãuþii sunt exponenþiali pentru Bucovina, pentru cã „nicãieri,
pe tot cuprinsul românesc, nu se aflã, pe un spaþiu atât de mic, atâta
bogãþie de istorie româneascã, atâta bogãþie de amintiri scumpe ale
trecului nostru“ (Dimitrie Dan: Din trecutul Bucovinei, Convorbiri
literare, 1915, pp. 742, 743). E drept, o istorie ignoratã pânã la
contrafacere ºi un patrimoniu de amintiri veºnic recreate pentru neostenita
manipulare a unui neam lipsit de memorie ºi tocmai de aceea extrem de
fudul ºi de sigur pe sine. Un neam care tot priveºte în întunecimea pustie
a lãzii sale de zestre, în care nu depune niciodatã nimic, dar din care se
risipesc miasme ameþitoare, îmbãtându-l, exaltându-i simþurile ºi fãcân-
du-l sã creadã cã, în adormirea-i secularã, s-ar ºi întâmpla ceva („bogãþie
de istorie româneascã“). ªi nu se întâmplã nimic altceva decât cã vin ºi
pleacã anotimpurile, desfrunzind sau înmugurind pãdurile, doborând
copacii ºi slobozind vlãstarele spre luminã. În fiecare clipã, un alt codru
se oglindeºte pe cer, deºi noi nu-l cunoaºtem decât prin copleºitoarea lui
aparentã veºnicie. Numai cã, dacã i-am asculta cu înþelepciune ºoptirile,
l-am auzi pizmuind cu fiecare copac despre veºnicia neamului românesc
din Bucovina, pentru cã drept veºnici ne percepe ºi codrul, din moment
ce aceleaºi chipuri, gesturi ºi vârste ale fãpturilor miºcãtoare i se perindã
lui, codrului trecãtor ºi conºtient de propria-i efemeritate, prin retina-i
calmã ºi netemãtoare. O retinã pe care am avut-o ºi noi, cândva, pe când
eram „neamul unor oameni de aur, cu duh cumpãnit ºi cuminte“, care
„nu cunoºteau suferinþa ori truda, ºi nici bãtrâneþea nu-i dobora, ci de-a
pururi cu zdravene mâini ºi picioare se veseleau în petreceri, feriþi de
orice amaruri. Moartea uºoarã ca somnu-i primea ºi averile toate ei
stãpâneau, cãci pãmântul cel rodnic din propria-i voie fructe dãdea din
belºug; paºnici trãiau ºi în tihnã, roadele îºi împãrþeau cu cei deopotrivã
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de vrednici“. Pe atunci, eram doar „plini de cirezi ºi de turme-ndrãgiþi“
ºi trãiam aproape de cer ca sã-i putem descifra scrierile sacre, pentru cã
ursit era ca „omul sã urmeze pilda Pãmântului, Pãmântul sã urmeze pilda
Cerului, iar cerul sã urmeze pilda“ unui „lucru alcãtuit nedesluºit, vieþuind
dinaintea Cerului ºi a Pãmântului“, pilda a „ceea ce nu are nume ºi este
începutul Cerului ºi al Pãmântului“. Pe atunci îngheþul era scris pe cer
sub formã de ºarpe (Constelaþia Dragonului – „La relation entre le ser-
pent et l‘hiver est maintenant d‘un grande importance“, constatã Hermann
Wirth), trãiam sub semnul ursului (eram cei de sub Ursa Mare), asistam
la moartea ºi la învierea luminii sub semnul cerbului (Capricornul), apoi,
dupã ce „prima lance aruncatã de mâna unui om a ucis un alt om“, s-a
nãscut istoria, iar memoria ni s-a ofilit ºi ne-a ars sufletele cu
surprinzãtoarea ei uscãciune, aºa cã ne-am scuturat de memorie,
încredinþându-i cenuºa enigmaticã datinilor, iar rãmãºiþele de memorie
veºtejitã transformându-le în cele câteva cãrþi sfinte ale neamului
omenesc, din care am citat fãrã a le individualiza, convins cã toate conþin
aceleaºi strãfulgerãri de veºnicie, de nenumit, vremelnic fiind doar ceea
ce poartã un nume, inclusiv cel care ºtie ºi cãruia i se spunea „Io“, aºa
cum se intitulau, pe nedrept, pentru cã ei uitaserã deja, ºi primii noºtri
voievozi, ultimii ºtiutori fiind „vlazii“ (stãpânitorii) de dinainte de
Descãlecat, despre care vom mai vorbi, dar ºi „vladul“ Bogdan I
Întemeietorul. Voievozii de mai târziu, ºi mai goliþi de memorie, ºi mai
înstrãinaþi de neam, ºi-au zis „Ioan“, adicã „ºtiutor de cer“, „pãrintele
ceresc“ numindu-se Anu-Yahve în cãrþile sfinte ale evreilor, Tarkit-Anu
în miturile sciþilor ºi Ur-Anu (Uranus) în mitologia grecilor, care, dupã
migraþia „zeilor“ ionieni spre sud, preiau de la „uriaºi“, cu superficialitate,
o anumitã milotologie, individualizând doar roata („Ur“) cerului („Anu),
pe care o mutaserã ºi pe pãmânt drept „horos-huray“, adicã horã, hora
fiind, în fond, un ritual de retrãire a cerului, adicã a luminii în toatã
splendoarea ei. Pentru cã „au fost lumini create ºi lumini necreate“, dar
„singura luminã pe care o consumi aici este specacolul Cerului, al Lunii
ºi al Soarelui“, cum îi desluºea Ahura Mazda lui Spitama Zarathoustra
rostul „seminþelor“ umane de dupã crearea „ºarpelui-iarnã“ de cãtre
Angra-Maingu, când salvarea omenirii a venit de la „corabia VARA“
(de care se vorbeºte ºi în colindele provensale, alãturi de „d‘ALBA“,
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Alba sau Dalba fiind stãpâna florilor de mai, adicã Luna), iar Ahura
Mazda ne încredinþa cã a „fãcut fiecare þarã dragã poporului ursit sã o
locuiascã, chiar dacã nu avea farmec în ea“, ºi „astfel este înscãunat Fiul
Cerului“, cum se continuã în altã carte sfântã a omenirii, cea relevatã ºi
revelatã lui Lao Tse.

Bucovina are farmec chiar ºi pentru cei ursiþi sã iubeascã
nepãmânteºte alte meleaguri, iar farmecul ei omenesc, de fapt divin-
omenesc, constã în incredibila pãstrare, la nivelul subconºtientului, prin
datinã, obicei ºi tradiþie, a învãþãturilor strãvechi, a iniþierilor în tainele
universului care þin de începuturile rasei nordice, cum îi numesc europenii
pe hyperborei, adicã pe strãbunii tuturor neamurilor europene. Ce-i drept,
de pe aici au pornit ºi druizii (clarvãzãtorii, proorocii sau ktisti, sau
oamenii sfinþi ai Taoismului, pe care încã-i mai cinstim drept „Blajini“
sau „Rahmani“), dar fãrã sã ºtim cã „er Rahman“, adicã „cel Îndurãtor“,
adicã Blajin, i se spune ºi lui Allah, în „Coran“ (crezându-se, cândva, cã
Allah ºi Rahman ar fi douã zeitãþi diferite), deºi profetul Mohamed nu se
trãgea din hyperborei, dar avea conºtiinþa lui Unu, conºtiinþa nenumitului
Tatã-Ceresc. Uimitor este faptul cã, în primul secol al mileniului doi,
încã mai existau, în teritoriul numit astãzi Bucovina, fãrâme de memorie
ancestralã, conservate în „Rohonczy Codex“, un document vechi extrem
de interesant, pãstrat la Budapesta, dar descifrat, transcris ºi tradus, re-
cent, de bucovineanca Viorica Enãchiuc. Un document care cuprinde
cântece de-ale blakilor, discursuri rãzboinice ºi corespondenþe cu
bizantinii, susþinute de un „Vlad“ sau altul (în slavã înseamnã proprietar,
stãpân, deci „majores terae“, adicã puternic al acelor locuri, cum îi numea
pe liderii obºtilor vlahe, în 14 noiembrie 1234, episcopul Grigore, într-o
scrisoare adresatã regelui Bela), un „Vlad“ care mereu urmeazã „Calea
cu strigãt de ºoim“ (pg. 23), „Cale victorioasã, Calea geþilor“ (pg.27),
jurând „rãsunãtor pe Rarãu“ (pg. 31), pentru cã, aºezând „închinare,
Rarãul Calea-þi merge“ (pg. 41), „Rarãul merge, vesteºte victoria“ (pg.
35) ca „sã fie sprijin Daciei unite“ (pg. 63).

Într-un aparent exces de naþionalism, Dimitrie Dan susþinea, în
„Cronica Episcopiei de Rãdãuþi“ (Viena, 1912), „cum cã începutul
Rãdãuþului, ca localitate, se strãpune pânã în timpul Dacilor, respective
Romanilor, când el sã se fi numit Rottacenum“ (pg. 1). Mãrturisitor de
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Bucovinã, iar mãrturisirea nu se poate sãvârºi fãrã trãire, Dimitrie Dan,
cu excepþia presupusului, dar inexactului nume strãvechi, intuia un adevãr
care existã dincolo de cioburile dacice, bastarne ºi celtice pe care
arheologii, începând din vremea austriecilor, le tot descoperã în Bucovina.

În credinþele ariene, cele din care se trag, în fond, toate religiile
regionalizate ale lumii, existau câteva relaþionãri cosmice, precum
„hidoºii ºerpi care înconjurã Pãmântul“ (Edda, versul 53), adicã cele
douã calote glaciare ale polilor, spaþiul dintre cer ºi pãmânt, numit Hera
la greci (care renaºte, dar numele ei este „fântânã“, adicã Maria), dar
simbolizat ancestral de ºoim, spre ºoim tinzând urcatul pe înãlþimi
(„Pãmântul s-a ridicat din nou din mare / Torente de ploaie au cãzut,
deasupra zbura ºoimul“, Edda, versul 56), Calea („Oamenii mãrºãluiau
Calea spre paradisul speranþei lor“, Voluspa, 50; sau „Când marea a atins
însuºi cerul / inundând pãmântul, aerul era de gheaþã, / viscolele erau
aduse de vânturi aspre, / ploaia domina Calea Destinului“, Hyndluljoth,
44) ºi „muntele sfânt“ sau „înãlþimea sfântã“ (cea simbolizatã de turnul
templelor hinduse, dar ºi de piramidele egiptene), munte sau înãlþime
care se numea Ara-Ra (Ararãu se numeºte ºi astãzi valea lacului scufundat
de lângã Rarãu, lac sub formã de „deschizãturã rotundã, din care izvorãºte
o apã numitã Izvorul Sacru“, cum menþioneazã Lao Tse; Ararat se numeºte
muntele sfânt în cãrþile sfinte de inspiraþie sumeriano-indicã), Ara
însemnând arieni, iar Ra însemnând izvor, origine, deºi, mai târziu,
datoritã felahilor egipteni, urmaºi ai pelasgilor, soarele, ca izvor al luminii,
avea sã se numeascã Ra.

Cele câteva citate din diverse cãrþi religioase se regãsesc cu acelaºi
conþinut ºi în celelalte, întãrind, în fond, zicerea Sfântului Augustin, care
susþinea cã tot „ceea ce, în prezent, se numeºte religie creºtinã a existat
ºi la cei vechi ºi nu era absentã la începuturile neamului omenesc, pânã
la apariþia lui Hristos întrupat, dupã care religia adevãratã, care era deja
prezentã, a primit numele de religie creºtinã“.

Dar simbolurile acelea strãvechi, care contureazã reperele
spirituale ale celor care au supravieþuit marelui diluviu, trecute în plan
secundar de cãrþile sfinte ale omenirii, s-au pãstrat nu doar la nivelul
subconºtient al datinii, ci ºi la cel al memoriei (ce-i drept, exprimatã
incifrat) locuitorilor acestor pãmânturi din primele secole ale mileniului
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doi. În „Rohonczy Codex“ înãlþimea are o strãveche sacralitate („O, cel
care locuieºte pe înãlþime“, pg. 73; „pizma sã nu primeºti jurând pe
înãlþime“, pg. 47; „pe înãlþimi strigãtul tãu sã trãiascã“, pg. 9, etc.), cea
a comuniunii cu Cerul („Sã fiu întreit puternic Cerului“, pg. 15; „lucrãtura
stelelor pentru ei curge“, pg. 15; „miºcarea stelelor vã apãrã“, pg. 175;
„mai ales miºcarea stelelor aºteptaþi, mai ales cedând, dacã miºcarea
stelelor aºtepþi“, pg. 175; „merge Fecioara“, pg. 85, deci constelaþia, iar
cerul reflectã „puternice brãzdare în 44 ieºiri“, pg. 15, etc.), a comuniunii
cu Cerul doar prin urmarea Cãii („mergeþi Calea cu strigãt de ºoim“, pg.
3; „cum Calea va merge din nou la Rarãu“, „strigaþi Calea puternicã pe
cale“, „strigaþi Calea puternicã“, pg. 11; „mergeþi statornici pe uscat la
Rarãu ºi alege sã ai parte de viaþã cu mântuirea Cãii“, pg. 15; „trãieºte-þi
Calea puternici mergând la Rarãu“, pg. 17, „desfãºoarã timpul Cãii
strãlucitoare a geþilor“, pg. 51, „sã fii sprijin Daciei unite“, pg. 167, astfel
ca „pentru Dacia Muntele pãmântului sã fiu“, pg. 171; „la Rarãu hotãrãºte
sã trãieºti unit în putere“). Iar ºoimul, deci calea spiritului, în care grecii
vedeau doar vãzduhul, are accente ºi mai interesante: „Erai strigãt de
ºoim unit“ (pg. 217), „Cu strigãt de ºoim unit, cugetã, mai ales trãieºte“
(pg. 19), „strigãt de ºoim luptãtor sã brãzdezi pentru Dacia“ (pg. 65),
„trãieºte cu strigãt de ºoim“, „cu strigãt de ºoim puternic îngãduie sã
trãieºti curat (pg. 5), „trãieºte însetat, unitar cu strigãt de ºoim, / Hotãrâþi
Calea curatã... cu strigãt de ºoim puneþi Calea puternicã“ (pg. 5). Nu
întâmplãtor existã în Rarãu Piatra ªoimului, strigãtul, de fapt strigarea,
fiind închinarea, deci Calea spiritului.

ªarpele, simbol al îngheþului, pentru cã Constelaþia Dragonului se
aflã, pe cer, înspre polul nord, cinstit de daci ºi prin stindardul totemic
(ªarpele cu cap de lup ºi nu invers), dar ºi prin douã sãrbãtori, cea a
intrãrii ºi cea a ieºirii ºarpelui în pãmânt (sciþii numea ieºirea ºarpelui
din pãmânt Argimpasa, adicã „trecerea zãpezii în iarbã“), are parte de
invocaþii ºi de încredinþãri blake ciudate („Balaurul sã asculte strigãt de
ºoim“, pg. 69; „Biruiþi uniþi, dintr-o loviturã ai nimicit, dacã slujeºti
ªarpele“, pg. 183; „ªarpele e dupã Calea înfrântã“, pg. 11; „timpul
provoacã ªarpelui hãrþuire“, pg. 57, etc), dar ºi de referiri limpezi la
Constelaþia Dragonului, precum în invocaþiile: „O viaþã, tãciunele
ªarpelui, puternic veghetor, / înºelãtor sã nu primeºti, sã nu primeºti a te



Ion Drãguºanul

14

uni / Cu prorocirile ªarpelui, anuale, pentru cã lovit / Vei fi“ (Jurãmântul
tinerilor blaki, pg. 3); „Sã juri, viteazule, vremea ªarpelui am lovit!“
(pg. 7); „Cu palisadã, în mânia ªarpelui ori nu, în aceeaºi stare ai ales
palisada“ (pg. 11).

Când susþinea cã Rãdãuþii au existat, ca localitate, încã din vremea
Dacilor, inimosul mãrturisitor de Bucovinã care a fost Dimitrie Dan pare
sã nu se fi înºelat, în ciuda faptului cã informaþiile de care putea benefi-
cia el, pe atunci, erau mult, mult mai puþine decât cele pe care le ignorãm
noi astãzi, dar ºi vag deformate de structura lui interioarã de preot
ortodocs. Nici mãcar despre vremurile Descãlecatului, vag descrise în
tradiþii orale, nu avea de unde ºti prea multe preotul Lujenilor ºi, apoi, al
Strajei, nãscut la Suceava, dar asta nu l-a împiedicat sã fi fost ferm în a
susþine cã, „pe timpul înjghebãrii statului Moldovei, Rãdãuþul sã se fi
chemat satul lui Radu sau Radomir“ (op.cit., pg. 1), bazându-se, desigur,
pe uricul din 18 noiembrie 1393, prin care Roman Vodã întãrea fiilor lui
Dragomir Albu (Dolh, în româna veche) „un sat pe Suceavã... iar hotarul
acestui sat, dinspre o parte, Suceava, de la obârºia Sucevei drept la Movilã,
la satele lui Radomir, de acolo drept peste câmp la altã movilã, de acolo
drept la ocolul lui Radomir, la cornul de jos, de acolo la stejar, la marginea
dumbrãvii, ºi de la stejar drept peste câmp la o movilã, de acolo, prin
mestecãniº, la altã movilã, de acolo drept la plop, de acolo drept la
Suceavã“. Hotarul acesta, insuficient indentificabil prin toponime, nu-i
obligatoriu sã fie al Rãdãuþilor. Existã, totuºi, un reper, care se alãturã
toponimului Suceava, respectiv referirea la fiii lui Dragomir Albu, care
au fost Todor, Dimitrie, Petru, Mihail ºi... „Giurgiu de la Frãtãuþi“,
confirmat în 14 octombrie 1489, cu referirea la locul „unde au fost curþile
lui Giurgiu de la Frãtãuþi“. Ceea ce înseamnã cã hotarnica din 1393 se
referã la satul Frãtãuþi, hotarul ducând „la satele lui Radomir“ ºi „drept
la ocolul lui Radomir“, ocol sau „câmp“, cum i se mai spunea pe atunci,
însemnând, de fapt, þinut, teritoriul unui „Vlad“ (proprietar, stãpân, mai
mare al pãmântului). Radomir s-ar traduce, aproximativ, prin sintagma
„pace frumoasã“ sau, de ce nu, prin „frumosul pãcii“. Asta nu înseamnã
cã trebuie sã ne gândim la o cãpetenie slavã din legendara þarã a Haliciului.
Nici mãcar la o cãpetenie nu-i obligatoriu sã ne gândim, din moment ce
e posibil, judecând dupã moda vremii, sã nici nu fie vorba de un nume,
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ci despre un toponim, ceva de genul „þinutul armonios“ sau, mai
tradiþional spus, „gurã de Rai“. Sugestia aceasta e contrazisã, desigur,
de istoriografie, care a consacrat ipoteza, pe care nici nu vãd de ce aº
pune-o la îndoialã, cã toate toponimele la plural ar conserva, de fapt,
numele ctitorului de sat, al strãbunului iniþial. În Bucovina avem un astfel
de exemplu, certificat de uricul din 16 februarie 1428, în care satul
întemeiat de Pancu se va numi Pancouþi, iar cel, din apropiere, întemeiat
de Luca, fiul lui Pancu, se va numi Lucaveþ. În cazul Rãdãuþilor, însã, nu
prea cred cã putem face recurs la un anume Radomir (nume des întâlnit
în documentele moldoveneºti), din moment ce, în „ocolul lui Radomir“,
nu existã nici un Radomireºti, cu varianta veche de Radomirouþi. E posibil,
totuºi, ca în memoria obºteascã sã fi supravieþuit numele lui Radomir
drept Rad sau Radu, ºtiut fiind faptul cã nu întotdeauna coincid
formulãrile cancelariilor domneºti cu termenii uzuali într-o epocã sau
alta.

Toate mãrturisirile vechimii, pe care le tot cercetãm de vreun secol
ºi jumãtate, sunt scrise în limbi strãine, iar cele întocmite în cancelariile
domneºti, cu doar câteva excepþii (documentele latine ale cancelariei lui
Petru Muºat), au fost formulate în slava veche. Dacã or fi existat, cândva,
ºi scrieri româneºti, nu avem de unde ºti, mai ales cã, dupã înscãunarea
lui Teoctist Bulgarul pe scaunul mitropolitan moldav, toate scrierile
anterioare, cu excepþia documentelor de proprietate, au fost distruse cu
o incredibilã furie (conform argumentãrilor lui Aron Pumnul din
„Convorbire între un tatã ºi fiul lui asupra limbii ºi literelor româneºti“:
„Ion Paleologul, împãratul de la Constantinopole, ºi patriarhul Iosif,
fratele sãu, hotãrârã sã se uneascã cu biserica apuseanã, sperând cã, prin
aceea, vor câºtiga de la papa ºi de la ceilalþi apuseni ajutor în contra
turcilor. Pentru aceea ºi trimiserã soli la patriarhii de la Ierusalim, Antiohia
ºi Alexandria, ºi la principele ºi mitropolitul Moldovei ca sã meargã cu
toþii la sinodul de la Florenþa. Merserã cu toþii în persoanã, alþii îºi trimiserã
solii. În 5 Iulie 1439, subscrise, împreunã cu alþii, ºi Mitrofan, mitropolitul
Moldovei, cã recunoaºte unirea bisericei greceºti cu cea latinã. Singur
Marcu, arhiepiscop de Efes, nu voi sã subscrie ºi se depãrtã de acolo.
Grecii au aºteptat numai în deºert ajutor de la apuseni în contra Turcilor,
cãci nu le trimise; pentru aceea s-au ºi lepãdat de unire cu biserica Romei
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ºi pe urmaºul lui Iosif, Ghenadie, l-au depus din patriarhie, pentru cã el
tot mai voia sã recunoascã unirea fãcutã cu biserica latinã. Mitrofan,
mitropolitul Moldovei, auzind cã principele Iliaº a reprobat, cu cuvinte
foarte aspre, subscrierea lui la unirea cu biserica Romei, n-a cutezat sã
se mai întoarcã în patrie. Marcu, episcopul de Efes, cel mai înfocat
apãrãtor al dreptcredincioasei biserici rãsãritene, a trimis în Moldova pe
arhidiaconul sãu, pe Teoctist Bulgarul, cu recomandarea ca Moldovenii
sã-l aleagã mitropolit în locul lui Mitrofan... Teoctist, noul mitropolit al
Moldovei, ca sã-ºi poatã apãra pe credincioºii sãi de cãtrã Latini, dete
poruncã ca limba latineascã sã se lepede din bisericã, din judecãtorii ºi
din ºcoalã, ca nu cumva tinerii Moldoveni, învãþând aceastã limbã, sã
poatã citi cãrþile scrise de latini ºi sã se amãgeascã de dogmele lor, iar în
locul aceleia sã introducã cea sârbeascã“). Prin urmare, pentru cã ºi
referirea la „satele lui Radomir“ o aflãm într-un document slav târziu
(1489), într-un uric prin care ªtefan cel Mare întãreºte o danie fãcutã cu
aproape un secol înainte, identitatea lui Radomir este la fel de incertã ca
ºi identitatea lui „Ymor filius Molday“, cãpetenia tãtarã menþionatã, în
1286, de un cãlugãr franciscan, care se întorcea la Roma dupã împlinirea
unei misiuni diplomatice în Crimeea.

Istoricul Gheorghe I. Brãtianu, în studiul introductiv al lucrãrii
sale „Tradiþia istoricã despre întemeierea statelor româneºti“,
concluzionase, cântãrind argumentele unor titani precum Nicolae Iorga,
Nicolae Drãganu sau Vasile Bogrea, cã numele de stâpãnitori valahi, pe
care le întâlnim în cronici strãine, în scrisori ºi în rapoarte, sunt, de fapt,
personificãri ale unor toponime: „Numele unguresc Gyalu e, evident,
românescul Dealu‘ (pronunþat „Gialu“), iar hãrþile mai vechi indicã, de
fapt, acolo, un Dealu-Mare: adicã Gelu“ (op.cit., pg. 210). Urmând aceeaºi
logicã ºi bazându-se ºi pe cercetãrile istoricilor deja numiþi, Gheorghe I.
Brãtianu demonstreazã cã Glad înseamnã conducãtorul vlah cu reºedinþa
în Galahad-Timiº, Menomorut e cneazul din Maroutlak-Bihor, iar Gelu
ar fi, cel mai probabil, conducãtorul obºtesc din Gilãu-Cluj. Despre „Ymor
filius Molday“ nu se pronunþã Brãtianu, deºi e limpede cã sintagma latinã
vorbeºte despre cãpetenia garnizoanei tãtare de la confluenþa râurilor
Repedea (Homor, în tãtarã, grafiat Ymor în latinã) ºi Valea (Molday în
celticã). Prin urmare, e plauzibilã, mãcar de dragul speculaþiei, ºi ipoteza
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cã „Rado-Mir“ ar desemna tot un toponim, referindu-se, de fapt, la þinutul
frumos ºi paºnic în armonia sa desãvârºitã, la „gura de Rai“ pe care noi,
astãzi, o cunoaºtem sub denumirea de þinutul Rãdãuþilor. Ipoteza aceasta
s-ar putea sã fie confirmatã dupã ce istoriografia românã se va ocupa ºi
de documentele islamice, care cuprind mult mai multe informaþii despre
trecutul nostru tainic decât s-ar putea crede, în condiþiile în care, vreme
de mai bine de un veac, pânã la Descãlecat, teritoriul de dincoace de
Carpaþi a fost sub stãpânirea Hoardei de Aur, cu consecinþa cã o parte
dintre satele Moldovei au ºi fost, la origine, sate ale agricultorilor tãtari,
precum ªoldãneºtii, numiþi Tãmârtaºinþi, în 22 septembrie 1411, sau
Mãneuþi, numit Mianouþi, în 9 noiembrie 1433, când mai existau patru
familii de tãtari, printre care cele ale lui Mateis ºi Ivaºcu.

Împotriva stãpânirii Hoardei de Aur pe contraforturile Carpaþilor
au pornit, în câteva expediþii, începând cu anul 1334, oºti ungureºti ºi
pâlcuri de români maramureºeni, conduse de comitele secuilor, Andrei
Lackfy ºi de un cneaz Dragoº, care poate fi ori Dragoº din Bedeu, ori
Dragoº din Giuleºti. Istoricul Aurelian Sacerdoþeanu, pornind ºi de la
tradiþia oralã moldoveneascã, dar ºi de la „Cronica moldo-rus“, în care
se susþine cã „Dragoº voevod a întemeiat prima cetãþuie pe râul Moldova,
apoi a întemeia oraºul Baia ºi alte cetãþi pe râuri ºi pâraie“, opineazã, în
„Succesiunea domnilor Moldovei pânã la Alexandru cel Bun“ (pg. 228),
cã legendarul personaj ar fi, de fapt, Dragoº, fiul lui Giula (Gheorghe, în
româna de astãzi) din Giuleºti, care, aºa cum o confirmã documentele
ungureºti, a participat „la organizarea unei pãrþi din Moldova dupã
alungarea tãtarilor“, dar nici acest Dragoº, ºi nici Sas, care, de fapt, nici
nu-i era fiu, „nu au fost consideraþi ca foºti domnitori ai þãrii, în felul
celor urmãtori“ ºi, în consecinþã, nu au fost incluºi în pomelnicul
mãnãstirii Bistriþa din 1407.

Luptele ungurilor cu tãtarii dureazã vreo cinci ani, pânã în 1339,
când este capturat hanul tãtarilor dobrogeni, Athalamos (Atlamîº, în
tãtarã), cumnatul guvernatorului tãtar al Crimeii ºi al Moldovei,
Kutlubuga (în traducere, Bourul-Norocos), care îºi avea reºedinþa ºi
monetãria în Orheiul Vechi (ªehr al-cedid, în tãtarã). Acest Kutlubuga,
înfrânt ºi de lituanieni, în 1362, în lupta de la Sinie Vody, l-a sprijinit pe
Bogdan din Cuhea (cuhe se numea, pe atunci, fierãria) sã dobândeascã
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þara de dincoace de Carpaþi, care s-a numit, de atunci ºi pânã pe la 1850,
în toate documentele islamice, Bogdania, adicã „þara lui Bogdan“. ªi tot
Kutlubuga i-a dãruit inelul cu pecetea domneascã arhicunoscutã, pe care
era gravat, în scriere arabã, numele lui Allah, capul de bour fiind, de
fapt, semnul zodiacal islamic, regãsit în toate reliefurile selgiucide de
dupã anul 1000. Numele prietenului tãtar al întemeietorului de þarã a
fost pãstrat de toponimul Cãtlãbuga din Basarabia, de urãturã („suntem
din þara lui Ciuca-buga“), dar ºi de clopotele cele mari ale bisericilor
voievodale, care, asemeni celui din Putna, se numeau Buga, adicã Bourul.
Iar semnul heraldic al lui Kutlubuga era, cum se poate vedea pe monedele
pe care le-a bãtut, un bour, vãzut din lateral, dupã obiceiul vremii.

Bazându-se doar pe tradiþia oralã, Dimitrie Dan susþinea cã
„însãmnânþã politicã se pare sã fi avut Rãdãuþul în timpul imediat dupã
descãlecarea Moldovei, cãci în Volovãþ ºi în megieºitul Rãdãuþi sã se fi
aºezat Românii conduºi de legendariul Dragoº Vodã ºi în Rãdãuþi se
pare c-a fost, dupã Volovãþ, una din primele reºedinþi domneºti, cãci
cunoscut este cã domnii Moldovei aveau mai multe reºedinþi, adicã una
mai mult sau mai puþin stabilã ºi altele de varã“ (op.cit., pg. 1).

Datoritã documentelor emise de cancelaria regelui Ludovic al
Ungariei, Dragoº iese din discuþie ca întemeietor de þarã. Într-un astfel
de document, datat în 20 martie 1360, regele maghiar, „aducându-ºi
aminte de feluritele fapte de credinþã ºi de preastrãlucita vrednicie a
credincioaselor slujbe ale lui Dragoº, fiul lui Gyula, credinciosul nostru
român din Maramureº“, îi dãruieºte „mai sus zisului Dragoº ºi, prin el,
lui Gyula ºi Lad, fiii sãi... niºte sate româneºti ale noastre, numite Zalatina,
Breb, Kopacsfalva, Deseºti, Hãrniceºti ºi Sat-ªugatag, aflãtoare în
Maramureº“, iar dania recompenseazã  implicarea „cu puterile lui... cu
osebire în reaºezarea þãrii noastre, a Moldovei... când a întors cu
veghetoare grijã ºi cu neobositã strãdanie... pe mulþi români rãzvrãtiþi,
rãtãciþi din calea credinþei datorate“.

În 2 februarie 1365, când sunt recompensaþi urmaºii lui Sas ºi, în
special, fiul acestuia, Balc, Ludovic vorbeºte despre o incursiune în
Moldova (ceea ce nu face în cazul lui Dragoº), unde Balc, „nu fãrã
vãrsarea sângelui sãu însuºi ºi îndurarea de rãni cumplite ºi cu moartea
cumplitã a fraþilor ºi rudelor sale, ºi a multor slujitori de-ai lui“ s-a
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împotrivit lui Bogdan, acel „necredincios înveterat“. Ludovic îi dãruieºti
lui Balc, dar ºi fraþilor lui, Drag, Dragomir ºi ªtefan, satele ºi moºiile
Cuhea, Ieud, Bocicoel, cele douã Viºee, Moisei, Borºa ºi cele douã Seliºte,
care au fost confiscate „de la voievodul Bogdan ºi fiii sãi, necredincioºi
înveteraþi ai noºtri, pentru blestemata vinã de necredinþã... care... plecând
pe ascuns din zisul nostru regat al Ungariei în suspomenita noastrã þarã
moldoveneascã, uneltesc sã o pãstreze spre paguba maiestãþii noastre“
(Academia de ªtiinþe Sociale ºi Politice a României, Documenta
Romaniae Historica, I, pp. 77-89).

Informaþiile acestea, aºa lapidare cum sunt, îl confirmã pe Bogdan
Cuhea drept singurul întemeietor de Þarã româneascã a Moldovei, aºa
cã ºi istoria Rãdãuþilor, ºi istoria mãnãstirii care-i poartã numele, nu pot
începe decât odatã cu el, deºi, între Rãdãuþii de atunci ºi Rãdãuþii de
astãzi nu mai existã alte legãturi decât cele naturale ºi mormintele
strãvechi care se mai pãstreazã. „Aici, în „leagãnul Moldovei“, a vrut
sã-ºi aibã locul de veºnicã odihnã descãlecãtorul Bogdan Vodã ºi ºi-a
durat la Rãdãuþi bisericã în care sã-i fie gropniþã lui ºi urmaºilor lui. La
început sã fi fost de lemn ºi apoi a fost duratã din piatrã, într-o formã
unicã în felul ei. Cãci e singura bisericã veche din Moldova, care nu are
planul obicinuit de cruce, ci-l are în forma basilicilor dreptunghiulare,
despãrþit, de-a lungul, prin douã rândul, de columne masive în trei nãvi,
cu desãvârºire neobicinuite în bisericile moldoveneºti“, spunea Iancu
Nistor, în 1925, dar admiraþia pe deplin cuvenitã superbei construcþii nu
meritã compromisã prin rãsfrângerea ei ºi asupra stupiniºului de risipitori
de beznã prin „ungherele vârstelor“, cum ar fi zis Gh. Ghibãnescu.

Mãnãstirea ºi, ulterior, Episcopia din Rãdãuþi au anonimizat obºtea
sãteascã, documentele care se referã la localitate fiind extrem de puþine.
Satul este menþionat doar cu ocazia schimbãrii judeciei (dreptul de
folosinþã, pentru cã dreptul de proprietate nu funcþiona în Moldova
feudalã), a acordãrii dreptului de jurisdicþiune, a închinãrii celor 50 de
biserici ºi tot atâtea sate, a deselor înzestrãri cu robi þigani, precum ºi cu
prilejul unor hotãrniciri care s-au fãcut de-a lungul vremii.

Imaginea pe care o contureazã difuz documentele este cea a unei
comunitãþi clericale extrem de bogatã, care stãpâneºte, cu prerogative
de stat în stat, robi þigani ºi iobagi români, care are ºi o activitate
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economicã extrem de rentabilã, adicã târgul din vecinãtatea grãdinii
mãnãstireºti. ªi mai existã o imagine, una confecþionatã târziu, cea a
unor vremuri pe deplin evlavioase, profund naþionale ºi iluminãtoare,
aceasta din urmã întãrind ºi mitul vetrei, deci al statorniciei pe aceeaºi
bucatã de pãmânt, când, în realitate, în epoca beznelor „evlavioase“,
generaþiile pribegeau prin proprie þarã, sãpându-ºi bordeiele ºi mormintele
ba pe o moºie, ba pe alta. În vremuri de demult, satele moldoveneºti
avea doar 10-20 de bordeie, pe care le tot risipeau vremurile ºi
amãrãciunile. Nici vorbã de gospodãriile superbe, cu care ne-a obiºnuit
Bucovina de dupã 1848, ci doar „jos, în pulbere, o gloatã cu cerbicea
plecatã sub toate sarcinile... ºerbirea ºi mizeria fãrã protecþie, ºi totul
miºcându-se într-o atmosferã neguroasã de ignoranþã, de superstiþii, de
pretenþii, de lãcomie ºi de fricã“. Gloata aceea ne-a fost, de-a lungul
veacurilor „evlavioase“, poporul, „poporul ºerbit boierescului, poporul
pe capul cãruia toþi erau stãpâni, toþi: vatavi, arendaºi, proprietari, slujitori,
cenuºeri, þârcovnici, revizori, sameºi, ispravnici, judecãtori... poporul
supus la beilicuri, supus la dare de flãcãi la oaste, supus la bãtaie cu
biciul, supus la supliciul fumului prin temniþe, expus la toate capriciile
crude ale soartei, la toate mizeriile morale ºi fizice, plecat la toþi, fie
indigeni sau strãini, sãrãcit, înjosit, cuprins de groazã din copilãrie pânã
la moarte ºi neapãrat de lege nici mãcar în contra crimelor“ (Vasile
Alecsandri, Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, Bucureºti,
1872, pp. VII-XII).

Rãdãuþii au fost, probabil din 11 iulie 1428, când se organizeazã
episcopiile ortodoxe, subordonându-li-se câte 50 de biserici, ºi pânã prin
anul 1782, un loc uitat de lume ºi de Dumnezeu într-o cumplitã beznã a
ignoranþei. Stãpânea, acolo, ca mai în toatã Moldova, Biserica lui Iisus
Cristos. Firesc ar fi fost, ridicate fiind orice obligaþii faþã de stat, ca la
Rãdãuþi sã fi existat un adevãrat rai terestru, o comunã creºtineascã
aidoma celor din vremurile începutului creºtinismului, în care nici un
copil sã nu rãmânã neºcolit ºi nici un enoriaº sã nu sufere de foame, de
bunurile comune urmând sã beneficieze toþi, ºi luminãtorii, dar ºi creatorii
acelor bunuri. Firesc ºi cu adevãrat creºtineºte ar fi fost „dacã bãtrânii
noºtri (asta înseamnã preot în greacã ºi popã în latinã – n.r.), excelenþi în
evlavie, întemeietori atâtor sute de mânãstiri sfinte, ar fi ridicat ei, dupã
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esâmplul altor popoare, mãcar numai o universitate, ceriul nostru ar fi
fost mai senin“ (citat dintr-o lucrare a lui Gavril Muntean, întemeietorul
liceului din Braºov, reprodusã în „Lepturariul“ lui Pumnul, tomul III,
clasa a V-a, pg. 25). Dar se vede cã „excelenta evlavie“ a însemnat doar
prefãcãtoria prin care oameni vanitoºi s-au tot substituit lui Dumnezeu
ca sã ne poatã stãpâni („maimuþãrind pe Dumnezeu creator, care poruncise
sã se facã luminã, cãlugãrii rãspândirã întunericul, strigând: Fiat nox!“;
Constantin Negruzzi, Pãcatele tinereþii, Bucureºti, 1872, pg. 202). Iisus
ne desluºise cã toþi suntem fiii Tatãlui Ceresc, în vreme ce sistemul cleri-
cal al proprietãþii, impunând sintagma „robii lui Dumnezeu“, a legitimat
doar robia terestrã. O robie acceptatã printr-o somnolenþã secularã, din
care aveau sã se trezeascã românii bucovineni doar în douã rânduri, când,
prin intermediul unor rãdãuþeni (Michail Bodnarescul, în 1848, ºi
învãþãtorii care au redactat „Apelul“ din 1902), descendenþi ai unor lungi
ºiruri de iobagi mãnãstireºti, minciuna „evlavioasã“ avea sã fie ºi
dezvãluitã, ºi condamnatã, ºi refuzatã.

Dacã judecãm cu luciditate, ba chiar ºi cu un cinstit imbold creºtin,
documentele rãdãuþene care urmeazã sunt, de fapt, mai curând mãrturii
ale mãcinãrii neamului, decât dovezi de continuitate. Care continuitate,
când adesea se pustieºte locul, iar pentru huzurul prefãcuþilor sunt aduºi
mereu alþi robi, mereu alþi iobagi. Un neam se încheagã doar prin
spiritualitate, iar de spiritualitate am fost þinuþi, întotdeauna, la mare
distanþã. Pãcatul, cãci existã un pãcat, aparþine veacurilor. Dacã nu l-am
pune în cârca vremurilor, dupã exemplul cronicarului, ar trebui sã ni-l
asumãm, iar pentru asumare e nevoie de trezire, ceea ce, dupã câte se
pare, nu se va întâmpla prea curând.

Prima aparentã sau chiar probabilã atestare documentarã a
localitãþii Rãdãuþi, uricul lui Roman Vodã din 18 noiembrie 1393, în
care sunt amintite „satele lui Radomir“ nu cuprinde suficiente date, care
sã ne îndreptãþeascã la a porni cãlãtoria prin veacuri cu un început de
istorie obºteascã, deºi e sigur cã þinutul a fost locuit dintotdeauna ºi cã,
înainte de vremurile beznei „evlavioase“, a existat o viaþã obºteascã ºi în
aceste locuri, dar aservirea obºtii rãdãuþene s-a fãcut înainte de Descãlecat,
sub stãpânire tãtarã, din moment ce însuºi voievodul se aflã în stãpânirea
acestor teritorii. Alexandru cel Bun, de pildã, care dã Coþmanii soacrei
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sale, urmând ca, dupã moartea acesteia, satele ºi moºiile sã revinã
episcopiei rãdãuþene, asemeni tuturor voievozilor nu putea dãrui nimic
din patrimoniul instituþiei domneºti, ci numai din averile proprii. În cazul
Rãdãuþilor, devenit sat mãnãstiresc chiar de la înãlþarea primei necropole
domneºti, probabil sub Bogdan Cuhea, este de presupus, din perspectiva
dreptului valah, cã satul revenea de drept domnului, preluat fiind de
Bogdan, prietenul lui Kutlubuga, de la stãpânitorul tãtar ºi folosit, ulte-
rior, pentru înzestrarea unei ctitorii creºtine.

Istoria episcopeascã a Rãdãuþilor ar începe, dupã Dimitrie Dan,
temeinic cercetãtor al istoriei instituþiei feudalo-religioase, în 1402, iar
ipoteza lui pare plauzibilã, din moment ce, în 1413, când îºi înzestreazã
soacra, Alexandru cel Bun menþioneazã numele Episcopiei din Rãdãuþi.
Dar adevãrata organizare a vieþii religioase ortodoxe în Moldova pare sã
se fi fãcut în 1428, când fiecãrei episcopii i-au fost închinate câte 50 de
biserici. Documentul din vremea lui Alexandru cel Bun, referitor la
bisericile închinate episcopiei rãdãuþene, s-a pierdut, dar existenþa lui
este confirmatã de uricul de întãrire din 5 martie 1490, prin care ªtefan
cel Mare recunoaºte ºi întãreºte dania moºului sãu.

ªi tot ªtefan cel Mare este cel care, în 30 august 1479, legitimeazã
robia „evlavioasã“, scoþând Rãdãuþii de sub jurisdicþia domneascã („nici
sã-i judece, nici sã ieie gloabã de la dânºii, nici pentru mare lucru, nici
pentru mic lucru, nici pentru pierdere de suflet nici pentru siluirea de
fete ce se va întâmpla acolo, în acel sat Rãdãuþi”) ºi lãsându-i pe localnici,
vreme de veacuri, la cheremul episcopilor („sã-i judece rugãtoriul nostru
chir Ioanichie sau pe cine-l va alege Dumnezeu sã fie episcop în
Mitropolia noastrã din Rãdãuþi sau vornicii lui, altul nimene”).

Practic, ziua de 30 august 1479 ar fi cea a primei atestãri
documentare a Rãdãuþilor, dar ºi ziua condamnãrii strãbunilor ºi a
generaþiilor de dupã ei la martiriu „evlavios“. Iniþial, cum o confirmã ºi
uricul din 13 noiembrie 1486, prin care trei sãlaºe de þigani („Radul cu
casnicii ºi Buþcat cu casnicii“ – în traducerea lui Dimie Dan, pe care am
preferat-o pentru cã pare sã fie prima; „Pandrea cu sãlaºul, ºi Radul cu
sãlaºul, ºi Buþcat cu sãlaºul“, în traducerea Academiei Române, care
dateazã uricul în 13 noiembrie 1487) au fost dãruite „sã fie sfintei noastre
episcopii de la Rãdãuþi uric cu tot venitul ºi copii lor ºi nepoþii lor, ºi
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strãnepoþii lor, ºi rãstrãnepoþii lor, neclintit în veci“ (Documente privind
istoria României, veacul XV, II, pp. 76-77), iniþial, deci, robiei cãlugãreºti
i-au fost destinaþi doar þiganii, dar, dupã desele pustiiri ale þãrii, ºi localnicii
ajung în robie cãlugãreascã, aºa cum se precizeazã în uricul lui Vasile
Lupu, din 20 aprilie 1639, prin care pãgubosul voievod „a dat ºi miluit
pe rugãtoarea noastrã sfânta Episcopie a Rãdãuþului, unde ºi este hramul
sfântului arhierarh ºi fãcãtoriu de minuni a lui Hristos Niculai, cu treizeci
de oameni din satul Rãdãuþi, ca ei sã n-aibã sã ni dee dare, nici mare,
nici micã, nici zloþi pentru case, nici taleri, nici lei, nici orþi, nici iliº sã
n-aibã de plãtit, nici slugi pentru sânge, nici pentru oi sã n-aibã de dat,
nici o robotã sã n-aibã sã lucreze domniei mele cu alþi vecini ai noºtri, ci
ei sã aibã a sluji ºi lucra numai sfintei lor Episcopii ºi sã asculte întru
toate, ºi ca pãrintele episcop care va fi la acea sfântã episcopie sã li fie
stãpân, deoarece ºi domnia mea am vãzut pe acea sfântã Episcopie lipsitã
de oameni ºi prãdatã de tãlhari ºi cã nu poate exista fãrã de oameni“.

Consideraþi a fi doar vite de muncã („ªi dacã slãbeau ºi se
împuþinau oamenii de rãul nevoiei sau foametei, apoi slãbeau ºi se
împuþinau ºi lucrãtorii moºiei, cãdeau, aºadarã, ºi moºia, ºi stãpânul ei.
Moºiile de prin preajma Rãdãuþului erau ale mãnãstirilor ºi le stãpâneau
mai ales igumenii, cari ºi luau tot folosul”, se povesteºte în „Fondul
Hambarului“), rãdãuþenii, cu excepþia hotarnicei din 26 iulie 1786, în
care sunt menþionaþi câþiva, sunt ignoraþi de documentele cancelariei
episcopale, documente care nu consemneazã decât preocupãri aproape
obsesive pentru bunuri pãmânteºti, ba cumpãrãri de sate ºi moºii, ba
cumpãrãri de robi, ba înzestrãri de rubedenii episcopiceºti (Evlochie, de
pildã, dãruieºte surorii sale, Ana, jumãtate din satul Miliºãuþi, în 30 au-
gust 1633), ba cu arendarea de cârciume, ba cu partizanatul politic, dus
pânã la tentative de crimã cu sfânta împãrtãºanie sau cu invitarea ruºilor
sã ocupe Moldova.

Vremurile episcopeºti ale Rãdãuþului, vremuri ale lãcomiei
cãlugãreºti, o lãcomie soldatã ºi cu prãdarea mormântului lui ªtefan cel
Mare de cãtre cei puºi sã-l pãzeascã, nu mãrturisesc nimic despre obºtea
rãdãuþeanã ºi, dacã este sã fim drepþi, nici nu aveau ce mãrturisi. În
fond, în epoca mãcinãrii de sine, Rãdãuþii nici n-au avut istorie, fiind un
loc cenuºiu, un fel de cimitir ruinat prin care nici mãcar cãlãtorii strãini,
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nici oºtile trecãtoare prin Moldova nu s-au abãtut vreodatã. Rãmâne la
latitudinea fiecãruia sã-ºi clãteascã sufletul sau nu cu cele câteva
„documente rãdãuþene“ care se referã la întunecatele vremuri
„evlavioase“, sã scrâºneascã din dinþi la adresa istoriei sau sã se îmbete
cu naþionalismul „vorbelor goale ºi al pocalelor pline“, de care vorbea
un ziar nemþesc din Cernãuþi, în 1902, cu referire la „adormiþii seculari“
care am fost ºi, din pãcate, încã mai suntem.

Aºadar glãsuiesc documentele mãcinãrii de sine:

1479 (6987), August 30:

ªtefan Vodã cel Mare întãreºte
Mitropoliei din Rãdãuþi dreptul de jurisdicþiune

asupra poporãciunii din satele Rãdãuþi ºi Coþmani

Cu mila lui Dumnezeu, Noi, ªtefan Voevod, domnul þãrii Moldovii,
facem ºtire cu aceastã a noastrã carte tuturor cari o vor vedea sau o vor
auzi cetindu-se, cui va fi de trebuinþã sã ºtie, iatã am binevoit domnia
mea, cu a noastrã bunãvoinþã ºi cu inimã curatã ºi luminatã, ºi toatã voea
noastrã bunã, ºi cu ajutoriul lui Dumnezeu, sã întãrim ºi împuternicim
sfânta bisericã, Mitropolia noastrã din Rãdãuþi, unde este hramul sfântului
arhierarh ºi fãcãtoriu de minuni Nicolai, ºi unde este episcop rugãtoriul
nostru chir Ioanichie, ºi am rânduit pentru sufleþia celor între sfinþi
rãposaþilor strãmoºilor ºi pãrinþilor noºtri, ºi pentru sãnãtatea ºi mântuirea
noastrã, ºi pentru sãnãtatea ºi mântuirea copiilor noºtri:

La aceasta sã n-aibã treabã niciunul din boerii noºtri, nici staroºtii,
nici ºoltuzii ºi pãrgarii din Suceavã, nici ºoltuzii ºi pãrgarii din târgul
Siretiului, nici vornicii din aceste douã târguri, nici globnicii din þinutul
Sucevii la aceºti ai noºtri... (rupturã în domunent) ºi din satul Mitropoliei
noastre, nici sã-i judece, nici sã ieie gloabã de la dânºii, nici pentru mare
lucru, nici pentru mic lucru, nici pentru pierdere de suflet (omor, ucidere),
nici pentru siluirea de fete ce se va întâmpla acolo, în acel sat Rãdãuþi,
numai pentru sfezile din târg ºi pricinile care se vor întâmpla fãþiº în târg
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sã judece pe acei oameni vornicii târgului.
Iarã pentru altele sã n-aibã treabã a-i judeca, ci sã-i judece

rugãtoriul nostru chir Ioanichie sau pe cine-l va alege Dumnezeu sã fie
episcop în Mitropolia noastrã din Rãdãuþi sau vornicii lui, altul nimene,
ºi aºijdere toate satele câte sunt în Coþmani, cari ascultã de Mitropolia
noastrã din Rãdãuþi ºi la acei oameni, cari sunt la sate, sã n-aibã treabã
niciunul din boierii noºtri, nici starostii din Þiþina, nici globnicii, nici
pererubþii, nici sã-i judece, nici sã-i ieie gloabã de la dânºii nici pentru
mare lucru, nici pentru mic lucru, nici pentru pierdere de suflet, nici
pentru siluirea de fete ce se va întâmpla acolo, în Coþmani, ci sã-i judece
episcopii noºtri sau vornicii lor, precum scriem mai sus, ºi tot aºa slugile
noastre, pererubþii, sã nu mâie pe acei oameni din Coþmani nici la cetate,
nici la mori, nici la curþile noastre cu alþi locuitori ai þãrii, ºi, iarãºi,
pentru pripasnicii care se vor afla în Rãdãuþi ºi Coþmani, în acele sate
cari ascultã de Mitropolie, la aceºti oameni pripãºiþi sã n-aibã nimene
nici o treabã, ci episcopul nostru din Rãdãuþi sã aibã treabã sau vornicii
lor.

Pentru toate aceste sus scrise sã fie de la Noi uric Mitropoliei
noastre din Rãdãuþi, nestrãmutat nicicând în veci.

ªi pentru aceasta este credinþa Domniei noastre, a mai sus scrisului
ªtefan Voevod, ºi credinþa preaiubiþilor noºtri fii Alexandru ºi Petru, ºi
credinþa tuturor boerilor noºtri mari ºi mici, iarã spre mai mare întãrire
tuturor celor mai sus scrise, Noi am poroncit credinciosului nostru domn
Tãutul, logofãtului, sã scrie ºi sã atârne pecetea noastrã pe aceastã a
noastrã carte.

A scris Borcea, în Suceavã, în anul 6987, luna August 30 (Dimitrie
Dan, Cronica Episcopiei de Rãdãuþi, pp. 140-143).
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1486 (6995), Noemvrie 13:

ªtefan Vodã cel Mare întãreºte
Episcopiei de Rãdãuþi trei sãlaºe de Þigani

Cu mila lui Dumnezeu, Noi, ªtefan Voevod, domnul þãrii Moldovii,
facem ºtire cu aceastã a noastrã carte tuturora cari o vor vedea sau vor
auzi cetindu-o, iatã am binevoit domnia noastrã, cu bunãvoinþã ºi cu
inima curatã ºi luminatã, ºi din toatã voia noastrã bunã, ºi cu ajutoriul de
la Dumnezeu, ºi am rânduit pentru sufleþia întru sfinþi rãposaþilor
antecesorilor ºi pãrinþilor noºtri, ºi pentru sãnãtatea ºi mântuirea noastrã,
ºi pentru sãnãtatea ºi mântuirea copiilor noºtri, sã întãrim ºi sã
împuternicim Episcopia noastrã din Rãdãuþi, unde este hramul sfântului
arhierarh ºi fãcãtoriu de minuni Nicolai, ºi unde este episcop rugãtorul
nostru chir (Ioanichie), ºi am dat ºi am întãrit acelei sfinte Episcopii
Þiganii, anume Pandrea cu casnicii, ºi Radul cu casnicii, ºi Buþcat cu
casnicii sã fie ai Episcopiei noastre din Rãdãuþi de la noi uric copiilor lor
ºi nepoþilor lor ºi strãnepoþilor lor, neschimbat nicicând în veci.

Iarã pentru aceasta este credinþa domniei noastre, sus scrisului,
Noi, ªtefan Voevod, ºi credinþa preaiubiþilor fii ai domniei (noastre
Ale)xandru ºi Bogdan Vlad, ºi credinþa boerilor noºtri, credinþa domnului
Zbiara, credinþa domnului Niag, credinþa domnului Duma, credinþa
domnului Gangur, credinþa domnului Dragoº vornic, credinþa domnului
Herman, credinþa domnului Dajbog, credinþa domnului Iaþco Hudici,
credinþa domnului ªteful pãrcãlab de Hotin, credinþa domnului Micot ºi
credinþa domnului Rãteº, pãrcãlabi de Neamþ, credinþa domnului Andreico
Ciortorianul, credinþa domnului Ioan Secarã pãrcãlab de Novograd,
credinþa domnului Clanãu spãtar, credinþa domnului Boldur vistiernic,
credinþa domnului Ieremie postelnic, credinþa domnului Andreico
pãharnic, credinþa domnului Matei stolnic, credinþa domnului ªandru
comis ºi credinþa tuturor boierilor noºtri moldovineºti mari ºi mici, iarã
dupã viaþa noastrã, cine va fi domn þãrii noastre moldovineºti, acela sã
nu clinteascã dania ºi întãrirea noastrã, ci s-o întãreascã ºi
împuterniceascã, iarã cine ar îndrãzni aceastã danie ºi întãrire a noastrã
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sã strice ºi rãsipieascã, acela sã fie blãstãmat de Domnul Dumnezeu,
Mântuitorul nostru Iisus Hristos ºi de precinstita lui Maicã ºi de toþi
sfinþii cari din veac bine au plãcut lui Dumnezeu ºi sã fie asemenea lui
Iuda ºi de trei ori blãstãmatul Arie, ºi sã aibã parte cu acei iudei care au
strigat asupra lui Hristos Dumnezeu: sângele lui asupra lor ºi fiilor lor.

Iarã spre mai mare putere ºi întãrire a tuturor celor scrise, am
poroncit credinciosului nostru domn Tãutul, logofãtul, sã scrie ºi sã atârne
pecetea noastrã de aceastã a noastrã carte.

A scris Ioan Brat..., în Suceavã, în anul 6995, luna Noemvrie a 13
zi (Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de Rãdãuþi, pp. 143-146).

1490 (6998), Martie 15:

ªtefan Vodã cel Mare întãreºte Episcopiei de Rãdãuþi
50 biserici, ºi anume 44 din þinutul Sucevei ºi 6 din al

Cernãuþului, date ei de Alexandru Vodã cel Bun

În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului Duh, Treime Sfântã ºi
de-o Fiinþã ºi Nedespãrþitã.

Iatã, eu, robul stãpânului meu Iisus Hristos, Io ªtefan Voevod, cu
mila lui Dumnezeu domnul þãrii Moldovii, facem cunoscut, prin aceastã
a noastrã (carte), tuturor cari o vor vedea sau vor auzi-o cetindu-se, iatã
a binevoit domnia mea, cu a noastrã bunãvoinþã ºi cu inima curatã ºi
luminatã, ºi din toatã voea noastrã bunã, ºi cu ajutoriul de la Dumnezeu,
ºi din bunul gând, ºi cu rugãtoriul ºi pãrintele nostru chir Gheorghie,
mitropolitul Sucevei, ºi cu toþi boerii noºtri moldovineºti ºi mai ales cu
întreg sfatul nostru, ºi am rânduit, pentru sufleþia celor întru sfinþi
rãposaþilor strãmoºilor ºi pãrinþilor noºtri, ºi pentru a noastrã sãnãtate ºi
mântuire, ºi pentru sãnãtatea ºi mântuirea copiilor noºtri, ºi am dat ºi
întãrit sfintei noastre Episcopii din Rãdãuþi, ºi unde este hramul sfântului
ierarh ºi fãcãtoriu de minuni Nicolai, ºi unde este episcop rugãtoriul ºi
pãrintele nostru chir Ioanichie, ºi unde zac (oasele) celor între sfinþi
rãposaþi moºilor ºi strãbunilor noºtri, ºi am dat ºi am întãrit acelei sfinte
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Episcopii din Rãdãuþi 50 de biserici cu preoþi, din þinutul Sucevei 44,
iarã din þinutul Cernãuþului 6 biserici cu preoþi, care au fost date acele 50
biserici cu preoþi de moºul nostru, de Alexandru Voevod, începând din
þinutul Sucevei: 1. Biserica din Lucaveþ cu preotul, 2. biserica din
Jadova cu preotul, 3. biserica din Stancãuþ cu preotul, 4. biserica din
Storojineþ cu preotul, 5. biserica din Balineºti cu preotul, care-i pe Siretiu
6. biserica din Rãjiºti, care-i pe Sirete, cu preotul, 7. biserica cu preotul
din Hluboca, 8. biserica din Berlinþi, cu preotul, 9. biserica cu preotul
pe Teterna, 10. biserica din Cerepcãuþi cu preotul, 11. biserica din
Volcineþ, cu preotul, 12. biserica cu preotul unde-i Cudrea Oprise, 13.
biserica din Bainþi cu preotul, 14. biserica cu preotul pe Telebicinþã, 15.
biserica cu preotul din Brânzã, 16. biserica din Sinãuþi cu preotul, 17.
biserica cu preotul din Dãrãºti, 18. biserica din Vladãuþi cu preotul, 19.
biserica cu preotul din Rugaºeºti, 20. biserica din Slavouþi cu preotul,
21. biserica din Calineºti cu preotul, 22. biserica din Dobrinouþi cu
preotul, 23. biserica din Zamostie cu preotul, 24. biserica cu preotul din
Vasinþi, 25. biserica din Balila cu preotul, 26. biserica din Grama cu
preotul, 27. biserica din Calafindeºti cu preotul, 28. biserica din Calineºti
cu preotul, 29. biserica din Roman cu preotul, 30. biserica din Crainiceºti
cu preotul, 31. biserica din Badeuþi cu preotul, 32. biserica din
Ivancicãuþi cu preotul, 33. biserica la Juga cel nebun, 34. biserica din
Dolhasca cu preotul, 35. biserica din Iliasinþi cu preotul, 36. biserica cu
preotul din Vlachãuþi, 37. biserica cu preotul pe Vlachãuþi, 38. biserica
cu preotul pe Soloneþ la Vlad cel negru, 39. biserica cu preotul mai jos
de Vlad cel negru, unde a fost preotul Matei, 40. biserica cu preotul la
gura Soloneþului, 41. biserica cu preotul la gura Solcii, 42. biserica cu
preotul la gura Costânei, 43. biserica din Balanceana cu preotul, 44.
biserica cu preotul la juratul Dragomir, iarã 6 biserici, cu 6 preoþi, am
dat ºi am întãrit Episcopiei noastre din Rãdãuþi din þinutul Cernãuþului,
anume: 2 biserici din târg din Cernãuþi ºi 3 biserici din Cuciur ºi 1
bisericã din Mihalcea.

Toate aceste biserici cu preoþi le-am dat, aceste 6 biserici cu 6
preoþi în schimb pentru 6 biserici cu 6 preoþi, cari ne-au dat rugãtoriul
nostru chir Ioanichie, episcop de Rãdãuþi, din þinutul Sucevei, din a sa
bunã voe ºi cu a sa binecuvântare, anume bisericile cu preoþii din þinutul
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Sucevii: 1. biserica din Climãuþi, 2. biserica din Vigºani cu preotul, 3.
biserica din Frãtãuþi cu preotul, 4. biserica din Balasineºti cu preotul,
5. biserica din Vicovul de sus, 6. biserica cu preotul din Mãþcãteºti, cari
biserici sunt scrise cu aceºti preoþi în documentul moºului nostru
Alexandru Voevod, ºi care Noi le-am adãogit ºi alipit sã asculte de
mãnãstirea noastrã Putna, cari aceste biserici, cu aceºti preoþi, sunt din
satele mãnãstireºti.

Noi însã am dat Episcopiei noastre din Rãdãuþi, în schimb pentru
aceste 6 biserici ºi cu 6 preoþi din þinutul Sucevei, acele 6 biserici ºi cu 6
preoþi din þinutul Cernãuþului, sã fie deplin acele 50 biserici ºi cu acei 50
preoþi Episcopiei din Rãdãuþi, cari au fost date de moºul nostru Alexandru
Voevod ºi cari sunt scrise în documentul moºului nostru Alexandru
Voevod, care este la aceastã Episcopie din Rãdãuþi, ºi iarãºi, la aceste
mai sus scrise biserici a sus scriselor sate din þinutul Sucevei ºi la acele
6 biserici din þinutul Cernãuþului, câte s-au înnoit mai înainte ºi câte se
vor mai înnoi în viitoriu, ºi se vor adãogi ºi toate aceste biserici cu toþi
preoþii sã asculte de Episcopia noastrã din Rãdãuþi a sfântului Nicolai,
toate bisericele ºi preoþii din þinutul Cernãuþului, afarã de bisericele ºi
preoþii câte se vor afla în satele sfintei noastre mãnãstiri Putna, iarã alte
biserici cu preoþi, câte sunt ºi câte se vor înnoi ºi adãogi în þinutul
Cernãuþului, ºi acele toate biserici ºi toþi preoþii sã asculte de Episcopia
noastrã din Rãdãuþi, cu dania, plocoanele ºi toate pricinile ºi tot venitul
preoþesc, precum am scris mai sus.

Aceste toate mai sus scrise sã fie Episcopiei noastre din Rãdãuþi
de la Noi uric ºi cu tot venitul, nestrãmutat nicicând în vecii vecilor nici
de patriarh, nici de mitropoliþi, nici de altul nimene.

Iarã pentru aceasta este credinþa domniei noastre, a mai sus
scrisului, Noi, ªtefan Voevod, credinþa preaiubiþilor fii ai domniei mele
Alexandru ºi Bogdan Vlad, ºi credinþa boerilor noºtri, credinþa domnului
Zbiara, credinþa domnului Neag, credinþa domnului Duma, credinþa
domnului Dragoº vornic, credinþa domnului Hãrman, credinþa domnului
Hudici, credinþa domnului Dajbog, credinþa domnului ªteful Hotinceanul,
credinþa domnului Micot ºi credinþa domnului Reteº, pãrcãlabi de Neamþ,
credinþa domnului Ceartorovschi, credinþa domnului Groza pãrcãlab de
Orheiu, credinþa domnului Secarã de la Roman, credinþa domnului Clanãu
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spãtar, credinþa domnului Boldur vistiernic, credinþa domnului Ieremie
postelnic, credinþa domnului Andreico Frunteº stolnic, credinþa domnului
ªandru comis ºi credinþa tuturor boierilor noºtri moldovineºti mari ºi
mici. Iarã dupã viaþa noastrã, cine va fi domn pãmântului nostru
moldovinesc, din copiii noºtri sau din neamul nostru, sau oriºipecine
Dumnezeu va alege sã fie domn pãmântului nostru moldovinesc, acela
sã nu clinteascã dania ºi întãrirea noastrã, ci s-o întãreascã ºi
împuterniceascã, deoarece Noi am dat ºi întãrit acelei a noastre Episcopii
din Rãdãuþi pentru sufleþia întru sfinþi rãposaþilor moºilor ºi pãrinþilor
noºtri ºi pentru a noastrã sãnãtate ºi mântuire, ºi pentru sãnãtatea ºi
mântuirea copiilor noºtri,  iarã cine ar îndrãzni sã strice aceasta, acela sã
fie blãstãmat de Domnul Dumnezeu ºi Mântuitorul nostru Iisus Hristos
ºi de preacurata lui Maicã ºi de cei 4 evangheliºti ºi de cei de cãpetenie
12 apostoli, de Petru ºi Pavel ºi ceilalþi, ºi de 318 pãrinþi din Nicea ºi de
toþi sfinþii cari bine au plãcut lui Dumnezeu ºi sã fie asemene cu Iuda ºi
cu afurisitul Arie, ºi sã aibã parte cu acei Iudei care au strigat asupra lui
Hristos Dumnezeu, sângele lui asupra lor ºi asupra copiilor lor.

Iarã spre mai mare întãrire a tuturor celor mai sus scrise, am
poroncit credinciosului nostru domn, lui Tãutul logofãtul, sã scrie ºi sã
atârne pecetea noastrã de aceastã a noastrã carte.

A scris Ioan, în Suceavã, în anul 6998, Marie 15 (Dimitrie Dan,
Cronica Episcopiei de Rãdãuþi, pp. 146-152).

1639 (7147), Aprilie 20:

Vasile Lupul Vodã, vãzând cã Episcopia din Rãdãuþi,
care fusese prãdatã de tãlhari, n-are cu cine sã-ºi

lucreze locurile, i-a dãruit 30 de vecini

În numele Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh. Iatã, eu, robul ºi
închinãtoriul sfintei de-o fiinþã ºi de viaþã fãcãtoarei ºi nedespãrþitei
Treimi, cãriia mã închin ºi slujesc ºi ºerbesc cu duhul meu, dreptmãritoriul
domn, Io Vasile Voevod, cu mila lui Dumnezeu domnul þãrii Moldovii,
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iatã, domnia mea a binevoit, cu a noastrã bunãvoinþã ºi cu inimã luminatã
ºi curatã, ºi cu ajutoriul lui Dumnezeu, urmând fapta bunã ºi pe cei întru
sfinþi adormiþi domni, cari au fost înaintea noastrã, din dragostea ce-au
avut-o cãtrã Dumnezeu ºi sfintele lui biserici ºi mãnãstiri, pe cari le-au
miluit pentru mântuirea sufletelor lor ºi vecinica lor amintire, de aceea ºi
domnia mea, cu bunãvoinþa lui Dumnezeu ºi cu binecuvântarea
rugãtorilor noºtri, arhiereilor lui Dumnezeu ºi episcopilor noºtri
moldovineºti, chir Varlaam, arhiepiscop ºi mitropolit al Sucevei, ºi chir
Mitrofan, episcop de Roman, ºi chir Anastasie, episcop de Rãdãuþi, ºi
chir Georgie, episcop de Huºi, ºi cu voinþa întregului nostru sfat domnesc,
a boerilor noºtri moldovineºti mari ºi mici, domnia mea a dat ºi miluit pe
rugãtoarea noastrã sfânta Episcopie a Rãdãuþului, unde ºi este hramul
sfântului arhierarh ºi fãcãtoriu de minuni a lui Hristos, Niculai, cu treizeci
de oameni din satul Rãdãuþi, ca ei sã n-aibã sã ni dee dare, nici mare,
nici micã, nici zloþi pentru case, nici taleri, nici lei, nici orþi, nici iliº sã
n-aibã de plãtit, nici slugi pentru sânge, nici pentru oi sã n-aibã de dat,
nici o robotã sã n-aibã sã lucreze domniei mele cu alþi vecini ai noºtri, ci
ei sã aibã a sluji ºi lucra numai sfintei lor Episcopii ºi sã asculte întru
toate, ºi ca pãrintele episcop care va fi la acea sfântã episcopie sã li fie
stãpân, deoarece ºi domnia mea am vãzut pe acea sfântã Episcopie lipsitã
de oameni ºi prãdatã de tãlhari ºi cã nu poate exista fãrã de oameni; ºi
am eliberat domnia mea pe acei treizeci de oameni, afarã de slujbe ºi
cãrãuºii, ºi de alte slujbe cari le va avea episcopul, de aceea nici vãtãjeii
cei mari din acel þinut al Sucevii sã n-aibã treabã cu acei oameni, nici
globnicii, nici deºugubinarii sã n-aibã treabã cu dânºii, nici cãminarii sã
n-aibã a-i învãlui pe aceºti oameni pentru camânã ºi neci pentru o angãrie
sã n-aibã a-i învãlui pe dânºii ºi numai sã aibã a da, o datã pe an, când va
fi darea împãrãteascã, cum vor avea sã dee... (rupturã în document) ºi
oamenii pãmânteºti, iarã nimic altceva.

Aºadarã, cei sus scris treizeci de oameni din satul Rãdãuþi ca sã
fie de la domnia mea sfintei Episcopii neclintiþi nicicând în vecii vecilor.

Iarã pentru aceasta este credinþa domniei noastre, mai sus scrisului,
Noi, Io Vasile Voevod, ºi credinþa preaiubitului fiu al domniei mele Ioan
Voevod, ºi credinþa boerilor noºtri, credinþa domnului Dumitraºcu ªoldan,
mare vornic al þãrii de jos, credinþa domnului Toader Petriceac, mare
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vornic al þãrii de sus, credinþa domnului Gavril, hatman ºi pârcãlab de
Suceavã, credinþa domnului Petraºcu Ciogolea ºi Constantin Stârcea,
pârcãlabi de Hotin, credinþa domnului Dumitru ºi... (rupturã în docu-
ment), pârcãlabi de Neamþ, credinþa domnului Iordachi, pârcãlab de
Roman, credinþa domnului Grigore Ureche spãtar, credinþa domnului
Apostol Catargiul postelnic, credinþa domnului George paharnic, credinþa
domnului Necula Catargiul visternic, credinþa domnului Toma stolnic,
credinþa domnului Mihail Furtunã comis ºi credinþa tuturor boierilor noºtri
mari ºi mici.

Iarã dupã viaþa noastrã ºi domnia noastrã, cine va fi domn din
copiii noºtri sau din neamul nostru, sau oriºipecine Dumneueu l-ar alege
sã fie domn þãrii noastre moldovineºti, acela sã nu strice a noastrã miluire
ºi aºezare, ci mai vârtos sã dee ºi sã întãreascã sfintei Episcopii.

Iarã dacã cineva va îndrãzni sã strice a noastrã miluire ºi aºezare,
acela sã fie de trei ori blãstãmat ºi afurisit de Domnul Dumnezeu,
fãcãtoriul ceriului ºi al pãmântului, ºi de presfânta Maica lui Dumnezeu,
ºi de 318 pãrinþi, cei din Nichea, ºi de toþi sfinþii, iarã spre mai mare
putere ºi întãrire celor sus scrise, am poroncit credinciosului ºi cinstitului
boeriului nostru, domnului Gavril Matiaº, marelui logofãt, sã scrie ºi sã
atârne pecetea noastrã de aceastã adevãratã a noastrã carte.

Io Vasile Voevod
A scris Borlianul, în Iaºi, la anul 7147, Aprilie 20 (Dimitrie Dan,

Cronica Episcopiei de Rãdãuþi, pp. 169-172).

Consignaþiunea emigranþilor transilvãneni
cari s-au aºezat în districtul bucovinean, cum au fost

constataþi în baza ordinului Comandamentului General
din Liov la 27 Ianuarie 1778 de cãtre domnii ofiþeri

însãrcinaþi anume cu aceasta

Rãdãuþi, proprietatea Episcopiei Rãdãuþi

Dimitrie ARDELEAN, plugar din Rodna, fost grãnicer în
Regimentul 2 Românesc, sosit la Rãdãuþi în anul 1763, împreunã cu 2
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bãieþi ºi soþia;
Alexie ARDELEAN, plugar din Rodna, fost grãnicer în

Regimentul 2 Românesc, sosit la Rãdãuþi în anul 1748, împreunã cu 2
bãieþi ºi soþia;

Ioachim UNGURAªU, plugar din Rodna, fost grãnicer în
Regimentul 2 Românesc, sosit la Rãdãuþi în anul 1772, împreunã cu
soþia;

Mihai MOROªAN, plugar din Bârgãu, fost supus, sosit la Rãdãuþi
în anul 1733, împreunã cu 3 bãieþi, 2 fete ºi soþia;

Grigoraº MOROªAN, plugar din Bârgãu, fost supus, sosit la
Rãdãuþi în anul 1733, împreunã cu 2 bãieþi, 3 fete ºi soþia;

Toader URSU, pãlmaº din Cliciu, fost supus, sosit singur la
Rãdãuþi în anul 1763”.

1. Copia tabularã a protocolului aulic de delimitare
a proprietãþilor mânãstirii Rãdãuþi, aflãtoare
în districtul Bucovina, de la pagina 819-824.

Continuatum în 9 Martie 1782

I. Neputând domnul episcop de Rãdãuþi sã se presânte în persoanã
ºi sã dee desluºiri cu privire la moºiile episcopeºti, de aceea a trimis pe
Ieromonahul Inochentie, din mânãstirea Rãdãuþului, cu epistola alãturatã,
aice, sub Nr. 240. Acesta, fãrã sã fi depus jurãmânt, deoarce episcopul
cu propria sa mânã a subscris un extras al veniturilor sale, a fost provocat
sã arate titulum possesionis al acelor moºii ºi veniturile lor. Deci s-a
pus acestui ieromonah întrebarea: Cine a fundat Episcopia Rãdãuþului?
Rãspuns: Cine a fundat Episcopia de Rãdãuþi nu ºtie, poate cã aceasta
provine în scrisori.

II. Ce fel de moºii ºi proprietãþi posedã Episcopia Rãdãuþului în
acest cordon? Rãspuns: Episcopia de Rãdãuþi are în acest cordon
urmãtoarele moºii, anume satele: Rãdãuþ, Coþman, Lastiuca, care, mai
înainte, în scrisori, se numeºte Sadova, Suchoverca, Clivodin, Davideºti,
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Cliveºti, Havrileºti, o pivniþã risipitã în Suceavã, un loc de casã în
Cernãuþi.

Peste cordon, satele: Havorni ºi Nova seliþa, Balileºti.

III. Quo titulo posedã Episcopia de Rãdãuþi satul Rãdãuþi?
Rãspuns: Scrisorile vor arãta cine a dãruit aceste moºii episcopiceºti.
Scrisorile se aflã la Mitropolie. Sã se noteze. Acestui ieromonah,
într’adevãr foarte ignorant, i s-a dat ordin sã citeascã, astãzi ºi mâne,
scrisorile ºi apoi sã dee, despre unele, desluºire, deocamdatã, însã, a fost
pus sã-ºi subscrie disposiþiunile.

Ieromonah Inochentie, vechil / Ioan Calmuþchi, cãpitan-
asesor / Alexandru Ilschi / Metzger, colonel / I. Pitzelli, cãpitan de
cavalerie / Harsani, sublocotenent-auditor / I.S. Erggelet, grefier de
judecãtorie, qua actuarius.

2. Continuãm în 12 Martie 1782.
Ieromonahul Inochentie, care prin 3 zile a avut timp

sã citeascã scrisorile sale, astãzi a fost întrebat:

IV. Cum a devenit satul Rãdãuþi proprietatea Episcopiei cu acelaºi
nume? Rãspuns: Dupã tradiþiune, toate moºiile, cari se numesc
episcopeºti, sã fi fost dãruite de domnul Alexandru, însã pentru aceasta
uric de danie nu se aflã. Sã se noteze. Scrisorile s-au pierdut, însã cãrþi
de confirmare se aflã. Sã se noteze. O confirmare domneascã de la ªtefan
cel Bãtrân, din anul 7011 (1503), care însã îi foarte deterioratã, ruptã ºi
fãrã sigil, prin care s-a întãrit Episcopiei de Rãdãuþi toate moºiile, nu
s-a alãturat, ci alta, de la ªtefan cel Tânãr, din anul 7028 (1520), în care
aceleaºi moºii aºijdere se întãresc Episcopiei, s-a alãturat aice, în
trãducere, sub N-rul 241.

V. Ori de nu se aflã o hotarnicã pentru satul Rãdãuþi ºi de când
Episcopia posedã acest sat? Rãspuns: O hotarnicã, fãcutã în anul 1768,
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se aflã. Episcopia a avut certe cu Suceviþa, cari au fost finalizate prin sus
alãturata hotarnicã ºi hotarele dinspre aceastã parte au fost regulate.
Episcopia, din acel timp, posedã în liniºte din toate pãrþile. Sã se noteze.
Aceastã hotarnicã s-a alãturat aice, în trãducere, sub N-rul 242...
(urmãtoarele paragrafe se referã la Coþmani, aºa cã nu le mai reproduc –
n.r.).

Ieromonah Inochentie, vechil / Ioan Calmuþchi, cãpitan-asesor
/ Alexandru Ilschi / Metzger, colonel / I. Pitzelli, cãpitan de cavalerie
/ Harsani, sublocotenent-auditor / I.S. Erggelet, grefier de judecãtorie,
qua actuarius.

(capitolul 3, respectiv „copia tabularã a alegatului alãturat
protocolului aulic de delimitare a Bucovinei, cu privire la proprietãþile
Episcopiei Rãdãuþului, de sub Nro. 241”, adicã uricul din 6 octombrie
1519, prin care ªtefãniþã Vodã întãrea Episcopiei satele deja menþionate
în documentele anterioare, nu-l mai reproduc, pentru cã nu se referã la
localitatea Rãdãuþi – n.r.)

4. Copia tabularã a alegatului alãturat protocolului aulic
de delimitare a Bucovinei, cu privire la proprietãþile

Episcopiei Rãdãuþului, de sub N-rul 242:

„Cu aceastã scrisoare ºi hotarnicã, facem cunoscut cã noi am
primit poroncã de la preluminata domnie a preînduratului domn Grigorie
Ioan Calimach Voevod ºi am fost trimiºi c-o luminatã scrisoare la Rãdãuþi,
la moºiile episcopeºti, unde sã hotãrâm locurile Rãdãuþului de moºiile
mânãstirii Suceviþa, anume Volovãþ ºi Horodnic, deoarece între amândouã
pãrþile s-au iscat certe pentru hotare.

Noi, deci, am venit, în urma luminatei poronci domneºti, în satul
episcopesc Rãdãuþi ºi am chemat pe pãrinþii din mânãstirea Suceviþa,
anume pe egumenul Amfilochie, apoi pe foºtii egumeni, anume Nicodim,
Gheorghie ºi Iosif, pe ieromonahul Antonie, pe ieromonahul Isachie ºi
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namesnicul Ghelasie, apoi pe cãlugãrul Silvestru Bogat, dimpreunã cu
alþi oameni din Horodnic, anume: Toader, fost protopop, Ioniþã Þigãnescu,
vornic, Grigori Prilipcean, Ioan Morar, Simeon Crisenco ºi Grigoraº
Calancea, din satul Volovãþ au fost chemaþi urmãtorii oameni, anume:
Varlaam Maliº, vornic, Miron Vicoviþã, Simeon Coca, Simeon
Lupuºteanul, Simeon Diaconul ºi alþi bãrbaþi.

La aceastã hotãrâre, a fost de faþã ºi sfântul pãrinte ºi episcop,
chir Dosoftei de Rãdãuþi, apoi alþi oameni din amintitul sat Rãdãuþi,
anume: Isaie ºi Ilie, cãlugãri, Andrei Vataman, Grigoraº Bucului,
protopopul ªtefan, Dumitraºco Hâncul, Lupul Ungurianul, Vasile
Martinescul, Ioan Buleandra ºi alþi bãrbaþi, cari toþi au fost de faþã.
Aceºtia, deci, au fost întrebaþi despre pricina certei ºi sfântul pãrinte ºi
episcop ne-a arãtat o bucatã de loc din ºesul Rãdãuþului, care, pânã în
jos, la apa Sucevei, se þine de moºiile episcopeºti ºi a zis cã acest loc se
þine de Rãdãuþi, însã cãlugãrii din Suceviþa întrã cu Volovãþul, moºia
lor, pânã în poarta Episcopiei, din care pricinã totdeauna se ceartã.

Noi am întrebat, apoi, pe sfinþii pãrinþi din Suceviþa de ce întrã în
aceastã bucatã de loc, pânã în poarta Episcopiei, ºi i-am rugat sã ne arate
vechile scrisori hotarnice. Apoi ni s-au arãtat uricele satului Volovãþ, în
care este scris cã ei sã stãpâneascã locul dupã hotarele cele vechi, precum
le-au þinut din vecie, în cari, însã, semnele hotarelor nu sunt arãtate ºi au
zis cã n-au hotarnice ºi c-au þinut locul de la Rodiþa pânã la ulmi ºi drept
la mlaºtini, pânã la rãchitã.

Sfinþia sa, chir episcopul, întrebat ºi rugat sã ne arãte pe ce se
razimã Sfinþia sa ºi cere dreptul proprietãþii asupra ºesului, pânã la apa
Sucevei, ni-a rãspuns cã hotarnicele au ars în timpul rãzboiului, din acele,
însã, nu s-a putut cunoaºte rãzvedit cum se împãrþesc hotarele.

Apoi, am ascultat zisa oamenilor celor bãtrâni despre cele auzite
de la strãmoºi. Unii ni-au arãtat aceste, alþii alte hotare, dupã cari n-a
fost cu putinþã a împãrþi acel loc. Neputându-se, însã, lucrul lãmuri, din
pricina multor obiecþiuni, de aceea cãlugãrii din Suceviþa au zis cã sunt
gata de învoealã ºi noi l-am sfãtuit pe sfântul pãrinte ºi episcop cã s-a
primit c-o învoealã, ca prin ea niciuna din amândouã pãrþile sã nu-º piardã
sufletul.

Apoi, cu toþii, ne-am dus la Rodiþa, pentru care s-a iscat cearta, la
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pârâul care curge din fântânã, de aice am mers pe ºes pânã la apa Suceviþei,
apoi, tot pe drum, în jos, pânã la o rãchitã, unde, prin scursurile Suceviþei,
s-a fãcut o mlaºtinã, pânã unde ºi învoeala s-a fãcut, apoi, prin ºes, care
se lãrgeºte dincoace, lângã cursul Suceviþei, în jos.

Sfântul pãrinte ºi episcop, însã, s-a rugat ca el sã þie locul pânã la
drum, cãlugãrii iarã au zis ca chir episcopul sã þie locul pânã la gârla
sacã a apei, linie dreaptã pânã la rãchita aflãtoare lângã trestiiº. Nevoind
ei, însã, sã se învoeascã aºa, de aceea am hotãrât cã va fi bine ca bucata
de loc asupra cãrii cearta s-a iscat sã se împãrþeascã în douã pãrþi, de
aceea noi am pus la mijloc pietrele de hotar care se însemneazã mai jos.
În acest feliu s-a hotãrât locul Rãdãuþului de cel al Volovãþului.

Hotarul Rãdãuþului începe de la pârâul Posinul, de la vadul
pietros, de la hotarul satului Frãtãuþi, proprietatea mãnãstirii Putna, spre
meazãzi, prin câmp ºes, pe lângã hotarul Horodnicului, prin o mlaºtinã,
apoi prin o pãdure de frasini, lângã mãrul cel roºiu, apoi tot prin mlaºtinã
ºi ºes, apoi prin drumul care duce la moara Horodnicului, unde am pus,
deasupra drumului, între drum ºi cursul pârâului, un stâlp mare de piatrã,
de aice prin apa pârâului morii ºi ºes, apoi prin alt pârâu, numit Valeasacã,
linie dreaptã prin un mic suiº ºi câmp, apoi prin drumul care duce pe
deasupra Osoiului la sfârºitul Trojanului, de aice, prin Trojan, pânã la
hotarele cele vechi, apoi la piatra cea mare de hotar, aflãtoare aice, apoi
tot prin ºesul Trojanului ºi cornul lui, mai sus de pârâul Rodiþa, de la
Rodiþa în jos, spre apus, prin ºes ºi pârâul Rodiþa, apoi prin alt pârâuaº,
care se face dintr-un isvor de fântânã, unde s-a pus pe mal o piatrã, spre
rãsãrit, pe drumul care duce de la mânãstirea Suceviþei la Rãdãuþi, de
aici, tot pe ºes, pânã la apa Suceviþei, tot în hotar cu Horodnic, apoi tot
prin ºes pânã la ogoare, unde este o gârlã sacã, în care se scurge apa,
unde iarãº s-a îngropat un stâlp de piatrã, de aice, prin gârlã, spre meazãzi,
la apa Suceviþei, apoi, tot prin ºes, pânã la drumul care duce la Suceavã.
Mai sus de acest drum s-a aºezat un stâlp de piatrã. De aice, pe drum, în
jos, apa Suceviþei formeazã hotarul, apoi prin drumul care vine de la
Volovãþ, mai sus de locul unde se revarsã Suceviþa ºi sunt rãchite, unde
s-a pus o piatrã de hotar. De aice, pe apa Sucevei în jos, pe ºes, unde apa
Sucevei se despãrþeºte de drum, unde, pe fânaþe, iarãºi s-a pus o piatrã
de hotar ºi apoi în jos, prin fânaþe, unde am pus o altã piatrã de hotar,
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apoi pe ºes, tot în jos, prin câmpul ºes, lângã drumul care duce de la
Suceavã la Rãdãuþi. ªi pe acest loc iarãº s-a pus o piatrã de hotar, ºi
anume pe un loc unde apa de pe dealuri se scurge ºi se adunã. De aice,
linie dreaptã prin drumul coºcovit, prin trestiiº, pânã la hotarul Satului-
mare, care moºie este proprietatea mânãstirii sfântului prorocu Ilie, de
unde hotarul merge în sus, lângã ogoarele satului Rãdãuþi ºi locurile
Satului-mare, cum zice uricul lui Iancul Voevod din 7090 (1582),
Fevruarie 24, apoi se întinde pânã la pârâul Posinul, mai jos de un suiº,
care suiº se chiamã, astãzi. „Dealul Crucii“, de aici spre meazã-noapte,
prin câmp ºi mlaºtini cu trestii, pânã la un pârâu care se numeºte Saha, în
sus pânã la apa Posinului, ºi tot pe dealuri ºi pe lângã apa Posinului pânã
la vadul pietros, de unde hotarul s-a început.

Aºa, deci, s-a aºezat hotarul satului Rãdãuþi împrejur, precum
s-a arãtat mai sus, în anul 1768, în 26 Iulie. Amândouã pãrþile s-au învoit
cu hotãrnicirea ºi ca în viitor sã nu se întâmple certe, de aceea s-au fãcut
douã hotarnice asemene ºi fiecare parte a primit una, apoi s-au subscris
cãlugãrii de la Suceviþa, spre asigurarea Episcopiei, ºi au pus pecetea
mânãstirii. ªi episcopul a subscris hotarnica Suceviþei, în care ºi noi
ne-am subscris: ªtefan Sturza, ieromonag Cornilã, George Carp, polcovnic,
Carp Pocioroagã, vornic de poartã a mãsurat, ieromonah Antonie, Georgie,
fost egumen, Nicodim, stareþ, ieromonoh Iosaf, ieromonah Ghelasie,
ieromonah Paisie, ieromonah Sava, ieromonah Iustin, L.S. Silvestru, monah
Bogatul, arhimandrit Iosaf, m-am subscris ca martor Venedict, egumen
din Solca, am fost de faþã, ieromonah Dosoftei, fost egumen / Traduxit în
Suceavã, în 17 Martie 1782, M.S. Lopcisky, locotenent (Dimitrie Dan,
Cronica Episcopiei de Rãdãuþi, pp. 230-238).

Delimitarea Rãdãuþului

Acum, Rãdãuþ, în 19 ºi 20 Iulie 1782.
În urma notei administraþiunei þãrii Bucovina din 7 curent, prin

care se aduce aminte cã satul episcopesc Rãdãuþi, ca sã poatã fi luat în
seamã economiceºte, trebue delimitat, s-a proces, dupã ce, mai înainte,
vecinii au fost invitaþi, la delimitarea acestui sat.
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Satul episcopesc Rãdãuþi se hotãrãºte cu urmãtoarele sate:
Horodnic, Volovãþ ºi Mascatoþe (Balasineºti).

Hotarul Rãdãuþului începe, la apus, de la pãrãul Posina, la care
pãrãu satul Frãtãuþi, proprietatea mãnãstirii Putna, se hotãrãºte cu
Rãdãuþul ºi Horodnicul. Lângã acest pãrãu s-a rãdicat, mai sus de „Vadu
pietros“, spre rãsãrit, o movilã de hotar, care despãrþeºte hotarul
Horodnicului sau proprietatea mãnãstirii Suceviþa de cel al Rãdãuþului,
ºi anume sub un teiu ciuntit, pe care, însã, s-a putut vede, ca semn de
hotar, o vechie prãjinã, c-o buleandrã aninatã de dânsa, din timpul ultimei
delimitãri.

De la aceastã movilã de hotar, hotarul între Rãdãuþi ºi Horodnic
merge spre miazã-zi peste pãrãul Bãhnianu, la movila de hotar rãdicatã
nu departe de acest pãrãu ºi, de aice, mai departe, în linie dreaptã, pânã
la sfârºitul pãdurii ªalcau, unde mai înainte sã se fi aflat un mãr roº, la
o altã movilã de hotar, rãdicatã acolo, ºi, de aice, prin niºte mlaºtini
crescute cu trestie, pânã la drumul care duce de la Rãdãuþi la Vicovul de
jos ºi, apoi, peste acest drum, pânã la piatra-hotar care mai ‘nainte a stat
cu mult înainte sub drum, ºi abie dupã învoeala fãcutã între doi cãlugãri
din Rãdãuþi ºi Suceviþa sã fi fost aºezatã aice, sus, între drum ºi pãrãul
Valea sacã, lângã care piatrã de hotar iarãº s-a rãdicat o movilã de hotar.

De aice, linia hotarului merge peste pãrãul Valea sacã ºi o peninsulã
din nou la cotitura acestui pãrãu ºi aºa ajunge ºi a triia oarã pânã la o
movilã de hotar, rãdicatã lângã malul acestui pãrãu.

De aice, peste pãrãu ºi ceva în sus, la o altã movilã de hotar, de
unde s-a ajuns la piatra de hotar, care se afla în capãtul de sus al câmpului
Trojan, peste care iarãº s-a rãdicat o movilã de hotar, ºi, de aice, ceva în
stânga, la capãtul de jos a Trojanului, unde s-au rãdicat trii movile de
hotar pentru trii hotare: Horodnic, Rãdãuþi ºi Volovãþ, care aice se
întâlnesc.

La aceste trii movile de hotar, Rãdãuþul pãrãseºte hotarul
Horodnicului ºi merge pe lângã satul Volovãþ, proprietatea mânãstirii
Suceviþa, ceva în stânga de la Trojan, în jos, pânã la pãrãul Rodiþa, apoi
peste acest pãrãu ºi peste Fãntânele, la o movilã de hotar, care despãrþeºte
locurile Rãdãuþului ºi Volovãþului. De aice, peste Topliþa, unde, pe ºes,
a fost o vechie piatrã de hotar, deasupra cãreia s-a rãdicat o movilã de
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hotar, apoi, în linie dreaptã, mai departe, la piatra de hotar aflãtoare pe
acest ºes, spre miazã-zi, lângã Gârlã, care aºijdere a fost acoperitã c-o
movilã de hotar (Aceastã Gârlã este o albie, pe care curge un pãrãu numai
dupã multã ploaie).

De la aceastã movilã de hotar, ceva în dreapta, înspre apa Suceviþei,
pe lângã o vechie piatrã de hotar, care acuma a rãmas neacoperitã, la o
movilã de hotar rãdicatã la 46 paºi de la aceastã piatrã de hotar, lângã
drumul care duce de la Horodnic la Suceavã.

La aceastã movilã de hotar, linia hotarului se îndreaptã în stânga
ºi merge spre rãsãrit, drept spre drumul care duce de la Volovãþ la Rãdãuþi,
unde iarãº s-a rãdicat o movilã de hotar. De aice, cu apa Suceviþei, drept
în jos, pânã la al doilea asemenea drum ºi o movilã de hotar rãdicatã
acolo, ºi de la aceastã movilã de hotar se aflã cam 30 stânjini în jos pânã
lângã acelaº drum o vechie piatrã de hotar. De aice, pe ºes, în linie dreaptã,
înainte, la o altã movilã de hotar rãdicatã, de unde se ajunge la o vechie
piatrã de hotar, aflãtoare lângã al triile drum, care duce de la Suceviþa la
Rãdãuþi, care a fost acoperitã cu o movilã de hotar.

De la aceastã movilã de hotar, mai departe, înainte, pânã la drumul
care duce de la Suceavã la Rãdãuþi ºi de la acest drum încã cam 116 paºi,
la vechia piatrã de hotar, acuma acoperitã c-o movilã de hotar, de unde
se ajunge, peste latele mlaºtine, ceva în dreapta, pe lângã douã movile
de hotar, rãdicate una dupã alta, la cele trii movile de hotar care despãrþesc
cele trii hotare împreunate, ale Volovãþului, Rãdãuþului ºi Satului mare.

Aice hotarul Volovãþului rãmâne îndãrãpt ºi Rãdãuþul merge alãture
cu hotarul Satului mare, proprietatea mânãstirii sf. Ilie, apoi, în stânga,
ceva cãtrã apus, prin mlaºtini ºi trestii în sus, aºa cã Dealul crucii, care
se vede în depãrtare, dimpreunã cu edificiile remontelor din Mitoc, cari
se vãd dincolo de deal, sã stee în stânga, apoi în linie dreaptã la revãrsatul
lui Frunci, apoi, alãture, în dreapta, pãrãul Posinului, lângã drumul
care duce de la Rãdãuþi la Timuc. De aice, drept înainte, pânã la ºesul
Plopeului sau unde a stat un plop vechiu, unde s-a rãdicat o movilã de
hotar, nu departe de ºoseaua care duce de la Cernãuþi la Rãdãuþi. Aice
hotarul Rãdãuþului formeazã cu cel al Satului mare un unghiu ºi se
îndreaptã, pe lângã dânsul, în dreapta, pe ºes mai departe, pânã la o
movilã de hotar, rãdicatã lângã marea mlaºtinã de dinainte. De aice, prin
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mlaºtinã, drept la cele trii movile, unde s-a rãdicat o nouã movilã de
hotar. De la aceastã movilã de hotar, spre pãrãul Saha, prin mlaºtina
formatã de scursul Sahei, pânã la o movilã de hotar aflãtoare pe malul
pãrãului Saha. La acest pãrãu, trii hotare se întâlnesc, a Satului mare, a
Rãdãuþului ºi a prediului Macicatovþe, proprietatea mânãstirii Putna, ºi
Rãdãuþul aice pãrãseºte hotarul Satului mare ºi se suie, pe lângã
Macicatovþe, pe pãrãul Saha în sus, pânã acolo unde acest pãrãu Saha
iesã din pãrãul Posinului ºi, de aici, pãrãul Posinului formeazã hotarul
natural între Macicatovþe ºi Rãdãuþi, pânã la Vadu pietros, de unde
aceastã delimitare s-a început.

Dupã astfel finita delimitare, cu care atât domnul episcop, cât
vecinii s-au mulþãmit, acest protocol al comisiunei locale s-a subscris.
Actum ut supra. Paisie, vichil Putnii / Nicolai, vichil ot Rãdãuþi /
Teodosie, vichil ot sf. Ilie / Alexandru Ilschi, asesor / Mânãstirea Suceviþa,
namisnic, ier. Antinoghen / Harsani, sublocotenent-auditor / I.S. Erggelet,
grefier de judecãtorie / Ioan Calmuþchi, capitan, asesor / Pitzelli, capitan
de cavalerie / Aaron, translator / Metzger, colonel (Dimitrie Dan, Cronica
Episcopiei de Rãdãuþi, pp. 259-262).

Episcopii de Rãdãuþi

Probabil cã în Rãdãuþi au fost episcopi de la anul 1402 încoace,
adecã de la terminul reducerii Mitropoliei rãdãuþene la o simplã Episcopie,
cãci, în altfel, puþin înþeles ar fi avut pravila lui Alexandru cel Bun prin
care a regulat numãrul bisericilor care aveau sã aparþie Episcopiei din
Rãdãuþi (pravilã pe care o cunoaºtem doar prin intermediul unui uric din
15 martie 1490, prin care ªtefan cel Mare întãreºte cele 50 de biserici,
cu tot atâtea sate, Episcopiei din Rãdãuþi, toate fiind dãruite de „moºul
nostru, de Alexandru Voevod“, în 11 iunie 1428 („puþinul înþeles“ vizeazã,
de fapt, aceastã primã organizare bisericeascã temeinicã, înfãptuitã în
anul 1428 – n.r.), iarã mai ales dania moºiilor: Rãdãuþul ºi Coþmanul,
fãcutã Episcopiei de acelaº domn, dacã Episcopia n-ar fi fost creatã,
adecã nu s-ar fi ocupat cu titulari (în 6 iulie 1413, Alexandru-Vodã dãruise
„satul Coþmanul mare cu toate cãtunele ce þin de el, anume Suhoverhul,
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Hijvicea, Davidãuþi, cu toate locurile ce þin de ele, pânã sub Valeva, apoi
spre Valeva pânã la pãdurea ce se cheamã Dumbrava“ (soacrei sale,
doamna Anastasia, urmând ca, dupã moartea ei, toate acestea sã treacã
„în stãpânirea Episcopiei din Rãdãuþi a sfântului Neculai, unde sunt
îngropaþi moºii“ – n.r.).

Istoria însã nu ni-a pãstrat, pentru intervalul de la anul 1402 ºi
pânã la anul 1472, adecã pentru un rãstimp de 70 de ani, numele
episcopilor de Rãdãuþi.

Aceastã îndelungatã neamintire se pare cã-º are causa în
împrejurarea cã, pe atunci, istoriografia în Moldova era în faºã ºi uzul
de-a înduce pe toþi ierarhii þãrii ca martori ai factelor întãrite prin uricele
domneºti încã nu era deplin împãmântenit, doarã numai pentru acele
urice prin cari se fãceau danii Episcopiilor sau mãnãstirilor.

Cu toate acestea, tradiþiunea ni-a pãstrat numele unui anumit
Ghelasie, care sã fi fost aºezat de ªtefan cel Mare pe scaunul episcopesc
din Rãdãuþi. ªi deoarece tradiþiunea ne raporteazã cã el a fost instituit de
amintitul domn dupã moartea titularului de acolo ºi deoarece ªtefan cel
Mare a domnit de la anul 1457, iarã la anul 1472 aflãm, în Rãdãuþi, pe
episcopul Ioanichie, trebue sã presupunem cã acest Ghelasie a arhipãstorit
în Rãdãuþi cam pe la începutul domniei lui ªtefan cel Mare, adecã cam
de la 1458-1471.

1. Ioanichie (1472-1504)

Este primul episcop despre care avem ºtiri istorice positive. ªtefan
cel Mare îl aminteºte în uricul din 25 Aprilie 1472, prin care dãruieºte
mânãstirii Putna satul Ostriþa de pe Prut (lângã Cernãuþi)...

Episcopul Ioanichie s-a îngrijit ºi de cele culturale pentru Episcopia
sa, cãci a comandat la popa Ignat din Coþman, dupã notiþa acestuia din 1
Iunie 1504, un Mineiu pentru luna lui Noemvrie ºi a sprijinit, prin
însemnate danii, centrul cultural mânãstirea Putna.

El a murit în vara anului 1504 ºi se aflã înmormântat în partea
dreaptã a pronaosului bisericii din Rãdãuþi, înaintea uºii, care de aice
duce în podul bisericii.

Inscripþia de pe piatra-i mormântarã, pânã înainte de vreo 40-50
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ani, se putea ceti, astãzi însã este ºtearsã de picioarele parohienilor acestei
biserici ºi nedescifrabilã.

2. Pahomie (1504-1520)

El a fost cu metania din mânãstirea Suceviþa, unde a fost egumen.
De dânsul, ca episcop, se face pentru prima oarã menþiune în inscripþia
din 18 Noemvrie 1504 de pe icoana sf. Nicolai, care se pãstreazã în
mânãstirea Suceviþa...

Episcopul Pahomie a dãruit Episcopiei de Rãdãuþi o proprietate
în Cãrligãtura, cumpãratã pe timpul domniei lui Bogdan Vodã Chiorul
de la boeriul Petru Vartic, care în anul 1541 deveni hatman ºi pãrcalab
de Suceava, iarã sub Iliaº Vodã fu decapitat în  Huºi, în 7 Aprilie 1548.
Aceastã danie a fost întãritã Episcopiei de ªtefãniþã Vodã în 6 Octomvrie
1519.

3. Teofan I Movilã (1520-1535)

Acest episcop era boieriu-rãzeº ºi cu metania de la mânãstirea
Râºca. El a influinþat asupra lui Petru Rareº Vodã cã acesta a rezidit, în
anul 1532, cu mari spese, biserica mânãstirii Moldoviþa...

Teofan se mutã de pe jilþul episcopesc din Rãdãuþi, cãci ajunse
mitropolit al þãrii. Ultima demnitate s-o fi posedat el în trii rânduri. În
primul rând sã fi arhipãstorit de la 1535-1550. În acest period, ºi anume
în 30 August 1535, el a sfinþit biserica sf. Dimitrie din Suceavã, ziditã de
Petru Rareº Vodã. El este amintit ca mitropolit în 3 Noemvrie 1538 ºi în
12 Iulie 1550 a sãvârºit zugrãvirea fresco a pridvorului din mânãstirea
Voroneþului.

Teofan sã se fi suit ºi a doua oarã pe scaunul mitropolitan în 22
Septemvrie 1564, pe care sã fi ºezut, cu o micã întrerupere din anul
1565, când fugi spre Ardeal, ºi anume pânã la Bistriþã, de unde însã se
întoarse în þarã, dupã ce primi de la boeriul Hamza ºi hatmanul Dimitrie,
cari îl urmãriserã, chezãºia cu jurãmânt, datã în numele lui Vodã, cã nu i
se va face nici un rãu, (ºi a fost mitropolit – n.r.) pânã la anul 1572. De
astã datã, a fost aºezat în scaun de Alexandru Vodã Lãpuºneanul, pe
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care, mai târziu, ºi anume în anul 1568, l-a cãlugãrit, dându-i numele
„Pahomie“. El, ca mitropolit, a adaos, în anul 1579, pridvorul la biserica
mitropolitanã din Suceavã.

Teofan trebui sã îndure, în anul 1572, persecuþiile lui Ioan Vodã
cel cumplit ºi sã fugã iarã spre Ardeal. Cu acest prilej el fu depus ºi
cafterisit de episcopii þãrii, comandaþi de domn ºi de episcopul Eutimie
din Ardeal, adus anume pentru acest scop în Moldova, ºi fu înlocuit cu
mitropolitul Anastasie. El, apoi, fu restituit, încã în anul 1581, fugi din
þarã în Polonia, împreunã cu George, episcopul de Rãdãuþi, ºi cu toatã
familia Movileºtilor, fãcând aºa oposiþie contra domniei lui Iancul Vodã
Sasul. El, în 20 ianuarie 1582, era exmitropolit.

Venind, însã, Petru Vodã ªchiopul, dupã delãturarea diverºilor
pretendenþi domneºti, a doua oarã la domnie (1582-1591), Teofan iarãºi
fu aºezat în scaunul mitropolitan, abdicã, însã, în anul 1587 în favorul
lui Macarie, ºi se retrase la mãnãstirea Râºca, unde ºi muri între anii
1587-1588.

4. Teodosie I (1535-1543 ºi 1545-1551)

Acest arhiereu era cu metania de la mânãstirea Niamþ. El a
arhipãstorit diecesa Rãdãuþului în douã rânduri, adecã prima datã de la
1535-1543 ºi a doua oarã de la 1545-1551.

Pe timpul archipãstoriei lui Teodosie, ºi anume în toamna anului
1538, a întrat împãratul Soliman în Moldova pânã la Suceavã. Atunci
s-au strâns boierii ºi arhiereii þãrii la Rãdãuþi, la sfat, de unde au trimis
pe boeriul Trifan Ciolpan sol la împãrat pentru pace, care le-a hãrãzit-o.
Deci boerii ºi arhiereii l-au petrecut pe Soliman pânã la Dunãre...

Episcopul Teodosie a zidit, în 7 Iunie 1549, clisierhia cea vechie
din mânãstirea Niamþ ºi i-a pus o inscripþie pe care ºi-a sãpat numele.

Acest ierarh s-a îngrijit de buna stare materialã a centrului de
culturã mânãstirea Niamþ.

5. Mitrofan (1551-1552)

ªi el era cu metania din mânãstirea Niamþ... Mitrofan, de la Rãdãuþi,
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trecu la mitropolia þãrii. El, încã pe când era în viaþã, ºi-a pregãtit o
lespede pentru mormânt, care se aflã la mânãstirea Pobrata. Data morþii
lui însã nu se ºtie, deoarece aceasta nu sã adaogat la inscripþie.

6. Eutimie, întãia oarã (1552-1555)

El era, dupã unii (I. Bogdan; Wickenhauser), cu metania de la
mânãstirea Homorului, iarã dupã alþii (Iorga) de la mânãstirea Niamþ,
unde sã fi fost egumen. Ca atare, a scris el viaþa lui Alexandru Vodã
Lãpuºneanul (Wickenhauser; Bogdan).

Despre dânsul, ca episcop, se face prima amintire în uricul lui
Alexandru Vodã Lãpuºneanul, dat la Huºi în 4 Aprilie 1551, prin care
dãrueºte Episcopiei de Rãdãuþi 1.000 aspri din averea moºtenitã de la
postelnicul Maxim Harbor, mort fãrã copii, pentru pomenirea rãposatului.

Eutimie, din cause necunoscute, se retrage din scaunul episcopesc.

7. Gheorghie I (1555-1558)

Despre acest ierarh, care era cu metania de la mânãstirea Putna,
se face amintire, împreunã cu mitropolitul Grigorie ºi episcopul Macarie
de Roman, în uricul lui Alexandru Vodã Lãpuºneanul din 31 August
1556, prin care dãrueºte mânãstirii Putna 100 lei de aur pentru sãnãtatea
sa, a doamnei Ruxanda ºi a copiilor sãi.

Episcopul Gheorghie, dupã o scurtã arhipãstorire în Rãdãuþi,
demisionã. El se pare c-a devenit, apoi, episcop de Roman ºi c-a fost ars
de viu de Ioan Vodã cel Cumplit (Orest Popescul; Wickenhauser) în
anul 1558.

8. Eutimie, a doua oarã (1558-1564)

De dânsul se face amintire în inscripþia de lângã uºa tindei bisericii
din Rãdãuþi, din 30 Iunie 1559, ziditã, la îndemnul acestui episcop, de
Alexandru Vodã Lãpuºneanul...

Episcopul Eutimie a asistat, împreunã cu Anastasie, episcopul
Romanului, ºi mitropolitul Grigorie, la ungerea lui Iacob Heraclide,
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Despotul întru domn al Moldovii, dupã ce acesta bãtuse pe Alexandru
Vodã Lãpuºneanul, în 18 Noemvrie 1561, la Verbie...

Devenind Alexandru Vodã Lãpuºneanul, dupã moartea lui Despot
Vodã, întâmplatã în Noemvrie 1563, a doua oarã (1563-1568) domn al
Moldovii, ucisese 47 boeri ºi cãutã sã puie mâna ºi pe episcopul
Eutimie, pentru cã se supusese lui Heraclide, iarã mai ales pentru cã se
fãcuse pãrtizanul lui ªtefan Mâzgã, pretendentul la tronul Moldovii.

Eutimie, temându-º viaþa, pãrãsi episcopia sa din Rãdãuþi ºi fugi,
precum o fãcurã mulþi boeri ºi pretendentul ªtefan Mâzgã, în anul 1564
(Ureche) sau 1566 (Iorga) în Ardeal. Fiind el, însã, reclamat de Alexandru
Vodã Lãpuºneanul, tãinui treapta sa ierarhicã ºi petrecea în Ardeal,
dându-se ca un simplu cãlugãr. Aice se împuse el atât prin ºtiinþa, cât ºi
prin evlavia sa, ºi fu numit, în 5 Octomvrie 1571, pe baza acestor calitãþi,
iarã în 3 August a anului 1572, fu confirmat ca episcop al Ardealului ºi
pãrþilor ungureºti, cu titlul de Episcop al Silvaºului, dupã reºedinþa din
mânãstirea Silvaºului.

Eutimie cãlãtori, dupã denumire, la patriarhul Macarie din Ipek,
însã nu spre a fi hirotonit întru episcop, cãci ºtim cã el deja era arhiereu,
ci desigur numai spre a-º lua, de la amintitul patriarh, decretul sau singhilia
de instituire, care drept îl aveau patriarhii din Ipek pentru Ungaria de la
Turci.

Eutimie stãtu în Ardeal ca episcop din vara anului 1572 ºi pânã în
luna Martie a anului 1574, când fu adus de Ioan Vodã cel Cumplit în
Moldova pentru caterisirea refugiatului mitropolit Teofan. De aice,
Eutimie nu se mai întoarse în Ardeal, cãci amintitul domn îl denumi,
pentru serviþul fãcut, episcop de Roman. Eutimie însã nu arhipãstori
lung timp în Roman, cãci, dupã moartea amintitului domn ºi suirea pe
tronul Moldovii a lui Petru Vodã ªchiopul, îmtâmplatã în 25 Iunie 1574,
trebui sã demisioneze ºi sã se retragã la mãnãstirea Homorului, unde a
murit în anul 1583 ºi este înmormântat.

Eutimie a scris, ca episcop de Rãdãuþi sau poate încã ca egumen
al mânãstirii Niamþu, o cronicã privitoare la istoria Moldovii pentru anii
1541-1553, care este o dovadã pentru iubirea lui de literaturã ºi ºtiinþã.
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9. Dimitrie (1564-1565)

Despre acest episcop ºtim numai atâta cã el a înlocuit pe
demisionatul Eutimie ºi c-a fost ucis, în primãvara anului 1565, în Ardeal,
într-o luptã a lui Bogdan Constantin, pretendentul la domnia Moldovii,
cu trupele împãratului Maximilian, sub comanda lui Valentin Banffy.

10. Isaia (1566-1579)

Aceste ierarh se pare cã era cu metania de la mânãstirea Slatina,
unde a fost egumen (Iorga). El se pare cã s-a suit pe scaunul episcopesc
din Rãdãuþi încã din anul 1566, adecã îndatã dupã moartea episcopului
Dimitrie, cu toate cã despre dânsul avem ºtire positivã abie în anul 1572,
când a subscris, dimpreunã cu ceilalþi ierarhi ºi boeri ai þãrii, jurãmântului
de fidelitate depus Polonilor de Ioan Vodã Armeanul.

Episcopul Isaia deveni persoanã de încredere a amintitului domn,
care-l trimise cu misiuni secrete în Ardeal, unde se afla în 11 Februarie
1573 (Hurmuzaki; Iorga), ºi, apoi, în Polonia, spre a încheia cu Polonii
un tratat de pace, în scopul de-a ajuta tãnãrului Ioan Vasilievici Groznii,
þarul Moscvei, sã devie rege al Poloniei ºi, în fine, Moscva, unde-l întâlnim
în anul 1573, anunþând þarului Ivan suirea lui Ioan pe tronul Moldovii ºi
cu misiunea sã aducã din Moscva în Moldova pe Maria, doamna, ºi pe
Petru, fiul lui Ioan Vodã, pe cari însã nu-i mai aflã în viaþã, cãci de mult
muriserã de ciumã. El ºi în anul 1574 sã se fi aflat în solie...

Episcopul Isaia, silit de Petru Vodã ªchiopul sã demisioneze,
fiindcã fusese intimul lui Ioan Vodã, s-a retras, în anul 1579, din scaunul
episcopesc al Rãdãuþilor la mânãstirea Agapia, unde a primit schima cea
mare...

Isaia a murit în mânãstirea Agapia dupã 8 Aprilie 1585, când încã
se aminteºte ca episcop de Rãdãuþi. Se înþelege cã el, atunci, era un
„fost“ episcop de Rãdãuþi, cãci, în acel an, pe scaunul episcopesc din
Rãdãuþi ºedea episcopul Gheorghie Movilã.

Episcopul Iasaia avea o mare culturã ºi un desvoltat gust estetic ºi
se poate zice cã, pentru timpul acela, a fost un învãþat. El a scris, înainte
de 1 Ianuarie 1561, adecã încã pe când era în Slatina, o cronicã putneanã
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prescurtatã: „Povestire în scurt despre domnii moldovineºti“, într-un
zbornic slavon, un cronograf, o cronicã bulgãreascã ºi una sârbeascã.

11. Gheorghie II Movilã (1579-1586)

El era al doilea fiu al logofãtului Ioan (dupã cãlugãrire, Ioanichie)
Movilã ºi a soþiei sale, Maria, ºi nepotul vornicului Petru Hudici.
Gheorghie avea doi fraþi drepþi, anume Ieremie ºi Simeon, ºi un frate
numai dupã tatã, de la întâia soþie, numitã Greaca, anume pe Toader,
poreclit Cârnul, ºi mai multe surori, ºi anume: Eleana logofãteasa,
cãlugãriþa Nastasia, Nastea, Schiuca, Greaca ºi Maricuþa.

Tânãrul Gheorghie primi prima educaþiune probabil în Polonia ºi
apoi intrã în mânãstirea Suceviþa, unde-ºi primi metania, însã îºi pãstrã
ºi în cãlugãrie numele sãu de botez. El se pare cã a fost ºi egumen al
mânãstirii Suceviþa, de unde se sui pe scaunul episcopesc din Rãdãuþi în
anul 1579 ºi pe care ºãzu pânã la anul 1586...

El, încã în anul 1578, adecã când încã nu era episcop, a zidit, în
mânãstirea Suceviþa, biserica Arãtãrii sau Botezului Domnului, pe care
a sfinþit-o în anul 1581 ºi cãrei amintitul Voevod (Petru ªchiopul – n.r.)
îi dãrui, prin uricul din 7 Septemvrie 1581, satul fost domnesc (adicã
proprietatea instituþiei voievodale – n.r.) Suceviþa.

Dupã sfinþirea acestei biserici, episcopul Gheorghie, împreunã cu
mitropolitul Teofan, cu cãlugãrul de viþã boereascã Teodosie Barbovschi,
care, mai târziu, deveni episcop de Rãdãuþi ºi mitropolit al Moldovii, ºi
cu o samã de boeri s-au refugiat în Muntenia, pe când alþi boeri, ºi anume:
vornicul Ieremie ºi fratele sãu, Simeon Movilã, ºi hatmanul Balica,
nemulþãmiþi cu toþii cu cruda domnie a lui Iancu Vodã Sasul (1579-1582),
în Polonia, iarã alþii în Turcia...

Episcopul Gheorghie se întoarse în þarã abia dupã tragica moarte
a Iancului Vodã, întâmplatã în Lemberg, în Iunie a anului 1582, ºi-ºi
reocupã scaunul episcopesc din Rãdãuþi...

Întroducând Grigorie XIII, papa Romei, în anul 1582, un cãlindar
nou, îndreptat de dânsul, episcopul Gheorghie i-a scris, rugându-l sã
nu-l împuie catolicilor din Moldova, ci sã li fie iertat ca ei sã-ºi sãrbeze
sãrbãtorile ºi mai departe dupã cãlindariul vechiu, care cerere fu
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ascultatã...
Episcopul Gheorghie devenit, înainte de 20 Decemvrie 1587,

mitropolit al Moldovii...
Între anii 1608 ºi 1609, se retrase el la mânãstirea Suceviþa, unde

se pare c-a murit ºi a fost înmormântat.
Acest arhiereu a fost apreþiat în feliurit mod, unii îl þineau de un

om necult, ceea ce însã nu era, alþii însã de ambiþios ºi mândru, prin ce
desigur i se fãcea nedreptate.

Dupã pãrerea noastrã, el a fost un ierarh cu destulã ºtiinþã pentru
acele timpuri ºi un mare om politic, care a ºtiut sã tragã folos de influinþa
Latinilor, cãrora li simula supunere, însã neînþeles de ai sãi ºi rãsplãtit,
pentru îngrijirea de vaza bisericii ortodoxe din Moldova, cu invidie
neîmpãcatã, nãpãstuiri ºi neîncetate prigoniri. ªi el s-a îngrijit de cele
culturale, zidind biserica din mânãstirea Suceviþa ºi înzestrând-o domneºte
cu multe moºii.

12. Ghedeon (1586-1591)

Ghedeon a fost cu metania de la mânãstirea Râºca, unde a fost
egumen în anul 1578. El se aminteºte la Rãdãuþi deja în 28 Fevruarie
1586...

El se pare c-a fost un partizan al Latinilor, ceea ce se poate cunoaºte
din raportul unui misionar iezuit, Warszewiecki, din Moldova cãtrã
nunciul papal.

Episcopul Ghedeon a fost silit de Aron Vodã (din întâia domnie,
1591-1593) sã demisioneze, probabil pentru cã era partizan al lui Petru
Vodã. El s-a retras de la Rãdãuþi la mãnãstirea Râºca, unde a murit în 21
Noemvrie 1596 ºi a fost înmormântat lângã zidul bisericii.

13. Gheorghie III (1591-1593)

Acesta a fost scurt timp episcop în Rãdãuþi, cãci se aminteºte numai
în 28 Februarie 1592. El a murit, în 4 Martie 1593, în Rãdãuþi, unde a
fost ºi înmormântat.
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14. Mardarie (1593-1595)

De acest episcop se face amintire, împreunã cu mitropolitul
Mitrofan ºi Nicanor, episcopul de Roman, în uricul lui Aron Vodã
dintr-a doua domnie (1593-1594) din 10 August 1594...

Mardarie deveni, încã din vara anului 1595, pentru scurt timp,
mitropolit al Moldovii... Retrãgându-se din acest scaun, se aºezã la
mânãstirea sf. Gheorghie din Drohobycz, în Galiþia, unde deveni
egumen... El se pare c-a murit în amintita mânãstire ºi cã acolo a fost
înmormântat.

15. Amfilochie (1595-1599)

Acest ierarh se pare c-a fost cu metania de la mânãstirea Putna, în
a cãrei pomelnic se aminteºte... El se pare c-a demisionat sau murit subit
în Martie 1599.

16. Teodosie I Barbovschi, întâia oarã (1599-1600)

Acest ierarh se trãgea dintr-o familie boereascã ºi era cu metania
de la mânãstirea Pobrata. El a fost ieromonah, de la anul 1588 ºi pânã la
finea anului 1592, instructorul pentru cetirea moldoveneascã a lui ªtefan,
fiul lui Petru Vodã ªchiopul, în oraºul Buzen din Tirol, unde amintitul
Vodã trãia în pribegie. Pentru aciasta primia el 3 galbini pe lunã ºi toatã
întreþinerea.

Dupã moartea lui Petru Vodã, întâmplatã în 1 Iulie 1594, Teodosie
se întoarse în þarã cu 30 galbini ºi un caftan preþuit cu 5 galbini, primiþi
de la Petru Vodã în testamentul lui.

În anul 1595, cãlugãrul Teodosie însoþi pe mitropolitul Gheorghie
(Movilã –n.r.) ºi boerii din Polonia la Tirol spre a aduce pe ªtefan, fiul
lui Petru Vodã, ca domn în þarã, ceea ce însã nu li succese.

Teodosie a scris în Bozen, pentru învãþãcelul sãu, o lecþie de
hronologie a întâmplãrilor de cãpitenie ale trecutului, care s-a pãstrat
pe-o foaie de hârtie. Din aceasta se vede cã el avea oarecare ºtiinþã...

În 30 Martie 1599 îl aflãm pe Teodosie deja amintit episcop de
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Rãdãuþi, împreunã cu mitropolitul Gheorghie Movilã ºi Agaton, episcopul
Romanului... El ºi cu amintiþii ierarhi l-au sfãtuit pe Ieremie Movilã la
rãsbiu în contra lui Mihai Viteazul... Mihai Viteazul însã se coborî din
Ardeal cu oaste în Moldova ºi ocupã, în 16 Maiu 1600, Suceava, capitala
þãrii. Ieremia Movilã, oblicind de apropierea lui Mihai Viteazul, pribegi
din þarã în Polonia, încotro îl însoþirã sfetnicii lui, adecã episcopul
Teodosie ºi ceilalþi ierarhi ai þãrii.

17. Anastasie I Crimca (1600)

Acesta a fost fiul boeriului Ioan Crimca ºi a soþiei sale, Cristina,
înmormântatã, în anul 1595, în biserica din Pãtrãuþi.

El s-a cãlugãrit la mânãstirea Putna ºi, apoi, a devenit arhimandrit
ºi egumen al mânãstirii Galata, unde-l întâlnim ca egumen în anul 1588...

Anastasie a fost ales, de sinodul de episcopi strãini, în 2 Iunie
1600, episcop al Rãdãuþului, în locul lui Teodosie Barbovschi... Anastasie
a subscris, în 19 iunie 1600, fãgãduinþa arhiereascã ºi cea de supunere
faþã de Mihai Vodã.

Pãrãsind Mihai Vodã, în 24 Iunie 1600, Moldova ºi trecând, pe la
Oituz, la Oºorheiu, în Ardeal, dupã ce aºezã în Moldova o locotenenþã
domneascã, constãtãtoare din urmãtorii 4 boeri: Udrea, Andronic, Sava
ºi Negru, c-o armatã de 6.000 oameni, sub generalii Murgu ºi Moise
Sekely, Ieremie Movilã se întoarse în þarã, probabil în August 1600, cu
oaste polonã, condusã de Zamoyski, care-l restitui în domnie. Atunci
episcopul Anastasie, dupã o arhipãstorie de vreo 2 luni ºi jumãtate, trebui
sã pãrãseascã scaunul episcopesc de la Rãdãuþi, unde fusese rãdicat de
voinþa lui Mihai Vodã...

Episcopul Anastasie se retrase la moºia sa pãrinteascã,
Dragomireºti (Mitocul-Dragomirnei de astãzi)... Anastasie însã nu petrecu
lung timp în mânãstirea Dragomirna, cãci el, probabil pe la începutul
anului 1606, deveni episcop de Roman...

Anastasie ºi în Roman nu zãbãvi mult timp, cãci deja în 15 Iunie
1608 îl întãlnim ca mitropolit al þãrii... Mitropolitul Anastasie se retrase
din scaun probabil încã la începutul anului 1629 la ctitoria sa,
Dragomirna... ºi a murit la începutul anului 1631... El sã fie înmormântat
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în partea dreaptã a pronaosului vechei biserici din mânãstirea
Dragomirnei, unde o simplã lespede nãsipoasã, fãrã oarecare inscripþie,
acopere mormântul lui, care astãzi este acoperit c-un covor...

El era un bãrbat învãþat ºi mult activ... avea un deosebit gust artis-
tic ºi era un excelent caligraf ºi desemnãtor cu multã rãbdare...

18. Teodosie Barbovschi, a doua oarã (1600-1604)

Întorcându-se Ieremie Movilã în þarã, probabil pe la finea lui Au-
gust 1600 – cãci în 2 August se afla, cu episcopul Teodosie, în Cameniþa,
ºi episcopul Teodosie se întoarse ºi-º reocupã scaunul episcopesc din
Rãdãuþi... Teodosie, însã, n-a rãmas lung timp în scaunul episcopesc din
Rãdãuþi, cãci el, deja în Octomvrie 1604, s-a suit pe jilþul mitropolitan...

Teodosie, în urma intrigilor adverzarilor sãi, trebui sã pãrãseascã
scaunul mitropolitan, cãci fu acuzat c-ar fi voit sã otrãveascã pe
Constantin Vodã Movilã, cumpãrat fiind de ªtefan Bogdan, pretendentul
la tronul Moldovii, cu sf. cuminecãturã, într-o zi de paºti. Pentru acest
presupus, el sã fi fost supus la grele chinuri. El se retrase, în anul 1608,
la mânãstirea Suceviþa, unde se pare c-a ºi murit ºi a fost înmormântat...

19. Ioan (1605-1608)

El era cu metania din mânãstirea Râºca ºi a fost, în anul 1592,
primul episcop al nou înfiinþatei Episcopii de Huºi, de unde a trecut, în
primãvara anului 1605, la Rãdãuþi... Episcopul Ioan a trecut de la Rãdãuþi
în scaunul Mitropoliei Moldovii, pe care, însã, din motive necunoscute,
puþin a ºezut.

20. Efrem I (1608-1614)

Acest ierarh se pare c-a fost cu metania de la mânãstirea Moldoviþa,
într-al cãrii pomelnic se pomeneºte. Ca episcop de Rãdãuþi el scrie o
scrisoare cãtre birãul, pãrcalabii ºi pãrgarii oraºului Bistriþa.

În documente, el se aminteºte, prima datã, de Constantin Movilã
Vodã, în 24 Aprilie 1609, care îi dã episcopului Efrem dreptul sã facã o
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seliºte în þinutul Covurluiului ºi scuteºte pe oamenii care se vor aºeza
acolo, pe 5 ani, de toate birurile...

Episcopul Efrem s-a retras, în anul 1614, de bunã voie, din scaunul
episcopesc din Rãdãuþi la mânãstirea Moldoviþa, unde, în Maiu a anului
1619, ºi-a pregãtit o gropniþã ºi tractul nord-vestic al clãdirilor laterale.

21. Aftanasie (1615-1616)

El era cu metania de la mânãstirea Moldoviþa. Ca episcop este
amintit... în documentul lui ªtefan Tomºa Vodã din 13 Maiu 1615...

Episcopul Aftanasie trecu, la începutul anului 1616, la Episcopia
Romanului... aice a arhipãstorit pânã la finea anului 1628, când deveni,
dupã retragerea mitropolitului Anastasie Crimca, mitropolit al þãrii... El
a murit în 13 Iulie 1631 ºi a fost înmormântat în mânãstirea Bistriþa,
fãcând loc pe scaunul mitropolitan lui Varlaam.

22. Efrem II (1616-1623)

ªi acest Efrem, ca ºi Efrem I, era cu metania de la mânãstirea
Moldoviþa. El deveni episcop de Huºi, de unde a trecut, apoi, la Rãdãuþi...
Episcopul Efrem s-a retras, în anul 1623, la metania sa, mânãstirea
Moldoviþa, unde a murit în anul 1626 ºi a fost înmormântat într-o cãmãruþã
mormântarã.

23. Euloghie I, întâia datã (1623-1627)

Acest ierarh se pare c-a fost cu metania de la mânãstirea Solca...
Sub episcopul Eulochie s-a acoperit, din nou, trapezaria Episcopiei, în
12 Iunie 1625...

Episcopul Euloghie demisionã, în toamna anului 1627, ºi se retrase
la mânãstirea Solca...

24. Dionisie (1628-1630)

Despre acest episcop se ºtie cã el a dat, în 13 Martie 1628, o carte



Ion Drãguºanul

54

prin care întãreºte mânãstirii Suceviþa proprietatea asupra unui Þigan...
Episcopul Dionisie a trecut, în anul 1629, la scaunul din Roman...

Euloghie I, a doua oarã (1629-1639)

El este amintit... în documentul lui Moisi Movilã din 10 Ianuarie
1631... Episcopul Euloghie se pare c-a demisionat din scaunul Rãdãuþilor
(dupã o sumedenie de afaceri oneroase – n.r.), în anul 1639, ºi s-a retras
la mânãstirea Solca, unde se pare cã în curând a murit...

26. Anastasie II (1639-1645)

Acest ierarh era cu metania de la mânãstirea Moldoviþa. El se
menþioneazã ca episcop de Rãdãuþi prima oarã pe inscripþia din anul
1639, aflãtoare pe-o cruce de argint, care i-o dãrui hatmanul Gavriil,
fratele lui Vasile Lupul Vodã, cu soþia sa, Liliana...

Episcopul Anastasie, împreunã cu Euloghie, episcopul Romanului,
a luat parte – la poruncã domneascã – la 13 Iunie 1641 la întâmpinarea
moaºtelor sf. Paraschive, aduse la Iaºi, ieºindu-li înainte la Ismail...

Episcopul Anastasie a trecut, în primãvara anului 1645, la
Episcopia Romanului... Anastasie a arhipãstorit în Roman pânã la anul
1658, când se retrase la mãnãstirea Moldoviþa, unde a murit ºi a fost
înmormântat.

Acest arhipãstoriu a fost un apãrãtoriu al Ortodoxiei, care era
periclitatã de învãþãturile Calvinilor (a luat parte la sinodul þinut la Iaºi,
între 11 martie – 9 decembrie 1641, în care „s-au osândit doctrinele
calvineºti ale fostului patriarh Constantinopolitan Chiril Lucaris ºi se
aprobã „Mãrturisirea ortodoxã“, compusã de Petru Movilã, mitropolitul
Kievului“ – n.r.).

27. ªtefan (1645-1646)

Acest ierarh a subscris, în 2 Iunie 1645, împreunã cu mitropolitul
Varlaam, cu Anastasie, episcopul Romanului, ºi Ghedeon al Huºilor, o
scrisoare prin care recomandã milei împãratului Moscvei, Alexei
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Mihailovici, pe Orest, fostul episcop al Ardealului... Amintiþii ierarhi ai
Moldovii, în scrisoarea lor, atestã cã cunosc pe Orest, fiindcã era cu
metania de la mânãstirea Putna, unde trãise câtva timp ca ieromonah...

Despre ªtefan, care numai un an a stat la Rãdãuþi, n-avem alte
ºtiri. Probabil s-a murit ºi s-a înmormântat la Rãdãuþi.

28. Teofan II (1646-1654)

El era cu metania de la mânãstirea Putna ºi se aflã amintit în notiþa
finalã din 8 Iulie 1646 de pe-o evanghelie scrisã de deja amintitul Ivanco
în Episcopia Rãdãuþi... acest episcop îndemna pe cãlugãrii de la episcopia
Rãdãuþului la ocupaþiuni literare.

29. Iorest (1654-1656)

Acest arhiereu era cu metania de la mânãstirea Secul ºi-a venit de
pe scaunul Episcopiei de Huºi la cel de Rãdãuþi...

Episcopul Iorest n-a ºezut lung timp pe scaunul episcopesc din
Rãdãuþi, cãci, în 5 Aprilie 1656, îl aflãm iarãº pe cel din Huºi...

30. Sava (1656-1658)

El era probabil cu metania de la mânãstirea Putna ºi se pare cã a
devenit foarte tânãr arhiereu titular ºi în mânãstirea Bistriþa... El deveni,
la finea anului 1655, pentru foarte scurt timp, episcop al Huºilor, de
unde trecu, la începutul anului 1656, la Episcopia de Rãdãuþi...

Episcopul Sava trecu, la începutul anului 1658, la scaunul
Romanului, unde îl aflãm în 10 Maiu a anului amintit. Aice însã a stat
numai un an, cãci, în anul 1659, deveni mitropolit al þãrii... se pare cã
s-a retras de pe scaunul mitropolitan la mânãstirea Secu, unde a ºi murit
în 5 Ianuarie 1664.

31. Teofan III (1658-1666)

El era cu metania de la mânãstirea Putna, unde, în anul 1642, era
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egumen. De aice trecu, în anul 1657, la scaunul Huºilor... în anul 1658
trecu la scaunul Rãdãuþului...

Episcopul Teofan se pare cã se retrase deja din anul 1665 din
scaunul episcopesc... la mânãstirea Putna... unde a murit ºi a fost
înmormântat în anul 1760, precum ni spune inscripþia de pe piatra lui
mormântarã, aflãtoare în curtea bisericei, lângã altariu.

32. Serafim (1667-1685)

Acest ierarh era cu metania de la mânãstirea Agapia. El a fost,
mai întâiu, episcop de Huºi, de unde a trecut apoi, în anul 1667, la
Rãdãuþi...

Episcopul Serafim demisionã, cel târziu în vara anului 1685, ºi se
retrase la mânãstirea Agapia... ªi acest ierarh a încurajat literatura
bisericeascã.

33. Misail I (1686)

Acesta era cu metania de la mânãstirea Secul... Episcopul Misail
numai pentru scurt timp a arhipãstorit dieceza Rãdãuþului, cãci Constantin
Cantemir Vodã (1685-1693) înaintã, dupã ce mitropolitul Dosoftei,
partizanul lui ªtefan Petriceico Vodã, în anul 1686, trecu cu regele
Sobieski în Polonia ºi luã cu sine moaºtele sf. Ioan cel nou de la Suceavã,
dimpreunã cu odoarele ºi documentele Mitropoliei, pe Sava, episcopul
Romanului, la Mitropolia þãrii, iar pe Misail la episcopia de Roman...
Acest arhipãstoriu a avut o erudiþiune destul de mare, cãci se crede cã el
ar fi comentat pe cronicarul Ureche.

Laurentie, întâia oarã (1687-1693)

El era cu metania de la mânãstirea Bogdana. Ca episcop de Rãdãuþi
el este amintit într-un act de vânzare din 23 Noemvrie 1687... Find anul
1694 foarte agitat, din cauza rãzboiului Polonilor cu Turcii (pentru þinutul
Hotinului – n.r.), care a zguduit ºi scaunele episcopeºti din Moldova,
rãsturnând pe episcopii cari ºedeau pe ele ºi înlocuindu-i cu alþii. ªi
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scaunul din Rãdãuþi n-a fost cruþat de aceste furtuni, cari se pare cã
depuserã pe episcopul Laurentie, deºi pentru scurt timp.

35. Nicolai Vasilievici (1694-1695)

Despre acest episcop ºtim numai atât, cã el a fost contra episcopului
Laurentie. El a fost sfinþit de exmitropolitul Dositei... în Stryi, din Galiþia,
unde trãise ºi exmitropolitul Dositei (Dosoftei) la anii 1673-1675 ºi 1686-
1696, ºi cã el, de facto, n-a arhipãstorit nicãiri. Episcopul Nicolai sã fi
clãdit schitul Vijniþa, dupã mãrturia lui Samuil, egumenul acestui schit,
depusã înaintea comisiunii de delimitare.

36. Laurentie, a doua oarã (1696-1700)

El a zidit, în acest rãstimp, mânãstirea Adormirii Maicei Domnului
din Zubrãviþa... Episcopul Laurentie a trecut, în anul 1700, la Episcopia
Romanului. Ca atare, el sã fi trimis de Constantin Vodã, în anul 1701, la
boerii Bogdan ºi Iordachi, cari fugiserã în Polonia, cu misiunea delicatã
sã-i înduplece la întoarce în þarã... A murit în Roman, în ultima lunã a
anului 1706.

Dupã datele ce posedãm, acest episcop trebue sã fi avut un talent
diplomatic apreþiat de domnul þãrii (Antioh Cantemir -–n.r.), care l-a
însãrcina c-o grea misiune.

37. Ghedeon II (1701-1707)

Era cu metania de la mânãstirea Agapia. De dânsul, ca episcop, se
face amintire în documentul lui Mihai Racoviþã Vodã din 30 Noemvrie
1703...

Ghedeon deveni, în anul 1708, mitropolit al þãrii...

38. Calistru (1708-1728)

El era cu metania din mânãstirea Putna, unde a fost, în anul 1706,
egumen. El deveni, în anul 1708, episcop de Rãdãuþi... Episcopul Calistru
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s-a ocupat mult ºi cu afaceri bãneºti... se ocupa ºi cu împrumutarea cu
bani (cu camãtã uriaºã – n.r.) celor aflãtori în nevoi...

Episcopul Calistru, simþindu-se slab ºi fiind bãtrân, a demisionat,
în Maiu a anului 1728, ºi s-a retras la mânãstirea Putna, unde însã nu-º
aflã odihna, cãci a murit în anul 1728 sau cel târziu în primãvara anului
1729, pe când se întorcea dintr-o cãlãtorie la Iaºi...

Viaþa acestui episcop a fost foarte agitatã, fiind el vecinic ocupat
cu daraveri ºi afaceri de cumpãrãturã, arendã, bani ºi usurã, incompatibile
cu starea episcopeascã ºi înalta-i posiþiune socialã. Cu toate acestea însã
nu i se poate denega meritul de-a fi promovat cultura prin sprijinirea
însemnatului centru cultural din þarã, adecã mânãstirea Putna, dãruindu-
i moºii, vii ºi prisãci.

39. Antonie (1728-1729)

Acest arhiereu, originar din Cernãuþi, a fost nepot de sorã al
ierodiaconului Aftanasie Zaharovschi. El era cu metania din mânãstirea
Putna...

De episcopul Antonie se face pentru prima oarã amintire în zapisul
din 25 Iunie 1728, cari l-au dat juzii þigãneºti Sandul ºi Iftodii pentru
Þiganii mânãstirii Putna...

Antonie deveni, deja în toamna anului 1729, mitropolit al þãrii...
El a tipãrit, în anul 1731, o psaltire în limba slavonã...

Mitropolitul Antonie fãcea ºi politicã în acele timpuri agitate ºi
chemã pe Ruºii conduºi de Munich, de la Hotin, în Moldova. Ei urmarã
acestei chemãri ºi bãturã pe Turci la Rarance ºi, în 28 August 1739, la
Stavuceani. Pentru primirea Ruºilor a fost înlocuit în scaunul mitropolitan,
de Grigorie Ghica Vodã, prin Nichifor.

Încã în 10 Septemvrie 1740, adecã înainte de retragerea Ruºilor
din Moldova, mitropolitul Antonie pãrãsi scaunul mitropolitan, plecã în
Rosia ºi se aºezã în Kiew. El deveni mitropolit al Cernigovului, unde
stãtu 2 ani, ºi apoi al Bielogradului. De aice, a trimis, în 20 Aprilie 1745,
mânãstirii Putna mai multe daruri, iarã în 1 Ianuarie 1748 a murit în
Bielograd. El avea reputaþia de om învãþat.
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40. Misail II Chiseliþã (1729-1734)

El era cu metania de la mânãstirea Putna, unde a fost ºi egumen.
Pe timpul egumeniei lui, ºi anume între anii 1703 ºi 1705, s-a stricat
pãharul de ipsos, rãmas mânãstirii de la ªtefan cel Mare, precum
istoriseºte cronicarul Ioan Neculcea. În 17 Aprilie 1729, a fost, se pare,
a doua oarã egumenul mânãstirii Putna, iarã în 31 Ianuarie 1730 subscrie,
cu ceilalþi ierarhi ai þãrii, ca titular al Rãdãuþului, o carte de judecatã...

Episcopul Misail a fost activ ºi pe terenul literar, cãci el a scris un
Otecinic.

Misail Mina (Mina era numele sãu de schimnic – n.r.), încã în 20
Aprilie 1751, trãia în mânãstirea Putna, unde se pare cã a murit ºi a fost
înmormântat, deºi despre mormântul lui nu se ºtie nemicã, poate din
cauzã cã devenise schimnic ºi, ca atare, nu i s-a pus o cruce de peatrã, cu
inscripþie, pe mormânt.

41. Varlaam (1734-1745)

Acest ierarh era cu metania de la mânãstirea Niamþu, unde a fost
egumen. De aice a trecut ca episcop – fiind chirotonisit în 30 Iunie 1734
– la Huºi, unde încã a stat foarte scurt timp ºi de unde a trecut la Rãdãuþi.
Aici, el a arhipãstorit de la 1734-1745...

Episcopul Varlaam, care era un om învãþat ºi cunoºtia lipsa de
cãrþi bisericeºti ce domnia în bisericele diocezei Rãdãuþului, a înfiinþat
în Rãdãuþi, în anul 1744, o tipografie, în care s-a tipãrit, în anul 1744,
un Catavasier, iarã în anul 1745 un Ceaslov ºi o Liturghie a sf. Ioan Gurã
de aur, mai mult slavonã, decât românã, ºi un Antologhion...

Varlaam ºi-a câºtigat, prin înfiinþarea tipografiei din Rãdãuþi,
un deosebit merit ºi un renume de spirit luminat ºi iubitor de progres. El,
prin crearea acestei instituþii culturale, a întunecat pe celelalte Episcopii
ale þãrii.

42. Iacov (1745-1750)

El s-a nãscut la 20 Ianuarie 1719, s-a cãlugãrit în 24 Martie 1731,
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în mânãstirea Putna, unde, în 2 Iunie 1736, a devenit ieromonah, iarã din
15 Ianuarie 1744, pânã în 11 August 1745, a fost egumen. În acest ultim
termin a fost hirotonit întru episcop al Rãdãuþului...

Demisionând mitropolitul Nichifor, în vara anului 1749, din
scaunul mitropolitan, episcopul Iacov (Putneanul, cel care a prãdat
mormântul lui ªtefan cel Mare – n.r.) fu ales de adunarea (episcopilor –
n.r.) þãrii... mitropolit ºi fu ipopsifiat ca atare în 13 Noemvrie 1750.

Mitropolitul Iacov a tipãrit, în 28 August 1752, în Iaºi, o epistolã
pastoralã...

Iacov, strãmutându-se de la Rãdãuþi la Iaºi, a luat, într-acolo, în
anul 1755, ºi tipografia din Rãdãuþi, pe cari o numia „a sa“, ceea ce se
vede ºi din împrejurarea cã întâlnim la tipografia din Iaºi pe tipografii
din Rãdãuþi Grigorie ºi Sandul.

Iacov, îndatã dupã ce se sui pe scaunul mitropolitan, fãcu o
hotarnicã a moºiei dimprejurul mânãstirii Voroneþ. El este amintit ca
mitropolit încã în 20 Ianuarie 1760, în care an a demisionat ºi s-a retras
la mânãstirea Putna, unde primi, cu 5 zile înainte de moarte, shima cea
mare ºi numele Eutimie. El a murit în Putna, în 15 Maiu 1778, ºi a fost
înmormântat în tinda bisericii, lângã pãriþii sãi.

Acest ierarh are deosebitul merit de-a fi salvat fundaþiunea lui
ªtefan cel Mare, adecã mânãstirea Putna, care a fost, este ºi va fi Sionul
a tuturor Românilor, de totalã ruinare (rãmãseserã din zidurile vechi doar
ruine pe înãlþimi de un metru ºi ceva, dar Putna actualã nu este cea
reconstruitã, în stil moldovenesc, de Iacob Putneanul, ci „Putna lui
Romstorffer“, cum concluziona, cu obidã nejustificatã, Nicolae Iorga –
n.r.).

42. Dositei Cherescul (1750-1783)

El a fost fiul boerinaºului Efrem ºi a soþiei sale, Elena, cari ambii
mai apoi s-au cãlugãrit, ºi a avut doi fraþi, adecã pe Ilie ºi Toader, ºi o
sorã, Elena. Metania lui era mânãstirea Putna, unde a fost ales egumen
pentru rãstimpul de la anul 1747-1748...

Dositei a fost hirotonisit întru episcop al Rãdãuþului, în 13
Noemvrie 1750, de mitropolitul Iacov (Putneanul – n.r.), azistat de
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episcopii Ioanichie de Roman ºi Erotei de Huºi. El a desvoltat ca episcop
un zel foarte mare, cãci, chiar în anul 1750, a sfinþit antimise pentru
bisericele din Putna, Straja ºi ªerbãuþi (ºi a înfiinþat Hambarul din Rãdãuþi
ºi, respectiv, Fondul cerealier al Hambarului – n.r.), în anul 1761, pentru
bisericele din Vicovul de jos, Volovãþ, Comaneºti, Soloneþi ºi Romaneºti,
în anul 1764, pentru biserica din Botuºana, în anul 1762, pentru bisericele
din Rãdãuþi ºi Solca, în anul 1766, pentru biserica din Marginea, iarã în
1770 pentru cea din Horodnicul de jos, în anul 1771, pentru bisericele
din Frãtãuþii vechi, Iazlovãþ, Arbure, Hatna ºi Calafindeºti, iarã în anul
1772, pentru cele din Suceviþa, Todereºti ºi Pãrhãuþi, în anul 1776, pentru
cele din Satu mare ºi Crãiniceºti (Grãniceºti – n.r.), în anul 1778, pentru
cele din Cajvana, Pârteºtii de sus ºi de jos, Botuºeniþa ºi Bãdeuþi, cu
Miliºãuþi, în anul 1779, pentru cele din Vicovu de sus ºi Balaceana, în
anul 1780 pentru cea din Balcãuþi, ºi, în anul 1787, pentru bisericele din
Frãtãuþii-noi ºi Horodnicul de sus...

Anul 1774 a fost epocal pentru partea nordicã a Moldovei, cãci,
în 1 Octomvrie a acelui an, generalul austriac Gabriel baron de Spleny
ocupã Bucovina de astãzi cu 2 regimente de cavalerie ºi 5 batalioane de
infanterie pe seama Împãrãþiei Austriei.

Episcopul Dositei, ºi dupã ocupaþie, nu fu cruþat de daraveri
lumeºti...

Trecând teritoriul Bucovinei de astãzi, pe baza convenþiei încheiate
între Austria ºi Turcia, în 7 Maiu 1775, ºi cesiunea din partea Turciei,
din 25 Fevruarie 1777, definitiv la Imperiul Austriei, episcopul Dositei a
liturgisit, în 12 Octomvrie 1777, în ziua când locuitorii Bucovinei au
depus jurãmântul de fidelitate noului stãpânitor, în biserica sf. Treimi
din Cernãuþi, pe care el o clãdise, împreunã cu fratele sãu, medelnicerul
Ilie, ºi soþia acestuia, Ecaterina, în anul 1774. La aceastã ocasiune,
episcopul Dositei a þinut o cuvântare în care a explicat însãmnãtatea
jurãmântului...

Episcopul Dositei, în urma preaînaltei resoluþiuni din 12 Decembrie
1781, îº strãmutã reºedinþa episcopeascã din Rãdãuþi, în Cernãuþi, unde
a fost instalat în 30 Ianuarie (10 Fevruarie) 1782 ca episcop al diecezei
bucovinene, la care ocaziune, generalul Enzenberg îi predã o mare cruce
de aur ca dar împãrãtesc (recompensa simbolicã pentru predarea moºiei
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episcopiceºti coroanei contra unei uriaºe pensii anuale – n.r.), când a
subscris jurãmântul de fidelitate, rostind o cuvântare...

El primi, cu preaînalta resoluþiune din 4 Iulie 1783, titulatura de
„episcop al Bucovinei“ ºi „episcop exemt al Bucovinei“...

El, însã, cu toatã modestia ºi blândeþea sa, era foarte aspru ºi
necruþãtoriu faþã de preoþii din dieceza sa, cari nu-º împliniau datorinþele
chemãrii lor sau deviau de la legile morale, pe cari îi chema la Rãdãuþi,
îi lega la un stâlp aflãtoriu în curtea Episcopiei ºi punea sã-i batã cu
curele, precum ni istoriseºte o tradiþie poporalã, pãstratã în þinutul
Rãdãuþului.

El a repausat în 2 Fevruarie 1789, în noua sa reºedinþã din Cernãuþi,
ºi se aflã înmormântat în capela mormântarã a ierarhilor bucovineni din
cimitirul Cernãuþului de la Horecea (Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei
de Rãdãuþi, Viena, 1912, pp. 38-127).

Nota autorului: Deºi mi-am propus sã mã abþin, pe cât posibil,
de la comentarii incluse printre documente ºi sã alcãtuiesc o carte de
mãrturii, aºa cum au fost ele formulate de-a lungul vremilor, câteva
precizãri se impun.

În primul rând, trebuie contrazisã falsa tezã a „focarelor de culturã
româneascã“ pe care le-ar fi reprezentat mãnãstirile, inclusiv cea care
devenise reºedinþã a episcopului de Rãdãuþi. „Unde este literatura noastrã
cea bisericeascã? Unde sunt tratatele dogmatice, morale, pastorale,
exegetice, istorice?... ªi ce au fãcut preoþii lor de atunci (din 1642, când
marele sinod de la Iaºi hotãra introducerea limbii române în bisericã –
n.r.) ºi pânã acum? Produc ceva, sã arate! Unde sunt tratatele juridice,
filosofice, fizice, matematice, poetice, retorice? Au doarã Românii nu
au aºa agerã minte ca alte naþiuni?“, se întreba, desigur cã retoric, Aron
Pumnul, în 1848, iar cronica lui Dimitrie Dan confirmã pustiul spiritual,
cele câteva cãrþi tipãrite la Rãdãuþi, majoritatea în slavonã, neînsemnând
contribuþii noi, ci o rudimentarã dotare târzie a bisericilor cu tipãrituri
religioase. Un „focar de culturã româneascã“ nu poate lumina decât în
aceastã limbã ºi într-un respect desãvârºit faþã de toate moºtenirile
trecutului. La noi, bogatele obºti mãnãstireºti nu-ºi respectau nici mãcar
sfintele lãcaºuri, care s-au ruinat prin ani, cum n-au respectat nici mãcar
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mormintele ctitorilor, nici mãcar sfântul mormânt al lui ªtefan cel Mare
ºi Sfânt (numit de Iacob Putneanul „mortul acela“), care a fost prãdat,
din ordinul lui Iacov Putneanul, fost egumen al Putnei, fost episcop de
Rãdãuþi, mitropolit în anul 1757, când recunoaºte cã a ordonat prãdarea
mormântului, prin scrisoarea descoperitã în arhivele Putnei, în noiembrie
1856:

„Cuvioase Egumene a Putnei, Kir Venedict!...
Pentru D-lui Ispravnicul de Suceava, cã au venit la mãnãstire ºi

au desgropat mortul acela, unde au fost presupusul, ºi n-au gãsit altã
nemicã, afarã de cele ce ne aratã molitfa ca Dionisie în rãvaºul sãu: bine
au fãcut de au venit ºi n-avem nici o pãrere de rãu, de vreme cã au ieºit
monastirea de presupusul ce era; ºi molitvei sale Dionisie rãspuns pe
carte nu i-a mai fãcut, însã vei spune molitvei sale din gurã, cã am înþãles
toate câte s-au scris, ºi toate petricelele cele ce s-au aflat ºi inelele, ºi
ºãrjele ºi boldurile, ºi altele ce s-au aflat, toate sã le pecetlueºti la un loc.
ªi sã pui pe Rafail argintariul ca sã ia mãsurã de pe coroanã, ce iaste
Maica Precista cea fãcãtoare de minuni ºi pe coroana Mântuitorului Hs.
ce este tot întru aceeaºi icoanã, pe o hãrtie, cât îi coroana de mare, ºi fãrã
flori, numai mãrimea lor; ºi atât petricelele ºi inelele, cât ºi mãsurile
coroanelor cui om da credinþã, sã ne trimiteþi. Însã sã cauþi împreunã cu
pãrinþii soborului, cã este o pungã cu mãrgãritare, pecetluitã cu pecetea
noastrã, ºi sã o deschideþi, ºi sã luaþi dintr‘însa 500 fire de mãrgãritare,
care sã fie tot de un fel ºi de o potrivã (Au fost, deci, de unde alege –
Nota ref.), ºi mai sãnt, nu ºtiu 2 sau 300 fire mãrgãritare ca nohotul ce au
cãzut de pe aer, ºi sã ne trimeteþi mãrgãritariul tot odatã, atât cele 500
fire, cât ºi cele ca nohotul, din preunã cu lucrurile se s-au aflat pe mort:
cã am socotit sã facem coroana Maicei Precistei ºi Domnului Hs. altã
fãpturã mai iscusitã ºi mai frumoasã, ºi sã o împodobim cu petrele cele
ºi cu mãrgãritare“ (Desmormãntarea Domnitorilor Moldovei, în „Scrierile
lui Iraclie Porumbescu“, Cernãuþi, 1898, pp. 54-55).

În notiþa de subsol a paginii se precizeazã: „Coroanele sunt astãzi
fãrã de mãrgãritare ºi fãrã de petre scumpe“.

Episcopul Dositei Herescu, „cu toatã modestia ºi blândeþea sa“,
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care nu excludeau biciuirea preoþilor la stâlpul caznelor de lângã
clopotniþa bisericii episcopale, a pus pe roate prima afacerea cãmãtãreascã
româneascã, numitã „fondul hambarului“, pentru cã, în fond, era o
cãmãtãrie cu cereale, o adevãratã cãmãtãrie a foametei, povestitã, cu
naive rãstãlmãciri, în 1894:

Fondul hambarului din þinutul Rãdãuþului

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

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

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

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

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

ªi dacã slãbeau ºi se împuþinau oamenii de rãul nevoiei sau
foametei, apoi slãbeau ºi se împuþinau ºi lucrãtorii moºiei, cãdeau,
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aºadarã, ºi moºia, ºi stãpânul ei.
Moºiile de prin preajma Rãdãuþului erau ale mãnãstirilor ºi le

stãpâneau mai ales igumenii, cari ºi luau tot folosul.
Pe atunci, ºedea în Rãdãuþ ºi vlãdica sau, cum îi zic în ziua de azi,

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

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

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

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

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

Iacã-aºa: Toþi oamenii nevoieºi cari aveau lipsã de pâne se duceau
la diregãtoriul satului, adecã la vornicul, ºi vornicul îi însemna pe toþi ºi,
apoi, ori li da o scrisoare, ori mergea singur cu dânºii la priveghitorul
hambarului, care era, pe atunci, unul dintre cãlugãrii mãnãstirilor.
Cãlugãrul acela însemna numele vornicului care avea sã fie chezeº pentru
pânea împrumutatã ºi, totodatã, ºi numele oamenilor ºi, apoi, câte o datã,
ºi ce fel de pâne li da.

Darã împrumutul se fãcea aºa cã oamenii aveau sã întoarcã la
termin pâne pentru pâne ºi întruna tot de aceea pâne, una sau ºi douã
garniþe ca dobândã sau procent.

Dupã cum sboarã albinele la miere aºa veniau oamenii din toate
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satele la hambarul din Rãdãuþ ºi se ajutura care cum avea nevoie.
Sosind timpul de dat împrumutul înapoi, vornicul, care era chezeº,

purta de grijã ca fiecare sã ducã împrumutul ºi procentul la hambar.
Când, odatã, se întâmpla însã cã unul sau altul din dãtornici

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

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

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

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

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

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

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

Acest fond este, aºadarã, cu tot dreptul averea, proprietatea satelor



67

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

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

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

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

Nota autorului: În ciuda „mãrinimiei“ episcopului, þãranii din
þinutului Rãdãuþilor n-au purtat amintiri plãcute vremurilor „mãnãstireºti“,
iar unul dintre primii deputaþi þãrani, Michail Bodnarescul, avea sã
dezmintã, aproape violent, presupusa lui intenþie de a-i „vinde popilor“
pe proaspeþii emancipaþi români bucovineni:

Documente pentru istoria Bucovinei:
O dare de samã din anul 1848

Unul dintre abonaþii „Revistei Politice“ ni-a trimis, zilele trecute,
urmãtoarea dare de samã asupra unei petiþii datã de cãtrã deputaþii români
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din anul 1848 Adunãrii obºteºti din Viena. Cetind-o ºi vãzând cã ea
cuprinde multe puncte interesante pentru istoria patriei noastre, nu ne
putem reþine de-a nu o reproduce în Nr. prezent al „Revistei Politice“ ºi
mai ales cã, fiind tipãritã numai pe 1/2 coalã octav mare cu litere chirilice,
rar unde se mai poate afla.

„Fraþilor þãrani din Bucovina!
Cu jele m-am încredinþat cã tovarãºii mei, Deputaþii Vasile Mogoº

din Coþmani, Vasile Cãrste din Boian, Luchin Cobeliþa din Putila ºi Ivan
Dolenciuc din Hatna, carii încã din Viena vouã o scrisoare v-au trimes,
în care vã spun cã noi, adecã: eu, Miron Ciupercovici, ºi dl Cral, deputatul
Cernãuþului, am ave scopos de a vã vinde pre voi Preoþilor ºi Boerilor,
ºi am fi dat o petiþie la Adunarea obºteascã, în care am fi cerut ca sã fie
Bucovina cu Moldova ºi ca sã vã aruncãm iarãºi în vechia robie în care
aþi fost pânã acum, înainte de constituþie – ºi acum, dupã venirea lor de
la Viena, cu asemene vorbe ne clevetesc, vrând sã vã aducã pe voi la
gândul lor, adecã: ca sã vã uniþi cu Galiþia º.a. ºi, ca sã-ºi desvinueascã
petiþia lor, în care ei, împotriva dorinþei ºi ºtirei întregii Bucovine, numai
din a lor voe „unirea Bucovinei cu Galiþia“ au cerut; care, însã, ºi
împotriva binelui ºi împotriva voiei Bucovinei au fost ºi este. Cine pe
dânºii la acest gând i-au adus ºi cine la aceea i-au îndemnat, giudece-i
Dumnezeu ºi þara – eu, însã, fraþilor, care pe voi toþi, fãrã nici o osãbire
de lege ºi limbã ca pe mine însumi vã iubesc, care binele vostru ºi al
patriei mele, Bucovina, mai mult îl preþuesc decât ºi sângele meu, nu pot
sã dau înaintea patriei mele ºi înaintea alegãtorilor mei, despre dreptatea
gãndului meu ºi a faptelor mele, ca Deputatul vostru, altã dovadã decât
cã vã aduc aice, pe scurt, toate puncturile petiþiei noastre, care eu, Miron
Ciupercovici, Georgi Timiº, Ilie Niculiþa ºi Vasile ªtirbul o am iscãlit-o,
ºi care noi Adunãrii obºteºti din Viena o am ºi dat-o.

Petiþia cuprinde urmãtoarele cereri:
1. Pãstrarea naþionalitãþii, adecã: a legii (credinþei – n.r.), limbei

ºi a obiceiurilor noastre, care noi din moºi, din strãmoºi le avem, prin
întemeere de ºcoli naþionale în toate satele, la care ºcoli limba maicei sã
se înveþe, prin întroducerea limbei þãrii la toate diregãtoriile ºi prin
aºezarea în slujbe diregãtoreºti mai ales pãmântenii noºtri.
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2-lea. Ca sã fie Bucovina o þarã pentru sine stãtãtoare ºi osãbitã
de Galiþiea. Aceasta nu numai Împãratul Leopold II, prin un patent din
anul 1790, ci ºi ceilalþi împãraþi mai de pe urmã, de trebuinþã, ba de
nevoe, au cunoscut ºi aºa au hotãrât ca, pentru cã noi, Bucovinenii, de
altã limbã, de alte obiceiuri, cu alte trebuinþe suntem de cum sunt
Galiþienii, pentru aceea ºi osebiþi de Galiþia sã fim (însã tot subt împãratul
nostru, a Austriei).

Judecaþi, fraþilor, voi, singuri, nu-i mai bine dacã îºi face cineva
mãmãliga singur, cum vre el, decât sã-i facã altul cum vre acela. Ce
gândiþi, fraþilor, în care feliu îi mai bine?

Nu-i mai bine sã fie cineva singur gospodariu în casa lui ºi stãpãn
pe livada lui, pe grãdina lui ºi pe pãmântul lui, decât sã fie slugã la altul?
Oare, de ni trebue, într-o nevoe, un coreþ de pãpuºoi, la Galiþia ne ducem?
Sau, dacã ni trebue o vitã, din Galiþia o cumpãrãm? Sau, dacã ni trebue o
huscã de sare, din Galiþia o aducem?

Ei, fraþilor, giudecaþi, încã o datã, ori care rãu este punctul acesta,
ca sã fie Bucovina osãbitã de Galiþia (darã tot sub împãratul Austriei),
care toatã þara îl vre ºi care Dumnialor, ceilalþi Deputaþi, nu l-au voit
sã-l subscrie?

Tot într-acest punct am mai cerut ºi aceasta ca sã ni se posvoleascã
(întocmeascã – n.r.), cât de degrabã, o adunare provinþialã; adecã o
cislã (sfat, dietã – n.r.) a Bucovinei pe tot anul, unde noi sã ne putem
sfãtui singuri pentru binele nostru ºi al þãrii, ci ar fi de folos sã facem, ce
ar fi rãu pentru patrie ºi pentru noi însene sã tocmim ºi sã aºezãm. Noi
n-am zis, aice, cã adunarea aceasta provinþialã sã fie numai din boeri ºi
preoþi, ci din toate clasele de oameni din Bucovina: domni, preoþi,
negoþitori, meºteri ºi þãrani. Noi n-am cerut ca sã fie Bucovina unitã
cu Moldova (cum s-ar putea aceastã cerere!), ci numai pentru osebitele
ei împrejurãri de Galiþia sã fie osãbitã.

3-le punct, am cerut ca fondosul legii noastre sã se administreze
de bãrbaþi aleºi de legea noastrã, subt luarea de samã ºi a întregii
adunãri provinþiale, care în tot anul are sã se þie.

4-lea, ca ºcoala lãtineascã din Cernãuþi sã se rãdice în ºcoalã înaltã,
ca sã putem ºi noi, þãranii, pe copiii noºtri la învãþãturi mari a-i da, ºi
aceea aice, la noi, de nu tocma la Leov ºi Viena.
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5-lea, am cerut ca sã se desrãdice veniturile patriarchului ºi
toate taxele ce noi dãm la preoþi; ºi sã se dee preoþilor leafã pentru
slujba lor din fondosul legii (adicã din Fondul religionar, fondul „legii“
ortodoxe rãsãritene – n.r.).

6-lea, am cerut ca sã se dee locurile de sesie la stãpânirea
pãmântului înapoi ºi pentru aceea preoþii cu bani sã se despãgubeascã.

7-lea, am cerut ca sã se rãdice sau sã se uºureze cordonul de pe
graniþa Moldovei, care negoþul cu aceastã a noastrã megieºã þarã aºa
tare îl împiedicã. Am mai cerut în acest punct ca sã se uºureze de
cerdacurile care noi pe graniþã le þinem ºi ca sã se despãgubeascã acele
grãmãzi care, pânã acum, pentru acele cerdacuri ori au lucrat, ori
materialuri au dat.

În al 8-lea punct, am cerut ca sã se mai coboare preþul sarei, de
vreme cã în megieºa Moldovã mult mai bunã ºi mult mai ieftinã este
sarea decât la noi, din care pricinã mulþi sunt siliþi a cãlca graniþa ca
sã-ºi aducã sare mai bunã ºi mai ieftinã: câþi, însã, prin aceea în criminal
au cãzut sau pe graniþã de catane s-au împuºcat.

Al 9-lea, am cerut ca sã se uºureze cercetarea ºi pedeapsa acelora
carii, fãrã altã faptã criminalnicã, numai pentru cãlcarea cordonului se
prind.

Al 10-lea, am rugat ca sã nu ni mai trimatã de acum colonii,
care pe imaºurile ºi locurile noastre se aºazã, de vreme cã noi, singuri, în
toatã Bucovina peste 10.000 de halupari avem, carii, însã, n-au loc ºi
nãcãjesc.

11-lea, am cerut cã în toate satele sã se întroducã, cât mai
degrabã, cãrþi de dãjdii.

12-lea, ca sã se desrãdice acele dajdii pentru mori, cari pe
nedreptul se iau ºi cari s-au suit.

13-lea, am cerut ca, de acum înainte, nu pentru douã regimente, ci
numai pentru unul sã dee Bucovina recruþi, ºi ca acest regiment numai
la vreme de resboiu din Bucovina sã se depãrteze.

14-lea, ca sã se desrãdice pentru totdeauna robota, dejma ºi
toate beilicurile, fie ele subt orice nume ºi ca sã se pue iarã vechiul
hotar al pãmântului sau al þarinei fiecãrui sat, cu toate dreptãþile înapoi,
care mai demult le-a avut.
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15-lea, am cerut ca sã se opreascã amãgirea de la legea noastrã
la Unieþi, care atâta amãrire în Biserica noastrã, atâtea supãrãri ºi
duºmãnii în popor princueºte ºi Naþia noastrã îngioseºte.

16-lea, ca unicul fecior la un gospodariu sã nu se iee la catane.
17-lea, sã se orândueascã o potrivitã dãjduire ºi uºurarea ºtempelor.
18-lea, slobodã sã fie pescuirea ºi vânarea.
19-lea, ca sã fie slobodã slatina, unde pânã acum este sau unde

s-ar gãsi.
20-lea. Morile, cele fãcute pe locurile fondosului legii, sã rãmâe

acelora carii le-au fãcut ºi fãrã dãjdii.
21-lea, am cerut ca ºi Lipovenii din Bucovina sã dee recruþi.
22-lea, ca sã fie oprit de a vinde sãtenii noºtri locuri la strãini.
23-lea, ca pricini mici ºi pãnã în sumã de o sutã lei proºti în

fieºtecare sat oamenii aleºi ca giuraþi sã le giudece.
24-lea, ca imaºul ºi lemnele pentru trebuinþa gospodãriei slobode

sã fie.
25-lea, sã fie iertat oricui a-ºi face mori sau pchive de sumane; ºi

în urmã:
26-lea, am cerut slobozenia tipariului.
Iatã, fraþilor, scurta cuprindere a petiþiei noastre! Vedeþi, darã, þinut-

am noi cu boerii ºi cu preoþii? Vândutu-v-am noi lor ºi vrut-am ca sã
vã facem robi, dupã cum aþi fost pânã acuma? Sau binele întregii noastre
patrii ºi al nostru, al tuturora, am dorit? ªi oare cum am putea altmintrelea?
Nu suntem ºi noi þãrani ºi muncitori ca ºi voi? N-avem ºi noi copii, de al
cãror blãstãm ºi noi am ave sã ne temem, dacã i-am face noi nenorociþi?
N-avem noi suflet ºi inimã cu dragoste cãtrã patrie ºi cãtrã aproapele?
Vedeþi, darã, cã numa o inimã rea, cãrei-i puþin îi pasã de binele obºtesc
sau o minte slabã, care nu cunoaºte mijloacele prin care se poate un
viitor bun pentru întreaga patrie ºi pentru noi înºine câºtiga n-ar fi iscãlit
aºa o petiþie. Noi, însã, carii am cunoscut nevoile þãrii, ale Naþiei noastre
ºi ale noastre, îndeosebi, n-am cerut ceea ce numai nouã în parte ne-ar fi
fost de folos, ci aceea ce toatã þara vre ºi ce ei îi trebue, cãci, precum noi,
aceastã þarã, sfânta ºi scumpa noastrã patrie, pe care cu multã vãrsare
de sânge strãmoºii noºtri din mãna duºmanilor o au rãscumpãrat-o ca sã
ni-o lese nouã – nu vroim, prin darea în mânile strãinilor, sã o facem
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nenorocitã aºa ºi de blãstãmul copiilor – ºi al copiilor copiilor noºtri ne
temem, care cu bunã samã ne-ar ºi nimeri, dacã am face noi, acum, când
bine putem ºi trebue sã facem aceea ce, pe urmã, în viitorime, patriei ºi
lor norocire le-ar aduce.

Aceasta am avut sã vã spun ºi Dumnezeu sã ne ajute la bine!
Voitinel, la 5/17 Noemvrie 1848 / Michail Bodnarescul, /

Deputatul Rãdãuþului (Revista Politicã, nr. 10 din 1 iunie nou 1888, pp.
8, 9).

Domeniul Rãdãuþilor

Se vorbeºte, de un timp, ºi nu înceatã a se vorbi de niºte transacþiuni
cu proprietãþile domeniului de pe valea Sucevei ale episcopiei de Rãdãuþ,
strãmutatã, în anul 1778, la Cernãuþ, ºi ale mãnãstirilor Putna ºi Suceviþa;
acele proprietãþi, punându-se, în anul 1786, împreunã cu celelalte
proprietãþi domeniale ale episcopiei ºi mãnãstirilor, sub o administraþiune
comunã, în scopul formãrii fondului religionar, destinat pentru susþinerea
cultului ºi a clerului eparchiei ortodocse-orientale a Bucovinei, de la
anul 1792, pânã în timpul de faþã, stau sub numirea „Domeniul fondului
religionar gr.or. de Rãdãuþ“ în posesiune Institutului statului de
remonte, stabilit pe respectivele proprietãþi.

Înþelegându-se de sine cã nu numai clerul eparchiei, ci ºi toate
pãturele sociale ale diecesanilor au un interes viu de a ºti de care naturã
sunt transacþiunile acele, se întreabã cler ºi diecesani unii pe alþii, cu
oarecare îngrijire: Oare ce au de gând sã facã cu acele proprietãþi
bisericeºti, cari, ca proprietãþi fundaþionale, sunt nealienabile?

Fiind afacerea aceasta atât de cumpenitoare, iarã, în urma ºtirilor
rãspândite, spiritele clerului ºi ale diecesanilor atât de agitate, ne simþim
îndãtoriþi a veni, pe temeiul unor informaþiuni esacte, a da urmãtoarele
lãmuriri:

Moºiile fundaþionale ale episcopiei Rãdãuþului ºi ale mãnãstirilor
Putna ºi Suceviþa, ce se întind pe Valea Sucevei de la Miliºeuþ în sus,
pânã la obârºia râului acestuia, din creºtetul munþilor (Lucina), cunoscute,
îndecomun, sub numirea colectivã „Domeniul fondului religionar gr.or.
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de Rãdãuþ“, trecurã, în tot cuprinsul lor, locuri de arãturã, fãnaþe, pãscãtori
ºi pãduri, împreunã cu folosirea dreptului de boieresc, de propinaþiune,
de pãscuit, de morãrit ºi a altor venituri urbariale, în puterea contractului
de nãimalã din 1 Mai 1792 ºi cu cãºtigul anual de 50.000 fl., în posesiunea
erariului c.r. militar, care a stabilit pe aceste posesiuni Institutul statului
de remonte.

Dupã 73 de ani, anume în 31 Iuli 1865, se înnoi acel contract de
posesiune, fãrã modificãri esenþiale (ba cu esenþiala modificare a
eliminãrii articolului referitor la „folosirea dreptului de boieresc“, adicã
al înrobirii mulþimii de cãtre „evlavioºii“ de prin mãnãstiri – n.r.), prin
Iconomatul din Solca, în numele fondului religionar, ºi prin direcþiunea
c.r. superioarã a Institutului de remonte. Iarã dupã trecerea Institutului
acestuia de la administrãciunea militarã în administrãciunea civilã, a
Ministeriului c.r. de agriculturã, se fãcu, prin Direcþiunea domenielor
fondului religionar ºi prin Direcþiunea Institutului de remonte, pentru
timpul de la 1 August 1870 pânã la 1 Maiu 1890, un contract nou de
posesiune, ale cãrui stipulãþiuni se abat, în mai multe privinþe, de la
punctele contractelor de mai înainte. Acest contract de posesiune, cu
datul de 31 Marte 1874, pentru ale cãrui stipulaþiuni nici nu s-a cerut,
prin urmare, nici nu s-a dat consimþãmântul din partea Autoritãþii
bisericeºti a Eparchiei, s-a întãrit în 14 Aprilie 1874 de Ministeriul c.r.
de agriculturã, în înþãlegere cu Ministerul c.r. de culte.

În puterea acestui contract mai nou, i s-au dat îndãrãpt fondului
religionar pãdurile domeniale, cari, pân-atunci, se administrarã ºi se
folosirã de Institutul de remonte, apoi unele locuri de arãturã, de fãnaþe
ºi de pãscãtoare, cari, fiind dislocate printre proprietãþile comunelor
(proprietãþi consituite din acelaºi Fond religionar – n.r.), nu se puteau
administra ºi folosi de Institut; iarã toate proprietãþile domeniale celelalte,
împreunã cu drepturile împreunate cu însele ºi, pe lângã acestea, ºi unele
prestãþiuni speciale în folosul erariului c.r. militar compun stipulãþiunile
noului contract de posesiune.

De present, se aflã în puterea contractului din 31 Marte 1874, în
posesiunea ºi folosinþa Institutului de remonte, urmãtoarele obiecte ºi
îndreptãþiri:

Un areal total de 17.264 de juguri, din cari 8.000 de juguri sunt
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pãmânt de grãdinã ºi arãturã, iarã restul fãnaþe ºi pãscãtori;
Veniturile de propinãþiune în Rãdãuþ ºi în toate comunele

rurale, care, cu toate cã de la 1 Ianuar 1890 trece pe sama þãrii, totuºi
Institutul de remonte, pânã la ultima (zi din – n.r.) Aprilie, are sã-i fie
recompensat;

Tot lemnul de ars, de clãdit ºi de prelucrat necesar pentru
Institutul de remonte, fãrã de altã platã decât de curmat ºi de dispicat
(Schlagerlohn), cât ºi tot materialul de ferestrãu, pe lângã desdãunarea
speselor de ferestreu;

Dreptul de vãnat pe tot teritoriul de posesiune a Institutului de
remonte;

Folosirea tuturor realitãþilor superedificate ale fondului,
registrate în protocolul de predare dintr-a 26 Aprile 1792;

Întrebuinþarea liberã de peatrã (Bruchsteine) ºi de pãmânt ºi
apã la construit cãrãmidãrii pentru scopuri de edificãri proprii;

În fine, jumãtate din venitul pãdurilor ºi al parcelelor dislo-
cate printre proprietãþile comunelor, carele întrece suma de 10.000 fl.

Pentru toate realitãþile acestea, de arãturã, de fãnaþ ºi de pãscãtoare,
cât ºi pentru celelalte folosiri ce le-am enumerat, Institutul de remonte
avea sã plãteascã, de la 1 August 1870 pânã la ultima Octomvre 1880, pe
an câte 50.000 fl., iarã de aice pânã la 1 Maiu 1890, câte 60.000 fl., fiind
obligat a mai da, pe tot anul, pentru mãnãstirea Putna, câte 40 de centenare
de paie ºi câte 140 centenare de fãn.

Dupã ce, însã, Institutul de remonte, de pe arãnda dreptului de
propinãþiune, a încãsat, pe an, câte 69.735 fl, iarã de pe acelui de morãrit
câte 8.336 fl., resultã cã el, numai din aceste douã isvoare de venit, a
avut un prinos de 18.264 fl., iarã posesiunile arealului, de 17.264 de
juguri, ºi folosirea celorlalte benefice enumerate mai sus, i-au venit, pe
deasupra, pe când fondul religionar a avut a plãti, din câºtigul de 60.000
fl., contribuþiunea cu adausurile ei, în sumã de 25.592 florini.

Las‘ cã fondul religionar, în decursul aproape de 100 ani, în puterea
contractelor de mai înainte ºi a celui din 31 Marte 1874, a suferit
anualminte în veniturile sale scãderi foarte mari, în proporþiune cu
preþurile de arãndã ale celorlate moºii ale sale ºi ale moºiilor private,
darã în contractul din 31 Marte 1874 se mai aflã o stipulaþiune care, dacã
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s-ar aplica fãrã de considerãþiune de echitate, ar face ca fondul religionar
sã sufere daune necalculabile.

În acest contract de nãimalã, a cãrui valoare va dura pânã la 1
Maiu 1890, este, adecã, stipulãþiunea dupã care, în cazul dacã Institutul
de remonte ar disface economiile sale pe teritoriul domeniului Rãdãuþului,
fondul religionar sã fie þinut a desdãuna preþul tuturor superedificatelor.

Aºa steterã lucrurile, conform contractelor, în timpul de posesiune
al domeniului Rãdãuþului de aproape 100 de ani.

Spre a abate oarecare prelungire simplã a contractului din 14
Aprilie 1874, ale cãrui stipulaþiuni, dupã cele spuse, sunt de tot
nefavorabile pentru fondul religionar, I.P.S.S. Archiepiscopul ºi
Mitropolitul Silvestru, cu membrii Consistoriului, a presentat Maiestãþii
Sale C.R. Apostolice, prea graþiosul Protector al fondului religionar,
petiþiunea dintr-a 12 (24) Octomvre 1887, în care, desfãºurând starea
lucrurilor actuale, cât ºi preþurile presente ce se dau pentru posesiuni de
pãmânturi domeniale, a implorat prea înalta dispunere ca, la periodul
nou de nãimalã, sã se ieie în considerare referinþele economice ºi preþurile
de posesiuni dominante în þarã ºi ca proiectul de contract nou, mai înainte
de încheiare, sã se comunice Consistoriului archiepiscopesc pentru ca
sã-ºi deie pãrerea în privinþa sipulaþiunilor proiectate de organele ad-
ministrative.

Pasul acesta ºi avu resultatul ce s-a aºteptat cu încedere în graþia
prea-naltã împãrãteascã; cãci, cu prea înalta resoluþiune dintr-a 3 Iuliu
1888, s-a dispus ca în contractul nou, relativ la nãimala domeniului
Rãdãuþului, pentru Institutul de remonte sã se ieie în considerare, cât cu
putinþã, interesele fondului religionar greco-oriental bucovinean ºi acel
proiect, mai înainte de închieare, sã se comunice, de astã datã,
Consistoriului archiepiscopesc pentru ca sã-ºi deie pãrerea sa.

Darã, mai înainte de resolvarea afacerii referitoare la ulterioara
nãimalã a teritoriului în cestiune, s-a sulevat (subliniat – n.r.), chiar la
începutul anului 1889, de Ministeriul c.r. de agriculturã, altã cestiune,
cestiunea de vãnzare ºi de cumpãrare a Domeniului Rãdãuþului în
proprietatea erariului c.r. militar pentru Institutul de remonte.

Aceastã afacere, de tot neaºteptatã, a trebuit sã producã, precum
se vede ºi este lesne de înþãles, o surprindere adânc simþitã nu numai cât
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în tot clerul, ci ºi în toate cercurile diecesanilor. De aceea, lãþindu-se
ºtirea de niºte constãtãri ºi tãcsãri în comisiune, la starea locului, de
organele delegate de Ministeriul c.r. de agriculturã, I.P.S.S. Mitropolitul,
cu membrii Consistoriului, recurse din nou la graþia prea înaltã a Maiestãþii
Sale ºi, în petiþiunea imediatã, din 11 (23) Iuliu 1889, spuse momentele
canonice, juridice ºi economice din cari Autoritatea bisericeascã nu ºi-ar
pute da nicidecum consimþãmântul la vânzarea acestor proprietãþi
fundãcionale ale Archiepiscopiei ºi mãnãstirilor Putna ºi Suceviþa,
rugându-se de prea înalta dispunere de a întrelãsa acele trãtãri relative la
astfel de transacþiuni, prin care s-ar înstrãina, aºazicând, trupina principalã
a fondului religionar.

Dupã cum se vede din cele spuse pân-aice, se agitã doauã cestiuni
referitoare la „Domeniul fondului gr.or. de Rãdãuþ“, una adecã se refereºte
la închierea unui contract nou de arãndã sau posesiune pe un period
ulterior, iarã a doaua la vânzarea ºi cumpãrarea acestui teritoriu de 17.264
de juguri, pãmânt de arãturã, fãnaþ ºi pãscãtoare, ºi anume în proprietatea
eternã a Institutului de remonte.

În cele urmãtoare, ne vom încerca a lãmuri, de amãruntul, aceste
doauã cestiuni de importanþã pentru cult, cler ºi diecesã, adecã pentru
biserica noastrã ortodocsã din pãmântul Bucovinei.

*
Dupã cum am spus în articolul anterior, în privinþa domeniului

gr.or. al Rãdãuþului, se trateazã, la înstanþele concerninþi, doauã întrebãri
cumpenitoare, una adecã se refereºte la arãndarea ulterioarã, iarã alta la
cumpãrarea de veci a arealului de arãturã, de fãnaþ ºi de pãscãtoare, în
sumã totalã de 17.264 de juguri, pentru Institutul de remonte.

Ministeriul c.r. de agriculturã, sub a cãrui administraþiune stã atât
Institutul de remonte, cât ºi proprietatea fondului religionariu, tinde mai
cu samã la cumpãrarea arealului de 17.264 de juguri din domeniul
Rãdãuþului. Deoarece, însã, la realisarea tendinþei de cumpãrãturã dã de
pedece mari, în urma opunerii autoritãþii bisericeºti, de aceea între
Ministeriele de agriculturã ºi de culte se discutã mai cu intensitate
întrebarea de arãndã ºi, deocamdatã, de arãndarea pe un an, de la 1 Maiu
1890 pânã la ultima April 1891, crezând, cum se pare, cã pân-atunci se
va resolvi ºi afacerea de cumpãrãturã.
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Direcþiunea domenielor fondului religionariu din Cernãuþ, fiind
provocatã de Ministeriul de agriculturã, cu emisul din 28 August 1889, a
face propuneri relative la prolongarea provisorã a contractului de
posesiune din 30 Marte 1874 pe un an ulterior, adecã de la 1 Maiu 1890
la ultima Aprile 1891, ºi-a dat pãrerea, cu raportul din 2 Noemvre 1889,
aºa cã pentru cele 17.264 de juguri de pãmânt de arãturã, de fãnaþ ºi de
pãscãtoare ce sunt în posesiunea Institutului de remonte, cât ºi pentru
folosirea lemnului de ars, socotit cu 5.121 fl.v.a. (monedã vienezã – n.r.),
sã se solveascã pentru anul viitoriu 10.000 fl.v.a.

Scoþând acuma, din suma propusã de 10.000 fl., preþul lemnului
de ars, în quota de 5.125 fl., rãmân, la bani de arãndã anualã, pentru
17.264 de juguri de pãmânt, numai cât 4.879 fl.v.a. Darã, fiindcã
contribuþiunea pentru acestea 17.264 de juguri ajunge la suma de 17.400
fl., este evident cã fondul religionariu, din tot pãmântul de 17.264 de
juguri (aþi observat de câte ori repetã „evlavioºii“ mãrimea domeniului,
de „17.264 de juguri“? Mai cã mai des decât alt „evlavios“ al bunurilor
pãmânteºti, Pimen Zainea – n.r.), nu numai cã nu ar trage nici un venit
real, ci, spre a acoperi quota de contribuþiune, ar mai trebui sã adauge
suma de 12.521 fl. v.a. Ei bine, cifrele acestea, credem, ilustreazã limpede
cât de bine îngrijeºte Direcþiunea domenielor interesele fondului
religionariu (Revista Politicã, nr. 5 din 1 Martie 1890, pp. 2-4, nr. 6 din
15 Martie 1890, pp. 3, 4).
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„Aºa a fost la Rãdãuþi
de când þin eu minte”

Averile Episcopiei din Rãdãuþi au fost cedate curþii imperiale ºi
luate în posesie în 1 martie 1783, cu excepþia Rãdãuþilor, pe care episcopul
Dositei Herescu, deºi mituit cu o pensie anualã de 6.000 florini pentru
cedarea averilor episcopeºti, le pãstreazã pânã la sfârºitul vieþii
sale, adicã pânã în 2 februarie 1789, deºi arendeazã statului austriac ºi
domeniul Rãdãuþilor, încã din 1785, pentru herghelia împãrãteascã,
numitã Institutul de remontã pentru cã, pe lângã ameliorarea raselor de
cai, instituþia respectivã se ocupa, în general, cu ameliorarea raselor de
animale.

Prin înfiinþarea hergheliei, Rãdãuþii încep sã existe cu adevãrat ºi
sã prospere. Dacã între 1733-1772 se stabiliserã la Rãdãuþi doar 5 familii
de emigranþi transilvãneni ºi un holtei (cum rezultã din Consignaþiunile
lui Enzenberg), în vreme ce în fiecare sat cu „iobãgie privatã“ se stabiliserã
mãcar câte 60-70 familii, dupã ce domeniul scapã de robia cãlugãreascã
ºi dupã  înfiinþarea hergheliilor rãdãuþene numãrul locuitorilor creºte
semnificativ (2001 locuitori în 1843, 2844 în 1876, 3868 în 1907), iar
localitatea prosperã, se lumineazã, se insinueazã în suflete ºi dureazã în
suflete. Iar ca semn al durabilitãþii apare ºi literatura mãrturisitoare, adesea
de o sinceritate dezarmantã: „Pentru þãranii noºtri, lucrul acesta
(înfiinþarea Institutului de remontã – n.r.) nu era, sã vorbim la drept,
tocmai rãu, fiindcã, pe lângã pilda cea bunã ce o aveau pururea sub ochi,
de a-ºi îndrepta ºi ei vitele ºi felul gospodãritului, mai cãºtigau ºi din
munca cu ziua. Ba trebue sã mãrturisim fãrã încunjur cã starea bunã a
sãtenilor învecinaþi cu gospodãriile stãpânirei, cum o gãsim, azi, în þinutul
Rãdãuþului, ºi mai ales bogãþia lor de cai aleºi ºi vite cornute de soiu
cam se datoreºte acestei împrejurãri ºi îndemnului viu ºi statornic de un
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veac întreg ºi mai bine ce-l avea þãrãnimea noastrã în faþa ei.
Bineînþeles cã Rãdãuþul, de unde pornea toatã aceastã miºcare

nouã, a câºtigat mai mult ca toþi. Numai pãcat cã n-au prea ºtiut sã se
foloseascã Românii de pe acolo de aceastã întâmplare încâtva fericitã, ci
s-au procopsit mai mult alþii cu dânsa“.

Am þinut sã atenþionez asupra acestui citat din opera lui Em.
Grigorovitza, înainte de a reproduce paginile de nostalgicã mãrturisire
rãdãuþeanã, paginile prin care se schiþeazã „epoci“ rãdãuþene ºi se
contureazã portrete de oameni frumoºi, pentru cã citatul acesta consacrã
o realitate care se va redefini, pe parcursul paginilor acestei cãrþi, din
alte mãrturisiri, din alte atitudini, din mereu alte ºi alte contemporaneitãþi.

Importante pentru istoria realã a Rãdãuþilor, mãrturisirile literare,
dar ºi reportajele trecerii prin „ungherele vârstelor“ oraºului a unor
personalitãþi istorice, unele cu glorie vremelnicã, altele durabile,
contureazã imagini, statornicesc clipe ºi oglindesc pe cer, în veºnic umeda
uimire a stelelor tremurãtoare, fotografii trãite, durute ºi repovestite.
Cândva, aflat la Viena, Ciprian Porumbescu scria Mãrioarei cã nici un
orãºel austriac din vecinãtatea capitalei imperiale nu-i la fel de frumos
ca Rãdãuþii. N-a scris mai mult, preferând sã trãiascã frumuseþea aceea
prin cântec, implorându-ne, de fapt, sã fim, sã existãm în dimensiunea
acelei frumuseþi. Alþi ºtiutori de nemoarte au pãºit, epicizant, pe strãzile
Rãdãuþilor, iar urmele lor, când nostalgice (Grigorovitza, Þigãnescu,
Rezuº), când gâlcevitoare (Iorga), când cuminþi ºi grãbite (Sbiera, Anton
Ionescu), au rãmas întipãrite în colbul de aur al vremurilor ºi numai
neliniºtea trecerii le mai poate vizualiza în întreaga lor splendoare. Dar
neliniºtea trecerii locuieºte în noi, clatinã clopotul dintr-un orizont în
celãlalt, ºi Rãdãuþii n-o pot descoperi decât sub formã de pasãre. În fond,
fiecare carte mãrturisitoare nu-i decât o pasãre, care pluteºte lin, pe o
razã de lunã, deasupra Rãdãuþilor. A Rãdãuþilor zugrãviþi în cuvinte vii,
fremãtãtoare, a Rãdãuþilor în care îºi au rãdãcinile reale ºi oamenii, dar
ºi unele mituri. Un erudit susþinea cã toponimele cu formã de plural
reprezintã, de fapt, un substantiv la singular, care trebuie acordat cu un
verb la singular. Nu-l pot crede ºi nu-i pot asculta sfatul, pentru cã eu
ºtiu cã Rãdãuþii, dincolo de ºirurile de obºteni în rotire prin vremuri,
înseamnã o veºnicã formã de plural, un noi ºi pentru cei care s-au desprins
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dintr-o altã poveste, un noi care are obligaþia sã se ºi revolte, sã ºi
sãrbãtoreascã. Un noi mãrturisit ºi de care chiar ºi divinitatea va þine
cont ca atare. Un noi netrecãtor ºi conºtient de sine. Trecãtor este doar
codrul, aºa cum am mai spus, trecãtor ºi cumva invidios pe veºnicia
naturii umane, aºa cum rezultã ºi din paginile care urmeazã:

1817: Jurnalul lui Francisc I (1792-1835),
despre Rãdãuþi

Rãdãuþi, o localitate mare, regulat plasatã, cu case separate,
înconjurate cu grãdini. Casele sunt bine construite, parte cu etaj, mai
multe din lemn, îngrãdite cu gard de nuiele. Ajungem apoi, printr-o uliþã
lungã, într-o piaþã mare, înconjuratã de case fãrã etaj, ºi, de aici, peste un
podeþ, într-un loc îngrãdit cu ºtachete ºi stâlpi de piatrã, unde se aflã
clãdirile Caal, la mijloc o bisericã mare de piatrã, biserica „Bogdana“, ºi
un turn de piatrã, la dreapta (Franz Wiszniowski, Radautz die deutscheste
Stadt des Buchenlandes).

1845: I.G. Sbiera,
la ºcoala trivialã de trei clase din Rãdãuþ

Îndemnãri ca sã urmãm mai departe cu învãþãtura nu lipsiau. Noi,
fraþii, încã ne trãgeam la ºcoalã, darã tata se cam codia sã ne deie pre
amândoi, fiindcã doria ca frate-meu mai mare sã rãmânã la moºie, iar eu
îi pãream încã prea mic de ºcoalã.

ªi aºa trecu anul 1844.
Adunându-se, în anul 1845, la Sfântul Giorgiu, patronul tatei, mai

mulþi oaspeþi, ne puse tata, ca de obicei, sã citim înaintea lor câte una,
alta. Oaspeþii se mirarã de propãºirea noastrã, felicitarã pre tata ºi unii
din ei îl îndemnarã ca sã ne deie mai departe la învãþãturã, zicând cã
putem fi, odatã, domni mari sau preuþi. Aceste îndemnuri, precum ºi
stãruinþa mamei, nu rãmaserã fãrã de succes asupra hotãrârii tatei, fiindcã,
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în curând dupã aceasta, ne ºi duse la Rãdãuþ, la ºcoalã.
Mama ni pregãti cele trebuincioase, darã nu ni pãrea destul de

voioasã. Îi pãrea bine cã ne duce la ºcoalã, darã era cu inima frântã ºi
plinã de jele cã se despãrþeºte de noi. Ne iubea nespus de tare!

Noi, fraþii, eram voioºi. Am plecat la Rãdãuþ cu cãruþa încãrcatã
de merinde. La ºcoalã, ne puse directorul sã-i citim; ne lãudã cã citim
aºa de bine româneºte, darã, vãzând mai pe urmã cã nu ºtim citi nemþeºte,
zise tatei cã nu ne poate primi în decursul anului ºcolar, ci numai la
începutul lui, ºi anumea în clasa elementarã, ca sã deprindem ºi nemþeºte.

Ne întoarserãm, darã, acasã fãrã de ispravã. Când eram aproape
sã întrãm din livadã în ograda casei, ni spuse tata sã ne scoborâm din
cãruþã ºi sã ne dosim dupã grajduri, fiindcã voia sã afle ce va zice mama
acum, când nu ne va vedea.

Am ascultat. Auzind mama duruitul cãruþei, a ieºit tatei înãinte ºi,
nezãrindu-ne în cãruþã, îl întrebã: „I-ai lãsat în Rãdãuþ?... Dar oare ce-or
face sãrmanii!“. ªi începu a plânge, a ne cãina ºi a ne jãli.

Cum auzirãm jãlirea mamei, alergarãm repede înaintea ei ºi-i
strigarãm: „Iatã-ne, mamã!“.

Aceasta fu o apã rece peste simþãmintele ei prea fierbinþi. Ea încetã
de plâns ºi de jãlit, ne sãrutã ºi, întorcându-se cãtrã tata, îi zise în chip de
mustrare: „Vezi, Ghiorghie, tot nu te înduri sã-i dai la ºcoalã!“.

„Ba! îi voiu da, dar abia de la toamnã înãinte, cã acuma, pe la
sfârºitul anului ºcolar, n-a vrut directorul sã-i primeascã, fiindcã nu ºtiu
nemþeºte“, îi rãspunse tata.

Pe la începutul lui Septemvre 1845, am ieºit din casa pãrinþascã
îmbii fraþi spre a ni continua învãþãtura în ºcoala trivialã de trei clase din
Rãdãuþ.

Acest oraº este vecin cu Horodnicul de jos, locul nostru natal, ºi
foarte aproape de el.

Pe timpurile acelea, Rãdãuþul era încã mai de tot românesc; nu ne
simþiam, darã, prea înstrãinaþi, petrecând acolo. Pe lângã Jidani, în numãr
mare ca neguþãtori, se mai aflau puþini Nemþi ºi câþiva Poleci sau ca
funcþionari sau ca meseriaºi; negoþul era în mâna Jidanilor ºi a Armenilor;
numai un singur dughenariu era Neamþ.

Când venia, Vineria, ziua de târg sãptãmânal, se strângeau de prin
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împrejur o mulþime de oameni, de împleau ticsit piaþa cea foarte spãþioasã
din mijlocul oraºului. Tot negoþul se fãcea numai prin intermediul limbii
româneºti; chiar în zile de rând, nu auzeai vorbindu-se decât româneºte.
Înºiºi strãinilor li plãcea a vorbi româneºte, ca sã se deprindã mai bine
într-un graiu de carele aveau mare trebuinþã pentru îndestularea
trebuinþilor zilnice; mai ales Nemþii ºi Jidanii fãceau aceasta.

Îmbii fraþi am fost înscriºi la ºcoalã în clasa elementarã, ca sã
învãþãm nemþeºte. Cu cititul ºi scrisul ni merse foarte uºor; deprinserãm
îndatã; darã ce folos! cã nu pricepeam nici o boabã din câte citeam.
Despre vreo esplicare în româneºte a celor citite nemþeºte nu era nici
vorbã pe atunci! Învãþãtorul de clasa elementarã ºi cel de-a doua clasã
drept cã pricepeau româneºte, darã nu vorbiau cum se cade; numai
directorul, ca Român ce era, ºtia româneºte. Acasã, la gazdã, încã n-am
avut pre nime care sã ne înveþe a pricepe ºi a vorbi nemþeºte; ne îndestulam
numai cu cât puteam deprinde de pe la conºcolarii carii vorbiau îmbele
limbi.

Cât pentru ºcoalã, furãm necesitaþi sã învãþãm toate de-a rostul,
fãrã de a pricepe ºi a ni da sama cum se cade de câte le învãþam. De
aceea, nici nu ni puteam face închipuinþe lãmurite ºi precise despre câte
învãþam. Aceastã scãdere principalã a învãþãmântului public de pe atunci
a avut o înrâurinþã nu numai împiedicãtoare, ci ºi foarte stricãcioasã
asupra luciditãþii minþii mele. Nutritã tocmai în timpul desvoltãrii sale,
prin mai mult decât ºese ani de zile, numai cu închipuinþi vage ºi con-
fuse despre diverse lucruri ºi despre raporturile lor între sine, mintea
mea nu s-a putut deprinde ºi întãri, chiar dintru început, într-o cugetare
limpede ºi precisã; eu drept cã concepeam repede ºi bine, dar, când era
vorba sã dau espresiune celor închipuite, îmi lipsiau necontenit numirile
trebuincioase ºi, de aceea, eram împiedicat, la tot pasul, sã li comunic
altora, într-un ºir bine ordinat ºi strâns legat ºi cu espresiunile cele mai
potrivite. Aceastã scãdere primordialã în modul esprimãrii în graiul
nemþesc n-a putut sã nu aibã, mai apoi, înrâurire ºi asupra vorbirii
româneºti, mai ales din momentul în care mintea îºi formase închipuinþe
numai cu nume nemþeºti, fãrã de-a avea la îndemânã ºi numirile lor
româneºti! Într‘aceastã tristã posiþiune am ajuns mai ales din a treia clasã
gimnasialã înainte, de când începusei a ºti mai multe în graiul nemþesc
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decât în cel românesc.
Dupã trei luni ºi jumãtate de petrecere neîntreruptã în Rãdãuþ, la

ºcoalã, ne aduse tata acasã, de sãrbãtorile Crãciunului. În decursul acestui
timp scurt, se sãvârºi o mare schimbare în mintea ºi în memoria mea. În
necontenitã luare aminte la noua încunjurime în care mã aflam ºi cãutând
a-mi da sama numai de câte vedeam ºi auziam aicia, nu mai cugetam
atât de intensiv la împrejurimea din casa pãrinþascã, fiindcã pãrinþii ne
cercetau (vizitau – n.r.) cel puþin o datã pe sãptãmânã. Ce mare îmi fu,
darã, surprinderea ºi mirarea când, întorcându-mã pentru întâiaºi datã
acasã, îmi pãreau acuma toate de acolea mai altmintrelea de cum le lãsasei,
mai strãine. Dar aceastã ciudãþenie îmi dispãru curând, dupã ce prinsei a
compara împregiurimea din casa pãrinþascã cu cea de la gazda din Rãdãuþ
ºi a scoate asãmãnãrile ºi deosebirile dintre ele. Abia acum revenii la
închipuirea limpede de mai înãinte despre cele din ºi de pe lângã casa
pãrinþascã! (I.G. Sbiera, Familia Sbiera ºi Amintiri din viaþa autorului,
Cernãuþ, 1899, pp. 91-94)

„Târgul Rãdãuþului”
din copilãria lui Em. Grigorovitza

La douãzeci de paºi de îngrãditura vechii biserici ºi episcopii, pe
ºirul rãmãºiþelor de ziduri, peste cari s-au clãdit astãzi grajdurile hergheliei
împãrãteºti din Rãdãuþi, se desluºeºte, strâmtoratã rãu de linia drumului
de fer, o ulicioarã, lãsatã în fiinþã, oarecum cu învoiala lui Dumnezeu,
poate ca sã nu se ºteargã de tot urmele de case strãmoºeºti ale
Rãdãuþenilor. Cãci, vezi, în adevãr, ºi în ziua de astãzi, la locul acesta
dosnic, ascunse de arbori bãtrâni ºi înalþi, câteva din acele clãdiri strãvechi
moldoveneºti, cu acoperiºul înalt ºi þuguiat, încheiat în ºindrilã mãruntã,
de sus, de la cele douã ghiulele sclipitoare din creastã ºi pânã la poala
ºandramalei ce se coboarã ca o manta rãsfiratã peste gospodãria întreagã.
Dinainte, la intrare, dai, trecând peste cãrãruºa de lespezi, de treptele
ridicate ale târnaþului casei, din care se ridicã trufaº pridvorul în stâlpi
scobiþi pe la încheieturi ºi pe dinafarã cãptuºiþi cu draniþã. Înaintea
pridvorului, fântâna cu cumpãnã ºi cu ciuturã stã singuraticã ca un ostrov
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în mijlocul unei curticele crescute cu iarbã ºi îºi înalþã stâlpul vechiu de
stejar în sus, atingând crengile umbroase ale ulmilor din faþa caselor. În
una din aceste locuinþe pe jumãtate orãºeneºti, pe jumãtate sãteºti, m-am
trezit, venit pe lume, în iarna anului 1857.

Îmi spunea mamã-mea, de multe ori, cã tocmai mare nãdejde de
rãmas pe lumea asta nu cam era pentru mine ºi cã m-a înhãþat moaºa,
sfrijit ºi prãpãdit cum arãtam, ºi m-a dus þintã la apropiata bisericã, unde
preotul m-a ºi bãgat, fãrã multã zãbavã, în cristelniþa cu apã pe jumãtate
îngheþatã. Dar, nu ºtiu cum, cã a vrut Dumnezeu, ºi din mort m-am
pomenit viu ºi desgheþat, cum mã ºtiþi ºi astãzi.

De vechia Episcopie a Bucovinei aþi auzit, de bunã samã, dar despre
târgul Rãdãuþului poate mai puþin; de-aceea am sã m-apuc sã vã spun
câte ceva despre acest loc dulce al copilãriei mele, aºa cum întrezãresc
lucrurile prin pânza trecutului. Unde nu prea ºtiu bine, am sã las sã mã
mai dumereascã bãtrânii mei pãrinþi, cu amintirea lor oþelitã prin optzeci
de ani trãiþi în vãlmãºagul vremilor.

Ce era Rãdãuþul, acum 50 de ani în urmã (pe la 1860 – n.r.), nu
mai este astãzi. Târg moldovenesc de frunte, aºa de frumos ºi viu, nici
nu ºtiu dacã se mai gãsea prin þinuturi româneºti. Viu e Rãdãuþul ºi astãzi,
nu-i vorbã, ba s-a fãcut chiar oraº în toatã puterea, numai atât cã, în
cursul jumãtãþii de veac, s-au oploºit fiii lui Israil atât de cumplit pe
acest loc îmbelºugat de fire, încât s-a prefãcut, ca ºi celelalte târguri din
Bucovina, în cetate jidoveascã. Însã câte ceva, totuºi, a rãmas, ce ne
reaminteºte vremea de odinioarã, precum o vãd ca prin vis.

Rãdãuþul, dacã nu s-a prãpãdit cu totul de potopul neamurilor
lacome tãbãrâte asupra lui, o datoreºte asta întâmplãrii ºi împrejurãrilor.
Aicia, pe petecul blagoslovit de Dumnezeu, a stat din vechime o
mãnãstioarã, în care s-au sãlãºluit, cam prin jumãtatea veacului al 14-
lea, întemeietorii episcopatului de Rãdãuþi. Acesta a durat pânã la luarea
Bucovinei de cãtre Austriaci. Sub lespezile de mormânt din vechea
bisericã zac, ºi astãzi încã, osemintele celor dintâi domnitori ai Moldovei,
Bogdan ºi Lazku Voevod, ºi ale altor odrasle mari de viþã domneascã.
Averea episcopiei rãdãuþene, cu moºiile frumoase aºezate pe cele mai
îndemânatice locuri din valea Sucevei, n-au scãpat însã ochiului priceput
al cuceritorilor Bucovinei ºi, odatã cu strãmutarea scaunului vlãdicilor
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la Cernãuþi, proprietatea episcopeascã a cãpãtat alt stãpân ºi altã faþã.
Biserica veche ºi frumoasã, cu criptele sale domneºti, era lucru prea
sfânt încât sã se fi putut atinge cineva de dânsa, de aceea a fost lãsatã în
pace. Dar nici un petec de pãmânt de prinprejur nu a rãmas nefolosit ºi,
unde se întindeau, odinioarã, chinoviile mãnãstireºti cu arhondarlâcul
lor ºi cu sãlaºul vlãdicilor ºi al hargalâcului episcopesc, au rãsãrit ca
ciupercile clãdirile mari ºi rãzlãþite ale hergheliilor împãrãteºti, aduse pe
aceste locuri foarte potrivite gospodãriei pornite de cãtre stãpânirea
austriacã.

ªi s-au fãcut, ce-i drept, lucruri mãreþe la Rãdãuþi ºi pe toatã
întinderea fostei averi mãnãstireºti. S-au croit drumuri late ºi petruite,
sãdite tot cu plopi mari pe de lãturi, de vedeai bine cum ºi ce departe se
întinde meleagul cârmuit de oamenii stãpânirei, pusã sub oblãduire
ostãºeascã. Iar dintr-un capãt al ºirurilor de plopi, în celãlalt, se ridicau
gospodãrii falnice cu cãsoaie, grajduri ºi cu hambare de piatrã, locuri
chibzuite de muncã aprigã de tot soiul. Cãci nu se fãcea numai cât prãsilã
de cai, ci, pe lângã hergheliile cele multe, cari se întindeau unele pânã în
crierul munþilor Carpaþi, pe la Frasin ºi Lucina, se fãcuse ºi tamazlâcuri
de boi ºi gospodãrii mari de tot felul.

Pentru þãranii noºtri, lucrul acesta nu era, sã vorbim la drept, tocmai
rãu, fiindcã, pe lângã pilda cea bunã ce o aveau pururea sub ochi, de a-ºi
îndrepta ºi ei vitele ºi felul gospodãritului, mai cãºtigau ºi din munca cu
ziua. Ba trebue sã mãrturisim fãrã încunjur cã starea bunã a sãtenilor
învecinaþi cu gospodãriile stãpânirei, cum o gãsim, azi, în þinutul
Rãdãuþului, ºi mai ales bogãþia lor de cai aleºi ºi vite cornute de soiu
cam se datoreºte acestei împrejurãri ºi îndemnului viu ºi statornic de un
veac întreg ºi mai bine ce-l avea þãrãnimea noastrã în faþa ei.

Bineînþeles cã Rãdãuþul, de unde pornea toatã aceastã miºcare
nouã, a câºtigat mai mult ca toþi. Numai pãcat cã n-au prea ºtiut sã se
foloseascã Românii de pe acolo de aceastã întâmplare încâtva fericitã, ci
s-au procopsit mai mult alþii cu dânsa. Liniºtitul târguleþ moldovenesc,
vãzându-se prefãcut aºa, deodatã, în loc de samã, s-a ºi ivit, fãrã întârziere,
lipsa de braþe de muncã, mai ales în ale meseriilor, cari erau cãutate cu
lumânarea. Lucrãtorii din oaste erau puþini la numãr. Nici o mirare, deci,
cã mulþi meseriaºi din þãrile vecine, mai ales Nemþi, Saºi din Transilvania
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ºi din Þara Ungureascã, au gãsit prilej minunat sã-ºi caute pâne bunã pe
la noi. ªi s-au aºezat prin Bucovina ºi mai ales la Rãdãuþi, în numãr aºa
de mare, încât locul avea chiar, un timp, înfãþiºarea unui târg curat
nemþesc.

Când mi-a fost dat sã mã arãt ºi eu în lume, se gãseau la Rãdãuþi –
îmi spunea un unchiu al meu – din locuitori cam trei pãrþi Români. Dar
cei ce stãpâneau trebile erau strãinii sau, cum le spuneau ai noºtri,
burgherii nemþi. Românii, strânºi între uºi de aceºti musafiri nãvãliþi,
aºa, cu nespusa-n masã, au stat, la început, dârji faþã de strãinii
neastâmpãraþi, dar, vãzând, pe zi ce trecea, cã aceºtia nu-ºi aratã
neastâmpãrul decât prin hãrnicie, din care ieºiau câºtiguri grase, au apucat
a se da, cu încetul, ºi ei la tot felul de meºteºuguri ºi a-ºi bãga bãieþii la
meserie.

Întâi de tot, au fost început sã-i deie la moara de hârtie, de unde
bãieþii se întorceau pe acasã, dupã nu prea multã muncã, cu pumnii plini
de creiþari. Cui era sã nu-i placã aºa lucru? Apoi au intrat bãieþandrii,
unul dupã altul, pe la câte un meºteºug mai de samã. Unul din aceºtia
fusese ºi unchiul meu, de care vã vorbeam ºi care a sfârºit prin a munci
ca zugrav bisericesc, pe la 1875. Meseria sa adevãratã însã fusese
vãpsitoria cu lacuri, muncã aleasã de tot, cu care se câºtiga, într-un timp,
bine. Cãci Rãdãuþul ajunsese sã fie, prin anii 40, 50, 60, locul cel mai
vestit în facerea trãsurilor boiereºti. Mii de rãdvane, cãleºti, poºtalioane
ºi naiticeance treceau peste hotare, în Moldova ºi Basarabia. ªi dovadã
cã unchiul meu îºi cunoºtea meseria este cã omul acesta fusese trimis de
meºterii sãi în strãinãtate, la învãþãturã mai de samã, ºi, cum se obiºnuia
pe atunci, a cutreierat, cu felaizenul de calfã cãlãtoare, legat arciº pe
umere, lumea întreagã, de-mi povestea, nu o datã, seri întregi, despre
pãþaniile sale pe la Nurenberg, Augsburg, Mainz ºi prin alte oraºe mari
nemþeºti, ce le colindase.

Dar, vorba neuitatului Eminescu – Unde vine un drum de fer, toate
cântecele pier – a venit urgia drumului de fer ºi peste þara Bucovinei.
Potopul de marfã ieftinã de fabricã ºi nãvala speculanþilor jidoveºti au
sugrumat tot. Unchiul meu, care þinea o sorã a mamei de nevastã, vãzând
cã un meºteºugar neamþ dupã altul se duce, s-a lãcomit din treaba asta ºi,
luând cu parale ieftine negustoria pãrãsitã a unui caretaº, a cercat sã
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lupte cu valurile, fãcând el singur ºi rotãrie, ºi curelãrie, ºi vãpsitorie –
chip ca sã biruiascã preþul – pânã l-au dat de mal.

Când am început sã-mi îndreptez întâii mei paºi de copil mic spre
grãdiniþa bisericii episcopeºti, înconjuratã de tot felul de clãdiri trufaºe,
în care se aflau cãnþãlariile ºi locuinþele dirigãtorilor împãrãteºti de la
herghelii, îmi aduc aminte cã nimic nu mã bãtea atât de mult la ochi ca
chipul calului de fer argintit, ce sclipia de sus, de pe ºcoala mare de
cãlãrie, înfipt pe ascuþiºul de oþel al acoperiºului. Pe vreme de furtunã,
vântul întorcea puþin cãluþul, cu picioarele ridicate copac, împrejurul
ferului, ºi zbârnãiala ºuerãtoare pãtrundea pânã la pridvorul casei unde
locuiam. De acolo ºi pânã la piaþa târgului nu erau decât ca la douãzeci
de paºi, ºi aici mi s-au iezit amintirile cele mai adânci.

Ce înfãþiºare liniºtitã ºi curatã avea, pe atunci, aceastã piaþã! Mare
ºi îndemânaticã cum e, în parte, ºi în ziua de azi, cu troci largi de adãpat
de-a lungul fântânilor, ea se întindea de la un capãt la celãlalt al târgului.
De dughenile ºi butcile jidoveºti, ce înghesuesc, acuma, aceastã frumoasã
piaþã, cu umbroºii copaci mari, din cari azi nu mai sunt decât vreo doi,
nici urmã. Trei dugheni mai de samã dacã se gãsiau, ºi acestea erau în
mânile unor familii evreieºti, aºezate mai de mult în þarã, cum, de pildã,
Rudich, Reichenberg, Elik – încolo numai case de Nemþi bogaþi sau
clãdiri de ale stãpânirei.

Din deosebitele pãrþi ale acestei pieþe plecau drumuri frumoase,
cum se vãd încã ºi astãzi, spre împrejurimile târgului. Drumurile au rãmas
vestite pe urma plopilor mândri, pe cari locuitorii mãrginaºi nu prea îi
vedeau cu ochi buni. Nu-i sufereau din pricina umbrei întinse ce fãceau
aceºti arbori înalþi pe ogoare, dar cari au dat poate naºtere la numele
trufaº ce-l au, astãzi, încã ºoselele Rãdãuþului în limba poporului, zicân-
du-le „drumuri împãrãteºti“.

În susul pieþei, cum am zice, se vede ºi acum, dupã plopii mai
rãsãriþi prin vechimea lor, unul din aceste drumuri falnice, ce duce, larg
ºi îndemânatec, cu ºanþuri adânci pe delãturi, cãtrã satul Frãtãuþul Vechiu,
cel cu sãliºtea sa de coloniºti Nemþi. Lângã acest sat ºi mai sus, spre
vestitul câmp al Horãeþului, se aflã adicã gospodãriile ºi grajdurile mari
ale hergheliei Mitoc, lucru care face pe oricine sã înþeleagã îngrijirea ce
se dã acestui drum cu adevãrat împãrãtesc.
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Mai încoace, spre stânga pieþei, apucã un alt drum, nu aºa mãreþ,
aproape sãrãcãcios, ºi, dupã ce se suceºte printre casele micuþe ºi urâte,
ce se resfirã din uliþa jidoveascã, iese printre grãdinile de zarzavaturi ale
Nemþilor mai scãpãtaþi ºi dã, peste un suiº lin, spre câmpia goalã. Nu
mai suntem în târg ºi, judecând dupã locul strâmt, vedem cã ne aflãm pe
un drum grunzoros de þarã. Urmele de roate se adâncesc tot mai tare în
hleiul roºiatec, ce se zãreºte de sub poala unui început de deal. E
povârniºul Osoiului, pe care-l ocolim, pânã în faþa unei pãdurici de stejari.

Ce puþin trufaºã a fost ºi este azi aceastã ieºire din târg, mie, totuºi,
mi-era cea mai dragã ºi scumpã, cãci mã ducea, în jumãtate de cias, la
locul de unde mi se trage neamul. Am mai povestit, cu alt prilej, cititorilor
mei despre Horodnicul de Sus ºi o mai zic o datã cã sat frumos românesc
ca acesta greu se gãseºte cât aþi cãuta. Nu cã-l laud, fiindcã-mi e acolo
baºtina pãrinþilor ºi a mamei copilului meu, dar aºa-i. ªi n-ar fi numai
atâta, dar treizeci de ani de-a rândul, de când am trecut dincoace, în Þara
Româneascã, tot de casa noastrã strãmoºeascã a þinut vornicia acestui
cuib de Români. ªi numai la biserica veche din sat, dacã aºi fi vrut sã
merg sã mã închin, tot de tata-socru, preotul satului, era sã dau. Cum nu
era sã-mi fie drag Horodnicul de Sus? E ºi satul cel mai lipit de marginea
târgului, scãldat de apa albãstrie ºi rece a Topliþei, ce curge ascunsã pânã
spre piaþa mare a Rãdãuþului. ªi ce mândru e aºezat Horodnicul de Sus,
la un capãt al ºesului, chiar în spatele târgului, având faþa îndreptatã spre
munþii Carpaþilor, parcã ar fi fost pus strajã pe valea mare a Sucevei, ce
se deschide de aicea înainte.

Poate de aceea se va fi trudit aºa strãmoºul meu, de a venit fugar
din þara muscãleascã, sã-ºi regãseascã scumpa lui Moldovã, pe care o
pãrãsise ca flãcãu de 17 ani, luat cam cu sila de cetele generalului rusesc
Munich, la anul 1739. Pãþise ºi el ce li s-a întâmplat, în urmã, la mulþi
feciori de casã bunã moldoveneascã. Cã mi-i ademeneau Ruºii în tot
felul ºi-i luau cu dânºii, în þara lor, unde o samã ajungeau la slujbe înalte,
cum a fost, de pildã, ºi cu Onu de la Miroslave.

În familia noastrã s-au pãstrat ºi azi hârtii cari spun multe. Dar
cine sã apuce a scormoni din nou lucruri uitate... ºi la ce? Cu gânduri
trufaºe, cã ce ºi cum era sã fie, dacã veneau lucrurile altfel ºi nu cum au
venit, nu mi-am bãtut nicicând capul. Destul de scump plãtise tatãl meu
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– cum îmi povestea adeseori – tradiþia din familie, cum cã ne-am trage
din neam. Face sã o spun ºi altora.

Moºul meu, Irmolai, om cu multã socotealã, vãzând cã învãþãtura
era lucru scump, a lãsat pe cei doi bãieþi ce-i avea, adicã pe tatãl meu ºi
pe frate-sãu, primarul Horodnicului de azi, sã înveþe ce cam se putea
învãþa pe vremurile acele aºa, prin apropiere, mai la mãnãstirea Suceviþei,
mai la Rãdãuþi. Dar, dupã asta, i-a pus frumuºel, pe rând, la treabã ºi
gospodãrie. Tatãlui meu îi bãgase însã în cap, încã mai dinainte, un unchiu,
cãlugãr ce tot se abãtea pe la casã, fumuri de boierie. ªi-ntr-o zi, prin
postul mare, când moºul meu l-a fost trimes pe tata cu boii în þarinã, sã o
cureþe de spini, el ce s-a gândit, ce a fãcut, dar atât cã a tulit-o drept în
Moldova, la mânãstirea Neamþului, unde un alt frate al moºului meu,
arhimandritul Serafim, se gãsea stariþ. Ce va fi învãþat pe acolo bietul
meu tatã e greu de spus. Destul cã, dupã moartea unchiului, s-a întors
bãiat cam rãsãrit, dar fãrã nici un rost, adicã nici bun de gospodãrie, nici
prea îndemânatec pentru carte nemþeascã, ce se cerea pe la noi, în
Bucovina. Cu mare greu de ºi-a cârpit, în urmã, învãþãtura, încât sã poatã
intra învãþãtor ºi astfel sã scape de slujba grea de opt ani a oºtirei.

Dar sã mã întorc înapoi, la firul amintirilor mele, ºi, pãrãsind
Horodnicul, sã apuc pe altã cale ºi sã dau de drumul mare ce duce, la
stânga, spre Rãdãuþi, iar, în dreapta, apucã spre vestita mânãstire a
Suceviþei, cea duratã de neamul domnesc al Movileºtilor. Într-acolo
tãbãrãsc, în ziua de Probaj (Probaj se zice în popor la sãrbãtoarea
Schimbãrii la Faþã), toate satele de prinprejur, mai ales, însã, Horodnicenii
noºtri.

În partea aceea se îmbie, pe la jumãtate de cale, ºi un drum destul
de bunicel al satului nostru. La ieºirea din sat, însã, nu mã pot rãbda sã
nu-mi întorc, încã o datã, privirea la frumoasa ºcoalã cu ºase clase, ce au
clãdit-o oamenii de câþiva ani încoace. Unde, acum douãzeci de ani, nu
prindeai copiii Horodnicenilor nici cu arcanul ca sã-i aduci la învãþãturã,
ºcoala asta nouã, cât îi de încãpãtoare, geme de bãieþi ºi fete cari, învãþând
cu schimbul, unii dimineaþa ºi alþii dupã amiazãzi, nu dovedesc sã se
lumineze de ajuns. Acum comuna a cumpãrat ºi cele douã crãºme, de
devale din sat, unicele cari mai rãmãseserã încã neînchise, dupã izgonirea
Jidovilor de cãtre unchiul meu, vornicul. Astfel, se mai fac douã ºcoli
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deosebite, pentru sãtenii împrãºtiaþi unii pe la aºa-zisa toloacã a Braniºtei,
iar alþii tocmai hãt, dincolo, pe sub pãdurea Fondului. O! dacã s-ar putea
pune în locul fiecãrei crãºme câte o ºcoalã, cum s-a fãcut la Horodnicul
de Sus, tu, neam ales al Israilului, oare ce te-ai mai face?

Drumul satului din partea asta îi petruit, ba încã, pe ici, pe colo,
s-a sãdit ºi câte un pom alãturea ºanþului, lucru de minune, care aratã cã
vreau oamenii sã facã cum face stãpânirea ºi tot parcã li vine greu sã-ºi
întinzã ei înºiºi umbrã pe ogoarele lor. ªi ogoarele sunt muncite bine ºi
fãgãduesc, ca în toþi anii, rod ºi bucate îmbelºugate. Unde prinde, însã,
drumuleþul satului a se sfârºi ºi vine de se închiagã cu drumul împãrãtesc,
zãrim o fântânã mare, cu ghizduri ºi cu brâu înalt de peatrã. În dosul
stâlpului sumeþ al cumpenei cu ciuturã ferecatã, se înalþã o cruce frumoasã
de pomenire, cioplitã din douã lespezi întregi de stâncã adevãratã. Nu
trece om, de unde va fi venind, ca sã nu se opreascã, o clipã, ºi, fãcân-
du-ºi cruce, sã nu mulþãmeascã celui de sus pentru bãutura rãcoritoare,
ºoptind, în acelaºi timp, ºi numele acelora ce s-au gândit sã facã aºa
binefacere însãtaþilor de la drum. Îmi vin lacrãmi în ochi, cãci ctitorii
însemnaþi cu slove vechi pe latul crucei sunt moºul meu, Irmolai, ºi
Solomina, bunicã-mea. Sã-i aibã Dumnezeu întru împãrãþia sa!

Abia, abia îi þin minte, când veneau la tata, la Rãdãuþi, unde trãgeau
trãsurica lor cu un cal la o parte de portiþa casei vechi, în care stam. ªi
parcã îl vãd pe bãtrân ºi acum. Om înalt ºi puternic în portul sãu sãtesc,
cu peptarul alb închis la umãr, pletele pãrului argintiu lãsate pe spate, cu
mustaþa ºi sprâncenele stufoase, dintre cari zâmbia, însã, o faþã pururea
veselã. Iar bunica, femeie nu tocmai micã ºi ea, numai puþin îndoitã la
mers, îmbroboditã cu testemel de mãtasã, sub care se furiºau, uneori,
ºuviþele de pãr albit peste marginea încreþitã a frunþii. Venea greu sã o
prinzi ca sã te uiþi mai lung în faþa-i seninã, cãci era fire tãcutã, care
cãuta sã te ieie nu aºa, cu vorba, decât mai mult cu fapta. Cã nu mai
isprãvea cu cel sicriaº de sub capra cãrucioarei, la care se-ntorcea întruna,
scoþând ºi ducând la legãturele cu tot felul de lucruri bune, strânse pentru
mamã-mea.

Decât cu aceastã duioasã amintire am ºi ajuns, iar, în târg, fãrã sã
vã spun ce falnicã e intrarea în Rãdãuþi pe drumul acesta, care e þinut
încã mai cu grijã decât cel al Frãtãuþului. Doar pe aicia trec cãleºtile,
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înhãmate cu armãsari, ale domnilor mari de la stãpânire, ce vin – mai
ales toamna – la vânãtoare de urºi în codrii apropiaþi ai Carpaþilor. Pe
aici a trecut, la 1851, ºi tânãrul împãrat Franþ Iosif, chip ca sã-ºi cerceteze
þãrile, ºi, vãzând târguleþul cel curat, cu drumurile sale netede ºi croite
aºa drept printre rândurile trufaºe de plopi uriaºi, cicã ar fi zis „cã þãriºoara
Bucovinei e mãrgãritarul între moºiile coroanei habsburgice“!

Numai atât cã supuºii, cu care a cãutat sã umple mama Austrie
scumpa ei þãriºoarã, nu prea semãnau a mãrgãritari. Cã nu mai departe
decât la 1848, adicã cu trei ani înainte de venirea în plimbare a
împãrãþelului, adunãtura de Saºi, Unguri ºi Secui, pripãºiþi la Rãdãuþi de
la ocupaþiune încoace, a gãsit cã burzuluiala de la 48 le-ar putea fi bunã
ºi ea la ceva ºi erau sã facã stãpânirei o ºotie urâtã de tot. Miºcarea de
rãsvrãtire de la Viena ºi din toatã Europa intrase în capul câtorva derbedei,
de credeai cã se prãpãdeºte târgul. Înarmaþi cu ce au putut prinde la
mânã, mulþi chiar cu puºti ºi cu pistoale, au ieºit în piaþã ºi atât de mult îi
buimãcise asta pe oameni, încât numãrul neastâmpãraþilor se prefãcuse
în gloatã turbatã, care umbla urlând prin uliþe, strica ºi spãrgea ce-i venea
în cale ºi sbiera sã i se deie „constituþie“. Cei mai mulþi nici nu ºtiau ce
cereau, dar aºa era, se vede, duhul ce apucase cu nãprãsnicie lumea
întreagã. A venit – nu-i vorbã – oaste de i-a îmblânzit pe buntuºnici. Pe
mulþi i-au bãgat la temniþã, iar pe câþiva, cei cu prãdãciunea ºi cu
samavolniciile, i-au împuºcat în dosul livezii mari, de lângã drumul ce
duce de la biserica Episcopiei spre Vadul Vlãdichei.

Nu mult dupã aceasta, au început, apoi, sã treacã prin Rãdãuþi
regimente de pedestrime muscãleascã ºi de cazaci fioroºi, trimeºi în grabã
de þarul rusesc ca sã scape pe prietena Austrie de bucluc. Cã ºi era urgie
mare, nu ºagã, ce se pornise în þara ungureascã împotriva asuprirei
nemþeºti. ªi nu ºtiu, zãu, cum ar fi ieºit treaba, dacã oºtile muscãleºti, pe
de o parte, ºi mâna de ajutor a credincioºilor fraþi români din Transilvania
nu l-ar fi scãpat pe tãtucul Ferdinand, împãratul cel bãtrân, care abia,
abia a mai avut vreme sã fugã teafãr din burgul de la Viena. A pus el,
apoi, aºa, mai mult de nevoie, decât de dragã inimã, pe nepoþelul Franþ
Iosif pe tron, de s-au împãcat, cu încetul, lucrurile, dar destul cã s-a
simþit ºi prin þãriºoara Bucovinei câte ceva din nãbãdãile anului 48, cel
cu pomeneala.
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Uliþa de intrare în târg, dinspre satele Marginea – Horodnic de
Sus, e cea mai de samã ºi poartã numele de uliþã domneascã, adicã fiindcã
acolo s-au clãdit cele dintâi case mai frumoase ºi de oameni cu dare de
mânã. Acolo ºi-au aºezat burgherii Rãdãuþului grãdina lor de petrecere
cu ºiºtaºul, adicã foiºorul de tragere la þintã, fãrã care un târg nemþesc nu
se poate închipui. ªi o fabricã de bere se înfiinþase la Rãdãuþi, încã din
anii cei dintâi, alt lucru de mare cãutare, fãrã care îi vine greu Neamþului
sã trãiascã pe pãmânt. Cât despre bisericã ºi ºcoalã nici cã mai vorbã.
Erau aºezate tot pe Uliþa Domneascã, nu departe de spitalul târgului.
Mai ales ºcoala a fost ziditã cu multã grijã. Atât numai cã într‘însa copiii
noºtri nu prea erau vãzuþi cu ochi buni, cum îndeobºte Românii nu prea
aveau nazar în societatea nemþeascã.

Ce-i drept, însã, cã oamenii noºtri, deºi unii foarte bogaþi ºi cu
vazã în târg, cum erau Larioneºtii, ªindelarii, Buculeii, Puiulenii, nici
nu prea râvneau sã se amestece cu Nemþii. Turmele Buculeilor, Popeºtilor
ºi Puiulenilor, cu oile vestite prin lâna lungã ºi berbecii cu ºese coarne,
de cari nici nu se mai aude în zilele noastre, nu le prea dau rãgaz acestor
bogãtaºi sã-ºi batã mult capul cu ºcoala. Îºi vedeau de treabã ºi trãiau în
pace cu burgherii, la vreme de nevoie se ºi ajutau între ei, dar prietenie
multã nu fãceau.

Între Românii bãºtinaºi ai Rãdãuþului ºi între strãinii tãbãrâþi acolo
de la luarea Bucovinei încoace, dacã nu s-a închegat o legãturã sufleteascã
mai strânsã, dar, totuºi, s-a bãgat ceva la mijloc ce a adus, în scursul
vremii, aºa un fel de apropiere de la unii la alþii. Erau amploiaþii oºteni ai
hergheliilor ºi gospodãriilor împãrãteºti sau, cum le zicea, ofiþerii erarului;
erau, apoi, oamenii diregãtoriei: judecãtori, slujbaºii de la visterie, de la
poºtã ºi vamã, ºi era ºi preoþimea cu învãþãtorimea din þinut, pe care o
aducea nevoia zilnicã adeseori pe la târg. S-au mai adãugat, apoi, la
aceastã tagmã ºi alþi oameni trãitori din leafã ºi veniþi din toate pãrþile
împãrãþiei, care nu simþeau nevoia sã se deie nici într-o parte, nici în
alta. Decât aceasta era apã pe moara burgherilor. Cãci, împestriþându-se
prin cãsãtorii ºi înrudiri cu cei noi veniþi, îºi pãstrau întâietatea lor cu
mare grijã, încât nu puteai rãzbate aºa de uºor ca sã ajungi sã fii de-o
samã cu dânºii.

Când te uitai, aºa, în zilele de rând, la târgul Rãdãuþului, parcã
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nici nu-þi venea sã crezi cã din cele câteva case de burgheri se strecurã
atâta mândrie ºi putere. Numele vechi ºi cinstite ale câtorva familii cu
vazã multã pe atunci le auzi ºi astãzi prin Rãdãuþi. Aºa, de pildã, familiile
Schlichting, Most, Haas, Schreiner, Willetz, Kirner, Marin (din care
provenea celebrul arhitect bucovinean Adolf Marin – n.r.), toþi oameni
ajunºi la stare ºi avere prin munca lor neobositã. Bãtrânul Marin a fost,
timp de douãzeci de ani ºi mai bine, burghermaistrul târgului ºi câtã
cumpãnã avea vorba acestui om între ai sãi! ªi ce mândri erau aceºti
oameni de meseria lor! Cã nu se lãsa mai pe jos fabrica de mucava sau
moara de hârtie a lui Eckhart, de dubãria lui Schulz, ºi nici cuþãtarul
Feiger, de potcovarul Kornelson sau de armurierul Muntzger.

Îmi aduc aminte ºi eu de o familie de aceste, care-ºi avea casele în
piaþa mare, lângã spiþãrie, casã unde am petrecut des, în anii mei de
student. Bãtrânul Melner, franzelar de meserie, era unul din oamenii cei
mai însemnaþi ai târgului ºi rar gãseai familie mai primitoare ºi
binecuvântatã cu belºug ca la aceºti oameni. Cãci ºtiau sã petreacã cu
lumea, dar nici nu se ruºinau sã munceascã, cinstindu-ºi meseria lor.

La sãrbãtori ºi zile mari, îi vedeai pe Rãdãuþeni, dupã cum li era
legea, despãrþindu-se în douã tabere: papiºtaºi ºi pravoslavnici, cari se
îndreptau spre bisericile lor. Cine se þinea, însã, cam la o parte, în zile de
aceste, erau cei câþiva Evrei ºi puþinii Protestanþi. La ziua împãratului,
însã, la 18 August, se fãcea, oarecum, împãcare ºi frãþie. Cã ieºeau cu
toþii, împreunã, la parada mare. ªi vedeai, atunci, pe canonicul de la
biserica nemþeascã alãturea de protopopul nostru, pe catolicul comandant
al hergheliei, Daconal, alãturea de judecãtorul român Pitei, pe geometrul
rus-unit cu baumaistrul ungur-calvin, pe cei trei doctori cu cei doi spiþeri
ºi doi veterinari la spate, fiecare de altã limbã ºi lege. Vedeai rânduri,
rânduri, pe toþi slujbaºii, amploiaþii, ofiþerii ºi mari ºi mici, vlãstari din
toate neamurile, cu galoane ºi cu felendreºuri, amestecându-se prietenos
cu burgherii îmbrãcaþi în haine negre ºi cu Moldovenii târgului, în
zuboanele lor lungi – veniþi toþi cu feþele senine sã cânte, în bubuitul
sãcãluºelor, imnul împãrãtesc „Gott erhalte“.

Vedeai, la zile mari de aceste, o Austrie adevãratã, þinând ca o
cloºcã buimãcitã, sub aripele ei, toate neamurile de untertani – adicã
supuºi – cu porturile ºi graiurile lor. Cãci n-am apucat sã vã spun cã, la
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astfel de adunãri sau Vinerea, în ziua târgului, veneau la Rãdãuþi ºi
Lipovenii de la Fântâna Albã, cu vlãdica lor, veneau ºi Ciangãii din
sãliºtele ungureºti Hadicfalva, Andreasfalva ºi Istenºeghiþ, ºi ªvabii din
Frãtãuþi ºi Voevodeasa, ºi Rusnecii ulduroºi din Mileºãuþi ºi câte alte
viþe strãine. Decât sara, la masa cea mare, ce se da în curtea comandantului
hergheliei, strãlucitoare de luminã ºi pãzitã de cãlãreþi dragoni, tot
burgermaistrul cu Nemþii lui aveau cuvântul cel mare ºi doar, doar, dacã
mai scotea o vorbã câte unul din cei puþini de altã naþie ºi lege, poftiþi ºi
ei, aºa, de obrazul lumei. ªi, atunci, de i se îngãduia cuiva din aceºtia aºa
mare cinste, trebuia sã-ºi aºeze cuvântarea frumos pe limba nemþeascã
ºi sã sfârºeascã cu un întreit „hoch!“, adicã „vivat!“.

Decât ºi lumea cealaltã îºi avea locul ei de petrecere ºi chefuialã.
Burgherii mergeau, cu nevestele, cu copiii ºi cu cunoscuþii lor, la grãdina
târgului, unde cei mai bãtrâni ºi cu vazã se îndeletniceau cu împuºcatul
în ºiºtat, împãrþind la þintaºii mai iscusiþi tot felul de daruri. Trãgaciul cel
mai de samã dintre biruitorii la þintã se alegea, în urmã, craiu
(Schutzenkonig), vrednicie de care se bucura, apoi, tot anul. Cãci craiul
þintaºilor avea ºi oarecari drepturi deosebite, aºa, de pildã, sã-ºi verse
veninul ºi necazul cu orice fel de sudalmã, oricum i-ar fi venit pe limbã.
Alegerea asta se fãcea cãtre sarã, când lumea era mai cu chef, ºi atunci
se pornea o veselie ºi un tãmbãlãu printre Nemþi, încât pãrea cã n-are sã
mai ieie sfârºit. Bãuturica roºcatã a berarului ªtolþ curgea gârlã, iar
cârnaþele leahului Davidovici ºi aluaturile vãdanei nemþoaicei Huber
se mâncau cu sutele. Tineretul, însã, floarea ºi nãdejdea neamului
burgheresc, se legãna, în sunetul bandei ungureºti, în jocuri ºi þupãieli
cari de cari mai sburdalnice.

Românii noºtri petreceau ºi ei – tot între dânºii – dar mai altfel.
Dacã nu se întâmpla, cumva, sã cadã, în acest timp, vestitul hram la
apropiata mãnãstire Putna, la care îºi da întâlnire întreg þinutul ºi nu
lipseau Rãdãuþenii niciodatã, apoi se fãcea petrecere chiar în târg.

La casa cea mare ºi frumoasã a bogãtaºului Larionescu (bunicul
marelui heraldist de mai târziu – n.r.), câteodatã ºi în grãdina bãtrânului
Buculei, se fãcea horã mare. În ceardacul din jurul casei ºedeau, aºezaþi
la mese întinse, bãtrânii ºi sfãtuiau, îndulcindu-ºi necazurile cu vin de
Odobeºti, adus de jupânul Barber. Flecãii ºi fetele se cinsteau cu rachiu
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dulce trandafiriu, zis „rozoglio“, sau de cel gãlbui, fãcut cu coaje de
portocale – bãuturi cumpãrate de la bãcanul, jupânul Reichman. Alþii se
îndopau cu turtã dulce ºi beau must vechiu de pere, ce-l vindea lipoveanul
Ivanuºca la o tejgheluþã, lângã portiþã. ªi lãutarii þigani, aduºi înadins
de la pãdurea Ulevei, trãgeau din cobzã, naiu ºi þimbal niºte arcane ºi
cãzãceºti de se ridica numai cât colbul ogrãzii. ªi jucau fetiºcanele
Moldovenilor noºtri cu cosâþele în vânt, de le scãpãrau salbele de sorcoveþi
pe la gât. Iar flecãii sminteau pãmântul tropãind, pânã o schimbã
scripcarul cãrunt Buºan, deodatã, mai pe domol ºi se lãnþuiau cu toþii,
tineri ºi bãtrâni, în horã legãnatã ºi molaticã.

Astfel petreceau Rãdãuþenii la zile mari ºi sãrbãtori, fiecare dupã
felul ºi gustul sãu ºi între ai sãi. În zile de rând, însã, sau în zile de lucru,
locul celor ce vroiau sã petreacã mai des era bãcãnia lui Schnirch sau,
mai bine zis, crâºma lui neica Deutscher. Aceasta þinea cu chirie vechea
dugheanã mare ºi vindea ce vindea din mãrfurile de bãcãnie, avea, însã,
în fundul caselor, niºte odãiþe de oaspeþi, aºa, mai ascunse de ochii lumei.
Aici se adunau cãpeteniile târgului cu feþele mai de samã din þinut ºi se
cinsteau cu câte un pãhãruþ de viniºor, când moldovenesc, când unguresc
– dupã cum era ºi omul, gustul sau cheful. Mai ales în ziua de Vineri,
când era târg la Rãdãuþi, odãiþele, din fund, de la Deutscher erau ticsite.
Cãci aici îºi dau întâlnire cei care nu se vedeau cu sãptãmânile, cum
erau, de pildã, preoþii noºtri, proprietarii mari ºi altã lume mai aleasã.

ª-apoi prietenia, sfatul ºi petrecerea, când oamenii nu s-au vãzut
o bucatã de vreme, se înteþeºte, limba se mai desleagã ºi se pornea vorba
ºi politica între strãini ºi bãºtinaºi, de te mirai de unde atâta frãþie. Cine
fãcea, însã, treabã bunã era neica Deutscher, pânã ce, de atâta bine, s-a
dat, de la o vreme, ºi el la chef ºi la sfat ºi a ajuns, încet, încet, la sapã de
lemn. În jurul sãu, însã, ºi de-a lungul pieþei târgului, se deschidea o
crãºmuþã nouã dupã alta ºi se îmbogãþea un jidãnaº dupã altul, fiindcã
ãºtia – vezi bine – nu se puneau la sfat cu cei ce veneau sã chefuiascã, ci
lãsau balabusta sã li tot toarne goilor bãuturã botezatã la pahar, iar jupânul
vedea cu ochi lacomi ce gheºeft mai era de fãcut Vineria, pânã a nu se
arãta luceafãrul ºi a nu se aprinde lumânãrile de ºabãs.

Cam aºa era Rãdãuþul cu Nemþii sãi, cari, pânã a nu veni potopul
evreiesc din Galiþia peste þarã, stãpâneau târgul ca ºi cum era al lor. ªi,
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când îi numãrai, aºa, câte unul, aceºti negustoraºi ºi meseriaºi, ajunºi
chiaburi în scurtã vreme, nici nu pãreau tocmai mulþi, dar þineau între
dânºii ºi, faþã de Românii nepãsãtori, ºtiau sã-ºi facã toate trebile biniºor
ºi pe placul lor. A fost mai ales un prilej în care s-a arãtat puterea ce o
avea burgherimea târgului ºi, lucru ciudat, de la ciasul acela s-a schimbat
– se pare – mersul soartei Rãdãuþului ºi a locuitorilor sãi. Era vremea
drumurilor de fer, ce veneau sã-ºi întinzã reþelele pânã ºi în pãrþile þãrei
noastre. Cias nefericit – cum bine cântã versul lui Eminescu – cãci nu
atât cã ne-au perit cântecele, dar ne-a contropit neamul perciunat al lui
Israil.

Domnii de la stãpânire, hotãrând sã fericeascã ºi Bucovina cu un
drum de fer, s-au gândit ºi la prea credincioºii burgheri ai Rãdãuþului ºi,
înainte de a croi, în chip nestrãmutat, linia pe unde trebuia sã treacã
drumul acesta, i-au îndemnat pe Rãdãuþeni sã întâmpine, cu oarecare
jertfe din partea lor, fericirea ce avea sã li cadã cu hârzobul din cer, adicã
sã deie din toloaca lor mare, dinspre partea Frãtãuþului, fãrã platã, locul
cât va trebui pentru ca sã li vie gara mai aproape de Rãdãuþi. Avuse în
vedere stãpânirea ºi scãldãtorile cãutate de la mãnãstirea Solcei, cari
aveau sã vie mai legate cu locurile din Bucovina ºi mai ales cu Cernãuþul.

Furtuna ce s-a stârnit în sfatul târgului ºi între târgoveþii nemþi
mai ales, când s-a aflat despre aceastã nãzdrãvãnie, era cât pe ce sã
întreacã revoluþia de la 48. Au sãrit burgherii noºtri ca leii sã-ºi apere
drepturile lor primejduite. Erau neînchipuite ºi fãrã numãr nenorocirile
ce aveau sã iasã de pe urma unei asemenea pacoste. Întâi era sã li se taie
în douã ºi sã li se strice drumul cel frumos cu plopi; erau sã li se omoare
vitele ºi porcii ce pãºteau pe toloaca de acolo; era sã li se ieie locul cel
mai drãguþ pentru creºterea gâºtelor ºi curcilor. Ferarii, potcovarii, rotarii,
hãmurarii ºi caretaºii, la rândul lor, urlau de mânie, cãci, fãcându-se
drumul de fer, li se ducea câºtigul din mânã. Negustorii þipau ºi ei cã, de
acum înainte, n-are sã mai cumpere nimene nimica de la Rãdãuþi, ci va
cãuta sã se ducã tot înainte, sã caute marfã mai ieftinã ºi... câte ºi mai
multe. Era sãrãcia cea mai groaznicã ce avea sã le vie cu drumul de fer ºi
aºa de crunt s-au pus îndârjiþii Rãdãuþeni pe jalbe, plângeri ºi împotriviri,
încât s-au îndurat domnii de la stãpânire ºi... i-au lãsat în pace.

Un singur târgoveþ era, totuºi, care spunea cã bine ar fi sã se facã
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drum de fer – armeanul Burdea, cel cu dugheana de brânzeturi, sãuri ºi
frânghii. Avea, adicã, omul prin pãrþile pe unde era sã treacã drumul de
fer o fâºie de pâmânt cu casã ºi-i venea la socotealã treaba asta, cum
bine veþi înþelege. Dar cine-i da vreo ascultare sau îl bãga în samã pe
pastramagiul pripãºit?

Ani de-a rândul, au trebuit, în urmã, sumeþii burgheri sã suspine
dupã ceea ce aruncase de la ei. ªi oftau Rãdãuþenii din greu, când avea
câte unul din ei de fãcut vreun drum mai în depãrtare ºi trebuia sã se
acaþe de diligenþã sau trãsurã scump plãtitã, uneori pe la miez de noapte,
ºi sã plece prin frig ºi ploaie pânã la staþia din satul unguresc Hadicfalva.
ªi harabalele jidoveºti din târg se înmulþeau, cã nu trecea zi lãsatã de la
Dumnezeu fãrã ca sã nu aducã câte doi, trei jupâni noi, sosiþi aºa, cu
nepusa-n masã, cu borfele lor, la târgul cu belºug mult lãudat. ªi hanul
cel mare al sasului Kantor sta mai gol ºi pustiu ca oricând, parcã fugeau
toþi cu drumul de fer în largul lumei, numai la Rãdãuþi nu se opreau.

Astãzi, Rãdãuþul are o linie feratã localã, cu patru staþii, din care
una aºezatã chiar în locul cel mai de frunte, între arborii mari din grãdina
vechii Episcopii. Nu ºtiu, s-a fãcut acest mijloc de îndemãnare pentru ca
sã plece din Rãdãuþi ºi cei din urmã oameni cu stare ºi cu vazã sau pentru
cã nu ajungea drumul de fer sã aducã la strãini! ªi ãºtia se oploºeau ca
locustele flãmânde peste câmpia verde.

Altã comedie ºi mai boacãnã a vãzut-o Rãdãuþii când a fost vorba
sã se aducã regimentul de cãlãrime, de care se ivise nevoie prin locurile
noastre. Cãci iatã ce s-au gândit domnii de la stãpânire: loc mai
îndemânatec nici cã poate sã gãseascã pe faþa pãmântului! Mai ales cã
toloaca mare a târgului, unde era sã se facã staþia de drum de fer, nu li
ieºia din cap domnilor ºi se potrivea de minune pentru clãditul de cazãrmi
ºi grajduri. ªi nu mai încãpea, apoi, nici vorba cã, unde e herghelie, pot
sã steie ºi regimente întregi de cãlãreþi! ªi era sã li vie Rãdãuþenilor
regiment de husari, nu altceva. ªtiþi, de cei cu nãdragii strâmþi ºi cu
gãitane pe la cojoacele purtate numai cât aºa, pe umere! ªi tot bãieþi
fercheºi, cu ofiþeri de neam unguresc mare, numai cât grofi unul ºi unul.

Dar tocmai aicia era beleaua. Cã s-au ridicat, de astã datã, nu Nemþii
bãrbaþi, ci burgheroaicele cele groase ºi mi s-au nãpustit cu gura, de le
umbla limba foc. Cã li era, acum, primejdia de-a fetelor lor. ªi dã – ca sã
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nu vã spun despre câte era, atuncia, vorba – vã povestesc despre isprava
asta numai atâta, cã a scãpat Rãdãuþul ºi de husari ºi s-a fãcut o cazarmã
mare de cãlãreþi la Jucica, tocmai dincolo de Prut, spre bucuria Jidovilor
din Sadagura.

Privesc în dese rânduri, ºi astãzi, la viaþa Rãdãuþului; mã uit, în
zile de Vineri, cum geme parcã târgul de lume. Vãd ºi mã uimesc vãzând.
Cât e piaþa de mare ºi întinsã, abia cuprinde norodul ce vine din satele
þinutului. Mã uit, mai ales, cu sufletul plin de mulþãmire, la roiurile de
sãteni, veniþi din comunele bogate româneºti. Îi vãd sosind pe voinicii
noºtri Români cu carul cu boi frumoºi ori în cãrucioara trasã de cai
sprinteni de soiu, încunjuraþi de nevestele lor curat îmbrãcate ºi de
copilaºii rumeni, înºirându-se în piaþã unii lângã alþii. Privesc miºcat ºi
cu drag la aceste cete de popor harnic, ce-ºi aduce, în ziua de Vineri,
munca gospodãreascã ºi rodul câmpului, strâns în sudoarea feþei. Cã
umblã doar sã-ºi facã rost de ceva parale, cu cari sã-ºi împace tot felul
de nevoi de ale casei. Mã uit cu sufletul înviorat ºi cu nesaþ la acest
norod neprihãnit, ce se tot înmulþeºte la numãr ºi sporeºte vãzând cu
ochii în avuþia sa, þinându-se curat ºi neschimbat în graiu, în deprinderi
ºi în nãravuri. ªi simt cu bucurie cã bine trebue sã fie povãþuit de preoþii
ºi învãþãtorii sãi vrednici, încât a prins a se lãsa de apucãturi rele ºi de
beþie. ªi ar trebui sã-l priveascã ºi alþii pe poporul nostru în asemenea
zile de strânsurã, ca sã vadã mai ales un lucru, care umple de mândrie pe
orice Român. Cât de mare e târgul Rãdãuþului, cât de nãprasnicã
învãlmãºeala cu alte neamuri pripãºite, în asemenea zile de întâlnire,
când tragi cu urechia la clopotul asurzitor de vânzãtori ºi cumpãrãtori,
nu auzi, cu toatã împestriþeala chipurilor, decât vorbã... româneascã.

Aºa a fost la Rãdãuþi de când þin eu minte, aºa a fost întotdeauna.
ªi mai încunjuraþi de neamuri strãine cum sunt, din pãcate, ca Românii
þinutului rãdãuþean nici cã mai sunt poate alþii. ªi, totuºi – e semn de
biruinþã falnicã, cel puþin în ochii mei – Moldovenii noºtri nu s-au dat
înapoi cu graiul lor nici înaintea unui strãin, cãci i-au fãcut pe toþi de
vorbesc numai cât... româneºte.

O ºtie asta de la moºi, strãmoºi, ºi Ungurul sumeþ, ºi Lipoveanul
somnoros, ºi becisnicul de Rusneac, ºi morocãnosul de Neamþ, cã
Românul cere sã-i vorbeºti în limba lui, dacã vrai sã faci treabã sau
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negoþ cu dânsul. Cine o ºtie, însã, asta mai bine ca toþi e ºiretul de Evreu.
Cãci cu vorba doar îl prinzi pe om mai lesne! ªi, ia ascultaþi, vã rog, cine
þipã în târg mai cu glas ascuþit: „Bade, bade! Lele, lele!“? Sunt odraslele
lacome ale pripãºiþilor din þara leºeascã. Uitaþi-vã, însã, ºi la feþele lor
lihnite ºi uitaþi-vã la poporul nostru ºi nu vã fie teamã nici de aceºti
duºmani noi. Îs mulþi la numãr – ce-i drept –, dar vlaga neamului românesc
îi va birui înainte de a ne copleºi ei pe noi. Asta-i nãdejdea mea ºi a
fraþilor mei români (Em. Grigorovitza, Cum a fost odatã, Bucureºti 1911,
pp. 3-40).

1887: Rudolf, în districtul Rãdãuþilor

Sâmbãtã (9 iulie 1887 – n.r.), dimineaþa, la 6 ore, Alteþa Sa
Imperialã a pãrãsit Cernãuþii. De ambele laturi ale drumului, pânã la
staþiunea grãdinii publice, era adunatã o mulþime de public. Pe la 5 ºi
1/2 ore, Alteþa Sa, însoþitã de Baron Pino ºi suita Sa, pãrãsi edificiul
guvernului. Tot drumul, Alteþa Sa a fost întâmpinatã cu strigãte.

La staþiunea „Grãdina publicã“, pe lângã acele persoane care l-au
întâmpinat la sosirea Sa în Cernãuþi, îl aºteptau pe Înaltul oaspe ºi alumnii
seminariali cu membrii societãþii „Armonia“. De-a stânga cortului anume
clãdit pentru Alteþa Sa, era aºezatã o companie de onoare. La aripa dreaptã
a companiei, erau postaþi ducele de Wurttemberg, generalul-maior
Schrofft, locotenent-colonelul de Pfugl ºi adjutantul, maior Orsini-
Rosenberg.

Înaintea companiei, trãsura stãtu, Alteþa Sa se coborî, primi din
partea generalului-maior Schrofft raportul ºi se duse, apoi, în pavilion.
La intrare, îl anunþã consilierul de Claudy cã trenul e gata de plecare.
Apoi, Alteþa Sa pãºi spre cãpitanul þãrii (guvernatorul Bucovinei – n.r.)
ºi, mulþumindu-i cu cuvintele cele mai cordiale pentru toate ostenelile
sale, îi întinse mâna; se-ntoarse, apoi, cãtrã primarul oraºului, îi mulþumi
ºi acestuia pentru primirea cea frumoasã ce a avut-o în Cernãuþi ºi, dupã
ce-ºi luã adio de la Mitropolit, se sui în tren, în care se urcaserã deja
cãpitanul þãrii ºi Baronul Pino.

Sub strigãte vii de „Sã trãiascã!“, trenul se puse în miºcare spre
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Rãdãuþi.
De la Cernãuþi pânã la Rãdãuþi, erau postaþi, de-a lungul liniei cãii

ferate, locuitorii satelor învecinate, în frunte cu preoþii ºi antiºtii comunali,
care îl întâmpinau pe Principele nostru cu strigãte de „Sã trãiascã!“.

La gara Hadicfalva (Dorneºti – n.r), care era foarte frumos
decoratã, îl aºteptau pe Înaltul oaspe, pe lângã deputaþiunile din districtul
Siret ºi Suceava, ministrul de agriculturã Falkenhany ºi alþii.

Precis la 8 ore, sosi trenul separat la staþiunea drumului de fier
Hadicfalva. Aici se coborî Alteþa Sa Imperialã din tren, dimpreunã cu
suita Sa, fiind întâmpinat cu „Sã trãiascã!“ din mii de glasuri.

Alteþa Sa Imperialã schimbã câteva cuvinte cu conducãtorul
clerului catolic din loc, din Siret ºi Cibeni (Þibeni), vorbi apoi cu
archipresviterul stavrofor D. Selechi, cu Ioan Mandaºevschi ºi Dimitrie
Onciul, protosviterii oriental-ortodocºi ai Sucevei, Siretului ºi Vicovelor.
Un agricultor german din comuna româno-germanã Sf. Onufri, Nargang,
îi oferi pâne ºi sare, cu o cuvântare scurtã în numele Siretului. Alteþa Sa
Imperialã se informã, apoi, despre domiciliul vorbitorului ºi despre
naþionalitatea comunei Sf. Onufri, la care îi rãspunse delegatul cum cã
este comunã locuitã de germani ºi români.

Primarul din Bosanci, Vasile Blândul, îmbrãcat în costum naþional,
þinu apoi o cuvântare în limba românã, oferind Alteþei Sale pâne ºi sare.

Alteþa Sa rãspunse, apoi, germãneºte:
- Meinen innigsten Dank den edlen, treuen und lieben Rumanen!
Adicã:
- Mulþãmita mea cea mai intimã nobililor, credincioºilor ºi iubiþilor

Români!
Dupã aceea, privi Alteþa Sa în special la fiecare spalier, ce era

compus de Unguri – ca cei de casã, apoi de mai la 1.000 de Români.
Atât fetele, cât ºi flãcãii erau postaþi dupã costume ºi naþionalitãþi:

mai întâi, Germancele, apoi Româncele – în numãr foarte mare, dupã
aceea Lipovencele ºi, în fine, Unguroaicele; de asemenea ºi flãcãii din
þinutul Siretului ºi al Sucevii.

Dupã aceasta, trecu Alteþa Sa frontul banderiilor. Mai întâi, defilarã,
în trap repede, flãcãii Români, strigând „Sã trãiascã!“, sub conducerea
Dlui cavaler Miculi, îmbrãcat în costum naþional românesc, apoi Ungurii,
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Lipovenii, Huþanii ºi, în fine, Germanii, în numãr foarte mic.
Mulþumind Alteþa Sa la toþi, de pe pragul pavilionului, se sui în

trãsurã cu Excelenþa Sa ministrul de agriculturã Falkenhany, urmând
calea spre Rãdãuþi, precedat fiind de prefectul Rãdãuþilor, Dl
Keschmann.

La intrarea Alteþei Sale în Rãdãuþi, îl întâmpinã, lângã arcul
triumfal, primarul oraºului, cu câteva cuvinte bine rostite. Alteþa Sa îi
mulþumi scurt ºi porni mai departe, spre cvartirul Sãu, care se afla în
curtea de lângã stabilimentele pentru hergheliile împãrãteºti. Aici, Alteþei
Sale i s-au presentat corpul ofiþerilor, preuþimea, deputaþiunile diferitelor
comune ºi ºcoli. Alteþa Sa visitã, apoi, gimnasiul, unde un ºcolar îl
bineventã cu o cuvântare, apoi se duse la spital. La 12 ºi 1/2 ore, se dãdu
un dejun, la care erau invitate 17 persoane.

La 2 ºi 1/2 ore d.a., Alteþa Sa Imperialã se porni la Mãnãstirea
Suceviþa. La ieºirea din Rãdãuþi ºi pe toatã calea pânã la Suceviþa, erau
construite arcuri de triumf, pe lângã care aºteptau preuþimea ºi poporul,
ºi salutat cu strigãte de „Sã trãiascã!“ pe Alteþa Sa Imperialã.

În Suceviþa, primi pe Alteþa Sa c.r. egumenul mãnãstirii,
archimandritul I. Filipovici, cu tot conventul, ºi, dupã sãvârºirea unui Te
Deum în mãnãstire, se interesã Alteþa Sa Imperialã foarte mult de
antichitãþi ºi de feluritele lucruri cusute de mânile voevodeselor ºi
prinþeselor vechilor voevozi (Principele de coroanã Rudolf a binevoit sã
ordone cumpãrarea unei icoane, care represintã mãnãstirea Suceviþa.
Aceastã icoanã este lucratã de Eugeniu Maximovici, profesor la
gimnasiul din Rãdãuþi, ºi este menitã pentru galeria privatã de icoane a
Alteþei Sale).

Dupã o orã, se întoarse Alteþa Sa iarãºi spre Rãdãuþi, unde se opri
în grãdina publicã, în care erau aranjate grupe de jucãuºi (dansatori –
n.r.) din feluritele naþionalitãþi ce locuesc în districtul Rãdãuþilor. La
fiecare grupã, Alteþa Sa Imperialã se opri ºi vorbi cu poporenii adunaþi,
a cãror bucurie era ºi mai mare, vãzând cã Alteþa Sa le vorbeºte în limba
lor.

Din grãdinã, intrã Alteþa Sa Imperialã în societatea de tir ºi înscrise
Înaltul Sãu nume în albumul societãþii (Aici a fost întâmpinat de dl
învãþãtor din Bilca, G. Brãilean, îmbrãcat în costum naþional, cu pâne ºi
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o bucatã de sare cristal. Pe sare erau gravate cuvintele: „Bine aþi venit!“.
Alteþa Sa Imperialã a binevoit prea graþios a rãspunde în limba românã:
„Mulþãmesc, mulþãmesc!“, apoi a luat sarea în mânã ºi, punând altã mânã
pe pâne, a poruncit sã i-o ducã la trãsurã; sarea a þinut-o în mânã pânã
târziu).

Pentru sãrmanii Rãdãuþilor, Alteþa Sa Imperialã oferi suma de 300
florini.

În 10 iulie, la 4 ore, de dimineaþã, se porni Alteþa Sa Imperialã
spre Câmpulung ºi Cârlibaba. În comunele Horodnic, Marginea,
Lichtenberg (Clit), Iaslovãþ, Caºvana, Solca, Arborea, Soloneþ, Poieni,
Botuºana, Iliºeºti, Cacica, Pârteºtii de Sus ºi de Jos, Pãltinoasa ºi
Gurahomorului erau aranjate frumoase arcuri de triumf, pe lângã care se
afla adunat poporul din comune cu preuþimea ºi ºcoala (Revista Politicã,
nr. 5 din 15 iulie 1887, pp. 6-10).

1905: Rãdãuþi, în descrierea lui Nicolae Iorga

Rãdãuþii se deapãnã întãiu în felul Câmpulungului, cu un ºir de
cãsuþe ce se iveºte în marea vale înverzitã. Trenul strãbate aleia lungã,
care pleacã de la halta Plopilor ºi poarã numele impunãtor de „Calea
Domnilor“, Herrengasse. Adecã „a domnilor“ funcþionari ºi a „domnilor“
cu ºtreamãl de vulpe în cap, cari se plimbã acum mãreþ, de Sâmbãta
sfântã, odihnindu-se de facerea gheºefturilor prin plãnuirea lor. De aceºtia
din urmã sunt mulþi „domni“ în Rãdãuþi, care e mai deplin al lor decât
Solca ºi Humorul, unde joacã un rol de cãpetenie cinstitul, curatul ºi
muncitorul element german. ªi, pe lângã „domnii“ din Israel, sunt ºi alþii
mai mici, pânã la cei mici de tot, dar tot cu nãdejdea de a fi mari odatã,
cari se îmbracã în zdrenþe ºi au faþa de flãmânzi.

Cu cãsuþele lui urâte ºi neregulat aruncate, cu stradele prãfoase ºi
pline de paiele de azi ºi cele de mai deunãzi, cu piaþa sa centralã, pe care
chifteºte murdãria în timpurile de ploaie pentru a fi spulberatã, apoi, de
vânturi, Rãdãuþii dau cu adevãrat icoana unui târg galiþian, unde Ruteni
nenorociþi vin sã se îmbete, Dumineca ºi sãrbãtoarea, la Evrei mârºavi.

Dar ºi noi, ceºtia de cari se þine þãrãnimea sãracã din aceste pãrþi
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de loc, avem Domnii noºtri. Ei au fãcut în acest sat, odinioarã, o mãnãstire
de lemn pentru înmormântarea creºtineascã a rãmãºiþelor lor, ºi din
aceastã mãnãstioarã a rãsãrit, apoi, o mare bisericã de piatrã, o episcopie
a fost înfiinþatã lângã aceastã bisericã, pentru ca Vlãdica, împreunã cu
pãstorirea pãrþii de sus a þãrii, sã aibã grijã gropniþii Voevozilor. Episcopia
a trãit supt stãpânirea moldoveneascã trei sute de ani în capãt, fãcând
lângã dânsa ºcoalã ºi tiparniþã de cãrþi, Un învãþat ca Isaia din Slatina a
stãtut aice, pãstorind, învãþând ºi scriind în locul unde s-au alcãtuit acele
pomelnice domneºti cu care începe istoria Moldovei. Când Austria luã
Bucovina, ea fãcu din episcop un Mitropolit ºi-l înãlþã la Cernãuþi, ajuns
dintr-un târguºor de Ruteni romanisaþi o capitalã de provincie. În schimb,
ea aduse Evreii, îi aºezã ºi ocroti, cum face pânã în ziua de astãzi. Iar
acolo unde se rugaserã cãlugãrii în chilii, unde împãrþiserã binecuvântarea
episcopii ºi meºterii de tipar lucraserã cãrþi sfinte, ea puse soldaþi, ofiþeri,
administratori ai unei herghelii care ajunse mai vestitã decât biserica lui
Bogdan-Vodã întemeietorul, a lui ªtefan-Vodã, care a clãdit-o din piatrã,
a lui Alexandru Lãpuºneanu, care a împodobit-o, a Mitropolitului Iacov
I-iu, care a dres-o în veacul al XVIII-lea.

Astãzi biserica e vãruitã ºi n-a mai rãmas pe din afarã nimic din
podoaba-i de sfinþi; cei d‘innuntru par prefãcuþi pe vremea lui Iacov,
cum se dovedeºte ºi prin acoperirea cu boia a vechilor iscãlituri scrijãlate.
Nimic din bisericã nu e mai vechiu decât timpurile austriace. Ceea ce se
aratã cu oarecare respect e un aier cu totul destrãmat, o cruce de prin
1780 ºi o ciudatã icoanã catolicã, zugrãvitã pentru Mitropolitul Bucovinei
Dosoftei Herescu, al cãrui nume e însemnat în formã de adresã pe o
scrisoare.

Biserica veche a Domnilor Moldovei aratã sã fi fost de lemn; pe
mormintele lui Bogdan-Vodã ºi ale urmaºilor sãi nu s-a putut pune, fireºte,
nici o piatrã. Întemeind episcopia Rãdãuþilor, ªtefan cel Mare a înþeles
sã-i dea ºi o bisericã vrednicã de noul Vlãdicã. Biserica aceasta a fost
croitã în proporþii de tot largi ºi are astãzi o formã ce nu-ºi gãseºte pãrechea
aiurea. Prin uºa cu multe arcuri sfãrâmate în cadrul ei se intrã într-un
pronaos, ºi de la acesta o altã uºã, încunjuratã cu linii de sfãrâmat, duce
la biserica însãºi. ªi pronaosul ºi naosul sunt împãrþite în trei prin douã
ºiruri de stâlpi greoi, fãcuþi din zid. E, deci, o bisericã cu trei nãvi, aºa
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cum se mai întâlneºte o alta la Argeº, în biserica domneascã. Lumina
pãtrunde prin câte cinci fereºti de fiecare parte. Aºa fiind, catapeteazma
se întinde numai în parte înaintea altarului, sprijinindu-se la dreapta ºi la
stânga pe douã bucãþi de zid.

Câte cinci contraforturi de fiecare parte sprijinã pãreþii. Turnul
lipseºte, dar în zid se fãcu loc unei scãri care duce la acoperiº. Clopotele
atârnã într-o clopotniþã cu douã rânduri, ce se înalþã la o parte.

În naos se întinde, lângã zidul din dreapta, un ºir de pietre frumos
sãpate, pe care ªtefan puse sã le facã în amintirea tuturor acelor înaintaºi
ºi strãmoºi ai sãi cari-ºi gãsiserã sau trebuiau sã-ºi gãseascã odihna în
Rãdãuþi. Pe rând se ceteºte pe umeda piatrã neagrã, pãtatã de picurile de
cearã ºi acoperitã de praf cleios, numele lui Bogdan, lui Laþco, lui Ro-
man, tatãl lui Alecsandru-cel-Bun, lui ªtefan, fratele lui Roman ºi biruitor
al Ungurilor, lui Bogdan, fratele lui Alecsandru-cel-Bun, ºi al lui Bogdan,
tatãl noului ctitor. Lângã dânºii îºi aflarã, apoi, locul rude domneºti ºi
fruntaºi ai þãrii din timpurile nouã. Dar gropniþa Domnilor era strãmutatã,
acuma, la Putna, mãnãstirea cea nouã, ºi ªtefan plãtia, astfel, mai mult o
datorie de recunoºtinþã faþã de trecut, împodobindu-l în clipa când îl
pãrãsia.

Aºa au trãit Rãdãuþii supt cârja vlãdiceascã, supt paza sfintelor
morminte, pânã în vremea acelui Alexandru Lãpuºneanu, care a urmat
lui Rareº ca înnoitor ºi adãugitor al monumentelor Moldovei. Alexandru-
Vodã, tiran bisericos, cu fricã de Iad, ºi-a îndreptat luarea aminte ºi asupra
bisericii din Rãdãuþi, ºi el i-a adaus un pridvor, împodobit în faþã cu o
frumoasã fereastã goticã, înfloritã ºi având pe laturi alte douã fereºti
mici, deasupra uºilor împodobite ca din vechime. Tot supt dânsul, prin
1558, se fãcu ºi zugrãveala cea nouã a pãreþilor ºi chipurile ctitorilor ce
se vãd încã la strane, în mâna dreaptã. Alexandru-Vodã þine biserica în
mânã, ªtefan se aflã lângã dânsul, mai de o parte, ºi tãnãrul de lângã el
nu poate sã fie decât Alexandru, fiul din flori al marelui Voevod: el nu
avuse ca mamã o Doamnã, ºi de aceea nici un chip femeiesc nu se vede
lângã acestea ale Voevozilor.

Toþi poartã haine lungi de brocard în flori de aur, dar ele nu pot fi
privite cu deplinã încredere, cãci asupra lor, ca ºi asupra chipurilor
domneºti, a trecut penelul pictorilor mai târzii, cari au dat lui ªtefan-
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Vodã ºi Lãpuºneanului bãrbile lor ascuþite, despãrþite-n douã. Cred cã
aceastã din urmã prefacere ºi împodobire a bisericii s-a fãcut de cãtrã
Mitropolitul Iacov I, care a fost, la început, episcop de Rãdãuþi ºi al cãrui
pãrinte, ieroshimonahul Andrian, a fost îngropat deocamdatã lângã aceste
ziduri, unde i se vede încã piatra, înainte de a fi strãmutat la Putna. Colorile
întrebuinþate ºi înfãþiºarea sfinþilor aratã îndestul aceasta. Atunci se va fi
fãcut ºi catapeteazma fãrã frumuseþã care se vede astãzi.

De la Rãdãuþi porneºte un drum foarte prãfos în cãldura care începe
sã se întindã asupra ºesului roditor al Sucevei, ce se strecoarã în dreapta,
printre tufiºurile înmugurite. Nori de praf se înalþã înecãcioºi ºi orbitori,
acum ca ºi în Iulie trecut, când am strãbãtut acelaºi drum pentru a vedea
serbãrile de amintire de la Putna (Neamul românesc în Bucovina, pp.
77-80).

„Dacã te opreºti puþin în rohatca Rãdãuþului“

Întorsul de la Putna ne-a fost pe jos. Fiind zi de duminicã, trenul
local Putna-Karlsberg nu mergea toate cursele lui ºi, cum noi trebuia sã
fim în Rãdãuþi pe la 3 p.m., a trebuit sã plecãm pe jos, la 11 ore dimineaþa.

De la orele 6 dimineaþa, eram cu toþii sculaþi, elevii pregãtind
liturghia ºi veºnica pomenire, iar eu, cu doi elevi de-ai mei din cei mai
sârguitori, ne-am pus sã descalcãm inscripþiile de pe pãreþi, pietre
mormântale ºi de pe clopote. Ar fi fost o nepãsare mare sã trec prin
Putna, ca ºi alte mãnãstiri, ºi sã nu-mi îmbogãþesc colecþia mea de
inscripþii din þarã. Pe la orele 10, scosesem mai mult de 16 inscripþii,
între care ºi cea de pe mormântul lui ªtefan cel Mare.

Fiind glod pe ºosea, noi am luat-o pe lângã drumul de fier ºi, în 80
minute, am fost cu toþii la Karlsberg, 6 kilometri de drum.

Cerul era senin; soarele ardea ºi omãtul se ducea cu duduita. Acum
am putut vedea noi bine toatã valea Sucevei. E destul de largã ºi deschisã,
ºi numai aºa ne-am explicat de ce pe aceastã vale tihnitã ºi-a aºezat
prima sa descãlecare Dragoº Vodã, trecând colina munþilor ºi ridicân-
du-ºi din pajiºte o micã bisericuþã de lemn la Volovãþ, ca laudã lui
Dumnezeu cã a putut rãzbi pe munte (în legendã, dedicatã Uþei, zânei
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locului, Olovãþului – n.r.) ºi gãsi liniºtea aºezãrii în aceastã fericitã vale,
bunã pentru pãºunile vitelor, pentru cultura meiului, deci sã poatã sluji
ca stup de roire ºi în jos, ºi spre rãsãrit, pânã la Marea cea mare.

Dacã tu, cãlãtor, te opreºti puþin în rohatca Rãdãuþului ºi te întorci
cu vederea spre munþi, ai în faþã tot lanþul Carpaþilor, clina lor rãsãriteanã,
distanþã de 18 kilometri. Din crierii acelor munþi, din ascunzãtorile
Maramureºului, urmând valea Bistriþei, pe la Cârlibaba, apoi trecând
Mestecãniºul în valea Moldovei – ºi de acolo în jos, la Baia; iar în alt
sens, în valea Sucevei ºi, apoi, a Siretului, strãmoºii noºtri ºi-au întins
ocinile, nu atât cu tendinþa de predomnire politicã, la început, decât ca
extensiune teritorialã, ca moºie. ªi þara, pe atunci, nu era patria de azi, ci
se confunda cu ocina ºi moºia. ªi Dragoº, când a venit – dupã vânat,
zice-se – ºi trecând din valea Moldovei în cea a Sucevei, n-a urmãrit o
predominare politicã, ci el ºi-a întins moºia pânã la apa Sucevei, a vãzut
cã ºesul este mai întins, ºi-a mutat aºezarea aici ºi a zidit biserica.

Pe urmã, au venit tendinþele de cotropire politicã, adicã dupã ce
pe Bogdan rãzvrãtitorul nu l-a putut cuprinde moºia lui, Cuhea, din
Maramureº ºi a dat peste ocinile lui Balc, fiul lui Sas moldovanul,
strãnepot de al lui Dragoº viteazul (ºirul de exagerãri, în care Sas, care
nu era rudã cu Dragoº, devine strãnepot, în care se tot vehiculeazã o
origine maramureºeanã a moldovenilor, este la fel de neadevãrat, ba chiar
ºi pãgubos, ca ºi teoria migrãrii din Balcani; þara era „loc pustiu“, cum
numeau vesticii orice teritoriu neorganizat statal, dar, ca ºi în Muntenia,
unde descalecã, precum zice Ion Maiorescu, „cãciulile înalte“ balcanice
ºi organizeazã statul, tot aºa ºi maramureºenii lui Bogdan vin ºi
organizeazã statalitatea Bogdaniei, cu sprijinul tãtarilor – n.r.).

Dar trenul înainta repede spre Rãdãuþi ºi, cu cât intram în târg, cu
atât gândurile îmi veneau în actualitate.

În Rãdãuþi, afarã de Episcopia veche, cu mormintele primilor noºtri
voevozi: Bogdan, Laþcu, Petru, ªtefan etc., nu vezi altceva decât viaþã
nouã, unde românii se luptã cu strãinii. În Rãdãuþi, românii stãpânesc
mahalalele, iar jidovii centrul. ªi jidovul din Bucovina e ciocoieºul ridicat
de ieri, de alaltãieri, la viaþa publicã, îndrãzneþ, arogant ºi fãrã soliditate
socialã.

În Rãdãuþi eram oaspeþii cercului de învãþãtori din întreg þinutul,
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în urma invitãrii energicului învãþãtor M. Vicol. La garã, furãm
întâmpinaþi de foarte mulþi colegi învãþãtori, corpul profesoral, în frunte
cu dl Leon Bodnãrescu (Leonidas Bodnarescu, sosit la Rãdãuþi în 1910,
ca director al gimnaziului – n.r.), cu nu mai puþin harnicul ºi iscusitul
judecãtor C. Nastasi (viitor deputat liberal de Cernãuþi ºi prim ºef al
baroului rãdãuþean – n.r.), care e o fericire pentru cercul Rãdãuþilor cã-l
posedã.

Urãri de bunã venire, cor de învãþãtori, la care a rãspuns prin
cântare corul nostru. ªi iatã-ne în Rãdãuþi.

O delegaþie din noi s-a prezentat prefectului districtului (Johann
Patak – n.r.) ºi primarului oraºului (Albert Decani – n.r.), cu care ne-am
întreþinut puþin, arãtând scopul vizitei noastre ºi cu plãcere am constatat
cã o frãþie domneºte între cercurile oficiale ºi români (era, desigur, o
aparenþã, pentru cã între elitele popeºti ale românilor ºi cei doi oficiali
germani a existat, aºa cum se va vedea, un rãzboi continuu; ce-i drept,
Patak ºi Decani nu confundau românismul cu popimea, iar relaþiile lor
cu românii erau suficient de cordiale – n.r.), ba primarele s-a scuzat cã,
deºi pentru moment nu ºtie vorbi româneºte, dar înþelege vorba, foloseºte
zilnic lexicon de conversaþie ºi sperã cã, în curând, sã poatã comunica ºi
în româneºte, întrucât domnia sa a izbutit sã întruneascã simpatiile ºi
voturile cercurilor româneºti (doar ale celor conduse de cãrturarul
Dimitrie Dan – n.r.), foarte devotaþi cetãþeni ai monarhiei.

Seara, serata muzicalã, urmatã de dans, la casa germanã. Eram
musafirii cercului de învãþãtori. Toatã societatea româneascã rãdãuþeanã,
tot corpul didactic, primarele, deputaþii târgului erau acolo ºi atât corul
învãþãtorilor, cât ºi petrecerea au curs în cea mai mare intimitate pânã
cãtrã ziuã.

Este o vorbã care zice cã: „baba cãlãtoare n-are sãrbãtoare“,
dar‘mite tineretul nostru! De la evlavia cea adâncã a Putnei, la râsul ºi
dragul vieþii în sala de bal a Rãdãuþilor, arãta în mod viu cã viaþa e un ºir
de contraste, pildã vie a însãºi naturii, care a pus, pe lângã foc, ºi apã, pe
lângã uscat, ºi mare, pe lângã cer, ºi pãmânt, pe lângã rai, ºi iad, pe lângã
bine, ºi rãu, pe lângã tineri, ºi bãtrâni, pe lângã bãrbaþi, ºi femei, ºi, mai
ales, pe lângã bãieþi, ºi... fete.

Este în acest zgomot de viaþã ceva care te miºcã, te atrage. E
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puhoiul vieþii, cate te miºcã cu el, te trage la adânc, ºi numai oglindirea
anilor ce trec îþi ºopteºte la ureche: e un rând în lumea aceasta ºi în hora
veºnicã a vieþii sunt cu drept de a veni alte guri, alþi ochi, alte inimi, iarã
tu, retras deoparte, în ungherul anilor tãi, sã rãmâi rece la mersul vâltorii
vieþii.

Se poate, însã? ªase kilometri fãcuþi în linie dreaptã, la drum, þi se
par aºa de obositori; iar în o salã de petrecere faci zece kilometri ºi parcã
n-ai fãcut nici unul.

A fost un nimerit prilej pentru noi sã vedem societatea rãdãuþeanã
în toiul ei, iar ca profesori, sã ne întâlnim cu toatã suflarea dãscãleascã,
plugari, muncitori ai condeiului ºi apostoli puºi în slujba neamului, deºi
aºa de rãsleþi unul de altul.

Românii din Rãdãuþi au fost aºa de drãguþi; plãcerea asuprã-ne a
fost aºa de mare, cã am simþit o curatã frãþie, nu alta.

În cercul Rãdãuþilor – cerc curat românesc – e o foarte frumoasã
renaºtere româneascã. ªcoala noastrã naþionalã stã pe baze bune: dascãli
harnici, pricepuþi, ºcoli bine þinute, elevi disciplinaþi ºi studioºi. Ordine,
curãþenie; un ideal se urmãreºte ºi acel ideal e al nostru, al tuturora:
unirea în cuget ºi în simþire. ªi þãranul Rãdãuþean e sprinten, e sãnãtos,
rumãn la faþã ºi negustoros. Putem fi siguri de chezãºia lor cã neamul
românesc în Bucovina nu dã îndãrãt, cu toatã asuprirea ce a suferit de la
autoritãþile centrale ale Galiþiei ºi Bucovinei.

În Rãdãuþi, nu am putut vedea herghelia de cai împãrãteascã, dar
am vãzut cu ochii cã se face un mare abuz din partea Curþii Imperiale cã
se arendeazã, pe un preþ derizoriu, 8 lei falcea pe an, cel mai întins
domeniu românesc pentru prãsirea cailor, boilor ºi porcilor Mãriei Sale
Împãratului. E o irosire de avere (pãrerea lui Grigorovitza, aºa cum s-a
vãzut, e diametralã, scriitorul bucovinean socotind herghelia ºi motor
economic, ºi exemplu urmat de români, în cãutarea propriei lor identitãþi
economice; irosire de avere sau „mânã moartã“ a fost domeniul doar pe
vremea stãpânirii ecleziastice, iar argumente se gãsesc berechet în
rapoartele întocmite de Vasile Balº ºi de baronul Gabriel von Spleny –
n.r.), care ar fi de dorit sã înceteze, pentru a nu se adeveri vorba cã
„peºtele de la cap se împute“ ºi, când îl practicã Casa Imperialã, ce sã
mai zicã cei mai mici?
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N-am avut rãgazul a cãpãta un buget al Fondului religionar spre a
vedea în ce stã toatã economia materialã ºi moralã a elementului
românesc, cãci cine zice Bucovina româneascã trebuie sã zicã Fondului
religionar, cu un buget de peste ºapte milioane coroane pe an.

Am cãpãtat un buget al Rãdãuþilor, ºi iatã cum se prezintã, în
acest oraº, pe anul 1911: venituri bugetare – 180.742 coroane (191.586
lei), cheltuieli – 188.930 coroane. Deficit bugetar – 8.188 coroane.

Veniturile se deduc din urmãtoarele ºase capitole:
Imobilele comunei – 31.619 coroane (magaziile de sub localul

Primãriei – 2.802 coroane; imaºul – 10.700 coroane; cazãrmile pentru
armatã – 15.164 coroane etc.).

Taxele de consumaþie aduc 108.733 coroane (bere, vinul, spirtul
– 46.981 coroane; Hala – 18.400 coroane; abatorul – 18.382 coroane;
partea de 75% din taxele de consumaþie – 18.552 coroane; 25% partea
de proprietãþi (fonciarul) – 25.000 coroane).

Bariera – 10.250 coroane. Capitalul activ – 6.187 coroane. Di-
verse – 24.000 coroane.

Bugetul cheltuielilor se desprinde astfel:
1. Administraþia centralã – 48.986 coroane (primarele are 2.000

coroane pe an; ºeful serviciului personal – 1.600 coroane; casierul –
1.200 coroane).

2. Siguranþa publicã – 56.254 coroane (polizeiwacht-meister,
unul, cu 1.068 coroane pe an; al doilea, cu 986 coroane; patru
polizeifuhrer, patru polizeikorporale, cincisprezece polizeileute). Medicul
comunal – 2.000 coroane; cãpitanul de pojarnici (pompieri – n.r.) – 1.450
coroane.

3. ªcoli publice – 19.351 coroane, din care, pentru gimnaziu, 4.055
coroane (faþã de 30 lei, în 1926, sub administraþie româneascã, la
propunerea deputatului bucovinean, primul regizor al unei montãri
teatrale rãdãuþene, Dori Popovici – n.r.); ºcolile primare – 13.169 coroane.

4. Ajutoare ºi subvenþii – 10.620 coroane, din care, la copii sãraci,
1.400 coroane; cãrþi – 300 coroane, 6 stipendii în gimnaziu – 600 coroane;
Societãþii Damelor Române, Israelite ºi Romano-catolice – câte 50
coroane; internatele româneºti, evreieºti ºi evanghelice – câte 100
coroane.
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Datoriei publice i se plãteºte o anuitate de 29.917 coroane pe an,
la un total de 471.659 coroane. Socotit dupã normele noastre, bugetul
general al Rãdãuþilor e apãsat, cu datoriile cele mici, cu 20%, pe când la
noi legea prevede maximum 33%, iar unele comune întrec aceastã limitã.
Dacã, însã, ne gândim cã cele mai multe din asemenea datorii sunt
contractate pentru clãdiri producãtoare de venituri, vom vedea cã spiritul
nemþesc stãpâneºte ºi la Rãdãuþi; localul de primãrie face cinste
târgului. Jos, de jur, împrejur, magazii, care dau un venit de 2.802 coroane
pe an, cazãrmile aduc 15.164 coroane pe an.

Personalul de slujbaºi e relativ redus: 18 în administraþiile centrale,
24 în poliþia de siguranþã, 26 în serviciul pompieriei.

Târgul e luminat electric de anul acesta (1912 – n.r.), de aceea
bugetul pe anul 1911 nu-l cuprinde.

La 4 kilometri spre sud-vest, e Volovãþul, mãnãstirea lui ªtefan
cel Mare, ridicatã în 1501, dupã ce a adus pe cea de lemn, a lui Dragoº,
la Putna. La Volovãþ totul e nou, pietre mormântale noi, clopot nou, nimic
nu-þi vorbeºte, decât inscripþia, cã ai a face cu o bisericã a lui ªtefan
Vodã.

Dupã petrecerea cu bal, a doua zi, ne-am încãrcat în trãsuri pentru
Suceviþa (Gh. Ghibãnescu, O excursie în Bucovina, apud Bucovina în
reportaje de epocã, Ed. Alfa, Iaºi, 2000, pp. 72-78).

Vasile Þigãnescu: Crucea lui Bângãu

- Se vede cã nu eºti în toatã firea. Nu-i destul cã le aduci cu cãruþa
ta de brânzã din creierii munþilor, le mai dai ºi peste ceea ce li se cuvine.
Atâtea oi, atâta brânzã!... Sau asta þi-e partea ta de brânzã ºi asta partea
mea, aºa cum þi-a spus baciul, ºi, cu asta, gata! Nici mânie, nici supãrare,
nici pagubã la nimeni. Doamne, de ce n-am fost eu de faþã la împãrþealã?

Ileana se învârtea prin casã mai mult fãrã treabã ºi-ºi descãrca
sufletul, aruncând spre Gheorghe, bãrbatul ei, priviri pline de ciudã.
Acesta, în picioare lângã o laiþã, frãmânta într-o covatã cu caº. Trei caºuri
cu coajã gãlbuie, pe alocuri cu urme de la strecurãtoare, înºiruiþi pe o
mãsuþã veche, aºteptau parcã sã le vinã ºi lor rândul. Gheorghe tãcea.
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Avea sufletul îngreunat de ceva nedesluºit.
- Of, of, – þinu sã mai spunã Ileana – cum de n-ai avut atâta glagorie

în cap sã judeci cã, dând o þârã celuia mai mult, o þârã celuilalt, vom
rãmâne cu mai puþine maligi de caº din câte ni se cuvin!...

- De, i-am omenit ºi eu...
- Mããi!... Omenit!... Aºa, de haram? Cu brânza oiþelor mele! Un

cut întreg, care niciodatã nu te-a bãgat în seamã! Da, da, niciodatã, s-o
ºtii!

Dupã un mic rãgaz, adãugã:
- Bângãu, tot Bângãu!... Bun ai mai fi de slugã, n-am ce zice!
Gheorghe se opri din lucru. Nu-i curmase miºcãrile mâinilor acea

poreclã, aruncatã pentru întâiaºi datã de nevastã-sa ºi pe care i-o dãduse
cãtunul, ci faptul cã tocmai Ileana, tovarãºa lui de viaþã de numai jumãtate
de an ºi care nu-i spusese pânã atunci nimic supãrãtor, scoase la luminã,
ºi încã destul de limpede, ceea ce el numai bãnuise în decursul anilor,
ceea ce credea cã e o tainã a lui. Cuvintele Ilenei, cã n-a fost niciodatã
bãgat în seamã, îl înghimpau ca una din acele jigniri ce produc necaz,
fiindcã împotriva ei nu putea face nimic. Mic de staturã cum era, acea
descoperire a tainei sale i se pãrea cã-l face ºi mai mic, acolo, în faþa
coveþii ºi a femeii. Un zâmbet amar i se ivi în jurul gurii. E adevãrat cã
Ileana ieºi din casã trântind uºa, dar aceasta nu-i pricinui decât o slabã
uºurare. Continuã sã frãmânte caºul, dar unele gânduri, ca niºte umbre
triste, îi rãscolirã crâmpeie de amintiri. Se þinu de ele, curios ºi dornic
parcã de o adeverire, de care, alte dãþi, sufletul sãu se ferea. Silindu-se
sã alunge închipuirile greºite, cãuta sã ajungã, prin asemãnãri cu alþii, la
încredinþarea dacã a fost aºa cum bãnuise, cum se ºtia ºi cum mãrturisi ºi
Ileana. ªi gândurile îi alunecau îndemânatec printre întâmplãri cunoscute
pânã la cele dintâi aduceri aminte, în care, alte dãþi, se regãsea cu alte
simþiri. Desprinse uºor unele din ele.

În jocurile copiilor cu care crescuse, mai mult împiedica.
Ca flãcãu, oriunde s-ar fi aºezat la clãci, hore, nunþi sau în bisericã,

se trezea la spatele altora, la o margine, la o parte. Rãsufla uneori adânc,
dar nu se înciuda niciodatã ºi pe nimeni. Era prea bun la inimã. La hore
nu cuteza sã impunã scripcarilor ce sã-i cânte, ca sã ajungã ºi el în fruntea
jocului. A încercat o singurã datã, la începutul unei astfel de petreceri,
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când erau flãcãi mai puþini. Þiganii, parcã i-ar fi citit din ochi nerãbdarea,
se codeau, se prefãceau cã-ºi acordeazã scripcele ºi, când erau gata sã
înceapã a-i „zice“ ºi lui un cântec, apãru în faþa lor un alt flãcãu, cu altã
înfãþiºare ºi altã dorinþã. Juca rar. Juca numai cu fetele cele mai puþin
chemate la joc ºi în coada ºirului de perechi.

ªi cãsãtoria lui... Nici Ileana n-ar fi mers dupã el, dacã nu era
urâtã ºi trecutã. Dar mama lui, aºa, vadanã cum era, i-a fãcut nuntã cu
scripcari, cum fac gospodarii.

- Oare de ce au întârziat þiganii? ªi de ce cântau puþin ºi rar? Doar
mamuca le-a plãtit înainte ºi cât au cerul.

Nu s-a dumirit asupra acestui lucru, pânã când nu i-a spus mãtu-
ºã-sa:

- Trebuia sã le daþi numai arvunã...
Înfoiat puþin, mândru cã e ºi el om la casa lui, merse la bisericã în

cea dintâi sãrbãtoare dupã cãsãtorie. În urma lui, dupã obicei, mergea
Ileana. Era întâiaºi datã când avea sã stea în bisericã între gospodari, nu
între flãcãi. Îºi închipuia cã locuºorul de cinste, oriunde ar fi, îi este
hotãrât printr-o tãcutã îngãduinþã a oamenilor, iar dacã nu, aceºtia îi vor
face loc, zâmbindu-i, bucuroºi cã mai primesc încã un tovarãº în rândurile
lor. Bisericã micã, lume destulã. Sãrutã icoanele ºi fãcu gospodarilor
fruntaºi din faþã o plecãciune în dreapta ºi una în stânga. Dar îºi fãcu loc
prntre oameni cu umãrul ºi – datoritã unui simþ de cuviinþã care-l îndemna
sã nu se opreascã în faþa vreunui gospodar mai vechi – se strecurã pânã
ajunse la spatele lor. Întinse mâna unuia ce era alãturi; altuia, ca sã-i
atragã muþeºte atenþia cã vrea sã-i dea mâna, îi apãsã pieptarul cu dosul
palmei; pe al treilea îl trase puþin de o mânecã. Cu alþi vecini de ocazie
n-a mai încercat. Roºi. Se uitã înapoi, unde erau femeile. Se temea sã
nu-l fi vãzut nevastã-sa. Cu desamãgirile era obiºnuit. Dispãreau pe
acelaºi drum pe care au venit. Aveau drumul lor de atâtea ori bãtut: prin
ochi treceau repede, întârziau ceva mai mult în obraji, încãlzindu-i pielea,
ºi în gât, unde se prefãceau într-un mic ciot. Ca sã-ºi desfacã ciotul,
lucra ceva sau se silea sã-ºi abatã gândurile în altã parte. Îºi fãcu trei
cruci mari. Se uitã, apoi, la sfinþii de pe icoanele atârnate pe pereþi, singurii
care pãreau sã-l ia în seamã aºa cum ar fi dorit. Desamãgirea i se ºterse
din suflet ºi datoritã bunãtãþii sale, care se împãca atât de bine cu aerul
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îmbãlsãmat de tãmâie ºi plin de evlavie. De aceea, biserica, pe care o
cerceta des, era singurul loc unde sufletul sãu gusta un fel de tihnã
întremãtoare. Îi plãcea mult s-asculte „Apostolul“. Nu înþelegea tot ce
citea dascãlul, dar cuvântul „fraþilor!“, rostit tare ºi cântat rãspicat, îi
plãcea cel mai mult. Numai acolo se socotea asemeni cu alþii.

Ca un om cu un beteºug nevãzut ºi supãrãtor, se retrase în sine ca
într-un azil de împãciuire duioasã. Nu-l pãrãsirã, însã, acele nãdejdi
nelãmurite, care înfrumuseþeazã viaþa oricãrui muritor. Ar fi dorit sã aibã
ºi el acea fire care face pe unii sã se arate, sã iasã la ivealã într-un mod
oarecare: prin glume sau bãtãi, prin cuminþenie sau asprime, prin
limbuþenie, curaj sau chiar beþie. Îºi închipuia mulþumirea ce trebuie s-o
simtã astfel de oameni atunci când observau cã pot stârni mirarea sincerã
sau prefãcutã a altora sau când auzeau cã se vorbeºte despre ei cu
precauþie, cu admiraþie, cu pismã sau cu urã. Credinþa cã-i mai prejos
decât alþii îi da feþei ºi ochilor sãi blânzi o nedeslipitã umbrã de tristeþã.
Din tainice colþuri ale sufletului sãu, îi rãsãrea des nevoia unei mângâieri.
Aceasta se trãda prin cântec. Cânta cu modulaþii uºoare ºi numai când se
ºtia singur pe drumuri ºi cãrãri, la ducere ºi la întoarcere acasã. Din
cântecele cunoscute în sat, alegea pe cele mai duioase. Cântarea îi ieºea
pe buze ca o oftare blândã ºi fãrã ecou. Cânta abia auzit, numai pentru
dânsul. Nu dorea sã-l audã alþii. Chiar ºi noaptea, când era mai greu de
recunoscut, dacã simþea apropierea cuiva, tãcea pânã ce credea cã e din
nou singur.

Ileana intrã în casã ca o rãbufnire de vânt. Aducea bãrbânþa în
care aveau sã þinã brânza pentru iarnã. Fãrã sã spunã un cuvânt sau sã se
uite la bãrbatul ei, trânti bãrbânþa lângã masã ºi ieºi, închizând uºa cu
putere. Intrarea ºi ieºirea zgomotoasã a femeii îi abãtuse puþin gândurile.
Se uitã prin fereastrã afarã, în grãdiniþa din faþa casei: casã pãrinteascã
micã, veche, aºezatã pe o limbã de coastã; apoi îºi aruncã privirea peste
valea cutului, de-a dreptul asupra munþilor înºiruiþi în valuri nemiºcate
ºi albãstrii, ce se pierdeau departe, în zare, spre Solca. Dupã câteva clipe,
îºi opri ochii ceva mai mult asupra pometelor ce împodobeau gospodãriile
din valea peste care se întindea o bunã parte a cãtunului Cãlugãriþa. De
acolo, din valea cu gospodãrii frumoase, cu pomete mari ºi ogoare mai
pline de belºug, cu oameni bogaþi ºi cu flãcãi îngâmfaþi, i se trãgea acea
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parte din trecut ce-i zãhãia sufletul acum mai mult ca oricând. De acolo
îi venise ºi porecla, prinsã repede de limba tuturor. Dar porecla nu-l
supãra. „Gheorghe-s mulþi, Bângãu e numai unul!”, îºi spuse în sinea
lui, de atâtea ori.

Deodatã, se vãzu la primãrie, venit dupã o autorizaþie de vânzare.
Deºi venise degrabã, a aºteptat douã ceasuri. Secretarul pãrea ocupat
ºi-i citea pe faþã o plictisealã liniºtitã. Nu îndrãzni sã-l stinghereascã. În
curând, au venit alþii ºi... n-a voit sã se înghesuie.

Gândurile îi rãscolirã ºi alte întâmplãri ce nu se lãsau uitate. Pânã
ºi întâmplarea din urmã, care-l mãgulise, se adeveri ca o bucurie falsã.
Parcã-i vedea pe unul ºi pe altul intrându-i în ogradã ºi parcã-i auzea pe
toþi glãsuindu-i cam pe aceeaºi strunã:

- ... cam auzit c-ai vrea sã mergi dupã brânzã, la muntele Tomnatic,
adã-ne încaltea ºi partea de pe oile noastre. Tare suntem încolþiþi de lucru
ºi, dac-ai vrea ‘neata, bãdicã Gheorghe, sã ne faci binele ista, n-am mai
bate ºi noi atâta drum. Pentru ostenealã ne-om împãca noi, cã doar...

ªi, la împãrþealã, dase fiecãruia câte o „þârucã“ mai mult, pentru a
le arãta cã i-a servit bine, cã þâruca scoasã din bunãtatea lui era ºi un
tribut al recunoºtinþei sale pentru cinstea ce credea cã i-o fãcuserã oamenii,
cãlcându-i pragul pentru a-l ruga ceva.

- Are dreptate femeia! Hm!... da‘ nu trebuia sã-mi spunã cã-s...
Repetã cuvintele din urmã ce le rostise Ileana. Cãutã sã alunge

înþelesul lor ºi nu putea. Se încruntã. Miºcãrile mâinilor sale devenirã
mai repezi. Cu obrazul mai încreþit, cãuta cu amãrãciune un corectiv
pentru amorul sãu propriu, un leac împotriva umilirii care-l sfredelea;
dar gândurile-i sfârºirã a se strânge într-un mãnunchi de îndârjiri mai
mult faþã de nevastã, decât faþã de lume.

- Trebuie sã mã schimb! Am sã-i arãt eu muierii dacã-s bun de
slugã!

*
Târgul se spãrgea pe nesimþite. Mai era încã mult pânã ce avea sã

reintre în mocneala lui de toate zilele.
În piaþa de lemne, cu cãruþa trasã lângã apa Topliþei, Bângãu aºtepta

„sã mai coboare soarele“. Aºteptarea îºi avea tâlcul ei. Cei cu marfa
nevândutã mai lãsau din preþ. În picioare ºi rãzimat de coºul cãruþei, se



115

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

uita, din când în când, la movila de draniþã a unui Vicovean, pe care
pusese ochiul ºi o neguþase înainte de amiazi. Se bucura cã nici
Vicoveanul, nici cei câþiva Mãrgineni cu aceeaºi marfã nu prea aveau
muºterii.

- Nu mã tem eu cã nu i-oi rupe o coroanã din cât mi-au cerut!,
gândi, uitându-se la un cãluþ ce se opintea sã scoatã o cãruþã încãrcatã cu
lodve, ale cãrei roþi se înfigeau adânc în hleiul înnegrit de must ºi baligã
ºi frãmântat de copite, aºa cum era pretutindeni întinsa ºi neteda piaþã a
Rãdãuþilor.

Scuipa, în rãstimpuri, spre Topliþa, de unde-i veneau la nas miasme
neplãcute. Albia acesteia, dreaptã, puþin adâncã, îndiguitã de scânduri
putrezite de vreme, cu apã puþinã, murdarã ºi stãtutã, lipsitã, atunci, de o
prelingere fie ºi monotonã, pãrea un mic canal în care s-au strâns doar
zoaiele magherniþelor jidoveºti. În aºteptare, Bângãu luneca privirea încet,
plictisit, peste forfota mulþimii, de unde strãbãtea uneori câte un muget
adânc ºi trist de vitã, sau pe zidurile mute, decorate de ploi ºi soare, ale
caselor ce împrejmuiau piaþa. Cu o naivã bucurie mai trãgea cu ochiul
spre „prepanaþia“, de unde maicã-sa îi cumpãrase „holercã“ pentru nuntã
ºi a cãrei firmã, scrisã cu litere mari, într-o limbã necunoscutã, arãta un
chip de grãsun cu o halbã spumoasã la gurã. ªi bucuria o avea de când
luase tainic hotãrârea de a cãlca ºi el pragul unor astfel de locaºuri, „aºa,
ca sã-i facã femeii în ciudã“, ºi-apoi „sã vãd ce-a spune ºi, de-a crâcni,
i-arãt eu!...“.

Cel dintâi pas voia sã-l facã în acea zi de târg. Hotãrârea îl învãluia
plãcut ca o pânzã nevãzutã ºi rãcoritoare. Îi da presimþirea cã viaþa i se
va urzi altfel. Se încãpãþâna a crede cã altfel nu se va sparge în favoarea
sa buboiul ce conþinea muta duºmãnie dintre el ºi Ileana.

- Încã nu-mi plâng copchiii, îºi spunea el, aruncând privirea ºi pe
alte firme cu chipuri de grãsuni cu halba la gurã.

Reuºi „sã rupã coroana“. Trecu draniþa pe cãruþa sa, pe care o
trase în apropierea „prepanaþiei“, ca s-o poatã avea sub ochi. Scoase
punga de sub brâu ºi-ºi numãrã încet banii rãmaºi. Cu o privire de bun
gospodar mai cuprinse, o datã, calul ºi cãruþa, apoi se îndreptã spre
cârciumã. Pãºea încet, cu capul sus, furiºând priviri în lãturi, în dorinþa
de a fi vãzut încotro merge. În pragul cârciumei, se opri. Se uitã sfios
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înlãuntru. O clipã, ar fi dorit sã nu fie primit. Îi bãtu în surdinã pornirea
spre harþag cu Ileana. Îºi frânse ºovãirea ºi intrã.

Când ieºi, licãreau cele dintâi stele. Târgul intrase în liniºtea lui
mocnitã, plicticoasã. Pe drumul cel mare, în urma ºi înaintea lui Bângãu,
duruiau cãruþe singuratece ºi ale altor întârziaþi din satul sãu ºi din satele
de pe valea de sus a Sucevii. Glasuri rãstite, câte un cântec sau chiote de
flãcãi cu chef strãbãteau aerul ºi se stingeau repede ºi pe aproape. Zidurile
nu le primeau, de parcã nu le-ar fi înþeles. Flãcãii n-aveau rãbdare sã
aºtepte a-ºi arãta „ohota“ (voia bunã) colo, mai departe, în vãzduhul
curat ºi larg ce acoperea lumea lor cu vâlcele ºi pãduri, cu ogoare ºi
gospodãrii, cu ulicioare ºi ºiruri fumurii de rãchiþi, cu bucurii ºi necazuri.

Bângãu ajunse la câmp. Îi vâjâia puþin capul. Totuºi, simþea o
tainicã mulþumire cã face ºi el parte din acel convoi cu cãruþe rãzleþite –
unele pline de tineret cu chef – ce se pierdeau în lungul drumului, odatã
cu lãsarea nopþii. Tãcea ºi asculta glasuri ºi cântece, în acea tovãrãºie
plãcutã, ce pãrea închegatã din zgomotul atâtor roþi. Rãnile nevãzute ale
sufletului sãu i se molcomirã în sunarea de bucºe a roþilor ºi în
scuturãturile monotone ale cãruþei sale, pe a cãrei povarã era cãþãrat.

Se înnoptase de-a binelea când cârni pe drumul satului. Abia pe
drumuºorul de pe spinarea Colnicului rãmase singur în liniºtea nopþii.

Bolta cereascã se umpluse de stele. În zarea nevãzutã, peste
pãdurea Frãtãuþului, apãreau ºi dispãreau lumini de fulgere îndepãrtate.
Între Ursoiul ºi Dealul Crucii, se vedea zarea târgului ca o pâclã
luminoasã, joasã ºi nemiºcatã.

Bângãu ajunse în marginea cãtunului. Cânta. De data asta, cu glas
tare. Unde începea coborâºul pripuriu, ce sfârºea în valea Cãlugãriþei,
întâlni o femeie, care-i dãdu bineþe. Îºi întrerupse cântecul, ca sã-i
rãspundã.

- Nu te temi sã îmbli noaptea, fatã hãi?
- Nu-s fatã, sunt nevasta lui Dumitraº. Am fost pân-la mãtuºa Aniþa,

dupã iruri ºi pân-ce le-a fãcut...
- Naiba mai vede pe întuneric? Eu-s... Bângãu.
- Da‘ nu împiedici cãruþa la vale?
- Ce-s eu, vadanã, ca sã împiedic? Sau...
- Aaa... N-aº fi crezut sã fii ºi ‘neata cu chef. Se vede cã þi-a mers
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bine la târg, mai spuse femeia, din mers.
- Bine! Foarte bine! Mama lui de târg!... dee, haram!
ªi, dintr-odatã, îi veni sã înceapã alt cântec:
- Drag mi-e mie-n crâºm-a bere
Da‘ departe de muiere...
Îºi da silinþa sã cânte cât mai tare, ca sã-l audã pânã ºi Ileana.
Drumul, sãpat în coasta dealului, era întovãrãºit, pânã în vale, de

o adâncã mâncãturã de puhoi.
Aici, într-o hârtoapã, îl gãsirã oamenii, a doua zi, dimineaþa, mort

sub cãruþa ce se rãsturnase peste el.
La marginea drumului i se puse o cruce de stejar. Cu vremea,

crucea putrezi, apoi dispãru cu totul.
*

Locul se cheamã ºi azi „Crucea lui Bângãu“, deºi de multã vreme
nu se mai vede acolo nici o cruce. ªi numele locului n-ar avea nici o
noimã, dacã oamenii n-ar fi pus acolo, cu sufletul lor, pecetea unei
pomeniri pe care soarta o fãcuse sã stãruie peste ani.

Cei cu închipuiri alese vor fi având credinþa cã sufletul lui Bângãu
strãbate vãzduhurile, mulþumit cã mãcar în acest fel – necãutat de el – ºi
mãcar dupã moarte, oamenii l-au bãgat în seamã. De o veºnicã pomenire
a avut parte, mai mult decât acei care, ca fiinþe lãrmuitoare în viaþã, au
intrat pentru totdeauna în întunericul uitãrii. Poate unde lumea capãtã, la
un moment dat, o isteþime de apreciere, poate unde Atotputernicia voieºte
aºa, poate au ºi morþii puterea lor... (Revista Bucovinei, nr. 8/1944, pp.
278-283).

Petru Rezuº: Bejenirea Rãdãuþului

Stã de-un timp sbuciumatã de gânduri amare... N-are gust de vorbã,
cum n-are gust nici de somn ºi nici de mâncare... Vin veºtile tulburi
dinspre miazã-noapte, ca acum patru ani, lãrmuiesc nãprasnice ºi aþâþã
mintea oamenilor la spaime fãrã ogoi...

Vin iar bolºevicii spre Bucovina... S-aude cã au rupt frontul
nemþesc hãt, departe, în Galiþia, între Tarnopol ºi Proscurov ºi se îndreaptã
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spre Cernãuþi.
Domnica, vãduva lui Alexa, tremurã de prea multã grijã, dar

tremurã ºi de fricã. Pãrþii femeieºti nu-i este dat sã cumpãneascã prea
mult nici gândurile, dar nu-i este dat sã se împotriveascã prea mult nici
vremurilor cu îndrãzneala ºi cu vitejia...

O apucã, de aceea, prea adeseori, dupã gânduri repezi, o mulþime
de spaime, apoi doruri avane de ducã la feciorii cãpãtuiþi departe de
casã...

De când i-a murit bãrbatul, Domnica a rãmas singurã, iar
gospodãria a apucat-o la vale ca o apã zãgãzuitã prea multã vreme ºi
care a scãpat dintr-odatã din fãgaºul ei rânduit.

Mai ales acuma, cu pârdalnicele acestea de veºti, numai de
gospodãrie nu-i ardea nimãnui în Rãdãuþi. Gospodarii rãdãuþeni stãteau
pe la colþuri ºi pândeau strãinii care treceau în goana maºinilor... Larma
de pe uliþe pãtrundea în case, ameþea de cap pe bãºtinaºi, care ieºeau,
apoi, turbaþi în mijlocul iadului de afarã...

Oraºul era desfundat din toate pãrþile... Dinspre rãsãrit intrau
trupele nemþeºti ce mãrºãluiau fãrã odihnã pe drumurile retragerii, tocmai
de pe frontul de la Uman, dinspre miazã-noapte se scurgeau fãrã încetare
refugiaþii români din Bucovina de sus. Zgomotele neomeneºti se ridicau
pretutindeni: scrâºnete de fierãrii, urlete de sirene ºi de claxoane, gemete
ºi duduiri întunecare de tancuri...

În învãlmãºeala aceasta de cãruþe, maºini ºi tancuri, omul era
pretutindeni; militar sau civil, bãrbat sau femeie, copil sau bãtrân, el
înainta pe drumurile bejeniei...

Ploua mãrunt de câteva sãptãmâni, amestecat cu omãt, ºi se lãsa
spre searã un frig ascuþit de te pãtrundea la oase. Rãdãuþenii se uitau
plini de deznãdejde la aceastã priveliºte grozavã ºi nu ºtiau încotro s-o
apuce...

Domnica grãbi spre gara oraºului. N-avea cal, nici cãruþã. Dacã
vroia sã mai iasã din oraº, trebuia sã se urce în vreun tren oarecare, care
va mai pleca spre inima þãrii. Când ajunse la garã, îi fu dat sã vadã toatã
nenorocirea acestui târg bucovinean.

Pleca ultimul tren.
Zi de duminicã posomorâtã. De sus cernea o ploaie mãruntã, fãrã
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încetare; jos se amestecau bocetele ºi sudãlmile înfricoºate, urletele
neomeneºti cu semnalele ceferiºtilor... Nu se mai ºtia ce-i acolo... Lumea
înnebunise, vagoanele erau pline pânã la strivire, totuºi, fiecare mai voia
sã se urce pe ce apuca, pe locomotivã, pe acoperiºuri, pe tampoane...

Opritã pe un tãpºan, mai de-oparte, Domnica sta cu mâna la gurã.
Lacrimi îi curserã ºiroaie pe obrajii ofiliþi de timp, apoi prinse a se cãina
ca la mort.

Un acar, ce trecu în goanã, se rãsti la ea, aspru ºi plin de obidã:
- Du-te acasã, femeie nebunã, nu mai mãri nenorocirea oamenilor

cu bocetele tate!...
Plinã de o sfârºealã ce i se lãsã pânã la suflet, Domnica se îndreptã

spre casã. Udã, cu straiele grele pe ea, cãlca încet, clãtinându-se.
Se opri, deodatã, lovitã de un gând dureros, aºa cum te loveºte

cineva cu o vorbã plinã de rãutate...
Când a mers ea aºa încet ºi plinã de istovire? Când îi venea ba

gust amãrui de moarte, ba vânt de nebunie? A aflat... La moartea
bãrbatului... La moartea lui Alexa... Numai atunci a mai fost în starea
asta, altfel a þinut piept, totdeauna, ºi la bine, ºi la rãu...

Poarta scârþâi lung ºi cãzu îndãrãt cu o rãbufnire seacã. N-o
întâmpinã nimeni. Nu mai are pe nimeni. Pustiu, pretutindeni, ºi rece. În
casã i-a rãmas, încã de la moartea bãrbatului, aºa, ca un iz de mort ºi, de
câte ori intrã, îi vine sã se întoarcã de la uºã. Aºa ºi acum. Stã pe pragul
uºei, toropitã de amarul zilelor care i-au vânturat nenorocirea, aºa, dintr-
odatã, fãrã întrebare...

*
Vântul, care a apucat-o, apoi, ºi a purtat-o ca pe o frunzã moartã,

pe toate drumurile, nu-ºi mai aduce aminte când a început a sufla în
sufletu-i rãvãºit... ªi-aduce aminte numai când ºi-a domolit furia...

Nu mai ºtie, de aceea, oricât ar încerca, acum, pe drum de
întoarcere, pe la ce porþi a bãtut ºi de cine s-a rugat s-o scoatã din târgul
pustiu ºi s-o îndrepte ºi pe ea spre inima þãrii...

Pe jos ºi cu cãruþa, suduitã ºi lovitã, s-a strecurat printre bãjenari
ºi s-a trezit, deodatã, în garã, la Dorneºti.

- Unde pleci, babo?
Se deºteptã, dintr-odatã, ºi se uitã în jurul ei. Strâmbã de povara
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din spate, pe care de-abia acum o simþi, udã pânã la piele, frãmântatã de
chinul trupului ºi al sufletului, se înãlþã în faþa strãinului obraznic, aºa
cum o ºtia întreg cutul în care trãise.

- Înapoi, acasã! Noi nu fugim de pe locurile noastre ca toþi
veneticii...

*
Îºi întindea, acum, pasul obosit spre târgul din care vroise sã fugã

pentru întâia oarã în viaþa ei. Ochii ei osteniþi cuprindeau, acum, întreaga
nenorocire a acestui târg.

O searã leºiaticã începea a se întinde prin uliþele gloduroase ºi
printre casele posomorâte de la marginea dinspre Dealul Crucii a târgului.
Nici o vietate nu se mai miºca nicãieri. Dupã larma ca de iad a zilelor de
mai înainte, tãcerea ce stãpânea toate cuturile târgului era parcã mai
îngrozitoare...

Fãrã garduri, fãrã porþi, fãrã uºi, gospodãriile se iroseau una dupã
alta... Numai când se mai apropie de mijlocul târgului, bãgã de seamã cã
începuserã a umbla cete de golani fãrã cãpãtâi, care spãrgeau dughenele
ºi prãdau casele... Dintr-o parte de târg prinse a se înãlþa fumul vânãt al
unui incendiu...

Plinã, din nou, de-o grijã neagrã, Domnica iuþea pasul spre cãsuþa
ei... (Fragment din romanul „Târg bucovinean“, Revista Bucovinei, nr.
5/1944, pp. 187-189).

1918: Anton Ionescu, la Rãdãuþi

Cerusem generalului Zadik (maiorul Anton Ionescu, locotenent
în 1918, a fost primul militar român care a intrat în Bucovina, ºi încã pe
proprie responsabilitate, trecând graniþa spre Suceava, împreunã cu
grãnicerii sãi din Burdujeni, Vereºti ºi Buneºti, în dimineaþa zilei de 6
noiembrie 1918 – n.r.) ca Batalionul meu de grãniceri sã formeze
avangarda Diviziei. Domnia sa a gãsit mai necesarã prezenþa lor în zonã
spre a veghea la liniºtea populaþiei.

Cu unitatea mea trebuia sã acopãr sectorul Rãdãuþi-Seletin-
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Storojineþ.
Terminând, nu pot sã trec cu vederea buna

primire ce ni s-a fãcut la Rãdãuþi, datoritã
consiliului naþional, în frunte cu dr. Constantin
Nastasi, actualmente avocat la Cernãuþi, pãrintele
Cãrbune, Primar Popadiuc (George Popadiuc
a fost primul primar al Rãdãuþilor, dupã Unire –
n.r.), preoþii Reuþ ºi dr. Ilarion Puiu ºi alþii, al
cãror nume îmi scapã, dar stãruie profund în me-
moria mea.

Am trãit clipe pe cari viaþa scurtã a unui
om nu le repetã (Gazeta Bucovinei, nr. 26 din 15
ianuarie 1936, pg. 2).

1920: „Vizita Familiei Regale“ în Rãdãuþi

De douã zile, Bucovina are marea fericire de a adãposti pe pãmântul
ei, pentru întâiaºi datã, pe Suveranii României Mari.

Cu o vãditã emoþie aºteptau locuitorii acestei þãriºoare sosirea
Domnitorului României, care, prin înalta sa înþelepciune ºi prin vitejia ºi
jertfa oºtirilor române, a unit pentru vecie Bucovina la patria mamã...

Familia Regalã a sosit, la orele nouã, la Rãdãuþi. Oraºul era splen-
did pavoazat ºi decorat.

Întreaga populaþie era îmbrãcatã în haine de sãrbãtoare.
De la garã, înainte, erau înºirate ºcoalele ºi trupele garnizoanei,

între cari trebuie remarcat Regimentul 11 Roºiori, încãlecat. Pe Piaþa
Unirii se afla un frumos arc de triumf, în jurul cãruia se aflau notabilitãþile
oraºului ºi preoþii tuturor confesiunilor, în ornate. La sosirea M.S. Regelui
Ferdinand, populaþia a isbucnit în puternice urale. Dupã trecerea în revistã
a trupelor, M.S. (din suita regalã, alãturi de Principesa Elisabeta, mai
fãceau parte: generalul Averescu, pe atunci premier, miniºtrii Argetoianu,
Zamfirescu, Negulescu, Gardfield, Gudalbu, Vãleanu, Rãºcanu ºi
Stârcea, ºi generalii Cristescu, Lupescu ºi Zadic – n.r.) a fost salutat,
în numele oraºului, de dl primar Popadiuc.
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M.S., vãdit miºcat, a mulþumit pentru sentimentele de credinþã ale
populaþiei. Au mai vorbit, apoi, reprezentanþii tuturor confesiunilor ºi ai
mai multor societãþi. Damele Române au oferit A.S.R. Principesa
Elisabeta o tortã, representând pânea ºi sarea, ºi o pompadurã.

A urmat defilarea trupelor garnizoanei (Regimentul 114 Infanterie
ºi 11 Roºiori).

La sfârºit, au defilat ºi cãlãreþi þãrani, cari, prin þinuta lor frumoasã,
au trezit admiraþia M.M.L.L.

Familia regalã s-a urcat, apoi, în trenul regal ºi a plecat spre
Dorneºti (Glasul Bucovinei, nr. 425 din 19 mai 1920, miercuri, pg. 2).

1923: „Rãdãuþi, un orãºel bucovinean”,
în descrierea lui Aurel I. Gheorghiu

Ieri, pe un soare fierbinte ºi înãbuºitor, m-am scoborât din
acceleratul de Cernãuþi. „Dorneºti“, a strigat conducãtorul ºi am sãrit ca
muºcat de ºarpe, la gândul cã trebue sã schimb trenul spre Rãdãuþi.

Dorneºtii este o garã destul de mare; are restaurant, salã de
aºteptare, câþiva impiegaþi, un hotel – în apropiere, ºi, pe deasupra, aceeaºi
aglomeraþie de cãlãtori, cei mai mulþi evrei, cari încruciºeazã drumurile
în sus ºi în jos ca niºte viespi, repezindu-se, la sosirea trenurilor, într-un
iureº nebun, dând busna între vagoane, peste bagaje, peste ºine, gata sã
te calce ºi sã te trânteascã la pãmânt.

Odinioarã, Austriacii îi spuneau gãrei Hadic-falva.
Satul, care se aflã la o palmã de loc, pe malul Sucevei, e al

Ceangãilor, ºãngãi sau ºolgãi, cum li se spunea, odatã, la Ocna ºi Bacãu,
colonizaþi  ºi aici ca ºi mai sus, la Andrasfalva sau Istensegits, din vremuri
când neamul nostru trebuia încercat sub valurile strãinilor aduºi de vânt
pentru a ne înfrânge numãrul (în vremea naþionalismelor ieftine, nu se
accepta nici o justificare economicã a colonizãrii Bucovinei – n.r.) ºi a
ne submina existenþa – Unguri vânjoºi la trup, cu cãutãtura veºnic
încruntatã ºi cu graiul plin de accente tari. Câþi mai sunt astãzi vorbesc
româneºte tot atât de bine ca ºi limba lor. Populaþia face ca satul sã se
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rãsfire în lungul Sucevei; în mijloc, uliþa mare o þin evreii, ascunºi în
dugheniþe joase ºi pline de toate nimicurile.

Din Dorneºti pânã la Rãdãuþi, trenul merge, în tovãrãºie cu ºoseaua,
acelaº drum, peste podul aºezat în curbã, ºi peste câmpurile cu grâne ºi
fâneþe. Calea e dreaptã, numai într-un loc ºinele se despart de ºosea, din
cauza unui gheb de deal, dupã care se unesc iarãºi, bune tovarãºe, pânã
ce intrã în Rãdãuþi. Cei câþiva chilometri se fac în vreo 40 de minute;
traversele sunt slabe, maºina e veºnic defectã, iar cãlãtorii cari merg în
aceste pãrþi nu par niciodatã grãbiþi.

Din depãrtare, vechiul sat al lui Radomir, Rãdãuþii de astãzi – în
primele timpuri, poate vreo reºedinþã domneascã (probabil cã Radomir
a fost un „Vlad“, deci un stãpânitor local, aidoma celor din „Rochonczi
Codex“ – n.r.) – se întinde ca o apã pãtatã, întinsã, scânteietoare. În
liniºtea ºesului Sucevei, drept ºi neted pânã la munþi, care contureazã pe
orizont dungi vinete, oraºul adaugã o culoare plãcutã monotoniei
ogoarelor ºi câmpiilor verzi, printre cari foesc ca fluturii muncitorii, þãrani
ºi þãrance în cãmãºi albe ºi bonde (bundiþe – n.r.) cu flori negre.

Clãdirile nu par mari, vreo douã-trei coºuri de fabricã, cam tot
atâtea turnuri de bisericã ºi, încolo, lanþul de acoperiºuri, aci mai strâns,
aci mai rãsfirat, cu tablã spãlãcitã sau cu þiglã roºie ca ardeiul.

Clãdirea cea mai mare, mai maiestuoasã, mai trufaºã, e sinagoga.
Uliþa prin care se intrã în oraº (dinspre Dorneºti), largã, prãfoasã

ºi plinã de gropi, o mãrginesc cãsuþe curãþele. Unele sunt mai mari, lungi,
cu tãbliþe aurite pe perete sau poartã, pe care se vãd scrise desluºit nume
terminate în „schi“, în „berg“ sau în „man“. Sunt toþi doctori, notari,
avocaþi ºi tot ce a putut ca sã fie o meserie rentabilã, prin ajutorul cãreia
sã se poatã exploata, în chip ca total civilizat, acest biet neam, care, timp
de un veac ºi jumãtate, a fost lipsit de sprijinul unei stãpâniri binevoitoare
(în vremea în care Gheorghiu deplângea trecutul, presa bucovineanã
deplângea prezentul românesc, marcat de ºomaj ºi, mai ales, de ºomaj
intelectual; cel mai violent condamna recesiunea economicã bucovineanã
Leca Morariu, dar ºi, numãr de numãr, „Gazeta Bucovinei“ – n.r.).

Altele, mai mici, cu geamurile înþesate de flori albe, roºii, albastre,
cu gardurile cãptuºite de rugi sau mãghiran, cu grãdinile mari, curþile
largi, curate, porþile pãzite de crucificºi de metal ºi împodobiþi cu coroane
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de foi uscate, strãlucesc în vãpaia soarelui.
În capãtul uliþei este halta drumului de fier. O clãdire micã, cu

douã încãperi, primeºte cãlãtorii ce pleacã fie în sus, spre ªipotele
Sucevei, fie în jos, spre Dorneºti. În faþa ei, o piaþã nesfârºitã desfãºoarã
vederei murdãria pe care o lasã, în zile de târg, cãruþele celor veniþi dupã
cumpãrãturi.

De jur împrejur, se ridicã Cercul militar, cazarma Vânãtorilor,
sinagoga, poºta, primãria, poliþia ºi piaþa de zarzavat cu numeroasele ei
hale de bere ºi vin.

Alãturi, un parc în paraginã, cu pomi spintecaþi, cu iarba cãlcatã
în picioare ºi bãnci rupte, printre cari gonesc la „Foot-bal“ copii cu pãr
roº ºi cu pistrui pe obraz, pe când, mai încolo, bãtrâna ctitorie a
Muºãteºtilor (Bogdania) zace tãcutã, modestã, umilã.

În aceastã piaþã forfotesc negustorii dupã afaceri, aici îºi gãsesc
avocaþii împricinaþii de a doua zi, aici þãranii îºi vând produsele scoborâte
din munte ºi tot aici încep gâlcevile, se trag beþiile ºi vin tinerii ca sã se
plimbe în zi de sãrbãtoare.

În sus de piaþã, se întinde oraºul, centrul e strâmt, e strãin, e murdar;
de când au pãtruns strãinii, elementul românesc s-a retras, încetul cu
încetul, în margine ºi prin mãhãlãli.

Petrecerea se capãtã pentru cei care o cautã, ºi din aceºtia sunt
mulþi, ca ºi pentru aceia care o gãsesc întâmplãtor într-o salã de
cinematograf, unde se deapãnã filme senzaþionale, în vreo câteva cafenele
cu biliard ºi, mai cu seamã, în atâtea cârciume, unde se duc banii agonisiþi
uºor.

Un teatru propriu-zis nu au avut Rãdãuþii (dar au avut un excelent
teatru de diletanþi, care a supravieþuit din 1900 pânã în anii comunismului
– n.r.). Artiºtii români din vechiul regat vin rar; acei de mâna a doua mai
mult stricã ºi, apoi, operele strãine nu pot fi un mijloc naþional de
propagandã temeinicã; în timp ce trupele de teatru evreesc se perindã
necurmat, sfindând, adesea, sentimentul nostru naþional, sub protecþia
autoritãþilor îngãduitoare. Dacã oraºul va fi având sau nu bibliotecã
publicã n-am aflat, ºtiu însã cã librãriile sunt toate pline cu cãrþi nemþeºti.
Una singurã o conduce un român, „Librãria Românã“, dar câþi sunt aceia
care înþeleg rostul ei pentru ca sã-i dea sprijinul de care are nevoie?
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Populaþia e împãrþitã; ai noºtri au scãzut, de când „Monarchia“ a
început rãsboiul. Unii au plecat la oaste ºi, din aceºtia, prea puþini s-au
întors; alþii, sãrãciþi de scumpete, s-au împãrþit prin sate ºi prin diferite
oraºe. Câþi au rãmas lâncezesc, muncind din greu pentru a aduce câºtig
strãinului, care îºi sporeºte neamul ºi avuþia.

Despre o politicã româneascã localã aproape cã nu se poate vorbi
deloc. Cine sã o facã? Tinerii plecaþi la învãþãturã sau bãtrânii rãmaºi
acasã? Cei dintâi nu au timpul ºi, chiar de l-ar avea, n-au mijloacele;
ceilalþi fac cealaltã politicã, de învrãjbire, de urã, de patimi. Sunt toþi
liberali, democraþi, averescani, þãrãniºti, ºi am vorbit cu câþiva, care se
dãdeau drept cei mai fanatici socialiºti; numai aceea ce trebuie sã fie nu
sunt.

S-ar pãrea cã stãpânirea noastrã nu a adus decât rele, atâta
neglijenþã se vede ºi se întâlneºte pretutindeni.

Pe când strãinii se strâng în „asociaþii“, în „cercuri de culturã“ ºi
„case de cetire“, pe când aceºtia îºi au templele lor, în cari pun la cale tot
felul de planuri pentru a înfrânge tãria rasei noastre, noi ne sbatem în
politicã de partide, în certuri, în intrigi, ne înjurãm unul pe altul, fãrã a
cãta la pilda ce o capãtã soldaþii României de mâine. ªi de aceia Rãdãuþii
i-am gãsit tot aºa precum i-am lãsat acum o decenie ºi mai bine în urmã...
/ 1 August 1923 (Aurel I. Gheorghiu, Priveliºti din Bucovina pitoreascã,
pp. 15-20).

1924-1927: O dârã de luminã: Revista „Muguri“

Despre dâra de luminã ce au lãsat-o revista „Muguri“ în
eflorescenþa scrisului tânãr bucovinean au vorbit, nu o datã, Mircea
Streinul, Iulian Vesper sau alþii...

Valuri de feciori de þãrani din satele fruntaºe de pe ambele maluri
ale Sucevei, de la Putna ºi Straja pânã la Frãtãuþi ºi mai departe, în
costumele lor albe frumos înflorite ºi cu inimile pline de mireazma
pometelor ºi a vetrei strãmoºeºti, dãdurã, din primii ani de dupã Unirea
cea Mare, populaþiei liceului „Eudoxiu Hurmuzachi“ un aspect ce, în
trecut, doar liceul românesc de la Suceavã îl manifestase.
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Cei din clasele superioare trãiam sufleteºte efervescenþa tinerimii
universitare româneºti. Profesori tineri, nume bine cunoscute astãzi, ca
Ilie Viºan, George Cârsteanu, Nicodim Iþcuº, Ion Dan, chemau la
viaþã Asociaþia profesorilor, care întreþinea serioase preocupãri culturale
ºi la ale cãrei ºezãtori sãptãmânale conferenþiau profesorii Universitãþii
cernãuþene.

„Mugurii“ erau expresia acestei atmosfere ºi a neastâmpãrului
nostru, care cerea afirmarea româneascã.

Formal, revista însemna concretizarea unor încercãri ce porniserã
de câteva luni, în cercul câtorva elevi ai cursului superior, ºi se limitaserã
la o circulaþie în acest cerc. „Mugurii“ apãreau cu oblãduirea conducerii
liceului ºi cu înþelegerea ºi încurajarea profesorilor. Pe bunã dreptate,
domnul E.Ar. Zaharia (care realizase ºi prefaþase „Antologia
Rãdãuþeanã“ – n.r.) remarcã figura directorului Em. Isopescu ºi cea a
adevãratului nostru pãrinte sufletesc, profesorul Ilie Viºan, a cãrui þinutã
în manifestãrile noastre ºcolare ºi extraºcolare ne coborâse în inimi un
ataºament prea adânc pentru a-l putea prinde în cuvinte. În sala bibliotecii
liceului þineam ºedinþele ºi în una din clase se multiplica revista.

Cu câtã mândrie tinereascã, în acea Duminicã însoritã de sfârºit
de iarnã, am dus sub braþ, cu Mihai Horodnic, caietele litografiate din
primul numãr al revistei, pentru chioºcuri, colegi ºi atâþia oameni de
bine ce ne priveau cu încredere sau cel puþin cu bunãvoinþã, cãci, desigur,
erau ºi semne de tânãrã naivitate în unele modeste începuturi!

Fericitã îmbinare a unei firi de mare visãtor cu un robust tempera-
ment dinamic, Mihai Horodnic a însufleþit ºi a dominat toate revãrsãrile
de suflet ale celor din jurul sãu. De aceea este de înþeles cât de puternic
am simþit lovitura pricinuitã prin moartea sa atât de fulgerãtoare.

Tipãrirea, dupã moartea lui, a celor douã caiete (primul în
Noiembrie 1926, într-o tipografie din Rãdãuþi, al doilea la Botoºani, în
Aprilie 1927), pe cari le-am redactat cu contribuþia lui Iulian Vesper,
Ion Roºca (E. Valerian, la al doilea caiet), C. Rotariu (Mircea
Ciobanul, la al doilea caiet) ºi alþii a însemnat, pentru cei care eram
colegi (Vesper, Eugen Prelipceanu ºi eu), o ultimã încercare, cãci ne
gãseam în cel din urmã an de liceu. Era ºi împlinirea unui gând scump
lui Mihai, tipãrirea revistei.
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Mihai Horodnic locuia pe strada Cornelson, împreunã cu Eugen
Prelipcean, autorul ilustraþiunilor din timpul cât revista a apãrut
litografiatã, cu Traian Galan ºi încã vreo câþiva. Acolo ne strângeam,
dupã-amiazã, ºi ceilalþi pentru a prepara lecþiile sau pur ºi simplu pentru
preocupãri mugureºti.

Acolo l-am vãzut, întâia oarã, pe Ion Roºca, modest ºi tãcut. La
fel în ºedinþele noastre de Duminicã, dupã-amiazã, ºi în ziua când din
mâna lui Horodnic a luat, pentru prima datã, sulul aparatului de
multiplicat. Poeþi, prozatori sau desenatori, traducãtori, începãtori în ale
criticii sau simpli cronicari literari, cei ce ºi-au vãzut numele sau
pseudonimul în revistã, înainte de a fi „artiºti“, au fost „artizani“. Eu,
trei ani în ºir, am scris pentru multiplicat foaia originalã a tuturor caietelor
apãrute. Cu sulul de multiplicat sau cu ºapilograful ºi-a început ucenicia
la „Muguri“ ºi Ion Roºca.

Tãcut ºi îngândurat, figura sa vãdea, de pe atunci, sufletul poetului
„împlinirii neajunse“ ºi al „suliþelor frânte“, deºi îndârjirea chipului în
mica sa staturã îi putea trãda pornirile spre „neohaiduceascã“ (cel mai
frumos poem al lui Ion Roºca, devenit ºi imn al „Iconarilor“ – n.r.).

Deºi temperamente deosebite, între Mihai Horodnic ºi Ion Roºca
s-a stabilit, de la început, o caldã apropiere. Cine ºtie dacã acesta n-a
fost tainicul semn al ursitei care i-a rãpit pe amândoi aºa de timpuriu de
pe aceastã lume?

Neîndurãtoarea lege a firii, care porunceºte jertfã pentru temelia
oricãrei înfãptuiri omeneºti, a cerut tribut ºi de la generaþia „Mugurilor“.
Jertfa ei au fost doi din cei mai buni: Mihai Horodnic ºi Ion Roºca.
(Ionel NEGURÃ, Revista Bucovinei, nr. 10 din octombrie 1943 , pp.
502-504).

1935: M.S. Regele Carol al II-lea, la Rãdãuþi

Bucovina a fost, în sãptãmâna dintre 6 ºi 13 Octombrie 1935,
þinta privirilor þãrii noastre întregi. Plaiurile cãlcate de vitejii voevozi
moldoveni ºi pãmântul acoperit cu atâtea urme ale gloriosului nostru
trecut au servit, anul acesta, ca loc de examen (e vorba despre manevrele
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militare – n.r.) pentru cei chemaþi sã apere hotarele României întregite.
Urmaºul marelui ªtefan, M.S. Regele Carol al II, a supraveghiat punerea
la încercare a vredniciei colaboratorilor din plãeºi pe înseºi vechile lor
þinuturi. Bucovina a trãit o sãptãmânã de supremã înãlþare sufleteascã,
de totalã reîntinerire a sângelui vechiu moldovean, sub privirile stãpânului
de azi al neamului, care a patronat puternica încordare a puterilor ei,
într-o rarã complexitate de manifestãri: militare, economice, culturale ºi
religioase...

Duminicã, 13 Octombrie 1935, a avut loc la Rãdãuþi defilarea
trupelor care au participat la manevre, iar dupã amiazã Serbarea de la
Putna, unde, din dãrnicia regalã, s-a refãcut mormântul lui ªtefan, s-a
desvelit din nou monumentul ridicat de Cercul studenþesc „Arboroasa“ lui
Mihai Eminescu ºi s-a sfinþit clopotul „Buga“, copia celui vechiu, care,
fiind puþin deteriorat, a fost trecut la muzeu...

Cu ocazia vizitei sale în Bucovina, M.S. Regele a mai vizitat o
expoziþie zootehnicã, organizatã la Rãdãuþi, precum ºi, tot aici, muzeul
etnografic, datorat doamnei ºi domnului Ioneþ. Pentru meritele cu adevãrat
mari ale acestor doi demni Români, M.S. Regele i-a decorat „proprio
motu“.“ (Gazeta Bucovinenilor, nr. 22 din 25 octombrie 1935, pp. 1, 2).
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1936: „Oraºul Rãdãuþi“ din
„Geografia judeþului Rãdãuþi“

Locuitorii satului nostru duc roadele muncii lor ºi le vând în oraºul
Rãdãuþi.

Am fost ºi eu, în vara aceasta, cu tata, la Rãdãuþi. Am plecat de cu
noapte. Mã suisem în carul încãrcat cu saci de grâu. Pe drum, am adormit
biniºor. Pânã s-a luminat de ziuã, am ºi întrat în oraº.

Niciodatã nu voiu uita furnicarul acela de oameni, dar nici
îngrãmãdeala de case mari ºi multe. ªi, apoi, ce bine erau rânduite casele,
toate la linie, pe strãzi drepte, bine pietruite ºi þinute curat. De amândouã
pãrþile strãzilor, erau lãmpi pentru luminat în timpul nopþii.

Casele sunt zidite din cãrãmidã. Sunt înalte, cu mai multe rânduri
sau etaje. Acoperiºul lor este de þãglã sau de tablã de cositor. De amândouã
pãrþile, strãzile sunt mai ridicate, bine pietruite, de þi-i mai mare dragul
sã mergi pe ele. Pãrþile acestea se numesc „trotoare“. Fiecare stradã are
un nume.

Unele strãzi au copaci pe margine. Ele se numesc „bulevarde“.
În oraº, vezi, la tot pasul, prãvãlii. De la o librãrie mi-a cumpãrat

tata o carte frumoasã.
În drumul nostru, am ajuns la un loc deschis ºi larg. Era o piaþã.

Aici era ºi mai multã lume. Erau cãruþe încãrcate cu fel de fel de lucruri,
aduse pentru vânzare. Erau mulþi cei care aveau de vândut, dar erau
destui ºi cei cari voiau sã cumpere. În piaþã a venit un negustor ºi a
cumpãrat repede grâul tatii. Acum am vãzut ºi eu cât de multe lucruri se
vând ºi se cumpãrã în piaþã.

Mai spre searã, am pornit ºi noi spre casã. Tata cumpãrase multe
lucruri trebuincioase.

În oraºul Rãdãuþi voiu mai veni, când voiu fi mare. Vreau sã învãþ
aicea, la liceu.

Piaþa ºi strãzile oraºului Rãdãuþi. În mijlocul oraºului se aflã o
piaþã mare. Se numeºte „Piaþa Unirii“. Aici, sãtenii vând orãºenilor: grâu,
porumb, vite, ouã, pãsãri, legume. Sãtenii cumpãrã de aici: lucruri de
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bãcãnie, îmbrãcãminte ºi încãlþãminte.
Din piaþã, duc spre marginea oraºului mai multe strãzi.
Spre rãsãrit, duce Strada „Regele Ferdinand“. Spre miazãzi duc:

Strada „Bogdan Vodã“ ºi Strada „Iuliu Maniu“. Spre miazãnoapte
duce Strada „Regina Maria“.

Clãdirile ºi grãdina publicã. Oraºul Rãdãuþi are multe clãdiri
publice. Cele mai de seamã sunt:

Primãria oraºului este una din cele mai frumoase clãdiri, aºezatã
în Piaþa Unirii. În apropiere, spre miazãzi, este clãdirea prefecturii, în
care se adãposteºte ºi revizoratul ºcolar. Alte clãdiri sunt: tribunalul,
judecãtoria de ocol, gara de la apus, cazarma de jandarmi, cazarma
regimentului 114 de infanterie, spitalul ºi direcþia hergheliei.

Clãdiri ºcolare au toate ºcolile din oraº.
În oraº mai sunt ºi câteva biserici.
Dintre clãdirile particulare, sunt mai frumoase: Internatul ºi Muzeul

judeþului Rãdãuþi. În Internatul de bãieþi, se primesc în gazdã elevii cari
frecventeazã liceul de bãieþi.

În Rãdãuþi este ºi un muzeu frumos, unde sunt felurite lucruri din
satele noastre, adunate de domnul ºi doamna Samuil Ioneþ, director
ºcolar.

În oraºul Rãdãuþi sunt mai multe fabrici de cãrãmidã, de tãbãcit
piele, de fabricat sãpunul, berea (renumita fabricã Rudich), cum ºi mori
de mãcinat fãinã, fabrici de cherestea.

Oraºul are ºi o frumoasã grãdinã publicã.
Locuitorii oraºului. În oraºul Rãdãuþi locuiesc mulþi Români. În

timpul stãpânirii strãine, s-au aºezat aici ºi alte neamuri de oameni. Cei
mai mulþi sunt Evrei ºi Nemþi. Afarã de aceºtia, mai sunt puþini Poloni,
precum ºi câþiva Unguri ºi Lipoveni.

Românii sunt creºtini ortodocºi români. Nemþii, Polonii ºi Ungurii
sunt creºtini romano-catolici. Evreii sunt de religia mozaicã.

Locuitorii de la marginea oraºului se mai ocupã mult cu grãdinãritul
ºi cu creºterea pãsãrilor de curte. Zarzavaturile, florile, poamele ºi pãsãrile
le vând în piaþa oraºului.

Locuitorii din oraº se ocupã sau cu negoþul, sau cu meseriile.
Mãrfurile se vând în bãcãnii, mãcelãrii, brutãrii, cofetãrii ºi felurite alte



131

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

prãvãlii.
În oraº, sunt meseriaºi de tot felul: tipografi, croitori, cismari,

tâmplari, fierari, zidari, brutari º.m.a.d.
În Rãdãuþi sunt ºi câteva fabrici ºi ateliere mari, în cari se fac, cu

maºinile, felurite lucruri trebuincioase oamenilor. Stãpânii fabricilor se
numesc „fabricanþi“, iar cei ce lucreazã în ele sunt „lucrãtori“.

În oraº mai sunt ºi locuitori cari trãiesc din munca cu mintea.
Aceºtia sunt: medici, farmaciºti, avocaþi, ingineri, învãþãtori, profesori,
preoþi, ofiþeri ºi tot felul de funcþionari publici ºi funcþionari particulari
(Geografia judeþului Rãdãuþi pentru Clasa a II-a primarã, de Eufrosina
I.G. Dumitraºcu, directoare ºcolarã / Samuil Ioneþ, director ºcolar, ºi
Nicolae Simionovici, institutor, Ediþia I, Cernãuþi, 1937).

Vedere din Rãdãuþi
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Strada Regele Ferdinand

Primãria
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O piaþã

ªcoala primarã nr. 2 de bãieþi
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Direcþiunea hergheliei

Muzeul judeþului Rãdãuþi
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Planul oraºului Rãdãuþi
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Dinu Brãtianu,
ºeful Partidului Naþional Liberal, prin Brucovina

Marþi, 29 Septembrie 1936, dl Dinu Brãtianu, ºeful Partidului
Naþional Liberal, ºi dl prof. Ion I. Nistor, Ministrul muncii, însoþiþi de
doamna ºi domnul prefect (al Cernãuþilor – n.r.) Vântu, deputat Dr. Vasile
Marcu, prefect Apati, doamna ºi avocat Nicu Gheorghian ºi dl Dr.
Vãlsãnescu, secretarul dlui Dinu Brãtianu, au pãrãsit Cernãuþii, plecând,
prin Storojineþ, la Putna pentru a vizita sf. Mãnãstire...

Aici au fost întâmpinaþi de dl Bãncescu, prefectul judeþului
Rãdãuþi, senator G. Flondor, deputat E. Nastasi ºi George Trufin,
primarul praºului Rãdãuþi, precum ºi de pãrintele stareþ Prelipcean, care
a condus oaspeþii prin mãnãstire ºi muzeul acesteia, dând explicaþiile
necesare. Distinºii oaspeþi s-au închinat în faþa mormântului lui ªtefan
cel Mare.

De la Putna, Domniile lor s-au îndreptat spre Rãdãuþi, unde au
vizitat biserica ºi muzeul înfãptuit prin stãruinþa soþilor Ioneþ, fost sena-
tor.

De asemenea, s-a mai vizitat ºi cunoscuta herghelie din Rãdãuþi.
Doamna ºi domnul prefect Bãncescu au oferit, în cinstea dlui Dinu

Brãtianu, o masã, la care au luat parte, pe lângã domnii D. Brãtianu ºi
Ministru Nistor ºi însoþitorii lor, ºi fruntaºii organizaþiilor Partidului
Liberal din judeþul Rãdãuþi.

De la Rãdãuþi, s-au îndreptat, apoi, spre Suceviþa, unde au vizitat
mãnãstirea ºi muzeul acesteia (Glasul Bucovinei, nr. 4913 din 3 octombrie
1936, pg. 1).

Rãdãuþi, „un þinut bântuit de foamete
ºi de bande de tâlhari“

În toamna anului 1944, am fost numit la comanda legiunii de
jandarmi a judeþului Rãdãuþi, într-o zonã puternic afectatã de tifos
exantematic ºi cu un climat politic confuz. Fostul comandant, colonelul
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Alexandrescu, a tulburat ºi mai rãu apele, prin lipsã de tact, într-un þinut
bântuit de foamete ºi de bande de tâlhari. ªi mai existau 96 kilometri de
frontierã fãrã pazã grãnicereascã, lãsatã tot în seama jandarmilor.

Am ajuns la Rãdãuþi într-o dupã-amiazã ploioasã. Întreg efectivul
legiunii era la reºedinþã, în vreme ce teritoriul, inclusiv frontiera, era
total descoperit. Colonelul Alexandrescu a reuºit sã se punã rãu cu toatã
lumea, dupã ce, înainte de rãzboi, avusese ghinionul sã se ocupe de
deportãrile din Rãdãuþi ºi, vrând-nevrând, a devenit odios...

Alexandrescu nu s-a grãbit sã-mi predea comanda, ci încerca, prin
toate mijloacele, sã se menþinã în funcþie. În zonã, avea interese mari,
devenind, în urma deportãrilor, proprietarul unei fabrici din Dorneºti ºi
al unei case, pe care tocmai dorea sã o valorifice...

Într-una din zile, am fost sã vãd lagãrul, care-mi fusese subordonat
în totalitate. În prima camerã, alãturi de alþi vreo treizeci de deþinuþi,
foºti legionari, zac patru preoþi. Situaþia lor mã impresioneazã neplãcut.
Le cercetez „dosarele“ ºi nu gãsesc decât niºte referate vagi, fãrã nici o
probã ºi fãrã nici o învinuire...

Îl chem pe comandantul lagãrului, plutonierul major Cramarciuc,
ºi-i ordon sã întocmeascã formele de punere în libertate a celor patru
preoþi...

M-am întors la Rãdãuþi...
Ordinul secret de reþinere ºi de internare în lagãre de muncã a

cetãþenilor „rãu voitori ºi de rea credinþã, cu activitatea continuã ºi voitã
împotriva noii orânduiri de stat, împotriva clasei muncitoare ºi a
regimului“, mi-a fost adus de delegatul Plosneac Nicu, care mi-a înmânat
ºi o listã cu douã sute ºaptezeci de nume de oameni, pe capul cãrora
cãzuse nãpasta. Mai toþi fuseserã preºedinþi ai organizaþiilor comunale
ale partidelor istorice. ªaizeci de nume erau subliniate, masiv, cu roºu
(cei socotiþi drept extrem de periculoºi pentru noul regim – n.r.)...

Am dat ordin ca toþi cei ºaizeci sã fie reþinuþi ºi aduºi la legiune.
Imediat, i-am solicitat delegatului Plosneac sã-mi punã la dispoziþie întreg
materialul probator cu privire la ei, apoi am cercetat, iarãºi, lista. Ne
constituisem într-o comisie, alãturi de locotenentul Aldea ºi de Tecliº...

Pânã seara, niciunui om din lista adusã de Plosneac nu i se poate
stabili vreo vinovãþie realã. Unul dupã altul, cei ºaizeci de cetãþeni, cu
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numele subliniate masiv cu roºu, care au fost reþinuþi pentru cercetãri, în
dimineaþa acelei zile, sunt puºi în libertate...

În toamna anului 1947, pe teritoriul judeþului Rãdãuþi bântuiau
ºaisprezece bande de tâlhari identificate. Cea mai celebrã ºi mai temutã
era cea a lui Vladimir Macoviciuc.

În primãvara anului 1944, Marele Stat Major al armatei române a
mobilizat pe loc o mare parte dintre muntenii Bucovinei apþi de luptã, în
vederea constituirii unei divizii care sã lupte în munþi cu Armata Roºie,
în cazul în care frontul va cãdea. Vladimir Macoviciuc fãcea ºi el parte
din aceastã divizie, cu gradul de sergent.

În urma comunicatului cãtre þarã, din 23 august 1944, divizia s-a
destrãmat, marea majoritate a oamenilor aruncând armele ºi întorcându-
se la casele lor. Unii, însã, aprovizionaþi de comandamentul german din
Câmpulung Moldovenesc, au rãmas în munþi, continuând lupta. Pentru
merite deosebite în luptã, Macoviciuc a fost decorat de nemþi ºi avansat
ofiþer.

În toamna anului 1944, Macoviciuc mai avea cu el doar câteva
sute de oameni înarmaþi, dar, în urma unui comunicat, prin care cei din
munþi erau anunþaþi cã vor fi amnistiaþi, dacã vor depune armele, au mai
rãmas cu el vreo cincizeci de foºti militari, care au dezertat din armata
românã pentru a continua lupta împotriva sovieticilor.

Situaþia organelor de ordine nu era uºoarã, trebuind sã anihileze
activitatea lui Macoviciuc, o activitate ocrotitã de populaþie, care vedea
în Vladimir Macoviciuc un adevãrat haiduc modern. Cei din munþi erau
dotaþi cu armament german de primã mânã ºi cunoºteau ca nimeni alþii
toate potecile ºi ascunziºurile munþilor.

Primul care a încercat sã-l vândã autoritãþilor pe Macoviciuc a
fost un oarecare Cârdei din Vicov, care fãcea parte din banda lui. Scãpat
de ambuscada organizatã la Câmpulung, Macoviciuc s-a rãzbunat cumplit
pe trãdãtor, împuºcându-i ºi pe el, ºi pe sorã-sa, în timpul cinei din ziua
urmãtoare, ºi aºezându-le capetele în fereastra casei ca sã-i înspãimânte
de moarte pe toþi eventualii trãdãtori.

În primãvara anului 1945, trei comercianþi evrei din Rãdãuþi,
conduºi de Stier, au plecat cu marfã spre Moldoviþa, direct peste
Ciumârna, calea fiind mai scurtã. Au fost prinºi, jefuiþi ºi omorâþi de
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oamenii lui Macoviciuc. Imediat, au fost trimiºi agenþii Brãileanu ºi
ªumianschi pentru a face cercetãri în zonã ºi pentru a stabili cine îl
alimenteazã pe Macoviciuc, care sunt gazdele sale ºi cum ar putea fi
prinºi. Agenþii au sfârºit legaþi de un pin, cu toate oasele, inclusiv cele
ale capului, sfãrâmate cu maiul...

În dupã-amiaza duminicii de 7 iulie a anului 1947, patrula postului
Vicovu de Jos, condusã de sergentul major Cimbru Mihai, a observat în
comunã un strãin, dar nu l-a oprit sã-l legitimeze. Dimpotrivã, s-au
prefãcut cã nici nu-l observã, apoi, desculþi, jandarmii l-au urmãrit prin
porumbiºti, sã vadã unde merge. Strãinul s-a oprit în capul unei uliþe din
vecinãtatea bisericii... Odatã cu lãsarea serii, la casa din Vicov au venit
Macoviciuc, mama lui, câteva rude apropiate ºi o parte dintre oamenii
lui. Cimbru a rãmas la pândã, iar sergentul major Niþu s-a retras ca sã
anunþe legiunea de jandarmi. În scurtã vreme, gospodãria era complet
încercuitã...

Ultimul a ieºit din casã Vladimir Macoviciuc (a doua zi, dimineaþa,
dupã un susþinut schimb de focuri, în timpul nopþii, dupã incendierea
grajdului ºi dupã ce o parte din camarazii lui Macoviciuc s-au predat, iar
alþii, conduºi de feciorii lui, au izbutit sã spargã încercuirea ºi sã fugã –
n.r.). Cu braþele ridicate, în semn cã se predã...

Macoviciuc a pãºit agale spre un pãr, apoi, pe neaºteptate ºi cu
miºcãri de o iuþealã incredibilã, a prins sã arunce grenade în jur, provocând
panicã ºi un haos teribil, de care a profitat, fugind, pe uliþã, în jos, spre
ºosea.

Aflat în turnul clopotniþei, putonierul major Scripca a ochit ºi a
tras, rãnindu-l pe Macoviciuc în umãr, dar fãrã sã-i poatã opri fuga de
animal hãituit. Un al doilea fugar l-a nimerit pe fugar în cãlcâi, ºi-atunci
Vladimir Macoviciuc s-a prãbuºit în mijlocul ºoselei la care reuºise sã
ajungã. ªi-a pipãit rãnile, ºi-a privit sângele care prinsese sã bãlteascã
sub el, apoi a scos un pistol nichelat, pistolul nefericitului Brãileanu,
agentul ucis cu maiul pe Ciumârna...

Scrâºnea din dinþi, singur în mijlocul ºoselei, ºi nimeni nu îndrãznea
sã se apropie de temutul luptãtor.

Dupã aproape o orã, când a ajuns la capãtul puterilor, Vladimir
Macoviciuc s-a întors, în sângele lui, cu faþa în sus, a privit cerul, apoi
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ºi-a tras un glonþ în tâmplã. A murit greu, chinuitor de greu, fiind de o
vitalitate înspãimântãtoare, comparabilã cu cea a lui Rasputin...

*
Femeile ºi copiii din „grupul celor treisprezece“, grup din care

fãceau parte mama lui Vladimir Macoviciuc, surori, cumnate, nepoþi ºi
o fetiþã de nici opt aniºori, au fost mutaþi, de la legiune, în arestul poliþiei
din Rãdãuþi.

Peste câteva zile de la predarea cazului Inspectoratului de poliþie,
ofiþerul de serviciu îmi transmise ordinul colonelului Mitric de a mã
prezenta, imediat, la poliþia oraºului, camera ºapte.

În camera ºapte, învãluiþi în fumul pâclos al þigãrilor, se aflau
colonelul Mitric, ºeful Inspectoratului de poliþie, ºeful Siguranþei judeþului
ºi ajutorul sãu, ºeful Poliþiei oraºului, un colonel sovietic însãrcinat cu
probleme speciale ºi odiosul Dumitru Zaleþchi, care fãcea pe translatorul.

Zaleþchi, o figurã lombrozianã de bandit lipsit de scrupule, era o
teroare a judeþului. Se ocupa de descoperirea refugiaþilor clandestini ºi
chiar a oamenilor nevinovaþi, despre care doar se presupunea  cã au
trecut frontiera. Zaleþchi îºi jecmãnea victimele, asigurându-le cã le va
rezolva problema, apoi le denunþa.

Inspectorul regional de poliþie a trecut direct la subiect:
- Tovarãºe cãpitan, dumneavoastrã veþi lua grupul celor

treisprezece ºi-l veþi transfera la Câmpulung!
Am rãmas surprins.
- Bine, dar transferul unor deþinuþi reprezintã o treabã de gradat,

nu de cãpitan...
- Treaba-i mai delicatã ºi transferul trebuie executat de

dumneavoastrã personal, tovarãºe cãpitan!
- De ce?
- Pentru cã trebuie sã plecaþi cu deþinuþii pe jos ºi, când ajungeþi

pe Ciumârna, sã faceþi în aºa fel încât nici urmã de Macoviciuc sã nu
mai rãmânã...

*
Am mers glonþ spre biroul procurorului ºef Vasile Moloce ºi i-am

zis pe nerãsuflete:
- Vã rog sã daþi, imediat, un ordin scris la poliþie ca „grupul celor
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treisprezece“ sã fie transferat la legiune! ªi vã mai rog sã nu-mi puneþi
nici o întrebare, dar este vital ca, într-o jumãtate de orã, cei treisprezece
sã ajungã la legiune!

Moloce n-a zis nimic ºi, când a început sã dicteze grefierului ºef
Sava ordinul cãtre poliþie, am plecat.

Peste trei sferturi de orã, grupul se afla în siguranþã, în curtea
legiunii.

Împreunã cu procuratura, am efectuat o cercetare sumarã, stabilind
cã femeile ºi copiii nu au nici o legãturã cu banda lui Macoviciuc, cã nu
li se poate reþine nici o vinã, apoi toþi au fost puºi în libertate.

Peste ani, aveam sã le întâlnesc pe femeile acelea, adesea, prin
oraº, ºi, de fiecare datã, mã priveau cu o urã atât de pãtimaºã încât nu
m-aº fi mirat dacã s-ar fi repezit la mine sã mã sfâºie.

*
Punerea în libertate a „grupului celor treisprezece“ m-a transformat

din „cãpitanul Popescu, spaima bandiþilor“ într-o persoanã non grata ºi,
în consecinþã, am fost trecut în rezervã ca... „plus de efectiv“.

Am scãpat ieftin, putea sã fie ºi mai rãu. ªi chiar avea sã fie ºi mai
rãu, dupã vreo patru ani de zile, timp în care m-am ocupat cu avocatura,
adaptându-mã greu vieþii civile.

Era o zi mohorâtã de sâmbãtã, o zi friguroasã ºi cu burniþã îndesatã,
sâmbãta de 19 octombrie a anului 1951. Aveam un proces la Botoºani ºi,
la întoarcere, pe când citeam, singur în compartiment, îl vãd pe plutonierul
de miliþie Mãrmureanu cã se posteazã în faþa ferestrei de pe culoar din
dreptul compartimentului meu.

La capetele vagonului se postaserã alþi doi miliþieni.
Am fost arestat pe peronul gãrii din Rãdãuþi, unde mã aºteptau

alþi cinci miliþieni, care m-au condus, pe jos, pânã la sediul miliþiei.
Noaptea, târziu, am fost dus acasã sub o escortã puternicã ºi întrebat

dacã consimt sã mi se facã o percheziþie. De ce-aº fi refuzat, la ce mi-ar
fi folosit împotrivirea?

Ofiþerii ºi subofiþerii mi-au întors casa cu susul în jos ºi, deºi
credeam cã n-au sã gãseascã nimic, zelul lor excesiv a fost rãsplãtit cu
descoperirea unui volum din scrierile filosofice ale lui Lucreþiu
Pãtrãºcanu. Cartea a fost confiscatã, iar înspre ziuã, împreunã cu alþi
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arestaþi, am fost dus, în lada unui camion deschis, la Câmpulung
Moldovenesc (Dosarele suferinþei: Ilie Ilisei / Ioan D. Popescu, Grupul
editorial Muºatinii – Bucovina viitoare, 1999, pp. 144-172).

Petru REZUª: Drumuri rãdãuþene

Drumuri rãdãuþene...
Strãvechi oraºe ºi ºleauri, anevoioase pentru cãruþele cu douã oiºti

ale bejenarilor, ori ºi mai strãvechi, preistorice cãrãri pe vârfuri de deal
ce se înalþã într-o bogatã cununã de jur-împrejurul ºesului rãdãuþean.

Câte n-au vãzut aceste drumuri? Câte drame nu s-au consumat în
colbul lor? Câþi paºi n-au tropotit în glodul lor? De oameni paºnici, de
rãzboinici, de muncitori harnici, de cãlugãri evlavioºi, de procesii
voievodale sau arhiereºti, spre codri ºi spre munþi sau spre mãnãstiri,
drumurile rãdãuþene sunt drumuri care cuprind întreaga vieaþã, întreaga
poveste, întregul farmec ºi întreaga istorie a acestor þinuturi româneºti.

Cândva, pe vârfuri de deal, cãutau în vale ochi fioroºi de Sciþi, de
Tãtari ºi de Huni... Repeziþi din fundurile lumii, poposeau o clipã pe
înãlþimile din jur, înãlþau mormane mari de lut ºi pietroaie gigantice pe
la Volovãþ, pe la Horodnic, pe Dealul Crucii, apoi se spulberau în cele
patru vânturi...

Dupã ei pãmânturile rãsuflau obosite de frãmântãtura cailor ºi de
chiotul ºi urletul lor sãlbatec...

Cu încetul, însã, apele s-au retras în matca lor, iar de sub ele a
rãsãrit verdeaþã. Câmpuri largi s-au întins pe fundul lacurilor, pãduri
întunecate au acoperit coaste de deal. Pe meleagurile rãdãuþene au poposit
locuitorii stabili daco-romani, cari ºi-au durat aºezãri temeinice...

Drumurile rãdãuþene au devenit, apoi, drumuri de descãlecare de
þarã nouã.

La Volovãþ au poposit vitejii lui Bogdan Vodã cel Bãtrân, de acolo,
apoi, s-au lãþit peste ºesul din vale, unde voievodul înãlþã bisericã gropniþã,
locaº pentru mãnãstire ºi mitropolie.

Nu mult dupã înãlþarea bisericii, drumurile rãdãuþene cuprindeau
bocet mult ºi prohod la cap de domn ºi gospodar de þarã...
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Bogdan Vodã cel Bãtrân adormise în Domnul ºi era coborât în
cripta sa de la Rãdãuþi. Dupã el, procesii nesfârºite vor însoþi oseminte
domneºti spre gropniþa rãdãuþeanã: de la Siret venea Laþcu Vodã, de la
Roman, de la Suceavã, de la Reuseni, veneau ªtefan Muºat I Vodã, Ro-
man Muºat I Vodã, Bogdan Voevod, fratele lui Alexandru cel Bun, apoi
iar Bogdan II Voevod, tatãl lui ªtefan cel Mare, cel ucis la Reuseni, apoi
cniajna Anastasia ºi Doamna Stana...

Clopotele hãuleau o mare durere ºi întreaga fãpturã a lui Dumnezeu
era cernitã...

Gropniþa primea în sânul ei voievozi ºi vlãdici...
Alãturi de ctitori se odihnea sub lespede de piatrã ºi vlãdica

Ioanichie.
Dar drumurile rãdãuþene nu cuprindeau, totdeauna, numai durere

ºi procesii de îngropãciune.
În adâncimi de codri ºi de munþi prindeau a bate ciocanele ºi a

arunca scântei dalta. Piatra tare era prãvãlitã la vale, încãrcatã în care ºi
purtatã pe drumurile rãdãuþene spre Bãdeuþi, spre Volovãþ, spre Horodnic,
spre Putna, spre Solca, spre Arbore, spre Suceviþa... Mãnãstire dupã
mãnãstire prindea a se înfiripa, bisericã dupã bisericã începea a-ºi înãlþa
turla în vãzduhul umplut de sunete de clopot...

Neuitate drumuri spre mãnãstirile arborosene din jur, drumuri ce
se sfârºesc, la capãtul lor, cu o minune mereu reînnoitã, mereu mare,
mereu unicã, mereu minune: Suceviþa, Putna, iar mai departe Humor,
Moldoviþa, Arbore, Voroneþ, Solca, Pãtrãuþi...

Mãnãstiri arborosene, curcubeie arcuite de culori, altare sfinte
înãlþate de voievozii noºtri legendari, leagãne de tradiþii ºi cuiburi
preþioase de artã naþionalã ºi bizantinã, izvoare nesecate de poezie...

Drumuri rãdãuþene spre mãnãstiri, care se sfârºesc, fiecare, la
capãtul lor, cu o minune mereu mare, mereu minune...

De la mãnãstiri, toate drumurile se-ntorc, acum, spre biserica
gropniþã, unde era matca tuturor lucrurilor ºi obiceiurilor bãtrâne, unde
trona figura mãreaþã a vlãdicului rãdãuþean ºi duhul morþilor mari ai
neamului, ºi, tot de acolo, drumurile se rãsfirau spre Bãdeuþi-Miliºãuþi,
spre Volovãþ, spre Dorneºti, spre Frãtãuþi, spre Horodnic, Vicove ºi Putna,
spre Marginea ºi Suceviþa...
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Mãnãstirile voievodale din jur vãd, acum, ºi ele vremuri de mãrire
ºi vremuri de furtunã, vremuri de bucurie ºi vremuri de durere...

Vin alaiuri domneºti ºi le sfinþesc, vin coconi ºi domniþe ºi le
cerceteazã, apoi zãrile se sparg ºi vin alaiuri cernite cu prohodire tulbure
ca apele de munte...

Drumurile rãdãuþene vãd procesia mãreaþã a sfinþirii mãnãstirii
Putna, dar curând vãd ºi îngropãciunea marelui Voievod ªtefan cel Mare
ºi Sfânt, plâns de întreaga naþie româneascã. Se adunã, apoi, la Putna,
unul dupã altul, Bogdan Vodã cel Orb ºi ªtefãniþã Vodã, împreunã cu
doamnele ºi coconii lor: Doamna Maria Voichiþa ºi Doamna Maria
Comnen de Mangop ale lui ªtefan cel Mare, Doamna Maria a lui Petru
Rareº, domniþa Maria, fiica lui ªtefan cel Mare, ºi coconii Bogdan ºi
Petru, tot ai lui ªtefan cel Mare...

Cãlugãrii roiesc de la Rãdãuþi pe toate drumurile din jur, ºi spre
Putna, ºi spre Suceviþa, ºi spre Suceavã, ºi spre Arbore, ºi spre Bãdeuþi,
ºi spre Solca... Rantiile colbãite ºi toiegele de tisã bat drumurile cu sârg
spre biserici ºi mãnãstiri, dar ºi spre schituri ºi sihãstrii, ascunse în
întuneric nepãtruns de codru ºi-n creier neumblat de munte...

Mândre procesii vlãdiceºti rãsunã pe drumurile rãdãuþene, timp
de aproape patru secole încheiate, cât a strãlucit episcopia de acolo. În
murmur de rugãciuni ºi de cântãri alese, drumurile rãdãuþene rãsunau la
marile praznice ºi la alte ocaziuni solemne.

Plecau vlãdicii cu rãdvanele la mãnãstiri, prin vaduri cunoscute,
ce le poartã ºi astãzi numele, ori se retrãgeau la liniºtea schitului de
unde-ºi aveau metania ºi luau asuprã-le schima cea mare, spre a aºtepta
clipa izbãvirii. Alþii adormeau în Rãdãuþi ºi erau îngropaþi acolo, ori
erau purtaþi departe, spre Humor, Bistriþa, Secul, Moldoviþa ºi Solca...

42 de vlãdici au fãcut procesii, au trãit ºi au cãlãtorit pe drumurile
rãdãuþene, în viaþã ºi dupã moarte...

Drumuri rãdãuþene, drumuri de pelerinagii, drumuri de hram ºi
drumuri de mãnãstiri...

La Suceviþa s-au îngropat Movileºtii: Ieremia Movilã Vodã ºi
Simeon Movilã Vodã, împreunã cu toþi ai lor, afarã de trupul aceleia pe
care l-a robit ºi l-a ruºinat Turcul: Elisaveta Movilã Doamna...

Aici, la Suceviþa, plecau Rãdãuþenii la un alt hram, tot atât de
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strãlucit ca ºi cel de la Putna...
Adevãrate serbãri naþionale, hramurile de la Suceviþa ºi de la Putna

înviorau întreaga suflare româneascã.
Drumurile rãdãuþene vãd, astfel, scurgerea mãreaþã a întregului

neam românesc spre mândra serbare de la Putna, din 1871, când s-a
adunat la cãpãtâiul marelui Voievod ªtefan tot neamul...

Drumuri rãdãuþene, drumuri de nãvalã, drumuri de luptã, drumuri
de prãpãd, de jaf ºi de blestem...

Au curs pe ele barbarii din Rãsãrit, Mongolii ºi Tãtarii lui Ghinghis,
Timur ºi Calga-ha-han, Cazacii lui Timuº, Turcii sultanilor, Polonii lui
Sobieski, cãtanele nemþeºti ale împãratului apostolic de la Viena ºi ale
Fuhrerului de la Berlin... Au zãngãnit pe ele bronzul ºi arama armelor
strãvechi, a sclipit luciul coaselor, furcilor ºi topoarelor, au rãbufnit
ghioagele nestrujite, au vâjâit arcanele, apoi a mai trecut o vreme ºi alte
arme moderne ºi-au spus cuvântul lor clocotitor: au trãsnit pivele ºi
sãcãluºurile, au hãulit sineþile ºi puºtile, au detunat tunurile ºi brandturile,
au hârâit spãimoasele tankuri ºi au clãmpãnit mitralierele din vãzduh ºi
de pe pãmânt...

Drumuri rãdãuþene, drumuri de târg ºi drumuri de muncã...
Sãptãmânã de sãptãmânã, Vinerile, când se þin târguri ºi

iarmaroace, satele din jur nãvãlesc ºi curg pe toate drumurile rãdãuþene...
Parcã-s toate o apã, parcã-s toate un sânge viu ºi bogat, ce se adunã
într’aceeaºi inimã...

Drumuri rãdãuþene, drumuri de muncã obositoare ºi sfântã...
Drumuri la praºilã, drumuri la coasã, drumuri la arat...

Drumurile rãdãuþene cuprind, de-a lungul ºi de-a latul lor, întreaga
vieaþã, întreaga istorie, întreaga bucurie ºi durere a acestor þinuturi
româneºti. (Revista Bucovinei, nr. 11-12 din noiembrie-decembrie 1944,
pp. 345-348).
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„ªcoalele“ din Rãdãuþi,
„în ungherele anilor“

Þinutul Rãdãuþilor, cel mai bogat din Bucovina pentru cã a fost ºi
cel mai receptiv la noutãþile europenizante ale ocupaþiei austriece, n-a
avut învãþãmânt public pânã în vremea guvernãrii militare („înainte de
venirea þãrii noastre la împãrãþirea Austriei, sistemul ºcoalelor publice
nu era cunoscut în Bucovina“), deºi exista, în Rãdãuþi, pe lângã episcopie,
o „ºcoalã sãteascã“, iar la Putna funcþiona o ºcoalã mãnãstireascã de
inexplicabil prestigiu (vorba lui Aron Pumnul, „unde sunt lucrãrile lor
dogmatice... sã li arate“).

Prima ºcoalã rãdãuþeanã, cea pe care o va frecventa ºi I.G. Sbiera,
din 1845, pare sã fi fost înfiinþatã în a treia perioadã (ca sã folosesc
terminologia lui Constantin Morariu), cea a guvernãrii galiþiene, când,
pe baza legii împãrãtesei Maria Tereza, din 1774, ºi a regulamentului lui
Iosif al II-lea, s-au înfiinþat încã 18 ºcoli, care s-au adãugat celor 32,
întemeiate în vremea guvernãmântului militar (conform „Schematismus“-
urilor, ºcoala s-a înfiinþat în 1796: „6 cl. Knabenschule, enstanden aus
der 1796 errichteten Trivial-Schule“). Doar 32, în ciuda ambiþiilor
împãrãteºti de a transforma Bucovina într-un centru de culturã, care sã
cultive sentimente panaustriece în toatã Moldova, pentru cã în Bucovina
nu existau învãþãtori ºi nici manuale ºcolare. ªi, din acelaºi motiv, ºcolile
acestea funcþionau, desigur, cu predare în limba germanã. De altfel, când
se va încerca ºcolirea unei noi generaþii de învãþãtori, care sã transforme
în faptã proaspãta emancipare a satului bucovinean, instituþia cernãuþeanã
nu va avea, din 1848 ºi pânã în 1856 decât câte 6 candidaþi, calificân-
du-se, în 7 ani, doar 24 de învãþãtori, semn cã dorinþa de a învãþã nu prea
dãdea în clocot prin Bucovina.

În ciuda faptului cã „consistoriul catolic din Lemberg împãrþi, pe
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basa resoluþiunii din 18 Maiu 1844, „cercul bucovinean“ (Bukowinaer
Kreis), în mod provisorie, în trei districte ºcolare... denumind de inspector
ºcolar în districtul Rãdãuþului pe parochul latin din Siretiu Johann
Wachowski“, nici la Rãdãuþi, nici în întreaga Bucovinã nu se poate vorbi
despre un învãþãmânt adevãrat ºi aflat în continuã perfecþionare decât
dupã anul 1865, din moment ce abia în 1862 se pune problema manualelor
ºcolare româneºti, iar „în înþelesul prea înaltei resoluþiuni din 4 Septemvre
1862, comisiunea pentru cãrþi ºcolastice reale, ce se va înfiinþa în Cernãuþ,
are sã cerceteze cãrþile ºcolastice române tipãrite pânã acuma, precum ºi
alte opuri ce se vor arãta potrivite spre acest scop, ºi, cu privire la planul
învãþãmântului în vigoare pentru ºcoalele reale, are sã facã propuneri
amãsurate pentru primirea ºi schimbarea cãrþilor publicate pânã acuma
sau pentru compunerea altora noauã“.

Lipsa de învãþãtori români ºi de manuale ºcolare româneºti, pe
fondul unui tradiþionalism rural pãgubos ºi veºnic refractar, adesea
stimulat ºi de lumea preoþeascã, dornicã doar de privilegii, de onoruri ºi
de putere politicã, întârzie crearea unei elite bucovinene reale, în ciuda
faptului cã mulþi tineri boieri mai mult sau mai puþin români prin
genealogie, dar români adevãraþi prin atitudine, începând cu fraþii
Hurmuzachi ºi terminând cu fraþii Grigorcea, se implicã masiv în
luminarea poporului, inclusiv prin acordarea de burse, pe care românii
le refuzã cu o nepãsare incalificabilã. ªi la Rãdãuþi se manifestã aceeaºi
„somnolenþã secularã“, care trece ºi dincoace, în secolul douãzeci, deºi
la Rãdãuþi, spre deosebire de alte locuri bucovinene, se ivesc, din negura
veacurilor, lideri autentici, care, trudnic ºi anevoios, izbutesc sã scoatã
lumea româneascã din inerþie.

Începând cu „Michail Pitei, fostul prefect din þinutul Rãdãuþului”,
care „a fost cel dintâiu care a gândit cã e bine sã se facã un gimnasiu în
Rãdãuþ”, îndemnnând, „în anul 1864, pe Rãdãuþeni de au dãruit 48 mii
de florini pentru clãdirea unui gimnasiu în oraºul lor ºi pentru cheltuelele
cu servitorul ºi cu încãlzitul”, ºi care „l-a rugat pe episcopul Hacman ca
lefile profesorilor sã se plãteascã din fondul religionar, darã episcopul
nu s-a învoit” (mereu ºi mereu s-au împotrivit cãlugãrii oricãrui act de
generozitate obºteascã – n.r.), continuând cu Orest Reni de Herºeni,
care, din 1866, este noul prefect al Rãdãuþilor ºi, în aceastã calitate, îºi
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asumã cele începute de Pitei, ducând „treaba pânã la atâta cã, cu uricul
împãrãtesc din 15 August 1871, se hotãrî sã se facã în Rãdãuþ un gimnasiu
inferior de stat ºi împãrãþia sã plãteascã lefile profesorilor ºi sã cumpere
cele trebuincioase pentru învãþãmânt (primul director a fost Ernst R.
Neubauer, al doilea Heinrich Klauser, urmat de Gabriel de Mor, iar
printre conducãtorii gimnaziului, „Schematismus” îi menþioneazã ºi pe
Cristofor Isakievicz, „leiter“ în 1873, Veronica Drosdoska, „leiterin“
în 1874, dar ºi preotul Ioan Chelariu, conducãtor al gimnaziului pe la
cumpãna veacurilor), iarã oraºul Rãdãuþ sã grijeascã ca sã fie în bunã
rânduealã casa în care avea sã fie gimnasiul” ºi terminând, de pildã, cu
pe nedrept uitatul þãran Vasile Marcu, din Frãtãuþii Vechi, care a dãruit
17.000 florini pentru construirea unui internat în Rãdãuþi, oraºul are,
deja, parte de energiile care sã-l descãtuºeze ºi sã-l afirme drept a doua
capitalã spiritualã a Bucovinei.

E drept, românii îºi trimit cu greu copiii la ºcoalã, inclusiv la cea
agronomicã, înfiinþatã „la 1 Octomvre 1897”, din iniþiativa deputatului
Iancu cavaler de Volcinschi, drept „ºcoalã de gospodãrie numai ºi numai
pentru fii de þãrani gospodari din Bucovina... fãcutã ºi þinutã cu toate
cele trebuincioase de comitetul þãrii, cu banii strânºi din birul ce-l plãteºte
þara” ºi în care aveau sã fie primiþi numai „feciori de gospodari români
þãrani, cari au îmblat la ºcoalã într-un sat ori într-un târg ºi ºtiu ceti, scrie
ºi rãfui bine româneºte”, învãþãmântul urmând sã se susþinã „numai
româneºte, aºa ca sã priceapã toþi ºcolerii”, ºcoleri care urmau sã
beneficieze ºi de „un internat, adecã cu o gazdã mare, unde fii de þãrani
cari vor fi primiþi în lãuntru or cãpãta gazdã ºi mâncare degeaba, adecã
vor fi gãzduiþi ºi hrãniþi cu cheltuiala þãrii” (douã ºcoli secundare de fete
s-au înfiinþat în 1876 ºi, respectiv, în 1896, iar alte douã ºcoli de bãieþi,
în 1902 ºi 1911).

Disperant, dar ºi caracteristic pentru felul de a fi al românilor,
þãranii români, inclusiv cei din Rãdãuþi, nu s-au înghesuit sã beneficieze
de aceste burse, iar cele fãgãduite de boierul Modest cavaler de Grigorcea
n-au fost folosite niciodatã. Numai bursele testamentare, stabilite de
þãranul Vasile Marcu pentru 5 copii din Frãtãuþii Vechi, care urmau sã
studieze la Rãdãuþi n-au mai fost folosite conform voinþei donatorului,
ºi asta pentru cã Internatul pentru bãieþi români din Rãdãuþi, deºi ridicat
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printr-un superb efort obºtesc, ajunge sub ocârmuire „evlavioasã“. Ca ºi
viaþa politicã ºi economicã, ambele la fel de „evlavioase“ ºi, în consecinþã,
încununate cu o revoltã a învãþãtorimii române, care, îmbrâncitã fiind de
la ospãþul politic de mult prea trufaºa noastrã preoþime, se regrupeazã în
fruntea partidului ucrainenilor (Iancu Nistor a „uitat“ acest detaliu, când
a scris „Rutenisarea Bucovinei“) ºi, în numãr mai mic, în cel românesc
al democraþilor onciuliºti.

Dar, dincolo de cele pãmânteºti, viaþa spiritualã rãdãuþeanã, cu
temelie solidã ºi durabilã în învãþãmântul local, indiferent de limba în
care se oficia la catedrã, a fost strãlucitoare ºi emoþionantã (voi reda,
mai întâi, întru dovedire, douã studii despre învãþãmântul bucovinean).
Iar soarta a vrut ca Rãdãuþii, prin gimnaziul sãu inegalabil, sã fie primul
oraº din Bucovina care sã-l omagieze public pe Mihai Eminescu, în 15
decembrie 1889. Cine ºtie dacã nu cumva însuºi Poetul a ales, din super-
ba-i veºnicie, sã ni se arate cu sfânta-i aurã, reînviind pentru Bucovina
mai întâi la Rãdãuþi?

ªcoalele româneºti din Bucovina

ªcoalele româneºti din Bucovina au parcurs, pân-acuma, cinci
perioade de dezvoltare, toate marcate prin evenimente istorice însemnate.
Este fapt constãtat cã, în perioada întãia, adecã înainte de ocuparea
austriacã, Bucovina a avut mai multe ºcoli mãnãstireºti, dintre cari cea
mai însemnatã era în Putna, a avut 6 ºcoli orãºeneºti, anume 4 în
Suceavã, 1 în Cernãuþi ºi 1 în Siretiu, a avut, în fine, douã ºcoli sãteºti,
una în Rãdãuþ ºi una în Câmpulung-Moldovinesc. Dintre ºcolile acestea,
una era greacã-fanariotã ºi una latineascã în Suceavã, iar celelalte erau
toate româneºti.

Bucovina a fost ocupatã în 1 Octomvrie 1774 de generalul austriac
Gabriel baron de Spleny, cu 3 regimente de infanterie, 12 tunuri ºi 2
regimente de cavalerie, ºi, pânã la anul 1786, adecã în decurs de 12 ani,
a stat sub administrarea militarã a generalilor Spleny ºi Enzenberg. În
aceastã a doua perioadã, ºcoalele noastre s-au înmulþit pânã la 32, fiind
mai toate româneºti.
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De la anul 1786, Bucovina a fost alipitã la Galiþia ºi, în decurs
de 64 de ani, anume pânã în anul 1850, ºcoalele noastre au fost stãpânite
de guberniul ºi consistoriul catolic din Liov. Perioada aceasta, a treia,
este pentru noi, românii, cea mai nefericitã, cãci stãpânirea galiþianã a
lucrat astfeliu încât, în rãstimp de 64 ani, a înfiinþat numai 18 ºcoli noauã,
cele mai multe prin sate de coloniºti ºi în ºcoalele noastre au introdus
strãinismul în toatã puterea cuvântului (ºi Constantin Morariu ignorã
faptul cã afluxul coloniºtilor în Bucovina se produce abia dupã ce
Bucovina devine ducat autonom; reproºurile aduse guvernãrii galiþiene
au drept cauzã influenþa catolicismului, mult mai semnificativã decât
cea a ortodoxie; dar în aceastã perioadã apar primele publicaþii în limba
românã, iar învãþãtorul Bilewicz, din Suceava, nu primeºte permisiunea
de a înfiinþa un ziar românesc în anul 1805 din simplul motiv cã era mai
multã nevoie de el ca dascãl, decât ca ziarist; tardivitatea învãþãmântului
în limba românã ni se datoreºte nouã, nu altora; cu ce aveam sã facem un
învãþãmânt românesc, când ne lipseau ºi manualele ºcolare, ºi învãþãtorii?
– n.r.)...

În perioada a patra, care þine 19 ani (1850-1869), ºcoalele noastre
au stat sub conducerea ºi priveghierea consistoriului ort-or. din Cernãuþ,
spre a cãrui onoare trebue sã spunem cã, în anul 1870, au predat consiliului
ºcolar al þãrii, împreunã cu actele ºcoalelor poporale, 108 ºcoale înfiinþate
gata ºi 104 în stadiul de a se înfiinþa (afirmaþia e contrazisã, în parte, de
memorialistica rãdãuþeanã; consistoriul refuza pânã ºi plata lefilor
profesorilor, iar ºcolile se fãceau prin contribuþii financiare din partea
comunei, din partea evreilor ºi din partea statului austriac – n.r.).

Pe basa legii imperiale din 25 Mai 1868 ºi a legii imperiale rela-
tive la ºcoalele poporale din 14 Maiu 1869, se puse instrucþiunea publicã
îndecomun sub conducerea ºi privegherea statului, respectiv a organelor
aºãzate pentru acest scop. Aceste organe sunt, în primã instanþã,
ministeriul de culte ºi instrucþiune publicã, apoi, pentru fiecare þarã,
consiliul ºcolar al þãrii, consiliul ºcoalar de district, consiliul ºcolar lo-
cal, care trebue sã esiste în fiecare comunã ºcolarã.

Timpul de la crearea legilor amintite ºi pânã astãzi (1889 – n.r.)
este a cincea perioadã de desvoltare a ºcoalelor noastre poporale.
Resultatul activitãþii din aceastã perioadã îl aflãm în „Bukowinaer
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pedagogische Blatter“, Nr. 1, anul 1889, unde ni se spune cã, la finea
anului 1888, Bucovina are 293 ºcoale poporale, din cari, dupã limba
de propunere, 92 sunt rutene, 81 române, 32 germane, 4 maghiare, 1
armeneascã, 22 româno-germane, 18 rutene-germane, 11 româno-
rutene, 2 germano-polone, 1o germano-româno-rutene, 8 germano-
ruteano-polone, 11 germano-româno-ruteano-polone ºi 1 maghiaro-
române.

Dupã cum videm, deosãbirea între odatã ºi acum este foarte mare,
cãci, pe când, în anul 1792, cele 32 ºcoale poporale din þara noastrã erau
mai cã toate româneºti, astãzi, din numãrul total de 293, nici a treia parte
nu-s româneºti (dar existau nu aproape 32, ci aproape 100 ºcoli româneºti;
în plus, nici un preot bucovinean nu-ºi trimitea copilul la „despãrþitura
româneascã“, ci la cea germanã, cu consecinþa cã tineretul elitist
bucovinean, dar ºi bãtrânii, dupã cum confirmã I.G. Sbiera, nu ºtiau
româneºte; veþi vedea cã, la o manifestare culturalã româneascã,
domniºoarele fiice de preoþi, pe care le invitã Iorgu G. Toma la dans, se
sfiesc sã vorbeascã româneºte; aceeaºi mãrturie o gãsim ºi în publicistica
lui Ion Grãmadã – n.r.). Acuma, dacã mai adaogem, pe lângã faptul acesta,
cã, dupã cum ni spune „Revista Politicã“, în protopresviteria Siretiului
sunt încã 6 comune române fãrã ºcoale, în a Vicovului 5, în a Rãdãuþului
4, iar în districtul ºcolar al Sucevei 14, ºi anumea: Ipoteºti, Luncuºoara,
Rus, Reuseni, Securiceni, Todireºti, Soloneþ, Berchiºeºti, Capucodrului,
Capucâmpului, Pãltinoasa, Pãrhãuþ, Româneºti ºi Calineºtii lui
Cuparencu; dacã mai recugetãm apoi ºi împregiurarea cã, afarã de cele 4
clase paralele române de la gimnasiul din Suceavã (în cari nici astãzi nu
se propun toate obiectele în limba românã pentru cã lipsesc cãrþile) ºi
afarã de câteva obiecte de la facultatea teologicã, noi, românii bucovineni,
nu mai avem altã ºcoalã mijlocie cu limbã de propunere româneascã, ºi
cã din lipsa de ºcolire temeinicã sate întregi de-ale noastre se înstrãineazã,
în o vieaþã de om, ºi elementul românesc din Bucovina se stânge,
pe-ncetul ºi necurmat, zi dupã zi; regretând, în fine, ºi aceea cã trecutul
nostru istoric noi mai cã defeliu nu-l cunoaºtem, ceea ce ni cãºuneazã
mulþime de rele; recugetându-le toate acestea, cred cã niciodatã ca astãzi
n-a avut inteleginþa românã bucovineanã dãtorie mai sfântã de a se îngriji
din inimã ºi din suflet de starea sa, de starea poporului nostru de la þarã,
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de progresul ºcoalelor sale, de prosperarea ºi înflorirea societãþii „ªcoala
românã“, în scurt, de toate institutele de culturã...

O scrisoare a presidiului þãrii noastre din 19 Noemvre 1853, Nr.
22182, adresatã cãtrã episcopul Eugen Hacman, ni spune cã iniþiativa la
înfiinþarea unei ºcoli reale în Cernãuþ a fãcut-o acuma, în anul 1850,
cãpitanul cercual de pe atuncia al Bucovinei (Eudoxiu Hurmuzachi, deci
un armeano-grec mult mai român decât românii – n.r.), care, în scopul
înaintãrii învãþãmântului în aceastã þarã, propusese ºi înfiinþarea unei
ºcoli reale ca o necesitatea nedispensabilã, afirmând, totodatã, cã spesele
respective ar pute sã le poarte fondul nostru religionariu. Urmarea a fost
cã s-a înfiinþat o ºcoalã realã de douã clase, care era împreunatã cu ºcoala
cãpitalã din Cernãuþ, era susþinutã de oraº (de ce de oraº ºi nu de Fondul
religionar? Pentru cã onorabilul consistoiu ortodox nu dorea ºcoli, ci
doar influenþã, drept dovadã fiind implicarea în acele pseudoºcoli, în
care doar preoþii erau profesori, cum a fost, de pildã, ºcoala normalã din
Cernãuþi, despre care se va vorbi, ºi care era mai curând o secþie teologicã
decât o ºcoalã normalã – n.r.) ºi sta sub conducerea consistoriului rom.cat.
din Liov. Cu timpul, însã, se ivi dorinþa de a înfiinþa, în Cernãuþ, o ºcoalã
realã inferioarã completã ºi, cu prea înalta resoluþiune din 8 Octomvre
1853, episcopul Hacman fu întrebat în ce mod ar participa fondul
religionariu la dotarea acestei ºcoli.

În rãspunsul episcopului din 8/20 Decemvre 1855, se zice cã, „dupã
împlinirea tuturor trebuinþelor relative la bisericã ºi la cler, se poate
întrebuinþa o parte a fondului religionariu ºi pentru înfiinþarea ºi susþinerea
unei ºcoli reale în Cernãuþ, darã numai sub condiþie cã atât ºcoala
aceasta, cât ºi celelalte ºcoli normale-cãpitale ºi triviale din þarã sã
se puie sub privighierea ºi conducerea consistoriului bucovinean ºi,
când ºcoala realã ºi preparandia vor fi produs destui învãþãtori, atunci,
între condiþii egale, sã se bage în samã, la aºãzarea posturilor de învãþãtori
la ºcoala realã, mai cu samã candidaþi bucovineni“ (deci ºcoala însemna
doar un mijloc de a pãstra enoriaºii, în condiþiile în care amvonul nu mai
avea credibilitate – n.r.).

În decursul pertractãrilor ulterioare, se þinu episcopul ºi consistoriul
sãu morþiº de astã condiþie ºi, pe basa conclusului unanim al ºedinþei
consistoriale din 9/21 Septemvre 1859, i se dete presidentului þãrii
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declararea hotãrâtã, „cã fondul religionariu bucovinean poate primi
însãrinarea de a înfiinþa o ºcoalã realã numai atunci, dacã jumãtatea
învãþãtorilor ce se vor aºeza la dânsa va consta din indivizi gr.or. ºi dacã
dreptul de present, relativ la aºezarea posturilor de învãþãtori, se va efectui
de consistoriul bucovinean“.

La astã declãrare, îi rãspunse presidiul þãrii episcopului Hacman,
cu scrisoarea din 30 Noemvre 1859, „cã esercitarea privighierii ºi a
conducerii ºcoalei reale prin consistoriu nu se uneºte chiar din principiu
cu posiþia ºcoalelor reale, cari sunt ºcoale mijlocii ca ºi gimnasiile ºi cã
esecutarea condiþiei, adecã cã jumãtatea învãþãtorilor sã fie greco-
orientali, s-ar lovi în consecinþele ei de pedici neînlãturabile, adecã din
causa multelor ºi feliuritelor obiecte de învãþãmânt ce se propun pe la
ºcoalele reale. Ar fi, deci, mai bine dacã s-ar recunoaºte expres ºi
îndecomun aptitudinea de aºãzare a candidaþilor gr.or., în care cas între
condiþii egale bucuros li s-ar concede fiilor þãrii întãietatea“.

Acuma, cu raportul din 16/18 Decemvre 1859, aflã episcopul
Hacman ºi consistoriul sãu cu cale a se asigura contra oricãrei ingerinþe
a altui cult sau a altui ordinariat episcopesc asupra ºcoalei reale ºi a
afirma, încãodatã, cã, la aºezarea posturilor de învãþãtori, între indivizi
cu calificare egalã, fiilor þãrii sã le fie garantatã întâietatea (ca „fii ai
þãrii“ nu erau recunoscuþi, desigur, decât greco-orientalii, oricât de
ucraineni sau de greci or fi fost aceºtia – n.r.).

Mai târziu, fu înºtiinþat episcopul Hacman, cu emisul ministerial
din 13 Faur 1861, Nr. 1343 (intimat cu emisul gubernial din Liov, dtto
20 Faur 1861), cã înfiinþarea ºcoalei reale inferioare din Cernãuþ se
tãrãgãneazã numai de aceea pentru cã încã tot nu se ºtie din cari fonduri
au sã se acopãrã spesele susþinerii, ce rãmân în restanþã dupã
contribuirea oraºului ºi a comunitãþii israelite (unde e contribuþia
„evlavioºilor“ luminãtori de þarã, în condiþiile în care ºantajul a dat, totuºi,
roade? – n.r.).

„Spesele susþinerii – zice acest emis – se vor urca la suma anualã
de 8.589 fl.v.a. (florini vienezi – n.r.). Oraºul Cernãuþ contribue pentru
ºcoala realã, cea împreunatã cu ºcoala cãpitalã, 630 florini ºi pentru
susþinerea ºcoalei înfiinþânde a promis cã va contribui, anual, 1.050 florini
pânã atunci pânã când va esista un fond anumit pentru acest scop. La
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sumele acestea s-a obligat ºi comunitatea israelitã a contribui 525 florini
pe an, deci suma totalã disponibilã este de 2.205 florini ºi trebuesc încã
6.384 florini“ (mai puþin de o treime din leafa episcopului, dar nu asta
este problema; Fondul religionar funcþiona ca o fundaþie de tip special,
care producea beneficii uriaºe, care, încetul cu încetul, sunt
„împrumutate“ de statul austriac pentru nevoi militare; s-au adunat
milioane de coroane într-o „mânã moartã“, în loc sã fie folosite milioanele
de coroane din beneficiile anuale pentru susþinerea unui învãþãmânt
românesc; dacã românii din Bucovina au avut o întârziere istoricã, apoi
responsabilitatea revine în întregime lacomului cler, care, prin celebrele
„Dorinþe“, din 1860, anuleazã visurile lui Hurmuzachi de a fi folositã
„averea naþionalã româneascã, numitã Fond religionar“ pentru propãºirea
neamului românesc din Bucovina – n.r.).

În intimatul acestui emis se mai zice cã episcopul Hacman s-a
învoit cu suma de 3.400 florini ºi, eventual, remunerarea anualã cu 300
florini pentru învãþãmântul limbei italiene ori franceze, în fine, spesele
pentru procurarea mijloacelor de învãþãmânt ºi a întocmirilor celor dintãi
ale ºcoalei sã se deie tot din fondul religionariu, dacã nu s-ar putea afla
aiurea.

Emisul ministerial amintit încheie, apoi, aºa: „Dacã va contribui
fondul religionariu suma aceasta (6.384 fl.), apoi se-nþelege de sine cã
ºcoala realã inferioarã va ave caracteriu de institut gr.or., întocmai aºa ca
gimnasiul din Suceavã ºi cã, sub aceastã modalitate, la început se vor
aºãza învãþãtori catolici, deoarece greco-orientali lipsesc, dar îndatã
ce învãþãtorii gr.or. îºi vor fi cãºtigat calificarea legiuitã, învãþãtorii catolici
se vor strãmuta aiurea“.

În raportul sãu din 28 Iuliu (9 August) 1861, episcopul Hacman
consimþi cu toate acestea ºi, astfeliu, urmã resoluþiunea împãrãteascã
din 6 Faur 1862, care orândui cã, în Cernãuþ, are sã se înfiinþeze, pe
lângã ºcoala realã, cea de douã clase, ce trebue sã esiste mai departe,
încã ºi o ºcoalã realã inferioarã gr.or. de trei clase, cu sãlare sistemisate
pentru ºcoalele reale de a treia categorie ºi cã toate spesele, ce resultã
dupã substragerea contribuirii oraºului ºi a comunitãþii israelite, are sã le
poarte fondul religionariu gr.or. din Bucovina.

Pe basa acestei prea înalte resoluþiuni, cu emisul ministerial din
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22 Faur 1862, Nr. 1529/105, între altele, ºi urmãtoarele modalitãþi:
„ªcoala realã inferioarã din Cernãuþ va ave caracteriu de institut

greco-oriental ºi, de aceea, se vor aºeza la dãnsa mai ales învãþãtori de
confesiune gr.or. ºi cu deosãbire candidaþi calificaþi ºi nãscuþi în þarã.
Dintru început, însã, ºi pãnã când vor mai lipsi învãþãtori calificaþi din
numãrul confesionalilor bisericei gr.or., pãnã atunci, afarã de învãþãtoriul
gr.or. de religiune, vor trebui sã se aºeze învãþãtori catolici, pe când, în
mãsura în care-ºi vor fi cãºtigat candidaþii gr.or. calificarea legiuitã, nimic
nu va împedica de a-i strãmuta pe învãþãtorii catolici pe la alte locuri.

ªcoala realã inferioarã va sta, în privinþa îndãtoririlor ei relative
la învãþãmânt, disciplinã ºi drepturi pe aceeaºi treaptã ca ºi ºcoalele reale
de stat.

Limba de propunere la aceastã ºcoalã are sã fie deocamdatã (vor
der Hand) cea germanã“ (datoritã lipsei de manuale ºcolare în româneºte;
ulterior, se vor traduce, în mare grabã ºi cam fãrã noimã, câteva manuale
ºcolare nemþeºti, iar traducerile acelea neîndemânatice vor fi tezaurizate,
fãlos, în capitolele istoriei literare bucovinene – n.r.).

ªcoala are a se activa chiar acuma, amãsurat disposiþiunilor
cuprinse în planul de organisare pentru gimnasii ºi ºcoli reale ºi anume
aºa cã, cu anul ºcolar 1862/63, au sã se deschidã tustrele clasele deodatã“.

Desfãºurarea de pânã acuma, fãcutã dupã acte, am luat-o mai cã
întreagã dintr-o scrisoare a episcopului Hacman, din 23 Iuni (5 Iuli) 1862,
ce-a trimis-o ca rãspuns la urmãtoarea adresã, subscrisã de 82 de fruntaºi
din toate pãturile inteliginþei române bucovinene. Aceastã clasicã adresã
e scrisã aºa:

„Escelenþa Ta
Prea sânþite Domnule Episcop!
Când vorbeºte glasul dãtoriei, trebue sã tacã toate celelalte priviri

ºi nu pregetãm, darã, de a ne adresa cãtrã Escelenþa Ta cu respectuoasa
rugãminte ca sã binevoieºti prea graþios (acest „prea graþios“, pe care
l-am mai întâlnit, sublinia cã faptele unui personaj sau altul s-ar petrece
prin „graþie divinã“ – n.r.) a ne ajuta întru împlinirea aceleia.

Fãcând noi aceasta, ne mãgulim cu speranþa cã ºi Escelenþei Tale
îþi va fi binevenitã ocãsiunea de a susþine, cu toatã autoritatea, înaltele-þi
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posiþiuni cu toatã cãldura pe care suntem dãtori a o simþi toþi, fãrã
deosãbire, pentru pãstrarea drepturilor ºi intereselor naþionale, o causã
atât de sfântã ºi legitimã dupã cum e aceea pe care avem onoarea a o
espune.

Ne mãgulim, zicem, cu speranþa cã Escelenþa Ta, de la care atârnã
acum deciderea acesteia ºi, prin urmare, deciderea despre propãºirea
sau înapoierea moralã ºi materialã a naþiunii, vei îmbrãþoºa, cu toatã
onoarea unui Archipãstoriu, acest sacru interes, a cãrui pãstrare e o dãtorie
generalã cu atât mai neapãratã, cu cât el se aflã în cea mai strânsã legãturã
precum cu fericirea naþiunii aºa ºi cu înflorirea bisericei.

Unind în astã împrejurare atât de momãntoasã puternica-Vã
mijlocire cu stãruinþele noastre, s-ar recunoaºte cu mulþãmire întru aceasta
o dovadã de îngrijirea Escelenþei Tale pentru interesele cele mai sfinte
ale patriei, s-ar recunoaºte cã inimei archipãstoreºti a Prea sânþiei Tale îi
place a binecuvãnta ºi a sprijini tendinþele ºi ostenelele fiilor cari,
credincioºi ºi astãzi ca totdeauna causei naþionale, voiesc a o feri pe
aceasta ºi acuma de vãtãmarea grea care o ameninþã.

Cât de grea ºi de dureroasã ar fi aceastã vãtãmare, lesne vei judeca
Escelenþa Ta, recunoscând, împreunã cu noi, cã de la cultura unei naþiuni
atârnã toatã fericirea, tot viitoriul, toatã esistenþa ei. Cultura, însã,
presupune ºcoale ºi instituþiuni în cari se poate dobândi ºi cari sunt unicele
mijloace pentru rãspândirea ei. Lipsa cea mare, simþitã pânã acuma la
noi, în astã privire, care a fost causa principalã cã în þara noastrã, precum
învãþãtura publicã aºa ºi cultura naþionalã, cu toate binecuvãntatele sale
urmãri, între care e anumea ºi deºteptarea simþului naþional, acest isvor
viu ºi adevãrat al tuturor virtuþilor unui popor, nu au luat întinderea ºi
desvoltarea doritã, au început a se vindeca acum încet, încet, prin
înfiinþarea mai multor ºcoli.

Aceasta urmeazã de când, redobândindu-ºi þara, mai întãiu înainte
de 13 ani ºi apoi, iarãºi, înainte mai bine de un an, prin ostinelile patrioþilor
ºi prin graþia Maiestãþii Sale, a Prea înduratului împãrat, autonomia sa ºi
reconstituindu-se ca deosãbitã, s-au mântuit ºcoalele noastre, în mare
parte, de priveghierea unei autoritãþi ºi biserici strãine ºi s-au delãturat,
darã, cea mai grea împedicare a înfiinþãrii ºcoalelor la noi. Tot de atunci,
s-au întors ºi fondul religionariu în þarã ºi s-au dobândit, pân-acuma,
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mãcar atâta cã autoritatea bisericeascã are un vot, o mai mare înrâurire
asupra administraþiunii lui, pe care, dupã cum bucuros se recunoaºte, au
ºi întrebuinþat-o cu liberalitate în favorul învãþãturei publice. De atunci,
de abia 10 ani încoace, s-au înmulþit ºcoalele pe la sate, s-au îndreptat ºi
îndeplinit cursul preparandiei, s-au completat ºcoala normalã naþionalã
din Cernãuþ, s-au înfiinþat diferite stipendii pentru învãþãcei, precum ºi
pentru candidaþii de profesurã, s-au înfiinþat, în urmã, gimnasiul de la
Suceavã ºi este, chiar acum, dupã ce au sosit, în zilele trecute, precum
am auzit, învoirea de la locuri mai înalte, a se înfiinþa ºi o ºcoalã realã
inferioarã (Under-Realschule) în Cernãuþ.

*
În anul 1851 (31 Decemvre), ieºi patentul împãrãtesc carele,

recunoscând egalitatea bisericelor, concede fiecãreia din acestea
administrãciunea autonomã a intereselor, averii, fundãciunilor ºi tuturor
institutelor sale de cult, binefacere ºi învãþãturã. De atunci, încoace,
adeseori, mai ales în anii din urmã, Maiestatea Sa au confirmat ºi au
consânþit cu dechierãciuni (declaraþii – n.r.) esprese, fãcute din înãlþimea
tronului, acel principiu mare ºi mântuitoriu, carele va rãmâne purure un
act de glorie, un monument al iubirii sale de dreptate, al guvernãrii sale.

Aºa, anume, au dechierat încã Maiestatea Sa ºi în biletul manuscris
din Laksenburg, anul 1857, 9 Septemvrie: „Îngrijirea mea va fi purure
îndreptatã ºi spre aceea ca toate popoarele sã fie pãstrate în individualitatea
lor naþionalã ºi ca culturei limbei lor sã i se deie respectarea cuvenitã“.

Mai târziu, la anul 1859 (20 Juli), au urmat ordinãciunea Maiestãþii
Sale (publicatã cu emisul ministerial din 8 August al aceluiaºi an), prin
care, dându-se urmare practicã voinþei împãrãteºti sus atinse, se
desfiinþeazã legea din 9 Decemvre 1854, cu care se introdusese limba
germanã ca limbã a învãþãmântului în toate gimnasiile ºi se lasã, pe
viitoriu, în voia acelora asupra cãrora cade sarcina susþinerii gimnasiului
ºi dreptul denumirii (respectiv, propunerii) dascãlilor, de a hotãrî care
limbã sã se întroducã de didacticã.

Ce s-au învoit pentru gimnasii se-nþele cã se estinde, cu atât mai
tare, ºi la celelalte ºcoale de asemenea rang.

Tot aºa, prin actele împãrãteºti emanate de la anul 1859 încoace,
s-au consânþit, mai mult încã ºi de repeþite ori, egala îndreptãþire a
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popoarelor, dechierându-se, de ultima oarã ºi foarte lãmurit ºi determinat,
anume în cuvântul de tron al Maiestãþii Sale, la deschiderea senatului (1
Maiu 1861), de o basã fundamentalã a dreptului public, de o necesitate a
imperiului, de un principiu al constituþiunii acestuia, precum ºi de o
îndãtorire a guvernului sãu.

Iatã, darã, cã legile fundamentale, cã înalta voie a prea graþiosului
nostru împãrat ni recunosc, ni asigurã, ni apãrã ºi ni protog (protejeazã –
n.r.) dreptul desvoltãrii naþionale, prin urmare ºi întrebuinþarea limbei în
toate ramurile vieþii publice ºi, cu atât mai mult, în ramul învãþãturii. În
casul de faþã, acest drept e cu atâta mai clar ºi nedubitaver (indubitabil –
n.r.), deoarece ºcoala înfiinþândã (cea din Cernãuþi – n.r.) se face nu cu
cheltueala statului, ci unic cu cea a fondului nostru religionariu (iar se
omit, întru falsa glorie a ortodoxiei, contribuþiile oraºului Cernãuþi ºi a
comunitãþii evreieºti – n.r.)...

*
Cu prea înalta resoluþiune din 4 Septemvri 1862, Maiestatea Sa

încuviinþã toate propunerile ministrului, ordonându-i ca sã le esecute,
ºi-nþãlesul espus sã referede (adreseazã – n.r.) ºi inteliginþei române
(vreme de doi ani, intelectalii bucovineni au purtat o vastã corespondenþã
cu Hacman, rugându-l sã susþinã material cauza învãþãmântului românesc
la Cernãuþi, prin înfiinþarea unei ºcoli superioare, iar acesta, în cele din
urmã, a fãcut demersurile necesare la Ministerul Culturii din Viena –
n.r.).

Emisul ministerial din 24 Septemvri 1862, No. 9795/773 C ºi I,
care publicã resoluþiunea amintitã, provoacã „pe guvernul þãrii sã pãºeascã
fãrã întârziere la activarea ºcoalei reale superioare ºi la îndrumarea
mãsurilor de lipsã spre a cãºtiga candidaþi de profesurã gr.or. ºi cãrþi
potrivite ºcolastice în limba românã.

În acest emis ministerial mai sunt cuprinse ºi urmãtoarele: La
ocuparea posturilor de profesori, directorul ºcoalei reale are sã înainteze
episcopului greco-oriental propunerile sale de aºezare, împreunã cu toate
petiþiunile incurse, episcopul are sã facã o propunere de trei, care, în
scopul definirii definitive, este a se trimite ministerului prin guvernul
þãrii. Asupra culturei religioase a junimei ºi asupra priveghierii
învãþãmântului în direcþiune confesionalã, episcopul greco-oriental îi
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comtet (revin – n.r.) aceleaºi drepturi legale ca ºi ordinariatelor catolice,
în ale cãror diecese se aflã ºcoale mijlocii.

În privinþa petiþiunilor pentru eliberarea de bani ºcolii, cari, de la
2 fl., cum se hotãrârã pentru ºcoala realã inferioarã, se urcã acuma la 4
fl. (având a intra în fondul religionariu), corpul profesoral are sã facã
propunerile de lipsã, are sã le trimitã episcopului ºi acesta guvernului
þãrii, care are dreptul de a decide definitiv.

În 1/13 Iuli 1863, consistoriul bucovinean adresã, prin guvernul
þãrii, cãtrã ministeriul de culte propunerile relative la crearea de stipendii
pentru candidaþi la profesurã ºi la compunerea comisiunii pentru cãrþile
didactice române, fu însã provocat, cu scrisoarea ºefului þãrii din 9 Au-
gust 1863, de a arãta care au sã fie anume membrii acelei comisiuni ºi-n
ce se cuprinde activitatea lor ºtiinþificã, iar mai cu samã literarã de pânã
acuma.

Consistoriul propuse, cu raportul din 20 August (1 Septemvrie)
1863, Nr. 735, pe urmãtoarele persoane ca membri ai acelei comisiuni:
1. pe consilierul ºcolar, Dr. Gustav Bozdech, ca preºedinte al ei; 2. pe
profesorul de limba românã Aron Pumnul, care redigease o carte de
cetire româneascã pentru gimnasiul din Cernãuþ ºi mai compusese ºi o
gramaticã româneascã (Pumnul a fost impus de Alecu Hurmuzachi, în
dauna viitorului mitropolit Teoctist Blajevici – n.r.); 3. pe parochul din
Ceahor ºi protopopul substitut al Cernãuþului, Samuil Andrieviciu
(Silvestru Morariu – n.r.), care a compus mai toate cãrþile de religiune ºi
alte cãrþi didactice pentru ºcoalele poporale româneºti din Bucovina; 4.
pe profesorul de teologie Vasili Ianoviciu, care publicase esplicarea
literarã-istoricã a tuturor evangheliilor ºi a faptelor apostolice, precum
ºi câteva gramatici în limba românã; 5. pe profesorul strãordinariu de
teologie pastoralã Vasile Mitrofanoviciu, care încã era activ în câmpul
literaturii teologice (tocmai scrisese „Creºtinismul ºi Cultura“, un eseu
care meritã durabilitate – n.r.). Membrii acestei comisiuni aveau sã ieie
sama ca traducerile cãrþilor pentru ºcoala realã sã nu conþiie erori contra
spiritului limbei române cari ar fi putut împedica chiaritatea feluritelor
materii.

Mai notãm, încã, cã, la propunerea D-rului Hermann Tausch,
directorul noului institut, se urcarã spesele pentru procurarea primelor
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mijloace de învãþãmânt, de la 3.000, la 4.000 fl. ºi dotarea anualã pentru
aceleaºi mijloace, de la 630, la 1.000 florini...

*
Sã ne întoarcem, acuma, la comisiunea pentru adãptarea cãrþilor

ºcolastice româneºti: La raportul consistoriului nostru din 20 August (1
Septemvre) 1863, Nr. 735, ministerul rãspunde cu emisul din 28
Decemvrie 1865, Nr. 12547, arãtând direcþiunea în care avea sã lucre
numita comisiune. Cuprinsul acestui emis, comunicat Consistoriului cu
emisul guvernial din 9 Ianuarie 1866, Nr. 169 – e urmãtorul:

„În înþelesul prea înaltei resoluþiuni din 4 Septemvre 1862,
comisiunea pentru cãrþi ºcolastice reale, ce se va înfiinþa în Cernãuþ, are
sã cerceteze cãrþile ºcolastice române tipãrite pânã acuma, precum ºi
alte opuri ce se vor arãta potrivite spre acest scop, ºi, cu privire la planul
învãþãmântului în vigoare pentru ºcoalele reale, are sã facã propuneri
amãsurate pentru primirea ºi schimbarea cãrþilor publicate pânã acuma
sau pentru compunerea altora noauã.

Zace mai departe, atât în fiinþa lucrului, cât ºi în calitatea
capacitãþilor disponibile în Cernãuþ, ca comisiunea sã-ºi îndrepte
activitatea sa în doauã direcþiuni: pe de o parte, ea are de cercetat cãrþile
române respective, ori de corespunde cuprinsul lor material cu trebuinþele
învãþãmântului ºcolastic real pentru un obiect anumit ºi pentru o clasã
anumitã; iar pe de altã parte, comisiunea este chematã de a judeca ori de
sunt scrise cãrþile corect ºi amãsurat firii limbei române, ori de este
terminologia întrebuinþatã într’însele amãsuratã usului limbistic stãtorit
pânã acuma ºi ce se atinge de neologisme, ori de sunt formate dupã
legile formãciunii cuvintelor române ºi ori de se potrivesc spre însãmnarea
ideii anumite. Aºadarã, comisiunea se va compune din doauã despãrþituri:
Una are sã se ocupe cu cuprinsul material al cãrþii, iar cealaltã cu adãptarea
limbisticã a ei.

În despãrþitura întãia pot lucra niºte bãrbaþi cari, înzãstraþi cu
cunoºtinþele materiale recerute, cunosc limba românilor într-atâta încât
ei, prin oarecare agiutoriu din partea celor bine cunoscãtori de limbã, sã
fie în stare a judeca în genere ori de se poate întrebuinþa o carte anumitã
la ºcoalele reale sau nu.

Abia atunci când va fi constatatã aceastã judecatã, se va pute trimite
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cartea la despãrþitura a doua spre cercetare limbisticã. De s-ar trece cu
vederea aceastã precauþiune, atunci despãrþiturei a doua uºor i s-ar
întâmpla sã facã un lucru fãrã scop.

Ce se atinge, însã, de compunerea acestor doauã comisiuni, apoi
despãrþitura întãia va consta din consilierul ºcolastic Dr. G. Bozdoch ºi
din directorul ºcoalei reale gr.or. din Cernãuþ, Dr. H. Tausch, cari, la
cercetarea cãrþilor deosãbite, au sã se întãreascã, dupã alegere proprie,
atât cu bãrbaþi din corpul profesoral din Cernãuþ, cât ºi de prin alte cercuri,
cari sunt competenþi în privinþa obiectului amintit ºi poºed cunoºtinþa
limbei române în gradul amintit mai sus.

A doua despãrþiturã, cercetãtoare de limbã, se poate compune sau
din membrii propuºi de consistoriu sau ºi din alþii, aleºi de cãtrã c.r.
presidiu al þãrii.

Preºedinþia în amândouã despãrþiturele va avea-o consilierul
ºcolastic, Dr. G. Bozdoch, mai ales pentru ca el sã sprijineascã succesul
deliberãrilor comisionale prin cunoºtinþele ºi esperienþele sale ºi sã aibã
prospect necurmat asupra cursului deliberãrilor. Tot el are sã mijloceascã
ºi corespondenþa între amândouã despãrþiturele, cari vor lucra neatârnat
una de alta, ºi între guvernul þãrii.

Lucrãrile comisiunii se vor mãrgini, deocamdatã, numai la cãrþile
ºcolastice pentru cele trei clase inferioare. Despre acele cãrþi, pe care le
dechiarã (declarã – n.r.) despãrþitura întãia de neapte sau, însã, chiar în
casul unei judecãþi favorabile asupra lor, pe cari le condamnã despãrþitura
a doua, sã se înºtiinþeze numai simplu guvernul þãrii. Darã, îndatã ce
amândouã despãrþiturele aflã o carte de bunã, atunci pertrãtarea (referatul,
argumentarea – n.r.) sã se trimitã de cãtrã c.r. guvern al þãrii cãtrã înaltul
ministeriu de stat spre deciziune.

Propuneri despre compunerea de cãrþi noauã ºcolastice ºi despre
schimbarea celor esistente se pot face de amândouã comisiunile; mai
nainte, însã, de a le trimite pe acestea cãtrã înaltul ministeriu, guvernul
c.r. al þãrii va întreba despre dânsele ºi pe cealaltã despãrþiturã, care n-a
participat la facerea lor. Deci, spre a putea pãºi la activarea acestei
comisiuni, se pofteºte prea onoratul consistoriu ca sã se asigure, mai
întãiu, ori de se voesc membrii propuºi de consistoriu, adecã protopopul
Samuil Andrieviciu ºi profesorii de teologie Vasili Ianoviciu ºi Vasili



Ion Drãguºanul

162

Mitrofanoviciu sã între în aceastã comisiune ºi, asupra acestui punct,
precum ºi asupra primirii mai multor membri, buni de întrebuinþat într-o
privinþã sau altã, sã-ºi trimitã descherarea sa încoace.

Datum ut supra. C.r. ºef al þãrii: Myrbach m.p.”.
Acuma, consistoriul îi propuse pe opt inºi de membri ai acestei

comisiuni, 4 preoþi ºi 4 mireni, ºi anume: pe protopopul Samuil
Andrieviciu, pe profesorul de teologie Vasili Mitrofanoviciu, pe
profesorul suplent de teologie ºi custodele bibliotecei þãrii Eusebi
Popoviciu (tatãl istoricului George Popovici, cel care ºi-a semnat opera
poeticã cu pseudonimul T. Robeanu – n.r.), pe parochul din Ceahor
Artemi Ieremieviciu (Berariu, cuscrul lui Silvestru Morariu, tatãl
poetului ºi dramaturgului Constantin Berariu – n.r.), pe Alexandru
Hurmuzachi, pe secretariul þãrii, Orest Reni de Herºeni, pe profesorul
de preparandie Ioan Drogli ºi pe profesorul suplean la gimnasiul din
Cernãuþi Ion al lui G. Sbiera (cel care îl suplinea pe Aron Pumnul, care
era bolnav de câþiva ani – n.r.); înºtiinþând despre aceasta pe toþi cei
propuºi, cu rugarea ca ei sã se dechere (sã declare – n.r.) ori de primesc
sã între în comisiune sau ba. Afarã de dl profesor Eusebi Popoviciu,
care se scusã temeinic, toþi ceilalþi primirã cu bucurie propunerea pe
care consistoriul o înaintã, acuma, guvernului spre aprobare. Guvernul
îi decretã pe 6 inºi ca membri ai despãrþiturei a doaua, iar relativ la
profesorul Ioan Drogli fãcu obsãrvarea cã-l primeºte ca locþiitoriu, în
cazul când vreunul din cei 6 ar demisiona.

Despre comisiunea definitivã a acestor doauã secþiuni ale
comisiunii, pe larg în „Foaea societãþii“ din anul 1866. Noi le trecem,
darã, cu viderea, voind a vide numai care a fost resultatul activitãþii lor
practice. Resultatul acesta îl aflãm tot în „Foaea societãþii“ din anul 1867,
în pp. 135, 136, unde cetim cã, în ºedinþa din 4/16 Maiu, membrii secþiunii
a doaua au decis cu unanimitate urmãtoarele:

„1. ca înaltul guvern al þãrii sã binevoiascã a mijloci tipãrirea
manuscriptului pãrþii a treia din istoria naturalã a lui Pokorny
(mineralogie) ºi

2. ca întreg opul acesta, în trãducerea sa româneascã, sã se dechiere
de cãtrã înaltul ministeriu de carte ºcolasticã ºi pentru ºcoalele reale cu
limba de propunere româneascã“.
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Tot în aceastã ºedinþã s-a comunicat ºi pãrerea corpului profesoral
de la ºcoala realã asupra celor mai bune cãrþi ºcolastice în limba germanã,
pe cari membrii secþiunii a doaua au primit sã le traducã în româneºte.

Cãrþile acestea sunt urmãtoarele: 1. Geometria pentru clasa I ºi II,
de Mocnik. 2. Architectura pentru clasa a III, de Gabriely. Chemia pentru
clasa a III, de Hirtenberger. 4. Aritimetica aplicatã, de Mocnik. 5.
Aritimetica pentru clasa I ºi II, de Mocnik. 6. Gramatica germanã, ediþia
16, 1865, de Hoffmann. 7. Geografia, de Dr. Klun (cartea asta începuse
a fi tradusã). 8. Fisica, de Dr. Schabus.

Ce s-au întâmplat mai departe cu aceste cãrþi nu ºtim (cãrþile lui
Pokorny au fost traduse de profesorul sucevean Animpodist Daºchievici
– n.r.), ar fi, însã, de interes public dacã vreunul din bãrbaþii noºtri, care
au lucrat, pe atunci, la acele cãrþi, ar binevoi a publica în „Revista Politicã“
întreg resultatul relativ la secþiunile comisiunii, despre care astãzi nu se
mai ºtie nimic.

*
ªcoala realã (din Cernãuþi, precum mai toate ºcolile româneºti

din Bucovina – n.r.), cel puþin pentru noi, românii, n-a adus mai cã nici
un folos, asta ni-o dovideºte faptul cã, în decurs de 25 de ani, ea a fost
frecventatã numai de 683 elevi români, între cari foarte mulþi din
România“ (Constantin Morariu, Prelegerea „Istoricul ºcoalei greco-
orientale din Cernãuþi“, publicatã în „Revista Politicã”, nr. 7 din 1 Aprilie
1889, pp. 14-18, nr. 8 din 15 aprilie 1889, pp. 9-14, nr. 9 din 1 Maiu
1889, pp. 5-10, nr. 10 din 15 Maiu 1889, pp. 9-12, nr. 11 din 1 Iuniu
1889, pp. 11-14, nr. 12 din 15 Iuniu 1889, pp. 8-10)

*
ªtim, cu bunã samã, cã înainte de venirea þãrii noastre la împãrãþirea

Austriei (1774), sistemul ºcoalelor publice nu era cunoscut în
Bucovina. Darã cum cã pe atunci au esistat mai multe ºcoale private,
despre care avem date sigure, anume în doauã documente publicate de
dl profesor Isidor cavaleriu de Onciul, în studiul sãu „Despre mersul ºi
desvoltãmântul culturei teologice ºi clericale în Bucovina“, tipãrit în
„Candela“ din anul 1883. Unul din acelea documente cu suprascriere
germanã, „Kurze Beschreibung uber die Entstehung der allhiesigen
Kerikalschule, daun ihren Fortgang“, de altfeliu însã scris româneºte ºi
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pãstrat între actele consistoriului nostru, ni spune cã în vremile cele mai
nainte de întrarea acestei þeri sub milostiva moºtenire a Împãratului
Austriei, „cãlugãrii, preoþii mireneºti, diaconii ºi alte cinuri duchovniceºti
se aºezau din candidaþii acei carii din ºcoalele de rând erau învãþaþi în
ºtiinþa cetirei, scrisorii, cântãrilor ºi orânduirilor, rugãciunilor ºi
slujbelor bisericeºti, un mic catechisis, testamentul nou ºi din parte cel
vechiu“, mai departe cã „ºcoalele pentru acest feliu de învãþãturi erau la
Episcopie, pre la mãnãstiri, pre la târguri ºi la câteva însemnate sate“, cã
„pentru cheltuiale þinerii ºcoalelor de la Episcopie, de prin târguri ºi sate
era obicinuitã dajde, dupã care fiecare preot de mir ºi diacon era datoriu
a da la eparchialnicul Episcop câte 4 fl. 30 creiþari pe an, din cari bani
Episcopul þinea acele ºcoale ºi acea priveghiare asupra lor“ (în condiþiile
în care trei sferturi din Moldova aveau statut de averi mãnãstireºti, deci
aparþineau bisericii lui Iisus Hristos – n.r.), în fine cã „pentru ºcoalele
mãnãstireºti, mãnãstirile singure purta de grijã“.

Dupã documentul al doilea, ºcoala din mãnãstirea Putna, care a
esistat încã în anul 1778, a fost cea mai însãmnatã, cãci într‘însa se învãþau
obiectele urmãtoare: „Ceaslovul, psaltirea, octoichul, catechisul
moldovinesc ºi rusesc, alcãtuirea scrisorilor moldovineºte, psaltichia dupã
melodia greceascã, gramatica, geografia cea tãlmãcitã de Episcopul
Amfilochie dupã Bufier, retorica, peatra scandelii asupra despãrþirei
bisericilor, epistola archieiscopului Eugenie, istoria bisericei dupã Eusebie
ºi alþi istorici de la începutul creºtinãtãþii pânã la veacul al noauãlea ºi
pânã la soborul din Florenþa, ºi o prescurtare a filosofiei platonice“. Tot
în acest document aflãm numiþi doi învãþãtori ai ºcoalei din Putna, anume
pe „Varftolomeiu Mazeranul, mãdulariu al academiceºtii Teologii
Chievului ºi îndreptãtoriu ºcoalelor domneºti, episcopiceºti ºi mãnãstireºti
a Moldaviei, ºi pe ieromonachul Ilarion, mãdulariu al filosofilor
Patmosului ºi învãþãtoriu Psaltichiei ºcoalelor Moldaviei“.

Precum videm, generalul Spleny, primul administrãtoriu militar
al Bucovinei, avea destul temeiu de a zice, în „proiectul sãu de
administrare militarã“ pentru þara noastrã, adresat consiliului de rãsboiu
aulic din Viena în 10 Decemvre 1774, cã „ar fi bine ºi de folos de a
înfiinþa în Cernãuþi ºi Suceavã, sub priveghierea cãlugãrilor, doauã ºcoli
lãtineºti de câte 4 clase“, pentru cã cãlugãrii erau, pe atunci, în faptã
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luminãtorii poporului nostru (nu exista, pe atunci, nici o carte de uz di-
dactic în limba românã, învãþãmântul desfãºurându-se în limba slavonã;
nici mãcar tipãriturile lui Varlaam, de care se face atâta caz, nu erau
scrise în limba românã, precum aþi putut observa în „Cronica episcopiei
Rãdãuþului“; de fapt, mult lãudatele ºcoli mãnãstireºti funcþionau mai
curând prin cursuri de alfabetizare ºi de îndoctrinare – n.r.).

Dupã o consignãþiune din luna lui April 1780, erau, pe atunci, în
Bucovina numai opt învãþãtori, anume câte unul în mãnãstirea Putna, în
Cernãuþ, Siretiu, Câmpulung-moldovinesc ºi 4 în Suceavã, dintre cari
unul era neamþ ºi unul grec-fanariot, ºi în toatã þara esista numai noauã
ºcoli, adecã: ºese româneºti, una nemþascã, una greceascã ºi una
latineascã, dintre cari 4 se aflau în Suceavã. ªcoalele acestea, afarã de
cea nemþascã, au esistat încã înainte de ocuparea austriacã.

Pe lângã cele înºirate pânã aice, ni mai spune dl Dimitrie Isopescul,
într-o schiþã scurtã, intitulatã „Romanisches Schulwesen“ ºi publicatã în
„Raportul despre învãþãmântul austriac, edat cu ocasiunea esposiþiei
universale din 1873 de esposiþia colectivã a ministeriului de instrucþiune,
partea a II, pag.560“, cã în târgurile ºi satele bucovinene fãrã ºcoale
erau, înainte de anul 1774, preoþii ºi dascãlii bisericeºti unicele persoane
cari puteau sã-i înveþe pe cei doritori de învãþãturã ºi cã învãþãtori anumea,
mai ales greci-fanarioþi, îºi þineau pentru copiii lor numai boierii cei avuþi
ai þãrii...

*
ªtim cã, sub administrarea militarã, se aflau în Bucovina, în anul

1780, numai 8 învãþãtori, anume 6 români, unul grec-fanariot ºi unul
neamþ, dintre cari numai acest din urmã era un venit în þarã..

Trei ani mai târziu, vizitând marele Împãrat Iosif II Bucovina,
porunci generalului-maior baron de Enzenberg sã înfiinþeze ºcoale
pretutindeni în þarã, sã chieme învãþãtori din Ardeal ºi din Ungaria cari
sã ºtie limba românã ºi germanã, în fine sã introducã învãþãmântul
obligãtor pentru întreaga poporãþiune.

Astfel, cele dintãi ºcoala poporale bucovinene ce se înfiinþarã sub
stãpânire austriacã îºi primirã învãþãtorii din Ardeal, din acel isvor de
luminã româneascã care a dat þãrii munteneºti pe marele dascãl Georgi
Lazãr, Moldovei pe August Treboniu Laurian ºi alþi apostoli naþionali
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ieºiþi din ºcoalele din Blasiu (Blaj – n.r.), iarã Bucovinei pe nemuritoriul
Aron Pumnul.

Prin „planul de regulament“, publicat sub împãratul Iosif II, se
hotãrî cã din veniturile fondului religionar are a se îngriji prin crearea de
ºcoale pentru creºterea poporului în genere, cã ºcoalele naþionale capitale
pentru limba moldoveneascã din Cernãuþ, Siretiu, Suceava, Zastavna,
Câmpulungul-moldovenesc ºi Vaºcãuþ au sã se clãdeascã, au sã fie
înzãstrate ºi susþinute tot pe spesele fondului, precum pe spesele aceluiaºi
fond trebuie sã se înfiinþeze ºi ºcoale triviale în toate locurile unde se
aflã biserici parochiale ori filiale. Paragraful 10 din Cap. V al planului
de regulament dispune cã învãþãtorii ºcoalelor poporale din Bucovina
au sã se creascã în cele doauã ºcoale normale din Cernãuþ ºi Suceava,
ceea ce consunã pe deplin cu „regulamentul ºcolar“ emis de împãrãteasa
Maria Teresa în anul 1774, prin urmare cu planul învãþãmântul poporal
din întreaga monarchie. Dupã paragraful 18 din cap. V al planului de
regulament, avea sã se predeie învãþãmântul în ºcoalele normale,
districtuale ºi triviale numai în limba moldoveneascã ºi nemþascã.

ªcoalele înfiinþate pe temeiul acestor dispoziþiuni erau menite, întru
adevãr, pentru trebuinþele poporului bucovinean de pe atuncia atât în
privinþa naþionalã, cât ºi confesionalã, cãci un raport (al consistoriului
nostru) din anul 1848, Nr. 2870, despre starea ºcoalelor poporale, adresat
ministeriului de culte, ni spune cã primii învãþãtori ai ºcoalelor noastre
celor dintãi erau „toþi naþionaliºtii ori oameni cunoscãtori de limba
naþionalã. Aºa era, la ºcoala cãpitalã din Cernãuþ, de Marki
(transilvãnean), care ºtia perfect moldovineºte (de Marki, conform
cercetãrilor lui Teodor Bãlan, publicate în „Codrul Cosminului“ din 1926,
era târg-mureºean, deci vorbea ºi limba românã – n.r.), apoi Bothy, Balint,
Voronca etc., la ºcoala capitalã din Suceava erau Rogojinschi, Petrovici
ºi Herceac, la ºcoala din Câmpulung Teutel, la cea din Siretiu Talpalar“.
ªi cum cã aceste ºcoale erau menite pentru trebuinþele poporului ºi-n
privinþa confesionalã ni dovedeºte rescriptul împãrãtesc din 10 Ianuarie
1784, dupã care „toate hotãrârile în chestiuni ºcolare se fãceau sub
privighierea ori cel puþin cu ºtirea episcopului bucovinean ºi a
consistoriului sãu“.
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*
Spre nefericirea noastrã, în acelaºi an când, prin planul de

regulament, se puse fundamentul cel mai solid pentru prosperarea fireascã
a învãþãmântului nostru poporal, tocmai atunci ieºi, în 8 August 1786, ºi
patentul împãrãtesc prin care se decretã împreunarea Bucovinei cu Galiþia.
Ca diregãtorie ºcolasticã supremã începu, acuma, sã funcþioneze ºi pentru
þara noastrã „regescul consens normal de studii“ din Lemberg, în frunte
cu „regescul inspector de ºcoale normale“ pentru Galiþia osticã ºi cu
Guberniul din Lemberg.

Guberniul desrãdicã în Bucovina, în anul 1793, învãþãmântul
obligãtor, iarã înfiinþarea de ºcoale o lãsã în arbitriul comunelor. În urma
acestei proceduri, rãmaserã, din 32 de ºcoale cu învãþãtori români, ce
esistau în anul 1792, numai 14, adecã: o ºcoalã româneacã-nemþascã în
Cernãuþ, 9 ºcoale româneºti-nemþeºti pe la þarã, douã ºcoale curat
româneºti în Siretiu ºi Suceava, o ºcoalã ungureascã ºi una armeneascã
(ºcolile dispar, aºa cum se vede, datoritã delãsãrii noastre, provocatã ºi
de revolta ortodoxã împotriva subordonãrii catolice – n.r.).

Darã o loviturã ºi mai grea i se dete instrucþiunii noastre poporale
dupã desfiinþarea inspectoratului ºcoalelor poporale din Lemberg, în anul
1816. De la acel an, primi agendele administrative ale acestui inspectorat
diregãtoria cercualã (Kreisamt) din Cernãuþ, iarã agendele conducerii ºi
ale privighierii ºcoalelor noastre i se încredinþarã consistoriului romano-
catolic din Lemberg.

Într-aceea se întroduse un curs pedagogic de 6 luni numai la ºcoala
normalã din Cernãuþ. Cum cã acel curs n-au putut fi folositor intereselor
poporului nostru ni dovideºte lupta crâncenã ce se iscã, de la anul 1816
înainte, între consistoriul nostru ºi între cel romano-catolic. Aºa cetim
într-o motivare a raportului amintit, din 26 August (7 Septemvre) 1848,
Nr. 2870, adresat de consistoriu ministeriului de instrucþiune, cã, dupã
anul 1816, „în puterea unei orânduiri emise ºi strict observate de
consistoriul romano-catolic din Lemberg, nici un naþionalist nu se primea
de învãþãtor (dar noi, din pãcate, nici nu aveam învãþãtori – n.r.), dacã nu
jura mai întãiu cã se leapãdã de credinþa pãrinteascã; cã posturile de
învãþãtori se încredinþau strãinilor, cari nu cunoºteau limba naþionalã
defeliu, cã limba moldovineascã se învãþa foarte puþin, cea rusascã însã
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deloc, iar limba polonã se punea ca limbã principalã, alãturea cu cea
nemþascã, ºi se învãþa cu atâta zel ca ºi când Bucovina ar avea naþionalitate
polonã. Cu o conducere aºa de antinaþionalã – zice motivarea mai departe
– se prea înþelege cã instrucþiunea poporului nu putu sã prospereze.
Poporul nu-ºi trimise copiii la ºcoalã, pentru cã prinse urã contra
mãsurilor ce-i batjocoreau religiunea moºtenitã ºi-i jigneau adânc
simþul naþional, ºi urmarea a fost cã acest popor nu ºtie astãzi (1848)
nici scrie, nici ceti, soarte de cari au parte chiar deputaþii sãi din dieta
imperialã“ (inexact: toþi þãranii din dieta imperialã ºtiau sã scrie, ºi încã
româneºte, o dovadã în acest sens reprezentând-o textul rãdãuþeanului
Michail Bodnarescu, deja reprodus, dar ºi corespondenþa dintre deputaþii-
þãrani, pe care o putem afla prin vechile gazete bucovinene – n.r.).

Asemenea plângeri afãm ºi-n raportul amintit al consistoriului
nostru din anul 1848, Nr. 2970, în care se zice cã „dupã ce s-au nesocotit
multele representaþiuni ale consistoriului de aice, din 24 April 1826, Nr.
618, 30 April 1832, Nr. 1379, 20 Iuni 1833, Nr. 1309, 20 Martie 1834,
Nr. 404, 15 Decemvre 1836, Nr. 3224, ºi dupã ce, cu emisele înaltului
Guberniu din 19 Iuli 1833, Nr. 39031, 29 Martie 1934, Nr. 15134 ºi 16
Septemvre 1834, Nr. 68163, ºcoalele amintite (cele înfiinþate sub
administrarea militarã) ºi cele de mai târziu s-au declarat de ºcoale
catolice; dupã ce naþionaliºtii furã opriþi de a fi învãþãtori la acele ºcoale,
limba þãrii fu delãturatã dintr‘însele ºi-n locul ei începu a se învãþa limba
polonã; dupã ce consistoriul de aice ºi preoþimea sa nu mai putu sã
participe la conducerea ºcoalelor poporale, fiindcã privighierea lor îi era
încredinþatã consistoriului metropolitan din Lemberg, atunci, încetul cu
încetul, pãrinþii au trebuit sã se desguste de a-ºi mai trimite copiii la
ºcoalã, din care nu mai aveau nici un folos pentru cã învãþãtorilor poloni
li lipsea cunoºtinþa limbei, ei nu erau în stare sã-l facã pe un copil de
moldovan sã priceapã nici cel mai simplu concept. Aceste sunt causele
principale de ce a rãmas instrucþiunea poporalã din Bucovina atât de
înapoiatã“ (pentru cã trufaºa noastrã preoþime n-a contracarat cu
întemeierea unei ºcoli româneºti de învãþãtori ºi cu grabnica traducere a
manualelor ºcolare germane – n.r.).

Spre a face sã prospereze învãþãmântul nostru poporal ºi spre a
delãtura rãul ce se încuibase în el prin vitrega administrare a consistoriului
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galiþian, se adresã consistoriul nostru, în 3/17 Septemvre 1837, la
Guberniu cu un raport care conþinea propunerile de îndreptare. În 18
Mai 1844, urmã, apoi, urmãtoarea resoluþiune împãrãteascã:

„1. Norma generalã cã o parochie trebue sã aibã o ºcoalã sau,
dacã cere trebuinþa, ºi mai multe ºcoli poporale, este a se privi ca regulã,
de la care sã poate face abatere numai sub anumite împregiurãri locale.
Dacã se poate înfiinþa în o comunã, unde poporaþiunea greco-neunitã ºi
cea catolicã e împãrþitã în doauã parochii, numai o ºcoalã, ºcoala asta
are sã fie catolicã.

2. Privighierea ºi conducerea ºcoalelor greco-neunite este a se da
în sama episcopului diecesan ºi a consistoriului sãu ºi la aceste ºcoli
sunt a se aºãza învãþãtori greco-neuniþi.. Limba de propunere în ºcoalele
triviale este limba pãrinteascã a copiilor ce cerceteazã ºcoala, iar în
ºcoalele capitale limba germanã are sã se adauge ca obiect de învãþãmânt.

3. Chiar acuma trebue fãcut începutul pentru înfiinþarea unei ºcoale
capitale, împreunatã cu un curs de preparandie, în Suceavã. Tratãrile
relative la înfiinþarea unei ºcoale cantorale în Cernãuþ au sã urmeze
deosebit.

4. Fondul religionar este potrivit pentru sprijinirea ºcoalelor greco-
neunite, darã el n-are a se privi astfel, ca ºi când ar trebui sã poarte toate
cheltuelele ºcoalelor numai singur, fãrã ajutorul comunelor, domeniilor
ºi patronilor. Prin urmare, trebue de cugetat ori de se poate stãtori o
normã generalã în privinþa înfiinþãrii ºi susþinerii ºcoalelor din acest fond
sau poate cã cheltuelile lui ar fi de hotãrât în fiecare cas dupã însuºiile
(însuºirile – n.r.) comunelor unde este a se înfiinþa o ºcoalã“.

Unul din cele mai însemnate puncte ale acestei resoluþiuni din 18
Mai 1844 este, pentru cercetãrile noastre, acela care orânduieºte sã se
înfiinþeze în Suceava o ºcoalã capitalã împreunatã cu un curs de
preparandie, cãci aice e vorba de prima ºcoalã de feliul acesta, care ar fi
putut da þãrii noastre învãþãtori harinici pentru ºcoalele poporale. Însã ºi
cu privire la acest punct cetim, în raportul consistorial din 1848, Nr.
2970, cã „tratãrilor ce soposeau sã se înfiinþeze în Suceava o ºcoalã
capitalã împreunatã cu un curs de preparandie li se puse în contra voinþei
lãmurit esprimate a Maiestãþii Sale din partea consistoriului din Lemberg
ºi a preoþilor catolici însãrcinaþi cu inspectoratul ºcoalelor districtuale
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din Bucovina multe ºi feliurite pedeci, din care causã nu puturã fi scoase
la capãt“ (în realitate, refuzul consistoriului ortodox de a stabili bursele
de studiu pentru tinerii români, care urmau sã fie trimiºi la Viena, pentru
a deveni profesori ºi a lua, astfel, pulsul învãþãmântului european, a dus
ºi la întârzierea gimnaziului din Suceava, aprobat din 1848 ºi deschis, în
1856, dar numai cu „despãrþiturã germanã“, Francisc Iosif mizând pe
orgoliul ortodox; ºi, într-adevãr, abia atunci s-a milostivit consistoriul în
a acorda acele burse, din care a beneficiat, printre alþii ºi mãrturisitorul
Vasile Bumbac – n.r.).

Pentru marea însemnãtate a acestei chestiuni ºcolare, vom esamina
pedicile amintite mai de aproape, mai întãiu, însã, trebue sã notãm cã
consistoriul catolic din Lemberg împãrþi, pe basa resoluþiunii din 18 Maiu
1844, „cercul bucovinean“ (Bukowinaer Kreis), în mod provisorie, în
trei districte ºcolare, anume al Cernãuþului, Rãdãuþului ºi Sucevii,
denumind de inspector ºcolar în districtul Cernãuþului pe parochul latin
din Sadagura, Anton Holinski, în districtul Rãdãuþului pe parochul
latin din Siretiu, Johann Wachowski, ºi în districtul Sucevii pe capelanul
latin din Gura Humorului, Anton Bereznicki.

Sã videm, acuma, cum au proces autoritãþile noastre ºcolare de pe
atuncea faþã de punctul al treilea din resoluþiunea împãrãteascã din 18
Maiu 1844, care orânduieºte înfiinþarea unei ºcoli capitale împreunatã
cu un curs de preparandie în Suceava.

Consistoriul galiþian îl provocã pe inspectorul ºcolar din þinutul
Sucevii, Anton Bereznicki, cu emisul din 14 Martie 1846, Nr. 144, ca sã
raporteze, cu de-amãruntul, despre întocmirea ºi împãrtãºirea
învãþãmântului de la ºcoala greco-neunitã din Suceavã, spre a se
încredinþa ori de mai e acolo de lipsã sã se înfiinþeze o ºcoalã capitalã,
proectatã ºi îmbinatã cu un curs de preparandie.

Bereznicki scrie, chiar la începutul raportului sãu dtto 1 Maiu 1846,
Nr. 62, cã „înfiinþarea unei ºcoale capitale greco-neunite în Suceavã este
contrarã scopului ºi de prisos“, pentru cã în Suceavã esistã, acuma, o
ºcoalã capitalã, în care copiilor greco-neuniþi li se predã învãþãmântul în
mod cu totul legal ºi în limba moldovineascã din catichisul cel mic,
aprobat de sinodul din Carloviþ în anul 1774, din bucoavna
moldovineascã, din ceaslov, psaltire ºi din scrierea moldovineascã; pentru
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cã, prin înfiinþarea numitei ºcoli capitale naþionale, ºcoala capitalã
esistentã s-ar degrada la o ºcoalã trivialã ºi s-ar jegni amicia ºcolarã ;
pentru cã în întreaga Bucovinã cu greu s-ar afla indivizi greco-neuniþi
vrednici pentru învãþãtorie (ºi mare adevãr a grãit – n.r.), pentru cã doauã
ºcoli de acelaºi fel i-ar cãusa erariului spese mari, iarã resultatul ar
cumpeni ostenelele ºi cheltuelele doarã numai într‘atâta cã i s-ar face pe
voie episcopului greco-neunit din Cernãuþ (iarãºi, un adevãr – n.r.).

Bereznicki îºi încheie raportul aºa: „Înfiinþarea unei ºcoale capitale
greco-neunite în Suceavã e contrarã scopului ºi cu totul de prisos“... ºi
ar fi cu cale de a nu se preface ºcoala trivialã din Suceava, ci, spre
exemplu, cea din Rãdãuþ nu într-o ºcoalã greco-neunitã, ci în o ºcoalã
capitalã cesaro-regeascã ºi comunã pentru toþi confesionalii.
Învãþãtorii pentru ºcoala aceasta, precum ºi pentru cea capitalã nemþascã
din Suceavã, sã ºtie limbile þãrii, anume nemþasca, moldovineasca ºi
policeasca. Astfel, pe unde încã nu esistã ºcoale nu va fi de lipsã a se
întroduce prin înfiinþarea de ºcoli greco-neunite, o stãrpiturã de sistem
ºcolar  (Afterschulwesen), care pune numai pedici adevãratei
învãþãturi poporale (cu pãrere de rãu, dar ºi cu revoltã, trebuie sã
recunoaºtem cã asta a fost învãþãmântul românesc în Bucovina pânã pe
la anul 1870, „o stârpiturã de sistem ºcolar“, prin care clerul ºi-a exercitat
dominaþia – n.r.). Chiar în comune fãrã ºcoale e mai cu cale sã se înfiinþeze
ºcoli cesaro-regeºti (catolice), decât greco-neunite, iar cele catolice pot
fi cercetate cu mai mult folos ºi de copiii necatolici sau greco-neuniþi.

La acest raport alãturã Bereznicki, dupã cum însuºi zice ºi raportul
directoriului de la ºcoala capitalã din Suceavã despre organisarea ºcoalei
triviale moldovineºti de acolo, sau ca sã înduc cuvintele cele mult
vorbitoare ale originalului, „die von der Suceavaer Hauptschuldirection
dargelegte Nachweisung uber die Organisation der daselbst bestehenden
(bestandenen) moldawischen Trivialschule“. Grozav de multã ironie zace
în parantesa „bestandenen“, cãci sã nu uitãm cã consistoriul galiþian îºi
ia de basã acea „Trivialschule bestandene“ ca sã se orienteze în privinþa
înfiinþãrii ºcoalei decretate de Monarchul.

Raportul directorului de la ºcoala trivialã din Suceavã, Franz Theil,
poartã data 18 April 1846 ºi conþine 9 puncte ºi o încheiare.

Cele 9 puncte sunt urmãtoarele:
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1. Frantz Theil a primit în samã ºcoala capitalã ºi ºcoala de copile
din Suceavã în 2 Mai 1833.

2. ªcoala capitalã avea cinci odãi mari de învãþãmânt, dintre cari
în patru erau împãrþiþi elevii ºcoalei capitale, iar în a cincia elevii ºcoalei
triviale celei moldovineºti, pe când ºcoala de copile era internatã într-un
edificiu separat din suburbiu. ªi, fiindcã ºcoala cea trivialã-moldovineascã
era cercetatã numai de 24 elevi ºi ºcoala de copile numai de 30 eleve, de
aceea directorul Theil fu nevoit a împreuna, cãtrã finea lui Maiu 1833,
din feliurite cause de serviciu, pe ºcolarii moldoveni ai ºcoalei triviale
cu ºcolarii ºcoalei capitale, iarã ºcoala de copile o transfera în localul
deºert al ºcoalei triviale.

3. Deºi numãrul ºcolarilor a crescut foarte mult sub conducerea
lui Theil, totuºi în ºcoalã pot sã fie primiþi încã 160-180 de copii.

4. Direcþiunea a grijit ca copiilor de la ºcoala trivialã sã li se predeie
învãþãmântul în limba moldovineascã ºi, deºi învãþãtorul moldovan a
fost scos din serviciu deja în Octomvre 1836, totuºi învãþãmântul acesta
n-a suferit nici o scãdere.

5. Inconveninþele ivite prin scoaterea acelui învãþãtor din serviciu
ºi delãturarea lor se va spune mai la vale.

6. Pe când ºcoala cea trivialã-moldovineascã era separatã, copiii
moldoveni învãþau într‘însa numai catechismul cel mic, aprobat de sinodul
de la Carloviþ, în anul 1774, bucoavna moldovineascã, ceaslovul ºi
psaltirea, darã, de când este împreunatã ºcoala trivialã cu cea capitalã, se
traduc cu copiii ºi cãrþile nemþãºti în limba lor maternã.

7 ºi 8. Dintre cãrþile scolastice moldovineºti, îi sunt cunoscute
directorului numai cele 4 cãrþi amintite, prin urmare nu se poate
desconsidera greutatea ce o întâmpinã un învãþãtor de naºtere neamþ
când e vorba sã-i înveþe pe copii numai moldovineºte, deºi limba aceasta
nu-i este necunoscutã, ºi cu toate acestea copiii moldoveni de la ºcoala
trivialã au progresat la ºcoala capitalã cu mult mai mult decât la ºcoala
trivialã moldoveneascã separatã.

9. Fiindcã copiii ºcoalei triviale finesc învãþãmântul la ºcoala
capitalã cu mai mare folos, de aceea nu-i de lipsã a despãrþi ºcoala trivialã
de cea capitalã, nici nu e consult a lucra sã se înfiinþeze aice o ºcoalã
capitalã greco-neunitã, cãci despãrþirea tineretului gr.n. de ºcoala capitalã



173

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

ar însemna disolvarea acestei ºcoale, fiindcã numãrul greco-neuniþilor
întrece cu mult pe cel al nemþilor.

*
Încheiarea cea lungã a raportului lui Theil se ocupã cu urmãtoarea

esplicare detailatã a punctului 5, cã învãþãtor al ºcoalei triviale
moldovineºti din Suceavã a fost Ioniþã Botezat, care, din causa
bãtrâneþelor, fu înlocuit, mai târziu, prin învãþãtorul Vasilie Creangã.

Dupã împreunarea ºcoalei triviale cu cea capitalã, Vasilie Creangã
fu scos din serviciu (s-a mutat la Burdujeni ºi a avut dese conflicte cu
grãnicerii, din cauza unei bucãþi de pãmânt aflatã pe graniþã – n.r.) ºi
ºcolarii moldoveni rãmaserã numai cu catechetul lor, ceea ce cetãþenilor
moldoveni ai Sucevei nu putu sã li convie defel, pentru cã învãþãtoriul
moldovan îi însoþia pe copiii moldoveni la bisericã, repeþia cu dânºii în
limba moldovineascã lecþiile de religiune, îi învãþa cântãrile bisericeºti,
împãrtãºia învãþãmântul privat din limba moldovineascã în cele mai alese
case ale greco-neuniþilor etc., aºadarã, dupã opinia publicã, învãþãtoriul
moldovan avea de îndeplinit lucruri de mare însemnãtate.

Spre a molcomi, acuma, acea opinie publicã aþâþatã, nu este tocmai
de lipsã înfiinþarea unei ºcoale capitale greco-neunite, ci, spre acest scop,
e destul sã se denumeascã un învãþãtor moldovan pentru ºcoala trivialã,
ce-i împreunatã cu ºcoala capitalã.

Pe temeiul acestor doauã rapoarte, ale lui Bereznicki ºi Theil, zice
consistoriul catolic din Lember, într-o scrisoare din 27 Iuni 1846,
Nr. 325, adresatã Guberniului, cã „înfiinþarea unei ºcoale capitale în
Suceavã anume pentru copiii gr.n.u. nu este nici de lipsã, nici de dorit”.

Atât scrisoarea aceasta, cât ºi raporturile lui Bereznicki ºi Theil,
le adresã Guberniul, în 21 Mai 1847, Consistoriului nostru spre a-ºi da
pãrerea. Cu darea acestei pãreri fu însãrcinat protopresviterul din þinutul
Sucevii Lazãr Grigorovici (parohul din Bosanci, al cãrui fiu va studia
numai în germanã ºi va ajunge chiar ºi procuror-ºef al Vienei – n.r.),
care, în raportul sãu, scrie, între altele, ºi urmãtoarele:

„Dacã ar cerceta numai o parte a copiilor moldoveni din acest
þinut ºcoala capitalã din Suceavã, atunci ºcoala asta ar fi prea micã chiar
numai pentru copiii moldoveni. Însã din estractele direcþiunii videm cã
atât ºcoala capitalã, cât ºi cea trivialã moldoveneascã, sunt cercetate numai
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de 15 Moldoveni ºi de ce? Pentru cã nici un învãþãtor nu este naþionalist,
niciunul n-are ideie de limba moldovineascã, ºi tatãl cari are un bãiet
bun de ºcoalã ºi cu privire la împregiurãrile sale ºi la economia sa ar voi
sã înveþe copilul sãu numai în limba moldovineascã, nu cuteazã defeliu
sã-ºi ducã bãietul la ºcoalã, cãci, pe de o parte, el nu se poate înþelege cu
învãþãtoriul în privinþa ºcolirii bãietului, pe de altã parte, sunt multe
esemple cã copiii ieºiþi din ºcoala capitalã au învãþat moldovineºte atât
de rãu, încât au trebuit sã înveþe limba moldovineascã pe la învãþãtorii
privaþi, iar limba nemþascã n-o ºtiau defeliu.

Afirmarea – zice mai departe Grigorovici – cã pentru limba
moldovineascã se poartã destulã grijã la ºcoala capitalã stã în contrazicere
cu conºtiinþa directorului Theil, pentru cã nici un învãþãtor de la acea
ºcoalã nu ºtie moldovineºte, iarã limba polonã este amestecatã în
învãþãmânt pe cât se poate. ªi cum cã limba moldovineascã e în adevãr
nesocotitã, asta o dovideºte împregiurarea cã, pe temeiul unor sfaturi
rãutãcioase ºi la timp destul de neoportun, ºcoala trivialã cea
moldovineascã s-a împreunat cu ºcoala capitalã ºi, astfel, i s-a luat naþiunii
moldovineºti ºi cea mai micã speranþã de cultivare în limba sa maternã”.

Afarã de cãrþile scolastice moldovineºti amintite de Theil,
Grigorovici scrie cã esistã ºi urmãtoarele cãrþi: 1. Partea I ºi a II a
manualului românesc pentru învãþãtori gr.n.u. din statul austriac, tipãrit
în Viena. 2. Cartea de cetire, tipãritã deodatã cu catechisul, în anul 1774.
3. O aritmeticã, tipãritã în Viena. 4. Gramatica tipãritã în Cernãuþ de A.
de Marki. 5. Gramatica tipãritã în Cernãuþ de Blajevici (am avut ocazia
sã citesc gramatica lui Marki ºi sã mã conving cã prin intermediul unei
astfel de stufoºenii nu se poate învãþa româneºte – n.r.).

„Pânã acuma – zice Grigorovici – n-a putut fi învãþãtor nici un
greco-neunit, chiar dacã poseda el calitãþile cele mai escelente, darã mulþi
poleci nevrednici ºi cu totul neapþi pentru învãþãtorie figureazã ca
învãþãtori nemþi. De se va trezi, însã, spiritul prin auspicii de înaintare la
ºcoalele naþionale, atunci, cu bunã samã, se vor afla destui oameni cari
se vor cultiva în literatura limbei materne ºi, astfel, vor fi de folos
ºcolarilor.

Asemenea – mai zice Grigorovici – trebue sã dojeneascã
subsãmnatul ºi neruºinata afirmare a inspectorului Bereznicki, care
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susþine cã în întreaga Bucovinã se aflã numai 5 indivizi slab calificaþi
pentru învãþãtorie. În Bucovina sunt destui oameni pe deplin calificaþi
pentru acest ram, cari, însã, apãsaþi, pân-acuma, în înaintarea lor de cãtrã
învãþãtorii catolici ºi sistemul lor, îºi câºtigã pânea de toate zilele numai
cu învãþãmântul privat ori pe alte cãi oneste, sau chiar au trebuit sã treacã
în Moldova. Subsãmnatul trebue sã spuie, spre onoarea Bucovinei, cã
directorul ºcoalei de copile din Iaºi este bucovinean ºi cã ºi alte locuri de
învãþãtori din districtele Moldovei sunt ocupate de bucovineni. ªi-ar fi
pãrãsit aceºti oameni patria, de n-ar fi fost siliþi s-o pãrãseascã? ªi oare
nu s-ar întoarce ei îndãrãpt, dacã ar ave speranþã cã vor fi aºezaþi la
ºcoalele naþionale din Bucovina?”.

Raportul ºi-l încheie Grigorovici aºa: „Ce se atinge de înfiinþarea
unei ºcoale capitale naþionale în Suceavã, apoi oraºul acesta se poate
numi ca cel mai potrivit pentru acest scop. Poporãþiunea Sucevii e, în
partea cea mai numeroasã, moldovineascã. În Suceava au existat ºcoale
în timpurile cele mai vechi ºi chiar pe vremea stãpânirii turceºti, iarã
astãzi domneºte în popor convingerea generalã cã, de când lipsãsc în
Suceavã ºcoalele moldovineºti, de atunci se stinge ºi limba
moldovineascã“.

În Suceavã îºi poate gãzdui ºi fiecare sãtean copilul sãu cum se
cade, pentru cã majoritatea cetãþenilor sunt Moldoveni, limba
moldovineascã predomneºte ºi este lucru ºtiut cã „poporaþiunea
moldovineascã a Sucevii vorbeºte cea mai deplinã ºi mai bunã limbã
moldovineascã ºi cã pentru aceastã limbã este de tot entusiasmatã ºi cu
bunã samã mai mult decât aiurea.

În Suceava sunt 5 biserici, în cari se celebreazã numai în limba
moldovineascã, prin urmare elevii ºcoalei capitale moldovineºti ar ave
cea mai bunã ocãsiune a se cultiva ºi în deprinderile rituale spre a împle,
cu timpul, golul atât de mare de cantori bisericeºti. Basat pe aceste mo-
tive, subsãmnatul crede a propune în mod conºtiincios ca o ºcoalã capitalã
moldovineascã sã se înfiinþeze numai în Suceavã, pentru cã asta este
dorinþa generalã ºi pentru cã trebuinþa aceasta s-a dovedit ºi prin
comisiunea c.r. cercualã. / Bosance, în 15/27 Mai 1848, / Lazãr
Grigorovici, / protopresviter al Sucevii“.

Astfel s-a tãrãgãnat înfiinþarea preparandiei române în Suceava
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prin 4 ani de zile, pânã ce, la urma urmelor, a fost zãdãrnicitã cu totul.
*

În aceste împregiurãri triste, se ivi pentru noi o razã de mângâiere
din Viena, cãci ministeriul de instrucþiune orãndui, cu decretul din 17
Septemvre 1848, Nr. 6111, ca pentru poporãciunea gr.or. a Bucovinei sã
se activeze, în Cernãuþ, un curs de preparandie, sub urmãtoarele condiþiuni
(ºi veþi vedea ce plasã iau austriecii, constatând cã, în ciuda facilitãþilor,
inclusiv cele privind nivelul minim de studii absolvite, ºcoalã normalã
avea sã existe, dar doritori de a deveni învãþãtori nu – n.r.):

1) În acel curs sã se primeascã numai candidaþi de aceia cari vor fi
trecut de vãrsta de 16 ani, vor fi absolvat cu succes bun ambele cursuri
de câte doi ani ale clasei a IV ori cele 4 clase inferioare ale gimnasiului
sau îºi vor fi legitimat studiile acestea într-un esamen de primire.

2) Cursul de preparandie sã þie un an întreg.
3) Învãþãmãntul din feliuritele obiecte sã se împãrtãºeascã prin

circa 4 oare pe zi.
4) Obiectele, împreunã cu oarele lor pe sãptãmânã, sã fie

urmãtoarele: Religiunea 2 oare; antropologia, psichologia ºi igiena
corporalã 2 oare; Eserciþii în cetire ºi metodica cetirei, 1 oarã; Scrierea,
geometria ºi desenul, împreunã cu metodica lor, 4 oare; computul în cap
ºi în scris, 2 oare; gramatica, stilistica ºi punctele principale din logica
poporalã, împreunã cu metodica lor, 4 oare; geografia ºi istoria, 2 oare;
istoria naturalã, fisica, economia poporalã ºi technologia, 5 oare;
pedagogia ºi didactica, 2 oare; în fine, musica ºi gimnastica.

Decretul ministerial amintit mai dispune cã cu predarea
învãþãmântului la preparandia gr.or. ar fi sã se oblige directorul ºi corpul
didactic de la ºcoala normalã capitalã sau ºi de la alte ºcoale, spre esemplu
de la gimnasii, dar ar fi bine sã se acuireze, pentru unele obiecte, ºi
bãrbaþi de ºtiinþã din alte stãri; ºi, fiindcã limba didacticã are sã fie în
toate ºcoalele poporale limba maternã a copiilor, de aceea atât
învãþãmântul din gramaticã, cât ºi din celelalte obiecte are a se preda
candidaþilor, dupã putinþã, în aceea limbã pentru care sunt menite ºcoalele
poporale.

Cuprinsul acestui decret ministerial îl comunicã Consistoriul
nostru, cu circulariul din 12/24 Octomvre 1848, tuturor protopresviterilor,
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dând, totodatã, ºtire cã cursul de preparandie se va activa, cu bunã samã,
în 11/23 Noemvre 1848, numai dacã se vor anunþa, pânã atunci, candidaþii
la Consistoriu ºi se vor afla 5 învãþãtori pentru propunerea obiectelor
prescrise.

Cu alt emis, tot din 12/24 Octomvre 1848, Nr. 3436, îi provoca
Consistoriul pe profesorii de teologie ºi de la alte institute de a declara
ori de nu sunt aplecaþi sã fie învãþãtori pentru unele obiecte.

La aceastã provocare, se hotãrârã a împãrtãºi învãþãmântul la
preparandia gr.or. profesorii de teologie: Pãrintele Niculai Hacman, din
religiune, Vasilie Ianovici, din limba românã, pãrintele Constantin
Popovici, sen. din limba germanã, catechetul Iacob Vorobkewicz din
limba ruteanã, spiritualul seminarial Teoctist Blajevici, din antropologie,
psichologie, igiena poporalã ºi pedagogicã, rectorul seminarial Teofil
Bendela din comput, fisicã, technologia ºi metodica învãþãmântului
intuiþiv, Ilarion Hacman din geografie ºi istorie, catechetul ºcoalei
triviale Porfiriu Dimitrovici din istoria naturalã ºi economia poporalã,
în fine Iosef Barezinski din caligrafie, desen ºi geometrie (din pãcate,
printre profesori... nu aflãm nici un profesor, ci doar preoþi – n.r.)...

Cursul se activã cu 6 candidaþi în localul ºcoalei triviale, în 13/25
Decemvre 1848. Numãrul cel mic al candidaþilor înscriºi se esplicã prin
aceea cã, amãsurat referinþelor de pe atuncea, condiþiunile de primire
erau pentru candidaþi prea grele, din care causã dispuse ministeriul de
instrucþiune, cu emisul din 21 August 1849, sã fie primiþi ºi astfel de
candidaþi, cari au absolvat cu succes bun numai cele trei clase prime ale
ºcoalei capitale, ori numai primul an al clasei a IV, ori câteva clase
gimnasiale, documentând calificare suficientã ºi având a se griji de
cultivarea lor ulterioarã, în decursul petrecerii lor în ºcoala pedagogicã.
Cu acelaºi emis ministerial, i se îndegeta Consistoriului sã poarte grijã
de crearea de stipendii pentru preparanzi talentaþi, însã sãrmani, folosin-
du-se spre acest scop de caritatea privatã ºi de alte mijloace private.
Asta, însã, îi dete Consistoriului ocãsiunea de a exopera din fondul
religionar ajutoare de câte 60 fl., cari se împãrþirã între preparanzi pânã
în anul 1865.

Din anul 1850, se dispuse ca cursul de preparandie sã þâie doi ani
compleþi. Din causa spaþiului strâmt al ºcoalei triviale, se þinu, acuma,
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învãþãmãntul cu candidaþii anului întãilea ori al doilea sau în localul
liceului sau în institutul teologic, pânã ce se închirie, anume pentru acest
scop, realitatea lui Parfeni Tomaºciuc, de sub Nr. Cons. 247, cu 230 fl.
m.c. pe an.

În urmarea emisului ministerial din 29 Septemvre 1852, Nr. 9747/
987, se fãcu la preparandie o schimbare atât în privinþa obiectelor de
propus, cât ºi în cea a corpului didactic, care fu redus numai la 6 învãþãtori,
pentru urmãtoarele obiecte: 1) Nicolai Hacman pentru religiune ºi cântare
bisericeascã. 2) Teoctist Blajevici pentru pedagogicã ºi didacticã. 3)
Vasilie Ianovici pentru limba românã ºi comput. 4) Ioan Calinciuc pentru
limba germanã. 5) Iacob Vorobkewicz pentru limba ruteanã. 6)
Candidatul George Masichievici pentru caligrafie, scriere cursivã ºi
desen.

Cu raportul din 5/17 August 1856, Nr. 2558, atrase consistoriul
atenþiunea þãrii la urmãtoarele momente dãunãtoare pentru preparandia
gr.or.: 1) Numãrul candidaþilor nu s-a mãrit, ci, precum au fost 6 în
anul 1849, tot 6 au rãmas ºi în anul 1856. 2) În decursul acestui rãstimp
de 7 ani, ºi-au cãºtigat calificarea legalã numai 24 de candidaþi, cari,
însã, din causa lipsei de ºcoale poporale, au fost nevoiþi sã-ºi caute pânea
de toate zilele ca scriitori ori învãþãtori privaþi. 3) Cursul de preparandie
este numai provisor ºi nu stã în nici o legãturã organicã cu vreo ºcoalã
capitalã, în care candidaþii s-ar pute deprinde cu învãþãmântul practic. 4)
Învãþãtorii îºi primesc lefile abia la finea fiecãrui an ºcolar. Deci, propune
consistoriul sã se creeze, pentru fiecare an al preparandiei, câte 10
stipendii din fondul religionar, ºcoala trivialã gr.or. din Cernãuþ sã se
prefacã în ºcoalã capitalã, cu care sã fie împreunatã preparandia, ºi lefile
învãþãtorilor sã se plãteascã în rate lunare...

Aceste paºuri ale consistoriului avurã drept urmare cã ºcoala
trivialã gr.or. din Cernãuþ fu prefãcutã, în anul 1858, în ºcoalã capitalã
provisoricã, iarã în anul 1860 în ºcoalã capitalã definitivã, cu care fu
împreunatã ºi preparandia, ºi, cu emisul ministerial din 4 August 1858,
Nr. 6536, li se încuviinþa candidaþilor din nou ajutoare din fondul
religionar, sub condiþiunea ca ei sã primeascã a fi învãþãtori oricând vor
fi provocaþi, cãci, de altfel, vor fi siliþi sã restitue toate ajutoarele
primite.
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Trei ani mai târziu, încuviinþã ministeriul, cu emisul din 9 Faur
1861, Nr. 18546, pentru candidaþii preparandiei 15 stipendii de câte 63
fl. pe trei ani, sistându-le, însã, dupã acel termin, cu emisul din 1
Septemvre 1863, Nr. 8891, ºi observând, totodatã, cã deoarece candidaþii
absolvaþi nu pot conta la aºãzarea în posturi de învãþãtori, consistoriul ar
fi bine sã-ºi tragã pe samã ori de sã mai primeascã pentru anul ºcolar
1863/4 candidaþi nuoi în preparandie sau sã lese sã existe numai anul al
doilea.

La aceasta, rãspunse consistoriul cu raportul din 8/20 Mai 1864,
Nr. 369, în care zice cã în dieceza Bucovinei se aflã 239 de parochii ºi
numai doauã ºcoale capitale gr.or., în Cernãuþ ºi Siretiu, ºi 80 ºcoale
triviale. Subtrãgând numãrul ºcoalelor de la cel al parochiilor, rãmân
încã 147 de parochii fãrã ºcoale, ceea ce dovedeºte cã lipsa de învãþãtori
este foarte mare ºi cã, prin sistarea anului întãiu al preparandiei, s-ar
cãusa mare daunã pentru ºcoalele poporale.

Raportul acesta avu efect, cãci preparandia rãmase ºi mai departe
precum fusese înainte...

Pânã la anul 1860, funcþionã ca director al preparandiei pãrintele
Nicolai Hacman, pânã la 1867, pãrintele Vasilie Ilasievici, cãruia îi
urmã Ioan Drogli pânã la anul 1871, când rãmase numai anul al doilea,
cu finea cãruia institutul fu dizolvat cu totul...“  (Constantin Morariu,
„Pedagogia românã în Bucovina / 1774-1889”, „Revista Politicã”, nr. 7
din 1 aprilie 1890, pp. 12-16, nr. 8 din 15 aprilie 1890, pp. 9-14)

Gimnasiul de stat din Rãdãuþi

Junimea românã de la gimnasiul din Rãdãuþ a serbat, Duminecã,
în 15 Decemvre 1889, stil nou, amintirea rãposatului poet Mihai
Eminescu.

La 10 oare demineaþã, se adunarã studinþii români într-o clasã,
unde a fost de faþã ºi directorul gimnasiului, dl consilieriu Klauser, cu
mai mulþi membri ai corpului profesoral.

Studintele din clasa a opta, Alexandru baron de Vassilco, þinu o
cuvãntare, în care îºi esprimã simþãmintele de durere pentru marea perdere



Ion Drãguºanul

180

ce s-a causat întregei naþiuni române prin moartea renumitului poet.
Mai departe, vorbi oratorul despre viaþa ºi activitatea poetului ºi,

în speþial, despre poesia lui, citând, între mai multe versuri, ºi urmãtoarea
strofã din poesiile poetului:

„De la Nistru pân‘ la Tisa,
Tot Românul plânsu-mi-s-a
Cã nu mai poate strãbate
De-atâta strãinãtate“.

Cuvãntarea ºi-o fini oratorul cu cuvintele: El a murit, însã pururea
va trãi neuitat în memoria poporului sãu, nemuritorul sãu geniu va încãlzi
sufletele româneºti ºi le va înfoca la fapte mãreþe, la fapte ºi glorie (Revista
Politicã, nr. 1 din 1 ianuarie 1890, pp. 9, 10).

*
Michail Pitei, fostul prefect (cãpitan – n.r.) din þinutul Rãdãuþului,

a fost cel dintâiu care a gândit cã e bine sã se facã un gimnasiu în Rãdãuþ.
El a îndemnat, în anul 1864, pe Rãdãuþeni de au dãruit 48 mii de florini
pentru clãdirea unui gimnasiu în oraºul lor ºi pentru cheltuelele cu
servitorul ºi cu încãlzitul. El l-a rugat pe episcopul Hacman ca lefile
profesorilor sã se plãteascã din fondul religionar, darã episcopul nu
s-a învoit.

În anul 1866, prefectul Michail Pitei fu strãmutat la altã diregãtorie
mai înaltã ºi grija de a face un gimnasiu în Rãdãuþ o purtã, de atunci,
înainte, cãpitanul (prefectul – n.r.) din þinutul Rãdãuþului, dl. Orest Reni
de Herºeni. În scurtã vreme, dl. Reni aduse treaba pânã la atâta cã, cu
uricul împãrãtesc din 15 August 1871, se hotãrî sã se facã în Rãdãuþ un
gimnasiu inferior de stat ºi împãrãþia sã plãteascã lefile profesorilor ºi sã
cumpere cele trebuincioase pentru învãþãmânt, iarã oraºul Rãdãuþ sã
grijeascã ca sã fie în bunã rânduealã casa în care avea sã fie gimnasiul.
Ministrul agriculturii sau al lucrãrii pãmântului a închiriat, apoi, cu preþ
ieftin, casa din Rãdãuþ, care, mai înainte, era casã de spital, ca sã fie
acolo gimnasiul.

Dupã ce casa aceea fu grijitã cum se cade ºi dupã ce furã numiþi
profesorii ºi directorul (Ernst R. Neubauer – n.r.), învãþãmântul începu
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în 1 Octomvrie 1872, deschizându-se numai clasa întâia cu 94 ºcoleri.
Împãratul a încuviinþat, cu scrisoarea din 18 Octomvrie 1880, ca

gimnasiul din Rãdãuþi sã aibã 8 clase ºi, aºa, în anul 1882, se deschide
clasa a cincia, în 1883 a ºesa, în 1884 a ºeptea ºi în 1885 a opta.

Dela anul 1872 pânã în 1888, au îmblat la gimasiul din Rãdãuþ
592 de ºcoleri nemþi ºi jidani, 328 de ºcoleri români, 110 poleci, 72
ruteni, 8 armeni, 6 unguri ºi 3 ruºi; iarã ispitirea „matura“, care se face la
sfârºitul clasei a opta, au fãcut-o 46 de ºcoleri, dintre cari 20 au fost
Români.

Ce ne dovedesc numerele acestea?
Ele ne dovedesc cã, deºi au îmblat la gimnasiul din Rãdãuþ, în

rãstimp de 16 ani, numai 328 de ºcoleri români ºi mai cã de trei ori mai
mulþi ºcoleri strãini, totuºi, la ispitirea „maturei“, ºcolerii strãini i-au
întrecut pe cei români numai cu 8. Asta-i dovadã cã ºcolerii români, deºi
au sã se necãjeascã cu greutãþile limbei nemþeºti a învãþãmântului, ei tot
sunt mai buni de cap ºi mai harnici decât strãinii. ªi tocmai asta ar trebui
sã-i îndemne pe Românii din þinutul Rãdãuþului ca sã grijeascã ºi ei sã
aibã ºcoale poporale ºi mai bune, ºi apoi sã umple gimnasiul din Rãdãuþ
cu copii de ai noºtri (Deºteptarea, nr. 16 din 15/27 august 1893, pg.
123).

*
Jubileul înfiinþãrii, de 25 de ani, a gimnasiului superior din

Rãdãuþi. Ideea zidirii unui gimnasiu în oraºul Rãdãuþi dateazã încã de
pe vremea fostului pretor ºi proistosului districtual politic Mihai Pitei.
La stãruinþa acestuia, între anii 1857-1865 se strânsese, cu prilegiul
desrãdicãrii servitutului, de la acei cu dreptul de pãdure, un fond de mai
multe zeci de mii, renunþând aceºtia din urmã la obligaþiunile lor de
rãscumpãrare de pãmânt în folosul ridicãrii învãþãmântului ºcolastic din
acel district.

Fondul acesta, aºa creat, în mãrime de 32.000 florini, mãrit prin o
donaþiune a oraºului Rãdãuþi, în sumã de 14.000 florini, se destinã, în
fine, spre adaptarea unei ºcoli normale de patru clase ºi a unui gimnasiu
inferior în oraºul Rãdãuþi.

Deºi ºcoala normalã se înfiinþã mai curând, deschiderea unui
gimnasiu se aduse la îndeplinire abia sub cãpitanul districtual de atunci,
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Orest Renney de Herºeny, în toamna anului 1872, carele, pentru
neobositul sãu zel ºi marele sprigin dat pentru înfiinþarea acestui focular
ºtiinþific, fu denumit, din partea oraºului Rãdãuþi, cive de onoare,
împreunã cu fostul president al þãrii, de atunci, baron Pino de
Friedenthal.

Prima (zi din luna – n.r.) Octomvre 1872 fu ziua deschiderii
solemne, mai întâi, a unui gimnasiu inferior, sãrbatã cu multã bucurie de
poporaþiunea din loc ºi împregiurime.

Prin 9 ani, de la 1873-1881, rãmase acesta inferior, pânã ce, dupã
o îndelungatã stãruinþã a factorilor interesaþi, abia în urma presenþei
Majestãþii Sale, din 12 Septemvre 1880, în acest oraº, se isbuti cu lãrgirea
lui, în anul viitor, într-un superior.

De la înfiinþarea lui pânã în prezent, deci într-un interval de 25 de
ani, a fost acest institut de ºtiinþã condus de 3 directori; primul a fost
Ernst R. Neubauer, pensionat în 1883 ºi reposat la 1890, al doilea Enric
Klauser ºi, dupã denumirea acestuia de director al gimnasiului din
Cernãuþi, ca al treilea Gabriel de Mor, toþi profesori superiori ai
gimnasiului superior din capitalã, înaintea denumirii lor de directori.

Gimnasiul a fost frecventat, în acest rãstimp, de 5.224 elevi. Din
aceºtia, au fost, dupã naþionalitate, Români 1.262, Germani 3.102, Ruteni
308, Poloni 503, Unguri 21, Cehi 6, Italieni 3, Armeni 19. Dupã
confesiune, au fost ort.or. 1.447, rom.cat, 1.664, gr.cat. 213, armeno-cat.
31, armeno-orient. 26, evangelici 283 ºi ovrei 1.566.

Elevii, priviþi dupã limba lor maternã ca dupã una din limbile þãrii,
posed cei germani majoritatea cu 58,4%, în al doilea rând vin Românii
cu 24,7%, iar Rutenii în al treilea rând, cu 5,9%. De remarcat este cã
limba polonã e representatã prin un numãr destul de mare, formând 10%.
Dupã confesiune, au fost, aºijderea, cei mai mulþi creºtini de ritul apusean,
fãcând 37,1%, în al doilea rând vin cei ort.or., cu 29%, Ovreii cu 28,6%
ºi, în fine, evangelicii, cu 5,3%. Dupã locul lor de naºtere, fost-au 1.278
din loc, deci 24,4%, din cealaltã parte a Bucovinei 3.172 sau 60,5%, iar
rãmãºiþa de numai 15,1% din alte þãri, din ceea ce reese, evident,
necesitatea unui atare institut de culturã în acest district.

În amintirea înfiinþãrii gimnasiului, se va þine, în 2 Octomvre a.c.,
în bisericile din loc un serviciu divin, iar în urmã (mai târziu – n.r.), la 11
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oare a.m., în sala de gimnasticã a ºcoalei se va esecuta urmãtorul pro-
gram festiv:

1. „Das ist der Tag des Herrn“ (Aceasta este Ziua Domnului), de
Kreutzer, cântat de elevii gimnasiului superior, dirigent: prof. Ioan
Chelariu;

2. Salutarea celor de faþã prin directorul;
3. „Imn poporal“, chor micst, cântat de corul cântãreþilor, dirigent:

învãþãtorul de cântare D. Krieger;
4. Cuvânt festiv, þinut de prof. N. Ustyanowicz;
5. „Hoch Osterreich“ (Trãiascã Austria), de Fiby, chor micst,

dirigent: D. Krieger;
6. Declamaþiuni ºi prelegeri þinute de studenþi (elevi de gimnaziu

– n.r.): a) în limba latinã (recitare din) Quintus Horatius Flaccus: „Inte-
ger vitae“, (recitat) de Norbert Kipper, cl. VIII; b) limba germanã:
„Hanibal“, fragment dramatic de Grillparzer, predat de Vasile
Bodnarescul, cl. VI, ºi Orest Luþia, cl. VII, ºi c) cuvântare româneascã,
þinutã de Arcadie Dugan, cl. VIII;

7. Chor românesc: „Imn ºcolar“, melodia de Ciprian Porumbescu,
armonia de T. Popovici, dirigent prof. I. Chelariu;

8. Vorbirea directorului cãtrã elevi;
9. „Mein Vaterland, mein Osterreich!“ (Patria mea, Austria mea!),

chor micst de Weiss, cântat de cântãreþii institutului, dirigent prof. I.
Chelariu.

Spre participare la aceastã sãrbare iubiliarã, corpul profesoral învitã
pe toþi presenþii ºi foºtii elevi ai institutului (Patria, nr. 33 din 14/26
septembrie 1897, pg. 3).

*
Gimnasiul din Rãdãuþ. La examenul de maturitate, ce a avut loc

în terminul din luna Iulie la gimnasiul din Rãdãuþ, au fost admiºi 24
elevi, dintre cari 4 au trecut examenul cu excelenþã, 14 cu succes bun, 2
elevi publici ºi 3 externi au corigenþã de câte 1 obiect ºi 1 elev a fost
reprobat pe timp nedeterminat (Deºteptarea, nr. 49 din 27 iunie / 10 iulie
1902, pg. 3).

*
Conducãtorul gimnaziului românesc din Rãdãuþi. Noul

conducãtor, dl L. Bodnarescul, nãscut la 1872, la Boian, a luat, în Iulie
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1893, bacalauriatul în Suceava ºi, în Septemvrie al aceluiaº an, a fost
numit asistent de gimnasticã ºi, în Faur 1896, învãþãtor suplinitor de
gimnasticã.

În Octomvrie 1897, ocupã postul de profesor suplinitor la ºcoala
realã ºi, în Octomvrie 1898, e numit profesor de gimnasticã în calitate
definitivã.

La 1904, e numit profesor provizor ºi, în 1905, profesor definitiv
la ªcoala Normalã din Cernãuþi. În anul 1908, e avansat în rangul al
optelea.

Dl Bodnarescul e, de mai mulþi ani, lector pentru limba românã la
universitate ºi a publicat mai multe cercetãri despre obiceiurile noastre
ºi despre scriitorii bucovineni. A scris ºi o serie de cãrþi didactice, cari se
întrebuinþeazã în ºcolile noastre. Dl prof. Bodnarescul e membru în
comisiunea pentru colecþionarea cântecelor ºi melodiilor poporale. Sub
pseudonimul Leon Binder, a publicat în ziarele nemþeºti din Cernãuþi
mai multe articole relative la miºcarea culturalã româneascã ºi la
personalitãþi active în aceastã miºcare. De timpuriu s-a ocupat cu
jurnalistica ºi a colaborat la mai toate jurnalele din Bucovina, începând
cu „Gazeta Bucovinei“ ºi pânã la „Patria“ ºi „Foaia Poporului“. Dl
Bodnarescul e originar din districtul Rãdãuþului, unde are foarte multe
rude ºi e un bun cunoscãtor al districtului, ceea ce îi va înlesni cu mult
conducerea institutului, care incumbã o responsabilitate foarte mare.
Felicitându-l la numire, îi dorim ca sã conducã noul institut cu succes
strãlucit (Patria, nr. 77 din 2 octombrie nou 1910, pg. 3).

*
Admiterea în clasa I va avea loc Sâmbãtã, în 1, ºi Luni, în 3 Iulie

(terminul de varã), ºi în 1 ºi 2 Septemvre 1911 (terminul de toamnã).
Candidaþii se vor presenta în una din zilele indicate (numite), între orele
8 ºi 10 a.m., în clasa destinatã pentru acest scop, însoþiþi de pãrinþii sau
locþiitorii lor, producând (aducând cu sine) actul de botez sau de naºtere,
prin care vor documenta cã au împlinit vârsta de 10 ani sau cã vor
împlini-o în timpul anului ºcolar curent.

Elevii care au frecventat o ºcoalã primarã publicã vor mai presenta
ºi certificatul de cel puþin clasa a patra primarã. Acest certificat trebuie
sã presinte gradul prestaþiunilor la limba de predare într-o singurã notã
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sumarã, conform ordinului ministrului de Culte ºi Instrucþiune Publicã
Nr. 8165 din 11 Iunie 1886, ºi sã mai fie ºi prevãzute cu clausula „a
anunþat trecerea sa la o ºcoalã secundarã“, conform ordinului consiliului
ºcolar Nr. 5329, ex. 1897, din 9 Aprilie 1898.

Candidaþii care nu vor întruni toate condiþiunile arãtate nu se vor
admite la examen.

Pentru examenul de admitere în clasa I, ordinul ministerial din
15/III.1870, Nr. 5370, prevede dispoziþiunile urmãtoare:

Pentru admitere în clasa I, secþia românã-germanã, se pretind, la
religie, cunoºtinþele ce se pot dobândi în cele patru clase primare; la
limba românã, elementele morfologiei, analisa proposiþiei simple
amplificate, regulele ortografiei ºi întrebuinþarea lor corectã în dictate;
la limba germanã se cere scrierea ºi citirea cu litere germane, cunoºtinþa
celor mai însemnate regule de ortografie ºi a celor mai usitate declinãri
ºi conjugãri, ºi puþinã analisã a proposiþiei simple amplificate; la
matematici, cele patru specii de calcul elementar cu numere întregi.

Repetarea examenului de admitere în clasa I, valabil pentru anul
ºcolar urmãtor, este opritã ºi la acelaº institut, ºi la alte ºcoli secundare,
potrivit ordinului ministerial Nr. 85 din 2 Ianuarie 1886.

Documentele presentate conducerii la înscrierea elevilor se vor
înapoia imediat dupã înscriere.

Toþi elevii admiºi vor plãti tava de înscriere, 4 coroane 20 bani,
taxa pentru obiectele de instrucþiune, 2 coroane, taxa pentru jocuri ºi
sporturi, 1 coroanã, ºi, apoi, 6 bani, preþul unui exemplar al
„regulamentului ºcolar“, ºi 14 bani pentru 3 caete, în total 7 coroane 40
bani. La caz cã elevul nu este admis, i se înapoiazã taxele.

Orice admitere fãcutã pe declaraþiuni sau acte falºe reclamã
numaidecât excluderea din institut.

Asupra acestui aviz al direcþiei claselor paralele române din Rãdãuþi
atragem serioasa atenþie a tuturor Românilor din district. Rugãm pe bravii
noºtri învãþãtori ca sã nu se lase descurajaþi de încercãrile grele prin cari
au trecut în timpul din urmã, sã nu se lase atraºi de alte afaceri ºi sã
grijascã ca la examenul de admitere sã se presinte cel puþin atâþia candidaþi
ca în anul trecut. N-avem voie sã cedãm o poziþie odatã câºtigatã. Sã
luptãm înainte cu abnegaþie ºi sã aflãm mângâiere pentru truda noastrã
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în conºtiinþa împãcatã cã ne-am împlinit datoria de Români ºi conducãtori
ai poporului (Foaia Poporului, nr. 24 din 28 mai 1911, pg. 8).

ªcoala de gospodãrie din Rãdãuþ

La toamnã, de la 1 Octomvre 1897 începând, se va deschide la
Rãdãuþ o ºcoalã de gospodãrie (numitã „Acker Bauschule“, în
„Schematismus“ – n.r) numai ºi numai pentru fii de þãrani gospodari din
Bucovina. ªcoala aceasta va fi fãcutã ºi þinutã cu toate cele trebuincioase
de comitetul þãrii, cu banii strânºi din birul ce-l plãteºte þara.

La ºcoala aceea s-or primi feciori de gospodari români þãrani, cari
au îmblat la ºcoalã într-un sat ori într-un târg ºi ºtiu ceti, scrie ºi rãfui
bine româneºte. La ºcoala aceea s-a învãþa numai româneºte, aºa ca sã
priceapã toþi ºcolerii.

ªcoala de gospodãrie din Rãdãuþ va fi împreunatã ºi cu un internat,
adecã cu o gazdã mare, unde fii de þãrani cari vor fi primiþi în lãuntru or
cãpãta gazdã ºi mâncare degeaba, adecã vor fi gãzduiþi ºi hrãniþi cu
cheltuiala þãrii.

În ºcoala aceea vor putea întra, deocamdatã, numai 20 pânã la 24
de bãieþi, dintre aceºtia 10 bãieþi vor fi þinuþi cu cheltueala þãrii, 10 pânã
la 14 bãieþi însã or trebui sã plãteascã, pentru ca sã poatã învãþa ºi locui
cu ceilalþi, suma de 160 fl. pe an. Aºadarã, 10 feciori de þãrani români or
cãpãta toate cele trebuincioase pentru ºcoalã, mâncare ºi locuinþã pe
degeaba, afarã de veºminte ºi schimburi, cari or trebui sã ºi le aducã de
acasã. Ceilalþi 10 pânã la 14, însã, cari or mai fi primiþi, or trebui sã
plãteascã 160 fl. pe an. S-ar pãre cã 160 fl. sunt cam prea mulþi pentru un
gospodariu de ai noºtri, darã aceasta se pare numai, pentru cã acei 160
de lei nu s-or plãti toþi deodatã, ci în patru rânduri, câte 40 de lei, ºi
anume tot dupã 3 luni. Aºadarã, la începutul anului, ar trebui sã se
plãteascã 40 de lei, apoi, dupã trei luni, iarã 40 de lei ºi tot aºa înainte, ºi
aceasta s-ar face numai de aceea pentru ca gospodarii cari or da bãieþii la
acea ºcoalã sã poatã plãti cu încetul, ºi nu odatã, ºi aºa sã le fie mai uºor
a þine bãieþii lor la acea ºcoalã.

ªi pentru ca gospodarii noºtri sã poatã da numaidecât bãieþii la
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ºcoala de gospodãrie din Rãdãuþ, „Banca Româneascã din Storojineþ“ a
mai hotãrât sã deie încã 2 ajutoare, câte 80 fl. pe an, pentru doi bãieþi de
gospodari români care ar îmbla la acea ºcoalã de gospodãrie (de
agriculturã). Gospodarii care voesc, aºadarã, sã capete unul dintre
ajutoarele ce au hotãrât „Banca Româneascã din Storojineþ“ trebuie sã
facã, de cu bunã vreme, rugãminte în scris ºi sã le trimatã la dl. Modest
cav. de Grigorcea, care locueºte în Cernãuþ, strada (uliþa) armeneascã
Nr. 26.

Cum se face aºa o rugãminte puteþi afla de la preoþi ori învãþãtori
ori ºi de la alþi oameni buni ºi cu carte, cari de bunã samã vã vor îndruma
ce sã faceþi.

O ºcoalã mai bunã ºi mai de folos pentru poporul nostru român
dela þarã decum are sã fie ºcoala de gospodãrie ce s-a deschide, la toamnã,
la Rãdãuþ nici nu ne putem gândi la alta. Noi suntem deprinºi, pânã
acuma, de a ni da bãieþii noºtri numai la ºcoalele cele mari, din cari ies
apoi învãþãtori, preoþi, judecãtori, advocaþi ori ºi altceva.

Bãieþii, dacã învaþã bine ºi sunt harnici, trec bine ºcoalele cele
mari ºi se fac, precum am spus, ori învãþãtori, ori preoþi, ori judecãtori;
cari, însã, nu sunt harnici ori nu le ajunge capul sã înveþe ce trebue de
învãþat pentru ºcoalã se întorc acasã ºi nu se alege nimicã dintrînºii, nici
gospodari, nici oameni cu carte; pentru cã, îmblând mai mulþi ani la
ºcoalã, uitã a lucra cu sapa ºi lopata ºi, întorcându-se acasã, nici prea li
vine a lua ceva în mânã, li vine greu a se apuca de lucru, pentru cã a
munci cum trebuie de muncit la câmp nu e lucru uºor, cine vrea sã ºtie.
Darã ºi nici oameni cu carte, oameni învãþaþi nu se fac cari nu gãtesc
ºcolile, pentru cã sã fii om cu carte ori om învãþat, trebue sã înveþi mult
ºi, dupã ce ai ºi învãþat mult, trebue tot hojma sã citeºti ºi sã scrii, precum
o fac aceasta învãþãtorii, preoþii, judecãtorii ºi alþi oameni cu carte.

Acei ce au sfârºit ºcoalele ºi sunt preoþi, învãþãtori ori judecãtori,
pentru cã au tot hojma de învãþat, de scris ºi de cetit, n-au timp sã se
îngrijeascã ºi de purtarea gospodãriilor ºi de lucrarea pãmântului, ci
lucrurile acestea le lasã în sama celor fãrã carte ºi neînvãþaþi, cari, din
pricinã cã-s fãrã carte, gospodãresc ºi lucrã pãmântul tot aºa precum o
fac ºi ceilalþi oameni din satul acela ºi precum au învãþat ei din moºi
strãmoºi.
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De aceea videm cã ºi gospodãriile, ºi pãmânturile preoþilor ºi ale
învãþãtorilor nu se lucrã cu mult mai bine decum se lucrã moºiile þãrãneºti.
Mãcar cã preoþii, învãþãtorii ºi ceilalþi oameni învãþaþi ºtiu din cele cãrþi
cum se gospodãreºte ºi se lucrã bine pãmântul, totuºi noi avem numai
puþinã hasnã dintr-aceea cã ei ºtiu, pentru cã, fiind ei oameni prea învãþaþi,
n-au vreme sã se îngrijeascã ºi de lucrarea pãmântului, pentru cã au tot
hojma cu cãrþile lor de lucru. Nouã ni trebue, însã, aºa niºte oameni cu
carte cari singuri lucrã pãmântul, cari singuri se-ngrijesc de purtarea
gospodãriei ºi cari dintr-o falce sã poatã scoate mai mult rod ºi folos
decât altul de pe 3 ori 4 fãlci.

Alte neamuri din împãrãþia noastrã, pentru cã au gospodari învãþaþi,
hrãnesc câte opt suflete de pe o falce, pe când la noi, pentru cã avem încã
lipsã de gospodari cu carte, nu pot trãi nici mãcar pe opt fãlci de loc opt
suflete de om cum se cade. De aceea, pentru ca sã avem gospodari buni,
se deschide ºcoala de gospodãrie din Rãdãuþi.

Gospodarii noºtri, pentru cã n-au nici un feliu de ºcoalã, nu ºtiu ºi
nu pricep, cum se cade, cum se lucrã pãmântul bine. Þi-i mai mare mila
când te uiþi numai la cele grãdini de-ale gospodarilor noºtri! Nici pom
cum se cade ori numai niºte pãdureþi, nici strat de legume cum se cade,
ci numai niºte râmãturi ca de cârtiþã, toate sunt în nerânduiala cea mai
mare; darã boz, urzici, lobodã, ºtir, mohor, holburã ºi alte buruieni de
feliul celor numite, a cãror loc nu e grãdina, vezi destul!

D‘apoi ce sã mai vorbim de ogoarele ºi de fãnaþele noastre! Ani
întregi nu se gunoesc, ci se scormonesc ºi scormonesc, pânã în urmã nu
mai rodesc defeliu. Iarã fãnaþurile sunt pline de muºinoae de furnici ºi
de cârtiþe ºi nimãruia nu-i plesneºte prin minte sã le împrãºtie ºi în locul
lor sã samene sãmânþã de ierburi ori de trifoae. Nici nu se grapã vreodatã,
nici muºchiul nu se curãþeºte de pe ele ºi, din pricina asta, ne vãietãm cã
n-avem pãºune, când dã Dumnezeo o þârã de secetã. Noi zicem cã vremea
e de vinã cã nu ni s-au rodit ori pânea în þarinã, ori pomii în grãdinã, darã
aceasta nu e tocmai adevãrat, pentru cã tare de multe ori suntem noi
înºine de vinã, pentru cã nu ºtim a gospodãri cum se cade ºi cum ar
trebui de gospodãrit. În zãdar ne tot jeluim cã vremurile de acum sunt
grele, degeaba sclifosim cã ni merge tot rãu ºi sãrãcim vãzând cu ochii,
toate sunt în zãdar pânã ce n-om ºti cum se lucrã ºi se gospodãreºte cu
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cap. Noi putem ºi ºtim lucra numai ca boii, darã nu pricepem ºi nu
înþelegem încã de a lucra cu cap ca oamenii cu socotealã ºi potrivit la
vreme.

De aceea domnii, cari poartã de griji pentru înãintarea ºi binele
gospodarilor noºtri de la þarã, au hotãrât ca sã se facã o ºcoalã, unde sã
se înveþe numai de ale gospodãriei. Un prilej bun ni se dã, sã nu-l trecem
cu vederea, cãci altfeliu numai de rãu ne-om deplânge. Sã întâmpinãm,
dar, cu bucurie ºcoala ce se deschide pentru noi la toamnã! ªi aceasta o
putem face numai dacã ni vom trimete bãieþii noºtri la acea ºcoalã.

Fraþilor Români, gândul vostru sã vã fie îndreptat mai cu samã la
ºcoala de gospodãrie ce s-a deschide, la toamnã, în Rãdãuþ. Pregãtiþi-vã
de cu bunã vreme, nu lãsaþi de azi pe mâne, cãci ºi la ºcoala aceasta ni-
or lua strãinii pe dinainte, de nu ne vom gândi de pe acuma la dânsa. Zile
mai bune ne aºteaptã, cãci abia prin ºcoala de gospodãrie ne putem mântui,
de-om pãzi-o.

Preoþilor, învãþãtorilor ºi voi, toþi oameni buni ºi cu inimã, cari
aveþi grijã de binele neamului nostru românesc, aminte fie-vã de ºcoala
de gospodãrie din Rãdãuþ! Îndemnaþi, sfãtuiþi, îndrumaþi pe românul
nostru, poate tot ne-om miºca o þârã din loc, poate tot a da Dumnezeu sã
vedem cã neamul nostru se þine bine pe picioare (Deºteptarea, nr. 9 din
1/13 mai 1897, pp. 72, 73).

*
La deschiderea ºcolii agronomice româneºti din Rãdãuþ.

Bucuraþi-Vã ºi Vã veseliþi!
Visul cel visat atâta vreme de oamenii binelui ºi de cãpeteniile

noastre, visul lor de aur astãzi împlinit este: Întâia ºcoalã agronomicã
româneascã, adecã întâia ºcoalã româneascã de gospodãrit este deschisã.

Iubiþi cetitori, adunaþi-Vã în jurul „Deºteptãrii“ ºi hai la un loc sã
prãznuim deschiderea ºcolii agronomice româneºti din Rãdãuþ!

Oameni buni, cea mai frumoasã prãznuire a deschiderii ºcolii
agronomice româneºti va fi dacã, la un loc cu „Deºteptarea“, vom gândi
puþin asupra acestei ºcoli; dacã vom gândi ºi ne vom lumina. Nu-i
prãznuire frumoasã aceea la care se mãnâncã ºi se bea mult, ci aceea la
care se gândeºte mult ºi se învaþã multe!

Iubiþi cetitori, în þãrile cele fericite din lume, o samã de oameni îs
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gospodari (agricultori), dar cei ce-s gospodari sunt gospodari, nu ºagã!
Alþi oameni îs meºteºugari; dar ce-s meºteºugari sunt meºteºugari, nu
ºagã! Alþii îs neguþãtori; dar cei ce-s neguþãtori sunt neguþãtori, nu ºagã!
Alþii, iarã, nu sunt nici gospodari, nici meºteºugari, nici neguþãtori, ci
lucrãtori cu ziua; dar cei ce-s lucrãtori cu ziua sunt lucrãtori, nu ºagã!
Chiar curãþitor de drumuri sã fii, numai sã fii curãþitor de drumuri cum
se cade, adecã sã-þi pricepi lucrul cât se poate de bine ºi sã-l iubeºti cât
se poate de mult, º-apoi sã n-aibi grijã cã nu þi-a merge bine sau cã nu vei
fi cinstit ºi bãgat în samã de toþi.

Aºa judecã oamenii de prin cele þãri fericite! Ei nu se þin cu toþii
de un lucru, ci unii apucã una, alþii iarã apucã alta ºi strãinii venetici n-au
de ce sã se apuce la ei ºi n-au cum sã prindã rãdãcinã la ei. ªi-n aceste
þãri, unde aºa judecã ºi fac oamenii, acolo laptele ºi mierea curg întocmai
ca ºi-n lumea poveºtilor!

Aºa judecã ºi fac oamenii de prin alte þãri! Numai noi, Românii
Bucovinei, nu judecãm ºi facem astfel. Noi, din moºi strãmoºi, am apucat
a ne þine numai de gospodãrit ºi numai de gospodãrit ne þinem morþiº ºi
pânã astãzi. Negoþul, mãcar cã zicem cã-i boþ de aur, noi de el nu ne mai
prindem. Meºteºugurile, mãcar cã-i zicem brãþea de argint, nouã ni-i
ruºine de el. Noi de negoþ ºi de meºteºuguri nu ne-am apucat ºi au venit
Polecii ºi Nemþii, ºi Jidanii ºi au pus ei mâna pe negoþ ºi pe meºteºuguri.
ªi ciobotarul Rudolf Christl, care, la-nceput, era un ucenic la Þurcan din
Suceavã, el are astãzi curte cu douã rânduri în Cernãuþ. ªi Jidanii, cari,
la început, negoþau cu ace ºi chibrituri, cu sdrenþe ºi flenduri, ei astãzi au
moºii mai mari decât baronii. ªi noi, Românii, încã tot n-am învãþat
minte, încã tot ne ferim de negoþ ºi de meºteºuguri, noi încã tot morþiº ne
þinem de gospodãrit!

ªi-ncalte nu þi-ar fi ciudã dacã noi, Românii Bucovinei, am fi mãcar
gospodari cum se cade. Dar aºa... uitaþi-vã, mã rog, în jurul nostru!
Pometele noastre-s pline de pãdureþi ºi uscãturi. Straturile grãdinilor
noastre-s parcã râmãturi de cârtiþã, pline de boz, pline de urzicã ºi de
buruieni. Câmpurile noastre-s pline de muºchiu ºi de corciuri. Vitele
noastre-s perituri, nu alta. Numai sãrãcie vezi ºi-n casã, ºi-n tot locul. ªi
sã nu ziceþi, oameni buni, cã locurile noastre ar fi rele ºi de aceea am fi
sãrãcit noi!
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Profesorul de la Universitatea din Cernãuþ, Iuliu Roschmann,
care-i nãscut în þara Tirolului ºi care a umblat tare mult prin lume, a
strigat într-o bunã zi cãtrã ºcolerii sãi: „Domnilor, Tirolejii mei, sã aibã
locurile Bucovinei, curþi de aur ºi-ar face. Cum mai pãcãtuesc
Bucovinenii cu gospodãritul lor nu s-a mai pomenit în lume!“. Destul,
ca dovada cea mai bunã cã noi gospodãrim rãu, este cã noi, pe 8 fãlci de
loc abia putem trãi câte 8 suflete. ªi lãsaþi, astãzi încã mai au câte o samã
de gospodari câte 8 fãlci; da‘ peste 100 de ani, nepoþii lor abia vor mai
avea câte 8 prãjini. ªi cum vor trãi, atunci, aceia pe câte 8 prãjini, dacã
noi, astãzi, numai cu greu trãim pe câte 8 fãlci?!

Oameni buni, noi, de nu ne mai apucãm ºi de negoþ, ºi de
meºteºuguri, ºi de ºcolile cele mari ºi cele mici, ºi de gendarmerie, ºi de
scriitorie, ºi de revisorie (livizorie), ºi de nu începem a ni lucra mai cum
se cade pãmântul, noi, peste 100 de ani, de nevoie ºi de foame de vii ne
vom mânca unii pe alþii ca cãpcânii! Aºa stãm noi, dacã vreþi sã ºtiþi!

„Vai de capul nostru!“, au strigat, înainte de 5 ani, deputaþii noºtri,
cei din dieta (sfatul) þãrii. „Românaºii noºtri fug de negoþ ºi de
meºteºuguri, ºi de ºcoli; iar de gospodãrit gospodãresc ca pe vremea lui
Moº-Noe. Mãi fraþi – au zis ei –, pânã ce românii noºtri vor mai îndrãgi
ºcolile, meºteºugurile ºi negoþul, hai sã li facem mãcar o ºcoalã de
gospodãrit, sã înveþe cei tineri a gospodãri mai cu cap decât cum au
gospodãrit cei bãtrâni pânã acuma; sã înveþe a preþui fiecare pãlmuþã de
pãmânt, fiecare mânuþã de gunoi, sã înveþe a cunoaºte bine soiurile
pãmântului; sã ºtie ce va creºte cel mai bine aici, ce va creºte cel mai
bine dincolo; sã înveþe a face din locul cel mai prost locul cel mai de
frunte; sã ºtie ce au a face ca, cu cea mai micã cheltuialã ºi cu cea mai
puþinã muncã, sã tragã cel mai mare folos din locuri; destul ca sã înveþe
minunea ca pe o prãjinã de loc sã poatã trãi un suflet“.

Aºa au gândit iubiþii noºtri deputaþi, înainte de 5 ani. ªi vrednicul
deputat Dr. Iancu de Volcinschi din Budeniþ a fãcut în dietã propunerea
ca pe cheltuiala þãrii sã se facã în Rãdãuþ o ºcoalã agronomicã româneascã.
Dl. Volcinschi a propus, dieta i-a primit propunerea, Dumnezeu i-a
binecuvântat-o ºi comitetul þãrii, în frunte cu deputatul Musteaþã, s-a
pus la lucru ºi, Vineri, în 3 (15) Octomvre a.c. (1897), ºcoala agronomicã
româneascã din Rãdãuþ s-a ºi deschis sãrbãtoreºte, în faþa unei mulþimi
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mari de domni ºi þãrani. Sfinte sã fie urmele bãrbaþilor cari, cu capul sau
cu mâinile, au lucrat la înfiinþarea ºcolii acesteia!

Întreg poporul român Bucovinean sã strige: „Slavã þie, Înãlþate
Împãrate, pentru cã ni-ai dat aceastã ºcoalã! Mulþãmire presidentului
þãrii Goes ºi sfetnicului sãu Fekete, cari au purtat grijã de zidirea acestei
ºcoli! Laudã, întreitã laudã deputaþilor noºtri!“.

Doamne, ºi ce noroc mai au bãetãnaºii primiþi în anul acesta în
ºcoala agronomicã din Rãdãuþ! Dupã 2 ani, ei vor avea mântuitã ºcoala
ºi acela dintr‘înºii care are câmpurile lui rai, nu alta, va putea direge din
ele, iar cei ce n-au câmpurile lor s-or apuca economi pe la boieri sau pe
la moºiile împãrãteºti ºi, rogu-vã, de câte ori nu s-a întâmplat ca economul,
la vremea vremii, sã cumpere moºia boeriului sãu. Fericiþi pãrinþii
bãetãnaºilor cari acuma se aflã în ºcoala agronomicã româneascã! ªtiu
cã vor avea bucurie ºi pomenire.

Noi, Românii Bucovineni, tot mai mult de zile rele avem parte
decât de zile bune. Ziua de Vineri (3/15 Octomvre 1897), în care s-a
deschis ºcoala agronomicã româneascã, a fost o bunã zi pentru noi! Sã
nu mai uitãm de dânsa! Bun îi Dumnezeu! Sã ni înãlþãm inimile la el! Sã
ne purtãm bine, sã ni mai deie el parte ºi de alte zile bune ca aceasta!

Bun lucru ºi mare lucru e ºcoala agronomicã româneascã din
Rãdãuþ! Of, Doamne, da bun lucru ºi mare lucru ar mai fi o ºcoalã
româneascã de negoþ ºi o ºcoalã româneascã de meºteºuguri!

Domnilor deputaþi Români, ne-aþi fãcut o ºcoalã româneascã de
gospodãrit! Faceþi-ne, încalte, ºi o ºcoalã româneascã de negoþ ºi una de
meºteºuguri! Dacã sunteþi deputaþi adevãraþi ai poporului român
Bucovinean, apoi dãtori sunteþi sã-i faceþi ºi aceste ºcoli, sã i le faceþi
pânã ce nu-i prea târziu! (Deºteptarea, nr. 21 din 1/13 noiembrie 1897,
pp. 21, 22).

*
„Inaugurarea ºcoalei de agronomie la Rãdãuþi. În chip solemn

s-a inaugurat, ieri, la Rãdãuþi, prima ºcoalã de agronomie, cu limbã de
propunere româneascã, în Bucovina. Credem cã nu mai este nevoie a
scoate în relief importanþa acestui fapt. De cinci ani, de când ºi-a prezentat
în dietã dl deputat Dr. cav. de Volcinschi propunerea, pânã ieri, când
cuvântul trup s-a fãcut, a revenit opinia publicã de nenumãrate ori asupra
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acestui obiect.
ªi în preajma realisãrii n-am fost lipsiþi de nedumeriri. Casul trist

cu ºcoala specialã de la Câmpulung, care, deºi s-a înfiinþat pentru Români,
a devenit deja, în decurs de un an, un cuib de germanisare, ne-a neliniºtit
în privinþa caracterului ºcoalei – ºi împregiurarea cã foarte încet ºi greoiu
au decurs anunþãrile elevilor români pentru ºcoala din Rãdãuþi ne-a
neliniºtit în privinþa participãrii Românilor, în numãr corespunzãtor, la
aceastã ºcoalã.

Nedumeririle aceste par, astãzi, delãturate. Întregul corp
învãþãtoresc este compus din Români harnici, de la cari avem dreptul a
ne aºtepta cã vor pãstra cu sfinþenie caracterul românesc al ºcoalei, iar
faptul cã 23 tineri români s-au anunþat pentru recepþie în ºcoalã ne-a
liniºtit în privinþa participãrii Românilor la aceastã ºcoalã de mare
importanþã pentru agricultura raþionalã.

ªi cu toate aceste nu putem retãcea alt motiv, care, în decursul
întregei solemnitãþi de ieri, ne-a pãtruns ca un fior de ghiaþã ºi nu ne-a
lãsat sã serbãm din dragã inimã faptul împlinit.

Acest moment este desãvârºita lipsã a caracterului naþional la
inaugurare. Este adevãrat cã dl baron Mustatza, care are partea de leu
în serbarea de ieri, a rostit româneºte discursul de inaugurare ºi dl direc-
tor Motrescul a rãspuns în parte româneºte, dar atât nu ne satisface, cãci
prea dureros am remarcat la serbare lipsa altui element pentru care s-a
înfiinþat aceastã ºcoalã. Iar vina o purtãm noi, cari nu ne-am îngrijit de
cu vreme, ca sãrbarea de ieri sã se prefacã într-o manifestaþiune
naþionalã localã ºi patrioticã, cãci rar avem ocasiunea de a putea uni
atât de perfect într-un scop: legislaþia, guvernul ºi poporul, precum am fi
putut face-o ieri. ªi sã fim bine înþeleºi: Nu facem imputare arangeatorilor
oficioºi, de la cari nici nu ne este permis sã ne aºteptãm la arangearea de
manifestaþiuni spontane naþionale, ci regretãm intim cã noi am întrelãsat
a face aceasta, cari, în primul rând, suntem espresiunea voinþei poporului.

Era o impresiune penibilã când vedeai piaþa Rãdãuþilor plinã
înghesuitã, de numai cu greu puteai strãbate prin ºirele miilor de Români
concentraþi la târg – era zi de Vineri – ºi toþi aceºtia nici habar n-aveau
de ce se petrece în noul edificiu din capul oraºului, ori dacã au ºi observat
frecvenþa neobicinuitã de „domni“, în trãsuri cu colorile þãrii, uºor ar fi



Ion Drãguºanul

194

putut ajunge la credinþa cã ceea ce aici se petrece este un sport domnesc.
Dacã astfel se pun lucrurile la cale, n-avem sã ne mirãm dacã poporul
rãmâne rece ºi cu neîncredere, mulþumindu-se cu rolul puþin demn de
a-ºi scoate din depãrtare pãlãriile, cu umilinþã, ºi a-ºi cãuta, apoi, de
daraverile sale zilnice.

Fie-ne, deci, ziua de ieri spre învãþãturã pentru viitor (Patria, nr.
42 din 5/17 octombrie 1897, pg. 1; n-am reprodus discursurile þinute de
Baronul Mustatza ºi de directorul Motrescu pentru cã prea ilustreazã o
spusã din „Deºteptarea“, cea referitoare la patriotismul românului, care
se manifestã doar prin „vorbe goale ºi pocale pline“).

*
ªcoala agronomicã din Rãdãuþ. În ºcoala agronomicã (de

gospodãrit) din Rãdãuþ se aflã, în cei doi ani, de când s-a început ºcoala,
preste tot 17 ºcoleri, dintre cari 16 Români. Cu sfârºitul anului acestui
ºcolar, ºi anume în 18/30 Septevrie (1899 – n.r.), sfârºesc ºcoala de
gospodãrit (agronomicã) din Rãdãuþ 8 ºcoleri, dintre aceºtia 7 Români,
cari sunt de pe acuma rugaþi, mãcar cã n-au sfârºit încã pe deplin ºcoala,
sã meargã ca economi, cu platã bunã, pe moºii mari boiereºti. Întrebarea
dupã ºcolerii cari sfârºesc anul acesta ºcoala de gospodãrit (agronomicã)
din Rãdãuþ a fost tare mare, darã ce folos, dacã nu s-a putut face pe plac
tuturor boierilor ºi proprietarilor mari care întrebau dupã dânºii, pentru
cã numãrul ºcolerilor ce sfârºesc ºcoala în ist an este mic.

ªcolerii cari învaþã la ºcoala agronomicã (de gospodãrit) din Rãdãuþ
se pot face gospodari (economi) de frunte nu numai pe gospodãriile lor
proprii, darã pot fi aºezaþi încã ºi ca privighetori cu platã bunã pe moºii
strãine, atât de ale fondului, cât ºi boiereºti.

În ºcoala aceasta pot fi primiþi bãeþi cu patru clase de la ºcoalele
poporale (sãteºti), în vârstã de 14 pânã la 16 ani. Cei ce sunt primiþi fãrã
platã capãtã locuinþã ºi mâncare pe cheltuielele þãrii; darã pentru ca sã
fie primiþi trebue sã facã poftire în scris, prin direcþiunea ºcolei
agronomice, la comitetul þãrii, pânã cel târziu în 3/15 Septemvrie al
fiecãrui an. În fiecare an, sunt de aºezat câte 10 locuri, din care 5 fãrã
platã ºi 5 cu platã. Preþul unui loc cu platã întreagã e 120 fl., al unui loc
cu jumãtate de platã 60 fl. pe an.

În ºcoala de gospodãrit (agronomicã) din Rãdãuþ învaþã ºcolerii
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numai doi ani. Dupã doi ani de învãþãturã, sfârºesc ºcoala ºi pot fi
gospodari de mustru pe gospodãriile pãrinþilor lor sau pot fi aºezaþi cu
platã bunã ca privighetori pe moºiile fondului nostru religionar sau pe
moºiile boiereºti.

ªcoala agronomicã (de gospodãrit) din Rãdãuþ s-a dobândit cu
multã trudã din partea deputaþilor noºtri români. ªcoala aceasta s-a fãcut
anume pentru folosul poporului român din Bucovina. Poporul român
are acuma sfânta datorie sã pãzeascã ºcoala aceasta ca ochii din cap; el
are sã poarte grijã ca ºcoala agronomicã din Rãdãuþ sã ºi rãmâie românã.
Aceasta va fi, însã, numai atunci cu putinþã, dacã gospodarii români se
vor sili ºi de acuma înainte, precum în anii iºti doi trecuþi, de când e,
adecã, ºcoala de gospodãrit, sã trimitã copiii lor hotãrâþi pentru gospodãrie
la ºcoala numitã. În chipul acesta, s-ar ºterge orice urmã de strãin din ea
ºi s-ar delãtura pentru totdeauna ºi primejdia unei înstrãinãri.

Numai satele din jurul Rãdãuþului, ca Vicovii, Bilca, Straja,
Horodnicul de jos ºi de sus, Marginea, Volovãþul ar putea împle ºcoala
de gospodãrit din Rãdãuþ nu cu 20, ci cu 100 de bãeþi. Numai niþicã
silinþã, îndemânare ºi sfat, ºi oamenii s-or trage cu bucurie la ºcoalã.

„Deºteptarea“ se îndreaptã, deci, cãtrã toþi binevoitorii poporului
român ca, în viderea înscriselor din Septemvrie, sã îndemne cu tot focul
dragostei pre gospodarii români ca sã-ºi trimitã bãeþii cari au sfârºit a
patra clasã a unei ºcoli sãteºti la ºcoala agronomicã (de gospodãrit),
stându-li întru ajutor cu sfatul trebuincios (Deºteptarea, nr. 16 din 15/27
august 1899, pg. 122).

*
La ºcoala agronomicã din Rãdãuþ s-a þinut, Marþi, în 5/18

Septemvre 1900, esamenele anuale cu elevii acestei ºcoli, sub conducerea
delegatului comitetului þãrii, baron Mustaþa. Esamenul a durat de la 9
oare dimineaþã pânã la 5 oare dupã amiazã-zi ºi au reuºit, spre deplina
mulþãmire a comisiunii esaminãtoare, care a constat încã din domnii
Motrescul, Meþul, Popadiuc (viitorul primar al Rãdãuþilor, dupã Unire
– n.r.), ºi pãrinþii Dr. Luþia ºi Nistenberger.

Pentru prima datã, au asistat ºi pãrinþii elevilor, fiind anume învitaþi
de direcþiunea ºcoalei. La acest prilej s-au putut încredinþa cât de multã
ºtiinþã îºi agonisesc elevii acestui institut în toate ramurile gospodãriei...



Ion Drãguºanul

196

(Deºteptarea, nr. 33 din 23 septembrie 1900, pg. 2).
*

ªcoala agronomicã din Rãdãuþ. Tocmai acum a apãrut ºi raportul
ºcoalei agronomice din Rãdãuþ pe anul 1899/1900, care, pe lângã partea
generalã, în care se ocupã de economia institutului, dã o dare de seamã
asupra anului ºcolar 1899/1900.

Corpul didactic se compune din 2 învãþãtori speciali, 9 învãþãtori
auxiliari ºi un econom al institutului.

Învãþãmântul s-a predat în toate patru semestrele, în câte 31 oare
pe sãptãmânã.

Învãþãmântul practic a fost sub conducerea directorului ºi
asistentului.

Din statistica institutului aflãm cã a fost cercetat (frecventat – n.r.)
de 21 elevi, toþi din Bucovina. Dupã limba maternã, au fost 18 români ºi
3 germani. Dupã religiune, 18 greco-ortodocºi, 2 romano-catolici ºi
evangelic. Dintre elevi, au fost 15 care au absolvit ºcoala poporalã, 4 cu
prima ºi unul cu 2 clase gimnasiale absolvate, 1 cu cursul de grãdinãrit
absolvat.

Dupã starea pãrinþilor elevilor, 19 au fost agricultori, 1 silvicultor
ºi 1 de altã breaslã. Resultatul esamenului la finea semestrului a fost: 5
elevi clasificaþi cu eminenþã, 15 cu prima (Deºteptarea, nr. 9 din 2/15
februarie 1901, pp. 7, 8).

*
Incendiul ºcoalei agronomice din Rãdãuþ, dupã cum se

comunicã, a fost pus de niºte indivizi înadins, deoarece a izbucnit,
deodatã, în trei locuri. Pompierilor din Rãdãuþ, cãrora li-au sosit în ajutor
tulumbele de la herghelia statului ºi pompierii voluntari din Rãdãuþ ºi
Frãtãuþul vechiu, li-a succes de-a scãpa toate vitele ºi acareturile
gospodãriei ºi mobilele internatului. ªurele ºi o parte din recoltã au ars.
Paguba este de 20.000 coroane. Instrucþiunea la aceastã ºcoalã nu va
suferi o întrerupere. În sãptãmâna viitoare, vor avea loc, la acest institut,
examenele finale. Pânã pe la mijlocul lui Octomvre, toate edificiile arse
vor fi reclãdite ºi acoperite cu tinichea. ªurele se vor clãdi, acum, în
depãrtare de institut (Deºteptarea, nr. 66 din 26 august / 8 septembrie
1901, pg. 3).
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*
ªcoala agronomicã din Rãdãuþ. A sosit timpul când ºcolile încep

a se popula iarãºi. Ca o dornicã ºi iubitoare mamã, care ºi-a trimãs
copilaºii ei, pe un timp, la petrecere ºi jucãrii, aºteaptã fiecare ºcoalã
re-ntoarcerea elevilor sãi, ºi aceºtia nu întârzie a urma dulcelui ei glas.

Numai ºcoala agronomicã din Rãdãuþ nu se bucurã de aceastã
fericire, dânsa, care e una din cele mai necesare ºi mai folositoare ºcoli
pentru progresul ºi înaintarea poporului nostru pe terenul economic.
Aceastã ºcoalã se va redeschide în curând, darã, dupã cât am auzit, nu
s-au înscris, pânã acuma, deºi e o ºcoalã cu limba românã ca limba de
propunere, afarã de un Rutean ºi vreo doi Germani, nimene.

Toþi acei bãrbaþi, cari simþesc cu poporul nostru ºi doresc ca el sã
propãºeascã pe terenul economic, în prima linie, însã, brava noastrã
preoþime ºi tot corupul învãþãtoresc, ar trebui sã stãruiascã din rãsputeri
pe lângã acei economi cu fii, pre care voesc sã-i þie la gospodãrie într-un
mod raþional, adecã a avea folos mare ºi dintr-o gospodãrie micã, iar din
una mare a-ºi face o avere întreagã.

Timpurile când ajungeau cunoºtinþele câºtigate în de ale
gospodãriei pe lângã casa pãrinteascã au trecut demult ºi astãzi
gospodarul, care stã încã pe punctul de vedere al strãmoºului ºi tatãlui
sãu, cã cât au ºtiut aceºtia ºtie ºi el ºi atâta va ºti ºi fiul sãu fãrã multã
ºcoalã, se aflã într-o greºalã neiertabilã, iar rãspunderea celor chemaþi
sã-i arate greºala aceasta e mare. Dânºii se fac culpabili de aceeaºi vinã
cu pãrinþii la miseria ce o vor suferi fiii, cu deosebirea, însã, cã unii vor
fi greºit din neºtiinþã, ceilalþi, însã, din reavoinþã.

În 29 August 1902, s-a escris (organizat – n.r.) din partea
comitetului þãrei concursul pentru ocuparea a ºepte locuri gratuite la
ºcoala agronomicã din Rãdãuþ ºi ar fi un pãcat strigãtor la cer ca ºi aceste
locuri sã fie ocupate de strãini.

Elevii, cãrora li se acordeazã câte un loc gratuit în Internatul acestei
ºcoli, sunt scutiþi de orice platã pentru instrucþiune, de spesele pentru
aceastã înstrucþiune, de spesele pentru întreaga îngrijire, pentru locuinþã,
masã, încãlzit, luminã, spãlat ºi cercetare medicalã în casuri de boalã
mai uºoarã.

Aceste beneficii ar trebui sã-l îndemne pe fiecare gospodar român,
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care doreºte binele ºi fericirea fiului sãu, sã-l facã pãrtaº de ele.
Acei bãeþi care doresc sã meargã la învãþãturã la aceastã ºcoalã

trebue sã împlineascã urmãtoarele condiþiuni:
1) sã aibã vârsta de 14 pânã la 16 ani,
2) mãrturia de botez,
3) atestatul cã au sfârºit ºcoala poporalã,
4) mãrturia de la antistele comunal asupra averii pãrinþilor lor (ceea

ce nu-i un testimoniu de pauperitate).
5) declaraþia pãrinþilor cã este voea lor ca fiul lor sã fie primit în

aceastã ºcoalã ºi cã el se va supune legilor ºcolare.
Aceste documente trebue sã le predeie ºcolarul singur Directorului

ºcolii de agronomie din Rãdãuþ, pânã la 25 Septemvre 1902, la care
ocasie Directorul se încredinþeazã cu ochii sãi proprii despre sãnãtatea ºi
aptitudinea elevului pentru gospodãrie; neputându-se înfãþiºa ºcolarul
singur Directorului, trebue sã alãtureze petiþiei de primire ºi un atestat
medical despre starea sãnãtãþii sale.

Albiturele necesare ºi vestmintele trebuincioase are sã le aducã
fiecare elev cu sine.

Toate celelalte momente de observat la înaintarea petiþiei de primire
se pot videa în concursul publicat de comitetul þãrei, care trebue sã fie
afiºat la fiecare primãrie.

Publicând aceste ºiri (rânduri – n.r.), am voit sã atragem atenþiunea
cercurilor competente din fiecare comunã a districtului Rãdãuþ parte
asupra beneficiilor neusate, parte asupra neºtiinþei ºi, poate, ºi indulgenþei
poporului nostru. / I.G.T. (adicã Iorgu G. Toma, Deºteptarea, nr. 68 din
1/14 septembrie 1902, pg. 2).

Internatul de bãeþi români ort.or. din Rãdãuþ

Comitetul ad hoc pentru înfiinþarea acestui institut a trimis
fruntaºilor districtului Rãdãuþ urmãtoarea învitare:

„P.T. Domnule!
Duminicã, în 20 Iulie 1902 stil nou, se va þine, în sala palatului

comunal din Rãdãuþ, adunarea constituantã a societãþii „Internatul de
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bãeþi români ort.or. din Rãdãuþ“, la care sunteþi cu insistenþã rugat sã
participaþi.

Începutul, la 2 oare p.m.
Ordinea de zi: 1. Cuvânt de deschidere. 2. Cetirea statutelor. 3.

Înscrierea membrilor. 4. Alegerea presidentului, a comitetului, a
consiliului de controlã ºi a juriului societãþii. 5. Fixarea timpului
deschiderii institutului. 6. Discuþii asupra agonisirii unui loc pentru institut
ºi a edificãrii internatului. 7. Propuneri libere.

În vederea scopului eminent filantropic ºi de neapãratã necesitate
pentru desvoltarea naþional-culturalã a tineretului nostru, credem cã nu
veþi întârzia a sprijini din rãsputeri aceastã frumoasã întreprindere.

Rãdãuþ, în Iulie 1902. Pentru comitetul ad hoc: Teofil T. Patraº“
(Deºteptarea, nr. 51 din 4/17 iulie 1902, pg. 3).

*
Internatul din Rãdãuþ. Duminicã, în 20 Iulie st.n. 1902, a avut

loc adunarea constituantã a societãþii „Internatul de bãeþi români ort.or.
din Rãdãuþ“.

În inescuzabila sa naivitate, scriitorul acestor ºire a crezut cã sala
de ºedinþe a palatului comunal nu va putea cuprinde mulþimea celor
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însetaþi ºi doritori de cultura poporului nostru, dar s-a convins, cu durere,
cã numãrul acelora cari ºtiu sã facã vorba fapt e disperant de mic.

E adevãrat cã, tot atunci, a þinut ºi reuniunea învãþãtorilor o
conferinþã, care a reþinut, involuntar, toatã învãþãtorimea districtului de
la participare, dar fãrã scuzã s-a absentat, cu puþine ºi lãudabile excepþii,
clerul ºi inteligenþa mireanã a întregului oraº ºi district.

Slab de tot a fost representat ºi poporul de la þearã.
Mult trâmbiþatul naþionalism, care s-a zis cã însufleþeºte toatã

suflarea româneascã de la noi, a suferit, de astã-datã, un teribil naufragiu.
Dar, prin absenþa celor mulþi, a strãlucit, cu atât mai tare, presenþa celor
puþini, care au luat, cu un zel demn de însemnãtatea causei, toatã sarcina
asupra lor. Deie Domnul ca entuziasmul ºi abnegaþiunea acestor aleºi sã
eviteze nepãsarea celor chemaþi.

Adunarea a fost deschisã de neobositul luptãtor, dl egumen al sf.
mãnãstiri Putna, Teofil T. Patraº (despre care ºi Iorga, în 1904 ºi în
1905, când a vizitat Bucovina, a avut numai cuvinte de laudã – n.r.), ca
president – dupã alegerea dlui Dr. Nicu Blându de vicepresident ºi a lui
Ilie Berlinschi de secretar ad hoc – cu un marcant discurs, în care a
desfãºurat scopul societãþii ºi a arãtat neapãrata ei trebuinþã, fãcând
cãlduros apel pentru sprijinirea ei din rãsputeri.

Dupã cetirea ºi esplicarea statutelor prin dl Iorgu G. Toma
(adevãratul iniþiator ºi adevãratul animator al vieþii culturale rãdãuþene
pânã în 1906, când se mutã la Suceava – n.r.), a iniþiat dl pãrinte Ambros
Gribovici discuþia asupra fixãrii timpului deschiderii institutului, pledând
cu cãldurã pentru prima (zi din – n.r.) Septemvre a.c., pe când dl Dr.
Nicu Blându a fãcut propunerea ca deschiderea sã aibã loc de-abia în
prima Septemvre 1903, arãtând, cu argumente convingãtoare, cã
sãvârºirea unei opere de o însemnãtate atât de mare pentru creºterea ºi
desvoltarea tineretului nostru recere pregãtiri serioase, recere mari ºi
multe jertfe materiale, dacã e vorba ca opera sã nu aibã soartea fiului
nãscut mort. La via discuþie care s-a încins în jurul acestor propuneri, au
luat parte ºi domnii Dr. Victor Iliuþ, Dr. Matei Christel, pãrintele
Constantin Mercheº ºi prof. Ioan Chelariu etc. ºi s-a luat, în fine,
hotãrârea ca institutul sã se deschidã de-abia cu prima (zi din – n.r.)
Septemvre 1903.
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Pânã atunci, spereazã societatea cã va putea strânge, din taxele
membrilor sãi, din darurile ce vor incurge ºi din resultatul colectelor ce
se vor face, un fond care sã înlesneascã agonisirea unor bucãþi de loc în
Rãdãuþ, corespunzãtoare scopului ºi zidirei unui edificiu propriu.

Multã însufleþire a produs înscrierea membrilor.
La acest punct al ordinei de zi, s-a documentat, în mod foarte

strãlucit, cã cei presenþi au venit, într-adevãr, cu nobila intenþie de a se
jertfi pentru realisarea acestei mãreþe idei.

Ca membri fundatori s-au înscris dl Vasile Marcu, proprietar
din Frãtãuþul-vechiu, cu suma de tot considerabilã de 17.000 coroane;
dl Ifrim Isopescul, conducãtorul ºcoalei din Vicovul-de-jos, cu taxa de
3.000 coroane, creând, totodatã, un aºa-zis „loc liber“ în institut, care

va purta numele mãrinimosului ctitor, dân-
du-i acestuia dreptul de a presenta un candidat
pentru locul respectiv; dl egumen al sf.
mãnãstiri Putna, Teofil T. Patraº, dl Dr. Nicu
Blându ºi dl Dr. Victor Iliuþ, cu taxa de câte
1.000 coroane, ºi, în fine, dl Dr. Matei
Christel cu taxa de 100 coroane, anual, pe
viaþã.

Domnii Ifrim Isopescul ºi Dr. Christel
au întrat, totodatã, ºi ca membri ordinari, cu
taxa lunarã de câte 2 coroane.

Toþi ceilalþi s-au înscris parte ca membri ordinari, cu taxa de câte
2, 4 ºi 5 coroane lunar, parte ca membri sprijinitori, ca domnii Ioan
Vatamaniuc, Constantin ºi Vasile Chiraº, gospodari din Suceviþa. Dl
Zaharie Zub, primarul comunei Horodnicul de sus (unchiul prozatorului
Em Grigorovitza – n.r.), s-a înscris ca membru ordinar, cu câte 25
coroane anual, solvind taxele, în sumã de 200 coroane, pe 8 ani înainte.

S-a purces, apoi, la alegerea presidentului, a comitetului, a
consiliului de controlã ºi a juriului societãþii, cu funcþiunea durabilã pânã
la adunarea generalã, din Septemvre 1902, ºi au fost aleºi, prin
aclamaþiune, ca president dl Teofil T. Patraº, iar domnii Dr. Nicu Blându,
profesor Ioan Chelariu, Dr. Matei Christel, Ambros Gribovici, Dr.
Victor Iliuþ, Ifrim Isopescul, Georgi Popadiuc, Alecu Popovici, Dr.

Vasile MARCU
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Ipolit Tarnavschi (viitorul director al internatului ºi, în cele din urmã,
mitropolit – n.r.), Iorgu G. Toma ºi Zaharie Zub ca membri în comitet,
care s-a constituit imediat, alegând unanim pe domnul Dr. Ipolit
Tarnavschi de secretar, dl Ambros Gribovici casier, dl Dr. Matei
Christel controlor, dl Georgi Popadiuc bibliotecar ºi dl Ioan Chelariu
inspector, pre când ceilalþi membri ai comitetului au rãmas fãrã funcþiune.

În consiliul de controlã s-au ales domnii Casian de Isar, profesori
Elie Cãrãuº ºi Ilie Berlinschi, pe când juriul de arbitru este format din
domnii consilier superior Teoctist Tomaºciuc, Teodor Polonic, Eugen
Tarnavsci, Ioan Avram ºi Dumitru Paliuc.

În fine, a relevat presidentul societãþii, în cuvinte foarte elogioase,
spiritul nobil ºi fapta mãreaþã, demnã de imitare a marelui mecenat,
domnului Vasile Marcu, care a dãruit tinerei noastre societãþi o sumã
atât de considerabilã pentru realisarea frumosului scop ce i-a dat în vieaþã,
a amintit, cu multã satisfacþie, spiritul caritativ al domnului Ifrim
Isopescul, care documenteazã, la toatã ocasia binevenitã, cã bunurile
lumeºti, de care are parte, îi procurã plãcere numai dacã le poate
întrebuinþa spre binele poporului român, a cãrui desvoltare ºi progres îi
zace la inimã, ºi a închis adunarea cu un întreit „Sã trãiascã!“ protectorul
suprem al tuturor asociaþilor, Împãratul nostru Francisc Iosif I, care strigãt
a fost repetat de toatã adunarea.

Îmi mai rãmâne sã amintesc cã Adunarea aceasta a avut onoarea
de a fi frequentatã ºi de academicianul nostru, de profesor Simion
Florea Marian, ºi cãlduros felicitatã, telegrafic, de cãtrã domnii Artemi
Berariu, George Volcinschi, Tãutul, Iftodi, Levescu, Brãescu, de la
petrecerea poporalã din Boian; de dl exarh Dimitrie Dan, din Straja, ºi
de dl Dr. Ambros Comoroºan, din Dorna Candrenilor.

Apropiindu-mã de finea raportului, nu pot întrelãsa de a aduce, ºi
cu aceastã ocasie, în numele societãþii, mulþãmita cea mai adânc simþitã
domnului Vasile Marcu pentru mãrinimoasa d-sale donaþiune, care i-a
asigurat, pentru totdeauna, în inimele noastre un nobil titlu de eternã
recunoºtinþã ºi cea mai vie ºi sincerã mulþãmitã a tuturor copiilor cari
vor beneficia de aceastã donaþiune (din pãcate, voinþa testamentarã a
generosului Vasile Marcu avea sã fie ignoratã de conducerea ciocoiesc-
clericalã, cum ar fi spus Iraclie Porumbescu, a internatului, elevii din
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Frãtãuþi nebeneficiind de locurile gratuite, stabilite acum – n.r.).
Vrednicã de imitat e ºi pornirea nobilului suflet al domnului Ifrim

Isopescul, care a asigurat, prin crearea unui loc liber în Institut, viitorul
unui numãr consecutiv de ºcolari diligenþi.

Deie Dumnezeu Românilor ca aceºti doi mari binefãcãtori ai
neamului nostru sã afle cât mai mulþi imitatori, cãci, cu cât mai multe
stele de aceste vor luci pe orizontul încã întunecat al aspiraþiunilor noastre,
cu atât mai intensivã va fi ºi lumina care vroim s-o rãspândim în rândurile
noastre.

Iar dacã aceste modeste ºire (rânduri – n.r.) vor avea urmarea cã
cei ce le vor ceti vor întra ca membri în sânul societãþii noastre, care
urmãreºte un scop atât de uman, atunci truda noastrã nu va fi fost
zãdarnicã ºi rãsplata frumoasã ºi abundentã. / I.G.T. (Deºteptarea, nr. 53
din 11/24 iulie 1902, pp. 2, 3).

*
Internatul din Rãdãuþ. Duminicã, în 21 Septemvre 1902 nou, a

þinut societatea „Internatul de bãeþi români ort.or. din Rãdãuþ“ prima sa
adunare generalã, cu o bogatã ordine de zi.

Pãcat numai cã a fost atât de slab cercetatã, atât din partea
inteligenþei, cât ºi a poporenilor. Impresie deprimãtoare a produs mai
ales absentarea unei bune pãrþi a clerului nostru ºi minimala participare
a învãþãtorimii, doi factori de cea mai mare importanþã în procesul
desvoltãrii culturale a poporului nostru, de la care cu drept cuvânt am
aºteptat un mai viu interes ºi o activitate mai intensivã.

Adunarea a fost condusã de presidentul societãþii, dl Teofil T.
Patraº, care a acordat cuvântul, mai întâi, vicepreºedintelui, dlui Iorgu
Toma, spre a da raport despre activitatea comitetului de la adunarea
constituantã a societãþii, þinutã în 20 Iuli a.c., pânã acuma.

Din raportul precis ºi detailat al dlui I.G. Toma, estragem cã
comitetul a cumpãrat pentru societate, în 4 August 1902, de la dl
Hermann Kisslinger, proprietar de realitãþi în Rãdãuþ, corpul tabular
plasa Nr. 58, constãtãtor din o parcelã de clãdire, una de grãdinã cu
pomet ºi una de arãturã, în estindere totalã de aproape 90 prãjini, situat
lângã gimnasiul de stat din Rãdãuþ, cu preþul de 7.300 coroane, solvabil
în rate. Din toate punctele de vedere, apare acest contract pentru societate
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foarte favorabil. Preþul minimal, în raport cu bunãtatea locului ºi
aptitudinea lui pentru edificarea Internatului, aratã, la evidenþã, dibãcia
cumpãrãtorului.

Adunarea generalã, luând la cunoºtinþã celelalte comunicãri ºi date
ale raportului despre numãrul membrilor ºi starea casei, ºi-a esprimat,
prin viul grai al dlui Ioan Moldovan, mulþãmita sa pentru agonisirea
acestui loc, menit sã fie sãlaºul atâtor copii doritori de o creºtere naþionalã,
a aprobat emiterea a 172 liste de înscriere ca membri în societate ºi a dat,
cu unanimitate de voturi, fostului comitet absolutoriul.

Dupã aceea, s-a pãºit la alegerea noului president ºi comitet,
precum ºi a diferitelor consilii ºi secþii. Presidentul a fost reales în
persoana venerabilului igumen al sf. mãnãstiri Putna, dlui Teofil T.
Patraº, pe când dl Iorgu G. Toma a fost reales de vicepresident, dl
pãrinte Ambros Gribovici din Gãlãneºti de casier, dl Iancu Avram nou
ales de secretar, dl Ifrim Isopescul din Vicovul de jos de controlor, dl
catechet Victor Þurcan de bibliotecar, dl consilier superior de tribunal
Teoctist Tomaºciuc de inspector al internatului, iar domnii Dr. Matei
Christel, Dr. Victor Iliuþ, Ioan Moldovan din Vicovul de sus, Dr. Ipolit
Tarnavschi ºi Zaharie Zub din Horodnicul de sus de membri fãrã
deosebitã funcþiune (titlurile de „Doctor“ aparþineau fie juriºtilor, precum
Christel ºi Avram, fie preoþilor, precum ceilalþi – n.r.).

În consiliul de controlã s-au ales, prin aclamaþiune, domnii: Ilie
Berlinschi din Frãtãuþul nou, Ilie Cãrãuº ºi Casian de Isar, iar în juriul
de arbitri domnii: Dimitrie Paliuc din Frãtãuþul vechi, Teodor Polonic
din Satulmare, George Popadiuc, Alecu Popovici ºi Eugeniu
Tarnavschi.

Dintre propunerile comitetului remarcãm trei: întãia, reprodusã
prin dl Dr. Matei Christel, privitoare la elaborarea unui plan al
Internatului ºi al unui prospect al speselor ridicãrii edificiului, spre care
scop a cãpãtat nou alesul comitet mandatul de a întra, de timpuriu, în
pertractãri cu un inginer; a doua, predatã de dl Zaharie Zub, ca comitetul
sã adreseze un apel cãlduros cãtrã bãrbaþii de încredere prin toate
comunele districtului, ca sã colecteze cereale, fructe ºi tot felul de lucruri
trebuincioase, cari sã le prefacã, apoi, în bani ºi aceºtia sã-i trimitã
comitetului internatului; aceastã propunere a fost viu sprijinitã de cãtrã
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dl Vasile Chiraº din Suceviþa, care a promis cã Suceviþenii, neavând
locuri de arãturã, vor dãrui peatrã ºi lemn pentru ridicarea edificiului; în
fine, a treia propunere, interpretatã de dl Alecu Popovici,  ca sã se
aranjeze, toamna aceasta, o petrecere poporalã în stil mare, cu producþiuni
teatrale, concert ºi tombolã, la care sã se poarte grijã de o participare în
masse a inteliginþei ºi poporului român, secþii cu aranjarea acestei
petreceri, în care secþie au fost aleºi domnii: Dr. Matei Christel, Tit
Gribovschi, Dr. Victor Iliuþ, At. Levescul, Alecu Popovici, Vasile
Zurcan ºi Iorgu G. Toma.

Toate aceste propuneri au fost primite unanim.
La punctul ultim al ordinei de zi, a propus dl Iorgu G. Toma,

sprijinit fiind ºi de dl Dumitru C. Teleaga din Burla, întroducerea de
casete prin toate comunele districtului Rãdãuþ, precum existã, prin unele
locuri, pentru „ªcoala românã“.

Atât aceastã propunere, cât ºi cea a dlui Eugeniu Tarnavschi
pentru redigearea (redactarea – n.r.) unui apel cãlduros cãtrã proprietarii
mari români pentru ajuturarea societãþii la edificarea institutului au aflat
aprobaþiune generalã, dupã care s-a încheiat adunarea.

Apropiindu-mã de fine, voi da espresie, ca raportor conºtiincios,
în puþine cuvinte ºi impresiei, care a produs-o aceastã adunare generalã
precum ºi toatã þinuta Românilor faþã de întreaga societate, asupra mea.

Interesul general faþã de înflorirea ºi progresul acestei societãþi
este între membrii ei încã slab, între toþi ceilalþi Români – încã disparent.

Câþiva bãrbaþi – durere numai cã-s puþini – se sacrificã, cu un
devotament demn de mãreþia causei, pentru realizarea frumosului scop
care a dat naºtere acestei societãþi, mulþimea, însã, stã rece ºi
nepãsãtoare, privind, din depãrtare, la sforþãrile celor puþini, ce duc
greutatea pe umere. ªi lucru ciudat! Tocmai cei mai mult angajaþi în
cestiune, cei mai mult obligaþi sã priveascã creºterea ºi desvoltarea
culturalã a poporului nostru ca suprema chemare, ca ultima raþiune a
existenþei lor între ºi în acest popor, aceia stau mai nepãsãtori deoparte!

O instituþiune culturalã, a cãrei înfiinþare este imperios dictatã de
împrejurãri, pretinde conlucrarea armonicã a tuturora, asiduã muncã
comunã ºi perfectã abnegaþiune, cãci acel ce nu se va mulþãmi cu rãsplata
idealã a roadelor muncii sale va rãmânea neîndestulat.
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Internatul din Rãdãuþ, în care vor primi copiii noºtri o creºtere
curat naþionalã, sã fie punctul de concentrare al lucrãrilor noastre, sã fie
terenul esclusiv al activitãþii noastre pentru binele poporului, arena de
nobilã luptã ºi întrecere între toþi Românii acestui mare district.

Preotul ºi învãþãtorul au frumoasa misiune de-a desfãºura poporului
încredinþat conducerii lor marele folos al unei astfel de instituþiuni, de
a-l face atent la jertfele reclamate de ea, ºi sunt sigur cã bunul ºi darnicul
nostru popor de la þearã va sprijini, din toate puterile, întreprinderea
noastrã.

Proxima ocazie de a documenta factic bunãvoinþa unora ºi dãrnicia
celorlalþi ni-o va oferi colecta de cereale, care se va face prin toate
comunele. Apelãm, deci, de pe acum, la binevoitorul concurs al tuturor
organelor autoritative comunale. / I.G.T. (Deºteptarea, nr. 72 din 15/28
septembrie 1902, pg. 2).

*
Societatea „Internatul de bãeþi români ort.or. din Rãdãuþ“ va

aranja, Duminicã, în 9 Noemvre st.n., în sala spaþioasã a societãþii de tir
din Rãdãuþ, o petrecere, al cãrei venit curat este destinat pentru fondul
de zidire al edificiului Internatului.

Din vastul ºi bogatul program al acestei petreceri, a cãrui publicare
completã va urma în curând, amintim, deocamdatã, spre orientarea tuturor
doritorilor: representarea piesei „Cinel-Cinel“, de V. Alecsandri, cu coruri
bine instruite, tablouri vivante, representând scene din viaþa poporului
român, un bazar românesc bine asortat ºi, în fine, dans.

Comitetul aranjator, sub conducerea vicepresidentului societãþii,
domnului Iorgu G. Toma, e în febrilã activitate cu pregãtirile necesare,
pentru ca aceastã întreprindere nouã ºi neobiºnuitã în Rãdãuþi sã
corespundã pe deplin aºteptãrilor (cronica spectacolului o reproduc în
capitolul dedicat vieþii culturale rãdãuþene – n.r.).

Învitãrile se vor emite zilele aceste.
Începutul petrecerii, la 8 oare, seara. Întrarea 2 coroane de

persoanã.
Urmãrind societatea cu întreprinderea aceasta un scop atât de nobil,

este de dorit ca toatã suflarea româneascã sã-ºi deie întâlnire la aceastã
petrecere ºi ne rugãm, mai ales de domnii preoþi ºi învãþãtori, sã animeze
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ºi poporul de la þarã la participare numeroasã (Deºteptarea, nr. 79 din
10/23 octombrie 1902, pg. 3, anunþ reluat în nr. 82 din 20 octombrie / 2
noiembrie 1902, pg. 2).

*
Internatul din Rãdãuþ. Binefãcãtori. / Mult stimate domnule

redactor!
Binevoiþi a da loc urmãtoarei dãri de samã ºi, totodatã, mulþãmite

publice în preþuitul-Vã jurnal.
În folosul fondului de clãdire al „Internatului de bãeþi români ort.or.

din Rãdãuþ“ au binevoit, pânã acum, a contribui urmãtorii binefãcãtori:
Chiar la prima consfãtuire în chestia internatului au donat prea

venerabilitatea Sa dl consilier Dionisie cavaler de Bejan 100 coroane,
dl superior Ifrim Isopescul 100 cor., dl oficiant la c.r. poºte Gavril
Teleagã, ca cununã eternã pentru repausatul proprietar ºi secretar comunal
Petru Teleagã din Horodnic de jos, 20 cor.

La prima adunare generalã, s-au colectat de la membrii înscriºi,
anume: Prea Cuvioºia Sa dl igumen Teofil Patraº 1.000 cororoane (a
solvit totul), Dr. Nicolai Blându, înscris cu 1.000 coroane (solvit 100
cor.), dl Dr. Matei Christel, înscris cu 1.000 cor. (solvit 100 cor.), dl Dr.
Victor Iliuþ, înscris cu 1.000 cor. (solvit 70 cor.), dl Ifrim Isopescul,
înscris cu 3.000 cor. (solvit deja 500 cor.), dl antiste Zub Zaharie, solvit
200 cor., dl I. Vatamaniuc, antiste Suceviþa, 10 cor., dl econom (admin-
istrator, arendaº – n.r.) D. Chiraº, Suceviþa, 10 cor.; ca contribuiri lu-
nare solvesc, la aceeaºi adunare, pro August 1902, dl Dr. Christel 2 cor.,
dl antiste Pauliuc Dimitrie din Frãtãuþul vechi 2 cor., dl paroch Pauliuc
2 cor., dl judecãtor Iorgu G. Toma ºi Iancu Avram câte 5 cor., dl paroch
Polonic 4 cor., dl veterinar superior Constantin de Isar 4 cor., dl coo-
perator (preotul al doilea din parohie – n.r.) Mercheº 2 cor., dl coopera-
tor A. Danilevici 2 cor., dl superior (învãþãtor superior – n.r.) I. Moldovan
10 cor. pro 5 luni.

La adunarea alegãtorilor, convocatã de vrednicul domn deputat în
dieta þãrii ºi consilier de tribunal, Ilarion Onciul, au binevoit dumnealui
a solvi 20 coroane.

La apelul ºi listele trimise în þearã au rãspuns, pânã acuma: Î.P.S.S.
mitrolopitul Dr. Vladimir de Repta cu 100 cor., dl Dr. Volcinschi 40
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cor., dl cooperator Þurcan (Cajvana) 10 cor., dl paroch Georgian 50
cor., dl Dr. Animpodist Daºchievici (Suceava) 20 cor., dl Dr. I.G. Sbiera
(Cernãuþ) 20 cor., dl cooperator Christofor Iliuþ 10 cor., dl superior
Vlad (Putna) 100 coroane, colectate în Putna, repausatul exarh ºi paroch
din Cajvana, dl Vasile Þurcan, 30 cor., dl superior Fedorovici (învãþãtorul
Fedorciuc, din polemicile „Deºteptãrii“ – n.r.) din Suceviþa, pe listã
colectat 26 cor. ºi taxa pro Noemvre solvit 2 coroane.

Pe lista dumisale (lista învãþãtorului superior Fedorciuc sau
Fedorovici din Suceviþa – n.r.), au solvit (plãtit – n.r.): învãþãtoarea Emilia
Zugrav 2 cor., Mihai Roteliuc 2 cor., I. Vatamaniuc, Sofia Vatamaniuc,
Gliceria Fedorciuc, G. Iþcuº, V. Stolerciuc, O. Vatamaniuc, D.
Zaremba, V. Bogean, Ilie Procopovici, S. Bodnarescu ºi  Luca
Bodnarescu, toþi câte 2 coroane.

Domnul Winkelhauer, mãestru de clãdiri, un penale de 200
coroane solvit, un penale prin domnul judecãtor I.G. Toma 40 coroane;
dl învãþãtor superior Constantin de Isar donat venitul unei comisiuni
10 cor., dl Dr. Florea Lupu, pe lista dlui director Popadiuc, donat 50
cor., o colectã fãcutã între prieteni de dl jud. I.G. Toma 32 coroane.

Onorata societate Academia Ortodoxã, venitul seratei aranjate
în Rãdãuþ, 163 coroane 80 bani, onorata societate a damelor române,
jumãtate din venitul seratei în Rãdãuþ, 45 coroane; prin dl Dr. I.
Tarnavschi, depunerile, respectiv contribuþiile la o fundaþiune în onoarea
P.C. Sale mult meritului igumen T.T. Patraº din Putna, ºi la care au
contribuit dl paroch G. Bacinschi 6 cor, superiorul T. Guga 2 cor.,
superiorul E. Hreniuc 2 cor., mai mulþi gospodari 2 cor., parochul T.
Polonic 10 cor., parochul Nicolai Sbiera (fratele lui I.G. Sbiera – n.r.)
2 cor., administratorul (de parohie – n.r.) V. Maghior 6 cor., cooperatorul
D. Teleagã 6 cor., parochul Alexandru Voievidca (celebrul culegãtor
de folclor, tatãl poetului George Voevidca – n.r.) 4 cor., superiorul I.
Fedorciuc 2 cor., cantorul P. Gherasim 1 cor., parochul V. Þurcan 5
cor., cooperatorul D. Þurcan 2 cor., mai mulþi conventuali din Suceviþa
4 cor; la un loc, 57 coroane.

Dl teolog abs. ºi suplent la gimnasiul din Rãdãuþ, în loc de felicitãri
de anul nou 1903, donat 2 coroane.

Din caseta aºezatã în „Clubul român“ din Rãdãuþ, 8 coroane 40
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bani.
Comuna Gãlãneºti 56 coroane 10 bani ºi 32 coþi de pânzã, colectã

fãcutã de epitropii bisericeºti I. Bodnar ºi I. Ungurean ºi la care au
contribuit gospodarii ºi gospodinele din Gãlãneºti, pentru care dar
dãruiascã-le Dumnezeu ani buni ºi îndelungaþi cã pentru un lucru frumos
au jertfit ºi de lauda lumei s-au învrednicit. Numele donatorilor nu le
numim, cã doar prin însãºi faptele se laudã aceºti oameni de omenie,
cari ºtiu cã numai prin ºcoalã vor ajunge toate câte sunt de lipsã pentru
prosperarea neamului.

Venitul curat de la serata aranjatã de comitetul societãþii însuºi,
745 coroane 62 bani.

Pe lista 158, au incurs de la P.C. Sa dl archimandrit Emanuil
Ciuntuleac (Suceava) 10 cor., C.S. dl Sidorovici, anual, câte 6 cor., dl I.
Serota, anual, 5 cor., C.S. dl T.Ieºan, anual, 5 coroane.

Urmãtorii domni membri au solvit cotisaþiunile lunare:
Pro Septevrie 1902, dl judecãtor Iancu Avram 5 cor., dl judecãtor

Iorgu G. Toma 5 cor., dl Dr. Matei Christel 2 cor., dl veterinar superior
Constantin de Isar 4 cor., dl paroch Pauliuc 2 cor., dl cooperator Mihai
Dolinschi 2 cor., dl cooperator Alexandru Danilevici 2 cor., dl profesor
I. Chelariu 2 cor., dl cooperator I. Berlinschi 2 cor., dl catechet Victor
Þurcan 2 cor., dl judecãtor G. Tarnavschi 5 cor., dl judecãtor Alecu
Popovici 5 cor., dl învãþãtor Larionescul 2 cor., dl consilier superior de
tribunal T.Tomaºciuc 20 cor., dl paroch Dimitrie Dan 2 cor., dl coo-
perator A. Gribovici 2 cor., dl superior E. Isopescul 2 coroane.

Pro Octomvrie 1902, dl paroch Pauliuc, dl Dr. M. Christel, dl
Victor Þurcan câte 2 cor., dl judecãtor I.G. Toma, dl judecãtor E.
Tarnavschi, dl judecãtor A. Popovici, dl judecãtor I. Avram, câte 5
cor., dl Ilie Berlinschi, dl M. Dolinschi, dl paroch Dimitrie Dan, dl
cooperator A. Danilevici, dl Dr. I. Tarnavschi, dl superior E. Isopescul,
dl cooperator Mercheº, câte 2 cor., dl paroch de Andruchovici 5 cor., dl
cantor I. Halip 2 cor., dl consilier superior de tribunal Tomaºciuc 20
cor., dl învãþãtor superior de Isar 4 cor., dl cooperator A. Gribovici 2
cor., dl învãþãtor Larionescul 2 coroane.

Pro Noemvrie 1902, au contribuit: dl M. Dolinschi, Dr. I.
Tarnavschi, dl Victor Þurcan, dl cooperator I. Berlinschi, dl Dr. M.
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Christel, dl cooperator Al. Danilevici, dl cantor I. Halip, dl cooperator
Mercheº, dl paroch Pauliuc, dl superior E. Isopescul, câte 2 cor.; dl
veterinar superior de Isar 4 cor., domnii judecãtori I.G. Toma, A.
Popovici, I. Avram, E. Tarnavschi, dl paroch de Andruchovici câte 5
coroane.

Pro Decemvre 1902, au contribuit: domnii judecãtori I.G. Toma,
I. Avram, A. Popovici, E. Tarnavschi, câte 5 cor., dl consilier superior
de tribunal Tomaºciuc 10 cor., dl veterinar superior de Isar 4 cor., dl
profesor Carauº 4 cor., domnii Dr. I. Tarnavschi, cooperator I.
Berlinschi, cooperator A. Gribovici, cooperator M. Dolinschi, coo-
perator Mercheº, Dr. M. Christel, superior E. Isopescul, învãþãtor A.
Galan, cantor I. Halip, câte 2 cor., paroch de Andruchovici 5 cor., paroch
Pauliuc 2 cor., catechet Victor Þurcan 2 coroane.

Pro Ianuarie 1903, au contribuit domnii: I. Berlinschi, Dr. I.
Tarnavschi, cantor I. Halip, antistele Grigore a Leonti Lungu (din
Pârteºti), A. Gribovici, Dr. M. Christel, cooperator A. Danilevici, su-
perior I. Moldovan, cooperator D.P. Teleagã, câte 2 coroane; domnii
judecãtori I.G. Toma, I. Avram, A. Popovici, E. Tarnavschi ºi paroch
de Andruchovici câte 5 cor.; profesor Carauº 4 cor.; dl consilier supe-
rior de tribunal T. Tomaºciuc 5 cor.; dl paroch Pauliuc 2 cor., dl catechet
V. Þurcan 2 cor., dl director (de ºcoalã, viitor primar al Rãdãuþilor –
n.r.) Popadiuc 1 cor.; dl superior D.C. Teleagã solveºte 2 cor. pro Au-
gust 1902; dl superior Poleac ºi dl învãþãtor Naherniac câte 2 coroane.

Pro Februarie 1903, solvesc domnii: judecãtori I.G. Toma, I.
Avram, A. Popovici, E. Tarnavschi, parochi de Andruchovici câte 5
cor.; veterinar superior districtual Constantin de Isar solveºte, pentru
tot anul 1903, restul de 44 coroane; dl profesor Carauº 4 cor., domnii
paroch Pauliuc, Dr. I. Tarnavschi, cantor Halip, antiste Grigori Lungu
(Pârteºti), superior Poleac, învãþãtor Naherniac, cooperator Berlinschi,
cooperator A. Danilevici, superior I. Moldovan, superior S. Maghior,
cooperator A. Gribovici, câte 2 cor.; director Popadiuc 1 cor., suplent
gimnasial Dumbravechi 1 coroanã.

Pentru toate aceste daruri pe altarul naþiunei, exprimã, în numele
comitetului, mulþãmita cea mai cordialã casierul societãþii „Internatul de
bãeþi români ort.or. din Rãdãuþ“. / Ambrosie Gribovici, / ort.or. preot în
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Gãlãneºti (Deºteparea, nr. 19 din 6/19 martie 1903, pg. 3, ºi nr. 21, din
13/26 martie 1903, pg. 5).

*
Internatul din Rãdãuþ. În drumul singuratic spre Vadul Vlãdichei,

din grãdini înflorite rãsare în mãreþie opera muncii entusiasmate a câtorva
– puþini: internatul de bãeþi români din Rãdãuþ.

Din nespusa letargie naþionalã a celui mai bogat ºi mai românesc
district, letargie ce fãcu cu putinþã ca focarul cultural, liceul din Rãdãuþ,
menit pentru luminarea poporului din district, sã reprezinte numai un de
tot neînsemnat fragment al autohtonilor, acest internat este unicul semn
de viaþã de alta amorþitã.

Cu gândul asuprit de temerile în viitor, ne încredinþãm cã, din
numãrul de peste 400 elevi liceali din Rãdãuþ, abia neînsemnata cifrã de
50 ne aparþine nouã. Nouã, în cel mai bogat ºi mai românesc district,
nouã, mândrului popor din viþã romanã.

ªi înfiorându-ne de tristele perspective pentru viitor, mereu grãbim
paºii spre acel lãcaº care, ca o oazã în nemãrginitul pustiu al amorþelei,
ne oferã speranþa liniºtitoare într-o soarte mai bunã.

Intrãm. Clãdire spaþioasã, camere luminoase, darul mãrinimiei unui
Marco (gospodarul Vasile Marcu din Frãtãuþii Vechi – n.r.), mângâiarea
activitãþii zbuciumate a merituosului igumen Patraº, precum ºi a celor
puþini naþionaliºti devotaþi cauzei noastre.

Cu frunte seninã, parcã cu regret adânc resimþit pentru greºitele
îndoieli în viitorul nostru, ni se îndeasã pe buze o întrebare cãtrã
prietenosul director al internatului (preotul Ipolit Tarnavschi – n.r.), ce
are amabilitatea a ne conduce, întrebarea de numãrul interniºtilor. ªi
veseli ne pregãtim sã auzim liberatorul cuvânt cã numãrul întrece
aºteptãrile.

- Puþini, de tot puþini, sunã rãspunsul umilitor. Nu vedeþi cât de
primitivã este întocmirea internã, nu vedeþi cã are limitã ºi liberalitatea
celor puþini însufleþiþi, înþelegeþi cã mijloacele sunt insuficiente?

- Cum, întrerupserãm, într-un district bogat de comune româneºti
limitã?

- Sã facem calculul. Contribuind fiecare comunã politicã numai
800 coroane în mediu, sumã de alta de batjocurã, pe care, de exemplu,
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comunitãþile ovreeºti din þarã le voteazã, anual, cu plãcere numai pentru
împãrþirea lor între sãrmani, necum pentru creºterea tineretului, a „florii
naþiunii”, existenþa internatului ar fi, întrucâtva, asiguratã. ªi doar în
aceste comune prosperã atâþia preoþi, atâþia învãþãtori, care, pentru vãditele
lor merite între popor, cer cu drept cuvânt mãrirea lefilor!

Comune þãrãneºti sprijinind internatul de bãeþi, în numãr covârºitor
fii de þãrani! Aflase-va, cândva, un cuvânt mai potrivit de atracþiune
pentru massa mare, doritã de înlesnirea traiului, pute-va rezista mulþimea
propagandei grijuliului, când deviza sunã: internatul întemeiat de þãrani
pentru fii de þãrani?

Iatã, cu puþinã artã, fãrã a reflecta la dãrnicia singuraticilor, efectul
dorit!

Mâhnit, replicã amabilul director:
- Dar le-am încercat pe toate. Ne-am adresat preoþilor, învãþãtorilor,

þãranilor, ne-am adresat ºi comunelor politice ºi de la aceste, afarã de o
unicã excepþiune lãudabilã, am primit refuz, urmare a nepriceperii
þãrãneºti ºi a indolenþei conducãtorilor. Ba nici chiar o micã colectã de
victualii n-a putut reuºi, din aceleaºi motive binecuvântate.

Stãturãm gânditori. O adiere de vânt din partea Putnei aduse prin
vârfurile arborilor un murmur tainic. ªoptea acest murmur blãstãmul
marelui Voevod adormit.

Cu o amicalã strângere de mânã, ne despãrþirãm de întristatul di-
rector ºi ne depãrtarãm de internatul lui „ªtefan cel Mare“.

Iar în drum spre casã, marile probleme social-politice ne frãmântau
creerii: mãrirea lefii preoþilor ºi ale învãþãtorilor (Gazeta Bucovinei, Anul
VII, nr. 9 din 17 aprilie / 4 mai 1906, pg. 1).

*
Anunþ despre internatul „ªtefan cel Mare“ din Rãdãuþ.

Internatul din Rãdãuþ stã la sfârºitul primului an al existenþei sale ºi
comitetul, fãcând o reprivire asupra acestui interval, constatã cu deosebitã
satisfacþie cã jertfele considerabile aduse de corporaþiuni ºi de privaþi
pentru înfiinþarea, întocmirea ºi întreþinerea acestui focar cultural n-au
fost zãdarnice, ci au adus, chiar de la început, fructe de tot îmbucurãtoare
pentru elevii români adãpostiþi la internat. De mult adecã – ba poate
nicicând – n-a fost resultatul clasificaþiei la gimnaziul din Rãdãuþ atât de
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favorabil cu privire la elevii români ca în anul ºcolar de curând espirat.
Îndeosebi e remarcabil faptul cã, între eminentiºtii acestui gimnaziu,
care trece de cel mai sever institut de învãþãmânt din þearã, elevii
internatului ocupã, calitativ ºi numeric, primul loc. Aºa, de pildã, a avut
clasa I-a, într-amândouã despãrþituri, 5 eminentiºti, dintre cari 4 au fost
români. Clasa II-a, care numãra, la sfârºitul anului, aproape 60 elevi, a
avut numai 2 eminentiºti, cari ambii au fost români ºi elevi ai internatului.
Unicul octavan din internat (elevul Bolocan) a trecut examenul de
maturitate. Între 22 elevi, câþi i-a avut internatul în anul ºcolar espirat,
numai unul n-a putut obþine un rezultat bun la clasificaþie. Meritele ce ºi
le-a câºtigat acest institut cu privire la elevii români ai gimnaziului
rãdãuþean, în privinþa didacticã ºi pedagogicã-disciplinarã, au fost
recunoscute în termini elogioºi ºi de directorul de Mor (Gabriel de Mor,
al treilea director al gimnaziului – n.r.), cu prilejul unei conferenþe.

Dupã aceastã privire scurtã asupra rezultatului favorabil al
clasificaþiunii, care oriºicum în prima linie este a se atribui existenþei
unui internat românesc, aduce comitetul internatului urmãtoarele la
cunoºtinþa prea venerabilei preoþimi, a prea onoratei învãþãtorimi, precum
ºi a tuturor pãrinþilor cari ar dori ca copiii lor sã fie primiþi la internat:

Elevii ort.or. români, cari cerceteazã o ºcoalã publicã din Rãdãuþ
ºi doresc sã fie primiþi, cu începerea anului ºcolar 1906/7 în internatul
român „ªtefan cel Mare“, trebue sã predee petiþiile lor, adresate societãþii
„Internatul de bãeþi români ort.or. din Rãdãuþ“, prin direcþiunea
internatului, pânã cel târziu în 10 August a.c.

Societatea oferã elevilor primiþi îngrijirea deplinã (locuinþã, vipt,
serviciu, luminat, încãlzit) ºi o instrucþiune temeinicã, darã îºi rezervã
dreptul de a hotãrî însãºi condiþiunile de primire ºi, îndeosebi, taxa lunarã
de întreþinere. Aceasta va fi conformã cu demnitatea, iarã mai ales cu
gradul de pauperitate a petentului. De aceea, va trebui sã se alãtureze
fiecãrei petiþiuni ultimul testimoniu semestral (eventual, ºtirile ºcolare)
ºi un testimoniu de sãrãcie.

Elevii care au petrecut deja un an la internat în condiþii egale vor
fi preferaþi celorlalþi petenþi. Aºijderea se vor considera mai mult
reflectanþii din acele puþine comune cari au sprijinit internatul în decursul
anului ºcolar expirat cu colecte mai însemnate.
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Locurile gratuite se vor putea conferi în cazuri excepþionale, în
mod de tot minimal, acelor elevi cari, pe lângã demnitatea ºi pauperitatea
lor, vor fi aplicabili ca instructori de internat.

ªedinþa comitetului, în care se va decide asupra primirii în internat,
va afla loc pe la 25 August stil nou, aºa cã pãrinþii vor putea fi înºtiinþaþi,
cu toþii, înainte de 1 Septemvre, despre hotãrârile luate ca, la caz de
refuzare a petiþiei sau dacã nu li-ar conveni condiþiunile stãtorite de
comitet, sã poatã afla altã locuinþã pentru elevi.

Pãrinþii sau locoþiitorii acestora au sã prezinte la 1 Septemvre,
demineaþa, elevii primiþi directorului, solvind anticipativ ºi în cuota lunarã
pro Septemvre impusã de comitetul societãþii, precum ºi eventualele
contribuiri în victualii, dacã le va pretinde societatea.

Elevii care au rãmas în restanþã cu oareºicare sumã din anul ºcolar
expirat pentru întreþinerea lor, nu vor fi primiþi pânã ce nu-ºi vor achita
datoria veche, dimpreunã cu plata lunarã pro Septemvre.

Prezentându-se elevii, au sã aducã cu sine: 1 perinã cu 2 feþe, 1
plapomã cu 2 prostiri, precum ºi alte 2 prostiri pentru acoperirea
mindirului ce-l primeºte fiecare elev din partea internatului, 2 ºtergare ºi
din toate schimburile îndeajuns. De spãlatul acestora au sã se îngrijeascã
pãrinþii. De asemenea, trebue sã aibã fiecare elev câte o perie de straie, 2
perii pentru pãpuci, o periuþã pentru dinþi, 1 peptene des ºi altul rar.

La acest prilej, apeleazã comitetul internatului, îndeosebi la
onoratele antistii ºi comitete comunale ale comunelor fruntaºe din districul
Rãdãuþului, ca sã binevoiascã a vota fiecare pentru acest adãpost al
tineretului ºcolar câte o subvenþiune anualã amãsuratã, cãci, în acest
mod, existenþa internatului ar fi asiguratã, ba s-ar putea reduce ºi taxele
întreþinerii elevilor.

Venerabila preoþime este respectuos rugatã a lucra cu toate
insistenþa în aceastã direcþie, precum ºi a iniþia, la toamnã, colecte în
cerealii, mai ales în acele comune cari au copii la internat.

Rãdãuþ în August 1905 / Teofil Patraº, preºed. / Iancu Avram,
secretar / Dr. Ipolit Tarnavschi, director al internatului (Gazeta
Bucovinei, nr. 32 din 23 iulie / 5 august 1906, pp. 1, 2, anunþ reluat ºi în
nr. 34 din 30 iulie / 12 august 1906, pg. 2).

*



215

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

Internatul din Rãdãuþi. / Cinstite domnule Redactor,
Am cetit în numãrul 29 al preþuitei gazete „Foaia Poporului“ cum

cã domnii au de gând sã puie la târnatu (internatul) din Rãdãuþi un direc-
tor nou. Mi-am frãmântat, de douã sãptãmâni, gândul cum aº face ca sã
fiu bãgat în samã cu vorbele mele la cinstita dumilorvoastre redacþie ºi
iacã-tã m-am pus sã Vã scriu cã ce gânduri am avea ºi noi, þãranii, despre
târnat (internat).

ªtiþi, eu am slujit la oaste ca cãtanã proastã ºi în þimbra noastrã
erau rãgute (recruþi) ºi 2 feciori de popã ºi unul de profesor; darã noi,
cãtanele, eram tot una ºi nu ni spunea nici cãprariu‘, nici domnu‘ laitn
(sublocotenent) cã am fi mojici ºi nu fãcea nicidecum deosebire între
noi, feciorii de þãrani, ºi feciorii de domni. ªi aºa mi-am gândit cã ar
trebui sã facã ºi noul ales director la târnatu‘ din Rãdãuþi, adicã sã nu se
facã deosebire între copiii de þãrani ºi între cei de domni, cãci banul
nostru, a þãranului, îi tot aºa de bun ca ºi banul domnilor, numai cu
deosebirea cã noi, þãranii, n-avem lefi grase ºi cã câºtigãm banu‘ tare
greu ºi, dacã muncim ºi-i bãgãm pe bãiaþii noºtri la târnat, apoi vrem sã
fie ºi ei cãtaþi omeneºte ºi îngrijiþi ºi hrãniþi, cãci, dacã poate ºi plãtim
noi ceva mai puþin decât feciorii de domni, atunci nu uite domnii cã
târnatu‘ capãtã multe mii de coroane ajutoare de la þarã ºi împãrãþie ºi
aceºti bani tot trebuie scoºi din bir ºi de pe spatele noastre. Pe noi, þãranii,
tare ne amãrãºte dacã vedem cã bãiaþii noºtri trebuie sã-i slujascã pe
domniºori ºi, de altcum, nu-i prea bagã în samã.

ªi, deoarece-s amãrât în sufletul meu, vreu încalte sã Vã spun
multe cele. Aº gândi cã ar fi bine sã fie aºa (articolul acesta polemic a
fost scris dupã avansarea directorului Ipolit Tarnavschi la Consistoriul
din Cernãuþi, dar înainte de numirea noului director – n.r):

1) Dacã noul director ar fi sã aibã poate pãmânt de lucrat, apoi sã
nu-i puie pe bãiaþii noºtri la munca câmpului, cãci pentru asta am putea
noi, þãranii, sã-i þinem acasã ca sã ne ajute la gospodãrie. Noi ne tragem
ºi-i dãm la ºcoalã ca sã înveþe carte ºi nu ca sã lucre pãmântul domnului
director. ªi sã nu bãnuiþi vorba: noul director sã nu-i puie bãieþii în
poloboc, când îi trece pe lângã ºcoalã în þarinã, ca sã nu-i vadã directorul
ºcolii, ci mai bine sã-i puie ºi sã-i mâie la carte.

2) Noul director sã deie poruncã asprã ca sã se spele bãiaþii la
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târnat în fiecare zi, ca sã nu capete râie ºi, dacã s-ar mai tâmpla ca sã
capete un bãiat sau altul râie la târnat, atunci sã-i lecuiascã acolo ºi sã
curãþascã târnatu‘, da‘ nu sã-i mâie acasã, la pãrinþi, ca sã-i împle pe
ceilalþi copii de prin cele sate de râie ºi sã fie de ruºinea satului.

3) Dacã s-ar tâmpla cã s-ar bolnãvi vreun copil de coriu, spre
pildã, sau de altã boalã, atunci directorul, care va fi nou ales, sã nu-i
mâie bãiaþii îmbolnãviþi ca pe niºte vite acasã, ci sã cheme doftorul la
târnat ºi sã-i lecuiascã, iar ca sã nu se umple ceilalþi bãiaþi, sã-i puie într-
o casã anume pentru bolnavi ºi sã-i grijascã acolo, da‘ nu sã-i încuie
acolo singuri ºi sã-i lase singuri ca pe niºte câni, cãci ºi feciorii de þãrani
îs oameni ºi nu vite.

4) Asemenea sã nu fie bãiaþii noºtri din târnat niºte hamali!
Mãrfurile pentru târnat sã le ducã slugile acasã, da‘ nu sã-i ieie pe bãiaþii
noºtri de la carte ºi sã-i mâie ba dupã saci cu fãinã, ba dupã var ºi câte
mai multe.

5) Dacã s-ar tâmpla ca directorul ce se va alege din nou sã nu
mãnânce cina acasã, la târnat, ci undeva în târg, la casina nemþeascã,
atunci sã nu fie slobod ca ºcolerii din târnat sã îmble serile, ducându-i
cina domnului director în târg.

6) Bãiaþii noºtri sã nu facã slujbã la târnat, ca sã nu se tâmple, cum
s-a mai tâmplat, cã, ºtergând un bãiat de-ai noºtri cilindrele, sã se taie ºi
sã se caliceascã la mânã ºi-apoi sã nu poatã nici scrie, nici îmbla la ºcoalã.

7) Dacã s-ar tâmpla ca noul director sã þie vite, atunci bãiaþii noºtri
sã n-aibã a griji de vite, tãind la sicicã ºi la sveclã ºi mestecând ciubãru‘
pentru vite.

8) De sãrbãtorile nemþeºti, aºa, de pildã, de Crãciunul nemþesc
sau, bunãoarã, de Duminica Mare a Nemþilor, sã nu-i sileascã noul di-
rector cu musai pe bãiaþii noºtri ca sã plece acasã, cãci noi plãtim la
târnat cu luna ºi, dacã-i mânã acasã, atunci ni fac domnii cheltuieli mari,
cãci noi trebuie sã plãtim trenul ori trãsura ºi bãiaþii nu învaþã acasã
nimicã. Asupra acestui punct Vã scriu mai mult, cãci chiar anul ista s-au
tâmplat cã profesorii, iºtii nou veniþi la Rãdãuþi, li-au spus bãiaþilor sã nu
meargã de sãrbãtorile nemþeºti acasã, ba chiar directorul ãst nou (Leonida
Bodnarescul, noul director al gimnaziului – n.r.) au intrat prin clase ºi
li-au dat de grijã ºcolerilor ca sã înveþe ºi le-au spus cã gazdele n-au voie
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sã-i mâie pe bãiaþi, cu de-a sâla, de sãrbãtorile nemþeºti acasã, iarã la
târnat li-a spus doamnã bãiaþilor cã au fost la ºedinþã ºi cã s-au hotãrât la
ºedinþã cã toþi bãiaþii trebuie numaidecât sã plece ºi de sãrbãtorile nemþeºti
acasã, cã la târnat nu mai capãtã de mâncat; ºi aºa s-a tâmplat, cã
gospodarii n-au ºtiut nimicã cã au sã vie bãiaþii ºi de sãrbãtorile nemþeºti
acasã, ºi o samã de bãiaþi s-au pornit, pe vreme rea ºi pe rãcealã, pânã la
Pãrteºti, acasã, ºi neputând de obosealã au ajuns, spre sarã, într-un sat ºi
au fost gãzduiþi de milã de un gospodar, ºi abia a doua zi au sosit acasã la
dânºii, la Pãrteºti. Aºa departe am ajuns noi, þãranii, ca sã ni mâie copiii
acasã cu sâla, parcã-ar fi niºte prãpãdiþi ºi parcã-ar sta degeaba ºi fãrã
platã la târnat? Ba chiar dacã poate sta, ici-colea, unul degeaba la târnat,
atunci gândim noi cu mintea noastrã cã nu-i cu cale a-i mâna în drum ca
pe niºte câni.

9) La târnat sã-i caute pe bãiaþii noºtri un domn doftor român ºi
nu un strãin, cu care nu se pot înþelege bãiaþii noºtri.

10) La târnat sã n-aibã voie domniºorii din clasele cele mai nalte
sã încuie uºile ºi sã joace pe bani în cãrþi, ci mai vârtos cei mari sã le fie
de pildã celor mici ºi sã-i înveþe ºi sã li ajute la învãþãturã ºi sã-i ispiteascã
în fiecare zi.

11) În loc de fete tinere, sã fie la târnat primite ca slugi femei
gospodine, cari sã ºtie cãuta de bãiaþi, ca sã nu îmble la ºcoalã nelãuþi ºi
nepieptanaþi ºi neschimbaþi.

12) Dacã s-ar tâmpla ca sã slujascã la domnul director o sorã ori
vreun frate a unuia dintre ºcolari, atunci sã n-aibã voie doamna ori domnul
director a-i da afarã pe ºcoleri din târnat numai din pricinã cã fratele ori
sora ºcolerului n-ar mai vrea sã slujeascã la doamna din târnat.

13) Dacã ar fi sã mai fie alegeri în þarã, atunci directorul din târnat
sã n-aibã voie a li spune bãieþilor sau pãrinþilor lor cã n-au ce cãuta la
târnat dacã vor glãsui pentru domnul Tofan (semnatarul articolului,
Costan Andron, îºi ascunde sub pseudonim identitatea de susþinãtor al
Partidului Democrat Þãrãnesc al lui Aurel Onciul, partid care-i ridicã pe
învãþãtori împotriva preoþilor, dupã cum se va vedea în capitolul urmãtor;
în presa onciulistã, „Costan Andron“ va desfãºura o bogatã ºi agresivã
activitate – n.r.). Bãieþii sã-ºi pãzeascã cartea, da‘ nu alegerile, cãci ei îs
încã brudii la minte ºi nu trebuie sã li se strice inima chiar la târnat
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pentru cã tãtuca lor au glãsuit pentru cutare sau cutare.
14) Lemnul ce-l capãtã târnatu‘ de la fondus pe bani ieftini sã

rãmâie tãt pentru târnat ºi noul director sã n-aibã voie a face gheºefturi
cu lemne ºi sã n-aibã voie a le vinde altora din târg cu preþ bun.

Cinstite domnule redactor, V-aº mai spune multe de târnat, darã
ºtiþi cã celui înþelept nu trebuie sã-i dai cu bota în cap. Noi, þãranii, nãcãjiþi
cum suntem, vom strânge, la toamnã, cu dragã inimã pâne ºi vom
duce-o la târnat, ºi om duce tot acolo frupt ºi ouã, numai sã vedem cã
directorul nou ales sã ni þâie bãiaþii bine, ca sã nu fie supãrare. Nãdãjduim
cã nu Vã veþi supãra de vorba unui om de la þarã ºi vã mulþumim cã
faceþi bine a ni tipãri aceastã scrisoare.

Vã dorim sãnãtate ºi voie bunã ºi vã rugãm sã mai veniþi în pãrþile
noastre, ca sã vedeþi ce pagubã mare ni-a fãcut apa.

Costan Andron
La aceastã scrisoare a unui gospodar fruntaº din districtul

Rãdãuþului, adaogem ºi noi o întrebare: Dupã cât ºtim, regretatul Marcu
(Vasile Marcu, care a donat 17.000 coroane pentru întemeierea
internatului -–n.r.) din Frãtãuþul-vechiu dispusese, prin testament (ºi prin
condiþionarea uriaºei donaþii – n.r.), ca cinci copii din Frãtãuþul-vechiu
sã fie þinuþi degeaba în internat, din venitul fundaþiunii sale. Vedem cã
aceastã dispoziþie a testamentului nu se observã. Ne permitem a întreba:
De ce ºi pânã când nu? (Foaia poporului, nr. 31 din 16 iulie 1911, pp. 3,
4).

*
Internatul din Rãdãuþi (Replica lui Ipolit Tarnavschi – n.r.). /

Mult onorate d-le Redactor,
Nu mã provoc la nici un paragraf, ci apelez la obiectivitatea

D-Voastre ºi sunt convins cã nu-mi veþi denega dreptul de a mã apãra.
Îmi iau, deci, libertatea a Vã transmite urmãtoarele ºire, cu rugãmintea
respectuoasã ca sã binevoiþi a dispune publicarea lor:

Onoratul public cititor va fi observat cã, în decursul anului chiar
acum espirat, au apãrut mai multe notiþe, cari criticã mai toate instituþiile
româneºti din Rãdãuþi. Aceste notiþe – fie ele semnate de Rotar sau de
Andron, de Stan sau Bran – poartã acelaº timbru. Scoþând în relief pretinse
neajunsuri la aceste instituþiuni, autorul acestor critice îmi aplicã apoi
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mie, regulat, câte o loviturã amicalã. Unele
aluzii stereotipe (casina germanã etc.) îl vãdesc,
în mod prea bãtãtor la ochi, de autor pe unicul
meu contrar, ce l-am avut în tot timpul petrecerii
mele în Rãdãuþi. E lucru nostim cã instituþiuni
cari au funcþionat în mod ireproºabil, prin un
ºir întreg de ani, deodatã sã dea toate în calea
racului ca: Internatul, „Filiala ªcoalei Române“,
Clubul, Prãvãlia (Românã – n.r) etc. ªi e mai
nostim cã la toate acestea numai eu sã port vina,
pe când opinia publicã a Românilor rãdãuþeni
îmi va adeveri, oriºicând, cã chiar eu am
conlucrat mai mult ºi în mod conºtiincios ºi
desinteresat la toate aceste instituþiuni, din cari
mai multe de mine au fost iniþiate.

Aceste ºire le trimit înainte ca sã ºtie onoratul public cetitor prin
ce pizmã trebuesc privite exspectoraþiuni de acestea, provenite din isvorul
tulbure al duºmãniei personale. La acest isvor trebuie redus ºi articolul
care se ocupã de internatul din Rãdãuþi ºi care a apãrut în n-rul 31 al
preþuitului D-voastre ziar. Cum cã e aºa, aceasta demonstrã timpul
aparenþei acestui articol. Dacã, într-adevãr, au fost neajunsuri la internat,
trebuiau ele discutate în public, cât timp am avut eu încã conducerea. Pe
atunci, autorul ar fi avut cel puþin pretextul cã voieºte sanarea rãului.
Astãzi, însã, dupã ce am depus eu conducerea ºi am pãrãsit Rãdãuþul,
articolul se prezentã simplu ca un act de rãsbunare personalã.

Acest articol îl iscãleºte onoratul meu contrar cu numele unui fictiv
fruntaº, care nici nu existã în districtul Rãdãuþului, cum nu existã nici în
Rãdãuþi un „Haralampie Rotar“, pseudonimul pus sub un articol
premergãtor, care s-a ocupat cu filiala „ªcoalei Române“ din Rãdãuþi.

Autorul îºi întroduce articolul cu învinuirea cã la internatul din
Rãdãuþi s-ar fi fãcut deosebire între feciorii de þãrani ºi între cei de domni,
ceea ce l-a jignit pe domnul „Costan Andron“. E direct comic dacã, dupã
un serviciu preoþesc de 18 ani, petrecut în mijlocul poporului þãrãnesc, þi
se aplicã lecþii dintr-o parte atât de puþin chematã cum ai sã umbi cu
þãranii ºi cu copiii lor.
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Crezi dumneata, domnule contrar, cã m-ar fi rãbdat þãranii
rãdãuþeni, de la început ºi pânã la mutarea mea, prin 12 ani, în fruntea
însoþirei raiffeisiane, dacã n-aº fi ºtiut umbla cu dânºii spre deplina lor
mulþumire?

Crezi cã m-ar fi ales pe mine, în mai multe rânduri unanim, în
comitetul comunal, dacã n-ar fi încredinþaþi cã numai bine li-am voit?
Darã nu numai la mãrturia Rãdãuþenilor, care încã au avut copii la internat,
ci la mãrturia tuturor poporenilor din district mã provoc liniºtit. Toþi
mi-au mulþãmit, de repeþite ori, pentru tot binele de care au avut parte
copiii lor, dintre cari unii se aflã de 4-6 ani la internat. Dacã, într-adevãr,
ar fi fost, cândva, stãri la internat cum le descrie autorul, oare ce i-ar fi
constrâns pe pãrinþi de a-i bãga pe copiii lor, ani de-a rândul, sub o
conducere atât de nepotrivitã? Darã ºi mãrturii de ale elevilor pot in-
duce, cari toate aratã cât de nemotivatã e o astfel de inculpare.

Astãzi se aflã mai mulþi tineri – foºti elevi de-ai internatului – la
universitatea din Cernãuþi, ca, de pildã, Bolocan, Lupu, Ichim etc., cari
m-au vizitat timp îndelungat dupã pãrãsirea internatului ºi mi-au mulþãmit
pentru conducerea ºi îngrijirea pãrinþeascã. Iarã la finea anului ºcolar
curent, auzind elevii internatului cã mã mut din Rãdãuþi, au dorit
numaidecât ca toþi sã-ºi iaie rãmas bun de la mine.

La o avorbire a prefectului internatului, a dlui Dr. Pãsãilã, care
i-a condus la mine, li-am rãspuns elevilor dându-li învãþãturi
corespunzãtoare. A urmat, apoi, o scenã care m-a impresionat adânc.
Când li-am întins mâna, de rãmas bun, toþi elevii au început a plânge;
copiii de þãrani deopotrivã cu cei de domni. ªi aceste lacrimi, aceastã
recunoºtinþã mutã a unor suflete neotrãvite de curente politice ºi de dorul
rãsbunãrii, mi-au fost cea mai frumoasã satisfacþie pentru munca mea,
care am prestat-o în decurs de 6 ani. De faþã a fost ºi un student din
România – dl Vârtosu – care, trecând prin Rãdãuþi, a fost gãzduit la
internat ºi care, povestindu-ºi cãlãtoria prin Bucovina, a istorisit în multe
locuri despre cele petrecute la internatul din Rãdãuþi.

Asupra acestui punct am insistat mai mult, deoarece e vorba de
spiritul conducerii unui institut public, de principiul ºi sistemul lor. La
celelalte puncte însã voi cãuta sã fiu cât se poate de scurt, cãci, fiind ele
în cea mai mare parte de însemnãtate prea inferioarã – sau chiar ridicole
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–, mi-i teamã cã, prin replice lungi, aº plictisi onoratul public cetitor,
abuzând ºi de ospitalitatea preþuitului D-voastre ziar.

ad 1, 4 ºi 7 – Pentru economia mea, care a sprijinit foarte mult
susþinerea internatului, am avut constant 3 servitori, afarã de 4 servitoare
în interiorul internatului. De aceea n-am avut lipsã sã recurg la ajutorul
elevilor din internat. Lucruri servile, cum le induce autorul
corespondenþei, nu le-au sãvârºit nicicând elevii, iarã invenþiunea cu
polobocul ar fi bine sã o patenteze contrariul meu.

ad 2 ºi 4 – Ca sã nu se întâmple îmbolnãviri la un internat, aceea
nu o poate împiedeca nici un director din lume. Tot aºa nu poate el opri
pe pãrinþi ca, cu permisiunea medicului, sã-ºi iaie copilul îmbolnãvit
acasã. Fãrã pãrinþi ºi fãrã permisiunea medicului însã nu s-a trimis
nicicând un elev bolnav din internat. De altfel, observ cã elevii
internatului, fiind de-a rândul copii din case de gospodari buni, au fost
foarte curãþei, aºa încât, în privinþa aceasta, într-adevãr nici n-am avut
pricinã sã intervenim cu rigoare.

ad 5 – Punctul 5 mi-a fãcut impresia ca ºi când onoratul core-
spondent ar fi pus un detectiv ca sã-mi observe toþi paºii. E drept cã
n-am mâncat, totdeauna, cina acasã. Darã dacã stai la socoteli la prãvãlie,
apoi la bancã pânã la 10 ºi 11 oare noaptea – mai ales vara, când oamenii
se întorc cam târziu de la lucrul câmpului, mãnânci unde apuci, chiar ºi
la urgisita casinã – ba, câteodatã deloc – ceea ce-l asigur pe dl corespon-
dent cã încã mi s-a întâmplat. Dacã era de lipsã, însã, ca în timpul absenþei
mele de acasã sã mi se trimitã ceva, am avut pentru aceasta, totdeauna,
servitori îndeajuns.

ad 6 – Cã s-a tãiat un bãiat cu un cilindru e adevãrat, nu e adevãrat,
însã, cã din cauza aceasta a trebuit sã se absenteze de la ºcoalã, fiindcã
lesiunea era prea neînsemnatã. Dl corespondent îmi va concede, însã, cã
astfel de lucruri nu se pot evita într-un institut de peste 70 de elevi. Chiar
dl corespondent însuºi ºtie prea bine cã, cu toatã priveghierea profesorilor
ºi a conducãtorului paralelelor, elevul Bâcu a fost lovit de oiºtea unei
trãsuri ºi dat jos, aºa cã prea uºor putea sã rãmânã stâlcit. Cu mare greu
am liniºtit, atunci, pe mama speriatã a elevului. Cu toate aceste, nu mi-a
venit în gând de a construa din aceastã întâmplare nenorocitã îndatã o
acuzã gravã la adresa cuiva, pe când faþã de mine se înduc tocmai din
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acea parte lucruri cu mult mai mici, numai spre a potoli urâcioasa poftã
a rãsbunãrii.

ad 8 – Ce se atinge de sãrbãtori, cari poartã numele de „ferii“, am
purces totdeauna strict dupã dispoziþiunile comitetului internatului, cari
sunt protocoale ºi au trebuit sã-mi serveascã de normã. Dacã au dorit dl
conducãtor sau profesorii paralelelor sã întroducã inovaþiuni în privinþa
aceasta, n-au avut decât sã se punã în conþelegere cu comitetul
internatului, ceea ce nu s-a fãcut.

ad 9 – Cât despre medic român, ºtie încã prea bine dl corespon-
dent cã unicul medic român din Rãdãuþi e foarte ocupat, aºa încât numai
foarte arareori îl poþi afla. Numai din aceastã cauzã a trebuit comitetul sã
angajeze un medic strãin, care însã ºi-a împlinit îndatoririle în mod foarte
conºtiincios.

ad 10 – Instrucþia ºi ispitirile s-au þinut, întotdeauna, sub
privighierea prefectului, a dlui Dr. (în teologie – n.r.) Pãsãilã, care a fost
angajat de mine anume spre acest scop. ªi cum cã instrucþia ºi privighierea
au fost foare bune, asta o dovedeºte doarã, într-un mod mai presus de
orice îndoialã, rezultatul clasificaþiei, care a reuºit de tot bine. Cei mai
buni elevi ai paralelelor, pe cari ºi dl conducãtor i-a recomandat de repeþite
ori ca modele de sârguinþã ºi purtare, sunt doarã elevi ai internatului ca:
Grigorovici, Bodnar, Huþuleac, Ciornei, Bâcu, Sorocaniuc etc etc.
Pre cei doi dintâiu numiþi, dintre cari unul se aflã deja în servici la un
German, i-am recomandat cu deosebitã cãldurã dlui prezident al
internatului spre primire, astfel cã el numai mie ºi generozitãþii Înalt
Prea Cuvioºiei Sale, a pãrintelui Arhimandrit (Teofil Patraº, egumenul
Putnei – n.r.) au sã mulþumeascã cã sunt studenþi. Iarã elevii români ai
gimnaziului de stat german, câþi sunt la internat, pe lângã cã sunt încã
foarte buni, au primit, prin stãruinþele mele, mai toþi burse din fonduri
ºcolare internaþionale, ca, de pildã, elevii: ªanta, Spânu Petru, Spânu
Domiþian, Colibaba, Simota, Sofroni etc.

ªi cine cunoaºte pe aceºti elevi, pe cari i-am crescut ºi condus
prin 4, respective 6 ani, trebuie sã spunã cu cuget curat cã ei nicicând
n-au putut da pildã rea la elevii mai mici. Darã la ce sã lungesc vorba?
Pentru onoratul public am indus destul, iarã în contra prejudeþelor dlui
corespondent ºi zeii s-ar lupta în zãdar.
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ad 11 – La acest punct e greu sã rãmâi serios. N-am ce rãspunde,
decât doarã sã-i dau urmaºului meu sfatul ca, la angajarea servitoarelor,
sã se punã în conþelegere cu dl corespondent, dacã nu voieºte sã o pãþeascã
ca mine.

ad 12 – Ceea ce induce aici e iarãº denaturat. Elevul respectiv
n-a fost eliminat pentru cã sorã-sa n-a vrut sã slujeascã, ci a ieºit singur,
înainte de a mântui sorã-sa slujba – din cauza cã epitropul sãu n-a mai
voit sã-l susþinã; ºi, fiind respectivul elev foarte slab, ceea ce o ºtie ºi dl
corespondent, nu m-am aflat îndemnat de a-l anima ca sã studieze
numaidecât mai departe.

ad 13 – Conþinutul acestui punct îl declar de un neadevãr sfruntat
ºi de o calomnie revoltãtoare. Constat, ºi-mi dau cuvântul de onoare, cã
nicicând, nici cu un bãiat ºi nici cu pãrinþii bãieþilor din internat n-am
vorbit de alegeri, fie pro, fie contra. Îmi pare rãu cã, fiind dl „Andron“
un corespondent vechiu, ºi-a stilizat învinuirea aceasta astfel cã nu pot
recurge la tribunal spre a obþine satisfacþia cuvenitã.

ad 14 – Ce se atinge de pretinsele „gheºefturi“ cu lemne, constat
cã încãlzitul internatului era cu totul în seama mea. Internatul n-a cumpãrat
nicicând lemne, prin urmare nici n-a putut sã aibã lemne proprii. Spre
orientarea onoratului public cetitor, observ cã, cu plata de 20 coroane de
bãiat, am trebuit eu sã grijesc de menajarea elevilor ºi a servitorilor, de
lemne, de luminã ºi de þinerea unui prefect (cu sensul de pedagog – n.r.).
Dacã va lua în samã ºi urmaºul meu, sub aceste condiþiuni, conducerea
internatului, va vedea el, în curând, ce „gheºefturi“ va face. Oriºicum îi
doresc din inimã ca, la timpul sãu, sã aibã cel puþin altã rãsplatã, decât
cum am avut-o eu.

În urmã, declar cã, cãlãtorind în strãinãtate spre recreare, nu voi
putea rãspunde la timp la o eventualã prourmare a problemei pornite din
partea onoratului meu contrar.

Mulþumindu-vã, cu tot respectul, pentru bunãvoinþa D-voastre,
mã subsemn cu cea mai distinsã stimã.

Dr. Ipolit Tarnavschi, / fostul conducãtor al internatului din
Rãdãuþi (Foaia Poporului, nr. 33 din 30 iulie 1911, pp. 5-7).
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D-ale învãþãmântului rãdãuþean

Învãþãtori bravi pentru sfânta causã. Din giurul Rãdãuþului ni
se scrie: „Binevoiþi a aduce la cunoºtinþa publicã, prin preþuitul nostru
ziar „Gazeta Bucovinei“, cã, cu ocasiunea întrunirii conferenþei
districtuale învãþãtoreºti, care s-a þinut la Rãdãuþ, în zilele 11, 12 ºi 13
Iuniu nou 1896, prin stãruinþa domnilor învãþãtori George Brãilean din
Bilca, Eugeniu Siretean din Badeuþ ºi Efrim Isopescul din Vicovu-de-
jos, s-a colectat, în folosul internatului de studenþi români din Cernãuþ,
considerabila sumã de 873 florini de la 48 învãþãtori ºi învãþãtoare ºi de
la dl preºedinte al respectivei conferenþe, ca inspector c.r. districtual ºcolar
din Rãdãuþ, cãruia numai recunoscãtori putem sã-i fim pentru bunul
început ce, ca inspector, l-a fãcut în mijlocul învãþãtorilor. Acestea doresc
sã fie publicate, cu atât mai ales, fiindcã, peste câteva zile, asemenea
conferenþe învãþãtoreºti au sã se þinã ºi în celelalte districte ºi sperez
mult cã ne vor imita ºi alþi colegi ai noºtri.

Lista, împreunã cu suma de 873 florini, se aflã în mâna dlui
învãþãtor G. Brãilean, care, în curând, o va trimite la locul destinat. / Un
membru al conferenþei“.

Faptul în sine vorbeºte atât de elocuent, încât imposibil e ca unic
sã rãmânã chiar ºi în mijlocul celorlalte corporaþiuni învãþãtoreºti (Gazeta
Bucovinei, nr. 45 din 6/18 Iunie 1896, pp. 3, 4).

*
Cursul privat pentru copile de la ºcoala de ºase clase de copile

din Rãdãuþi. Împãrþirea testimonielor (diplomelor de absolvire – n.r.)
în cursul privat de douã clase au aflat loc în 1 Iuliu 1902.

Resultatul clasificaþiunei a fost urmãtorul: 1. În anul întâiu au fost
înscrise 27 de copile, dintre cari 27 au fost clasificate, ºi anume: 21 de
copile au avut primã ºi 3 preferinþã; 2. În anul al doilea, au fost înscrise
18 copile, 16 au fost clasificate, absolvând cursul 8 copile cu primã ºi 8
cu preferinþã.

Banii ºcoalei (taxele ºcolare – n.r.) s-au redus, de la 10 coroane, la
6 coroane, iarã copilele sãrmane ºi diligente au fost parte eliberate de
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banii ºcolii, parte au plãtit numai pe jumãtate.
Testimoniele acestui curs privat au tot aceeaºi valoare ca ºi

testimoniele de la ºcoalele statului, ºi cursul ºcolar se frecuenteazã mai
ales de copile care nãzuesc a-ºi asigura pânea viitoare prin studiu.

Învãþãmântul se împãrþeºte de profesorii gimnasiului local, precum
ºi de învãþãtoriþele ºcoalei de 6 clase de copile.

Fãcând subsemnata conducere ºcolarã, prin publicarea acestor ºire,
onoratul public din districtul Rãdãuþului luãtor de samã, spereazã cum
cã frecuentarea cursului amintit va fi, în anul viitor, 1902/3, mai mare
decât în anul ºcolar trecut.

Ana Voronca, Conducãtoarea ºcoalei de 6 clase de copile.
*

Din Rãdãuþ. Din vechea mitropolie româneascã pãtrund în þarã
veºti de tot triste. Afarã de Horodnic, mai toate satele din districtul acesta
dorm în „dolce far niente“. Câtã inteligenþã ni-au dat Vicovul de sus ºi
de jos, sate destul de avute, o poþi numãra pe degetele de la jumãtate de
mânã; despre aceasta, însã, voi vorbi altãdatã, acuma mã mãrginesc la
Rãdãuþul însuºi.

Într-acest oraº vechi românesc uitat de Dumnezeu, locuit,
odinioarã, numai de Români, care au devenit prada strãinilor, numai prin
vina lor înºiºi românii sunt, astãzi, trataþi ca niºte heloþi.

Dacã cerc numãrul analfabeþilor, îl aflu atât de mare sau ºi mai
mare decât în satul cel mai decãzut. ªi de ce? Pentru cã cei chemaþi nu
cheamã toþi copiii la ºcoalã! Aºa, de exemplu, pe strada Frãtãuþului afli
o mulþime de copii români neînºcolaþi, pe când copiii celorlalte lifte
cerceteazã ºcoala foarte regulat, sub paza ochiului de Argus al vecinicului
director. De copiii români nu se intereseazã nici consiliul ºcolar local,
nici „vrednicul“ director, ba acesta s-a ºi lãudat cã el are sã i-o facã
superiorului N.N. ca sã nu vie nicicând, în locul sãu, la Rãdãuþ ºi în acest
adevãr i-a succes aceasta de minune, înºcolind Dumnealui toþi copiii de
confesiunea romano-catolicã, lãsând pe cei ort.or. români în ºtirea
Domnului, fãcând aºa dintr-o ºcoalã curat româneascã una nemþeascã.

Cât a stricat el neamului românesc, de la începutul activitãþii sale
în Rãdãuþ pânã în prezent, o înþelegem noi, toþi, dar nu o ºtiu toþi aceia a
cãror existenþã a nimicit-o el prin þinuta sa.
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Pe acest director, cu 44 ani de serviciu ºi tot atâtea decrete de
laudã, îl recomandãm guvernului ca sã-l facã inspector ºcolar de þarã,
spre a putea nimici mai degrabã neamul românesc, fiindcã în Rãdãuþ
n-are ce nimici mai mult.

Dar ºi în celelalte ºcoli din Rãdãuþ nu se înºcoleazã toþi copiii
români, aºa, de exemplu, pe strada domneascã. Despre aceste lucruri
voi scrie mai târziu, una însã o mai spun, dar mã rog, domnule redactor,
cã secret sã rãmâie ca la gazetã: dl Mohr, directorul gimnaziului de aici,
zice cã ºcoalele de pe strada domneascã se aflã într-un centru locuit de
nemþi. S-o ºtiþi, însã, domnule, de la mine cã ºcoala aceasta se aflã
într-o parte a oraºului locuitã, în majoritatea-i covârºitoare, de români.

Altfel era, pe timpul meu, neuitatul director Klauser; el sprijinea
din punga sa proprie ºcolarii români, nu ca dl Mohr, care nu voeºte sã li
deie nici din punga altora, adecã din cele 10 stipendii ale
„Unterstiitzungsverein“-ului,

Sãrmane Române, strãin în þara ta!
Þinuta duºmãnoasã faþã de neamul românesc a dlui Mohr o

cunoaºtem noi ºi din alte pãrþi, însã mai mult de altãdatã, când voi mai
scrie ºi despre înºcolirea copiilor români de la celelalte ºcoale din Rãdãuþ.
Numai o întrebare mi-o mai permit: Ce zic, la aceasta, domnii inspectori
ºcolari, cel districtual ºi cel de þarã, în care avem noi deplinã încredere;
ºi ce zice de aceasta deputatul districtului, dl Teofil Simionovici? ªi ce
zic, la aceasta, reprezentanþii învãþãtorilor din consiliul ºcolar districtual?
Oare poate vor zice dumnealor cã nu ºtiu de aceste lucruri, pe care le ºtiu
ºi cioarele-n gard? / Brutus (Gazeta Bucovinei, nr. 38 din 26 iulie / 13
august 1906, pg. 4).

*
Andronic Motrescu, Carte de agriculturã pentru ºcoalele de

agriculturã inferioare ºi elementare, precum ºi pentru uzul agricultorilor
practici, Rãdãuþi 1909.

La premiul „Eliade-Rãdulescu“, în sumã de 5.000 coroane, pe
care a avut sã-l distribuie Academia Românã, prin secþia istoricã, în anul
trecut s-au înscris ºi doi autori bucovineni: pãrintele At. Gherman, cu
„Cel ce munceºte isbuteºte“, ºi Motrescu Andronic, cu „Carte de
agriculturã pentru ºcoalele de agriculturã inferioare ºi elementare“.
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Reproducem din „Analele Academiei Române“, Seria II, Tomul
XXXI 1908-1909, Partea administrativã ºi desbaterile raportului dlui
I. Kalinderu asupra cãrþii dlui Motrescu:

„Am cetit totdeauna cu luare aminte scrierile româneºti apãrute
peste hotare.

Mai mult m-au interesat, însã, cele destinate poporului cu ºtiinþa
de carte ºi ºcolarilor de orice treaptã, cãci, pe lângã generalizarea
cunoºtinþelor folositoare, pot contribui într-o mare mãsurã la rãspândirea
unei limbi curate.

Primind lucrarea dlui Andronic Motrescu, înscrisã la premiul
„Eliade-Rãdulescu“, de 5.000 lei, am examinat-o, dar nu numai ca fond,
ci ºi din punct de vedere al limbii în care e alcãtuitã.

Nu m-am aºteptat sã gãsesc un stil literar sau pe cel întrebuinþat la
noi în operele de agriculturã, fiindcã atunci lucrarea n-ar fi folosit mediului
cãruia e adresatã, ºi în special sãtenilor bucovineni, a cãror graiu e presãrat
cu numeroase expresiuni strãine ºi localnice. Am cãutat sã vãd însã întru
cât autorul s-a silit sã depãrteze cuvintele absolut netrebuincioase, sã se
fereascã de anumite moduri de exprimare, fãrã a atinge natural înþelesul
ºi, mai ales, sã obiºnuiascã pe cetitori ºi cu deosebire pe elevi cu o vorbire
româneascã corectã în toate privinþele.

Am fãcut multe observaþiuni cu privire la: dialect, la forme vulgare
fãrã interes, forme gramaticale, propoziþiuni greºit construite, repeþiri
de cuvinte cu acelaº înþeles în aceeaº frazã, întrebuinþarea prea des a
aceluiaº cuvânt, cuvinte de prisos nepotrivite ºi rãu scrise, neologisme
(exemplificã, dar nu voi reproduce textul acela neinteresant – n.r.)...

În total, lucrarea dlui Motrescu se înfãþiºeazã ca un tratat general
de agriculturã cu ramurile ei.

Dacã ar fi fost scrisã mai cu îngrijire, ea ar fi folosit, fãrã îndoialã,
tuturor agricultorilor români, nu numai celor din Bucovina, pentru cari a
fost tipãritã. Dar ºi aºa cum este, cartea are meritele sale, cãci multe din
observaþiunile privitoare la limbã se justificã prin scopul urmãrit de autor,
care întrebuinþeazã dialectul bucovinean, înrâurit de limbile altor popoare.

Când am cercetat lucrarea, m-am gândit chiar cã aceste obiecþiuni
nu trebuie sã tragã prea mult în cumpãna apreþierii, dacã voim sã ne
apropiem de o limbã literarã comunã.
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În cazul de faþã, dl Motrescu are apoi meritul de a fi muncit ºi de
a fi fãcut desigur jertfe pentru îndemnarea sãtenilor bucovineni pe o cale
mai bunã, tocmai la îndeletnicirea lor principalã, în agriculturã ºi
economia ruralã, în cari se simte foarte mult lipsa cãrþilor. La noi ºi tot
nu putem spune cã avem destule, dar în Bucovina ºi celelalte pãrþi locuite
de Români!

În speranþa cã la a doua ediþie dl autor va þinea seamã de scãderile
semnalate ºi pentru a încuraja desvoltarea literaturei agricole române de
peste hotare, sunt de pãrere a i se acorda premiul la care a concurat“ / I.
Kalinderu (Patria, nr. 86 din 5 decembrie nou 1909, pp. 1-3).

*
Reuniunea învãþãtorimii din districtul Rãdãuþului, la ultima

ei adunare generalã, þinutã la 4 Mai 1913, ºi-a ales ºi constituit urmãtorul
comitet: George Ichim, president; Gedeon Buznean, viceprezident I;
Titua Bãdeliþã, viceprezident II; Nicolai Teleaga, Secretar I; Iosif
ªindilar, cassar; Dimitrie Zigãnescu (Þigãnescu), bibliotecar.

Membri fãrã funcþie: Mihai Vicol, profesor; Ifrim Isopescul,
învãþãtor superior; Ioan Fedorciuc, învãþãtor superior; Ilarion Ursachi,
învãþãtor; Atanasie Boghean, învãþãtor.

Salutãm din inimã noul comitet ºi-i dorim noroc în muncã, cu
spor în lupta ce-o va duce pentru ridicarea stãrii învãþãtoreºti ºi luminarea
þãranilor în mijlocul cãrora trãiesc (Foaia Poporului, nr. 20 din 18 mai
1913, pg. 16).

*
Adunarea generalã a Asociaþiei învãþãtorilor din judeþul

Rãdãuþi. Duminicã, în 12 Maiu 1935, a avut loc adunarea generalã a
Asociaþiei învãþãtorilor din judeþul Rãdãuþi.

Peste trei sute de învãþãtori s-au prezentat în sala Casei Naþionale
din Rãdãuþi pentru a lua parte la desbaterile adunãrii generale, care s-a
deschis la orele 10 ¼.

Ca primul punct pe ordinea de zi e verificarea procesului-verbal
de la ultima adunare generalã. Secretarul Asociaþiei, dl Turliuc Ioan,
citeºte procesul verbal. Dl Smocot Eugen cere explicãri referitoare la
reþinerile ce se fac pentru „Casa noastrã“. Directorul prefecturii din
Rãdãuþi, dl Dr. Dimitriuc Constantin, într-o cuvântare înflãcãratã aduce,
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în numele judeþului, elogii învãþãtorimii ºi-i doreºte, din tot sufletul,
împlinirea dezideratelor. Dl Leontovici propune ca verificatori pentru
procesul verbal citit pe domnii Procopof ºi Metincu. Adunarea acceptã.
Dl Nacu cere lãmuriri cu privire la „Casa noastrã“.

Dl Leontovici roagã adunarea ca adunarea sã trimitã o telegramã
dlui preºedinte central D.V. Þoni pentru a aduce mulþumiri pentru munca
depusã în interesul tuturor colegilor. De asemeni, se ia hotãrârea de a
trimite o telegramã dlui ministru al Instrucþiunii Publice.

Dl Teleagã se declarã pentru „Casa noastrã“, darã cere o discuþie
largã în privinþa aceasta, cât ºi fiecare coleg sã fie obligat a-ºi da
consimþãmântul în scris. Mai vorbesc în aceastã chestiune domnii:
Bogheanu, Percec, Vlas, Grigoraº, Drãghii, Ciobotar, Tcaciuc ºi
ªtreangã. La propunerea dlui Cijevschi, discuþia se închide, trecân-
du-se la punctul 2 din ordinea de zi.

Domnul preºedinte face o scurtã dare de seamã asupra activitãþii
comitetului în cursul anului expirat. Urmezã la cuvânt dl Agapi
Alexandru, care citeºte, în numele comisiei cenzorilor, un raport asupra
gestiunii Asociaþiei. La acest punct, vorbesc domnii Percec, Metincu,
Grunichievici, Liºman, Leontovici ºi Cijevschi. Domnul Pauliuc face
propunerea ca adunarea generalã sã aprobe darea de seamã ºi sã exprime,
din partea adunãrii, mulþumiri comitetului pentru munca depusã.
Propunerea, adusã la vot, s-a primit unanim.

Domnul Hâncu Demitrie, casarul Asociaþiei, citeºte proectul de
buget pe anul viitor. Domnul Percec ªtefan aratã necesitatea ajutoarelor
ºi cere sã se prevadã, ºi pe viitor, capitolul referitor la ajutoare. Domnul
Liºman e contra ajutoarelor ºi justificã cã acei colegi sau colege cari vor
avea lipsã sã se adreseze bãncii învãþãtoreºti. De aceeaºi pãrere sunt
domnii: Stãnescu, ªtreangã, Vlas ºi Cernovschi. Domnii Tcaciuc,
Teleagã, Cuciurean Ilie ºi Ciubotar cer ca ajutoarele sã fie menþinute.
În urma unor discuþii foarte aprinse, se hotãrãºte, la propunerea dlui
Cijevschi, votarea bugetului în forma propusã de casier. Ceea ce priveºte
ajutoarele, ele se vor acorda de comitet din fondul de deschidere de
credite.

Domnul Bujdei Gavriil citeºte referatul „Controlul în învãþãmântul
primar. Recrutarea ºi ierarhizarea organelor de control“. Între altele, cere
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ca, pe viitor, titlurile organelor de control sã fie: subinspectori, inspectori,
inspectori de circumscripþie ºi inspectori generali. Subinspectorii ºi
inspectorii sã fie propuºi de adunarea generalã judeþeanã a învãþãtorilor,
ºi anume în numãr de trei, iar Ministerul pe câte unul din cei propuºi.
Inspectorii de circumscripþie, având câte douã sau trei judeþe, sã fie
propuºi, tot în numãr de 3, de adunarea generalã regionalã a învãþãtorilor,
iar Ministerul sã numeascã pe unul din cei propuºi. Inspectorii generali
sã fie autori de cãrþi didactice ºi sã fie propuºi de congresul general al
învãþãtorilor. Durata funcþiunii lor sã fie numai de trei ani.

Referatul „Educaþia naþionalã în ºcoala primarã din statul român“
l-a avut dl Cijevschi. În rezumat, raportul susþine cã, la noi, în þarã,
oraºele, în special, au lipsã de educaþie naþionalã.

Dl Liºman vorbeºte despre „Normele de salarizare a învãþãtorilor“.
Domnia sa cere ca salariul învãþãtorului începãtor sã fie de 3.000 lei.
Gradaþiile sã facã parte integrantã din salar. Plata suplinitorilor sã se
facã de stat. Legea armonizãrii salariilor sã intre în vigoare, cãci numai
corpul didactic e acela cãruia aceastã lege nu se aplicã.

Toate dezideratele exprimate de cãtre cei trei raportori, aduse la
vot, au fost primite în unanimitate de voturi.

Se trece la alegerea cenzorilor. Dl Pauliuc propune ca cenzori pe
domnii Spânu, Metincu ºi Agapi, iar ca supleanþi pe domnii Liºman,
Stãnescu ºi Bodnar Dionisie. Propunerea, fiind adusã la vot, s-a primit.

La „Diverse“, dl Leontovici cere modificarea unor articole din
legea învãþãmântului. Astfel, articolele cari prevãd pedepsele sã fie dic-
tate de un consiliu de disciplinã ºi nu de o singurã persoanã.

Comisiile de examinare sã fie alcãtuite numai din profesorii de la
ºcolile normale. Ca preºedinþi sã funcþioneze, totdeauna, un profesor
universitar. Dumnealui se plânge împotriva actualelor comisii de
definitivat, cari au fost alcãtuite din profesori de liceu (cazul profesorului
Cârlãnescu) ºi cere ca Asociaþia sã intervinã pentru þinerea altor examene,
la care sã fie admiºi toþi cei cãzuþi în sesiunea aceasta (Aprilie ºi Maiu
1935). Întreaga adunare se asociazã.

Domnul ªtreangã criticã sistemul de educaþie de la ªcoala
Normalã de bãeþi din Cernãuþi.

Fiind timpul foarte înaintat, directorul ºcolar, dl Turliuc Ioan,
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cere închiderea adunãrii. Domnul Percec ªtefan anunþã cã va înainta
comitetului Asociaþiei, spre studiu, un chestionar cu privire la ºcoala
primarã. Mai vorbesc domnii Drãghii, Liºman, Nicoarã, Cojocar ºi
Stãnescu.

La orele 5 ºi jumãtate d.m., frumoasa manifestare învãþãtoreascã
a luat sfârºit. / Ioan Turliuc / secr. Asoc. (Glasul Bucovinei, nr. 4564 din
24 mai 1935, pg. 4).

*
Curs de pomiculturã. Condus de importanþa rãspândirii ºi

prosperãrii pomiculturii la sate, dl Teodor Nimigean, revizor ºcolar al
judeþului Rãdãuþi, a luat lãudabila iniþiativã de a înfiinþa, în oraºul Rãdãuþi,
cu concursul Camerei de Agriculturã, un curs de pomiculturã de câteva
zile cu învãþãtorii delegaþi de la ºcolile de ºes ale judeþului (astfel de
cursuri erau obligatorii în toate ºcolile din Bucovina, pe vremea
austriecilor, practica fãcându-se în grãdina ºcolii – n.r.).

Cursurile vor începe chiar zilele acestea, avându-se în vedere
timpul favorabil lucrãrilor ce se pot face în acest anotimp. În acelaº scop,
Domnia Sa, în urma demersurilor ce le-a fãcut, a obþinut de la Camera
de Agriculturã sã se distribuie, la toamnã, în mod gratuit ºcolilor, pomi
roditori, cari sã se planteze în grãdinile ºcolare, creându-se, astfel, grãdini
modele de pomiculturã pentru sãteni (Glasul Bucovinei, nr. 4776 din 22
martie 1936, pg. 4).

*
Manifestãri strãjereºti în judeþul Rãdãuþi. Duminecã, 12

decembrie 1937, a fost,  în cuprinsul Legiunii Rãdãuþi, ridicarea
Pavilionului Naþional în comunele Poeni ºi Climãuþi. La Poeni, comunã
româneascã, pãrinþii ºi strãjerii au asistat în numãr foare mare la aceastã
solemnitate... Din partea falangei strãjerilor a luat parte comandantul
legiunii Rãdãuþi, care a mulþumit tuturor pentru munca ce depun în
educarea tineretului.

La Climãuþi, de dimineaþã, s-a þinut ºedinþa cercului cultural
învãþãtoresc, de sub conducerea harnicului învãþãtor Cijevschi; au
participat 50 de învãþãtori (Glasul Bucovinei, nr. 5222 din 17 decembrie
1937, pg. 7).
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„Un cuib de bondari,
ca sã nu zic viespi”

Odatã cu crearea unei intelectualitãþi rãdãuþene, care se alãturã
bogatei elite a meseriaºilor ºi gospodarilor români, politica localã se
transformã, vorba lui George Brãilean, învãþãtorul superior din Bilca,
într-un „cuib de bondari, ca sã nu zic viespi“. Þinutul a avut, de-a lungul
vremii, cãpitani districtuali remarcabili, precum Mihai Pitei, Orest
Renny de Herºeni (ctitorii gimnaziului rãdãuþean), Keschmann
(Cheºman, cum îi ziceau românii), Anton cavaler de Tabora, pe nedrept
urgisitul Patak, Nicanor Macovei sau primul prefect de dupã Unire,
Emil Bãncescu, dar a avut ºi o viaþã politicã proprie, dominatã de preoþi
ºi de boieri, dar discret subminatã de noile elite, de „inteliginþã“, deci de
intelectualitatea deja formatã ºi cãreia i se cam urâse de mofturile popeºti,
dovadã cã ºi izbucneºte o urã neþãrmuitã, în 1902, prin „Apelul cãtre
poporul românesc“, apel semnat „de învãþãtorime“, dar o învãþãtorime
uºor de identificat, în anii urmãtori, nume cu nume, fie în rândurile
liderilor politici ai ucrainenilor, fie în partidul cosmopolit al lui Aurel
Onciul.

Clerul, deposedat de averile mãnãstireºti, dar îndulcindu-se cu
mierea veniturilor domeniale (salariul episcopului era de 200, iar în
vremea lui Hacman de 500 ori mai mare decât suma totalã destinatã
întreþinerii mãnãstirilor), afiºând o trufie publicã din ce în ce mai agresivã,
nu scãpa din ochi nici „Domeniul fondului religionar gr.or. de Rãdãuþi“,
în suprafaþã de „17.264 juguri de pãmânt“ (de la nemþescul „Joch“, adicã
iugãr, în Ardeal), domeniu arendat Institutului statului de remonte, cu
dese tentative de cumpãrare din partea Institutului. Grupat în prima
formulã de asociere politicã a românilor, care a fost Societatea pentru
cultura ºi literatura românã în Bucovina, unica recunoscutã, chiar ºi în
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1945, prin scrisul lui Constantin Loghin, drept singura grupare politicã
cu adevãrat reprezentativã pentru românii bucovineni, clerul ortodocs
ºi-a înfiinþat ºi „partid naþional“, apoi „poporal naþional“ (când,
înmulþindu-se, nu se mai înþelegeau între ei în privinþa „pigmeicelor“
cãþãrãri), astfel ca nici o mãrime bisericeascã sã nu rãmânã fãrã un loc
de vazã, dar ºi o sumedenie de publicaþii, prin intermediul cãrora spãla
creiere ºi cultiva un naþionalism al „vorbelor goale ºi al pocalelor prime“,
mult prea adesea ºovin, mult prea adesea îndreptat chiar ºi împotriva
intereselor neamului românesc. Împotriva intereselor românilor s-a
manifestat clerul ºi prin celebrele „Dorinþe“ din 1860, prin care se refuzã
o unitate spiritualã a românilor din întreg imperiul austriac, dar ºi prin
încrâncenarea cu care condamnã drept comunistã ºi utopicã ideea
intelectualitãþii germane din Rãdãuþi, pusã în paginã de Michael Kipper,
în 1889, de salvare a gospodãriei rurale româneºti prin împroprietãrirea,
fãrã drept de înstrãinare, cu loturi de pãmânt arabil, luate, cu despãgubire,
din patrimoniul Fondului religionar.

Viaþa politicã rãdãuþeanã, dominatã de un cler arþãgos ºi gomos
(pe cãrturarul „Demeter“ Dan îl insultã adesea, datoritã prieteniei durabile
„cu amicul sãu, Dr. Kubel“), un cler care cultivã o minciunã perfidã
(minciuna prin omisiune), mutând nevrednicii româneºti în cârca altora
ºi socotindu-i drept mari români pe toþi cei care îi fãceau jocurile, este,
totuºi, plinã de pitoresc ºi nu diferã cu nimic de cea de astãzi. Întâlnim în
subiectivele pagini ale vremurilor pitoreºti adunãri electorale, desfãºurate
cu mare pompã ºi cu acelaºi cler în faþã, dar ºi cu câte o ciomãgealã, pe
care o provocau tinerii unguri din Dorneºti, flãcãii români din Calafindeºti
ºi „alte scursuri ale satelor“, bucuroºi sã-i îmblãceascã niþel pe domni,
cu atât mai mult cu cât, odatã cu satisfacerea unei astfel de plãceri, mai
cãpãtau bãtãuºii ºi niscaiva parale, ºi ceva holercã pentru îmbãrbãtare,
ba de la George Popovici, marele istoric ºi marele poet bucovinean,
care-ºi semna opera liricã cu pseudonimul „T. Robeanu“, ba de la Ilarion
Onciul, deci ba de la un intelectual pe care politica avea sã-l ucidã, ba de
la un politician care avea sã-ºi aburce micimea în istorie ºi sã rãmânã,
umflat de naþionalisme târzii, în memoria locurilor.

Dincolo de risipa asta inutilã, în care „interesul naþional românesc“
cere ca slavul Simion Piotrovschi sã fie ales în locul românului Ilarion
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Onciul (ºi acesta „o coadã de câine“, cum ar zice poporul, dar din „neam
vechi rãzãºesc“), din simplul motiv cã slavul fãcea parte din elita
ortodocsã, fiind protopresviter al Vicovelor, în vreme ce românul fãcea
parte din „inteliginþã“, fiind doar funcþionar de tribunal, dar un funcþionar
parvenit, care nu se sfieºte sã-i ameninþe pe învãþãtorii superiori ai
districtului cu îngheþarea salariilor, în ciuda mãririi promise ºi aºteptate,
dacã se vor mai purta „antinaþional“, cerând drepturi politice româneºti
egale cu ale preoþilor ºi ale boierilor. „Un preot este pãrintele satului, iar
boierul e temelia lui“, scria un popã anonim, în „Deºteptarea“, afurisin-
du-l pe un învãþãtor care se cam sãturase de întâietatea popilor în toate,
iar substituiri de acest gen, prin care popa lua locul Pãrintelui Ceresc,
produceau impresie în Rãdãuþii vremii.

Viaþa politicã rãdãuþeanã, deºi zugrãvitã doar în alb ºi negru,
schiþeazã personaje ºi inventariazã deºertãciuni. Nu existã îngeri în viaþa
politicã rãdãuþeanu, nici mãcar George Tofan nu-i un înger, în ciuda
legendãrilor de mai târziu, nici mãcar cumintele fiu al folcloristului
Simion Florea Marian, Liviu Marian, un prozator, poet ºi critic literar
care încântã pe rãdãuþeni, vorbindu-le în limba lor, dar din tabãra
onciulistã (cea a nefericitului Aurel). ªi nu existã nici personaje demonice,
nici mãcar în persoana „satrapului Patak“, un cãpitan districtual (pre-
fect) energic ºi capabil, care refuza joaca de-a politica ieftinã, evitând sã
participe chiar ºi la petrecerile zãrvoase ale românilor, dar trimiþând,
adesea, importante sume de bani pentru finanþarea proiectelor culturale
româneºti care meritau sã prindã conturul realitãþii. Politica nu creeazã
nimic, politica favorizeazã ascensiuni pe „Piramida cu pigmei“, cum
inspirat numise piramida socialã vrednicul cãrturar Constantin Morariu,
politica doar cultivã deºertãciunea ºi otrãveºte în jur cu nonºalanþã. Dar
politica fãcea, totuºi, parte din viaþa socialã a elitelor româneºti din
Rãdãuþi, aºa cã vom regãsi în noroirile acelea ºi personaje care, în viaþa
realã rãdãuþeanã, asemeni învãþãtorului superior Dionisie Tofanel, se
umplu de merite. ªi de glorie.

Vrãjmãºia între români ºi români, începutã, din motive de
parvenitism politic, dupã anul 1880, capãtã accente dramatice dupã 1920,
când, ºi cu mai multã violenþã, „noi ne sbatem în politicã de partide, în
certuri, în intrigi, ne înjurãm unul pe altul“ (Aurel I. Gheorghiu),
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continuând, de fapt, o tradiþie a desbinãrii ºi a demagogiei, tragic
formulatã în corespondenþa din iunie 1894 dintre Constantin Morariu ºi
Simion Florea Marian. Ajuns aproape la disperare, în vecinãtatea
„Piramidei cu pigmei“, Constantin Morariu îi scria marelui sãu prieten,
în 17 iunie: „Nu ºtiu singur ce sã mai spun de boerii ºi preoþii noºtri:
parcã e un blãstãm a lui Dumnezeu ca sã nu se intereseze de nimic ce e
naþional, ci numai de punga ºi de burta lor“, iar Simion Florea Marian
rãspundea, în 20 iunie 1894 (ca sã vedeþi ce bine funcþiona poºta pe
vremea aceea!): „Strãinii se-ntereseazã pe-o mie de ori mai mult de istoria
patriei noastre, pe când noi stãm cu mâinile în ºolduri. Wickenhauser a
scris istoria mãnãstirilor, alþii, altele, iarã ai noºtri nu fac nemicã. Ba, fac
ºi ai noºtri: mãnâncã, beau ºi se veselesc ºi, pentru astfeliu de fapte,
vor sã fie lãudaþi ºi preamãriþi“ (Revista Bucovinei, nr. 9/1942, pp. 367,
368). Iar un alt mare preot al Neamului Românesc din Bucovina, Iraclie
Porumbescu, fãcea haz pe seama trufiei „evlavioase“ a „aristocraþiei
clericale“ (temelia tradiþiei politicii româneºti), povestind o hazoasã
întâmplare rãdãuþeanã: „Primul pas ce-l face un aristocrat clerical fãcut
e cã nu ºtie cât de mai roºu sã-i fie îmbrãcãmântul, întru a fi vãzut de
lume cã-i cio... aristocrat bisericesc. Ca Protosul de la pobregania
(Schimbarea la Faþã, dar fãrã referire la sãrbãtoarea religioasã, ci la
atitudinea omeneascã – n.r.) lui Cocârlã, cãruia ºlepul mantiei roºã ca
fesul ºi, peste mantie, felonul, i le duce dinapoi un bãietan îmbrãcat în
stihar pe tot drumul pen Rãdãuþi, iarã el în mânã are o cârje albã ca de
argint, la cap ca cea a P.S. Sale!“ (Scrisorile lui Iraclie Porumbescu,
Bucureºti, 1999, pg. 101). Iar ciocoismul acesta, devenit model de
conduitã chiar ºi pentru personaje admirabile ale istoriei noastre, precum
tragicul tribun Iancu Nistor, îºi are rãdãcinile ºi pe strãzile Rãdãuþilor ºi,
„ce sã faci, dacã ºi fãrã sã cauþi, eºti silit sã vezi, dacã eºti silit sã mergi
sã-þi cumperi ceva, într-o zi de târg, la Rãdãuþi! Eu merg rar, tare rar într-
acolo, darã, când merg, vãd adeverite ce spune lumea: Arhimandriþii –
Vinerea la Barber Flesch (carne) ºi pe urmã case de toleranþã, mai ales
unul din ambii“ (ibidem, pg. 102).

Trãgând deoparte perdelele dinspre istoria obºteascã, dinspre
vanitoasa noastrã viaþã de zi cu zi, risipitã prin nisipoasa prelingere a
veacurilor, e ca ºi cum ne-am privi în oglinzile vechi, adãpostite prin
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podurile caselor. Numai praful mãrturiseºte vremuri, iar apele albãstrii
ale sticlei ne mãrturisesc pe noi. Tocmai de asta, înspre trecut trebuie
privit cu înþelegere, ca sã putem fi îngãduitori ºi cu prezentul. În fond,
pestriþa noastrã istorie realã, mereu gârbovitã sub povara deºertãciunilor,
ne-a rãmas nouã moºtenire. O cununã de mãrãcini, pe care o purtãm
fãlos ºi bine facem.

„Din paºalâcul voinicosului prefect Patak“

Esposiþia obiectelor de industrie casnicã în Cernãuþi... Districtul
Rãdãuþilor e încã foarte bine desvoltat în ceea ce priveºte industria casnicã.
Minunatele ºtergare de borangic ale Anei Mironescul ºi ale lui Tit
Rogian din Horodnicul de jos, lucrurile espuse de Samfira Boca, Ana,
Samfira ºi Magdalena Muntean din Bilca, Czobot Antal ºi Erszebet
din Andreasfalva, Catrina Lupu Prelipcean, Maria Teleagã ºi Zaharia
Zub din Horodnic erau minunate. Victoria Jeºan (Ieºan – n.r.) din Vicov
a espus un costum naþional complet. Nãfrãmile, catrinþele, scoarþele, cât
ºi toate celelalte lucruri (ºi, în primul rând, pãlãriile rãdãuþene cu boruri
largi – n.r.) îþi dovediau un bun gust ºi un lucru serios (Revista Politicã,
nr. 6 din 1 august stil nou 1887, pg. 9).

*
Din districtul Rãdãuþului. Devisa „Revistei Politice“ a fost, prin

patru ani de zile, a lumina poporul ºi a scrie adevãrul. Avem o satisfãcþiune
moralã cetind despre activitatea dlui prefect Pompe, mai ales cu oprirea
serbãrii hramurilor. E lucru mare când se gândeºte omul serios la jaful
cel grozav ºi la sãrãcia cea cumplitã ce aduce sãrbarea hramurilor la noi,
în Bucovina.

Calculul e simplu. Bucovina are 333 de biserici ort.or., cu 109.645
familii ort.or., prin urmare 333 de hramuri, fiecare hram þine 3 zile. Fiecare
familie cheltueºte, în genere, 5 florini pe bãuturã ºi 3 florini pe mâncãre,
prin urmare, toþi ortodocºii din Bucovina cel puþin 877.160 florini, fãrã
zile pierdute, fãrã camete, fãrã spesele procesurilor care urmeazã
inevitabil din causa hramurilor, cari toate laolaltã se urcã uºor la preþul
1.500.000 florini anual. Prin urmare, nu e de mirare dacã toþi propinatorii



237

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

(fabricanþii de alcool din cartofi sau, mai rar, din cereale – n.r.) din
Bucovina sunt, astãzi, boeri cu moºii, iar gospodarii noºtri slugi celor ce
le dau rachiu, mai ales în dãtorie.

Salutãm, deci, pre toþi prefecþii noi ºi tineri din districtul
Câmpulungului, Sucevii ºi a Rãdãuþilor, carii cautã de-a-ºi împlini nu
numai serviþiul, ci de-a-ºi îmbunãtãþi starea poporului.

Districtul Rãdãuþilor, cu destingere comunele rurale, sunt încântate
de conducãtorul lor politic, dl cavaler Anton de Tabora. Iatã pãrerea
primarilor comunali; cel din Botuºana a zis: „Domnule cãpitan! Da‘ aºa
de bine cunoºti pãcatele noastre, parcã eºti de când lumea cu noi; lãsaþi
pe mine, cã cunosc eu omul cel bun ºi cuminte!“. Iar primariul din Bilca
a zis: „Aista cãpitan plãteºte cât doi, cã-i bun ca dl Cheºman ºi aspru ca
dl Renney“.

Dorim, deci, cu toþii stabilisarea domnului cavaler Anton de
Tabora – „vox populi vox dei“. Aºa feliu de bãrbat ni trebue nouã în
þinutul Rãdãuþilor, simpatic, tacticos, energic – ar fi pentru noi o
nenorocire ca sã ni-l schimbe pe acest bãrbat, cãci omul cel prea bun nu
e tocmai bun, iar cel prea aspru e încã mai puþin bun „moderata durant“
ºi lucru de cãpetenie e simpatia ºi autoritatea. ªi cã e drept, nu-i pãcat,
domnul cav. Anton de Tabora e adevãrat cavaleriu nu numai în societate,
ci ºi-n biroul sãu, ca ºef.

De la acesta putem noi aºtepta cã va ºtârpi cangrena hramurilor
care ruineazã poporul moral ºi materialminte. / Arcaºul (Revista Politicã,
nr. 23 din 1 decembrie 1889, pg. 3).

*
Calea feratã localã între Rãdãuþ ºi între Hadic, care are o

lungime de 83 kilometri, s-a deschis într-a 18 Noemvre 1889 (reaminti-
þi-vã motivul devierii cãii ferate de la Rãdãuþi la Dorneºti, povestit cu
umor de Em. Grigorovitza; teama de progres, drept cauzã a tuturor relelor,
generalizatã în Bucovina, avea sã constituie tema romanului „Prãpãdul
Solobodei“, de Eusebiu Camilar, roman care a produs consternare în
Bucovina anului 1943, prin descoperirea unei realitãþi cenuºii, sub
pospãiala tradiþionalã de idilism – n.r.). Ca representant al guvernului, a
luat parte la acest act consilierul aulic, contele Pace (Revista Politicã, nr.
23 din 1 decembrie 1889, pg. 8).
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*
Primãria în Rãdãuþi voeºte numaidecât sã nemþeascã toate vitele

din district, cãci nu primeºte certificatele de vite scrise în limba
româneascã (primarul Rãdãuþilor era Albert Decani, un neamþ care, aºa
cum vom vedea mai târziu, învãþa româneºte ºi avea o înþelegere
afectuoasã faþã de acest popor rustic, iar veterinarul districtual era
vrednicul român Cassian de Isar, care nici vorbã sã fi putut fi suspectat
de antiromânism; nu am de unde ºti ce vicii reale avea scrisoarea care se
va refuza, dar redactarea ei în limba românã cu siguranþã nu era
condamnatã de medicul districtual român – n.r.). Ba una ºi mai cornoratã
au fãcut-o dãunãzi, când n-au primit o scrisoare trimisã dela primãria
comunalã din Frãtãuþii vechi pentru cã era scrisã în româneºte. Unul
dintre slujbaºii cei cu gâsca dupã ureche a trimis scrisoarea înapoi ºi a
cerut sã se scrie adresa în limba nemþeascã. Darã primarul din Frãtãuþ se
vede cã ºtie legea ºi dreptul sãu mai bine decât cei cu pene de gâscã ºi nu
se dã înfricat prin apucãturi de aceste, nici îºi dã din mânã dreptul garantat
prin lege de hatârul unui oaspe nechemat. Dacã ar urma toþi primarii
satelor noastre aºa, „oaspeþii“ în scurt timp ar ºti ºi ei româneºte
(Deºteptarea, nr. 17 din 1/13 septembrie 1894, pg. 135).

*
O ºtire foarte rea. Un corespondent al nostru ni scrie cã o femee

din Frãtãuþul-vechiu, vânzând în Rãdãuþ un purcel, s-a dus la primãrie
ca sã iscãleascã certificatul. Fiind, însã, certificat scris în limba
româneascã, domnul de la primãrie, la care s-a dus femeia, a luat
certificatul ºi i l-a aruncat femeii drept în ochi. Femeia a început a plânge
ºi a întreba de ce nu primeºte certificatul, cã doarã vornicul l-a fãcut.
Domnul acela însã i-a rãspuns: „Du-te sã-þi facã nemþeºte!“.

Auzi, lume, ºi fã-þi cruce ºi te minuneazã! Cea mai temeinicã lege
împãrãteascã, care se chiamã „Constituþia împãrãþiei“, dã limbei noastre
româneºti toate drepturile de a fi folositã în biserici, în ºcoli, în toate
scrisorile, în toate diregãtoriile ºi la toatã vieaþa obºteascã, ºi niºti domni
cuteazã cu totul împotriva „Constituþiei împãrãþiei“ de a împinge pe bietul
nostru popor cu de-a sila la robia limbii nemþeºti! Asta-i nedreptatea cea
mai strigãtoare la ceriu, pentru cã îi nedreptate ºi împotriva legilor celor
dumnezeieºti ºi ale celor împãrãteºti ºi omeneºti.
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Noi, iºti învãþaþi, cari prea bine ºtim cu cât amar am învins nespusa
greutate de a învãþa prin ºcoli limba nemþeascã, care ni se pare a fi cea
mai grea limbã din lume, oare ce sã zicem de sãrmanul nostru popor,
care nu ºtie nici o boabã nemþeºte, ºi, cu toate aceste, i se încarcã sarcina
limbei nemþeºti în spate? ªi la ce i se încarcã sarcina acestei limbi atât de
grele? Poate de aceea i se încarcã ca poporul nostru sã fie mai luminat,
mai pricopsit ºi mai fericit (prin proclamarea autonomiei Ducatului
Bucovinei, limba oficialã a þãrii era cea „moldovineascã“, iar limba
diplomaticã, germana; din pãcate, în 6 aprilie 1861, când s-a inaugurat
viaþa parlamentarã în Bucovina, „membrii lui, deºi în majoritate
români, au început sã vorbeascã întru sine numai nemþeºte ºi
introduserã, astfel, prin simpla întrebuinþare, limba nemþascã ca
limbã oficialã în organul autonom al þãrii“, mãrturiseºte I.G. Sbiera,
în cartea sa de memorii, pg. 217; deci, iatã, „învãþaþii“ români, boieri,
preoþi ºi intelectuali, au fost ºi rãmân responsabili de „germanizarea“
administraþiei bucovinene – n.r.)?

Poporul nostru este silit cu legi aspre împãrãteºti ca sã-ºi deie
copiii la ºcoalã (ºi chiar aºa era: poporul era silit sã-ºi trimitã copiii la
ºcoalã prin introducerea unei garanþii materiale, de pildã – grajdul, care
era scoasã la licitaþie, dupã un anumit numãr de absenþe; ne-am tot plâns,
la nivel propagandistic, de lipsa condiþiilor pentru învãþãturã în Bucovina
istoricã, dar adevãrul este cã noi am fost un popor obligat prin lege la
a învãþa; ºi bine ne-a mai prins! – n.r.). El îºi trimite copiii la ºcoalã,
darã vrea ca copiii sã aibã din ºcoalã ºi un folos. Acuma dacã, bunãoarã,
un þãran român capãtã un soroc sau altã scrisoare în limba nemþeascã ºi
el o dã bãietului sãu, care a sfârºit ºcoala poporalã, ºi-i zice: „Ia-n
spune-mi, mãi bãiete, ce stã în scrisoarea asta!“, ºi bãietul îi rãspunde
tatei: „Nu ºtiu, tatã, cã scrisoarea îi nemþeascã“, spuneþi-mi acuma, vã
rog, oare tata bãietului n-are drept sã zicã: „Pãcat de ºcoala ta, mai bine
mi-ai fi pãscut porcii!“?

ªi, oare, acestui tatã român, care poate mai are bãieþi la ºcoalã,
sã-i mai iei anume de rãu dacã va cãuta, în toate chipurile, ca sã-ºi
îndoseascã pe ceilalþi bãieþi ºi sã nu-i mai trimitã la ºcoalã?

Am luat anume o pildã despre ºcoalã, fiindcã ºcoala îi pentru om
ca soarele pentru pãmânt. ªi ce am vãzut? Am vãzut cã neluarea în seamã
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a limbei româneºti în trebile cârmuirii þãrii noastre ºi nelegiuita bãgare
cu de-a sila a limbei nemþeºti în locul celei româneºti desgustã pe poporul
nostru de ºcoalã. Asta este cea mai mare daunã pricinuitã de limba
nemþeascã. Am pute sã spunem ºi alte multe daune, darã, deocamdatã, îi
destul (Deºteptarea, nr. 4 din 15/27 februarie 1895, pg. 34).

*
O ºtire foarte rea... Un om din Frãtãuþul vechiu, anume Alexandru

Cutãu, vânzând în Rãdãuþ, în Vinerea trecutã, 17 Faur (1 Martie), o iapã,
s-a dus la primãrie ca sã iscãleascã certificatul. Fiind, însã, certificatul
scris în limba româneascã, dl. veterinar ªindel Ebner, jidan din Sadagura,
n-a vrut sã primeascã certificatul. L-am întrebat pe Ebner de ce nu-l
primeºte? Mi-a rãspuns...

În Nr. trecut al „Deºteptãrii“ am spus cum unei femei din Frãtãuþul
vechiu i s-a aruncat în primãria din Rãdãuþ certificatul scris în limba
româneascã drept în ochi, acuma tot la acea cinstitã primãrie nu s-a primit
certificatul românesc al gospodarului Alexandru Cutãu, tot din Frãtãuþul
vechiu. Asta-i pentru noi dovadã cã numai unica primãrie din Frãtãuþul
vechiu a înþeles cu tot adinsul preþul cel nespus de mare al limbei
româneºti, a bãgat adecã limba româneascã în toate trebile cancelariei
comunale ºi se ºi þine din rãsputeri de acest lucru de foarte mare laudã.

Noi credem, însã, cã ºi primãria din Frãtãuþul vechiu trebuie sã se
oþãreascã, ºi încã amar sã se oþãreascã, vãzând ce batjocuri pãþesc
gospodarii din acel sat la primãria din Rãdãuþ din pricina dreptului celui
atât de sfânt al limbei noastre româneºti.

Primãria din Frãtãuþul vechiu, auzind de acele batjocuri, n-ar trebui
sã tacã, ci sã strângã dovezi ºi apoi sã trimitã frumuºel o deputãþie la dl
president al þãrii ºi sã-l roage ca sã binevoiascã a face rânduealã în
primãria din Rãdãuþ.

Dreptate li se va face, atuncia, Frãtãuþenilor, cu bunã seamã,
dreptate pentru totdeauna, pentru cã, slavã Domnului, Rãdãuþul încã nu
se aflã într-o þarã de oameni sãlbatici, ci în împãrãþia cea vestitã a Austriei,
în care dreptul limbei noastre are temeiu în cea mai de cãpetenie lege
împãrãteascã, care se cheamã „Constituþia împãrãþiei“. Lucru dureros
este cã, în tot þinutul Rãdãuþului, numai Frãtãuþul vechiu se luptã pentru
dreptul limbei, iarã celelalte comune româneºti stau cu mâinile în sân ºi
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se uitã (Deºteptarea, nr. 5 din 1/13 martie 1895, pg. 42).
*

Adunarea din Rãdãuþ (pentru alegerile din 4 martie 1897 – n.r.).
Când au simþit Rãdãuþenii cã dl. G. Popovici ºi cei ce-l însoþeau se apropie
de târgul lor, li-au trimis înainte, pãn‘ la staþia Hadic, pe pãrintele Dr.
George Luþia, Dr. Ipolit Tarnavschi, Dr. Dumitru Galin, Ilie
Larionescu ºi Anftim Larionescu, cari l-au întâmpinat cu o cuvântare
de bunã-venire ºi l-au încredinþat pe dl. Popovici de încrederea ºi iubirea
poporului din Rãdãuþ ºi împrejurime.

Adunarea s-a þinut în sala cea mare comunalã, care foiea ca un
furnicar de atâta lume adunatã. Preoþii ºi învãþãtorii din Rãdãuþ ºi
împrejurime, precum ºi vornicii din Horodnic, Volovãþ, Margine,
Suceviþa, Frãtãuþul vechiu, Bilca ºi Vicovul de sus, toþi erau adunaþi aice.

În fruntea adunãrii a stat pãrintele Samuil Petrescu din Vicovul
de sus. Mai întâi a vorbit Sânþia Sa, dupã el dl. Grigorcea, iar dupã acesta
dl. Popovici.

În cuvântarea sa cea lungã ºi frumoasã, zice, de pildã, cã nu
cunoaºte altã putere care sã hotãrascã asupra alegerilor decât numai voinþa
alegãtorilor. Tâlcueºte, dupã aceea, aºa-numitul program naþional, adecã
legea de care trebuie sã se þinã deputaþii noºtri româneºti, ºi fãgãdueºte
cã, cu toatã bunãvoinþa ºi stãruinþa sa, va cãuta sã se þinã de acea lege,
ce-a isvorât din voinþa poporului nostru românesc, în anul 1848.

Au mai vorbit ºi alþii, între aceºtia ºi vrednicul gospodar din Rãdãuþ,
dl Anftim Larionescu (Deºteptarea, nr. 4 din 15/27 februarie 1897, pg.
32).

*
Alegerea din Rãdãuþ a deputatului pentru dieta þãrii. Cu o

sãptãmânã înainte de alegerea deputatului pentru dieta þãrii, s-au fost
adunat alegãtorii români din Rãdãuþ ca sã se sfãtueascã pe cine adecã
sã-l aleagã deputat. La adunarea aceea au fost venit, cu bunã voie, ºi
jidanii. Românii i-au primit cu bucurie, socotind cum cã voiesc sã þie cu
dânºii. ªi jidanii au ºi juruit cum cã vor merge mânã în mânã cu Românii.

De la mulþi auzeai, însã, înainte de alegerea aceea: „Jidanului sã
nu-i crezi, mãcar de l-ai vide cã se svârcoleºte ca ºarpele“, cã el încã
n-a fost binevoitorul nostru ºi nici n-a mai fi cândva!
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Dar, pentru cã jidanii s-au împreunat de bunã voie, au crezut
Românii cã mãcar amu vor fi ei oameni de omenie. Vãzut-aþi, însã, cândva
ca cioara sã cânte ca privighetoarea? Aºa s-a întâmplat ºi cu jidanii!

În Rãdãuþ erau, adecã, doi candidaþi, unul al Românilor, cu care
s-au fost împreunat ºi jidovimea, ºi care era dl. profesor din Rãdãuþ Ilie
Cãrãuº, iarã altul al celorlalte neamuri de acolo, care era dl. Dr. Kipper
(ºi Iraclie Porumbescu mergea, pe atunci, „în Rãdãuþi sã consulte pre un
medic, poate pre Kipper ori Binder“, dar politica rãmâne politicã– n.r.).
Dl Kipper a fost, pânã atunci, duºman nemaipomenit atât al Românilor
(intrase în conflict cu ierarhii ortodocºi, propunând lotizarea moºiilor
mãnãstireºte ºi împãrþirea lor, în loturi netransmisibile, þãranilor români,
sãrãciþi de banca galiþianã – n.r.), cât ºi mai ales al jidanilor. Acuma, ce
sã facã dl Kipper ca sã câºtige pe jidani pentru sine, pentru cã de Români
nu avea cum sã se apropie. El merse, într-o Sâmbãtã, la ºcoala jidoveascã,
unde tocmai se rugau jidanii ºi, mãcar cã-i creºtin, stãtu ºi el la un loc cu
dânºii ºi se ruga. La urmã, li þinu o cuvântare de cele prin care te legi ca
sã li fii hargat ºi, în chipul acesta, a câºtigat pe jidani. ªi ei, fricoºi cum
îs, au mai fost înfricaþi încã ºi de cãpitãnie (prefecturã – n.r.) ºi au trecut
cu toþii în tabãra celorlalþi alegãtori, rumpându-ºi cuvântul ce-l dãduserã
mai înainte Românilor.

Din pricina asta, a fost ales deputat dl Kipper.
De aici putem videa cât de mult putem þine noi la cuvântul jidanilor

ºi cât amar de rãuvoitori mai avem noi! Pe strãini i-am primit în þarã cu
braþele deschise, ei se hrãnesc ºi se încãlzesc pe lângã noi ºi, totuºi,
cautã la tot prilejul sã ne ghionteascã ºi sã ne amãrascã!

Prin purtarea lor, jidanii nu ne-au stricat nouã de feliu, ci tot numai
sieºi, ne-au dat, însã, o dovadã ºi mai bunã despre omenia lor. Dintre
jidani, au votat numai 5 pentru dl. Cãrãuº, iarã 120 pentru dl. Kipper.
Iatã ce mai de prietini ni sunt jidanii!

Românul, bun de suflet ºi de inimã cum e, trãeºte cu toatã
lumea-n pace ºi bine, cumpãrã la jidani, li dã de câºtigat, ba nu o datã se
întâmplã cã chiar toatã muncuþa, câºtigatã cu sudoarea feþii, o dã jidanului
ºi pentru toate aceste... iatã cum se poartã ei!

ªi cum s-a purtat cãpitãnia? Ea a zis cã nu se va amesteca în
daraverile alegãtorilor. Sã vedem, acuma, þinutu-s-a ea oare de cuvânt?!
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O mulþime de Români cu dreptul de alegere n-au fost înscriºi în
lista electoralã, adecã nu li s-a dat dreptul, ce-l au ca plãtitori de bir, de a
alege!

Multor alegãtori români nu li s-au dat legitimaþiunile la timp, din
care pricinã nu se puteau înfãþoºa la alegere.

Apoi, se mai zice cã cãpitanul (prefectul Patak – n.r.) cu ai sãi sã
fi lucrat din rãsputeri pentru ca sã câºtige cât mai mulþi alegãtori pentru
dl. Kippper.

ªi capul lucrului e cã tocmai în ziua alegerii s-a fãcut licitaþiunea
cu lemne din pãdurea fondului!

Iatã cum nu s-a amestecat cãpitãnia!
Dar, mãcar cã n-a reuºit dl. Cãrãuº, totuºi Românii din Rãdãuþ au

dovedit, acuma ca niciodatã, cum cã ºtiu cã-s Români ºi cum cã ºtiu
preþui drepturile ce le au! ªi ce-i lucru de cãpetenie? Candidatul
Românilor n-a mers la ºcoala jidoveascã sã se roage cu jidanii la un loc
ºi nu le-a fãgãduit cum cã îi va îndemna pe Români sã beie prin crâºme
ºi de aceea l-au pãrãsit jidanii. El, însã, poate fi mândru cã nu ºi-a
batjocorit cinstea, odorul cel mai scump ce-l are omul pe pãmânt.

Bine s-au mai purtat, de astã datã, Românii din Rãdãuþ, cãci, din
202 de Români cari au avut de glãsuit, au luat parte la alegere 170 ºi toþi
ca unul au votat pentru candidatul român.

De aceea, laudã alegãtorilor români din Rãdãuþi! Laudã, mai ales,
conducãtorilor, cari au ºtiut pune treaba aºa de bine la cale, încât toþi au
fost un trup ºi un suflet.

Rãdãuþeni! Tot aºa ºi numai aºa, pe calea apucatã, ºi strãinii vã
vor cinsti cu cinstea ce vi se cuvine! Ascultaþi de sfaturile ºi învãþãturile
preoþilor ºi ale celorlalþi oameni de bine, cari se trudesc cu luminarea
voastrã. La lucruri mari ºi mici, uniþi sã fiþi, cãci unirea e din ceriu ºi
sfântã!

Iar voi, ceilalþi, câþi vã mândriþi cu numele de Român în dulcea
Bucovinã, luaþi pildã de la Românii din Rãdãuþ, cari, deºi au ºtiut înainte
cã candidatul lor n-a reuºi, totuºi nu s-au lãsat amãgiþi de rãuvoitorii
noºtri! (Deºteptarea, nr. 23 din 1/13 decembrie 1897, pp. 175, 176).

*
Satrapul de la Rãdãuþi. Rãdãuþi, 10 Februarie 1895.
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Bietul nostru district, al Rãdãuþilor, a devenit, sub conducerea dlui
Patak, o satrapie, unde domneºte, în locul legilor, volnicia ºi bunul plac.
Aceasta e o reminiscenþã din era lui Goess, sub al cãrui regim s-a introdus
o interpretare de tot ciudatã a datorinþelor unui amploiat energic
(schneidiger Beamte), care cautã cu toate mijloacele, prin cãlcarea legilor
ºi prin machinaþiuni ilegale, a ajunge la scopul care îl considerã de
favorabil.

Aceastã interpretare nu poate sã fie corectã într-un stat civilisat,
unde avem legi hotãrâte, din contrã, funcþionarii, ca representanþi ai
statului, sunt, de asemenea, obligaþi, ca ºi ceilalþi cetãþeni, la observarea
strictã a legilor ºi ar avea sã premeargã chiar cu esemplu bun în aceastã
privinþã.

Sistemul lui Goess, care e încã, astãzi, în vigoare în trei districte
româneºti (Rãdãuþi, Câmpulung ºi Suceava), ai cãror cãpitani districtuali
(Patak, Wolfarth ºi Duzinkiewicz) se þin încã de aceeaºi tradiþiune, e
foarte primejdios ºi din punctul de vedere cã contribue numai la slãbirea
autoritãþii guvernului.

Dupã cum ºtim, dl Goess a susþinut opinia cã un funcþionar, fie el
cât de nevrednic, ar trebui în orice cas sã fie spriginit ºi susþinut de guvern
pentru a susþine, astfel, autoritatea. Aceasta e de tot greºit ºi produce
numai efectul contrar.

Dacã guvernul þãrii, representanþa autoritãþii statului, se identificã
cu oameni ale cãror fapte ºi proceduri ilegale sunt deplin cunoscute,
atunci, fireºte, neîncrederea care, la început, ºi-o atrag numai aceste
singuratice personaje, se generalizeazã ºi se revarsã asupra întregii
administraþiuni. Va sã zicã, nu prin spriginirea unor singuratici
representanþi ai statului, a cãror atitudine ilegalã e cunoscutã, ci prin
delãturarea lor din postul care nu ºtiu sã-l conducã se va întãri autoritatea
ºi încrederea în administraþia statului.

Precum ni s-a zis din mai multe pãrþi ºi precum am auzit chiar din
cuvintele rostite la diferite ocasiuni de noul president al þãrii, dl baron
Bourguignon, se vede cã domnia-sa nu voeºte sã continue acest sistem
de autoritate individualã, ci voeºte sã introducã ºi la noi autoritatea legilor
ºi a dreptului, unicul fundament al unui stat civilisat (în curând,
entuziasmul faþã de baronul Bourguignon se va tempera, sfârºind într-
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un formidabil harþag, în clipa în care noul president al þãrii pune la îndoialã
fidelitatea preoþilor faþã de împãrat – n.r.).

Suntem, deci, încredinþaþi cã dl baron Bourguignon va cerceta,
de-amãruntul, casurile cari le aducem ºi cã nu se va lãsa informat numai
de cãpitanul districtului, care nu poate sã fie forul competent de a judeca
despre faptele sale proprii, ci se va informa ºi aiurea, spre a introduce
iarãºi ordine ºi stãri legale în districtul Rãdãuþilor.

Casurile despre cari e vorba sunt urmãtoarele:
Îndatã trei sãptãmâni dupã numirea sa (fãcutã în 1 iulie 1897 –

n.r.), dl Patak a chemat mai mulþi primari comunali pentru a reuºi la
alegerea comitetului pentru drumuri comunale, care s-a þinut în 18 Iulie
1897, cu candidaþii cari îi plãceau dlui conducãtor districtual. Mai mulþi
primari n-au voit sã-i promitã aceasta ºi au ºi protestat în contra acestei
presiuni, i-au declarat cã doresc alegeri libere, precum dispune legea, în
sfârºit, însã au trebuit sã voteze în contra dorinþelor lor, pentru cã s-au
temut sã steie în controversã cu cãpitanul. Aceasta o vor putea dovedi
domnii primari: din Vicovul-de-sus – Gavriil Nistor; din Suceviþa –
Zaremba; din Satul-mare – Constantin Giurgiu ºi Richard Wolf; din
Frãtãuþi (român) – Pauliuc, ºi Frãtãuþi (nemþesc) – Schaffer.

O probã despre modul în ce fel înþelege dl conducãtor districtual
datorinþa sa de a se îngrigi de trebile districtului e cã zile întregi nu face
alta decât a agita, în localitãþile (locaþiile, sediul – n.r.) oficiului pentru
alegeri, pe când toþi cari au trebi urgente trebue sã aºtepte, aflã zile întregi
uºi închise, aºa cã cei mai mulþi, neavând atât timp a perde, se întorc
acasã fãrã ca sã fi fost primiþi.

Sub cãpitanul districtual de mai nainte, erau ore ficsate, aºa cã
fiecine avea o treabã a fost primit în toate zilele. Aceasta e inevitabil la
un district de o estindere aºa de mare, cãci oamenii care cãlãtoresc o zi
întreagã, de esemplu din Straja, Isvor, ªipot sau din satul Moldova ºi
chiar de mai aproape, nu se pot reîntoarce la Rãdãuþi, iarãºi, în ziua
urmãtoare ºi sunt, astfel, jigniþi în interesele lor economice. Aceasta o
pot mãrturisi: George Chiru, Ioan Cîrþu, Gheorghe Coloº – gospodari
din Straja; Iftime Gregoriþa, Nicolae Balan, Calistrat Balan – din Vicovul-
de-sus; Ilie Galan, Pamfil Todosi, Sofron Cârdeiu – din Vicovul-de-jos;
George alui Tanasi Macova, George Popescu, Macovi alui Iftim Calancea,
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Chiriac Calancea – din Horodnicul-de-sus; George alui Vasile
ªindelariu, Isidor Feher, Gherasim ªindelariu – din Rãdãuþi.
Asemenea, vor putea dovedi domnii Mihaiu Rudich, Isidor Merdinger
ºi Sumer Goldschlager cã dl Patak are, totdeauna, uºi deschide pentru
agitatori în afaceri electorale.

Aºa, de esemplu, dl cãpitan a þinut ºedinþe în localul cãpitanatului
cu o micã parte a comunei la alegerea primarului, pentru ca sã se aleagã
dl Decani. Chiar ºi amploiaþi ai cãpitanatului au voit sã îndemne pe
venerabilul consilier consistorial Michetiuc, care e ºi membrul consiliului
comunal, ca sã voteze pentru candidatul numit. Casierul hergeliilor i.r.,
dl Smolak, asemenea membru al consiliului comunal, a fost citat la dl
cãpitan acasã ca sã voteze pentru Decani, zicându-i: „Decani va ieºi ºi
aºa, deci sã-i daþi ºi votul dumneavoastrã“.

Dupã ce nu i-a succes dlui Patak sã rãuºeascã cu candidatul tãu,
cãci majoritatea (18 voturi, anume domnii: consilier consistorial
Michetiuc, profesor Cãrãuº, casier Smolak, Wojakowski, Em. Singer,
Merdinger, Abraham Weber, Jankel Schaffer, Ilie Larionescu, Josef
Kirbus ºi încã 8 Români din curia electoralã a treia) a votat pentru dl
Wojakowski (observaþi, când „interesul românesc“ este votarea unui
primar de origine polonezã, naþionalismul nu mai funcþioneazã decât
prin redicþionare; evreii nu mai sunt „jidani“, ucrainenii nu mai sunt
„rusneci flenduriþi“, polonii nu mai sunt „poleaci“, ci „domni“ – n.r.); dl
Patak a înfluinþat pe 14 membri ai consiliului comunal sã abzicã. Iar ce
mijloace au fost întrebuinþate de dl Patak! Ei au fost ameninþaþi cã vor fi
daþi în închisoare dacã nu vor demisiona imediat. Aceasta o pot dovedi
domnii Isidor Merdinger ºi Leibuca Drach.

La alegerea subsidiarã pentru cei 14 membri cari au demisionat
din consiliul comunal, nu au venit decât 19 alegãtori din curia electoralã
I, între aceºtia cei 6 membri demisionaþi, cari singuri au votat pentru ei
înºiºi, ºi vreo câþiva amploiaþi ai cãpitanatului districtual, apoi pastorul
Dekert ºi dl Kipper. Toþi, însã, cari nu s-au lãsat a fi terorisaþi la aceastã
alegere de conducãtorul districtului sunt espuºi celor mai mari ºicane.
Aºa, de esemplu, dl Larionescu, un bãrbat foarte cinstit ºi binemeritat,
care e deja de 15 ani membru al consiliului comunal, a fost pârât, din
partea dlui Patak, la tribunal, anume pentru cã s-a pretins cã dl Larionescu
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ar fi „stingherit“ pe un pompier, David Scînte, în „acþiunea sa oficialã“,
în momentul când acest pompier a maltratat pe un þãran, trãgându-l de
pãr. A fost interesant când, dupã desbaterea acusei înaintea tribunalului
(în 5 Februarie nou 1898), dupã ce dl Larionescu a fost eliberat ºi declarat
de nevinovat, a vedea pe pompierul Scânte venind cãtrã dl Larionescu,
rugându-l de iertare ºi declarând, în presenþa multor oameni: „Domnule,
eu nu sunt vinovat, doarã eu nu v-am pârât, am fost citat la dl Patak ºi
dumnealui a fãcut acusa“.

În 17 Ianuarie, dl Patak a citat mulþi alegãtori ovrei din comunele
rurale ºi a cerut sã se aleagã în consiliul lor de culte (în 20 Ianuarie)
candidaþii sãi, cari au fost agitatorii cei mai cunoscuþi pentru antisemitul
Kipper. Atunci (în 17 Ianuarie), au agitat pânã seara, aºa cã alte partide,
de esemplu Dimitrie Pãsãilã ºi mai mulþi comercianþi, au aºteptat o zi
întreagã, fãrã a fi primiþi. În aceeaºi searã, s-au presentat la dl cãpitan
peste o sutã de cetãþeni ºi au cerut ca sã lase alegeri libere, precum o
prescriu legile.

Un anumit Axelrad, care a dorit sã devinã presidentul consiliului
de culte, a depus la dl cãpitan, înaintea alegerii, suma de 3.000 de florini
ºi acum dl cãpitan a oferit aceastã sumã (în sãptãmâna trecutã) pentru o
bucãtãrie poporalã.

Înaintea alegerii deputatului pentru dieta þãrii, s-a fost rãspândit
ºtirea, din partea cãpitanului districtual, cã Kipper e candidatul
guvernului, iar candidatul poporului, românul Cãrãuº, ar fi adversar al
guvernului, ceea ce n-a fost adevãrat, dl Patak a ºi fost present la adunãrile
aderenþilor lui Kipper, anume la Kubel ºi Brunstein.

Înaintea alegerei, au fost secvestraþi mai mulþi comercianþi pentru
imposite ºi mobilele lor au fost imediat transferate unui chiar pentru
imposite restante din anul 1892. Toþi aceºti comercianþi au fost pentru dl
Cãrãuº, deci se vede cã aceastã secvestrare, fãcutã abia în momentul
înaintea alegerei, pe când a fost timp de a o face în decursul de cinci ani,
n-a avut altã trebuinþã decât a influinþa astfel resultatul alegerei.

Chiar la alegere, cãpitanul districtual a agitat numai cu aderenþii
lui Kipper, iar cu ceilalþi n-a vorbit, astfel ca aceºtia din urmã sã vadã,
prin aceastã atitudine, cã guvernul sprijineºte pe Kipper. Aceastã þinutã
tendenþioasã au observat-o domnii Ilie Larionescu, Emanuel Singer,
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Moses Erler, Isidor Merdinger ºi Dr. Bierer.
Cu astfel de machinaþiuni suntem ºicanaþi acum, de când este în

serviciu noul conducãtor al districtului.
Suntem încredinþaþi cã dl president al þãrii, baron Bourguignon,

va învita la Cernãuþi atât pe dl Patak, cât ºi pe toate persoanele pe cari
le-am numit ºi se va încredinþa, astfel, prin confrontarea lor, despre
adevãrul celor spuse.

Suntem, totodatã, încredinþaþi cã astfel vom ajunge la împlinirea
dorinþei Românilor în aceastã privinþã, care dorinþã e esprimatã în douã
cuvinte: Observarea legilor! (Patria, nr. 89 din 1/13 februarie 1898, pp.
1, 2).

*
Satrapul de la Rãdãuþi (dezminþire, semnatã de Leibuka Drach

– n.r.). Referitor la articolul ºi corespondenþa noastrã din N-rul 89 al
„Patriei“, primim de la dl Leibuka Drach din Rãdãuþi urmãtoarea
rectificare:

„Onorabilã redacþiune!
Pe basa paragrafului 19 al legei de presã, rog a însera în locul

corespunzãtor al stimatei foi „Patria“ urmãtoarea replicã:
În N-rul 89 din 13 Faur nou a.c., în articolul intitulat „Satrapul de

la Rãdãuþi“, m-a declarat corespondentul „Patriei“ de martor pentru faima
rãspânditã de unii buclucari Rãdãuþeni cã conducãtorul oficiului politic,
dl Patak, ar fi ameninþat pe cunoscuþii 14 membri ai consiliului comunal
cu arest, dacã nu vor depune mandatul. Abstrãgând de la incongruenþa
între fapt ºi adevãr, declar, întru salvarea onorului meu, cã nu am spus
nimãrui vreun cuvânt despre atare þinutã a dlui Patak faþã de comitetul
comunal ºi cã nici nu am auzit nimic despre aceasta.

Rãdãuþi, în 21 Faur stil nou 1898 / Leibuka Drach“ (Patria, nr.
94 din 13/25 februarie 1898, pg. 3).

*
Adunarea de la Rãdãuþi. Adunarea electoralã din Rãdãuþi, la

care a dat, ieri, deputatul nostru, Dr. G. Popovici, seamã despre situaþia
noastrã politicã ºi activitatea clubului român parlamentar, a decurs splen-
did.

Sosind Vineri, în 25 Februarie 1898, dl Dr. Popovici la Rãdãuþi, i
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s-a înmãnuat nota prefecturei prin care se ia act de aceastã adunare.
Nota e emisã în limba româneascã ºi e primul cas în care, la anunþãri
române, cãpitanul rãspunde româneºte (dovadã cã prefectul Patak
respecta pe cãrturarul de þinutã, care era George Popovici – n.r.); sã
sperãm, însã, cã, de acum înainte, va deveni us general.

Deja la orele 2 1/2, sala comunalã era îndesuitã de alegãtori români.
Nu mai era nici un loc liber. Înaintea palatului comunal stãteau masse
mari de popor, cari nu aflau întrare pentru lipsã de spaþiu. Mai multe
dame române, cari doreau sã participe, au trebuit sã renunþe. Un comitet
de gospodari, care avea distincþie tricolorã, susþinea ordinea, care a fost
perfectã.

Au sosit mai multe telegrame de aderenþã.
Dãm loc, aici, unei telegrame frumoase, sosite din partea dlui

protopresviter S. Piotrovschi din Vicov (socrul lui Simion Florea Marian,
viitorul candidat pentru districtul Rãdãuþilor al Partidului Poporal Naþional
„al boierilor ºi popilor“, cum va fi numit, în Apelul învãþãtorilor, partidul
condus de Popovici ºi Flondor – n.r.), reþinut de boalã de a participa la
adunare: „Aderez din inimã la representaþiunea D-Voastrã, unica
adevãratã, dreaptã, onestã ºi garanþa pentru un viitor mai ferice al þãrii ºi
naþiunei noastre. Dumnezeu cu noi ºi deputatul nostru“.

Notãm cã autoritatea politicã n-a fost representatã oficial.
În fuga condeiului, observ pe urmãtorii domni preoþi: Ecsarh T.

Patraº, T. Moraraº, V. Turturean, C. Popovici, I. Popovici, ªt. Sbiera,
Dr. Luþa, Il. Berlinschi, M. Dolinschi, D. Teleaga, G. Pauliuc,
Macsimovici, T. Polonic, Gramatovici, Pojoga, N. Þurcan, Dimitrie
Dan, V. Maghior, Dionis Þurcan, Danilievici (observaþii „în fuga
condeiului“, ca ºi cei care vor urma, erau membri ai Partidului Poporal
Naþional – n.r.).

Din domnii amploiaþi ºi profesori: Dr. D. Gallin, Il. Cãrãuº, I.
Chelariu, Directorul (ºcolii de agronomie – n.r.) Motrescul; superiorii
ºi învãþãtorii: G. Brãilean, Gorcea, Þurcan, Levciuc, Popadiuc, Nuþu,
Colibaba, Palamariu; cãpitan Hriºca, Petrea Teleaga.

Domnii deputaþi comunali din Rãdãuþi: Il. Larionescu, Amftim
Larionescu.

Primarii din toate comunele învecinate: T. Lazar din Marginea,
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Zabarie Zup (Zub – n.r.) din Horodnicul-de-sus, Onofreiu Teleaga din
Horodnicul-de-jos, Vicol din Volovãþ, Zaremba din Suceviþa, Pauliuc
din Frãtãuþul-vechiu, Iacota (Jacotã – n.r.) din Frãtãuþul-nou, Gavril Nistor
din Vicov-de-sus, Chira din Straja, Giurgiu din Satulmare, primarul din
Costiºa, V. Þurcan din Burla ºi mulþi alþii.

La orele 3, deputatul Dr. Popovici apare în salã viu aclamat. Imediat
dupã sosirea dlui deputat, adunarea se constitue, alegându-se, prin
aclamaþiune, president dl exarh Teodor Patraº din Frãtãuþul-vechi
(viitorul egumen al Putnei – n.r.), care, salutat de aplause frenetice, ocupã
fotoliul ºi þine un însufleþit discurs de deschidere. Dl president trece în
revistã istoria trecutului nostru. În timpurile noastre de vitejie, se strângeau
locuitorii Moldovei la chemarea cãpitanilor. ªi astãzi avem dureri. ªi
venim sã le spunem deputatului nostru. Pãrintele Patraº salutã cãlduros
pe dl deputat ºi-i acordã cuvântul.

Dl Dr. George Popovici, salutat de aplause sgomotoase, ia
cuvântul, desvoltând, în o vorbire mai lungã urmãtoarele idei (am preferat
rezumatul discursului ºi luãrile de cuvânt publicate în „Deºteptarea“, în
dauna celor din „Patria“, pe care nu mai are rost sã-l reproduc – n.r.),
îmbrãcate în formele unui discurs bine înþeles ºi adeseori acoperit de
aprobãri generale ºi însufleþite (Patria, nr. 95 din 15/27 februarie 1898,
pg. 1).

*
Dr. George Popovici în Rãdãuþ. Ca în Câmpulung ºi Dorna, aºa

ºi-n Rãdãuþ a þinut deputatul nostru, Dr. G. Popovici, o adunare de alegeri.
Vineri, în 25 Faur (1898 – n.r.), sara, sosi la Rãdãuþ. Cum a sosit,

i s-a ºi dat în mânã, de la cãpitãnie (prefecturã – n.r.), scrisoarea ce-i da
dreptul sã þie ºi în Rãdãuþ o adunare de alegãtori. Scrisoarea aceasta era
scrisã chiar în limba româneascã.

A doua zi, dupã amiazã-zi, pe la 2 oare, Rãdãuþul gemea de
mulþimea celor veniþi la adunare. Preoþi cu crucea-n frunte, învãþãtori ºi
mult popor – era greu pãmântul.

La 3 oare, sala cea mare comunalã era ticsitã de oameni. Cu strigãte
de „trãeascã“, de se cutremurau temeliile Rãdãuþului, s-a întâmpinat
deputatul Dr. G. Popovici.

Vrednicul paroch din Frãtãuþul-vechiu, pãrintele Teodor Pãtraº,
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deschide adunarea cu cuvinte însufleþite. El zice: „În timpuri de grea
cumpãnã, Românii se adunau în jurul cãpitanilor lor ca sã delãture
primejdiile ce-i ameninþau. Aºa ºi noi ne-am adunat la glasul cãpitanului
nostru, Dr. George Popovici, ca sã-i spunem nãcazul ºi durerea noastrã“.
Îi dã, apoi, cuvântul deputatului Popovici, care a vorbit mai bine de o
orã.

Nici înþeleptul Solomon n-ar fi putut vorbi mai frumos ºi mai cu
minte.

Iatã miezul vorbelor lui:
Cuvintele deputatului Popovici: „Un poet vestit, ºi anume Vasile

Alecsandri, a numit Bucovina veselã grãdinã. Azi, acel poet vestit al
nostru n-ar mai pute spune acest cuvânt. Noi iubim cu înfocare aceastã
brazdã de pãmânt, pe care ne-am nãscut ºi sub care dorm strãmoºii.
Pentru noi, însã, Bucovina, azi, nu e nici grãdinã, nici veselã. E un câmp
pustiit de mohor, pe care trãim greu ºi nemulþãmiþi, cãci a venit obraznicul
ºi ne-a mâncat prasnicul, iar noi stãm deoparte ca niºte calici ºi ne uitãm
cu sfiealã cum obrasnicii îmbucã din masa noastrã. Drepturile ce le-am
avut le-am pierdut, altele însã nu le cãpãtãm, darã de plãtit plãtim dãjdii
ºi biruri de ne rupem.

A fost cum a fost pânã acuma, darã de acuma nu poate fi tot aºa.
Deputaþii noºtri din Viena s-o pus pe aceea sã lucre, sã lucre pentru tot
ce e româneºte. Lupta ce au început deputaþii trebue sprijinitã. La aceasta
este chemat poporul Român din Bucovina. Poporul Român trebue sã
arate curaj ºi tãrie, când e vorba de câºtigat un drept de al sãu. Vorba:
„capul plecat sabia nu-l taie“ nu se potriveºte pentru noi, pentru cã destul
am îmblat cu capul plecat, încât alþii cautã acum sã ni-l taie. Sã lupte,
deci, voiniceºte fiecare la locul unde e pus pentru drepturile noastre ºi sã
nu se deie nici c-un pas îndãrãpt.

Cãpitanii (prefecþii – n.r.) ºi comisarii silesc pe alegãtori sã li facã
pe plac. Aºaceva nu se mai aude prin alte þãri, ci numai la noi, în Bucovina,
pentru cã noi suntem tot cu capul plecat. De acuma, sã nu ni mai lãsãm
înfricaþi, ci ca Români sã trãim ºi ca Români sã ne luptãm.

Limba noastrã trebue sã ni o bage strãinii în samã. Trebue sã
cãpãtãm ºcoli româneºti, trebue sã ni se deie scrisori româneºti, trebue
sã vorbeascã cu noi toþi româneºte, pentru cã suntem în þara noastrã“.
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Apoi, deputatul Popovici dã samã despre isprãvile deputaþilor
români la Viena. Sfârºind el cu vorba, iatã cã ºi începurã plângerile din
partea sãtenilor.

Propunerile învãþãtorului Brãilean din Bilca: Din fondul
religionar sã se deie mijloace pentru zidiri de biserici ºi ºcoli. Comunele
sã spijineascã copiii sãrmani, care îmblã la ºcoalã. ªcoala cantoralã din
Cernãuþ sã se prefacã aºa ca ºcolerilor ieºiþi din ºcoala aceea sã li fie cu
putinþã a scrie ºi prin cancelãriile sãteºti. Comitetul þãrii sã lucre într-
acolo ca apele Suceava, Suceviþa, Putna ºi Voevodeasa sã se reguleze,
pentru ca sã nu facã atâta stricãciune. Sã se deie lãmuriri în treaba
despãgubirei pãmântului ºi a propinaþilor. Comitetul þãrii sã privigheze
cum se gospodãreºte cu pãdurile sãteºti, pentru cã în cele mai multe
locuri se fac miºelii nemaipomenite. Comitetul þãrii sau dieta þãrii sã
hotãrascã ca din banii hambarului, cari s-au strâns pentru þinutul
Rãdãuþului, sã poatã împrumuta, pentru scopuri de ale gospodãriei...
(Deºteptarea, nr. 6 din 15/27 martie 1898, pg. 46).

*
Jupân Chasvan din Rãdãuþi. În adunarea cea mare, ce-a þinut-o

deputatul nostru, Dr. George Popovici, în Rãdãuþ, s-a gãsit neguþãtorul
Chasvan din Rãdãuþ sã se scoale ºi sã spuie în gura mare cã, dacã
„Deºteptarea“ va face ºi de acum înainte buntaþie contra Jidanilor, apoi
Jidanii n-ar mai þinea la alegeri cu Românii, cum au þinut, an primãvarã,
la alegerea lui Dr. George Popovici. Aceasta s-a gãsit jupânul Chasvan
s-o spuie ºi „Deºteptarea“ nu vrea sã-i rãmâie datoare cu rãspunsul.

„Deºteptarea“ laudã virtuþile Jidanilor. Ce buntaþie face
„Deºteptarea“ contra Jidanilor?! Mã rog, „Deºteptarea“ îndeamnã pe
Români sã se fereascã ºi ei de bãuturi ameþitoare, cum se feresc Jidanii;
sã pãzeascã ºi Românii sãrbãtorile, ºi rugãciunile, ºi biserica ca ºi Jidanii;
sã asculte ºi Românii de preoþi, cum ascultã Jidanii de rabini; sã se apuce
ºi Românii de ºcoalã, de învãþãturã, de negoþ, de meºteºuguri, cum se
apucã Jidanii; sã þie ºi Românii în toate trebile la un loc, cum þin Jidanii
la un loc; ca ºi Românii sã ajungã la averi ºi trecere ca Jidanii!

Aceste face „Deºteptarea“ ºi oare aceasta buntaþie împotriva
Jidanilor sã fie?

Jupâne Chasvan, cinste ºi laudã face „Deºteptarea“ jidovimii, nu



253

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

buntaþie, dacã vrei sã înþelegi dumneata! Unde þi-i mintea, jupâne
Chasvan?

„Deºteptarea“ probozeºte nãravurile cele rele ale Jidanilor.
Poate va zice jupânul Chaºvan cã aceasta-i buntaþie, ce scrie
„Deºteptarea“ despre o samã de Jidani, cã ei toarnã apã în rachiu; cã ei
falsificã (fãlºuesc) bãuturile, mãrfurile, scrisorile; cã ei furã tutun din
pacicã ºi-apoi o vând oamenilor ca întreagã; cã ei înºalã ºi scurg mãduva
din satele prin care îs scriitori, ori arãndaºi, ori moºieri; cã storc camãtã
drãceascã de la Români ºi-i sãrãcesc, ºi vând casele vãdanelor la dobã;
cã-ºi bagã codiþa ºi stricã unirea Românilor pe la cele alegeri comunale;
cã stricã, cu crâºmele ºi bãuturile lor, mintea Românilor, îi tumãnesc
º-apoi li cumpãrã cu ciga-miga gospodãriile?!...

Drept cã „Deºteptarea“ a probozit pe o samã de Jidani pentru aceste
lucruri rele ºi-i va probozi mereu, cât va trãi ea... dar, jupâne Chasvan,
sã te întrebe „Deºteptarea“ una: Aºa-i cã Dumneata, când probozeºti pe
calfa, sau pe cumnatul, sau pe copilul Dumitale, apoi nu-i probozeºti
pentru cã faci buntaþie contra lor, ci pentru ca sã-i desveþi de nãravurile
lor rele? Vezi, jupâne Chasvan, ºi „Deºteptarea“ face ca Dumneata! Ea a
probozit ºi va probozi pe Jidanii cei cu nãravuri rele, ca ei sã se dezveþe
de dânsele! Dacã se þin Jidanii de „neam sfânt“, apoi sã fie încalte cu
toþii sfinþi, dar nu o samã din ei sã înºele, ºi sã tumãneascã, ºi sã jupeascã
pe Românii noºtri. Destul cã „Deºteptarea“ probozeºte pe Jidanii cei
înºelãtori, nu ca sã facã buntaþie contra lor, ca sã-i îndrepte ºi, pentru
aceasta, Dumneata, jupâne Chasvan, ca om cu minte, s-ar cuveni sã fii
mulþãmitor „Deºteptãrii“, da‘ nu sã te ridici asupra ei. Aºa!

„Deºteptarea“ fereºte pe Români de Jidanii cei înºelãtori. Nici
aceea nu-i buntaþie, cã fereºte „Deºteptarea“ pe Românaºii sãi de Jidanii
cei înºelãtori; cã-i fereºte de-a împrumuta bani de la cãmãtarii cei
jidoveºti; cã-i pune la cale sã se lase cu toþii de beþie; cã-i pune la cale sã
se cutoroseascã de acei scriitori Jidani cari sug satele ca lipitorile... ªi
gazetele jidoveºti, ºi rabinii, ºi cahalurile jidoveºti îi feresc pe Jidani de
înºelãtori, ºi nime nu zice cã ele fac buntaþie contra cuiva. Ba talmudul
jidovesc îi învaþã chiar pe Jidani ca ei nici pe cel mai detreabã Creºtin sã
nu-l cruþe, ci sã-l frigã unde numai pot, ºi Creºtinii tot nu zic cã Jidanii
fac buntaþie contra lor. ªi dacã „Deºteptarea“ fereºte pe Românii cei
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orbi de prãpastie ºi de înºelãciune, apoi aceasta buntaþie sã fie?
Jupâne Chasvan, pãcat cã eºti om din târg!
„Deºteptarea“ nu face buntaþie contra Jidanilor. „Deºteptarea“,

cât a scris ea, de 5 ani de zile încoace, despre Jidani, a tot lãudat vrednicia
Jidanilor, îndemnându-i pe Români sã ieie pildã de la Jidani, sau a probozit
pe Jidanii cei cu apucãturi rele, dorind sã-i vadã îndreptaþi odatã, sau ea
a ferit pe Românaºii sãi de înºelãtorii ºi cãmãtarii Jidani, ºi „Deºteptarea“
îi datoare sã facã aceasta. Atât a fãcut „Deºteptarea“ ºi atât va face cât va
trãi! Dacã ar fi strigat „Deºteptarea“ vreodatã: „Români, sãriþi ºi ucideþi
Jidanii cu pietre sau cu pari, aprindeþi sau înecaþi!“ – apoi aceasta drept
c-ar fi fost buntaþie contra Jidanilor, dar „Deºteptarea“ n-a fãcut de aceste,
jupâne Chasvan! Ai priceput, acuma, sau încã tot nu cã „Deºteptarea“
nu face buntaþie contra Jidanilor?

Nu vor þinea la alegerile cele mari Jidanii cu Românii, apoi
paguba Jidanilor va fi. S-au mai încuminþit Românaºii noºtri! De nu
vor þinea Jidanii la alegerile cele mari cu Românii, apoi tare ne temem cã
mult rachiu nebãut va rãmâne prin buþi, multã marfã jidoveascã va
rãmânea nevândutã ºi va mucezi prin dughenile jidoveºti; puþini Români
vor cãlca prin cârºmele, ºi ratuºurile, ºi dughenile, ºi bãncile jidoveºti.
Atunci s-a þinea Românii, jupâne Chasvan, de vorba profetului Jidovilor,
Moise, care zice: „Dinte pentru dinte ºi ochiu pentru ochiu sã fie!“. Atunci
va striga „Deºteptarea“: „Române, cumpãrã de la Creºtin! Nici un ac de
la Jidan! Afurisit Creºtinul ce cumpãrã la Jidani!“.

Jupâne Chasvan, dacã doreºti sã scrie „Deºteptarea“ aºa, apoi
poftim, nu þinea la alegerile cele mari cu Românii!

Jupâne Chasvan! „Deºteptarea“ ºtie unde te doare pe Dumneata!
Dumneata ai dori ca „Deºteptarea“ sã mâie pe Români la cârºmã, sã-i
mâie la cãmãtarii Jidani, da‘ nu sã-i fereascã! Asta ai dori Dumneata, dar
mai pune-þi pofta în cuiu, jupâne Chasvan! (Deºteptarea, nr. 5 din 1/13
martie 1898, pp. 33, 34).

*
Din Rãdãuþi. Alegeri în perspectivã. Ni se scrie: „În 31 Martie

ºi 1 April, avem în Rãdãuþi alegerea pentru comisiunea de imposit pe
venitul personal. Toate cercurile desvoltã, chiar de pe acuma, cea mai
mare agitaþiune. Dar noi, Românii din districul ºi oraºul Rãdãuþi?
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Majoritatea o avem numaidecât.
La alegerea pentru comisiunea pentru imposit pe venitul din cãºtig,

alegere care a trecut deja, sunt aleºi numai Ovrei. ªi acum se fac agitaþiuni
ca resultatul sã fie tot aºa. Dar, la aceastã categorie de bir, pentru care
alegerile vor fi la 31 Martie ºi 1 April, Ovreii sunt numai puþini birnici.
Impositul acesta îl plãtesc, mai ales, amploiaþii, preoþii, învãþãtorii ºi
foarte mulþi gospodari avuþi. E, aºadarã, în interesul nostru sã stãruim ca
sã încapã în comisia numitã oameni de ai noºtri.

Atragem atenþia preoþimei ºi a inteligenþei române asupra acestui
lucru ºi le invitãm a griji de timpuriu pentru o concentrare potrivitã a
voturilor româneºti“.

Aceste ºire ne vin din Rãdãuþi. Dar cum stãm ºi ce se face în
celelalte districte? (Patria, nr. 100 din 27 februarie / 11 martie 1898, pg.
2).

*
Adunarea cea mare din Rãdãuþ. Deputatul de pân‘ acuma al dietei

þãrii, dl Ilarion Onciul, a adunat, Vineri, în 29 Iulie stil nou 1898, fruntaºii
comunelor ºi satelor din districtul Rãdãuþului ca, naintea lor, sã deie
sama despre toate câte le-a fãcut el ºi dieta cea de pân‘ acuma pentru
Românii Bucovinei ºi-ndeosebi pentru Românii din districtul Rãdãuþului.
Lume multã a fost la adunarea aceea ºi president al ei a fost protopopul
Vicovului, pãrintele S. Piotrovschi (ºi de partea lui George Popovici, ºi
de partea lui Ilarion Onciul – n.r.).

Dl deputat Ilarion Onciul a spus toate câte a putut spune despre
dietã ºi despre sine ºi a spus mai cã tot numai lucruri cari lumii noastre
româneºti de mult, acuma, îi erau cunoscute. În lume sunt oameni mai
harnici ºi oameni mai slabi, ºi dl Ilarion Onciul – precum a zis el, singur
– a fãcut cât l-au ajutat capul lui ºi mintea lui, ºi puterile lui, ºi aceasta îi
dã drept ºi noi i-o credem cu dragã inimã.

Numai de-un lucru ni pare foarte rãu: districtul Rãdãuþului are
multe bube ºi rãni. Un loc de învãþãtor de la ºcoala poporalã din Rãdãuþ,
la care loc, dupã lege, putea sã încapã numai un învãþãtor care ºtie bine
limba româneascã ºi cea nemþascã, l-a cãpãtat un Jidan, care ºtie numai
nemþeºte, iar doi învãþãtori Români, cari ºtiu bine ºi nemþeºte, ºi
româneºte, ºi cari îs de-o sutã de ori mai vrednici decât Jidanul acela, au
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fost împinºi la pãrete. Aceasta-i una. Cealaltã este aceasta:
Vine, dãunãzi, la Rãdãuþ, presidentul þãrii. Se adunã vornicii ºi

învãþãtorii, ºi preoþii noºtri ca sã-l salute. ªi cãpitanul Rãdãuþului, dl
Patak, nu-i bagã de samã pe preoþii noºtri, cari îs preoþii bisericii
bãºtinaºe a þãrii noastre ºi preoþii poporului bãºtinaº al þãrii noastre; da‘
el îi bagã în samã pe preoþii catolici, cari abia ieri-alaltãieri s-au vârât în
þara noastrã ºi-i pune-n naintea preoþilor noºtri, ºi aºa a umilit cãpitanul
Patak preoþimea noastrã naintea presidentului þãrii. ªi câte alte comedii
nu mai direge Patak prin comunele districtului Rãdãuþ (vedeþi în ce consta,
de fapt, „satrapia“ prefectului Patak? – n.r.)!

ªi dl Ilarion Onciul, în cuvântarea sa cea lungã, n-a vorbit despre
ranele ºi bubele comunelor din districtul Rãdãuþului mai cã nici de fel,
nu ni-a arãtat nici un leac în contra lor, nici nu ne-a spus cum stãm cu
politica noastrã, nici nu ni-a fãcut planuri mai mari, planuri de cele
mântuitoare... ºi, la urmã, încã a zis dl Onciul cã, dacã în 6 ani de zile
se-ntâlneºte deputatul de 2 ori cu fruntaºii districtului care l-au ales,
apoi acestea ar fi destul!

ªi învãþãtorul din Bilca, dl Brãilean, ºi preotul Gãlãneºtenilor, dl
Ioan Popovici, l-au cam luat din scurt pe dl Ilarion Onciul ºi pe ceilalþi
deputaþi de pân’ acuma ai dietei þãrii. ªi ei n-au fãcut rãu cã i-au spus
dlui Ilarion Onciul verde în faþã adevãrul despre deputaþii cei de pân’
acuma ai dietei!

Dl învãþãtor superior Brãilean a spus, între altele, ºi aceste:
Toate-s bune câte s-au spus, dar trebue mai mult de fãcut. Lucrurile

stau, astãzi, rãu de tot.
Avem deputaþi comunali ºi cu toþii nu putem scoate câte un primar

comunal care nu-ºi face datoria ºi pãgubeºte comuna, încât, prin
tãrãgãnãrile comitetului þãrii, perdem mii ºi zeci de mii de florini.
Comitetul þãrii este de vinã. Dacã plãtim dare în sânge ºi sudoare, cerem
sã ni se facã dreptate. Nu bag vinã dlui deputat, cãci nu este dânsul
vinovat dacã a intrat într-un cuib de bondari, ca sã nu zic viespi.

Sã mulþumim dlui deputat pentru cele ce a fãcut, iar despre alegerile
cele noi sã ne punem în înþelegere cu comitetul naþional central ºi, în
deplinã înþelegere, sã procedãm la noile alegeri.

Preotul Gãlãneºtenilor, Ioan Popovici, a vorbit cam aºa:
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Ceea ce s-a fãcut pânã acum este puþin. Care este ºcoala unde
învãþãm a ne cunoaºte ºi înþelege? Cred cã dãrile de seamã ale deputaþilor.
Dacã ne întâlnim numai la ºese ani o datã, nu ne vom cunoaºte, nu ne
vom înþelege. De douã ori la an trebue sã ne întrunim astfel cum ne-am
întrunit astãzi, atunci ne vom cunoaºte ºi înþelege, atunci vom pune umãr
la umãr ºi vom da liftele afarã, care ne zugrumã. Pânã când sã suferim
starea de astãzi? Alegi deputaþi în dietã ºi aceºtia se þin de sfinþi. Dupã
ce i-ai ales, nu mai vin sã te întrebe unde te doare. Iar dacã nu spui
duºmanului, pe faþã, pãrerea ta, crede cã eºti fricos ºi slab. Dovadã,
ultimele douã volnicii: umilirea bisericei noastre, când cu primirea
presidentului þãrii, ºi aºezarea postului de învãþãtor din Rãdãuþ.

Dacã vom sta cu gura închisã, vor crede duºmanii cã de noi îºi pot
bate joc în dragã voie.

Pãmântul acesta este al nostru, cuprinde moaºtele celui mai mare
Domn român, e îngrãºat cu sânge român ºi susþinut din sudoare românã!
Dacã vom lãsa sã ne ieie biserica ºi ºcoala, ce ne mai rãmâne?!

Nu suntem duºmani ai Nemþilor, nu voim nimicirea lor, dar, dacã
plãtim birul greu, cerem sã tragem ºi foloasele sudorii noastre. Din banii
plãtiþi de noi nu susþine statul nici o ºcoalã latineascã. Oare nu suntem
vrednici?

Pânã când?
Rog pe fruntaºii noºtri, cei de la cârmã, rog pe directorul „Patriei”,

care ºede aici, la masã, sã controleze aspru deputaþii noºtri, sã laude pe
acei cari vor pune urechea la peptul Românului ºi îi vor cãuta leac pentru
dureri, iar pe cei ce nu-ºi fac datoria sã-i dea de gol! (Deºteptarea, nr. 15
din 1/13 august 1898, pp. 123, 124).

*
Organisarea noastrã... în Rãdãuþ. Trimis din fruntaºii noºtri a

fost, de deputat, Modest cavaler de Grigorcea. Adunarea era foarte
mare.

În comitetul de alegere districtual s-au ales urmãtorii 15 bãrbaþi:
pãrintele protopop din Vicov, Samuil Petrescu (de fapt, Piotrovschi –
n.r), pãrintele exarh din Frãtãuþ, Teodor Pãtraº, pãrintele paroch din
Straja, Dimitrie Dan, domnii învãþãtori George Brãilean, din Bilca, ºi
O. German, din Voitinel, ºi gospodarii Zaharie Zub, din Horodnicul
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de sus, Dimitrie Pauliuc, din Frãtãuþul vechiu, Gheorghe Nistor, din
Vicovul de sus, Onufreiu Teleaga, din Horodnicul de jos, Petru Vicol,
din Volovãþ, Constantin Giurgiu, din Satu-mare, Nicolai Popescul, din
Straja, Grigore Chifan, din Vicovul de jos, Vasile Jacota, din Frãtãuþul
nou, ºi Petru Hriºca, din Gãlãneºti. Bãrbaþi de încredere pentru comitetul
naþional din Cernãuþ au fost aleºi: pãrintele Samuil Petrescu, Dimitrie
Pauliuc ºi dl Dr. Dimitrie Galin (Deºteptarea, nr. 16 din 15/27 august
1898, pg. 128).

*
Electorii (valmanii) noºtri. În districtul Rãdãuþului. ªi din acest

district nu ni sosesc veºti prea bune. Cicã fostul deputat, Ilarion Onciul,
voeºte din nou sã meargã la deputãþie.

Fie oriºicum, noi ºtim una ºi bunã: Comitetul naþional l-a hotãrât
pe pãrintele Piotrovschi (transformat în Petrescu, pe durata campaniei
electorale – n.r.) ºi ce-a hotãrât comitetul naþional, fiindu-ne sfânt, trebue
sã împlinim, coaste-ne chiar sânge din inima noastrã. Pãrintele Piotrovschi
trebue sã fie ales deputat pentru districtul Rãdãuþului – chiar ºi atunci de
s-ar rãdica zece deputaþi în contra lui. ªi aici tot am aºteptat sã deie dl
Onciul mãrturisire verde ca înþeleptul Stefanelli (în districtul
Câmpulungului – n.r.) cã nu primeºte mai mult deputãþia. Pânã astãzi,
n-am citit nici o mãrturie din partea dlui Onciul ºi, de aceea, ni vine a
crede cã voeºte cu orice preþ sã ajungã la deputãþie, în ciuda Românilor.
Nu ni vine a crede cã dl Onciul ar fi în stare sã se rãdice în contra
vrednicului nostru protopresviter Piotrovschi.

De-a fi ºi fi, însã, sã se împlineascã vestea rea, de-a fi sã se batã dl
Onciul dupã deputãþie ºi de astãdatã – în contra voinþii ºi hotãrârii
comitetului naþional – atunci îi vom aduce aminte de mãrturisirea ciudatã
ce-a fãcut-o pe când era deputat ºi îl vom ruga sã binevoiascã a ne mângâia
cu o dare de samã mai amãnunþitã despre isprãvile sale, ce le-a fãcut
Domnia-Sa în sfatul þãrii, în rãstimp de ºase ani de zile.

Pe de altã parte, zicem despre pãrintele Piotrovschi: „De demineaþã
se cunoaºte ce timp va fi peste zi“.

Se cunoaºte cã pãrintele Piotrovschi va fi deputat voinic ºi cu
multã dragoste pentru popor (dacã ar fi ajuns deputat, tot nu ºi-ar fi putut
valorifica voinicia ºi dragostea, pentru cã va muri peste vreun an – n.r.).
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Mai dãunãzi, a dat Sfinþia-Sa, în Vicovul de sus, o petrecere poporalã
mare ºi frumoasã, la care a alergat lumea din toate pãrþile ca sã vadã
pãrintele Piotrovschi cât de mult îl iubeºte poporul.

Joi, va þinea pãrintele o adunare de alegãtori în Vicovul de sus,
Vineri, în Volovãþ.

Suntem încredinþaþi cã alegãtorii români din district vor sãri din
toate pãrþile la aceste adunãri, vor sãri sã-l audã pe pãrintele Piotrovschi
vorbindu-le despre ceea ce are de gând sã lucre în sfatul þãrii pentru ei
(Deºteptarea, nr. 17 din 1/13 septembrie 1898, pg. 143).

*
Dupã faptã ºi rãsplatã. Districtul Rãdãuþului. Glasul celui ce

strigã în pustie a fost glasul comitetului naþional ºi pentru urechile
Românilor din acest district.

Dl Ilarion Onciul, alesul guvernului ºi al Românilor ce n-au voit
sã ºtie de cârma româneascã, este azi deputatul districtului Rãdãuþ.
Multe ar fi de spus, dar pãcat de hârtia pe care scriem. Dorim sã ne
întâlnim mai adese cu dl deputat – nu numai o datã la ºese ani – ºi sã-i
spunem verde în faþa adunãrilor de alegãtori ce dorim ºi cum îl vom sã ni
fie! De ajuns e o botã la un car de oale! (Deºteptarea, nr. 18 din 15/27
septembrie 1898, pg. 150).

*
Din Rãdãuþi am primit urmãtoarea scrisoare: În luna lui Mai,

în 15/27, au þinut deputaþii noºtri comunali o ºedinþã, la care deputatul ºi
parochul Vasile Tomiuc a fãcut propunere ca locurile ce le þine cantorul
ºi pãlimariul bisericesc, acuma mai mult de peste 80 de ani în stãpânire
(deci, de prin 1810 – n.r.), sã vie la stãpânirea comunei.

Propunerea asta a parochului Tomiuc s-a dat, apoi, la o secþie care
sã hotãrascã la ºedinþa viitoare.

La ºedinþa din 24 Iunie stil nou 1899, referentul de la secþie, Dr.
Brunstein, face propunerea ca primarul sã cheme pe cantorul ºi
pãlimariul, cu cari sã facã scrisoare pe trei ani ºi sã plãteascã pe jug
(Joch) 1 florin pe an. ªi dacã cantorul ºi pãlimariul nu vor sã iscãleascã
scrisoarea, atunci sã le ieie comuna locurile.

Luând, apoi, cuvântul, deputatul ºi catechetul de la gimnasiu,
pãrintele Chelar (preotul Ioan Chelariu – n.r.) face propunerea ca locurile



Ion Drãguºanul

260

cari le þine cantorul ºi pãlimariul, mai mult de 80 de ani, mãcar cã-s
întabulate pe comunã, sã rãmâie ºi mai departe în stãpânirea bisericei
ºi a epitropilor bisericeºti. ªi, mãcar cã vrednicul catechet s-a luptat mai
mult de jumãtate de oarã, totuºi, s-a luat propunerea secþiei la hotãrâre.
Pentru propunerea secþiei au votat 23 de deputaþi strãini ºi pãrintele
Tomiuc cu dânºii; iar pentru propunerea vrednicului deputat Chelar 4
deputaþi.

Domnul catechet a fãcut recurs împotriva acestei hotãrâri a secþiei.
Aferim, cã avem paroch bun la noi, în Rãdãuþ (Vasile Tomiuc era nu
numai paroh, din 1876 la Rãdãuþi, ci ºi protopresviter, secondat de preoþii
Ipolit Tarnavschi, preot din 1893, George Luþia, preot din 1891, ºi Cassian
Rezuº – n.r.), care vrea sã deie în mânile nemþilor ºi a jidanilor locurile
dãscãleºti! (locurile erau întabulate, totuºi, pe comuna Rãdãuþi, nu pe
bisericã, nici pe slujitorii acesteia; vedeþi cum se naºte ºovinismul? –
n.r.). A fost ºi socrul Domniei-sale – Dumnezeu sã-l ierte – deputat
comunal la noi, în Rãdãuþi, darã aºaceva nu s-a întâmplat! Socrul
Domniei-sale (preotul Ioan Mândrilã – n.r.), dupã ce ieºea, Dumineca
ori sãrbãtoarea, din bisericã, sta cu noi la vorbã, în ograda bisericei ºi ne
da bune sfaturi. Dl paroch Tomiuc, însã, cum iese din bisericã, se suie în
rãdvanul ce-l aºteaptã înaintea uºei bisericei, îºi ia cânele în braþe ºi se
duce, fãrã sã ne învredniceascã mãcar de o vorbã. Cânele ºi strãinii îi
sunt mai dragi decât parochienii, cu cari ar trebui sã þinã ºi la bine, ºi la
rãu! Noi avem noroc cã avem pe dl cooperator Dr. Tarnavschi (dupã ce
va fi director al internatului ºi dupã o avansare ierarhicã, soldatã cu
mutarea la Cernãuþi, unde va ajunge ºi mitropolit, Ipolit sau Tit Tarnavschi
va avea parte ºi el de o cumplitã muºtruluire prin presã, probabil cã ºi
meritatã; textul acesta este scris, probabil, de Ipolit Tarnavschi, care-l
„sãpa“ pe Tomiuc; altminteri nu s-ar fi simþit „sãpat“, ulterior, de
subalternul sãu – n.r.), care liturgiseºte mai cã în toatã Duminica ºi ni ºi
predicã cazanii potrivite. Dacã n-am ave pe dl cooperator, atunci am
merge la Volovãþ la bisericã (Deºteptarea, nr. 13 din 1/13 iulie 1899, pg.
103).
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Corespondenþa „Patriei“. Rãdãuþi, 22 Iulie nou 1899. Lipsã de
tipãrituri postale – Urmãri revoltãtoare – Rusificare „ex-offo” – Tipãrituri
postale „germane-polone-rutene“ – Ignoranþa destestabilã a unor oficianþi
– „Wieder an einen Wallachen“ – Poreclirea unui amploiat român de

„renegat“.
Încotro te întorci, de prigoniri tot dai, parcã lumea întreagã s-a

conjurat de a stârpi toatã suflarea româneascã de pe acest petec de pãmânt.
Atari prigoniri se întâmplã de mult încoace ºi la i.r. poºtã din Rãdãuþi.

Aceastã poºtã, situatã într-un þinut cu-un popor în majoritate
covârºitoare român, procurã, de ani încoace, tipãriturile de valoare
poºtalã, atât cele în limba românã, cât ºi în cea ruteanã, în mãsurã egalã,
cu toate cã-i constatat cã în oraºul ºi þinutul întreg, afarã de preotul uniat
din loc ºi poate un profesor aºijderea uniat, deja în retragere, nu mai cere
altul atari în limba ruteanã, pe când cele române se trec în numãr mare
zilnic. Acu, numai în oraº esistã trei societãþi române bine întemeiate,
abstrãgând de la cele din þinut, cãrora numai pentru adunãrile generale li
trebue, anual, preste 500 cãrþi poºtale. Din causa procurãrii lipsicioase a
acestor din urmã, s-a întâmplat ciudatul cas cã Societatea Damelor române
de acolo a fost necesitatã sã aºtepte, în anul acesta, trei zile pânã ce s-au
procurat alte proaspete din Cernãuþi, nefiind destule la poºtã, ºi aceasta
sã nu se treacã cu vederea, cã s-a întâmplat la o poºtã ce, de lungã vreme,
se numeºte „k.k. Hauptpostamt“, pe când cele rutene erau sumedenie ºi,
ca ºi aceste sã treacã în numãrul procurat, administratorul i.r. superior le
destribue pe la cele trafice ex offo, cãci, almitrelea, ar mucigãi betele în
cele dulapuri, demostrând astfel cercurilor mai înalte cã þinutul ar fi rutean
ºi, totodatã, micºorând efectul întrebuinþãrei celei mari a tipãriturilor
române. De voeºti sã capeþi de aceste din urmã, eºti necesitat sã aºtepþi
regulat, avându-le ori adânc într-o despãrþiturã a mesei, ori în dulap sau
chiar în magasin, escuzându-se cã tocmai la moment s-au trecut, pe când
de cele germane nu-i nicicând nevoe ºi pentru ele n-ai defel a aºtepta (de
cele rutene nici vorbã aici nu poate fi, cã nu se doresc).

Din dragostea cea mare, ce dovedeºte proistosul i.r. al poºtei, cu
unii din aploiaþii sãi supuºi, faþã de tot ce-i slav, a procurat chiar spre
schimbare tipãrituri poºtale cu inscripþia comunã „germanã, polonã,
ruteanã”, parcã ai fi în învecinata Galiþie, iar nu în biata Bucovinã, þearã
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alãptatã cu sânge românesc, împãrþindu-le fãrã sfialã între þãranii români.
S-a întâmplat de multe ori cã, dorind tipãrituri cu inscripþie românã,

þi-au dat într-adins greºitã. Aºa provine de multe ori casul cã, cerând
cãrþi sau mandate poºtale româneºti, þi se dau de cele internaþionale,
fãcându-se domnii amploiaþi a pricepe cã voeºti a le trimite la România
ºi, dacã nu iei bine seama sau dacã trimeþi pe o slugã, numai te trezeºti
cu un drum degeaba.

Pe lângã aceste ºicanãri, fãcute din urã cãtrã tot ce-i român, se
mai adauge ºi acea împrejurare cã Românii sunt porecliþi, de cãtrã unii
epistolari ai postei din loc, cu numele „Wallach“. Aºa, de esemplu, de
au a se înmâna, câteodatã, unele scrisori locuitorilor români din popor,
cari locuesc mai departe de centru, pe stradele necunoscute, numai ce
auzi cuvintele de pe gura lor „wieder an eineo Wallachen“. ªi cum sã nu
se comitã aceastã obrãznicie de cãtrã servitorime, dacã chiar în presenþa
administratorului poºtal încearcã unii oficianþi i.r. ai poºtei de a converti
pe un amploiat de origine românã ca sã se facã rutean, împroºcându-l cu
numele de „renegat“. ªi dl administrator, care, de altmintrelea, îºi dã
aerul de un om cu multã amiciþie ºi imparþialitate, încurãjeazã astfel de
apucãturi neertate printr-o tãcere condamnabilã, fiind singur infectat de
spiritul timpului, parte ºi prin cuvinte asmuþãtoare de la sine însuºi. Oare
aceste înºirate nu-s apte a trezi în noi simþãmântul cã nu eºti sub sceptrul
blând al Austriei, ci mai vârtos în o þearã sãlbaticã, unde încã volnicia e
la putere? Oare pentru aceasta a fost, odinioarã, þeara aceasta încorporatã
la puternica Austrie, ca amploiaþii ei, cu timpul, sã-ºi batã joc de
simþemintele cele mai scumpe ale poporului prim bãºtinaº? Sã fie, oare,
o crimã de a se numi, în ziua de astãzi, Român ºi de a-ºi atrage poreclirea
de renegat, dacã þii sus ºi tare descendenþa ta românã, mãcar cã ai fost,
din întâmplare, nãscut ºi crescut în partea nordicã a acestei þãri, deci
astãzi în partea cea slavã a ei? Oare de când este chemat un amploiat i.r.
de manipulaþie a dejudeca asupra naþionalitãþii cuiva precum ºi a
veritabilitãþii acesteia ºi, deci, a se amesteca în mare politicã? Oare n-ar
fi aceasta de recomandat, a studia mai bine geografia þãrii în care sunt
aplicaþi, ca sã nu se mai întâmple ca epistola cu adresa „Vãslãuþ poºta
Cuciurmic“ sã se trimitã în Austria-de-jos, sau altele, cu adresa „Botoºana
poºta Arbore“ la Botoºani, în România?
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Plini de indignare aducând aceste fapte de tot regretabile la
cunoºtinþa direcþiunii i.r. de poºte din Cernãuþi, aºteptãm ca, punând capãt
acestor feluri de ilegalitãþi, va dispune:

1. ca pe viitor imprimate poºtale de valoare sã se procure pentru
poºta de acolo numai cu inscripþia germanã ºi germanã-românã, ºi aceste
în mãsurã egalã, iar cele în limba ruteanã, de s-ar ºi procura, sã nu se
distribue defel ex offo pe la cele trafice, cãci nime nu le cere acolo, ci sã
se þie pentru cas de trebuinþã în magazinul poºtal;

2. ca imprimate cu inscripþia comunã germanã-polonã-ruteanã,
folosite pânã acuma în mod ilegal de poºta din loc, sã fie oprite de a le
întrebuinþa aici, în þearã, cu atât mai mult în oraºul Rãdãuþi, unde
polonismul ºi rutenismul n-are ce cãuta;

3. ca ºervitorimea sã fie îndrumatã, în modul cuvenit, pentru
batjocorirea poporului român cu numele „Wallach“;

4. ca dlui administrator superior, precum ºi celor amploiaþi de ai
sãi cari vâneazã dupã proseliþi pentru naþiunea slavã, sã li se ieie gustul,
odatã pentru totdeauna, de a face pe amploiaþi români renegaþi, dacã
aceºtia vreu sã fie Români ºi li place a se cãsãtori cu românce, iar nu cu
venetice;

5. ca, în fine, sã nu se aplice la poºta din Rãdãuþi amploiaþi fãrã
cunoºtinþa perfectã a limbii române, ca acelei a majoritãþii populaþiunei
din þinut, cãci de present nu mai puþin decât cinci din ei nu o cunosc
deloc ºi de a li se înãspri poronca a fi faþã de fiecare, fãrã privire la
naþiunea lui, asemenea de prevenitori (Patria, nr. 297 din 14/26 iulie
1899, pg. 2).

*
Miserii la spitalul din Rãdãuþi. Ni se scrie: „Se atrage atenþiunea

onoratului comitet al þãrii asupra spitalului din Rãdãuþi, în care se petrec
lucruri strigãtoare la cer. Pacienþii vin acolo, crezând a afla vindecare ºi
alinarea suferinþelor, însã, în lipsa cãutãrii, aflã numai chinuri, ba ºi
moartea. Lucru prea regretabil este cum cã medicul primar al spitalului,
domnul Ofner, un om deja bãtrân, comod ºi nepãsãtor, în care e nãduºit
cu totul orice simþ uman, neglijeazã în toatã privinþa acest spital.

Bolnavii cari vin stau câte 14-16 ore necercetaþi, iar care vine mai
slab moare chiar fãrã ajutor medical, cum s-a întâmplat, nu de mult, ºi cu
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morarul Rudich din Gãlãneºti ºi mulþi alþii, iar de i se aduce ºtirea,
demineaþa, cã pacientul ce venise ieri, demineaþa, dupã vizitã a murit,
atunci zice cu cinism ºi indiferenþã: „Ein Bauer weniger auf der Welt“
(„Un þãran mai puþin pe lume“ – n.r.), deci unui astfel de om, fãrã pic de
conºtiinþã sã-ºi încredinþeze omul viaþa sa, tesaurul sãu cel mai scum din
lume? Deci nu-i de mirare cã numai foarte puþini bolnavi intrã în acest
spital.

Alt cas, nu mai puþin grav ca acesta, este faptul cum cã acest medic
de spital detrage sãrmanilor bolnavi toatã îngrijirea ºi cãutarea prin asta
cã întrebuinþeazã servitorii spitalului, cãrora li sunt încredinþaþi bolnavii
spre cãutare, la lucruri private de ale lui ºi a surorilor lui, cari locuesc în
Rãdãuþi ºi adecã la sãpat în grãdinã, la prãºit, la tãiat lemne, la spãlat
cãmeºi ºi la multe altele, ºi, din causa aceea, nu pot servitorii sã îngrijeascã
de pacienþi (bolnavi) ºi n-are cine sã le deie nici apã, nici medicamente.

Gemetele, plângerile ºi suspinele acestor nenorociþi sunt
îngrozitoare ºi adese se întâmplã cã, în durerile lor, se svârcolesc ºi cad
de pe pat jos, cum s-a întâmplat, astã-varã, cu unul, care, cãzând jos, i-a
nãbuºit sângele pe nas ºi pe gurã; acu, cine sã-l ridice, dacã servitorul
Vasile, în loc sã fie pe lângã bolnavi, era la prãºit barabule dlui Dr. Ofner
ºi-n nefiinþa (lipsa – n.r.) acestuia s-a nãcãjit mult bolnavul. Toader
Turcia, cu altul, l-a spãlat de sânge ºi l-a ridicat pe pat, iar, o bolnavã,
Geringer, cum a picat de pe pat, nu s-a mai sculat. La aceste miserii
pânã acu numãrate ºi la multe altele poartã vina numai ºi numai dl Dr.
Ofner.

Deci se roagã, pentru binele obºtesc ºi pentru salvarea omenimei,
ca sã se facã ordine la spitalul din Rãdãuþi, care numai atunci se va face
dacã se va denumi un medic primar mai conºtiincios decât dl Ofner“.

Am dat loc acestor desvãliri, pe cari le primim de la niºte factori
foarte bine informaþi, în interesul comun al patriei noastre. Sanarea acestor
stãri se impune în mod imperativ. / m-m (Patria, nr. 351 din 24 noiembrie
/ 6 decembrie 1899, pg. 3).

*
Propinaþia din Rãdãuþ, Iadul Românilor. Sã stai ºi sã plângi

cum plângea, oarecând, prorocul Ieremia deasupra dãrâmãturilor
Ierusalimului, sã plângi amar, vãzând cum se iroseºte averea românului
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bucovinean cu afurisitul de rachiu!
Aveam sã-mi cumpãr o pãreche de cai ºi m-am rãpezit, într-o

Vineri, la târg, la Rãdãuþ, ca la târg mai vestit de cai buni huþãneºti,
darã, drept sã spun, mie nu-mi era aminte numai la cai, ci îmblam sã vãd
ºi altecele ca într-un loc unde e buricul românilor în þara asta. ªi am
vãzut. L-am vãzut, bunãoarã, pe ºvabul din Frãtãuþ, din Satul-mare, din
Miliºãuþ, ieºit la târg îmbrãcat mai ca în zi de sãrbãtoare ºi cu niºte cãruþe
ºi cai de se cutremura pãmântul; l-am vãzut ºi pe român, dar venit numai
cum a dat Dumnezeu, într-un strai mai cã rufos ºi cu niºte viþei la car, de
sã te miri cum s-a putut îndura sã-i înjuge ºi sã-i chinuiascã.

Altuia poate nu-i vine sã caute la de acestea, darã mie îmi vine,
fiindcã poþi cunoaºte îndatã ºi aºa, pe deasupra, cine cum trãieºte ºi cum
chiverniseºte.

Apoi, mai auzisem din gazete cã între Jidani e sfadã mare ºi urã
din pricina propinaþiunii (fabrica de alcool din cartofi – n.r.) din Rãdãuþ.
M-am fãcut, aºadarã, ºi pe lângã propinaþiunea aceea, sã vãd cu ochii
mei de au de ce se mânca Jidanii aºa de tare între-olaltã. ªi au cãci, peste
sãptãmânã, fraþilor noºtri români din Rãdãuþ de puterea de-a fi numai în
propinaþiune le curg mucii, iarã Vinerea nici patru nu pot mãsura din
holercã ºi lua atâþia bani cu câþi bani ºi dupã câtã holercã se îndeasã
oamenii, ghiontindu-se ºi împingându-se. ªi credeþi cã am putut vede
ºvabi într‘aceia ce se îndesau la holercã? Nici pomanã, cãci toþi erau
numai români ºi români; sãracii fraþi ai noºtri, ei erau însetaþii ºi doriþii
de putoarea cea jidoveascã (aºa se naºte ºovinismul; dar preoþii nu ziceau
nimic pe când vânzarea holercii, adusã la noi, din Galiþia, drept „leac
pentru holerã“, era monopol mãnãstiresc – n.r.), ºi erau între dânºii ºi
Horodniceni, cari, de altmintrelea, se laudã în faþa lumii, în gura mare
(inclusiv Em. Grigorovitza se laudã, aºa cum aþi putut deja citi – n.r.), cã
nu sufãr... cârºmã în sat.

ªi câtã sumã de bani nu rãmâne, în toatã Vinerea, la propinaþiunea
aceea din pungile Mãrginenilor, Horodnicenilor, Bilcanilor, Voivodenilor,
Vicovenilor, Frãtãuþenilor, Costiºenilor, Satulmarenilor, Bãdeuþenilor,
Iasloviþenilor, Arborenilor, Burlenilor ºi tuturor românilor din celelalte
sate ceva mai depãrtate!

Rãmâne o contribuþie straºnicã!
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Jidanii au, adecãle, în toatã Vinerea, cu propinaþiunea aceea peste
1.000 florini, iarã peste an au preste 52.000 florini, tot bani buni din
sudoarea bietului român, care îºi udã gâtlejul ºi îºi sacã casa.

Pãcat de Dumnezeu sfântul!
Ei, vãzând aºa, nu-þi vine sã plângi ca pe când prorocul Irimia pe

dãrâmãturile Ierusalimului? Nu se dãrâmã aice, în Bucovina, neamul
românilor cu nesaþul lui neîncetat de holercã? (Deºteptarea, nr. 1 din 1/
13 ianuarie 1900, pp. 6, 7).

*
Din paºalâcul voinicosului prefect Patak. Corespondenþa

„Patriei. Rãdãuþi, 3 Ianuarie 1900.
Politica nefastã a domnului Bourguignon a infectat într-atâta

activitatea româneascã a unora prefecþi, mai cu samã amici ºi fraþi de
cruce ai prefectului Wurfel, încât numai prin o operaþiune radicalã s-ar
putea delãtura cangrena molipsitoare, sub a cãrei influenþã suferã poporul
român. Nu numai în ascuns, ci cu o nemaipomenitã îndrãsnealã încearcã
ºi prefectul Patak a se juca de-a „politicei“, neglijând afacerile cele mai
vitale ale poporului din þinutul prefecturei Rãdãuþi, ocupându-se mai
mult cu afaceri de spionage în contra tot ce-i român, având drept factor
indivizi de a la Tomiuk etc., cari îi sunt aserviþi ex offo (din cale-afarã –
n.r.). Toate celelalte afaceri administrative sunt pentru dl Patak lucruri
laterale, lãsându-le în voia bunã a antiºtilor ºi a secretarilor comunali.

Aºa stând lucrurile, nici nu-i de mirare cã administrarea averilor
comunale în districtul Rãdãuþilor este una din cele mai rele, drept dovadã
articolele tipãrite în „Deºteptarea“ (pe care acelaºi preot, care râvnea la
postul protopopului Tomiuc, le scrisese – n.r.). Nu mai puþinã dovadã
cum cã dl Patak se ocupã mai mult cu politica ºefului sãu, iar nu cu
sporirea ordinei sociale ºi morale prin cele comune, cât ºi în district – o
urmare tristã a licenþelor de cârºmãrit fiind, mai în fiecare comunã din
district, o mulþime de cârºme necontrolate de nimene, cari stau zi ºi noapte
deschise, ba chiar, în contra ordinului guvernului, ºi Duminica (existau,
în Bucovina, legi împotriva beþiei, care nu numai cã erau bune, dar se ºi
aplicau, dupã cum mãrturisea A.D. Xenopol, ºi care legi prevedeau,
printre altele, închiderea crâºmelor pe durata nopþii ºi în timpul
sãrãbãtorilor, precum ºi amendarea crâºmarilor care dãdeau de bãut
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oamenilor beþi; exista ºi o anecdotã, în care fiul crâºmarului întreabã
cum sã decidã care om e beat ºi care nu, la care întrebare primeºte
urmãtorul rãspuns: „Când vezi cã nu mai are bani în buzunar, înseamnã
cã e beat“ – n.r.).

Afarã de aceste rele distrugãtoare ale ordinei sociale ºi morale
este ºi negligearea controlei lucrãtorilor de pe la cele feresteie (fierãstraie
– n.r.) de pe moºiile fondului ort.or., lãsându-i drept pradã antreprenorilor
nemiloºi, cari scurg ºi mãduva bietului popor, îmbogãþindu-se pe spetele
þãranului necult. Aceste lipitori abuseasã necontrolate de nimene de
neesperienþa poporului român muncitor din districtul Rãdãuþilor ºi-l înºalã
vãzând cu ochii, rumpându-i chiar ºi câºtigul cel mic ce-l au pentru lucrul
greu de prin cele pãduri.

Modul acestei proceduri este cam urmãtorul: antreprenorul, având
sute de lucrãtori, face în pãdure un magazin de felurite lucruri ºi victualii
necesare lucrãtorului ºi-l sileºte pe lucrãtorul care a muncit mai multe
zile în pãdure sã cumpere cele trebuincioase la el – se înþelege, cu preþuri
întreit de mari – ºi aceasta sub motiv cã nu-i poate plãti simbria agonisitã
în bani, nefiind banii sosiþi de la posesorul sau pretestând alte scuze sau,
în urmã, ameninþând cã, dacã nu cumpãrã la el marfã, nu-i va da de lucru
etc.

Aceste facte dovedesc îndestul cã dl Patak are ºi alt teren de
activitate, nu însã spargerea cuibului Românilor din Rãdãuþi sau ºi desele
voiagiuri la Cernãuþi etc.

Nu este menirea unui cãpitan a face „politicã“ în district, gerându-se
ca un paºa neviolabil ºi sacrosant, ci mai vârtos ar trebui domnii prefecþi
sã studieze din autopsie toate relele ce bântue în district ºi sã le saneze.

O astfel de politicã ar fi mai mãnoasã ºi mai prielnicã poporului
decât spionajele ºi protejarea elementelor destrugãtoare de ordine ºi
bunãstare.

Lãþirea ºcoalelor esistente ºi crearea de ºcoli filiale ºi neesistente
în districtul Rãdãuþilor, ca în Sadãu, Costiºa, Galaneºti etc., pot sã formeze
destulã distragere domnului prefect.

ªoselele ºi drumurile cele rele din district aºteaptã cu anii un ordin
al prefectului spre a fi puse în stare bunã ºi prunduite.

Domnul prefect, însã, n-are timp, fiind reþinut cu raporte de
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importanþã cãtrã ºeful sãu, cã cutare român a cutezat a cugeta româneºte
sau cã are mutrã iloialã sau chiar iredentistã.

A sosit timpul unde ºi noi, Românii, am prins a mai deosebi grâul
de neghinã ºi nu vom tãcea pânã ce nu ni se va face dreptate, dându-ni-
se prefecþi apþi, însã nu voinicoºi, dar nepãsãtori de binele poporului
încredinþat lor. Uneltele prefectului, „antiºtii comunali“, se îmbogãþesc
din avutul comunal, iar dl Patak e bun-bucuros cã are cine face alegerile
– ce-i pasã D-Sale cum ºi în ce mod face antistele avere – au doarã ºtie
dumnealui cã Dumnezeu e sus ºi împãratul departe, iar sãracul,
nedreptãþit de antistele comunal, n-a cuteza sã se deplângã, navând nici
mijloace, ºi, în urmã, neaflând nici auz binevoitor.

În o corespondenþã viitoare, am sã înºir, în ordine cronologicã,
toate momentele ce pot dovedi adevãrul induselor facte; deocamdatã,
atât. / Un þãran din districtul Rãdãuþilor (Patria, nr. 368 din 12/24
ianuarie 1900, pg. 2).

*
Drept continuare a corespondenþei din luna curentã, voiu aduce

acuma pe tapet momentele neconfiscabile ºi neresturnavere chiar de însuºi
ºeful dlui Patak ºi aºa sã pun, mãcar încâtva, în lumina adevãratã
activitatea d-sale puþin prielnicã baºtinei din districtul Rãdãuþilor. Aceasta
o fac cu atât mai mult ca nu cumva dl Patak, care, de obicei, trece la
ordinea zilei asupra ghionturilor date naþiunei române din district, sã se
simtã calumniat, spãlându-se înaintea ºefului sãu cu simpla frasã „dies
sind dacoromanische Verlaumdungen der „Patria“, welche gemassregelt
werden muss“.

Am amintit, în corespondenþa menþionatã, cum cã dl prefect se
ocupã, cu predilecþiune, cu spionage politice, fãcând aºa serviþe plãcute
celor de sus. Nu voiu sã fiu desavuat, deci induc, deocamdatã, numai
factul cu urmãrirea dlui Dr. Braniºte (Valeriu Braniºte, fostul redactor
al „Patriei“, adus din Banat de George Popovici ºi expulzat din Bucovina,
pentru dese încãlcãri ale legii presei, printr-o hotãrâre judecãtoreascã; ºi
în Banat agresivul Valeriu Braniºte încãlcase mult prea des legea presei;
în privinþa cenzurãrilor „Patriei“, de care se face atâta caz, trebuie precizat
cã doar paragrafele în care se comiteau atacuri la persoanã nesusþinute
cu argumente erau interzise, dar interzicerea putea fi contestatã în justiþie,



269

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

ceea ce „Patria“ fãcea mereu; criticarea administraþiei cu argumente nu
se interzicea, dovadã fiind ºi faptul cã prefectul Patak putea fi atacat atât
de populist, iar articolele lui Ion Grãmadã, iredentist român de necontestat,
care moare luptând, ca ofiþer român, împotriva austriecilor, deºi au fost
neiertãtoare cu Austria n-au „avut norocul“ sã beneficieze de nici o
cenzurã sau „confiscare“, cum se numea pe atunci; de regulã, prin atacuri
la persoanã, formulate într-un limbaj indecent, se provocau „confiscãrile“,
ziarul cu spaþii albe, pe care se scria doar „confiscat“, beneficiind de o
mare popularitate, ca fiind „viteze ºi voinicoase“ – n.r.) pe teritoriul
districtului Rãdãuþi, suspecþionând, prin organul sãu, în comuna Putna,
pe un român, care a scãpat, numai prin intervenþiunea unei persoane din
Putna, de arestare etc.

Nu mai puþin este ºi factul cu dl Dr. Luþia, care, fãrã pusã masã,
este privit, graþie agenþilor prefecturei, de un iredentist periculos (ceea
ce avea sã fie abia fiul sãu, deja uitatul Erou Lascãr Luþia, care a cãzut
în tranºeiele României Mari – n.r.), ºi aceasta numai din causã cã îºi
împlineºte conºtient oficiul sãu de catichet – ºi acuma, drept recompensã,
este dumnealui menit sã fie un obiect al unei cercetãri disciplinare. Ce
alta decât ura în contra românilor este intenþia vie a dlui Patak de a vedea
în judecãtoria din Rãdãuþi tot felul de amploiaþi, numai suflet de român
nu (majoritatea judecãtorilor erau români: Tomaºciuc, Toma, Avram,
Popovici, Tarnavschi – n.r.). Cu plãcere mare ar vedea dl prefect ºi un
inspector ºcolar a la Conczynski sau Chodakowaky în persoana dlui
Issakiewicz (impus de mitropolitul Arcadie Ciupercovici, în ciuda
protestelor studenþeºti, dar care se purta ca oricare alt „bun român“, ba
chiar mai onorabil – n.r.) sau altul.

Nu mai puþinã plãcere i-ar causa dlui Patak dacã, în toate ºcoalele
din district, ar fi plasaþi învãþãtori a la Lewczuk (de fapt, Leuciuc, care
se va dovedi a fi, în ciuda originii slave, chiar un bun... român – n.r.) din
Marginea, doamna Brãilean din Rãdãuþi etc., etc., oameni care ºtiu lucra
în înþelesul domnului prefect, surgunind cu încetul tot ce este român ºi
românesc ºi de fel pe plac domnului prefect („patriotismului“ de acest
soi îi va cãdea victimã chiar ºi cãrturarul Dimitrie Dan, din simplul motiv
cã era prieten cu singurul judecãtor neamþ din Rãdãuþi, ceilalþi patru,
Toma, Popovici, Tarnavschi ºi Avram, baºca ºeful Tomaºciuc, fiind
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români ºi lideri ai societãþilor româneºti – n.r.).
A scrie cum gospodãresc antiºtii comunali, cari sunt instrumente

oarbe ale prefectului, nu ajunge o corespondenþã simplã, ci tomuri întregi.
Mai ales, însã, gospodãriile cu pãdurile comunale se aflã în stare de tot
tristã ºi n-ar fi nici o crimã dacã mãcar comitetul þãrii ar mai pune stavilã
devastãrilor acestor pãduri, cercetând conturile comunale respective mai
adese ºi nu ca pãn‘ acuma, numai superficial ºi dând crezãmânt
raporturilor date din partea antiºtilor ºi aºa trecând la ordinea zilei.

Pãdurile din Vicov, Horodnic, Suceviþa, Marginea, Seletin, Straja
etc. se devasteazã vãzând cu ochii ºi domnii de la cârmã n-au timp a se
ocupa cu acest – politica cere timp – las la naiba administrarea bunului
obºtesc.

Am zis, mai departe, cã concubinatele în districtul Rãdãuþi se urcã
la un numãr considerabil, drept urmare a cârºmelor necontrolate. Afirm
ºi acuma cã cârºmele din cele comune sunt isvorul acestei decadenþe
morale ºi numai prin oprirea licenþelor ºi mai rarã îngãduire a acestora
s-ar putea sana aceastã ranã sângerândã a poporului din district ºi oraºul
Rãdãuþi. Cum de nu bagã seama dl prefect cã cârºmele stau zi ºi noapte
deschise, în contra nenumãratelor emise, ba chiar ºi în contra legilor
esistente? Cum de vine cã chiar Duminica, pe timpul serviþiului devin,
nu se închid aceste cuiburi a tot rãul? Cum, în urmã, cã licenþa pentru
aºa-numitul joc al tineretului se îngãduie numai cârºmarilor?

Cât despre numãrul imens al concubinatelor, care se urcã la sute,
ar putea servi chiar cumnatul Tomiuk, lãsând în Miliºãuþi peste 30 casuri,
ºi alþi preoþi cu date de tot positive.

Despre miºeliile antreprenorilor de la feresteile lui Alex ºi Leopold
Popper am vorbit în corespondenþa din 3 Ianuarie a.c. ºi cred cã dl pre-
fect Patak va cerceta factul acesta prin organele sale; voiu, însã, a-i
îndegeta locul unde trebue pusã securea. Principalul lucru este stricta
oprire a licenþelor de aºa-numite „cantine“ în pãdurile fondului din Putna,
Vicov, Suceviþa, Seletin etc. ºi aºa s-ar pune stavilã abusului
nemaipomenit ºi, totodatã, lucrãtorii ar fi scutiþi de vampirii ce sug banul
agonisit cu sudoare.

Bine ar mai face dl prefect dacã ar ceti ordonanþa – o repeþire a
deja esistentelor legi imperiale – a amicului sãu, Wurfel, cãtrã antiºtii
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comunali din districtul Cernãuþilor, unde li se impune stricta observare a
legilor în contra beþiei ºi aplicarea acestora, puind în acest nefericit dis-
trict frâu proprietarilor îmbogãþiþi cu banul Românului necult.

Te apucã groaza dacã priveºti cum de nepãsãtor se poartã dl pre-
fect faþã de miseria poporului, dând mereu licenþe de cârºme, cantine ºi
aºa-numite bacanii micste, necugetând cã astfel de licenþe îngroapã cu
totul bunãstarea, morala, ba chiar ºi esistenþa poporului din district ºi
oraº. Este timpul suprem ºi rugãm pe deputaþii noºtri sã caute remediul
în contra acestui flagel.

Închei, deocamdatã, acest „mixtum compositum“ al fericirilor
aduse de prefectul Patak districtului Rãdãuþilor cu un cãlduros apel cãtrã
Mãria Sa dl prefect: Schimbã-þi, domnule prefect, planul lucrativitãþii
D-Tale sau, mai bine, fã loc altuia, fie Chinez, numai amic al bunei stãri
ºi prosperãrii poporului din district; întrã, Mãria Ta, mai afund în bordeiul
sãrmanului þãran ºi miseria ce vei afla acolo îþi va arãta directiva ce
numaidecât trebue sã o aibã în faþa ochilor fiecare prefect din aceastã
þearã.

Înainte, însã, de ce vei face pasul acesta, ordoneazã antiºtilor
comunali ca sã prundueascã drumurile, ca nu cumva sã se împedice
piciorul Mãriei Tale în una din nenumãratele spãrturi din drumurile ce
duc la Rãdãuþi. ªi, iar, ca nu cumva sã te supere în drum un individ beat,
fã ca legile contra beþiei sã fie bãgate în seamã. / Tot acelaº þãran, care
multe mai are la inimã (Patria, nr. 372 din 21 ianuarie / 2 februarie
1900).

*
Gospodãria comunalã a oraºului Rãdãuþi. Gospodãria comunalã

a oraºului Rãdãuþi (în sensul de „probele administraþiei comunale în oraºul
Rãdãuþi“ – n.r.) se caracterizeazã, pe zi ce merge, tot mai resvedit (vãdit
– n.r.) în contra Românilor ºi devine tot mai forþatã, de când numãrul
covârºitor al consilierilor comunali e compus din strãini cari au suspicii
a-l completa numai de ai lor.

Ocuparea postului de învãþãtoare superioarã la ºcoala copilelor
prin o Polonã necunoscãtoare de limbã românã, fiind preferatã
conducãtoarea provizorã de acuma, româncã foarte aptã pentru acest
post, e cunoscutã.
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Altã faptã ºi mai nãsdrãvanã e aproape de împlinire. Onorabilii
cetitori îºi vor aduce aminte cã, acuma aproape 2 ani, consiliul comunal
a denumit de învãþãtor inferior pe un Evreu de la o ºcoalã privatã,
necalificat din limba românã, preterând (refuzând – n.r.) pe doi competenþi
români, dintre cari unul era învãþãtor definitiv ºi întrunea toate condiþiunile
prescrise.

La ºcoala de bãeþi de 6 clase e, acuma, de vreo 4 ani, vacant un loc
de învãþãtor ºi se escriu (anunþã – n.r.) de atunci ºi concursuri, dupã
anumite periode, dar locul nu se ocupã. Consiliul ºcolar districtual
retrimite petenþilor alegatele (adresele – n.r.) cu observarea cã locul cerut
nu s-a ocupat, fãrã sã se numeascã causa. Între competenþi erau, de fiecare
datã, ºi Români, între cari ºi M. Sosnovici, învãþãtor inferior, acuma de
peste 20 de ani la ºcoala aceea de bãeþi. Pânã acuma, s-a tot escris
concursul, cerându-se calificarea din limba românã ºi germanã, dar
ultimul concurs a eliminat limba de propunere românã, cerutã pânã acum.
Vãzând competenþii români cã locul nu se ocupã din causa competãrii
din partea lor, au încetat a arunca în glod tot câte 50 cr., în fiecare rând,
ºi se zice cã, de astã datã, dintre Români sã fie numai Sosnovici compe-
tent. Evreul de la ºcoala privatã, nu demult denumit de învãþãtor infe-
rior, trage toatã nãdejdea ºi are multe promisiuni, cari îl asigurã cã va fi
denumit învãþãtor, cãci doar în hatârul lui a suferit concursul eliminarea
limbei române.

Halal de bietul oraº românesc, odinioarã sediul episcopului
moldovenesc, acuma nu-ºi mai poate vedea plasaþi în posturi, de care
singur are a dispune, pe proprii sãi cosângeni! / Diogene (Patria, nr. 372
din 21 ianuarie / 2 februarie 1900, pg. 3).

*
De la preceptoria din Rãdãuþi. Ni se scrie: Presentându-mã în

persoanã, în ziua de 1 April nou 1900, la preceptoria c.r. din Rãdãuþi
spre a-mi rãdica modestul salar, avui ocasiune de a observa, în decursul
lichidãrii, cum cã numai foarte puþine chitanþe de ale Românilor noºtri
erau scrise în limba românã (Din 40-50 de chitanþe, au fost numai 3
scrise româneºte).

Totodatã, am observat cum lichidatorul, în persoana domnului
oficiant Wickenhauser, îmbia pe învãþãtorii presenþi de a-ºi cumpãra de
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la el blanchete pentru chitanþe, tipãrite însã în limba germanã, notând,
totodatã, pe o hârtie numele celor ce cumpãrau astfel de tipãrituri.

ªi mare mi-a fost mirarea, vãzând cum cã niºte indivizi slabi de
înger au grãbit a-ºi încãrca buzunarele cu astfel de nimicuri. Numele
acestora meritã sã vã fie cunoscut mãcar domniilor voastre (urmeazã
numele celor ce ºi-au cumpãrat chitanþe germane; Notã: „Patria“ nu re-
produce, totuºi, acea listã specificã tradiþionalului delaþionism românesc
– n.r.). Oare nu-i aceasta unul dintre cele mai condamnabile pãcate comis
în detrimentul scumpei noastre naþiuni? Oare cu ce scop îndeamnã domnul
Wickenhauser la cumpãrarea astorfel de tipãrituri germane? Tare mi se
pare cã la spate stã domnul prefect Patak. I-am cunoscut ghiarele care
ies din sac. Pânã acum se mai gãsea, din când în când, câte o hârtie
româneascã prin preceptorie, darã acum crede dl Wickenhauser, cu noua
sa întroducere, sã elimineze limba românã din oficiu, dacã nu cu forþa,
apoi cu politicã. Poate cã ºi preoþimea noastrã presintã chitanþe germane,
însã încã avem dovezi despre aceasta. Ar fi regretabil lucru dacã ar obveni
ºi între preoþi, cari sunt mult mai liberi, astfel de casuri triste. / E.I.
(Patria, nr. 402 din 5/18 aprilie 1900, pg. 2).

*
Locul pentru a doaua bisericã. Din Rãdãuþi primim o scrisoare,

de la un gospodar, în care se zice: „În 3 Maiu 1900, a venit o comisie de
la cãpitãnie, care, dimpreunã cu doi preþuitori ºi epitropii bisericeºti,
aveau sã caute locul cel mai potrivit pentru a doaua bisericã. Au cãutat,
ce-i drept, ba pe strada Frãtãuþului, ba într-o grãdinã, dupã covãlia
hergheliei, ba în alte pãrþi, dar nu se prea învoiau. Locul e cam scump ºi
oamenii noºtri trebuesc îndemnaþi cu de-adinsul.

Parochul, însã, domnul Vasile Tomiuc („wohlehrw“ ºi „volksschule
Wassilie Tomiuc“, cum era menþionat în „Schematismus der Bukowinaer
gr.or. Aechiepiskopal Diozese“ din anul 1876, când Rãdãuþii aveau 2.844
locuitori – n.r.), seamãnã nici habar de grijã sã n-aibã. Pe vremea când
comisiunea îºi bãtea capul cu alegerea locului, Sfinþia sa, dimpreunã cu
alt prieten bun din apropierea Rãdãuþului, petrecea în „otelul“ unde, mai
înainte, a fost Kirmaier, la un pãhãrel de vin. Când a ieºit, a trecut chiar
pe lângã grãdina unde era comisia, dar n-a aflat de bine sã între. Adecã-
te la ce? Pãi, dã, aºa-i luma asta“ (Deºteptarea, nr. 12 din 20 Mai 1900,
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pg. 101).
*

Cari sunt roadele „împãcãrii“??. Prigonirile puse la cale contra
celor mai cumsecade preoþi ai noºtri n-au încetat, ci au urmat ºi urmeazã
încã ºi dupã încheierea „pãcii“ din poveste (între preoþii români ºi baronul
Bourguignon, prezidentul þãrii, dupã supãrarea popeascã extrem de
zãrvuitoare din 18 August 1899, când clerul s-a simþit jignit cã, tocmai
de ziua Împãratului Austriei, baronul Bourguignon le pune la îndoialã
dragostea faþã de Francisc Iosif – n.r.). Vrednicul catechet din Rãdãuþ,
pãrintele Dr. George Luþia (nãscut în 1868, preot din 1891, tatãl viitorului
Erou al Bucovinei, Lascãr Luþia – n.r.), acest luceafãr între preoþii români,
e prigonit în mod nebun ºi nici pânã în ziua de azi nu mai are liniºte. Pâra
contra Domniei-sale a ridicat-o însuºi presidentul þãrii (baronul
Bourgiuignon – n.r.) ºi cãpitanul Patak (Johann Patak, prefectul
Rãdãuþilor – n.r.). Cercetarea disciplinarã s-a fãcut încã mai dehai dupã
încheierea pãcii, decât înainte de aceea. Pârâºul e, totodatã, ºi judecãtorul
domnului Dr. George Luþia. Turcul îl bate ºi tot Turcul îl judecã!

Marturii domnului Luþia nici n-au fost chiemaþi ca sã fie ascultaþi,
iar marturii pârâºului dau protocoale întregi de lucruri minciunoase, aºa
cã însuºi cãpitanul (prefectul Patak – n.r.) se îngrozeºte de obraznicii
clivititorilor neruºinaþi, cari, prin mãrtorii minciunoase, nãdãjduesc sã
ajungã la mãriri. Aºa de adânci rãdãcini a prins rãutatea ºi minciuna în
þeara aceasta, cã Românul se ridicã contra Românului, îl cleveteºte ºi
înnegreºte, ca doarã-doarã se va face plãcut în ochii ocârmuirei.

Uneltirile contra domnului Dr. Luþia (în „Schematismus“ ºi în alte
texte este notat „Luþa“ sau „Luþã“ – n.r.) au fost puse la cale ºi sprijinite
de ocârmuire, poate, mâne-poimâne, îl vor face pe vrednicul catechet sã
pãrãseascã Rãdãuþul (o simplã rãfuialã între preotul Luþia ºi învãþãtorul
superior Vasile Þurcan, bazatã pe intoleranþa exageratã a preotului, capãtã,
în presa vremii, „coloraturã“ politicã; Luþia va pleca, peste vreun deceniu,
la Suceava, iar casa lui, de lângã gara din faþa Tribunalului, va arde,
împreunã cu gara, în 1918 – n.r.). Poate chiar zilele aceste va fi strãmutat
în alte pãrþi (decizia nu o lua guvernul Bucovinei, ci Consistoriul ortodox
din Cernãuþi, care, teoretic, era românesc ºi de fãloºenie reprezentativã
româneascã – n.r.). Cicã ocârmuirea cere cu toatã tãria trimiterea
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domnului Luþia tocmai în crierii ºi sub stâncile munþilor.
ªi care sã fie vina acestui preot? Ascultã, lume, ºi te minuneazã!

Ceea ce ar trebui sã se socoteascã spre lauda ºi cinstea fiecãrui preot
adevãrat, tocmai aceea i se socoteºte catechetului Dr. Luþia de pãcat ºi
fãrãdelege.

Domnul Luþia a ferit, de pildã, copii încrezuþi conducerii sale
sufleteºti de la participarea la procesia nemþeascã din Joia verde. Asta e,
doarã, sfânta dãtorie a unui catechet. Cu toate acestea, însã, cãpitãnia a
luat la protocol pâra învãþãtorului superior Vasile Þurcan, care se
tângueºte cã domnul Luþia stricã obiceiul vechiu, în urma cãruia bãeþii
dreptmãritori de sub conducerea sa luau parte la acea procesie nemþeascã.

Spuneþi, care-i vinovat aice, domnul Luþia sau pârâºul sãu, Þurcan,
care, mãcar cã e Român, de legea drept mãritoare (?), totuºi mâna copii
români la procesia nemþeascã?! A mai fãcut doctorul Luþia ºi alte
fãrãdelegi de pãnura aceasta. Aºa, de pildã, a luminat copiii ºi poporul
dreptcredincios în ale trecerei de la o lege la alta, de la o bisericã la alta.
Li-a arãtat care este datoria fiecãrui creºtin adevãrat. Ocârmuirea, însã,
a aflat de bine sã-l tragã la rãspundere pentru treaba aceasta. Ne aducem
aminte cã, anul trecut, a furat un cãlugãr papiºtaº, un iesuit din Galiþia, o
copilã de jidan, a dus-o în mãnãstire ºi a dat-o sã fie crescutã în legea
apusanã. Cu toate plângerile pãrinþilor, a deputaþilor ºi-a altora, copila
aceea n-a mai putut fi scoasã din mânile papistaºilor. Cârmuirea le-a
rãspuns cã, „la pragul bisericei, înceteazã puterea lumeascã“.

La noi, merg trebile de-a întorsul. De-abia la pragul bisericii noastre
dreptmãritoare seamãnã sã se înfurie, mai turbatã ºi mai neînfricatã,
puterea ocârmuitoarei celei lumeºti. De altfel, cum sã înþelegem
prigonirile ºi pârile fãrã rost contra pãrintelui Luþia?

Suntem încredinþaþi de nevinovãþia acestui preot ºi, de-ar merge
trebile dupã drept ºi dreptate, nu cercetãri disciplinare i s-ar cuveni
pãrintelui Luþia, ci decrete de laudã ºi recunoºtinþã (boala asta dupã
„decrete de laudã ºi recunoºtinþã“ a preoþimii va conduce, în 1902, la
revolta învãþãtorilor, care, dupã ce vor cere, fãrã succes, drepturi politice
de partid românesc egale cu ale preoþilor, vor intra în conducerea
partidelor ucrainene, iar Iancu Nistor îi va spulbera, pe nedrept, în
„Rutenisarea Bucovinei“, carte care se va publica, sub pseudonimul „De
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un bucovinean“, în 1904, la Bucureºti; abia a doua ediþie, apãrutã în
1905, va fi asumatã prin nume – n.r.).

Furia rãuvoitorilor noºtri însã cere jertfe ºi ura lor voeºte rãsbunare.
Toate acestea se întâmplã din pricina supãrãrii preoþilor noºtri pe
presidentul Bourguignon pentru vorba-i din 18 August a anului trecut
(când reprezentanþii preoþilor au mers la prezident ca sã depunã, prin
intermediul acestuia, omagiile clerului bucovinean Împãratului Austriei,
sãrbãtorit pe 18 August, baronul Bourguignon a glumit, spunând cã nu
toþi preoþii români îºi iubesc Împãratul; voit jigniþi în „dragostea lor“,
preoþii români au produs un mare tãmbãlãu, cu interpelãri parlamentare,
cu o mare adunare preoþeascã, pusã la cale de preotul din Drãgoieºti,
susþinutã de câþiva teologi cu renume, printre care ºi Eusebiu Popovici,
dar condamnatã de Consistoriu; circul popesc a fost descris amãnunþit,
într-un calendar bucovinean, de Eugeniu Neºciuc, iar descrierea aceea,
probã de nechibzuitã fãloºenie, am reprodus-o în „Mãrturisitorii. O istorie
a scrisului bucovinean“ – n.r.)...

Bucuraþi-vã „împãcaþilor“ ºi vã veseliþi, cãci mare este bunãvoinþa
ocârmuirei! (Deºteptarea, nr. 16 din 17 iunie 1900, pp. 127-129).

*
Joia verde. Din Rãdãuþ, primim, de la dl învãþãtor superior Vasile

Þurcan, urmãtoarea scrisoare:
„Onoratã redacþie! / În numãrul 16 din 17 Iuniu 1900 a gazetei

„Deºteptarea“, aþi publicat, pe pagina 128, un articol (articol de fond, de
douã pagini ºi jumãtate, intitulat „Cari sunt roadele „împãcãrii“??“, din
care am citat fragmentul de mai sus – n.r.), în care m-aþi atins ºi pre
mine, învinuindu-mã cum cã aºi ordona ca copii dreptmãritori de sub
conducerea mea sã ieie parte la procesiuni nemþeºti, ca, de exemplu, în
Joia verde.

Vã rog de a avea bunãtatea ºi a publica în numãrul proxim, pe
baza paragrafului 19 al legei de presã, urmãtoarea rectificare:

Nu e adevãrat cum cã aºi fi trimis sau aºi fi dat ordin corpului
didactic ca copii români sã participe la procesiuni nemþeºti. Deºi, în anii
trecuþi, au mers 2 sau 3 copii, cu cei de confesiune romano-catolicã în
rând, la procesiunea din Joia verde, apoi trebuie sã amintesc cum cã
aceºti 2 sau 3 copii au intrat în rând fãrã ºtirea mea ºi a corpului didactic.
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În biserica catolicã n-au intrat nici mãcar copiii catolici, ci au stat afarã.
La ºcoala mea sunt aplicaþi cele mai multe puteri didactice române

(adicã învãþãtorii români sunt majoritari – n.r.). Spune mãcar o persoanã
din corpul didactic cum cã aºi fi dat, cândva, ordin ca copiii români sã
participe la procesiuni nemþeºti?

Este evident cum cã onorata redacþie a primit aceste informaþiuni
de la o persoanã care-mi este duºmanã. Cum cã-s român bun, n-a trage
nimeni la îndoialã, doarã corespondentul sau informatorul în chestie.
Corespondentul care a informat pre onorata redacþie cu aceste minciuni
voeºte numai de a întãrta publicul român în contra mea.

În fine, declar cum cã n-am sã reaghez (reacþionez – n.r.) de-acuma,
înainte, la astfel de învinuiri mincinoase.

Rãdãuþi, în 6/19 Iuniu 1900 / Cu toatã stima, / Vasile Þurcan /
înv. sup.“.

*
Nota „Deºteptãrii“ (gazeta era scrisã de preoþi ºi apãra, adesea

cu perfidie, interesele preoþimii – n.r.): Foarte bine ºi frumos. Luãm la
ºtiinþã „rectificarea“ aceasta ºi o publicãm întocmai. Dar cum sã
înþelegem, acuma, cele date la protocol de dl înv.sup. Þurcan? Domnia-
Sa a spus, doarã, la cãpitãnie cã la ºcoala Domniei-Sale, deci sub a sa
conducere ºi sub a sa rãspundere, era obiceiul cã copiii români mergeau
cu cei apuseni în rând la serbarea amintitã, pânã când dl Dr. G. Luþia
s-a vârât în borº ºi a stricat acest obiceiu. Din pricina aceasta – aºa a
glãsuit dl Þurcan la protocol – se naºte duºmãnie între ºcolarii români ºi
cei apuseni (ceee ce, în fond, este cât se poate de adevãrat – n.r.). Aºa stã
scris, negru pe alb, în protocolul dat de dl Þurcan în contra pãrintelui
Luþia. Ei, atunci cum sã înþelegem rectificarea Domniei-Sale? O minciunã
numaidecât cã e la mijloc. Sau e minciunã participarea copiilor români
la procesiile nemþeºti, sau e minciunã cele date în protocol.

Articolul din „Deºteptarea“ nu ni l-a trimis nici un corespondent.
Informaþiile noastre sunt adevãrate. / Redacþia (Deºteptarea, nr. 17 din
24 iunie 1900, pg. 139).

*
Cum se va rectifica? Miercuri, în 20 Iuni 1900, a repausat în

Rãdãuþ ºcolarul din clasa a patra primarã Iustin Martinescul; pre la
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începutul lunei, domnul învãþãtor superior Vasile Þurcan l-a scos, bolnav
(acest atac incalificabil la adresa învãþãtorului rãdãuþean se produce în
acelaºi numãr al gazetei în care i se publicã replica perfid „comentatã“,
dar la altã paginã – n.r.), din pat ºi l-a mânat la cãpitãnie, sfãtuindu-l sã
punã mãrturie mincinoasã contra catechetului sãu, Dr. George Luþia.
Bietul bãet, cu toate cã s-a anunþat bolnav, neºtiind la început de ce e
vorba, s-a dus tremurând pânã la ºcoalã ºi, de aice, la comanda domnului
superior, la cãpitãnie.

Aici a stat sub paza servitorului, chiar mai multe ciasuri, în frig ºi,
din bolnav ce era, mai rãu s-a îmbolnãvit. De atunci ºi pânã astãzi, bietul
bãet a tot zãcut întruna, spre necazul pãrinþilor sãi întristaþi, cari îºi
agonisesc pânea de toate zilele cu palmele. Acuma a trecut pe ceea lume...
dar domnul superior ce-ºi gândeºte? Cum va rectifica înaintea cugetului
sãu ºi în faþa Ceriului? (Deºteptarea, nr. 17 din 24 iunie 1900 , pg. 141).

*
În lãdiþa bisericei suflã vântul sãrãciei. Pãrintele Vasile Tomiuc

ºi epitropul Artemi Rusºindilar poartã o gospodãrie de minune. Când a
fost P.S.Sa episcopul Dr. Repta prin Rãdãuþi, toþi românii cu leafã au dat
câte 10 coroane pentru parada de primire, numai parochul Tomiuc ºi-a
cruþat chimirul ºi, deschizând lada bisericei, a scos din ea 24 coroane.
Pentru dulapul bibiotecei n-au mai ajuns banii lãdiþei, ci s-au luat ºi din
fondul clopotului.

Prin bisericã, în unghere, e þesut pãingeniº. Vestmintele preoþeºti,
cari se întrebuinþeazã la înmormântãri, sunt împroºcate de glod. Cãrþile
bisericeºti gem sub povara colbului. Când moare un gospodar, plãteºte 2
coroane pentru tragerea clopotului, iar calvinilor li încuviinþeazã parochul
ºi degeaba.

De câteva luni, a murit un visternic de la herghelii, Smolek, ºi,
trei zile dupã-olaltã, clopotele bisericei noastre au sunat, fãrã sã picure
mãcar un ban în fondul clopotului. De ce? Pentru cã mortul era strãin.

Tot pãrintele Tomiuc, protopopul cu brâu roºu, joacã pe la
escursiunile „Gesangverein“-ului din Rãdãuþi, la Vadul-Vlãdichei, în
mijlocul a fel de fel de litve, sub cer deschis, în faþa mulþimei. De altfel,
de zidirea bisericei ºi a casei parochiale nici habar n-are. Liturghie din
gura protopopului Tomiuc nu mai auzi, cu atât mai puþin o predicã.
Deocamdatã, atâta (Deºteptarea, nr. 22 din 29 iulie 1900 , pg. 181).
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*
Primarul Decani (Albert Decani, primarul Rãdãuþilor vreme de

vreun deceniu – n.r.) a ºi început a se purta „deputãþeºte“, dupã rânduiala
lui Skedl.

În 10 Iuliu 1900, a întrat în primãria din Rãdãuþ un Român de
acolo, cu un atestat de sãrãcie, scris în limba românã ºi subscris de
parochiatul din Rãdãuþ. L-a rugat pe dl primar Decani sã-l subscrie ºi el.
Când colo?

Vãzând dl Decani atestatul românesc, a început a striga ca un
turbat cã cum de a cutezat bietul Român sã între la el cu un atestat scris
în limba româneascã. Românul nostru, de groazã, a pãrãsit cancelaria,
lãsându-i dlui Decani vreme ca sã se liniºteascã puþin.

Cam dupã o jumãtate de cias, crezând cã i-a mai trecut mânia dlui
primar, a întrat Românul din nou în cancelãrie ºi din nou a rugat sã i se
subscrie atestatul cu pricina. Dl Decani, însã, l-a primit încã ºi cu mai
straºnicã furie, mustrându-l din nou pentru limba românã. De-abia dupã
multe plecãciuni ºi rugãminte, s-a lãsat înduplecat sã-ºi deie numele
voinicul primar pe atestatul românesc. Nu s-a putut stãpâni, însã, sã
nu-l ameninþe pe Român cu o asprã cercetare.

Iatã candidatul la deputãþie! Sãriþi, Români, ºi glãsuiþi pentru acest
primar! El aratã, de cu bunã vreme, pe ce strunã o sã zicã, când va ajunge
la deputãþie. Atunci nu numai atestate, ci ºi toate isvoarele vieþii noastre
naþionale are sã le nesocoteascã ºi înfrunteze. Oare n-ar fi o nespusã
ruºine pentru Românii rãdãuþeni dacã s-ar lãsa ademeniþi sã glãsuiascã,
la alegerea ce se apropie, pentru un duºman atât de vãdit cum e acesta?
El voeºte sã-ºi arate arama de cu bunã vreme ca doarã sã se arate deplin
vrednic urmaº al lui Kipper (Michael Kipper, mort în 1899, preferat de
românii bucovineni candidaþilor naþionali ºi pentru cã milita pentru
lotizarea moºiilor fondului religionar ºi împãrþirea lor, fãrã drept de
înstrãinare, þãranilor sãrãciþi de nesãbuitele împrumuturi bancare – n.r.)
ºi frate de cruce cu firlifanþul baronului Bourguignon, profesorul Dr.
Skedl (Deºteptarea, nr. 23 din 5 august 1900, pg. 189).

*
O capelã papistaºã, clãditã lângã drumul spre Marginea, s-a

sfinþit, zilele trecute, cu multã pompã. În scurtã vreme, vor începe catolicii
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zidirea unei biserici papistaºe în mijlocul oraºului Rãdãuþ.
Iatã cum lucrã preoþii romano-catolici (papistaºi)!
Întrebãm, acuma, pe pãrintele Tomiuk (Tomiuc n-a semnat

niciodatã cu „k“, dar adversarii sãi deja îl ucrainizeazã – n.r.) – cum
stãm noi, dreptmãritorii þãrii, cu zidirea bisericei din Rãdãuþ? Toþi Românii
de acolo simþesc lipsa unei biserici nouã, numai pãrintele „cumnat“ nu o
simþeºte.

Preoþii papistaºi adunã bani cu griþãraºul pentru ridicarea de biserici
nouã, iar pãrintele prota (protopop, adicã – n.r.) Tomiuk aleargã dupã
adaosuri personale ºi uitã de întrebuinþarea parofienilor sãi.

Da‘ vecernia cum de nu se þine? Poate ordinaþiunea consistorialã
e numai pentru alþi preoþi ºi nu pentru pãrintele Tomiuk?

Oare ce-a avut de gând pãrintele Tomiuk, ca president al consiliului
ºcolar local, de-a iscãlit ordinul ca în ºcolile poporale din Rãdãuþ sã nu
se mai primeascã, de acuma, înainte, copii de prin cele sate din
împrejurime? (Deºteptarea, nr. 29 din 9 septembrie 1900, pg. 4).

*
Adunarea învãþãtorilor din Rãdãuþi (fiind vorba de o

manifestare politicã, care parcã vesteºte „Apelul“ din 1902, am inclus
acest material de presã în capitolul dedicat vieþii comunitare ºi nu în cel
care schiþeazã conturul activitãþii educaþionale în Rãdãuþi – n.r.). Precum
s-au încercat unii slugarnici din þinutul Sucevei, cu prilejul unei consfãtuiri
învãþãtoreºti, sã spargã solidaritatea românilor cari vor sã vadã ales ca
deputat în sfatul împãrãtesc numai pe dl George Popovici (istoricul,
poetul T. Robeanu – n.r.), agitând pentru unealta guvernului, dl Isopescu
(Emanoil Isopescu – n.r.), aºa s-a scoposit ºi cu învãþãtorimea din þinutul
Rãdãuþului la un asemenea prilej, cãci de slugarnici dai în tot locul ca
toamna la ciuperci (George Popovici se trãgea dintr-un neam de preoþi
cu rãdãcini adânci în trecut, tatãl sãu, Eusebie Popovici, era decanul
Facultãþii de Teologie din Cernãuþi; înfiinþase, împreunã cu Iancu Flondor,
Partidul Poporal Naþional, desprins din Partidul Naþional, bazându-se pe
sprijinul tinerilor preoþi ºi învãþãtori – n.r.).

La o adunare obºteascã a societãþii învãþãtorilor din acest district,
ce s-a þinut încã în 7 Octomvre 1900, începu învãþãtorul superior din
Margine, Leuciuc (regãsibil ºi în alte polemici politicianiste, chiar ºi
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sub numele voit deformat de Levciuc – n.r.), într-o pausã slobodã, de a
îndemna pe învãþãtorii adunaþi, în localul ºcoalei de 6 clase pentru bãeþi,
ca sã roage pe consilierul ºi inspectorul lor ºcolar de þarã, Isopescu, ca
sã candideze numaidecât. În treacãt fie aice amintit cã superiorul Leuciuc
sufere, în urma unei afaceri, atâta batae de inimã cã a trebuit sã cearã
concediu, deci nu-i în stare a-ºi împlini slujba sa, dar de agitator public,
spre a se mãguli în faþa mai marilor sãi, se potriveºte de minune. Dl
Leuciuc avu, însã, ca în multe alte lucruri, ºi acum o deosebitã nenorocire.
Cãci, când începu mai bine vorba sa despre alegerea lui Isopescu de
deputat, fu întrerupt de învãþãtorii de faþã, spunându-i-se sã nu facã
politicã în ºcoalã, cãci, prin aceasta, se supune unei grele pedepse.

Domnul Leuciuc, odatã înfocat, li rãspunse cã învãþãtorii sã
n-aibã fricã de nici o pedeapsã, cãci acuma chiar Bourguignon e de partea
lor ºi va vedea bine dacã învãþãtorii se vor întrepune pentru alegerea lui
Isopescul (de aici, încolo, e scris corect, adicã  „Isopescul“ – n.r.), care e
bine vãzut de guvern. Dar, cu toate acestea, nu voi sã se prindã nici unul
din învãþãtori în vârºa lui Leuciuc, ci rãmase numai el singur cu
propunerea lui, luat fiind numai în râs de cei de faþã.

Aceastã purtare vrednicã a învãþãtorimei se vede cã nu plãcu deloc
celor de sus, cãci, iatã, nu trecurã bine nici trei sãptãmâni ºi învãþãtorii
þinutului Rãdãuþului se vãzurã din nou poftiþi, dar încã în parcursul
aceleiaºi luni, sã facã drum lung, iarãºi, la o consfãtuire obºteascã, pusã,
acuma, de ziua sfintei Parascheva, 27 Octomvrie stil nou 1900.

Simþind învãþãtorii cã aceastã consfãtuire e numai o noauã cursã
pentru simþemintele lor naþionale -–dl inspector Zaharie Maieran, din
voe sau nevoe un supus fidel al cãpitãniei, e, adecã, preºedintele acestei
societãþi – se absentarã mulþi, iar alþii venirã. ªi ce s-a presupus numai
s-a împlinit întocmai!

Dupã ce s-au strâns, cu încetul, învãþãtorii în localul ºcoalei de
bãeþi cu 6 clase, se deschise adunarea de cãtrã inspectorul Z. Maieran,
care laudã pe Isopescul (viitorul director al Liceului „Eudoxiu
Hurmuzachi“ din Rãdãuþi – n.r.) pânã în al ºeptelea ceriu, propunând ca
acesta sã fie denumit membru onorar al societãþii învãþãtoreºti. Primin-
du-se aceastã propunere – Isopescul e, acuma, al doilea membru onorar
al acestei societãþi în decursul uneia ºi aceleiaºi luni (cãpitanul Patak a
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fost la consfãtuirea dintâi ales) – s-a întrerupt în faþa inspectorului ºcolar
sfatul învãþãtoresc pe un patrariu de oarã ºi învãþãtorimea a fost
conchematã de directorul Issakiewicz în canþelaria acelei ºcoli spre o
consfãtuire mai tainicã, pe când inspectorul Maieran, cu a cãrui
încuviinþare s-a întâmplat aceastã întrerupere, vezi, Doamne, ca sã nu se
zicã cã se amestecã în agitãri politice, rãmase singur în localul adunãrei,
cu toate cã a suferit ca, de dragul unor agitãri politice neiertate, sã se
întrerupã adunarea conchematã ºi, sub ochii lui, sã fie brava învãþãtorime
românã sedusã de un strãin de neam a fi contra simþemintelor naþionale
ale unui popor întreg, în loc ca sã-i ajute a-ºi ajunge chemarea sa naþionalã
pe acest pãmânt. Aceasta, mãrturisind sinceri, n-am aºteptat deloc de la
acest inspector român, dar se vede cã timpurile fac pe oameni!

Ajunºi în canþelaria ºcoalei, directorul Issakiewicz se simþi, de-
odatã, a fi povãþuitorul învãþãtorimei române, care, în acest moment, fu
pãrãsitã de mâna cea pãrinteascã a conducãtorului ei firesc, ºi glãsui
cãtrã ea cam astfel în limba germanã:

– Voim sã vorbim, astãzi, despre ceva ce þine de ºcoalã. Alegerile
se apropie. ªi, deoarece Dumneavoastrã, cari sunteþi de faþã, veþi fi auzit
cã domnul consilier Isopescul candideazã în curia a cincia, cred cã ºtiþi
cã dãtoria noastrã ºi a fiecãrui învãþãtor este sã voteze pentru domnul
consilier. El e un bun Român ºi noi numai pe un Român voim sã-l alegem.
Fiecare strop de sânge din el este românesc. Eu, unul, nu am nimic
împotriva domnului Dr. Popovici, eu l-am purtat chiar în braþele mele,
dar Domnia-sa este tânãr. Un bãrbat tânãr nu va ajunge, astãzi, aceea ce
va ajunge unul bãtrân. Domnul consilier Isopescul, un bãrbat aºezat ºi în
vârstã înaintatã, va ajunge mai uºor la þintã decât domnul Dr. Popovici,
care este un înfocat tânãr. Mai departe trebuie sã spun cã domnul Isopescul
îi place guvernului, care doreºte sã-l vadã ales, ºi aceasta este lucrul de
cãpitenie într-un stat de ordine. Eu am fost la dl Isopescul ºi el mi-a
jurat, pe onoarea ºi conºtiinþa sa, cã, dacã va fi ales, va lucra pentru
binele învãþãtorilor. Acuma sã nãzuim ºi noi, pentru cã avem dreptul de
a alege, ca în curia a cincia sã-l alegem pe dl consilier Isopescul.
Dumneavoastrã singuri veþi concede cã un bãrbat ca Isopescul ni este
plãcut. Eu vã rog pe Dumneavoastrã, cari sunteþi de faþã, ca, la prilej, sã
vã aduceþi aminte de cuvintele mele.
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Ce impresie au produs aceste cuvinte ale lui Issakiewicz, care nu
este Român ºi încearcã sã judece care este mai bun Român ºi are mai
multã tragere de inimã pentru popor ºi învãþãtorimea care este chematã
sã cultive poporul, poate uºor fiecare sã-ºi închipue, mai ales pentru cã
învãþãtorimea din districtul Rãdãuþului cunoaºte programul enunciat în
public, înaintea a mii de alegãtori, a domnului Dr. Popovici ºi ºtie cã
dacã Doctorul Popovici a declarat cã se va interpune pentru ameliorarea
stãrii învãþãtorilor, cuvântul lui va deveni faptã.

Dupã aceastã povãþuire, prin care s-au cãlcat toate emisele ºcolare
de pânã acuma în picioare, întrebuinþându-se ºcoala de local pentru agitãri
politice, ºi aceasta precum s-a amintit, sub ochii inspectorului ºcolar,
s-a întors învãþãtorimea, uimitã de cele auzite, în localul adunãrii, unde
îl aflarã pe inspectorul ºezând singur la masã.

Încheindu-se, în urmã, adunarea, se împrãºtiarã toþi învãþãtorii
adunaþi, cu trista esperiinþã cã ºi-n pãrþile române ale dulcei Bucovine
s-a furiºat politica hidoasã în sanctuarul ºcoalei ºi încearcã a-i abate de
la calea adevãrului ºi dreptãþii. Învãþãtorimea ºtie ce are sã facã ºi onoarea
stãrii sale nu-ºi va pãta-o niciodatã, pentru ca înaintea poporului, încrezut
lor spre luminare, sã aparã ca niºte vânzãtori de neam (Deºteptarea, nr.
44 din 1 noiembrie 1900, pp. 2, 3).

*
Luaþi seamã, Români! Alegerile de electori (valmani) au început

acum în satele din þinutul Rãdãuþilor. Dupã cât auzim, oamenii noºtri sã
þin bine ºi aleg preoþi ºi barbaþi cari vor glãsui numai pentru Doctorul
George Popovici. Electorii (valmanii) aleºi au sã capete o þidulã, pe care
vor scrie numele Doctorului George Popovici, cãci glãsuirea se va face
cu þidule.

Luaþi seamã, electori (valmani), ca sã nu pue mâna duºmanii noºtri
pe aceste þidule, cã apoi e rãu. Þineþi acea þidulã ascunsã ºi n-o daþi
decât la preotul, dacã ºtiþi cã Sânþia Sa e omul nostru!

Luaþi seamã, cãci de la aceste þidule atârnã toatã alegerea
(Deºteptarea, nr. 44 din 1 noiembrie 1900, pg. 3).

*
Adunarea de Marþi din Rãdãuþi. Marþi, în 30 Octomvre 1900,

era sã se þinã frumoasa adunare din Rãdãuþi. Cel ce-i cunoaºte pe
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convocatorii adunãrii aceleia îndatã înþelege la a cui comandã s-a alarmat
districtul. Fãrã orice îndoialã cã guvernul a fãcut, ºi de astã datã, o
încercare ca ºi cea cu învãþãtorimea districtului Sucevei. De astã datã,
însã, au vrut domnii s-o deie mult mai pe sus ºi mult mai cu coarne. Au
invitat preoþi, învãþãtori, vornici ºi cine mai ºtie pe cine. Dã, sã se cheme
cã adunarea aceea a fost adevãrata reprezentanþã a districtului, îndreptãþitã
de-a decreta candidatura oricãrei creaturi guvernamentale, pentru curia
a cincia, în locul domnului Dr. G. Popovici, care stã departe de graþia ºi
iubirea guvernului.

Însã iubirea poporului român cãtrã candidatul sãu, precum ºi simþul
de dreptate al alegãtorilor neromâni au zãdãrnicit orice ispravã din partea
uneltelor cãpitãniei.

În loc sã izbuteascã dânºii – rãuvoitorii poporului nostru – a izbutit,
în mod strãlucit, Partidul Poporal Naþional, în frunte cu vrednicul sãu
president al comitetului districtual. Iatã puterea ºi noima noauei organizaþii
ce s-a fãcut (George Popovici va câºtiga pentru ultima datã; în 1902,
când va pierde alegerile, va fi îndepãrtat din conducerea grupãrii politice
preoþeºti ºi se va retrage la Bucureºti, cu gândul de a se dedica studiului
ºi scrierilor sale; dar ºi cariera ºtiinþificã ºi scriitoriceascã, remarcabilã,
de altfel, îl dezamãgeºte; se va sinucide, într-un hotel din Muncaci, în
12/26 iunie 1905 – n.r.).

Însã, pe cât de mare ni este bucuria în urma izbândei ce am izbândit,
pe atât de amar ne doare faptul cã din tabãra românã a dezertat, fãrã
urmã de mustrare de cuget, chiar un preot, un conducãtor al poporului,
pãrintele Dimitrie Dan din Straja.

Cine-ar fi gândit, vreodatã, cã ºi acuma, în aceste timpuri grele, se
va afla un Român în Bucovina care sã fie în stare a pãrãsi câmpul luptei
noastre celei sfinte spre a întinde mânã de ajutor contrarilor noºtri
neîmpãcaþi? ªi dacã, cu toate acestea, pãrintele Dan nu s-a sfiit a pãºi
fãþiº în contra intereselor pentru cari trãeºte ºi luptã Partidul Poporal
Naþional, noi nu ne sfiim a-l înfiera dupã cum i se cuvine, ca nu cumva,
tãcând ºi acoperind fapta sãvârºitã, sã se întâmple ºi alt caz ca acesta.

Fie cã pãrintele Dan are în vedere planuri deosebit de mãestre –
aibã-le, însã pentru persoana sa, ºi împlineascã-le cum numai se pricepe
mai bine, nu se atingã, însã, cu ale sale planuri personale de interesele
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obºteºti ale neamului românesc (dincolo de ieftina demagogie popeascã,
este limpede cã marele cãrturar al tuturor românilor, Dimitrie Dan, nu a
trãdat niciodatã „interesele obºteºti ale neamului românesc“, ci doar nu
a vrut sã mai apere interesele unui cler orgolios ºi imoral, care, dupã ce
se substituise Tatãlui Ceresc, îºi numea propriile interese ca fiind ale
neamului; de altfel, ºi alþi mari preoþi ai românilor, precum Constantin
Morariu, Simion Florea Marian sau Iraclie Porumbescu, n-au socotit de
datoria lor sã apere un astfel de cler – n.r.) ºi nu îndemne ºi pe alþii sã-i
urmeze pe calea aceasta! Unde vom ajunge, mã rog, dacã, orbiþi de
dorurile ºi de trebuinþele personale, vom pãºi fiecare pe cãi proprii ºi ne
vom apuca slugã la dârloagã, uitând de toate dãtorinþele noastre faþã de
neamul ai cãrui fii suntem ºi vânând numai binele personal?...

Raport amãnunþit (Invitãrile. Un preot dezertor. Adunãtura din
hotel „Bucovina“. Fruntaºii români izgoniþi din salã. Viforul de
amãrãciune. Groaza cãpcãilor. Turbarea D-rului Kubel. Cuvântul
vrednicului pãrinte Patraº. Trãiascã Dr. George Popovici. Depãrtarea
alegãtorilor strãini cinstiþi. Zãpãceala duºmanilor. Fuga la cãpitãnie.
Pãrintele Dan huiduit).

Aferim adunare. E vorba, adecã, de straºnica adunare de alegãtori,
convocatã la Rãdãuþ, pe ziua de Marþi, 30 Octomvre 1900.

Of, of, ce mai veselie, dar sã-mi daþi voe sã vã spun povestea
chiar de la început.

Marþi, adecãte, mã întâlnesc cu un prieten dintr-un sat de lângã
Rãdãuþ. Când mã vede, scoate de sub curea o învitare, de urmãtorul
cuprins:

„P.T. / Subsemnaþii îºi dau onoarea a Vã învita pe Domnia-Voastrã
la o / Convorbire / în chestiunea alegerei unui deputat pentru / senatul
imperial din curia V, / care convorbire va afla loc Marþi, în 30 l.c., la 3
oare p.m., în sala hotelului „Bucovina“ în Rãdãuþ, ºi sperãm, cu toatã
siguritatea, cã Domnia-Voastrã, cu privire la scopul acesta estraordinar,
nu veþi lipsi de la convorbirea amintitã.

Rãdãuþ, în 27 Octomvre 1900 / Albert Decani / Chr. Issakiewicz
/ Dr. Kubel / Iohann Walter / Dimitrie Dan / N. Popescul“.

– Ei, ºi ce vei face, domnule antiste?, îl întreb eu pe prietenul
meu.
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– Pãi, ce sã fac? Domnia-Ta doarã ºtii cã ne-am convenit noi demult
despre treaba alegerei deputatului din curia a cincia. Nu mai înþeleg ce
plãnuesc vestiþii domni cari ne chiamã, pe mâne, la Rãdãuþ. N-aº avea ce
lucra! Eu, unul, nu mã duc ºi pace bunã. Am oblicit, însã, cã ºi domnul
învãþãtor, ba ºi pãrintele au primit învitare. Du-te la preotul ºi vei auzi
mai multe.

– Aha!, dau eu cu socoteala. Sãnãtate bunã!
ªi mã duc la preotul. ªi ce sã vezi? Aflu aceeaºi învitare, dar în

limba nemþeascã.
Am înþeles, pe data mare, cã învitarea româneascã a primarului

nu-i decât o trãducere nenorocitã a învitãrii din urmã. De sine înþeles cã
marele scriitor român Demeter Dan e traducãtorul.

– Ei, ce zici, pãrinte? Îþi place? Da‘ spune-mi, mã rog, cum vine
Dan pe aceastã învitare?

– Ce sã zic? Îmi vine sã mã tãvãlesc de râs, nu alta. Cinstiþii de ei
au prins de veste cã guvernul se poartã cu gândul sã-l candideze pe
consilierul Isopescul în curia a cincia, ei voesc sã adune în jurul lor pe
mai mulþi alegãtori din acest district, ca sã-i punã la cale a-l candida pe
domnul Isopescul în contra doctorului Popovici. ªtii Dumneata cã-i prost
lucru sã laºi ca guvernul singur sã-ºi decreteze candidatul la deputãþie.
Drept aceea, domnii de pe învitarea cu pricina, voind sã se facã plãcuþi
în ochii guvernului, au hotãrât sã convoace o aducare de alegãtori, ca sã
se cheme cã nu guvernul, ci þara îl doreºte pe domnul Isopescul. ªi
asta-i cãciula.

– Da‘ cum vine pãrintele Dan între acei domni?
– Cum? Dumneata nu-l cunoºti pe Dan? Nu ºtii cã de cându-i tot

aºa s-a purtat? Neamþul îi zice „Streber“, adicã râvnitor dupã mãriri ºi
hatâruri personale. De nu una, alta; de nu-i nici aceea, tot alta ºi alta
vâneazã acel om. Noi îl cunoaºtem ca griþarul cel rãu ºi nu ne punem
niciodatã nãdejdea în el. ªi, lucru ciudat, a râvnit la parochia Sfintei
Paraschiva din Cernãuþ ºi, cu toate cã n-a cãpãtat-o, el nu-ºi schimbã
nãravul. Se vede cã vâneazã, acuma, altceva. Mã tem cã chiar protopopia.

– O fi ºi asta, cã prea adese l-am auzit cãrtind contra pãrintelui
Piotrovschi. ªi m-am mirat foarte.

– Nu te mira. Acuma vezi ºi poþi înþelege unde dã ºi unde vrea sã
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crape. Dar urma va alege.
– Lãsãmu-l pe Dan! Spune-mi, te duci la Rãdãuþ?
– Cum sã nu mã duc?! Merg ca sã vãd ce au, adecã, de gând

cinstiþii aceia. M-am întâlnit cu cineva ºi mi-a spus cã s-au tipãrit o
sumedenie de învitãri. ªi ºtiu cã au trimis la parochii, la toþi învãþãtorii ºi
la mulþi alþii.

Dupã ce am mai vorbit una-alta cu preotul, am plecat la Rãdãuþ,
ca sã vãd cu ochii mei proprii cum va ieºi socoteala pãrintelui Dan ºi a
doctorului Kubel.

ªi, zãu, cã nu-mi pare rãu cã m-am dus. Auziþi, numai!
Ceasornicul de pe biserica nemþascã bate oarele trei dupã ameazãzi.

Eu întru în otelul „Bucovina“ ºi mã aºez deoparte, la loc potrivit, ca sã
urmãresc orice miºcare.

Unul câte unul, se apropie domnii convocãtori: Demeter Dan,
Dr. Kubel, primarul Decani, Chr. Issakiewicz, Iohann Walter ºi
Nicolaiu Popescul. Întrã în salã. Mai vine ºi Ein nehmerul Greculesi,
apoi Moses Maidanik , Wickenhauser, Bohaczeck, Moses
Reichenberg, Nathan Harth, Dr. Herzberg ºi medicul veterinar Ebner,
ºi 7 Ovrei comercianþi de rând sau fiakeri (birjari), pe cari nu-i cunosc
dupã nume.

Aceºtia sunt toþi alegãtorii sosiþi la consfãtuire, fie mânaþi de dorul
de a zice „amin“ la toate dorinþele domnului Kubel et Dan, fie cã au
venit sã vadã ce comedie o sã mai fie ºi „consfãtuirea“ din vorbã.

Au mai venit, însã, ºi alþi alegãtori, au venit puterea satelor ºi fala
districtului: preoþi ºi mulþime de fruntaºi români de prin cele sate. Aceºtia
au venit anume – cei mai mulþi neînvitaþi – ca sã arate care e dorinþa
întregului district.

Îþi era mai mare dragul când priveai cetele falnice de Români
fruntaºi din Rãdãuþ, Horodnic, Margine, Suceviþa, Vicove, Burla, Badeuþ,
Satul-mare, Frãtãuþ ºi aºa mai departe, cu toþii uniþi în dorinþi ºi una în
gândiri, adunaþi în jurul presidentului comitetului districtual al Partidului
Poporal Naþional, în jurul pãrintelui Teodor Patraº (Teofil Patraº, în
celelalte scrieri, viitorul egumen al Putnei – n.r.), dând buluc în salã,
peste cei adunaþi la vestita „consfãtuire“. Cu întrarea lor în salã, a întrat
ºi groazã cumplitã în oasele „fratelui“ Dan et compagnie. Iar avocatul,
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Dr. Kubel, înþelegând cã împotriva unei mulþimi atât de mare de alegãtori
români – erau taman 87 fruntaºi, afarã de preoþi – nu se poate pune la
cale nici un lucru contra binelui ºi intereselor româneºti, a apucat-o
de-a dreptul.

Desnãdãjduit cum era, Kubel a prins a þipa în gura mare cã numai
persoane învitate au întrare în salã, cã una, cã alta. La urmã, chiar a
început a striga ca un turbat: „Afarã! Afarã!“. ªi nu numai pe fruntaºii
sãteni i-au izgonit Kubel cu Dan din salã, afarã, ci ºi pe câþiva preoþi,
despre care ºtie lumea cã sunt Români foarte cumsecade. Întunericul,
însã, nu se împacã cu lumina, ceea ce a dovedit ºi pãrintele Demeter
Dan, când i-a fãcut semn doctorului Kubel sã-l izgoneascã pe vrednicul
român Ilie Berlinschi, din Frãtãuþul-nou.

S-a întâmplat astfel: Pãrintele Berlinschi venise cu învitarea ce a
primit-o parochiatul de Frãtãuþul-nou ºi, pe lângã aceasta, ºi cu
plenipotenþã formalã, în scris, din partea parochului Gramatovici. Dr.
Kubel a cercetat învitarea ºi plenipotenþa ºi, aflându-le în regulã, a
încuviinþat, mai întâiu, ca pãrintele Berlinschi sã ieie parte la adunare.
Un semn, însã, din partea pãrintelui Dan a fost de ajuns ca Kubel sã-ºi
schimbe, pe loc, hotãrârea ºi sã-i vesteascã pãrintelui Berlinschi cã nu e
cu putinþã sã fie primit la adunãturã. Cunoºtea, adecã, vestitul Dan ce
om e pãrintele Berlinschi ºi, temându-se ca nu cumva sã ridice glasul
pentru domnul deputat Dr. George Popovici, a dat semnul de rãsboiu.

Aºa s-a întâmplat ºi cu alþii. ªi ce era de fãcut? Cu de-a sila, doarã,
nu vor fi rãmas vrednicii Români în adunarea tainicã a cinstiþilor Dan,
Kubel et compagnie. S-au depãrtat, drept aceea, frumuºel, dar plini de
amãrãciune. Îndeosebi fruntaºii sãteni români din Rãdãuþ erau adânc
mãhniþi asupra advocatului Kubel ºi a celorlalþi „alegãtori“ de pãnura
lui, care s-au apucat sã numeascã deputat pentru partea româneascã a
Bucovinei.

Prin izgonirea din salã a Românilor de bine, s-a stârnit un vifor
grozav de nemulþãmire, amãrãciune ºi ciudã îndreptãþitã. Era un vuet ºi
un tãrãboiu de nici nu pot spune. Se auzeau strigãte de aceste: „Ce crede,
adecã, Kubel cu oamenii lui? Cred ei a alege deputat contra voinþii noastre,
a poporului de la þearã?“; „Ce aºteaptã popa Dan din Straja? Aºteaptã
cruci pe piept ca cel din Cuciur? Aºteaptã protopopie? Aºteaptã parochii
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cum e Paraschiva din Cernãuþ? Hei, ce doreºte omul acela?“.
Unii rãspundeau în batjocurã: „Las‘ cã îl vom alege protopop peste

fiakeri (vizitii) ºi pe Kubel l-om pune palamar!“. ªi râsul se amesteca cu
furia, mânia cu voia bunã, de nu te tãia în cap.

Atunci, se arãtã în uºa salei pãrintele Teodor Patraº din Frãtãuþul-
vechiu ºi, înãlþându-ºi glasul sãu blând, cuvântã Românilor mâhniþi cam
aceste cuvinte:

– Fraþi Români, cinstiþi gospodari! Nu vã mâhniþi, cã nu-i pentru
ce. Fiþi numai liniºtiþi ºi pacinici. N-aveþi habar ºi nici teamã sã nu aveþi
de nimic. Iatã cã eu, presidentul comitetului districtual al Partidului
Poporal Naþional, sunt de faþã ºi voiu lua parte la aceastã adunare.
Domniile-Voastre ºtiþi, doarã, ce-am hotãrât, Vineri, la adunarea mãreaþã
de alegãtori, ce-am þinut-o aice, în Rãdãuþ. Fiþi încredinþaþi cã de la acele
hotãrâri nu mã voiu abate nici cât un fir de pãr (Strigãte: „Trãiascã!“).

Cu mine sunt ºi alþi preoþi voinici ºi Români cinstiþi, cari vor cere
de la cei adunaþi sã-l candideze numai pe domnul Popovici („Trãiascã!“)
ºi pe nime altul. De aceea, nu fiþi îngrijoraþi, ci liniºtiþi-vã, fraþii mei! Am
sã vã dau seama despre toate cele ce se vor întâmpla aice. Nu uitaþi cã
eu, ca president al comitetului districtual, sunt în drept a-mi ridica glasul
meu în numele tuturor Românilor de bine din acest district. ªi peste
glasul nostru, al tuturora, nimic nu se poate face!

Strigãte îndelungate de „Trãiascã pãrintele Patraº, trãiascã
deputatul Popovici!“.

Dupã aceastã cuvântare, pãrintele Patraº din nou întrã în salã.
Alegãtorii români, însã, aºteaptã în coridoarele hotelului.

Dr. Kubel, în dorul sãu fierbinte ca tot sã isprãveascã ceva în hatârul
cãpitãniei, se zbãtea ca peºtele pe uscat. Vãzând cã, chiar din cei adunaþi,
domnii Moses Reichenberg, Nathan Harth, Dr. Herzberg ºi veterinarul
Ebner pãrãsesc adunarea, pentru cã vãd cã nu-i de nici o seamã, dl Kubel
se preface cã trimite pe servitorul cãpitãniei dupã jandarmi, ca sã-i lese
în pace pe cei adunaþi ºi sã li deie rãgaz a-ºi mai aduna câþiva rufoºi de
fiakeri (observaþi ce „antisemitism“ de circumstanþã promovau preoþii:
evreii care aveau atitudini care le conveneau erau numiþi „domni“, iar
ceilalþi „rufoºi“, iar dezgustãtoarea intoleranþã popeascã avea sã facã,
ulterior, victime ºi printre evrei, ºi printre români – n.r.) spre a majoriza
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pe preoþii ºi alegãtorii români, de cari nu se puteau cotorosi. Zãdarnice,
însã, au rãmas toate aºteptãrile. Ba încã ºi mai mult.

Primarul Decani, aflând cã Dr. Kubel se poartã cu gândul sã aducã
jandarmi, a hotãrât, rãzvedit, cã nu încuviinþeazã nici un amestec
jandarmeresc în afacerea aceasta, cãci nimic nu s-a întâmplat contra
legilor, dimpotrivã, Românii s-au purtat foarte cum se cade.

În sfârºit, vãzând Dr. Kubel cã au rãmas cu tãlpile pe ghiaþã ºi cã
adunarea plãnuitã nu se poate þine în nici un chip, vesteºte cã, din pricina
pãrintelui Patraº, care zice cã n-a venit la adunare ca paroch, ci ca presi-
dent al comitetului districtual al Partidului Poporal, adunarea nu se poate
þine.

În modul acesta, s-a risipit adunarea. Vai, ce de hohote, Doamne,
apãrã! Îþi era mai mare mila de bieþii lingãi ai cãpitãniei. Erau plouaþi ºi
palizi ca moartea. Se târâiau ca niºte nãluci noptatece. Calea ºi-au
îndreptat-o aþã spre cãpitãnie, ca sã se plângã înaintea atotputernicului
Patak.

Aha, era sã uit un lucru. Când ieºea pãrintele Dan din hotel, un
„pereat“ puternic i-a tunat în urechi ca din senin. Bietul pãrinte, zãu cã
l-a meritat. / Raportorul (Deºteptarea, nr. 45 din 4 noiembrie 1900,
pp. 1-3).

*
Alegerea electorilor în oraºul Rãdãuþ (Nãzdrãvãniile cãpitãniei.

Purtarea ticãloasã a vânzãtorului de neam Vasile Tomiuk. Perderea luptei
de cãtrã românii Rãdãuþeni. Înaintare de recurs).

În fine, sosi ºi ziua de alegere a electorilor din oraºul Rãdãuþ, ziua
de 12 Noemvre nou. Oraºul acesta avu sã aleagã 26 de electori ºi era
spre aceasta împãrþit în trei pãrþi. Partea întãia era cea de cãtrã rãsãrit ºi
miazã-noapte, despãrþitã prin drumurile ce duc spre Hadic (Dorneºti –
n.r.) ºi Frãtãuþ, ºi avea sã aleagã 10 valmani (electori), cu localul de
alegere în palatul comunal. Partea a doua era cea spre miazã-noapte ºi
apus, mãrginitã de drumurile spre Frãtãuþ ºi Margine, având de a alege
12 electori, în sala societãþii de tir (Schiesstatte), iar a treia, cea mai
micã, era partea cea spre miazã-zi, mãrginitã de drumurile Marginei ºi a
Hadicului, având de a alege numai patru, la cârºma cea mare.

Stând lucrurile astfel, românii Rãdãuþeni se puserã timpuriu pe
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lucru ºi nominarã candidaþii pentru tustrele pãrþi ale oraºului, având
încredinþarea cã, în partea cea primã, fiind locuitã cu desãvârºire mai cã
numai de români, vor strãbate, desigur, candidaþii nominaþi de partidul
român (8 români ºi 2 nemþi), iar în partea a doua, care era amestecatã în
parte cu evrei, era nãdejde de reuºitã dacã evreii se vor reþine de la votare,
ceea ce ºi fãgãduiserã în parte. Despre a treia, lipsitã mai cã cu totul de
poporaþiune românã, nu se aºtepta o învingere sigurã. Cu atât mai vârtos
îºi strânserã românii puterile pe cele douã pãrþi dintâi.

Tinerii cãlãreþi aveau, în ziua alegerii, desdemineaþã, sã îmble pe
la case ca sã-i pregãteascã de alegere, iar pe cei mai în vârstã ºi slabi
aveau, mai apoi, sã-i aducã în trãsuri la localul de alegere.

Plini de speranþa învingerii, se adunarã românii din toate unghiurile
oraºului ºi o miºcare neobicinuitã se vãzu, deodatã, înaintea localurilor
de alegere. Cât priveai cu ochii, numai de cojoace ºi sumane româneºti
dai. O bucurie nespusã cuprinsã inimile românilor, vãzându-se ieºiþi
într-un numãr atât de frumos. Dar abia trecurã alegãtorii români, cei din
partea cea de cãtrã rãsãrit, treptele palatului comunal, când, colo, dãdurã
de jandarmi înarmaþi, cari îi împiedicarã a merge în sus, la localul de
alegere, zicând cã nu-i loc. Acei puþini alegãtori cari scãparã în sus furã
din nou opriþi, la întrarea în sala de alegere, de cãtrã jandari, care lãsarã,
numai din când în când, câte unul, în localul de alegere, pe când aice, în
local, se citea mereu lista alegãtorilor înaintea bãncilor deºerte, iar
alegãtorii bãteau la uºã, cerând în zãdar întrare.

La masa verde, ºedea comisia de alegere, compusã de primariul
oraºului, Decani, noul mameluc al cãpitãniei, de vânzãtorul de neam
Vasile Tomiuk (protopopul ºi parohul Rãdãuþilor – n.r.), ºi de comisariul,
vestitul „gâl-gâl“ Ludwig Wurzer; pe lângã aceia, mai mulþi scriitori.

Lista alegãtorilor, în ºir alfabetic, o citea pãrintele paroch, cu glas
resvãdit (rãspicat – n.r.), nu ca în bisericã, unde nu mai poþi gâci ce zice,
de mormãit ce vorbeºte. Dar se vede cã ave grabã pãrintele paroch, cã
citea iute nume dupã nume ºi numai ici-colea se auzea un „hir“ („aici“,
în nemþeºte – n.r.) de la alegãtorii de faþã, cãci, cum s-a spus, grãmada
aºtepta ori sus, la uºã, ori jos, la trepte, fiind blãniþi de un vânt rece de la
amiazãzi. Cum glãsuia un românaº, îndatã era mânat din salã de cãtrã
comisar.
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Când vãzurã alegãtorii, cei din lountru, cã mulþi sunt strigaþi, cari
aºteptau în zãdar afarã, ca sã poatã întra, rugarã pe cei de la masa verde
ca sã îngãdue ca ei sã fie lãsaþi în lountru, cã e doarã alegere liberã ºi,
deci, fiecare alegãtor are dreptul sã fie de faþã când i se citeºte numele.
Dar degeaba li fu toatã rugarea, cãci comisarul, înfuriat, se rãsti cãtrã ei
sã tacã, cãci, altmintrelea, pe loc îi dã afarã. ªi bieþii alegãtori români
trebuirã sã înghitã noduri, cãci jandari cu baionete pe puºcã stãteau la
spatele lor, gata a împlini orice poroncã, atât de liberã alegere mai era.

Nu mult dupã 10 oare, înainte de amiazãzi, era lista alegãtorilor
deja cititã ºi, de acu, înainte, începurã ºicanãrile cele mari. Alegãtorii
români furã, de acu, înainte, ºi mai cu greu lãsaþi în localul de alegere.
Veniþi în local, trebuirã mult sã aºtepte pânã ce unora li se gãsi numele în
listã, iar altora, cari la cetirea listei furã strigaþi, li se spuserã cã nu-s pe
listã ºi se trimiteau ba la cârºma cea mare sã voteze, ba la grãdina de tir,
având sã meargã câte o jumãtate de oarã încolo ºi înapoi.

Unora li se gãsi numele abia dupã ce venirã de repeþite ori sã
cearã dreptul lor de votare, altora la început li se gãsi numele, dar, cum
începeau sã glãsuiascã nu din o þidulã negru-galbenã (aceasta era a
duºmanilor), ci din una albã, li se spuse cã nu-i acela, cã nu-l aflã. Bieþii
români, vãzând pe preotul lor la masa verde, crezurã cã vor afla dreptate
la el ºi-l rugarã sã mãrturiseascã cã-s gospodari din partea ºtiutã,
spunându-i ºi numãrul casei lor, dar în zãdar li furã încercarea lor, cãci
preotul lor nu li era pãstorul lor, ci un comisar viclean.

Bieþii alegãtori, respinºi fiind de preotul ºi de comisia de alegere
de la votare, pe cuvânt cã nu se aflã pe listã, cu toate cã mai înainte au
fost cetiþi, ca sã nu piardã un vot românesc alergau ba la cârºma cea
mare, ba sus, pânã la grãdina de tir, iar cei de la grãdina de tir când la
comunã, când la cârºma cea mare, cãci acolo, la grãdina de tir, tot acel
obicei era, însã ºi acolo, unde veneau, tot acelaºi rãspuns li se da, cã
nu-i aflã pe listã.

Pe când se petreceau aceste cu alegãtorii români, alegãtorii strãini
ºi cei puþini români atârnãtori de mamelucii guvernului, cari aveau þidule
negru-galbine, furã fãrã nici o împiedicare pe loc lãsaþi în sus ºi, aici, în
localul de glãsuire, chemaþi îndatã la masa de votare ºi – o minune! – toþi
sdrenþuroºii furã aflaþi pe lista de votare, încât niciunul nu lipsea din ea.
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Apropiindu-se amiazul ºi vãzând comisia cã, cu toate ºiretlicurile
lor, partidul român e în vingere, trimise cãpitãnia dupã toþi hargaþii de la
aria împãrãteascã, de la berãrie ºi dupã toþi lucrãtorii strãini, ºi inspectorul
Maieran, cu ceilalþi scriitori români din cãpitãnie, furã comandaþi ºi-i
strânserã de prin cele cârºme, unde se aflau la popas de amiazãzi, ºi-i
aduserã cu ciurda la votare, ºi – minune nouã! – se aflarã iarãºi cu toþii în
lista de votare.

Când vãzurã alegãtorii români, oameni cu stare ºi avere, locuitori
din moºi-strãmoºi ai oraºului, cã rufoºii ºi prãpãdiþii, toþi oamenii cei
fãrã de nici un cãpãtâi, cari erau cu toþii mânaþi la spate de agenþi
perciunoºi ºi de alte fiinþe dubioase, cã ei aflã întrare nestingheritã în
localul de alegere ºi sunt aflaþi în lista alegãtorilor, pe când românii cu
toþii sunt opriþi sã steie jos, în frig, aºteptând în zãdar sã li se deie întrare,
iar o samã, deºi ajunºi în localul de alegere, nu furã aflaþi de pãrintele
lor, îi cuprinse pe toþi o adâncã amãrãciune. Erau indignaþi de purtarea
cea atât de nefireascã ºi de ticãloasã a parochului lor, care nu se sfiise a
glãsui ºi singur pe lista duºmanilor, listã compusã numai din nemþi ºi
evrei – nici o urmã de român între cei 26 valmani aleºi în vestitul oraº
românesc Rãdãuþ! – pe când pe parochienii sãi nu-i cunoºtea acu.

Cu toþii începurã a striga, zicând cã preotul lor, când vin ei la
alegere, nu-i cunoaºte, nu-i aflã în listã, pe când, pe la Crãciun ºi Iordan,
când e vorba sã capete bani ºi colaci de la ei, li aflã chiar casele lor. „Va
veni el, ziserã ei, de sântele sãrbãtori pe la noi, îl vom primi ºi noi pre el
cum ne-a primit el, astãzi, la alegere. Nici noi nu-l vom cunoaºte. Noi,
acuma, n-avem mai mult preot, haidem sã ni cãutãm alt preot! Preotul
cel nemþesc, cel rusesc ºi calvin, ba chiar ºi rabinul jidovesc þin cu tãrie
la poporul lor ºi-l apãrã de primejdie, pe când al nostru, n-ar mai fi ajuns
sã vie la Rãdãuþ, ne vinde la tot prilejul.

Când era, astã-primãvarã, sã ni ieie Kipper toloaca ºi sã o deie la
jidani ºi nemþi în arândã spre arat, pãrintele nostru era cu dânsul; am
trebuit sã mergem cu droaia la el, acasã, ca sã se fereascã de aºa un
lucru, mintea lui n-a putut sã o cuprindã de sine.

Când voi comuna sã ni ieie locurile bisericeºti (de fapt, locuri
comunale, folosite ilegal de „biserica“ dascãl-pãlimar – n.r.), cari sunt
lucrate de dascãlul ºi pãlimariul bisericei, pãrintele nostru era iarãºi de
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partea strãinilor, zicând cã n-avem drept la ele, ci comuna. De n-ar fi
sãrit alþi oameni cu carte ºi cu tragere de inimã pentru noi, poporenii, am
fi pierdut acele locuri.

Când, vara aceasta, au vroit strãinii sã ni scoatã copiii români,
veniþi de la sat în ºcolile noastre din oraº, pãrintele nostru a fost cel
dintâiu care a iscãlit poronca de isgonire a copiilor români ºi striga în
gura mare cã aceºtia n-au nici un drept sã îmble la ºcolile din oraº. Iarãºi
au fost alþi oameni cari au depãrtat aceastã primejdie.

Acuma, când vin alegerile ºi noi, Românii, voim sã ne alegem pe
acel deputat pe carele îl dorim cu toþii sã-l vedem ales, pe Doctorul George
Popovici, pãrintele nostru e acela care, în loc sã steie de partea noastrã,
pãrãseºte turma sa ºi þine strunã cu duºmanii noºtri. Cu toate cã noi,
Românii, suntem cei mai mulþi în partea aceasta, pãrintele nostru nu
glãsuieºte nici pe unul dintre noi, Românii, ci numai pe Nemþi ºi Jidovi,
parcã de la ei capãtã colaci ºi slujbe. Pe toþi rufoºii lor îi cunoaºte ºi îi
aflã în listã, pe când pe noi, oameni bãtrâni, pe parochienii sãi, cu casã ºi
loc, nici nu ne cunoaºte. Pe Toma Puiu, om de 85 de ani ºi care din
moºi-strãmoºi e la noi, în oraº, nu-l aflã în listã; nu-l aflã nici pre Ion
Trufin, pe carele voia, ieri, sã-l vadã ca epitrop bisericesc; nu aflã nici
pe Bejanenii ºi Scânteii, pe Botezatenii ºi câþi alþii în listã. Pe noi nu ne
aflã, iar slujbele de pe masa altarului le aflã. De când a venit la noi (din
1876 – n.r.), sã nu fi dat Dumnezeu sã mai vie, o singurã predicã în
bisericã nu ni-a þinut, nu ni-a þinut nici o vicernie, nici o slujbã cum se
cade nu ni-a fãcut, numai mormãind l-am auzit în bisericã ºi pufnind.
Sânta cruce ne-o scoate ca pe un par, ni face toate numai de batjocurã,
numai cãþeaua lui, ce fatã la dânsul în cancelãrie, unde primeºte pe
parochienii sãi, ºi-o poartã cu el în rãdvan, o gogoleºte ºi o iubeºte, dar
de oamenii lui nici habar n-are“.

Pe când, în vorbele aceste, îºi descopereau bieþii Românaºi, înaintea
lumei, durerea inimei lor, griboviþi de vântul cel friguros, iatã cã se aratã,
pe treptele casei comunale, pãrintele lor iubit, împodobit, pe burta lui
cea mare, cu un brâu roºu, semn cã-i binemeritat la cumnatul sãu
mitropolit. Nu scoborî bine ca sã plece acasã ºi poporul întreg se grãmãdi
împrejurul lui, trãgându-l la rãspundere pentru neruºinata lui purtare faþã
de parochienii sãi. Cuvinte ca „ruºine sã-þi fie, pãrinte, sã nu mai ajungi,
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pãrinte, sã pieri, pãrinte“ resunau cât colo din amestecãtura cea de oameni.
Numai cu ajutorul duor jandarmi fu scos din mijlocul parochenilor

sãi ºi pus pe o birjã, care în galop îl duse acasã, fiind huiduit, dinapoi, de
pãstoriþii sãi. De aºa o mare dragoste se bucurã pãrintele Tomiuk la
parochienii sãi, el, care râvneºte, de mult, dupã protopresviteria þinutului
(conform „Schematismus“-ului, o dobândise în anul anterior, 1899, dar
se vede cã autorul acestor rânduri încã nu aflase despre numire – n.r.).

Întreruptã fiind alegerea, de la 12 oare pânã la 3 oare, fu ea, apoi,
iarãºi continuatã ºi cu mai mare asprime decât înainte de ameazãzi.

Venind pãrintele Tomiuk ºi primarul oraºului, Decani, iarãºi la
alegere, furã primiþi de alegãtorii români cu înjurãturi de tot feliul.
Neputând mai mult lãsa jandarii pe alegãtorii strãini prin portalul cel
dinainte al casei comunale, de mânia cea mare a alegãtorilor români,
cari furã opriþi mereu, li se deschise o poartã dindãrãpt, pe unde, la început
nedescoperiþi de Români, se furiºarã în sus sã glãsuiascã.

Dând Românii ºi de aceastã viclenie ºi voind ºi ei sã între pe
dindãrãpt ca cei rufoºi, furã daþi cu puterea înapoi, astfel cã nici pe
dinainte, nici prin înapoi, nu puturã sã între ca sã glãsuiascã ºi câþi mai
întrau, din când în când, nu furã aflaþi în listã, iar altora, pe cari, vezi
Doamne, îi afla pãrintele Tomiuk, nu li se ceti þidula pe cari erau scriºi
valmanii români, ci li se spuse sã meargã, cã au glãsuit deja.

Astfel a trebuit, pretutindene unde s-a ales, sã rãmâie candidaþii
partidului naþional în minoritate, pe când contrarii au învins, cu ajutorul
baionetelor.

Din pricina multor nelegiuiri, sãvârºite în decursul zilei de Luni,
s-au trimis plângeri prin telegraf la presidiul þãrii, precum ºi la Viena.
Deoarece cã nu numai o mulþime de alegãtori ai Partidului Poporal
Naþional au fost reþinuþi cu putere de la votare, nedându-li-se drumul sau
alþii neaflându-se în liste, ci chiar cã s-a constatat cã mult mai mulþi
alegãtori români au glãsuit decât la urmã s-au arãtat în listele de votare,
s-a hotãrât sã se facã împotriva alegerilor sãvârºite recurs de-a dreptul la
Viena, neavând oamenii încredere în judecata diregãtoriilor din þearã.

Una se poate cu singuranþã susþine, cã, dacã cãpitãnia, prin
comisarii sãi, trimiºi la alegere, n-ar fi împiedecat libera votare, dacã
i-ar fi dat fiecãruia drumul ca sã aleagã, Românii reuºiau strãlucit, cãci
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jidovimea, în partea ei covârºitoare, aºijderea ºi nemþãrimea, nu voi sã
ieie parte la alegere împotriva Românilor, împotriva Doctorului George
Popovici, pe cari toþi îl stimeazã. Cu toate îndemnãrile cãpitãniei, rãmase
mulþimea lor acasã.

Purtându-se pãrintele paroch Tomiuk atât de pãrinteºte cu
parochienii sãi, încheindu-se, seara, alegerile, se furiºã Sânþia Sa prin
unele uºi ºi coridoare neîmblate ºi ieºi pe o poartã ascunsã, sub scutul
duor jandarmi, afarã ºi plecã acompaniat de dânºii pânã acasã, unde se
þinu de jandarmi ºi poliþiºti, toatã noaptea, strajã, ca poporenii sãi sã
nu-i rãsplãteascã în mod simþitor dragostea lui pãrinteascã.

Dupã cum se zvoneºte, vreu parochienii lui sã-i facã cum au fãcut
cu dânsul, odinioarã, cei din Satul-mare ºi Miliºãuþi, vor chiar biserica
sã i-o închidã.

Românii din Rãdãuþ, cu toate cã au fost învinºi de puterea ilegalã
a cãpitãniei, pot sã fie mândri de þinuta lor voinicoasã, cãci mai cu toþii
au sãrit la alegere. O adâncã amãrãciune a cuprins, însã, sufletul lor ºi, la
ocaziune, vor ºti a rãsplãti vânzãtorilor de neam. Iar voi, Românilor de
la þearã, prin purtarea voastrã bãrbãteascã cãutaþi sã obþineþi învingerea
strãlucitã asupra contrarilor noºtri, ca astfel sã ne putem ºi noi mângãia,
cei copleºiþi de mulþimea strãinilor (Deºteptarea, nr. 49 din 18 noiembrie
1900, Supliment, pp. 47, 48).

*
În paºalâcul lui Patak s-a mai întâmplat o nãzdrãvãnie, de

astã datã mai încornuratã decât toate cele precedente. Satrapul nostru a
þinut de necesar sã mai deie o palmã legii ºi drepturilor garantate de
constituþie ale cetãþenilor, sã mai calce în picioare, o datã, cu toatã violenþa
unui partizan pasionat, legea, care e dator, prin jurãmântul sãu de
amploaiat al statului s-o execute ºi s-o apere cu toatã autoritatea poziþiei
sale; însã sperãm cã aceastã noauã violare a drepturilor noastre nu va
rãmânea numai nepedepsitã dupã toatã importanþa ei, ci va forma, pentru
totdeauna, o eclatantã dovadã pentru modul cum înþeleg unii amploaiaþi
politici chemarea lor ºi cum interpreteazã legile sancþionate de Majestatea
Sa.

Iubitul de toþi ºi veneratul pãrinte T. Patraº conchemase, Vineri,
în 30 Noemvre nou 1900, adunare a tuturor electorilor districtului nostru
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spre a þine o convorbire cu dânºii ºi emisese învitãri speciale la toþi
electorii aleºi. Apelului acestuia au dat toþi, fãrã abatere, ºi tocmai aceasta
i-a bãgat satrapului atâta fricã în oase încât a conchiemat toatã jandarmeria
districtului nostru la Rãdãuþ, pe ziua adunãrii, a mobilizat toate organele
siguranþei publice, aºa cã pacinicul nostru Rãdãuþ avea aspectul a fi în
stare de asediu. Doi câte doi, jandarmi patrulau strãzile pline de lumea
venitã la târg, aruncând priviri ispititoare în toate locurile publice ºi
mirosind cu dibãcie de ºpion unde doi oameni vorbeau între olaltã.

Satrapul Patak a îndreptat privirile sale îndeosebi asupra otelului
„Central“, care ºi-a câºtigat, prin convenirile Românilor, un caracter
românesc ºi în ale cãrui încãperi avea sã se þinã adunarea proiectatã a
electorilor. Cunoscutul comisar „Gâl-gâl“ (Ludwig Wurzer – n.r.), asistat
de secretarul districtului, Poleac, ºi de mai mulþi poliþiºti, a înmânat
pãrintelui Patraº, înainte de adunare, urmãtorul ucaz, scãpãrat din crierii
satrapului, care îl dãm aici în traducere verbalã:

„Nr. 254/ A.V. / Rãdãuþ în 30 Nov. 1900
A ajuns în mod neîndoielnic la cunoºtinþa mea cã Venerabilitatea

Voastrã a conchemat, pe azi, la 2 oare p.m., în localul otelului „Central“
de aici pe electorii cari adereazã, probabil, la direcþia Românilor tineri,
aleºi la ultimele alegeri de electori, la o convorbire.

Mai cã în acelaºi timp, mi s-a fãcut arãtare cã la aceastã convorbire
se vor înscena demonstraþiuni contra guvernului ºi, mai ales, se vor þinea
oraþiuni rãsvrãtitoare, cari ar putea provoca scandaluri. Dar ºi
presupunerea este îminentã, cã partidul aºa numit moderat, ca revanºã
pentru spargerea adunãrii lui electorale din 30 Octomvre a.c., prin
partizanii direcþiei Românilor tineri va încerca o spargere a adunãrii
electorale convocatã de Venerabilitatea Voastrã.

Spre susþinerea pãcii ºi liniºtii publice, respective spre a evita scene
turbulente ºi agitãtoare de spirite, mã simt hotãrât a interzice convorbirea
de electori conchematã de Venerabilitatea Voastrã pe astãzi ºi orânduesc,
totodatã, în mod corespunzãtor, ca aceastã convorbire nici sã nu afle loc,
nici în localitãþile otelului „Central“ destinate pentru acest scop, nici în
alte localitãþi publice existente aici.

Aceasta vi se aduce Venerabilitãþii Voastre la cunoºtinþã.
Prefect i.r. / Patak m.p. / Cãtrã V. Sa / dl Teodor Patraº, paroch
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gr.or. / în Frãtãuþul-vechiu, / de pres. aici“. (Deºteptarea, nr. 53 din 2
decembrie 1900, pp. 2, 3).

*
Cãpitanul Patak ºi mai marii sãi nu se astâmpãrã. Atâta au

umblat, pânã au pus la cale o cercetare disciplinarã în contra funcþionarilor
de la judecãtoria din Rãdãuþ, despre cari sã ºtie cã sunt aproape toþi
români (într-un articol anterior se susþinea, minþindu-se, cã judecãtorii
ar fi „aproape toþi“ nemþi – n.r.) ºi nu se cãciulesc înaintea satrapului, ci
se poartã ca oameni oneºti ºi bãrbaþi ce sunt, fãrã fricã ºi teamã, dupã
prescriptele legilor.

Baronul Bourguignon a colindat, de vreo douã ori, la Lemberg.
Aici nu i-a succes, însã, nemic. Apoi a fost la Viena ºi sã pãrea cã a
convertit pe ministrul de justiþie, care e din Moravia ºi are poate ceva
slãbiciune pentru baronul Bourguignon. De l-ar cunoaºte bine, l-ar fi
primit altfel, cu pretenþiile sale. Destul, cercetarea disciplinarã e în
curgere.

La Rãdãuþ, se aflã un consilier din Lemberg ºi un adjunct. Dar
n-a murit încã dreptatea. Resultatul cercetãrii va arãta, credem, cã
judecãtorii, în Austria, încã n-au devenit sclavii cãpitãniilor ºi ai
diregãtoriilor politice.

În Rãdãuþ, toatã lumea e indignatã în contra cãpitãniei ºi a
maºinaþiunilor sale, afarã de Dr. Kubel ºi fratele sãu de cruce,
rãsprotopopul Dan din Straja (Deºteptarea, nr. 14 din 22 februarie 1901,
pp. 3, 4).

*
Însoþirea Raiffeisen din Rãdãuþ ºi-a þinut, zilele trecute,

adunarea sa generalã ordinarã. În timp de 6 luni, a crescut numãrul
membrilor la 108. Fiind capitalul însoþirii încã prea mic, decât sã ajungã
la toþi nevoiaºii, s-au împrumutat bani la 60 membri, cruþându-se, astfel,
700 coroane, bani româneºti, cari, în lipsa însoþirii, trebuiau daþi pe
groaznicele procente, de la 20 pânã la 72 pe an de la sutã. Este ºtiut cã
bieþii Rãdãuþeni erau aproape cu desãvârºire în ghiarele pieirei, pe mâinile
cãmãtarilor fãrã suflet. De acuma, doarã, va mai ajuta Dumnezeu ºi vor
mai prinde ºi oamenii noºtri la putere, cu ajutorul însoþirii Raiffeisen
(Deºteptarea, nr. 34 din 6/19 mai 1901, pg. 4).
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*
Meseriaºii noºtri. În Rãdãuþ, avem:
I. Bodnari: 1) Petru Cojocariu, 2) Dimitrie Halus, 3) Iordachi

Halus (de prezent în Horodnicul de sus), 4) Teodor Rezuº, 5. George
Rotariu, 6) Iacob Ungurian, 7) Simion Ungurian.

II. Ciubotari: 1. Emilian Calancea, 2) Elie Cojocar, 3) Petru Ducra,
4) Ieremie Lungaci (scoate, în zi de târg, marfã la vânzare ºi-n oraº), 5)
Vasile Popovici, 6) George Puiu, 7) Elie (Luþã) Pojar, 8) Ioan Rus-ªindilar
(scoate, în zi de târg, marfã la vânzare ºi-n oraº), 9) Samuil Rus-ªindilar
(scoate, în zi de târg, marfã la vânzare ºi-n oraº), 10) Constantin Rus-
ªindilar, 11) Pintelei Romanciuc (scoate, în zi de târg, marfã la vânzare
ºi-n oraº), 12) Onufrei Rotariu, 13) Nastasi ªtefureac, 14) Ioan Þimbal
(scoate, în zi de târg, marfã la vânzare ºi-n oraº).

III.Cojocari: 1) Zaharie Calancea, 2) Petru Cojocariu (scoate, în
zi de târg, marfã la vânzare ºi-n oraº), 3) Iustin Colibaba (scoate, în zi de
târg, marfã la vânzare ºi-n oraº), 4) Ilarion Buculei (scoate, în zi de târg,
marfã la vânzare ºi-n oraº), 5) Dimitrie alui Constantin Hîncu, 7) Ilie
Hortopan, 8) Alexandru Hortopan (scoate, în zi de târg, marfã la vânzare
ºi-n oraº), 9) Petru Hortopan (scoate, în zi de târg, marfã la vânzare ºi-n
oraº), 10) Teofil Hortopan (de present lucrã în Putna, locuind ºi acolo),
11) Dimitrie Rotar, 12) Manoil ªindilar, 13) Ieremie ªindilar, 14)
Constantin alui Nicuþã Olinici, 15) ªtefan Rusu, 16) Serafim Popadiuc,
17) Simion Jitariu, 18) Nicodim Trufin, 19) Serafim Trufin, 20) Ioan
Vacarian.

IV. Covali: 1) Ion Furnica, 2) Grigore Furnica, 3) Leon Furnica,
4) Gheorghe ªindilar, 5) Artemi Trufin, 7) Iordachi Trufin.

V. Curelari: 1) Darie Cojocar, Teodor Colibaba.
VI. Cârnaþari: 1) Voloºciuc.
VII. Dubalari: 1) Ambrosie alui Artemi Halus, 2) Cristofor

Cojocar, 3) Gavril Mironiuc, 4) Serafim Mironiuc, 5) Grigori Mironiuc,
6) Casian Ducra, 7) Ioan Trufin, 8) Casian Botezat.

VIII. Croitori ºi blanari: 1) Serafim Puiu, 2) Pentelei Vlonga.
IX. Dulgheri: 1) Casian Trufin, 2) Ioan Trufin, 3) Gavril

Martinescul, 4) Eutimie Trufin, 5) Grigorie Botezat, 6) Iraclie Dan, 7)
Gavril Vlonga.
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X. Olari: 1) Petru Ungurian, 2) Constantin Baltei, 3) David
Colibaba, 4) Iordachie Scântei, 5) Ioan alui Ilie Colibaba, 6) Ioan Scântei,
7) Vasilie Bodnar, 8) Ilie Marciuc, 9) Daniil Simota, 10) Zaharie Marþinco.

XI. Pãlãrieri: 1) Isidor Holubaº.
XII. Pitari: 1) Leon Socolean.
XIII. Rotari: 1) Dimitrie Dunic.
XIV. Sumanari: 1) Niculai Scântei, 2) Eugenie Sucevan, 3) Ion

alui Iordachi Colibaba.
XV. Vopsitori (Lachireri): Terapont Buculei, 2) Dimitrie Mihaiuc.
(Deºteptarea, nr. 64 din 19 august / 1 septembrie 1901, pg. 3).

*
De ale alegerilor. Rãdãuþ, 7 Octomvre 1901. ªtirile sosite din

toate pãrþile þãrii cã participarea la alegerea electorilor e mai lâncedã
încã decât interesul singurului candidat din curia V pentru binele
poporului, pe care va avea sã-l represinte, dupã ordinul lui Bourguignon,
m-a fost inteþit sã ºtiricesc cum va decurge alegerea electorilor în oraºul
nostru.

Acesta a fost singurul motiv de a mã interesa ºi eu de soarta
alegerilor din acest an ºi curiozitatea mea este destul de justificatã prin
faptul cã îmi þineam de datorinþã ca un spirit scrutãtor sã trag o paralelã
între febrila activitate din anul trecut ºi decurgerea evenimentelor din
present. Dar mirarea mea creºte în proporþie egalã nu neliniºtea tuturor
confraþilor mei, vãzând cã –  vorba fericitului Gheorghe Asachi – „Timpul
trece cu iuþealã“, / Iar alegerea nu vine. / Bourguignon cumplit se-nºealã,
/ Candidat, vai?, cine-i, cine?!; vãzând, zic, cã zilele trec în monotonia
proverbialã a liniºtitului nostru oraº, cã toatã lumea îºi cautã în ticnã de
trebuºoarele ei, nestingheritã de lãtratul unor dulãi binecunoscuþi, a cãror
meserie constã în împroºcarea tuturor oamenilor de bine cu balele lor
scârboase ºi murdare, foarte abundente pe timpul alegerilor.

Precum ploia produce sumedenia nenumãratã de ciuperci
netrebuincioase, astfel de priincios e timpul alegerilor apariþiei acestui
soiu de jivine, care se ascund de lumina adevãrului ºi dreptãþii ca necuratul
de sãmnul sfintei cruci.

Surescitat de aceastã liniºte mormântalã, când tot poporul ar trebui
sã fiarbã în agonia luptei pentru candidatul i.r. (imperial-regal – n.r.) al
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curiei V mai straºnic decât sufletele tuturor cãpitanilor districtuali ºi
mamelucilor naþionali în cazanul cel plin de pãcurã ºi pucioasã al lui
Scaraoþchi, fantasia mea, poate prea vivace, cãuta motivul acestei tãceri
nenaturale în cele mai imposibile combinaþiuni; spre pildã, cã Patak-
paºa va fi trecut de la mamelucism la Dacoromânism, cã marele nostru
primar ar fi cãpãtat minte la vârsta de 60 ani, dacã nu i-a fost aceasta
posibilã la etatea de 40 ani; cã Demeter Dan a „schimbat pãrul ºi nãravul
sãu“; cã amicul sãu, Dr. Kubel, care zace olog de la alegerile din anul
trecut, a deslegat problema despre „raportul dintre faptã ºi rãsplatã“,
când, deodatã, privirea îmi este neplãcut atinsã de un mizerabil petec de
hârtie, atârnând de un zid murdar, un ultim rest de un anunþ cã alegerea
electorilor din Rãdãuþ se va comite în ziua de 2 Octomvre 1901.

Care nu-mi fu, însã, mirarea când constãtãi, cu ajutorul calendarului
de buzunar, cã trecuserã deja 4 zile de la acea alegere, fãrã ca sã fi simþit,
mãcar ca muºcãtura unui purice, fatala loviturã ce ni-o dedese guberniul
la alegere! Nimene nu voia sã-mi descopere ruºinea ce o îndurase bietul
guvern, temându-se de isbucnirea unui hohot nepotolit din pieptul
dacoromanist; dar, fiindcã nu-i nimicã aºa de subtil încât sã nu poatã fi
pãtruns de raza soarelui, nici reserva unui membru al comisiei de alegere
n-a putut resista îndelung repeþitelor mele atacuri ºi, astfel, mi-a
împãrtãºit, sub sigiliul secretului, cã resultatul acestei faimoase alegeri a
fost de tot desastros.

Ca ºi în anul trecut, au votat Rãdãuþenii în trei diferite locuri, ºi
anume la otelul „Bucovina“, la edificiul comunal ºi la grãdina de tir,
având a alege grupul întãilea 4, grupul al doilea 10 ºi grupul al treile 12,
la un loc, 26 de electori.

Rãdãuþul are, acum, cam la 15.000 locuitori, dintre care au votat,
la otelul „Bucovina“, 23, la comunã 24, iar în grãdina de tir 27, la un loc,
zi ºi scrie 74 de alegãtori, dintre cari 26 sunt electorii singuri, restul se
compune din uneltele supuse direct lui Patak-paºa.

Nici un suflet de român nu s-a arãtat în acel aer infect. Patak-
paºa, Bourguignon ºi candidatul sãu pot fi mândri de strãlucitul succes,
cãci partidul poporal naþional ºi ºeful sãu s-au blamat – i-ar plãcea sã
zicã gângãvitei „Bukowinaer Post“ – dar Dumnezeu ºi poporul român,
încã conºtient de puterea ºi demnitatea sa, a voit astfel ºi o fermã voinþã
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a poporului român nu se va clãtina nicicând la rãguºitul glas al unui
Bourguignon et tutti quanti. / Spada (Deºteptarea, nr. 75 din 27 septembrie
/ 10 octombrie 1901, pp. 2, 3).

*
Alegeri comunale în Rãdãuþ. În 18 Mart nou 1902, se vor începe

alegerile în consiliul comunal. Fierberea este mare, deoarce, prin
depunerea mandatului sãu ca primar, a dlui Albert Decani, am rãmas
fãrã primar ºi-i foarte greu de ghicit cine-i va fi urmaºul.

Acuma cârmueºte locþiilorul sãu, dl Dr. Brunstein, comuna.
Românii vor sã pactizeze la alegerea aceasta cu Germanii, asigurându-
li-se, prin asta, 8 mandate, adecã 4 în corpul al III-le ºi 4 în corpul al II-
le; în periodul trecut, au avut Românii numai 6 mandate.

Conclusuri hotãrâtoare în privinþa aceasta se vor face în zilele
aceste.

Duminicã, în 9 Mart, la 11 oare a.m., s-a þinut, în sala magistratului
orãºãnesc, o adunare a alegãtorilor români din corpul al III-le, sub
preºedinþia dlui prof. Chelariu. La aceastã ocaziune, a þinut dl George
Popadiuc, deputat comunal, un discurs „dare de samã“, care a satisfãcut
pe deplin alegãtorii. La propunerea dlui advocat Iliuþ, i s-a dat dlui
Popadiuc (care va ajunge, totuºi, primar, dar dupã Unire – n.r.), din
partea alegãtorilor români, vot de încredere (Deºteptarea, nr. 17 din 28
februarie / 13 martie 1902, pg. 3).

*
Alegerile comunale din Rãdãuþ. Dupã repetate tratãri ºi desbateri,

a succes de a se uni cu Germanii pentru alegerile comunale iminente. În
urma pactului, Românii sunt asiguraþi de 8 mandate, 4 în corpul III ºi 4
în corpul I, pe când, înainte, posedau numai 6 mandate.

Corpul III se va întruni la alegere în 18, 19 ºi 20 luna curentã. Din
partea Românilor sunt candidaþi domnii: Ioan Botezat – proprietar, Dr.
Victor Iliuþ – advocat, George Popadiuc – învãþãtor, ºi Artemi Popescul
– proprietar, iar ca membri substituþi, domnii ªtefan Bejan ºi Serafim
Colibaba, ambii proprietari din Rãdãuþ.

Candidaþii aceºtia au fost nominaþi de o adunare electoralã, þinutã
Mercuri, în 12 l.c., în sala de tir, care a fost foarte bine cercetatã,
representate fiind toate pãturile societãþii. Ne pare bine cã la conducãtorii
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Germanilor ºi Românilor a pãtruns convingerea de armonicã colaborare
ºi de respectare reciprocã pe terenul public (Deºteptarea, nr. 18 din 3/16
martie 1902, pg. 3).

*
Adunarea electoralã din districtul Rãdãuþului. Adunarea s-a

deschis pe la 2 1/2 oare p.m. Sala comunalã din Rãdãuþ era plinã de
alegãtori din district: gospodari, preoþi ºi învãþãtori. Adunarea a fost
presidatã de cãtrã P.C. Sa pãrintele igumen Teofil Patraº, care, dupã
salutul adresat alegãtorilor, invitã pe deputatul districtului la darea
raportului.

Deputatul dietal, dl Ilarion Onciul, expune motivele de ce, prin
mai mulþi ani, nu a pãºit înaintea alegãtorilor cu darea raportului. Causa
a fost desbinarea în Partidul Naþional Român (din care s-a desprins
Partidul Poporal Naþional, condus de George Popovici ºi Iancu Flondor
– n.r.), provocatã prin dedublarea tacticei pentru ajungerea scopurilor.
Urmarea a fost formarea duor partide române, cu referinþi încordate între
olaltã. Zizania ar fi devenit mai mare prin apelul cãtrã alegãtori, din care
motiv adunarea alegãtorilor trebuia sã fie amânatã pentru timp mai
potrivit. Astãzi, partidele române s-au unit. Starea politicã s-a schimbat
spre bine. Majoritatea dietalã, ostilã Românilor, este spartã ºi în locul ei
s-a constituit noua majoritate, compusã din Români, Germani ºi Armeno-
Poloni. Astãzi, partidele române sunt în relaþiuni bune cu guvernul, spe-
cial cu baronul Bourguignon, care, mai ales în timpul din urmã, aratã
bunãvoinþã faþã de poporul român (bunãvoinþa recunoscutã era, de fapt,
faþã de aleºii românilor – n.r.). Unindu-se partidele române, ele au
constituit în dietã un club dietal solidar ºi s-au constituit sub o dirigenþã
naþionalã comunã, compusã din câte 5 membri ai ambelor partide, astfel
cã politica naþionalã a partidelor, prin dirigenþa comunã, va fi, de acum,
unitarã.

„Activitatea dietei a fost rodnicã în sesiunea espiratã. Deputaþii
dietali români au privit ca cea mai sfântã datorie a lor de a lucra din
rãsputeri pentru cultura ºi bunãstarea poporului. Îndeosebi pentru cultura
poporului deputaþii ºi-au dat cea mai mare silinþã. Cultura zace în mâna
preoþimei (fãcând aceastã afirmaþie, Onciul nu se referea, din pãcate, la
preoþi precum Iraclie Porumbescu, Silvestru Morariu, Constantin
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Morariu, Simion Florea Marian sau Dimitrie Dan, preoþi care au pus
temeliile unei culturi româneºti în Bucovina – n.r.) ºi a ºcoalei. Câtã
vreme între aceºti doi factori de culturã va domni unire, se vor produce
fructe bune, se va promova progresul, poporul va fi pe calea de a fi
salvat din întunerecul neºtiinþei. Ce atinge biserica, dieta nu are nici o
competenþã.

ªcoala, însã, e sub înrâurirea dietei. Dieta voteazã mijloacele pentru
susþinerea ºcoalelor ºi învãþãtorilor. ªi, în anii din urmã, ea a lucrat pentru
desvoltarea ºcoalei, sub devisa proverbului: „Ai carte, ai parte”. ªcoala
este trebuinþã pentru popor, ca sã-i salveze existenþa. Cãci, dacã va merge
gospodãria ca pânã acum, cu bucãþelirea pãmântului, atunci poporul va
sãrãci fãrã încetare, dacã nu-ºi va agonisi alte mijloace de traiu, ºi acelea
le poate avea numai prin ºcoalã. Aceasta, însã, numai atunci produce
înaintare, dacã învãþãtorimea îºi va împlini datorinþele dupã legile ºcolare
ºi morale. Pânã acum, învãþãtorimea a lucrat pentru înaintarea poporului.

Durere, însã, l-a cuprins pe orator, când a citit broºurica „Apel
cãtrã poporul românesc, de învãþãtorime“. În aceastã broºurã se
batjocoreºte, în cuvintele cele mai josnice ºi mai neruºinate, în preoþime,
boerime º.a. Nu se poate admite cã broºura ar fi ieºit din pana
învãþãtorimei întregi (e adevãrat, iar numele lor pot fi aflate printre liderii
„inteligenþei rutene“, cum o numeºte Iancu Nistor, lideri politici ai
ucrainenilor care, de fapt, au fost îmbrânciþi spre altã reprezentativite de
„popi ºi boieri“, cum recunoaºte ºi Ilarion Onciul; pentru cã românismul,
ca ºi ucrainismul, însemna, la nivel politic, doar demagogia legitimãrii
ca reprezentativ „naþional“ – n.r.) ºi cã aceasta s-ar identifica cu cele
scrise în broºurã, cãci, dacã ar fi aºa, nu ar rãmâne pentru noi, Românii,
decât cuvinte de deplorare cã o învãþãtorime este capabilã a se îndrepta
astfel cãtrã popor. Nu este alta la mijloc decât agitaþiile unei persoane
anumite, cu scopuri personale în goana dupã interesele proprii. Cãci,
altfel, persoana respectivã nu ar avea neruºinarea de a aduce astfel de
lucruri, cum sunt cuprinse în broºurã – denunþãri fãrã conºtiinþã,
neadevãruri ºi batjocoriri – bãgând învãþãtorimea într-o situaþie pentru
care învãþãtorii nicicând nu vor putea rãspunde. Este o batjocurã ca, cu
astfel de vorbe, sã se adreseze o învãþãtorime cãtrã poporul român.

Poporul român este ceva sfânt ºi niciodatã nu vom lãsa ca, în mod



305

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

neruºinat, sã se abuzeze de acest popor, pentru a cãrui soarte mai bunã
se frãmântã atât orice patriot român adevãrat, nu cu batjocuri, nu cu
atacuri deºarte, ci cu muncã sârguincioasã ºi desinteresatã.

Învãþãtorimea românã sã iaie bine sama la ceea ce face, ea
este rãspunzãtoare înaintea neamului. Un lup în piele de oaie se bagã
spre a o seduce, spre a-i arunca nãsip în ochi, fãrã pãsare pentru binele
neamului, vânând numai interese proprii. ªi, dacã învãþãtorimea românã
se va lãsa sedusã, atunci ceea ce va face nu va fi salutar pentru poporul
român, ci ºi ea va contribui ca poporul român sã fie întunecat ºi-l va
duce la nenorocire. Sã se fereascã de solidaritatea cu aºa un pamflet
ordinar, cum este broºura amintitã, unde un rol însemnat ocupã espresii
ca „haitã“, „lehãire“ etc. etc., un ton care trebue sã micºoreze vaza ºi sã
arunce cea mai tristã luminã asupra celui ce foloseºte asemeni batjocuri.

Dieta s-a ocupat intensiv cu îndreptarea stãrei materiale a
învãþãtorilor. A fãcut ce a putut. S-a votat un adaos la salarele actuale.
Adaosul nu este mare, dar lipsesc cu desãvârºire mijloacele; ºi chiar ce
s-a fãcut întrece mijloacele þãrei cu o sumã însemnatã. Pentru viitor, se
vor face, însã, mai multe ºi se vor cãuta mijloacele necesare. Învãþãtorii,
însã, sã se arete vrednici de misiunea lor. Ei muncesc sub împrejurãri
grele, din care causã se bucurã de simpatia iubitorilor de progres. Sã
grijeascã ca sã nu se piardã aceste simpatii prin porniri cari le compro-
mit starea ºi ºcoala, prefãcând pe adevãraþii lor prieteni în neprieteni.
Prin mijloace de acele, la care se fac încercãri a-i seduce, ei, desigur, nu
îºi vor îndrepta starea.

Dieta s-a ocupat intensiv ºi cu progresul economic al þãrei. Þara
este bântuitã de revarsãrile râurilor, prin cari mult pãmânt roditor se
pierde,  multe pagube se fac ºi pãtimeºte greu poporul de la þarã. Un
obiect de principalã ocupaþie a dietei e, deci, regularea râurilor. S-a
încercat a face regulãrile cu subvenþii de la stat, dar fãrã resultat. Totuº,
în timp determinabil, râurile se vor regula, cãci o întreprindere privatã,
sub firma principelui Alfred Wrede, este gata sã reguleze râurile, în timp
scurt, începând de la anul 1903, desdãunatã fiind de þarã, în anuitãþi
suportabile. Afacerea e în pertractare ºi se sperã un resultat bun.

Spre a sãri în ajutor micilor agricultori, cu credit ieftin, se creeazã
în þarã, cu ajutorul comitetului þãrii, bãnci Raiffeisiane. ªi în acest an,
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dieta a votat o sumã însemnatã – 60.000 coroane – pentru crearea ºi
susþinerea acestor bãnci.

În districtul Rãdãuþului, crearea acestor bãnci e mai uºoarã, cãci
existã ºi „fondul hambarului“, de unde se dau împrumuturi la bãnci.
Acest fond era, înainte vreme, întrebuinþat de comitetele pentru
întreþinerea ºoselelor. Prin stãruinþa deputatului, fondul a fost revocat,
se aflã, actual, în administrarea comitetului þãrii ºi este reservat pentru
împrumuturi cãtrã însoþirile Raiffesiane în districtul Rãdãuþului. Nu va
trece multã vreme ºi se va crea (în iunie 1903 – n.r.) o Centralã pentru
bãncile Raiffeisen (condusã de o pleiadã de preoþi, unii dintre ei chiar
remarcabili; ctitorul bãncilor rurale, Grigore Filimon, a fost, apoi,
îmbrâncit în anonimatul cel mai desãvârºit – n.r.), când, apoi, va fi mai
lesne de a gãsi mijloace bogate pentru alimentarea lor materialã. Crearea
unei bãnci ipotecare a þãrei este o chestiune de puþinã vreme. Se poate
aºtepta pânã în unul-doi ani. Se aºteaptã numai un împrumut de la stat,
de 1.000.000 coroane, restituibil în 10 ani. Imediat dupã primirea
împrumutului, se va deschide banca. Ea va fi de mare folos. Este menitã
pentru sãrirea în ajutor micului agricultor, cãrui i se va acorda, cu procente
mici, un credit pânã la 5.000 florini.

Dieta s-a ocupat intensiv cu progresul în agriculturã ºi prãsila de
vite cornute. S-a decis crearea biroului technic, menit sã lucreze pentru
îmbunãtãþirea locurilor. Inginerii acestui birou vor face, gratuit, planurile
de ameliorare fiecãrui proprietar care se va adresa cãtrã comitetul þãrei
cu cererea respectivã. Mai multe districte din Bucovina au locuri apãtoase,
cari se pot îndrepta prin scurgerea apei. În aceste districte, biroul technic
va desvolta o activitate foarte binecuvântatã.

Prãsila vitelor este promovatã de dietã prin acordarea de premii
pentru cele mai bune vite ºi prin cirezi de prãsilã, dislocate pe la
proprietari, în felurite comune.

De remarcat este ºi activitatea dietei pentru înlesnirea plãþii birului.
Cu reforma legii electorale, dieta s-a ocupat serios. Reforma nu

se poate face cu una, cu douã. Fals este dacã se crede cã ar fi suficient a
vota o lege electoralã pur ºi simplu, dupã modelul din alte þãri, unde
împrejurãrile sunt cu totul altele. Reforma pretinde studiu adânc, pentru
ca sã fie adaptatã împrejurãrilor ºi sã corespundã timpului de astãzi.
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Pentru votarea reformei se reclamã majoritatea calificatã de 2/3 a
voturilor. Abia cu noua majoritate dietalã ea se poate vota, ceea ce se va
ºi face. În sesiunea viitoare a dietei, se va constitui o comisie specialã,
care, pe baza unui studiu profund, la mâna materialului adunat, va propune
noul proiect de lege, conform cu împrejurãrile din þara noastrã“.

Oratorul mai aminteºte activitatea d-sale în comitetul þãrei,
unde-ºi dã toatã silinþa pentru promovarea intereselor româneºti, ºi
promite a lucra, ºi în cei doi ani viitori ai periodului actual, cu cea mai
mare conºtiinþã ºi cu cel mai mare interes de causã.

Cu aceasta, discursul este terminat.
P.C. Sa pãrintele Teofil Patraº mulþãmeºte deputatului pentru

raportul dat ºi pentru activitatea desvoltatã, îndemnându-l ca sã lucre
înainte ca pânã acum ºi sã nu se uite la „mãnjelele spurcate ale gurelor
nespãlate“.

Pãrintele exarh Dimitrie Dan din Straja roagã, între vii aprobaþii
(sã nu vã mire cã Dimitrie Dan nu mai este „trãdãtor“, cã doar „partidele
naþionale“ s-au împãcat temporar, iar cãrturarul are parte de „vii
aclamaþii“; va urma, însã, o ºi mai cumplitã scindare politicã „naþionalã“,
dar de care Dimitrie Dan se va þine, cu înþelepciune, deoparte – n.r.) ,
urmãtoarele: 1) Ca regularea râului Suceava sã nu se amâe, cãci pagubele
fãcute de acest râu sunt enorme, mai ales pentru riverani. Deputatul sã
insiste ca regularea sã înceapã chiar în anul viitor. 2) Pentru prãsila vitelor
sau escris (anunþat – n.r.) premii, nu însã ºi în districtul Rãdãuþului, deºi
aici viticultura (Dimitrie Dan, dar ºi reporterul „Deºteptãrii“, confundã
zootehnia cu viticultura – n.r.) este foarte însemnatã ºi ºi acest district
contribue la birul þãrei; deci, consiliul de culturã a þãrei (aºa se numea
ministerul agriculturii – n.r.) sã escrie premii ºi pentru acest district. 3)
Sã se creeze o lege de asigurare ºi pentru muncitorii care se nenorocesc
în pãduri, la tãiatul lemnului. Asemene lege existã numai pentru lucrãtorii
fabricelor, feresteelor; este absolut necesar ca ea sã se estindã ºi asupra
muncitorilor la pãduri. 4) Peste an, sunt posturi multe, dar trebue de avut
cu ce posti. Râurile munþilor purtau mulþi peºti ºi sãtenii din ele îºi cãºtigau
hrana de post. Astãzi, însã, peºtii au perit în mare parte, cãci feresteele
toarnã rugumãtura în pãrâie ºi peºtii se învenineazã. Roagã, deci, crearea
unei legi contra necurãþirii ºi înveninãrii pãrâelor muntene cu rugumãturã
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din ferestee. 5) Existã ordinaþiuni pentru închiderea crãºmelor. Antistele
comunal însã nu este în stare a pune ordinaþiunile la aplicare severã.
Deci roagã ca jendarmeria sã fie însãrcinatã cu paza închiderii cârºmelor.

Pãrintele Ambros Gribovici din Galaneºti doreºte ca deputaþii sã
cearã energic împrumutul de la stat de un milion, cãci în þarã e mare
necesitate de credit ieftin, cum l-ar acorda banca fonciarã a þãrei, care
numaidecât trebue creatã. ªi însoþirile Raffeisiane trebue mai bogat
alimentate, ceea ce s-ar putea mai lesne prin crearea Centralei. Pentru
însoþirile Raiffeisiane trebue, însã, un inspector român (post lipsit, totuºi,
de glorie, dar salariat, de care va beneficia, total dezamãgit, Grigore
Filimon – n.r.), instituit de comitetul þãrei, nu ca cel actual, care e Rutean
ºi nici nu înþelege limba, încât, la inspecþie, trec oare întregi, cãci nu se
poate orienta ºi numai încurcã treaba. Cere, în fine, ca desrãdicându-se
barierele pe ºoselele statului, sã se desrãdice ele ºi de pe ºoselele þãrei.

Dl învãþãtor Fedorciuc din Suceviþa se esprimã într-acolo cã
broºura amintitã de deputat a fost combãtutã ca pamflet, citându-se numai
vorbele grosolane. Ea are, însã, ºi pãrþi serioase (unde? Red.), cari nu au
fost citate. Nu-i atribue scrierii vorbe de laudã, dar nici nu vrea sã o
nimiciascã. Ce este mai însemnat în broºurã se va afla, dacã va fi cetitã.

Dl Constantin Giurgiu din Satul-mare spune cã s-a dispus
închiderea crãºmelor, ce este, însã, cu „concesionul“? Pentru concesion
sunt bãuturile „frei“ ºi cel de la concesion are tot dreptul sã zicã „Ce
mi-i face, vornice?“. Cere, aºadarã, ca ºi crãºmele, ºi concesionele sã fie
închise, pentru ca poporul, în timp de sãrbãtori, sã steie la sfaturi ºi la
cuvinte frumoase, nu „la ameþituri“. Apoi mai sunt ºi „ºtrofuri“ (amenzi
indirecte, realizate prin scoaterea la licitaþie a unui gaj – n.r.) pentru
pãrinþi, dacã copii lor nu îmblã la ºcoalã. Nu s-ar putea ca acele ºtrofuri
sã curgã înapoi la sat, de unde s-au luat, pentru ca procentele de pe ele sã
fie pentru copii sãrmani din ºcoalele sãteºti?

Pãrintele exarh Dimitrie Dan doreºte ca procentele de pe banii
de pedepse sã se trimitã de comitetul þãrei cãtrã comune, fãrã orice
intervenire specialã, cu destinaþia de a ajutura copiii sãrmani.

Dl învãþãtor Siretean din Bãdãuþ aratã cã unele comune capãtã
pedepsele înapoi ºi ar dori, încã, ca capitalul din pedepse sã incurgã la
consiliile ºcolare locale din comune, unde sã se foloseascã pentru
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cumpãrarea de requisite ºcolare etc.
... Toate resoluþiele au fost primite de adunare prin ridicarea

mânilor.
Agricultorul Ion Chira din Straja cere crearea de paralele române

la gimnasiul din Rãdãuþ, din care district cerceteazã foarte mulþi copii
ºcoalele medii din þarã.

În fine, dl deputat Ilarion Onciul mulþãmeºte adunãrii pentru
încrederea manifestatã, iar presidentul adunãrii, dl igumen Teofil Patraº,
o închee, cãtrã 4 1/2 oare p.m., cu întreite strigãte de „Sã trãiascã!“, la
adresa împãratului Francisc Iosif I (Deºteptarea, nr. 63 din 15-28 august
1902, pp. 1-3).

„Mai mulþi învãþãtori“, încercând
„a desbina poporul român“

Adunarea societãþii învãþãtorilor districtului Rãdãuþ. Dupã
cum este cunoscut, s-a þinut, în 1 Faur 1903, în Rãdãuþ, o adunare a
societãþii învãþãtorilor districtului Rãdãuþ. Nu v-am scris, pânã acum,
despre dânsa nemicã, cãci, spunând adevãrul, nu mi-a fost tocmai plãcut
a descrie o adunare de învãþãtori atât de viforoasã.

Descrierea din „Freie Lehrerzeitung“, din 6 Faur, mã sileºte, însã,
a da tabloul adunãrii, cãci, dupã descrierea din„Freie Lehrerzeitung“, ar
trebui fiecare sã creadã cã toþi învãþãtorii districtului Rãdãuþ, în frunte
cu inspectorul districtual, s-au înhãmat la carul domnilor Kipper iun.
(junior – n.r.) ºi Chisanovici ºi doresc a-i trage prin tot noroiul pe unde
aceºti doi domni îi vor conduce. Cu aceastã pãrere nu putem fi defel
înþeleºi.

Adunarea a fost presidatã de dl Issakiewicz. Presenþi, vreo 80 de
membri, între cari ºi inspectorul Maieran. Dupã vorbirea de deschidere
a dlui Issakiewicz (Issakovicz, în articol – n.r.), dl Teleagã þine o vorbire
în memoria repausatului coleg Gheorghi Brãilean, dl Heiler, un discurs
despre nevoile poporului ºi ale învãþãtorilor, ºi, în urmã, dl Siretean,
despre tratarea celor gângavi.

Venind la propunerile libere, dl Teleagã asigurã cã are a spune
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ceva foarte important ºi, de aceea, trebuie sã vorbiascã în limba germanã.
Dupã aceea, þine, la adresa dlui Oanea, o vorbire plinã de atacuri
personale, pentru cã acesta a cutezat a scrie în „Deºteptarea“ contra „Freie
Lehrerzeitung“.

Domniºoara Bodnar, admirând (nu ºtiu) oraþiunea sau pe orator,
îl încurãgeazã mereu prin esclãmãri de „pfui!“ ºi „bravo!“, iar domnii
Fedorciuc, Levciuc ºi Tofanel þin hangul prin cuvinte alese sigur din
„Lehrerzeitung“, ca „Gesinnunglump, Verrater“ etc., ba dl Levciuc
(cãrunt de tot) s-a escelat chiar strigând: „Pãlmuþi-l, pãlmuiþi-l!“.

Dupã dl Teleagã, ceru cuvântul dl Maghior, care voeºte, în cuvinte
calme, sã combatã espunerile domnului Teleagã. Sã fi vãzut, acum, pe
susnumiþii aderenþi ai lui Kipper ºi Chisanovici! Ca turbaþi îl întrerump,
prin larmã ºi esclamãri ca cele de sus, ba chiar preºedintele adunãrii
nu-l lasã sã vorbeascã mai departe.

Atunci, inspectorul Maieran îºi ia pãlãria ºi, esprimându-ºi dorinþa
ca desbaterile participanþilor sã se miºte pe un teren colegial ºi pacinic,
pãrãseºte sala.

Dacã, pânã acuma, domnii Fedorciuc et comp. s-au fost moderat
încâtva, dupã ieºirea inspectorului nu mai cunosc margini. Dl Fedorciuc
descrie faptele minunate ale dlui consilier Lupu, despre cari nu ºtia nime
vreo boabã, ºi cere sã i se trimitã o telegramã de aderenþã. Degeaba mai
cercã dl Maghior a se opune. Preºedintele adunãrii nu-l lãsã sã vorbiascã,
iar Fedorciuc et comp. fac o larmã de resunã întregul edificiu. Atunci, ºi
dl Maghior, cu mai mulþi participanþi, pãrãseºte sala.

Ca sã pue vârf scandalului, domnul Fedorciuc cere ca sã se trimitã
o telegramã de aderenþã domnului Chisanovici. Asta a fost prea mult
chiar ºi pentru prietenii cei mai de aproape ai dlui Kipper iun. Kipper
sen. (senior –n.r), din Rãdãuþ, face propunerea ca sã i se dea lui
Chisanovici un vot de blam ºi sã i se esprime neîncrederea pentru purtarea
incorectã ºi pentru edarea cunoscutului apel cãtrã poporul român, care
s-a edat în numele învãþãtorilor, fãrã ca sã ºtie ei ceva despre dânsul.

Preºedintele adunãrii aflã de bine a nu-l lãsa pe Kipper sã vorbiascã
mai departe ºi declarã, în mijlocul unui vuet colosal, cã propunerea lui
Fedorciuc s-a primit.

Sã fi avut noi, contrarii domnilor Lupu, Kipper ºi Chisanovici, tot
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acele principii ca aderenþii lor, s-ar fi finit adunarea cu o pãruialã
veritabilã. Nu învãþãtorii districtului Rãdãuþ, ci domnii Fedorciuc,
Levciuc, Teleagã, Tofanel ºi domniºoara Bodnar s-au înrolat în armata
lui Kipper ºi Chisanovici. Sã li fie de bine!

Involuntar, mã simt sedus, dupã „Freie Lehrerzeitung“, a le zice:
„Aleluia, domnule Fedorciuc! Te-ai arãtat elev bun al domnului
Chisanovici. Pãºeºte numai în urmele lui ºi vei fi fericit! Aleluia, domnule
Teleagã! Eºti primul învãþãtor în districtul nostru care ai adus urã ºi
discordie între învãþãtori. Aleluia, domnule Levciuc! La bãtrâneþe ai uitat
de regulele buneicuviinþe, strigând ca jidovii lui Christos: „Pãlmuiþi-l,
pãlmuiþi-l!“. Aleluia, domnuluiTofanel; ai ajuns în mijlocul domnilor
Fedorciuc ºi Levciuc. Aleluia, domniºoarã Bodnar! Eºti prima învãþãtoare
românã care s-a aruncat în o luptã atât de urâtã pentru o damã!

Sincer zis: Nu mã mir de Fedorciuc ºi Levciuc. De la aceºtia nu se
poate aºtepta nimic altceva. Mult mã mir, însã, de domnii Tofanel ºi
Teleagã ºi de domniºoara Bodnar cum de au putut ajunge pe o cale atât
de rãtãcitã!

Seara, a fost o convenire socialã în „Otelul central“. Am mers ºi
eu încolo, sã vãd ce nãsdrãvãnii vor mai ieºi la ivealã. Important nu este
nemicã. Toaste cu multe vorbe ºi cu puþin înþeles. „Freie Lehrerzeitung“,
însã, scrie cã inspectorul Maieran a toastat în onoarea lui Kipper junior,
admirându-l ca representantul învãþãtorilor tineri a aºanumiþilor „Sturmer
und Dranger“. Sã mã ierte domnii de la „Freie Lehrerzeitung“, dar aceasta
este un neadevãr cum nu se poate mai mare. Am stat ºi eu, doarã, la
masã ºi am ascultat foarte bine ce au zis unul ºi altul, dar aºaceva n-am
auzit. Într-o vorbire, a zis inspectorul, între altele, cã convenirea socialã
de astãzi e un merit al lui Kipper. Domnii de la „Lehrerzeitung“ þup!
prefac iute cuvintele ºi-l laudã pe eroul lor.

Dacã, în realitate, nime nu-l voeºte sã-l laude, mãcar prin
schimosirea vorbirii altora va ieºi vreo laudã. Noi îl cunoaºtem pre
inspectorul nostru, de 18 ani, ºi ºtim cã el ºtie aprecia învãþãtorii buni,
dar nu de acei cari dintr-o cercetare disciplinarã cad în alta.

Domnule inspector Maieran, ai visat, vreodatã, cã vei ceti cã ai
lãudat pre Kipper ºi semenii lui?

Ei, a fost ºi s-a trecut.
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Sperez cã adunarea viitoare va arãta cã învãþãtorii districtului
Rãdãuþ, uniþi ca înainte, vor ºti deosebi între bun ºi rãu ºi vor pãºi pe
aceea cale pe care au mers pânã acuma, spre binele ºi onoarea lor ºi al
ºcoalelor districtului nostru. / Un participant (Deºteptarea, nr. 10 din 2/
15 februarie 1903, pp. 2, 3).

*
Adunarea societãþii învãþãtorilor districtului Rãdãuþ. Primim

urmãtoarea rectificare:
„Onoratã Redacþie!
În numãrul 10, pagina 2, din 25 Faur nou a.c., a apãrut, în ziarul

domniilor voastre, „Deºteptarea“, articolul intitulat „Adunarea societãþii
învãþãtorilor districtului Rãdãuþ“.

Deoarece mulþi cred cã ceea ce e pus pe hârtie trebue sã fie ºi
realitate, rog, în interesul adevãrului ºi pentru cã dl corespondent a fost
prea agresiv faþã de persoane nevinovate, binevoiþi a tipãri, în coloanele
proximului numãr al ziarului domniilor voastre, pe baza mult încercatului
paragraf 19 al legii de presã, urmãtoarea rectificare, cu adausul cã pentru
ºirele ce poate vor întrece coloanele prescrise sunt gata a solvi taxa
cuvenitã (adicã publicarea rândurilor care depãºesc suprafaþa articolului
la care se dã replica în regim publicitar – n.r.).

Îmi e o enigmã de ce dl corespondent aflã de oportun a mã califica
tocmai pre mine de cel mai negru între obscuri ºi cuteazã a scrie atâtea
neadevãruri într-un mod care nu se poate escrie unui învãþãtor demn de
chemarea sa. Aceste iscodiri voesc a le înºira pe rând ºi rog pre dl
corespondent, de e în stare, sã le combatã pe faþã, în mod cinstit.

Nu este adevãr cum cã eu m-aº fi exprimat cã, din cauza
importanþei obiectului, trebue sã vorbesc în limba germanã. Este, mai
departe, o iscoditurã îndrãzneaþã, dacã cuteazã dl corespondent sã afirme
cã eu aº fi þinut o vorbire plinã de atacuri personale la adresa dlui Oanea,
pentru cã a scris în „Deºteptarea“ contra „Freie Lehrerzeitung“, ºi aceasta
cu atât mai mult, deoarece în puþinele cuvinte rostite de mine, nici dl
Oanea, dar nici altul cineva n-a fost atins deloc, exprimându-mi numai
pãrerea de rãu cum cã chiar în mijlocul nostru se aflã încã puþini cari,
împinºi de feliurite vânturi, se ridicã contra noastrã ºi, prin urmare, con-
tra lor înºiºi. Aici am amintit, între altele, ºi de un articol apãrut într-o
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foae din þearã, în care e cuprinsã ºi pãrerea: „Acela care crede cã „Freie
Lehrerzeitung“ propagã interesele învãþãtorilor e miºel ºi cela ce crede
asta e sigur nebun“; lãsând plenului adunãrii sã ieie mãsurile necesare
faþã de acest atac. La aceastã întâmplare, adunarea întreagã (cu excepþie
2 sau 3) a fost, cu tot dreptul, iritatã.

Dl corespondent seamãnã a avea un colaborator obscur (dupã in-
terior ºi exterior) duºmãnos stãrii ºi cu deosebire emancipãrii noastre,
dacã, pe lângã altele, discoapere dumnealui cum cã eu aº fi primul
învãþãtor în þinutul nostru care am adus urã ºi discordie între învãþãtori.
Aici nu-mi rãmâne decât sã întreb pre dl participant: Când ºi în ce mod
am comis eu astfel de crime? Aceasta rog cu insistenþã, ca, pentru viitor,
sã mã pot feri de ele.

E ridicol de tot dacã dl corespondent, din frumoasa cununã de
doamne presente, aflã numai una, ºi anume domniºoara Bodnar, care ar
fi, dupã pãrerea dumisale, prima învãþãtoare românã care s-a aruncat
într-o luptã atât de urâtã. Ruºine sã-i fie dlui corespondent dacã cearcã
dumnealui a trage în noroi o damã ºi, mai cu samã, atunci când domnia-
ei nu s-a manifestat deloc altfel decât toate damele presente.

Cã dl superior Leuciuc (Levciuc, în articolul contestat – n.r.) sã fi
rostit „Pãlmuiþi-l!“ nu este adevãrat. Tot aºa neadevãr este cum cã dlui
Maghior ºi Kipper sen. li s-ar fi reþinut cuvântul de cãtrã conducãtorul
adunãrii, ci, din contra, ambii domni au dat expresie liberã ºi deplinã
pãrerilor d-sale subiective.

Expunerile dlui corespondent au, mai departe, un colorit din care
reesã cum cã numai domnii criticaþi în el: Leuciuc, Tofanel, Fedorciuc ºi
eu, în alianþã cu Kipper ºi Chisanovici, sunt demni a fi rãstigniþi ºi, atunci,
abþinerea ar fi salvatã, iar învãþãtorii s-ar bucura de un progres (regres)
precum a fost înainte de 20 ani.

Nu numai aceºti domni, ci întreaga învãþãtorime conscie
(conºtientã – n.r.) de chemarea sa (cu excepþie de 2, 3 inºi, cari, împinºi
de feliurite evenimente, avantaje personale, rãtãcesc de mulþime ºi
dãtorinþele ei, devin slugã...) represintã azi un zid puternic ºi totdeauna e
gata a-ºi salva onoarea, luând lupta fãþiºã ºi onestã contra tuturor atacurilor
duºmãnoase pentru drept ºi dreptate.

Mulþãmind sincer pentru publicarea ºirelor induse, mã subsemn
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cu toatã stima.
Burla, 16 Faur n. 1903.

Dimitrie Teleaga,
cand. ºcol.“.

Articolul rectificat prin ºirele de mai sus îl primisem de la unul
dintre cei mai remarcabili învãþãtori români din districtul Rãdãuþului, în
a cãrui iubire de adevãr nici un moment nu ne îndoim.

Rectificarea o publicãm, deºi nu am fi constrânºi a o tipãri în
întregime, din prevenire ºi ca sã se cunoascã calea de rãtãcire care au
apucat unii învãþãtori români. Chemarea învãþãtorimii este a duce culturã
în popor ºi onoarea învãþãtorimii, din nici o parte din afarã atacatã, nu se
salveazã cu apucãturi cari nu au nimic comun cu misiunea învãþãtorului,
cum este neîncetata propagare de conflicte cu membri ai naþiunii ce se
þin de alte stãri, ba chiar asmuþarea populaþiei rurale contra lor (aluzie la
„pretenþia“ învãþãtorilor, formulatã în celebrul „apel“, de a fi consideraþi
ºi ei lideri politici, nu numai preoþii ºi boierii – n.r.).

Dacã s-au gãsit învãþãtori români cari demonstreazã contra acestei
degradãri a învãþãmântului de la rolul de misionari ai culturei la rolul de
demagogi nescrupuloºi, atunci aceasta dovedeºte numai simþul lor
desvoltat pentru adevãrata onoare a stãrii, ce o represintã „Lupta fãþiºã
ºi onestã contra tuturor atacurilor duºmãnoase, pentru drept ºi dreptate“,
este foarte frumos zis, numai cã, în casul de faþã, nu sã potriveºte, cãci
aºanumita luptã este, în realitate, pentru nedrept ºi nedreptate faþã de
naþiune, care are necesitate de muncitori devotaþi ºi nu de agenþi daþi în
prada instinctelor brute ºi ascultãtori de poruncile profeþilor mincinoºi.
Aceastã cale poate numai contribui la compromiterea ºcoalei înaintea
poporului ºi la creºterea urei faþã de învãþãtor. Dacã acesta este scopul
domnului conducãtor ºcolar Teleagã, atunci continue-ºi „lupta“. Fie dl
Teleagã propagator al onoarei învãþãtoreºti, al adevãratei onori, precum
este corespondentul nostru, nu însã al unei bolnãvicioase caricaturi a ei
(Deºteptarea, nr. 11 din 6/19 februarie 1903, pg. 1).

*
Adunarea din Rãdãuþ a societãþii „Unirea“, unde domnii Dr.

Aurel Onciul ºi Dr. Florea Lupu s-au presentat cu purcel, cu cãþel din
cortejul ce îl au în þarã, a reuºit „splendid“ (democaþii þãrãniºti ai lui
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Aurel Onciul, secondat de Florea Lupu pânã în 1905, când „naþionalii“
îl vor atrage în tabãra lor, recompensându-l cu preºedinþia Centralei
însoþirilor Raiffeisiane, devin noii „contrari“ ºi „duºmani“, iar noua bãtãlie
de tipul „noi împotriva noastrã“ dureazã pânã la Unire – n.r.). Se vedeau,
de faþã, în total cam 200 participanþi din puþine sate ale districtului
Rãdãuþului ºi din districtul Siretului, mai ales din Volcineþ (rubedeniile
dlui Dr. Lupu) ºi Calafindeºti – cei din urmã, se vede, aduºi din
precauþiune contra unui fiasco.

Strânsura aceasta ºi-a inaugurat adunarea cu strigãte „Jos boerii!“,
emanate de la câþiva credincioºi sateliþi. La auzul acestor strigãri, ce
dovedirã cã o massã brutã ºi pãtimaºã este adunatã, pãrãsi sala cea mare
parte din inteligenþa venitã. Dar nici aºa nu se simþi sigurã strânsura. Va
fi existat o listã de proscripþie.

O gardã necioplitã a început a griji pentru „ordine“, îndepãrtând
din salã pe mai mulþi participanþi, fãrã ca aceºtia sã fi dat cea mai micã
ansã. Se cam temeau convocatorii de libertatea cuvântului, deºi aveau la
îndemânã o gardã dresatã, pusã la cale a face, la un semn dat, ilusoric
orice discurs neplãcut pentru convocatori.

Dupã aceste preludii, dumnealor se aflau, acum, în largul lor. S-a
vorbit contra boerilor, contra Centralei (Raiffeisen, condusã de Nicu
Balmoº, dar care va fi înhãþatã, în curând, de Florea Lupu – n.r.), contra
preoþilor, contra platei funcþiilor, pentru împãrþirea fondului (religionar,
în loturi care sã fie acordate þãranilor sãrãciþi de împrumuturi bancare,
aºa cum propuse deputatul german din districtul Rãdãuþiului, Michael
Kipper – n.r.) etc. – golomoz ce venea în minte.

Participanþii, asmuþiþi de mai mulþi învãþãtori, glãsuiau întruna prin
strigãri, unde se potrivea ºi unde nu. Cu larmã au împedecat pe pãrintele
Athanasie German ºi V. Isopescul la cuvânt.

Sã nu se creadã, însã, cã la adunare a fost de faþã fruntea
gospodarilor din districtul Rãdãuþului, ca la alte adunãri. Veniserã numai
zarvagiii de prin sate, pleava adusã de vânt, cãci grãuntele bun a rãmas,
pretutindene, pe acasã. Iar dacã a venit vreun gospodar mai de samã,
îndatã, cum a vãzut ce strânsurã se adunase, a întors spatele ºi s-a dus.

Cei rãmaºi fãceau larmã ºi se încãlecau în vorbã, curat ca într-o
crâºmã, dupã ce umblase între ei bine pãhãruþul. Deci nu a fost reuºita
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„splendidã“? (Deºteptarea, nr. 55 din 13/26 iulie 1903, pg. 2).
*

Douã scrisori de aderenþã din Rãdãuþ. În oraºul ºi districtul
Rãdãuþ e mare însufleþire pentru acþiunea întreprinsã de Comitetul naþional
ºi mare e supãrarea din cauza încercãrilor ce se fac pentru crearea unui
nou partid politic românesc. Lumea româneascã crede cã deputatul
Simionovici (Teofil – n.r.), care s-a ataºat acelei companii faimoase,
n-a fãcut-o din reacredinþã, ci numai sedus fiind. Domnia Sa e netãgãduit
cel mai bun Român dintre cei trei secesioniºti ºi dintre toþi aderenþii lor
ºi tocmai de aceea ºi pãrerea de rãu a noastrã dupã el e mai mare, cãci
noi n-am aºteptat de la dl Simionovici sã se lese ademenit de acei factori
infecþi pânã într-atâta ca sã-ºi pãteze numele sãu cel bun pentru veci ºi
pururea. ªi astãzi încã suntem de pãrere cã Domnia Sa nu e ferm decis a
pãrãsi partidul nostru, ci, vãzând prãpastia spre care l-au împins
seducãtorii sãi infecþi, îºi va trage pe seamã ºi se va reîntoarce în partid,
declarându-se gata a coopera nu numai cu colegul sãu, Dr. Aurel Onciul,
ci ºi cu întregul Comitet naþional la binele ºi consolidarea neamului nostru
mult încercat. Domnia Sa a cutrierat satele districtului sãu electoral ºi
s-a putut convinge, din proprie autopsie, cã alegãtorii sãi nu doresc deloc
desbinarea ºi nu sunt entuziasmaþi de noul partid politic, pe cari vor
sã-l creeze domnii deputaþi. Domnia Sa va fi ºtiind ºi aceea cã meetingul
din Rãdãuþ are sã fie foarte imposant ºi participarea la el se va urca cu
mult peste numãrul voturilor ce le-a întrunit Domnia Sa la alegere ºi cu
cari voia sã-l legitimeze ziarul „Bukowinaer Post“, cã e în drept a crea
partid, în ciuda Comitetului naþional. Ei, bine, acest vot zdrobitor al
adunãrii din Rãdãuþi nu poate sã fie indiferent dlui Simionovici ºi a
declara, pur ºi simplu, în fiþuica „Gazeta Poporului“ cã adunãrile
proiectate de Comitetul naþional sunt niºte strânsuri – ar fi o nerozie. De
aceea sperãm cã încã nu-i prea târziu pentru dl Simionovici sã-ºi salveze
situaþia în care l-au adus, fãrã vina sa, tovarãºii sãi.

În orice caz, adunarea din Suceava pentru dl Simionovici va fi
hotãrâtoare – ori de participã la adunarea din Rãdãuþi sau se absenteazã,
dupã cum e ordinul de sus ºi dupã cum anunþã organul lor oficios cã vor
face-o. Noi îl invitãm sã participe la adunare.

Ca sã fie, însã, întrucâtva orientat cam ce fel de dispoziþie va domni
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în acea adunare importantã din districtul sãu, publicãm, mai la vale, douã
telegrame ce ni-au sosit din Rãdãuþ:

„Rãdãuþ, 13 August 1909
Fruntaºii români din Rãdãuþ, întruniþi astãzi pentru a lua deciziuni

pentru prepararea unei primiri vrednice a comitetului naþional, la adunarea
din 20 August, exprimã comitetului executiv ºi veneratului ºef al partidului
naþional încrederea lor cea mai neclintitã.

Larionescu, Vlonga, Macoveiu, ªesan, Cocealã, Tomorug,
Halus, Cârstiuc, ªerban, Bejan, Zugrav, Marcu, Trufin, Rotar,
Botezat, Levescul, Bucuriuc, I. Larionescu, Moroºan, S. Halus,
Colibaba, Vitulschi, Popovici, Strachinã, Urmã“.

„Dr. Iancu Flondor / Storojineþ
Gospodarii ºi cãrturarii români din Rãdãuþ, întruniþi astãzi, au luat

cu mãhnire ºtire despre încercãrile ivite a desbina poporul român ºi,
plini de încredere în bãrbãþia Domniei Voastre, jurãm tot sprijinul nostru
la aceastã pornire ºi Vã aºteptãm cu nerãbdare nespusã sã Vã putem
saluta în faþa adunãrii de Vineri.

Chelari, Macovei, Berlinschi, Strachinã, Aftim Larionescul,
Ilie Larionescul, Tit Gribovschi, Christofor Macovei, Artemie
Vlonga, Serafim Halus, Iacob Vãcãrean, Iustin Zugrav“. (Patria, nr.
55 din 18 august nou 1909, pg. 2).

*
Adunarea din Rãdãuþ. Nu mai puþin impozantã a fost ºi adunarea

din Rãdãuþ. ªi aici primiri solemne ºi manifestaþiuni grandioase pentru
partidul naþional ºi ºeful sãu.

La Hadicfalva (Dorneºti – n.r.), a fost întâmpinat ºeful partidului
naþional, dl Dr. Iancu Flondor, de o delegaþiune a românilor din Rãdãuþ,
în frunte cu prefectul, i.p. dl Nicanor Macovei, care, în numele acestora,
îi urã, în termini elocvenþi, un bun sosit, la care dl Flondor rãspunse
mulþãmind pentru atenþiunea ºi primirea cordialã, de care a fost fãcut
pãrtaº.

La gara din Rãdãuþ, primirea a fost cât se poate de mãreaþã. Cu
urãri ieºite din mii de piepturi româneºti ºi cu sunetele cântecului
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„Deºteaptã-te române“ fu dl Flondor întâmpinat la pãrãsirea vagonului
ºi abia dupã ce se potoliserã espresiunile de însufleþire a poporului adunat
putu burghezul Marcu din Rãdãuþ a-ºi prezenta dlui Flondor un frumos
„colac ºi sare“ ca semn de „bun venit“ în hotarele Rãdãuþilor. Dupã
cuvintele de mulþãmire ale dlui Flondor la adresa celor cari l-au
întâmpinat, se puse convoiul în miºcare spre grãdina salei de tir, unde
avea sã se þinã adunarea, având în frunte un taraf de lãutari.

Aici aºtepta, deja, o mulþime mare de popor, astfel cã, cu cei sosiþi
acuma, numãrul participanþilor se urca la peste ºese mii ºi, la întrarea sa
în grãdinã, mai fu dl Flondor întâmpinat, încã o datã, de administratorul
spitalelor, i.p. dl Cocealã, care îi urã bun venit în termeni elogioºi, la
care mulþãmi dl Flondor în puþine, dar alese cuvinte.

Fãrã întârziere, urcã, apoi, preºedintele comitetului naþional,
înconjurat de preoþimea districtului Rãdãuþ, în frunte cu archimandritul
sf. mãnãstiri Putna, dl T. Patraº, ºi de floarea inteligenþei acestui dis-
trict, tribuna ºi declarã adunarea de deschisã.

Cu regrete trebue sã constatãm cã, chiar în acest moment, o bandã
de câþiva ciomagii, compusã în majoritate din ciangãi ºi din câþiva
români pãcãtoºi, ademeniþi de câteva coroane ºi de bãuturi, ºi condusã
de un anumit Dionisi Tofanel (acest „un anumit Dionisi Tofanel“ era, de
fapt, împreunã cu întreaga sa familie, sufletul miºcãrii culturale româneºti
din Rãdãuþi, dupã cum veþi putea constata din ultimul capitol al acestei
cãrþi – n.r.), încercã sã zãdãrniceascã adunarea prin strigãte de „Trãeascã!“
la adresa deputatului Simionovici. Fãrã mult pardon, ciangãii au fost
siliþi de înºiºi poporenii adunaþi sã se depãrteze ºi adunarea îºi luã cursul
ei liniºtit.

În vervã oratoricã deosebitã, dl Dr. Flondor expuse rostul adunãrii
de astãzi ºi necesitatea unei uniri veritabile în rândurile românilor ºi,
trecând, apoi, la chestiunea pãdurei Laura, care chestiune a fost luatã ca
pretext de deputaþii desidenþi pentru a adresa dlui Flondor, prin fiþuica
lor, grave ofense, cu scopul de a-l discredita în ochii poporului din
districtul Rãdãuþ, spulberã, în curând, cu desãvârºire învinuirile aduse la
adresa dumisale, astfel cã chiar poporenii interesaþi în aceastã afacere,
în frunte cu dl învãþãtor superior din Vicov, I. Moldovan, ºi primarul,
furã încredinþaþi cã toate învinuirile aduse la adresa ºefului partidului
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sunt numai bârfeli murdare ºi perfidii nemaipomenite (nici vorbã; Iancu
Flondor era amestecat în tot felul de afaceri oneroase cu cherestea,
inclusiv prin zona Dornelor, iar argumentarea privind onestittea sa în
afacerea pãdurii Laura e atât de trasã de pãr ºi de persuasiv-lãcrãmoasã,
încât nici nu mai meritã comentatã – n.r.). Ne simþim dãtori sã relevãm
cã chiar oameni cari se aflau, mai înainte, între cei ce au încercat sã
sfarme adunarea, dupã expunerile dlui Flondor au recunoscut cã au fost
seduºi de agenþii dlui Simionovici, votând, apoi, dlui Flondor deplina
lor încredere.

Adevãrul iese, totdeauna, la ivealã ºi învinge.
Urmeazã, apoi, oraþiunile domnilor Dr. Florea Lupu, care expune

pe larg operaþiunile Centralei bãncilor raiffeisiene, reducând la zero ºtirile
defãimãtoare ale deputaþilor desidenþi în ce priveºte aceste operaþiuni
(dar Florea Lupu avea sã aducã la faliment bãncile rurale, apoi sã
abandoneze inutila Centralã în mâinile nevrednicului popã George Sârbu,
cel care va înºfãca, cu sprijinul lui Iancu Flondor, dupã Unire, ºi averile
mãnãstireºti, pentru a le stoarce de vlagã pânã la moarte – n.r.), gospodarul
Forfotã din Dorna, primitã cu multã însufleþire (îndreptãþitã, pentru cã
munteanul ãsta stârnise chiar ºi admiraþia autoritãþilor imperiale vieneze,
ba chiar ºi pe cea a lui Francisc Iosif– n.r.), a deputatului Dr. Aurel cav.
de Onciul (aflat, deja, cu un picior în partidul pe care îl va înfiinþa –
n.r.), a dlui Dori Popovici (viitorul averescan, spulberat de Iancu Nistor,
din pricina unor afaceri la fel de oneroase precum cele ale lui Flondor,
Lupu, Sârbu et Co – n.r.), care propune rezoluþia de urmeazã, primitã cu
unanimitate:

„Gospodarii români din districtul Rãdãuþ, întruniþi astãzi în o
adunare mare, de mai multe mii de suflete, au ascultat cu adâncã bucurie
hotãrârea comitetului naþional ca sã se strângã rândurile poporului român
într-un singur partid românesc. Deplini înþeleºi cu aceastã hotãrâre,
gospodarii români roagã pe ºeful partidului, dl Iancu Flondor, ca comitetul
naþional sã între, fãrã întârziere, prin satele noastre ºi sã porneascã cu
alegerea bãrbaþilor de încredere, pe care sã se razime, de astãzi înainte,
puterea bietului neam nãcãjit“.

Urmeazã, apoi, oraþiunea dlui Alexandru Halus, a învãþãtorului
superior din Suceviþa, dl Fedorciuc, care declarã cã învãþãtorimea acestui
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district regretã atitudinea învãþãtorului superior Tofanel, ºi, în fine, a
dlui Liþu ºi a pãrintelui Gherman.

Mai trebue sã amintim cã, la votarea resoluþiunii, prin care dl
Simionovici este provocat sã reîntre în partidul naþional, s-a fãcut ºi
contravotare, astfel ca nimene sã nu poatã susþine cã n-a fost primitã cu
unanimitate de voturi.

Resoluþiunea respectivã sunã aºa:
„Poporul þãrãnesc din districtul Rãdãuþului îi poronceºte

deputatului sãu Simionovici sã se împreune iarãºi cu partidul românesc,
în frunte cu dl Iancu Flondor“.

Toþi þãranii adunaþi la aceastã adunare în numãr de multe mii –
stabilirea unei cifre a prezenþilor a fost imposibilã, din cauza vastitãþii
grãdinei, de astãdatã plinã de lume de la þarã – au regretat cã deputatul
ales de dânºii nici nu a aflat de bine sã se prezinte în faþa lor, conchizând,
din acest moment, cã atitudinea sa politicã actualã e foarte dubioasã.

Întru manifestaþiuni nesfârºite, adunarea a fost închisã la orele 5
p.m. Raport detailat va urma (Patria, nr. 56 din 22 august nou 1909, pg.
3).

*
Am promis, în numãrul trecut, cã vom da un raport mai amãnunþit

asupra acestei adunãri mãreþe ºi o facem cu atât mai mult, cu cât mai
mare este grija duºmanilor neamului nostru sã o prezinte ca un dezastru
cumplit, pe care l-a suferit acolo partidul naþional. Noi ne dorim tot aºa
niºte dezastre peste tot – ºi lor le dorim tot aºa niºte biruinþi. Cã minþesc
în modul cel mai revoltãtor, asta e numai în bine înþelesul interes al nostru,
fiindcã numai publicul român, care a participat ºi va participa cu miile la
adunãrile naþionale, are cea mai bunã ocazie a se convinge cã dânºii
opereazã exclusiv numai cu minciuni. Deci, tot aºa înainte, de-a valma
cu Moritz di pi „Buk. Post“ ºi cu ceilalþi perciunaþi.

Dar sã spunem, în modul cel mai obiectiv, cele ce s-au petrecut în
Rãdãuþ:

Ajungând convoiul imposant, de mai multe mii de capete, în
grãdina salei de tir, unde era adunatã o mulþime imensã de lume, ºeful
partidului, Dr. Iancu Flondor, ºi membrii comitetului naþional au urcat
tribuna înaltã din minunata grãdinã ºi au aºteptat câteva minute sã se
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grupeze, jur-împrejur, miile adunate. Dupã ce s-a fãcut liniºte completã
ºi a încetat orice miºcare, dupã ce chiar ºi toþi pomii din împrejurime
erau încãrcaþi de mulþimea þãranilor adunaþi, ºeful partidului nostru se
adreseazã cãtrã miile adunate, vorbindu-le:

- Cinstiþilor gospodari!...
În acest moment, se aud fluierãturi asurzitoare din partea unui

mic grup de unguri, grupaþi în jurul superiorului din Volovãþ, a decãzutului
Dionisie Tofanel, care, din parte-i, striga ca un desperat: „Trãiascã
Simionovici!“.

Indignarea celor prezenþi era cumplitã, mai ales de aceea cã nici
nu se ºtia ce are de gând sã spunã dl Flondor ºi aceºti „obstrucþioniºti“,
comandaþi cu platã, încearcã sã „spargã adunarea“, dupã cum li-au ordonat
cei trei deputaþi absenþi.

Dupã cel mult zece minute de obstrucþie, câþiva þãrani au intrat în
ceata ungurilor nãimiþi ºi l-au luat pe sus pe dl Tofanel, aducându-l
frumuºel sus, pe tribunã, ºi zicându-i:

- Dacã ai ceva de spus, miºelule, atunci spune-o de aice, ca sã te
auzim cu toþii, nu sbiera, însã, ca un smintit!

A ajuns atâta. Ungurii, în numãr de cel mult 50 de inºi, toþi din
Andreasfalva, vãzându-se fãrã conducãtor, au apucat-o, unul câte unul,
la sãnãtoasa ºi, în decursul întregii adunãri, nu s-a mai auzit nici o notã
discordantã, nici mãcar o unicã întrerupere, aºa cã încercarea lor nebunã,
în loc sã li ajute, mai rãu li-a stricat, îndemnându-i pe toþi oratorii sã
loveascã mai energic în coarda sentimentelor celor adunaþi, ba
avântându-i adese pânã la înãlþimi ale însufleþirei ºi sinceritãþii inimei
româneºti, cum nu s-a mai auzit în adunãri poporale româneºti.

Aºa a vorbit dl Iancu Flondor aproape o orã întreagã, aplaudat
de toatã lumea adunatã acolo ºi argumentele aduse de Domnia Sa contra
calumniatorilor infami erau direct nimicitoare. Domnia Sa aratã, mai
întâi, cã comitetul naþional vine cu cele mai curate intenþiuni ºi bucuros
se supune judecãþii poporului. Condamnã miºelia acelora cari, fãrã a ne
asculta, au încercat sã zãdãrniceascã adunarea aceasta. Istoriseºte, apoi,
toatã afacerea cu Laura, care îi este foarte bine cunoscutã ºi deputatului
Simionovici, care, însã, admite sã se publice în fiþuica lor cele mai
neruºinate calomnii la adresa dlui Flondor.
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Afacerea e, aproximativ, urmãtoarea: Pãdurea „Laura“ constã din
523 pãrtãºii. Din aceste, au cumpãrat jidanii Axelrad Anhauch ºi alþi
parhuni succesive, pentru preþuri de nimic, majoritatea pãrtãºiilor, iar
Maidanek, care avuse cumpãrate direct de la pãrtaºi câteva pãrtãºii, a
cumpãrat, în fine, ºi pãrtãºiile de la ceilalþi jidani ºi a întrunit în mânile
sale cam la 400 din ele. Având el majoritatea tuturor pãrtãºiilor, tendinþa
lui mergea într-acolo ca sã punã laba ºi pe restul – tot cu preþuri de nimic
ºi pe cãile cele mai condamnabile.

Gospodarii, însã, cereau sã se facã despãrþirea pãrtãºiilor lor de
cele ale lui Maidanek, acesta, însã, nu o voia nici cu ruptul capului, cu
bine calculata intenþie ca sã-i constrângã pe þãrani sã i le vândã ºi pe ale
lor. Dumnezeu, însã, dã cã, în anul 1907, domneºte peste tot o crizã
cumplitã de bani ºi Maidanek ajunge în mare calamitate din cauza unui
ginere al sãu, cu numele Gottesman, din Coºciuia, care era ajuns la
faliment pentru niºte afaceri de lemn. Cuþitul îl ajunsese pe jidan la os ºi
nevoia l-a silit sã vândã pãrtãºiile sale din Laura.

Prin unii mijlocitori ai sãi, s-a apropiat acest jidan de dl Flondor,
îmbiindu-l sã cumpere numitele pãrtãºii. S-au întrepus cu tot adinsul ºi
alþi factori din þarã în sensul acesta ºi, în sfârºit, cu mare greu, dupã ce
s-a pus în înþelegere cu pãrtaºii þãrani din Vicov, dl Iancu Flondor s-a
decis sã cumpere pãrtãºiile de la Maidanek, cu atât mai mult cã însuºi
presidentul þãrii, Dr. Bleileben, l-a îndemnat la aceasta cu tot adinsul,
zicându-i cã el însuºi ar cumpãra „Laura“, dacã ar avea numai bani ºi de
n-ar fi presidentul þãrii, fiind convins de rentabilitatea afacerii.

În acelaºi timp, a promis presidentul þãrii, cu cuvântul sãu de
onoare, cã, în timpul cel mai scurt, va dispune sã se despartã pãrtãºiile
omeneºti de cele cumpãrate de la Maidanek. S-a ºi fãcut acest contract
fãrã întârziere, însã în el a pus presidentul codiþa dracului, menitã de-a
zãdãrnici toatã afacerea ºi, dupã putinþã, a-l ruina chiar pe cumpãrãtor.
S-a spus anume cã pãrtaºii singuriþi au dreptul de a recura în contra
despãrþirii – ºi duºmanii neamului nostru l-au pus la cale pe un anumit
parºiv, cu numele Aron Teiler, care avea încã o pãrtãºie acolo, sã facã
recurs contra despãrþirei ºi prezidentul þãrii, cel ce dãduse deputaþiunii
numeroase de oameni cuvântul sãu de onoare, a fost acela care s-a grãbit
sã primeascã recursul jidanului Teiler ºi sã zãdãrniceascã orice despãrþire.
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Se vede cã la acest act prezidial de-aºi cãlca cuvântul sãu de onoare l-a
împins numai înalta sa înþelepciune de guvernare ºi cinstea de ºef al
administraþiei publice.

Trei ani de zile sunt de când pãdurea „Laurei“ este închisã ºi
capitalul de peste jumãtate de milion, bãgat în ea ºi plãtit în bani gata lui
Maidanek, stã degeaba, iar cametele pentru el, care au trebuit plãtite în
numerar, se urcã peste 120.000 coroane. Toate acestea din cauzã cã
prezidentul þãrii ºi-a cãlcat cuvântul dat ºi s-a dovedit cã stã în slujba
duºmanilor noºtri, cari ar dori sã-l ruineze pe un bãrbat neînfricat cum e
dl Iancu Flondor.

Ce se mai poate aºtepta, acuma, de la acest om? Nu i-a rãmas,
deci, dlui Flondor alta decât sã cearã despãrþirea pe cale judecãtoreascã.
Tot aºa cum judecãtoria desparte pe frate de frate cu averea moºtenitã de
la pãrinþi, tot aºa poate ea sã-i despartã ºi pe gospodarii pãrtaºi de massa
pãrtãºiilor cumpãrate de la Maidanek. Aceasta o ºtie prea bine deputatul
Simionovici, însã, pentru a-l calomnia pe dl Flondor ºi a-l înjosi în faþa
poporului, publicã, în gazeta lor neruºinatã, minciuni cã dl Flondor i-a
pârât pe pãrtaºii þãrani din Vicov.

Vorbitorul se provoacã chiar la însãºi mãrturia pãrtaºilor presenþi
ºi demonstreazã adevãrul ziselor sale cu înºiºi aceºti martori. Pãcat cã
n-a fost dl Simionovici de faþã, sã simtã nemernicia uneltirilor scârboase
ce le fãuresc miºeii de la gazeta lor în contra dlui Flondor ºi a comitetului
naþional. Dar vom reveni asupra acestei cestiuni importante.

Al doile vorbitor e dl Florea Lupu, care spulberã toate clevetirile
în contra Centralei, dovedind cã jidanii ºi ceilalþi duºmani ai neamului
nostru au cel mai mare interes sã surpe autoritatea acestei instituþii
economice. Despre aceste argumente ale dlui Lupu ºi celelalte ce mai
sunt de spus despre decursul deosebit de demn al adunãrii de la Rãdãuþi
vom mai vorbi de altãdatã (Patria, nr. 57 din 26 august nou 1909, pg. 3).

*
Din Rãdãuþi. Dumineca trecutã s-a þinut în Rãdãuþi o mare adunare

creºtineascã, la care au participat atât Românii, cât ºi Nemþii. Adunarea,
convocatã de dl A. Halus, a fost prezidatã de prefectul în penziune, dl
Nicanor Macovei, ºi s-a ocupat, între altele, ºi cu atitudinea liberalilor
faþã de noua lege electoralã, hotãrându-se ca, contrar tendinþelor acestora
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de a zãdãrnici sancþionarea ei, sã se trimitã o rezoluþiune autoritãþilor
supreme ºi prezidiului partidului creºtin social din Viena ca sã stãruiascã
pentru sancþionarea acestei legi. În ce priveºte repausul duminical al
cârºmelor, s-a luat hotãrârea ca sã se facã paºii necesari ca acestea sã fie
închise de Sâmbãta, dupã-amiazãzi, pânã Luni, dimineaþã.

În ce priveºte alegerile pentru consiliul comunal al oraºului
Rãdãuþi, s-a hotãrât ca creºtinii sã meargã mânã în mânã pentru a delãtura
din aceastã corporaþiune elementele jidoveºti. În scopul acesta, se vor
þinea, în fiecare Duminicã, adunãri, cari vor avea sã prepare alegerile.

Adunarea a fost cercetatã de peste 400 bãrbaþi (Patria, nr. 86 din 5
decembrie nou 1909, pg. 3).

*
Jidanii din Rãdãuþi. Pentru una din zilele trecute, a fost convocatã,

în Rãdãuþi, o adunare a creºtinilor din acest oraº spre a se sfãtui în
chestiunea alegerilor comunale, cari vor urma în curând.

Cu toate cã aceastã adunare a fost anunþatã la timp ºi s-a fost
asigurat ºi localul în care avea sã se þinã – sala comunalã – mare li-a fost
mirarea creºtinilor când au aflat sala ocupatã de un numãr de jidani, în
frunte cu jidanul Terner, veniþi acolo sã þinã ºi ei o adunare în acelaº
scop.

Protestãrile creºtinilor, veniþi la aceastã adunare în numãr de peste
500 bãrbaþi (de la ºtirea anterioarã, din aceeaºi coloanã de ziar, numãrul
„bãrbaþilor“ creºte cu 100! – n.r.), au avut drept urmare cã jidanii, adunaþi
în acea salã, au recurs, fãrã întârziere, la concursul gendarmeriei ºi al
autoritãþilor comunale, cerând scut înarmat contra „atentatului creºtinesc“
îndreptat contra lor. Aceastã cerere a avut succesul dorit, cãci primarul
oraºului, Zukowski, s-a ºi înfãþiºat imediat pentru scutul jidovilor sãi.

Înfruntat fiind de creºtinii adunaþi cum de a putut sã punã sala,
pentru acelaºi timp, la disposiþiunea a douã partide, domnia sa s-a scuzat
cu o neînþelegere ºi a dispus ca adunarea creºtineascã, la care erau de
faþã peste 500 bãrbaþi, sã se þinã în alt loc, pe când pe cei 20 jidovi, cari
nu anunþaserã adunarea în mod legal, i-a lãsat în sala comunalã. Halal de
un astfel de primar. Va sosi, în curând, timpul sã ne socotim ºi cu el
(Patria, nr. 86 din 5 decembrie nou 1909, pg. 3).

*
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În preajma alegerilor comunale din Rãdãuþi. Din Rãdãuþi ne
sosesc plângeri peste plângeri asupra volniciilor actualului consiliu
comunal ºi asupra felului vitreg cum sunt tratate cerinþele juste ale
elementelor emancipate de jugul jidovesc. Actualul consiliu comunal, în
frunte cu primarul oraºului, stã absolut în serviciul jidanilor. Alegerile
nouã nu s-au fãcut încã, fiindcã dumnealor nu voiesc sã recunoascã la o
mulþime de creºtini, mai ales Români, dreptul de alegãtori pe motive
ridicole, iar numãrul alegãtorilor jidani se sporeºte la fiecare nouã
redactare a listelor cu sutele, recunoscând dreptul de alegãtori la toþi
jidanii pripãºiþi din toatã lumea. Neruºinarea merge aºa departe cã-i ºterg
pe Români din liste, sub cuvânt cã ar fi veniþi din România ºi nu ar fi
bãºtinaºi. Va sã zicã, perciunaþii sunt bãºtinaºi, iar Românii au venit, cu
torba în spate, la Rãdãuþi!

Actualul consiliu comunal are, însã, motive foarte vajnice cã þine
cu atâta tenacitate la cârma oraºului. Se teme de o revizuire mai
amãnunþitã a felului cum a gospodãrit averea comunalã, din care cauzã
se þine, se vede, ºi bilanþul, ºi preliminarul pentru anii 1908 ºi 1909 se-
cret, cu toate cã legea cere sã fie publicat la vreme.

Zilele trecute, a fost o deputaþiune pe la toate forurile competente
ca sã cearã sanarea acestor stãri anormale, dar tare ne temem cã nu va
folosi mult plângerea aceasta, cãci dã, la noi au numai jidanii dreptate
sau cei ce stau în serviciul lor.

Comitetul þãrii va cere, poate, ca sã plãteascã reclamanþii
cheltuielile pentru anchetarea cazului, cãci îi vorba doar de reclamanþi
creºtini ºi creºtinii n-au aceleaºi drepturi în þarã ca ºi jidanii! Noi aºteptãm,
însã, cã mãcar de astãdatã nu le va face comitetul þãrii pe placul Jidanilor
ºi va trimite un comisar la Rãdãuþi, care va ºti sã-ºi împlineascã datoria,
spãrgând cuibul viespilor jidoveºti, cãci e timpul suprem sã se facã ordine
ºi acolo.

De la alegãtorii români din Rãdãuþi aºteptãm cã vor merge toþi
solidari contra jidanilor ºi jidoviþilor, ca sã ne putem emancipa, odatã,
de acel jug ruºinos, care ne apasã de atâta vreme. Ar fi timpul suprem ca
sã fie lãsate la o parte toate ambiþiile personale ca sã poatã reuºi alegerile
aºa cum recere interesul obºtesc.

De ce pot fi Jidanii solidari ºi de ce sã nu poatã fi Românii? Sau
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cred, poate, anumite persoane cã mântuirea neamului ne va veni de la
Jidanii cu cari s-au aliat dumnealor? Dumnealor nu-ºi dau seama de câtã
importanþã ar fi avut pentru noi ca sã nu mai fie Rãdãuþii sub stãpânirea
Jidanilor, cari exploateazã fãrã de scrupul cel mai bogat district din
Bucovina. Prin legea ast nouã (noua lege electoralã – n.r.), ni s-a dat în
mânã o armã puternicã, cu care am putea uºor nimici, pretutindene,
influinþa nefastã a Jidanilor, dar ce folos, dacã nu ºtim s-o întrebuinþãm.

Cum sã ne desrobim economiceºte, dacã dãm noi, din bunãvoie,
puterea pe mâna Jidanilor la sate ºi la oraºele din provincie? Cine sã
promoveze interesele comercianþilor creºtini, unde sã afle ei un razim,
dacã ajung în consiliile comunale de prin oraºe cei mai mari duºmani ai
oricãrei întreprinderi comerciale a unui creºtin? Pânã când atâta nepãsare
faþã de toate interesele noastre cele mai vitale? Sau cred, poate, Rãdãuþenii
cã Jidanii au luat patent de la Dumnezeu pe întreg negoþul ºi pe toate
consiliile comunale de prin oraºe cei mai mari duºmani ai oricãrei
întreprinderi, aºa, dupã plac, cãci noi nu ºtim sã ne organizãm, noi nu
ºtim sã fim solidari în luptã cu cei ce cautã sã ne piardã. Noi ne certãm ºi
ne divizãm puterile chiar în momentele cele mai critice ºi toate acestea
le facem de dragul ºi pe placul Jidanilor.

Cât de bine ar fi sã disparã, mãcar de data aceasta, orice
neînþelegere dintre Românii din Rãdãuþi, sã se alieze cu ceilalþi creºtini
ºi sã nu rãmâie nici urmã de Jidan prin consiliul comunal!

Acel Rãdãuþean român care va vota pentru vreun candidat Jidan
va fi un trãdãtor ticãlos al intereselor neamului nostru ºi ar face foarte
bine sã se facã chiar jidan ºi cu credinþa! (Patria, nr. 40 din 26 mai nou
1910, pp. 1, 2).

*
Apel. Duminicã, în 15 Maiu 1910, s-a þinut în Rãdãuþi adunarea

generalã a Societãþii Prisãcarilor din districtul Rãdãuþilor.
La adunarea aceasta s-a hotãrât, între altele, ºi þinerea unui curs

teoretic ºi practic despre albinãrit, care sã dureze cel puþin 2 zile, începând
la 1 Iulie stil nou.

Cursul acesta se va þinea, însã, numai atunci, dacã se va anunþa un
numãr mare de participanþi. Fiind albinãritul cel mai frumos, cel mai
plãcut ºi chiar ºi cel mai rentabil ram al agriculturei, ar fi de dorit ca
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numãrul participanþilor sã fie cât se poate de mare. Anunþãrile se fac
gural sau scrisual la subsemnatul, pânã cel târziu la 15 Iunie a.c. Onorata
inteligenþã este, deci, respectuos rugatã sã binevoiascã a înºtiinþa despre
aceasta ºi pe poporenii noºtri ca sã participe ºi ei la cursul acesta. La caz
cã s-ar anunþa un numãr corespunzãtor (40-50) de participanþi din
districtul Sucevei, atunci aº þine un curs separat ºi în districtul acesta.

Tot la aceastã adunare s-a pus la cale ºi înfiinþarea unei Societãþi
pentru asigurarea vitelor cornute ºi a cailor. Cât de trebuincioasã ºi
cât de folositoare este o astfel de societate o ºtie fiecare gospodar care
are vite; cãci câte boli, câte nenorociri sau alte întâmplãri primejdioase
nu-i ameninþã, în fiecare moment, vituþele sale ºi, nu o datã, ºi existenþa
sa întreagã. Deci ºi aici s-ar aºtepta ca anunþãrile sã fie cât de numeroase.
Statutele s-au trimes deja spre aprobare la guvern. Anunþãrile se fac la
domnii preoþi, învãþãtori sau la bãncile raiffeisiane ºi se trimit, apoi,
cumulativ pânã cel târziu la 20 Iunie a.c. la adresa subsemnatului.

Societatea îºi are sediul în Rãdãuþi ºi se estinde, pentru micºorarea
riscului, asupra întregului district politic. Totuºi, numai acele comune
vor putea intra în sânul societãþii în cari vor fi anunþate cel puþin 40 de
vite cornute sau cel puþin 25 cai spre asigurare. Membrii sunt datori,
conform statutelor, a-ºi asigura toate vitele apte pentru asigurare la
societate. Premia anualã e fixatã cu 2% pentru vitele cornute ºi 3% pentru
cai din valoarea asigurãrii. Asigurarea se estinde asupra acelor pagube
cari s-au întâmplat prin peirea sau tãierea de nevoie a animalului asigurat.

Fraþilor intelectuali! Timpul fraselor goale, însã pompoase, cu cari
se fericea, odinioarã, poporul nostru s-a trecut deja, noi trãim, acuma, în
era activitãþii reale ºi trebuie sã þinem, deci, cont de aceasta dacã voim
ca poporul nostru sã înainteze. Vã rog a ni sprijini.

Cu deosebitã stimã: / Vasile Strachinã, / învãþãtor agricol în
Rãdãuþi (Patria, nr. 41 din 30 mai nou 1910, pg. 3).

*
Comitetul judeþului Rãdãuþi, ales în ziua de 26 Decemvrie 1910,

stil nou, s-a constituit precum urmeazã:
Preºedinte: Dimitrie Dan, protopop în Straja; vicepreºedinte:

Zaharie Zub, econom în Horodnicul-de-sus; secretar: Aurel Þurcan,
administrator silvic în Vicov-de-sus; cassar: Dorimedont Vlad, supe-
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rior în Putna.
Membrii comitetului: George Bucevschi, primar în Frãtãuþul

vechiu, George Puha, primar în Bilca, Constantin Andriºan, primar în
Frãtãuþul nou, Vicol, primar în Volovãþ, Nicolai Belibou, primar în
Vicovu-de-sus, Gavril Nistor, econom în Vicovu-de-sus, Constantin
Popovici, paroh în Vicovu-de-jos ºi Ioan Fedorciuc, superior în Suceviþa
(Foaia Poporului, nr. 2 din 7 ianuarie 1911, pg. 12).

*
Din Rãdãuþi. Apel. Primim urmãtorul apel, cãruia îi facem loc cu

plãcere în coloanele ziarului nostru:
„Prea stimate Domnule,
Timpul fraselor goale ºi pompoase, cu cari se fericea odinioarã

poporul nostru, s-a trecut deja. ªi e bine cã s-a trecut mãcar acuma, cã
azi, când toate neamurile ºi popoarele din lume se aflã într-o continuã
luptã de concurenþã pentru înaintare ºi propãºire, o stagnare din partea
noastrã ne-ar duce desigur la peire.

Lozinca tuturor neamurilor ºi mai cã a tuturor stãrilor ºi breslelor,
a sãracilor ºi a bogaþilor, a muncitorilor ºi a capitaliºtilor este, astãzi,
organizarea economicã, cãci fiecare e pãtruns de adevãrul cuvintelor:

„Unde-i unul nu-i putere la nevoi ºi la durere;
Unde-s doi puterea creºte ºi duºmanul nu sporeºte“.
Dacã stãri ºi neamuri nepericlitate în existenþa lor se organizeazã

azi pe bazã economicã, cu atât mai mare nevoie avem noi, Românii
bucovineni, de organizãri economice. Numai acela e în stare sã cunoascã
cât de înapoiaþi suntem noi în cele mai multe privinþe, care a avut
ocaziunea sã vadã ºi alte popoare.

Deci, dacã voim sã nu ne stângem ca popor de pe acest scump
petec de pãmânt, atunci fiecare din noi, fãrã deosebire de stare ºi etate,
trebuie sã munceascã din rãsputeri la ridicarea ºi înaintarea poporului
nostru, cãci cum sã înainteze gospodarul nostru ºi sã-i meargã bine ºi cu
dânsul ºi naþiunei întregi, când toate cele ce îi trebuiesc se scumpesc, pe
când productele câmpului sãu, câºtigate cu atâta muncã, ºi vitele sale,
crescute ºi þinute cu atâta greu, trebuie sã le deie cu cât îi oferã neguþitorii
organizaþi ºi rafinaþi.

Deci, ca sã facem un pas înainte pe terenul acesta, am înfiinþat în
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Rãdãuþi „Însoþirea de cumpãrare ºi vânzare Albina“, care, dupã titlul ºi
menirea ei, are de scop a mijloci oriºice cumpãrare de obiecte
trebuincioase membrilor ei ºi astfel a ni emancipa de influenþa ºi jugul
strãinilor ºi a ni creºte totodatã ºi un numãr de tineri comercianþi, de care
avem aºa mare lipsã. Darã o însoþire românã comercialã, fãrã de sprijinul
onoratei inteligenþi ºi a poporului nostru, nu poate sã prospereze ºi nici
chiar sã existe, cãci ea e împreunatã cu spese foarte mari.

Având, deci, însoþirea „Albina“ o menire aºa de înaltã ºi de
frumoasã pentru naþiunea noastrã, atunci datoria noastrã, a tuturor
Românilor adevãraþi, e ca sã o sprijinim din rãsputeri prin cumpãrarea
tuturor mãrfurilor numai de la prãvãlia ei ºi aceea cu atât mai mult, fiindcã
ea nu pretinde jertfe bãneºti ca alte societãþi, ci ni oferã numai mãrfurile
cele mai bune cu preþuri relativ ieftine.

Dacã se ºi întâmplã vreodatã cuiva vreo neplãcere, ceea ce se
întâmplã nu o datã ºi la cei mai renumiþi ºi versaþi comercianþi, atunci nu
trebuie doarã sã fim aºa de pedanþi ºi neindulgenþi tocmai cu societatea
noastrã, a tuturora, cari n-am trãit pânã acuma lângã teºghea, ci din contrã,
fiecare din noi e dator sã conlucre la înlãturarea neplãcerilor, ca pe viitor
sã devenim cât se poate de perfecþi. Deci, în lãturi, fraþilor, cu
indiferentismul cosmopolit ºi cu naþionalismul de paradã ºi hai sã ne
întâlnim ºi unim la muncã realã ºi sigur mântuitoare. Suntem puþini ºi
dacã ºi aceºtia ne vom separa ºi împrãºtia, atunci unde vom ajunge?

Cine sã ne ajute ºi sã ne mântuiascã?
E timpul suprem ca fiecare din noi, care mai calcã încã pragurile

prãvãliilor strãine (ºi de aceºtia sunt foarte mulþi nu numai în Rãdãuþi,
dar în toate pãrþile – nota redacþiei „Foaia Poporului“), sã se ruºineze de
sine însuºi, cãci nu numai cã se degradeazã ºi înjoseºte singur ca Român
înaintea strãinilor, arãtându-ºi valoarea naþionalismului sãu, ci ni aduce
ºi pagube materiale ºi naþionale, dând câºtigul în mânile strãinilor ºi
întãrind strãinismul, care ºi aºa ne copleºeºte ºi ne înlãturã din toate
poziþiunile noastre.

În fine, ar fi bine dacã toþi acei factori din comuna D-voastre, cari
doresc ºi au bunãvoinþa de a conlucra la înaintarea ºi întãrirea neamului
nostru sã se uneascã într-un fel de comitet, cam ca comitetul naþional, ºi
sã ne înºtiinþeze, ca sã-i putem invita la o consfãtuire (congres) pentru
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aflarea ºi statorirea mijloacelor de înaintare a poporului nostru.
Dorindu-vã an nou fericit, semnãm cu deosebitã stimã / Teofil

Simionovici, / deputat în parlament ºi dietã / Direcþiunea: C. Strachinã,
Dr. I. Tarnavschi, A. ªesan, G. Popadiuc, T. Polonic, M. Dolinschi, I.
Berlinschi, E. Hreniuc, E. Mihalcean (Foaia Poporului, nr. 6 din 5
februarie 1911, pg. 13).

*
Alegerile din cercul electoral Rãdãuþ. Poporul român din

districtul Rãdãuþului e revoltat pânã la scârbã de cele ce s-au petrecut
la alegerea din 28 Aprilie 1911 în favorul Verwalterului din Vicovu-
de-sus (Aurel Þurcan, membru ºi sprijinitor financiar al tuturor
societãþilor culturale româneºti din Rãdãuþi, despre care, în articolele
anterioare, s-a vorbit la superlativ – n.r.). Îmblau bieþii þãrani, a doua
ºi a treia zi dupã alegere, ca uciºi, încât vã spun sincer cã nu mã
înghesuiam sã li vorbesc ceva, cãci citiam pe feþele lor amãrãciunea
de care erau stãpâniþi cã au pierdut la alegere pe cela de care li era
mai drag în lume, pe dl George Tofan (George Tofan, iniþial partizan
al lui Florea Lupu, care l-a „onorat“ cu pomenile Centralei însoþirilor
Raiffeisiane, conducea, alãturi de Iancu Nistor, „Junimea literarã“, iar
aceastã camaraderie cu Nistor îl va muta, încet, dar sigur ºi, în bunã
parte, meritat, în legendã – n.r.).

Te durea inima când auziai pe câte unul zicând: „Ce-o sã fie cu
noi? La ce plãtim bir aºa de greu, ca sã ni încalice beþiile unor prãpãdiþi?“.

Altul zice, iarãº, cã asta ne-au fãcut-o vornicii cu bãtãuºii lor, puºi
anume pentru astfel de lucruri, bereznicii, jidanii, preoþii (Nu toþi! – nota
redacþiei „Foaia Poporului“) ºi vreo câþiva învãþãtoraºi, cãrora li place
bãutura.

Cu durere trebuie sã constatez cã, dupã cum am auzit ºi vãzut,
s-au purtat ca pãstori adevãraþi numai preotul din Badeuþ, Horodnic-de-
jos ºi Vicov-de-jos, pe când ceilalþi, ei ºtiu mai bine ce au fãcut (În
interesul adevãrului trebuie constatat ºi alþi preoþi venerabili ca pãrinþii
Nichitovici, Zugrav, Bacinschi, Calancea, Boca, parohul, au þinut sã
pãstreze neutralitatea – nota redacþiei „Foaia Poporului“). Chiar ºi dl dr.
Pãsãilã, teolog absolvant, care se hrãneºte în internat, fiind acolo pre-
fect, a agitat pe pielea internatului contra domnului George Tofan, cu
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toate cã ºi dumnealui e fiu de þãran. Azi-toamnã, am umblat de la casã la
casã, cu un þãran din Volovãþ, deputatul comitetului comunal George a
Simion Hâj ºi am strâns pâne pentru internatul din Rãdãuþi; aceasta
n-am fãcut-o cu scop ca sã dau domnului dr. Pãsãilã mai mult prilej de a
agita pentru domnul Verwarter.

Învãþãtorii din Satulmare, Putna, Vicov-de-sus ºi Straja au petrecut,
pare-mi-se, în amorþealã ca urºii iarna ori poate au prins ºi ei frãþie cu
dracul.

Cum aº zice mai bine, a fost un blãstãm pe capul þãrãnimii din
districtul Rãdãuþi cã se bucurã azi toþi rãii, cã au biruit miºeii. Bunul
Dumnezeu s-a îndurat ºi a trimis þãranilor, spre mângâiere ºi uºurarea
traiului, pe dl George Tofan, fiu adevãrat al lor ºi sânge din sângele lor,
care poartã în suflet acelaº dor ºi dragoste pentru limba neamului
românesc, propãºire ºi luminã, ºi-i cu tragere de inimã pentru þãran ca ºi
domnii Florea Lupu ºi Aurel Onciul.

Dar ce sã vezi?
S-au înspãimântat duºmanii ºi jupitorii þãranilor, potrivnicii celor

bune, fiind slujitorii diavolului, de care îºi întoarce Dumnezeu totdeauna
faþa, cã dl George Tofan va uºura traiul þãranului, pe când traiul
nesãþioºilor ar fi trebuit sã se scumpeascã, s-au unit cu toþii ºi s-au îndreptat
ºi cu bani cãtrã niºte suflete româneºti care, pentru lãcomia banilor,
nu-ºi cruþarã dinþii rãutãþii de a se vinde singuri pe ei ºi neamul lor. Toþi
trãiesc numai de pe spatele þãranului oropsit ºi, totuº, cei ce au pornit o
agitaþie turbatã contra dlui G. Tofan, n-au voit sã-l cruþe aceºti oameni
cu figurã omeneascã, care nu au conºtiinþa binelui ºi a rãului. Pentru
ambiþiune, pentru un amor propriu rãu înþeles, pentru a figura ca ceva
marcant în lumea asta înmulþitã de proºti ºi nebuni înfumuraþi, n-au lãsat
pe dl G. Tofan sã ajute þãranilor lipsiþi de ajutor ºi sfat bun. Ce rãutate!
Ce blãstãmãþie! Ce fãrãdelege! Þãranul li dã acestor demagogi neruºinaþi
toate cele trebuincioase ºi ca rãsplatã îi scot ochii, ca sã rãmâie chiori ºi
veºnic încunjuraþi de nãcazuri ºi zile pline de suferinþi. Aceºti oameni
rãi se pot asãmãna cu cei cãtrã care a þintit Mântuitoriul cuvintele: „Vai
vouã cãrturarilor ºi fariseilor fãþarnici, cari voi vã asemãnaþi mormintelor
cele vãruite, cari se aratã pe dinafarã frumoase, iar pe din lãuntru sunt
pline de oase de morþi ºi de toatã necurãþia“. Întotdeauna cel bun ºi
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desinteresat, care ºi-a fãcut un ideal în viaþã din lupta pentru redeºteptare
naþionalã, a fost împroºcat de balele rãutãþii.

*
Dl George Tofan avea sã fie, cu toate acestea, ales, cãci i-au lipsit

puþine voturi spre a avea majoritatea recerutã, însã telegramele false ce
s-au trimis prin toate satele, cã se retrage, ºi beþiile ce se fãceau, în aceeaº
zi, chiar sub acoperiºul casei unde se fãceau alegerile, i-au rupt o mulþime
de voturi. Aºa la noi, în Volovãþ, am vãzut cum îºi chiamã vornicul plãeºii,
ºi Vasile a Precup Vicol pe cari alegãtorii îi apuca în casã ºi îi cinstea,
dându-li þãdulicã albã cu numele Aurel Þurcan. O samã de oameni erau
cuminþi ºi, când ieºeau afarã, cereau de la mine þidulele cu numele lui
George Tofan ºi lipiau deasupra, peste Aurel Þurcan.

Chiar ºi vorniceasa s-a înfuriat asupra alegãtorilor ºi a ocãrât pe
mai mulþi oameni, între ei ºi pe mine, ºtiind biata femeie cã nu þin cu
Verwalterul, ci cu dl G. Tofan.

Nu mai frumos s-a purtat ºi juratul Samuil Robu, fiind membru
ºi în comisiunea de alegere. Îmi istorisesc oamenii cã acest jurat îi cinstea,
dimineaþa, pe alegãtori în casa lui Xenofan Buliga ºi li spunea sã deie
glasul lui Þurcan. Am observat chiar singur ºi am fãcut atent pe George
a Simion Hâj, Nichifor Lupãºtean ºi Clement Buliga cã numitul
Samuil Robu luase þidule de votare de pe masã ºi lipea pe ele, sub masã,
þidule albe, de bunã samã cã aceºti trei, ce au stat lângã el, au vãzut
aceasta, dar n-au avut ce face, cu toate cã au fost aderenþii dlui Tofan.

Mi se istoriseºte cã dl Beigeordnet Samuil Robu a ieºit, Duminicã
sara, cu plãeºii, din casa în care se fãceau beþii în ziua de alegere, în
drum ºi, prinzând pe gospodarul Vichenti ºi fiul sãu, Ioan Iliºoi, Toader
Vicol, Petre Baleanu ºi Vasile Halip, toþi tofaniºti, li-au spart capurile
cu parii pentru cã strigarã „Jos cu Þurcan ºi sus cu Tofan!“.

Iatã, deci, cum s-au fãcut alegerile în favorul Verwalterului. ªtiu
cu siguranþã cã toþi cei ce n-au glãsuit pentru dl George Tofan se cãiesc
azi ºi se bat cu pumnii în piept de ceea ce au fãcut. Acelora ce n-au
glãsuit pentru dl Tofan nu li se poate lua în nume de rãu, cãci, fiind beþi,
n-au ºtiut ce fac.

Vedem cã mare pomanã ºi-a fãcut dl Verwalter, încât te temi a ieºi
pânã în drum, cãci ºi azi beau rãii ºi beþivii, ºi sã ceartã numai cu oamenii
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cinstiþi, care îºi pãzesc lucrul.
Þãranii cinstiþi vor þine minte pe dl Verwalter, cã peste tot locul îl

pomenesc ce a fãcut. Îl asigur pe Verwalterul cã ºtim cu toþii, precum
ºtie ºi dumnealui singur, ce fel de simpatii l-au ales deputat în sfatul
þãrii. Eu îmi voi da, cinstiþilor gospodari, toatã silinþa sã-l urmãresc pe dl
Verwalter ce nãsdrãvãnii o sã facã ca deputat ºi-l voi demasca (o campanie
violentã împotriva românilor din partidele adverse, în frunte cu Dionisie
Tofanel, învãþãtorul superior din Volovãþ ºi statornic animator cultural
în Rãdãuþi, începe chiar din acest numãr al gazetei „Foaia Poporului“ –
n.r.), ca sã vedeþi pe cine aþi ales. Pânã atuncea, sãnãtate bunã. / Eugen
Smocot“ (Foaia Poporului, nr. 22 din 14 mai 1911, pp. 7, 8).

*
Alegerile comunale din Rãdãuþi. În 3 Faur 1914, au aflat loc

alegerile comunale din oraºul Rãdãuþi. Românii, peste o mie de alegãtori
de toþi, unindu-se, de data asta, cu creºtinii nemþi, au avut o reuºitã
mulþãmitoare. Au fost aleºi în corpul II 10 deputaþi comunali, faþã de 7,
cari au fost pânã acum. Se vede cã s-a mai trezit ºi în Rãdãuþi conºtiinþa
Românilor de acolo, cari, pânã acum, nu se puteau desbãra de Jidovi
(Foaia Poporului, nr. 7 din 15 februarie 1914, pg. 11).

*
Adunarea din Rãdãuþi. (Întâmpinaþi cu sãcãluºi, cu cãlãreþi,

muzicã ºi o pãreche de colaci. – Peste o mie de gospodari în salã. –
Hargatul „cu cheltuialã“ a lui Þurcan dat pe uºã afarã).

Seria sa de adunãri poporale, Partidul þãrãnesc a sfârºit-o, Vineri,
în Rãdãuþi, cu aproape acelaºi triumf cum ºi-a început-o la Câmpulung.

La garã, ne trezirã întâi bubuituri de sãcãluºe. Înaintea trenului ne
aºteptau sute de gospodari din toate satele þinutului Rãdãuþi. În fruntea
mulþimei, vreo 12 flãcãi voinici formau avant-garda cãlare. Un taraf de
muzicanþi ne primi cu „Deºteaptã-te Române“. Dl notar Dolinschi ne
primi cu câteva cuvinte calde de întâmpinare, cãpitanul nostru, Aurel
Onciul, primind o pãreche de colaci frumoºi ºi un drob de sare, mulþãmi
gospodarilor pentru primirea frumoasã.

Cu întreg alaiul ne pornirãm spre sala Germanã. Din toate pãrþile
oraºului se adunã þãranii. La întrare, înghesuialã mare. Cu chin ºi vai
strãbatem prin mulþime. Sala se împle pe loc. Lumea se nãduºeºte ºi nici
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nu poate întra întreagã.
Domnul Aurel Onciul face o sãriturã pânã la cãpitenie, unde

comisarul apãrarist (gruparea preotului George Sârbu care refuza
„sanarea“ Centralei raiffeisiane prin intervenþia financiarã a statului –
n.r.) Litviniuc, anume conchemase, pe timpul acela, o adunare a
primarilor din district, ca sã nu aparã la adunare.

Domnul Onciul soseºte, însã, îndatã ºi, în faþa a cel puþin o mie de
oameni, deschide adunarea. Lumea ascultã cu atenþie cuvântarea sa
liniºtitã ºi înþeleaptã. Dupã domnia-sa, dl Reuþ, cu obicinuitu-i ton aspru,
trãzeºte furtunã mare în adunare. Proteste în contra fondului ºi a
preoþilor. Dar se aflã un hargat de-a lui Þurcan, un bereznic care „era
cu cheltuialã“, cum a zis un þãran, ºi încearcã sã facã tãrãboi. Cei din
jurul lui se mânie, stând gata sã-l înghitã de ciudã. Neastâmpãrându-se
buclucaºul, vreo câþiva gospodari îl înhaþã de guler ºi-l dãdurã afarã. Se
face liniºte. Dl Reuþ îºi sfârºeºte cuvântarea cu aclamaþii entuziaste.

Se ridicã dl Chisanovici. Înainte de a-ºi începe referatul, mustrã
aspru purtarea necuviincioasã a deputaþilor apãrãriºti, cari numai de
bucluc ºi de vorbe sunt buni, lasã, însã, ca în satul lor, Vicovul de jos, sã
se fure din gros atât în comunã, cât ºi la Banca sãteascã (în sistem
Raiffeisen, condusã, ca peste tot în Bucovina, de „popii lui Sârbu“, care,
pânã în 1910, fuseserã ai aliatului lui Aurel Onciul, coruptul Dr. Florea
Lupul – n.r.). Sfârºindu-ºi domnia-sa referatul, fu aclamat cu mare
însufleþire, mai cu samã de cãtrã Vicoveni. Dupã domnia-sa, a vorbit
foarte frumos prof. dl Liviu Marian (prozator, poet, critic literar, acti-
vist cultural plin de nobleþe ºi, nu în ultimul rând, fiul lui Simion Florea
Marian – n.r.). Cuvântarea domnie-sale, plinã de spirit, asprã fãrã îndurare,
limpede ºi rostitã în grai þãrãnesc, trezi mare însufleþire în adunare.
Sfârºeºte, apoi, fruntaºul cetãþean din Rãdãuþi, dl Larionescu. Domnia-
sa lãmureºte rostul tovãrãºiei politice nou înfiinþate ºi aduce dovezi despre
vrednicia deputaþilor þãrãneºti.

Ca ºi în celelalte adunãri, lumea se duce la cãpitãnie, unde
cãpitanul, dl Aurel Onciul, reînnoieºte credinþa cãtrã Împãrat. Muzica
cântã „Doamne sfinte“, iar mai mulþi tineri þãrani cântã cu noi acelaºi
imn.

Dupã adunare, am petrecut la masã cu mai mulþi fruntaºi învãþãtori
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din district, pornindu-ne, apoi, petrecuþi de þãrani, la garã.
Astfel s-a terminat seria de adunãri, tot cu triumf ºi cu izbândã.

Deie Domnul ca cuvântul democtraþiei, semãnat în întreaga þarã, sã aducã
roade bogate, spre fericirea þãrãnimii ºi spre scârba tuturor duºmanilor
noºtri (Foaia Poporului, nr. 23 din 7 iunie 1914, pp. 5, 6).

*
Lista Românilor rãdãuþeni cãzuþi ºi rãniþi pe câmpul de luptã”

al Austriei.
Lista din 8 iulie 1915 (Viaþã nouã, nr. 157): Ciuc Teodor, Rãdãuþi,

fruntaº, Regimentul 22, rãnit; Marinceac Vasile, Rãdãuþi, infanterist,
Regimentul 22, mort; Nichiforiuc Artemie, Rãdãuþi, caporal, Regimentul
22, mort;

Lista din 25 iulie 1915 (Viaþã nouã, nr. 158): Hâncu Dumitru,
Rãdãuþi, infanterist, Regimentul 22, rãnit; Palþei Partenie, Rãdãuþi,
infanterist, Regimentul 22, rãnit; Panciuc Costin, Rãdãuþi, infanterist,
Regimentul 22, rãnit; Pãsãilã Simeon, Rãdãuþi, infanterist, Regimentul
22, rãnit; Pascar George, Rãdãuþi, rezervist, Regimentul 22, rãnit;

Lista din 6 august 1915 (Viaþã nouã, nr. 159): Simota Petru,
Rãdãuþi, infanterist, Regimentul 22, rãnit; Sucevan Vasile, Rãdãuþi,
infanterist, Regimentul 22, rãnit; Sevciuc Vasile, Rãdãuþi, infanterist,
Regimentul 22, rãnit; Tofanel Ion, Rãdãuþi, rezervist, Regimentul 22,
mort; Tudosã Victor, Rãdãuþi, infanterist, Regimentul 22, rãnit; Zelinschi
Ion, Rãdãuþi, infanterist, Regimentul 22, rãnit;

Lista din 31 octombrie 1915 (Viaþã nouã, nr. 165): Postolachi
Gavril, Rãdãuþi, infanterist, Regimentul 80, rãnit;

Lista din 5 martie 1916 (Viaþã nouã, nr. 176): Halus Constantin,
Rãdãuþi, infanterist, Regimentul 22, prizonier Moscva, Rusia;

Lista din 4 iunie 1916 (Viaþã nouã, nr. 182): Colibaba George,
Rãdãuþi, sergent, Regimentul 22, rãnit; Dornean Simion, Rãdãuþi,
infanterist, Regimentul 22, rãnit.
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ªi dupã Unire, rãdãuþenii
„fac politicã de învrãjbire, de urã, de patimi“

Adunarea partidului nostru la Rãdãuþi. Vineri, în 24 Septembrie
1920, s-a þinut adunarea Partidului Democrat al Unirii în oraºul Rãdãuþi.
La ora 12, la amiazi, marea adunare e deschisã de gospodarul Ilarion
Ungurean din Gãlãneºti, care, în cuvinte frumoase, salutã marea mulþime
de intelectuali ºi þãrani ce se adunaserã, precum ºi pe reprezentanþii
partidului, veniþi de la Cernãuþi, în frunte cu domnii senator Nistor,
deputat Vasile Ungureanu, fostul secretar general ºi deputat Iorgu G.
Toma ºi Dr. Aurel Morariu (Iorgu Toma, fostul lider spiritual al
Rãdãuþilor, între 1900-1906, ºi Aurel Morariu, mezinul lui Constantin
Morariu, aveau, ca ºi Ion Nistor, statut de iredentiºti români, care au
activat, de pe teritoriul Regatului României, pentru întregirea neamului
– n.r.).

Preºedintele adunãrii dã, apoi, cuvântul dlui senator, Dr. Iancu
Nistor, care, într-o expunere concisã, ascultatã cu toatã atenþia de cei de
faþã, schiþeazã activitatea actualului parlament ºi a oamenilor cari astãzi
încã deþin stãpânirea acestei þãri. Expunerea preºedintelui Partidului
Democrat al Unirii (care va fi absorbit în parte de liberali, în parte de
legionari – n.r.) e des întreruptã de aprobãri ºi aplause ºi de cuvinte de
indignare împotriva acelora cari s-au opus, ºi de rândul acesta, votãrii
legii noastre agrare (în 1925, Iancu Nistor va începe împãrþirea pãmântului
din cãtunul natal, Bivolãrie, ºi va continua triumfal prin mai toate satele
Bucovinei – n.r.), cari, în toate afacerile vieþii noastre publice, au fãcut
pact de tovãrãºie cu strãinii în dauna intereselor româneºti, cari au fãcut
schimbul coroanelor (cu lei româneºti – n.r.) în folosul lor ºi al
capitaliºtilor milionari, pãgubind þara ºi populaþia nevoiaºã. Aplause ºi
ovaþiuni nesfârºite acopãr cuvintele domnului Dr. Nistor.

Vorbeºte, apoi, dl deputat al Ciudeiului, Vasile Ungureanu.
Domnia sa aratã lupta pe care a dus-o, în sfatul deputaþilor din Bucureºti,
împotriva slugilor boiereºti, ajunºi deputaþi prin toate fãrãdelegile ºi
siluirile voinþei norodului bucovinean; aratã, între altele, cã stãpânirea
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de astãzi, împreunã cu domnii Dori Popovici (politician bucovinean,
care a trecut de partea averescanilor, fiind aspru criticat în Bucovina
vremii, cel care, în 1900, a pus în scenã primele douã piese de teatru la
Rãdãuþi, pe atunci un model pentru Iorgu Toma – n.r), Ifrim Popescul,
Þurcan ºi toþi ceilalþi au adus ºi votat o lege prin care se dau 3.000.000
(trei milioane) de lei pentru reclãdirea ºi înzestrarea ºcoalelor din toatã
România Mare. Ar veni, pentru fiecare ºcoalã din cuprinsul întregii
Românii, cam câte 15 pânã la 20 lei, zice dl deputat Ungureanu, ºi,
desigur, suma votatã n-ar putea ajunge nici pentru ridicarea ºcoalelor
din Bucovina. Expunerea dlui Ungureanu este viu aplaudatã. Apoi,
urmeazã la cuvânt dl Dr. Aurel Morariu, Domnia sa insistã asupra cazului
cu fostul general ºi comandant de jandarmi Fischer ºi, în special, asupra
eliberãrii sale din prinsoarea româneascã (Fischer se ocupase de
importurile româneºti pentru aprovizionarea armatei austriece, pe timpul
rãzboiului, avându-i ca parteneri pe Brãteni ºi pe fostul prefect de
Botoºani; Alexandru Bocãneþu a publicat o adevãratã monografie a
oneroasei afaceri, derulatã prin gãrile din Burdujeni ºi Iþcani; deci Brãtenii
eliberau, practic, un fost partener de afaceri în aprovizionarea armatelor
austriece, care aveau de dat piept cu þãranii români – n.r.). O furtunã de
proteste se ridicã din mulþimea adunatã la auzul celor petrecute cu prilejul
eliberãrii fostului general Fischer.

Vorbeºte, apoi, dl Iorgu G. Toma. În cuvinte energice ºi strâns
închegate, domnia sa resumã cele spuse în adunare ºi conchide asupra
necesitãþii de a se da cuvenita sancþiune efectivã celor discutate prin
votarea moþiunii care a fost votatã, cu mare însufleþire, ºi la adunãrile
din Dorna, Câmpulung, Gura-Humorului, Vama ºi Suceavã. În
aclamaþiuni ºi aplause îndelung repetate, adunarea voteazã moþiunea...

Mai vorbesc domnii Turturean Atanasie din Rãdãuþi, gospodarul
Popescu, invalid din Vicov de Sus, dl Hriºcã, gospodar din Voitinel, ºi
Trifon Buliga din Arbore, cari toþi îºi aratã încrederea neºtirbitã ce o au
faþã de dl Nistor ºi Partidul Democrat al Unirii, fãcând, mai ales la þãranii
adunaþi, sã dea tot sprijinul tovãrãºiei politice conduse de dl Nistor, cãci
aceastã tovãrãºie politicã este aceea care vrea ºi stãruie pentru binele
þãrãnimei.

Într-o foarte frumoasã cuvântare, gospodarul Ilarion Ungurean
mulþumeºte tuturor celor de faþã pentru participare ºi închide adunarea
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cu un întreit „Trãiascã!“ pentru M.S. Regele Ferdinand, familia regalã ºi
viteaza armatã românã / Corespondent“ (Glasul Bucovinei, nr. 527 din
30 septembrie 1920, pg. 1).

*
1920: Rezultatul alegerilor. Din câte ºtim pânã acum despre

alegeri, dãm cititorilor urmãtoarele resultate:
La Rãdãuþi, au întrunit domnii Nastasi Constantin 453 voturi,

Dr. Vasile Bodnarescu 1981, Vasile Stratescu 92, Teofil Simionovici
431, Ifrim Popescu 1132, Constantin Brãilean 104 voturi (Glasul
Bucovinei, nr. 433 din 29 mai 1920, pg. 2).

*
1937: Campania electoralã din judeþul Rãdãuþi. Duminicã, în

12 Decembrie 1937, candidaþii noºtri, în frunte cu dl prefect Bancescu,
au cutreerat comunele din judeþ, peste tot fiind bine primiþi ºi plãcut
aprobaþi. Dl prefect Bancescu, însoþit de dl primar Gheorghe Trufin, a
þinut adunãri politice în comunele Marginea, Satulmare Nou ºi Satulmare
Vechi, Þibeni ºi Maneuþi. În toate aceste comune, dumnealor au expus
programul politic al partidului de înfãptuiri ºi realizãri, observând cã
întreaga populaþie din aceste comune este devotatã ºi hotãrâtã sã sprijine
ºi sã voteze lista partidului naþional liberal (Glasul Bucovinei, nr. 5220
din 15 decembrie 1937, pg. 7).

*
ªedinþa delegaþiei permanente a partidului naþional-liberal din

Rãdãuþi. Marþi, 1 Februarie 1938, a avut loc, la clubul naþional-liberal,
ºedinþa delegaþiei permanente, prezidatã de dl Ion I. Nistor, ºeful
organizaþiei naþional-liberale din oraºul ºi judeþul Rãdãuþi.

Au luat parte la ºedinþã membrii delegaþiei, I. Ioneþ, Dr. Emil
Bancescu, G. Flondor, Dr. E. Nastasi, Dr. Em. Samuºcu, N. Iþcuº, Dr.
N. Cucu, Gh. Trufin, T. Nimigean, ªt. Cucinschi, T. Braha, Dr. Zlepco,
I. ªindilariu, I. Bejan, Gh. Lungu, E. Poliac, V. Poliac, C. Corfus ºi
alþii.

Dupã o amãnunþitã dezbatere asupra situaþiei politice, la care au
luat parte activã toþi membrii, s-au fixat candidaturile pentru alegerile
parlamentare, alegerile judeþene ºi alegerile comunale.

La Camerã candideazã domnii Ion I. Nistor, E. Bancescu, Em.
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Samuºcu ºi Constantin Corfus.
La Senat (curia generalã): Erast Nastasi, Teodor Nimigean.
La Senat, consiliile comunale ºi judeþene: Gheorghe Flondor.
Cap de listã la consiliile judeþene, dl Gheorghe Flondor.
La alegerile comunale, Rãdãuþi, dl Gheorghe Trufin, iar la

alegerile comunale, Siret, dl Em. Samuºcu.
Secretar general al delegaþiei a fost proclamat dl N. Cucu.
S-a ratificat primirea în oranizaþie a unui numãr considerabil de

membri din rândurile tineretului (Glasul Bucovinei, nr. 5254 din 4
februarie 1938, pg. 2).

*
Strãini expulzaþi de direcþia generalã a poliþiei. Urmãtorii supuºi

strãini au fost respinºi de direcþiunea generalã a poliþiei, de la 1 Ianuarie
la 1 Februarie 1938:

Saul Boinbaum din Rãdãuþi, polon;  Buller Iacob, Rãdãuþi,
austriac; Gunther Carol ºi Maria, Bãineþ-Rãdãuþi, canadieni (Glasul
Bucovinei, nr. 5235 din 11 ianuarie 1938, nr. 5255 din 5 februarie 1938).

*
Indicatorul industriei din Rãdãuþi în 1942:

Industria metalurgicã, articole de metal:
„Biruinþa economicã“, arendaº Gh. D. Cazacu; Rãdãuþi, str. Gãrii

14; lãmpi electrice de buzunar, maºinuþe „Bacu“, bibliorafte; 43 lucrãtori.
Capacitate de producþie: 350 bucãþi lãmpi electrice, 600 bucãþi maºinuþe
ºi 500 bucãþi bibliorafte pe zi.

Fabrica de agrafe „Adolf Wildman“, Rãdãuþi. Nu funcþioneazã.
Fabrica de unelte agricole, fostã „Steaua Bucovinei“. Nu

funcþioneazã.

Industria textilã ºi de confecþiuni, fuior ºi câlþi de in:
„Aurora“, fabricã de ºireturi, arendaº Constantin Colimtra,

str. General Berthelot 2; ºireturi, nasturi; 12 lucrãtori. Capacitatea de
producþie: 20-30 kg ºireturi pe zi.

„Butonia“, fabricã de nasturi, proprietar Hustu Dima,
str. Volovãþului 22, Rãdãuþi; nasturi de caseinã; 54 lucrãtori. Capacitatea
de producþie: 10.000 nasturi pe zi.
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Industria pielãriei, tãbãcãrii:
„Fabrica de pielãrie“, proprietar Vancea, str. Regele Ferdinand

107, Rãdãuþi; talpã, tovale; 9 lucrãtori. Capacitatea de producþie: 400 kg
talpã, 100 kg tovale.

„Fabrica de pielãrie“, arendaº Ioan Diaconu, str. Regina Maria
73; talpã, tovale; 6 lucrãtori. Capacitatea de producþie: 200 kg talpã ºi
100 kg tovale pe zi.

Industria chimicã, produse chimice, sãpun:
„Vega“, fabricã de baterii, arendaº Titus Braha, Rãdãuþi; baterii ºi

lãmpi de buzunar; 57 lucrãtori. Capacitate de producþie: 400 baterii ºi
250 lãmpi pe zi.

„Albina“, fabricã de sãpun ºi lumânãri, arendaº V. Dumitrescu,
Rãdãuþi, str. Volovãþului 108; sãpun ºi lumânãri; 11 lucrãtori. Capacitatea
de producþie: 400 kg sãpun ºi 330 kg lumânãri pe zi.

„Fabrica de sãpun“, proprietatea Statului, Rãdãuþi; sãpun. Nu
funcþioneazã. Capacitatea de producþie: 200 kg sãpun pe zi.

Industria lemnului, cherestea, perii ºi bidinele:
„Fabrica de cherestea“, proprietar Petru Scornat, Rãdãuþi;

cherestea; 11 lucrãtori. Capacitatea de producþie: 20 metri cub pe zi.
„Fabrica de perii ºi bidinele“, arendaº Aurelian Colibaba,

str. Butnoveanu 43, Rãdãuþi; perii ºi bidinele; 18 lucrãtori. Capacitatea
de producþie: 300-400 bucãþi pe zi.

„Fabrica de perii ºi bidinele“, arendaº Cola Cavrachi, str. Regina
Maria 63, Rãdãuþi; perii, bidinele; 30 lucrãtori. Capacitatea de producþie:
600-700 bucãþi pe zi.

Industria alimentarã, bere, bomboane, liqueururi, mori, spirt:
„Alcoolul“, S.A.R., fabricã de bere, Rãdãuþi; bere; 48 lucrãtori.

Capacitatea de producþie: 6.000 litri pe zi.
„Victoria“, fabricã de bomboane, arendaº Pârvulescu I., Rãdãuþi;

bomboane, rahat, diferite zaharicale; 8 lucrãtori. Capacitatea de producþie:
400-500 kg pe zi bomboane, rahat.
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„Alcoolul“, fabricã de liqueur, arendaº societatea „Alcoolul“; 8
lucrãtori. Capacitatea de producþie: 400 kg pe zi.

„Moara þãrãneascã“, proprietar Ilion Dumitru, Rãdãuþi; fãinã; 2
lucrãtori. Capacitatea de producþie: 1.000 kg pe zi.

„Moara þãrãneascã“, proprietar Navroþchi ªtefan, Rãdãuþi; fãinã;
2 lucrãtori. Capacitatea de producþie: 1.000 kg pe zi.

„Fabrica de spirt“, proprietatea Statului, Rãdãuþi; spirt. Nu
funcþioneazã. Capacitatea de producþie: 400-500 litri pe zi.

„Fabrica de spirt“, S.A.R., Rãdãuþi; spirt; 116 lucrãtori.
Capacitatea de producþie: 3.000 litri pe zi.

Arte grafice, tipografii:
„Tipografie“, proprietatea Statului, Rãdãuþi; imprimate, registre,

tipãrituri. Nu funcþioneazã. Capacitatea de producþie: 40.000 tiraje pe zi.
„Tipografie“, proprietar Blondovschi Amalia, Rãdãuþi; diferite

tipãrituri, imprimate; 20 lucrãtori. Capacitatea de producþie: 20.000 tiraje
pe zi.

„Tipografie“, proprietar Cerneþchi Emilian, Rãdãuþi; diferite
tipãrituri, imprimate; 20 lucrãtori. Capacitatea de producþie: 25.000 tiraje
pe zi.

Uzine electrice:
„Uzina electricã“, proprietatea comunei Rãdãuþi; 4 lucrãtori.

Capacitatea de producþie: 8.000 kw pe orã.

Depozite de petrol:
„Societatea Distribuþia“ din Rãdãuþi. Capacitatea rezervoarelor:

183.600 litri. Funcþioneazã 2 rezervoare.
„Societatea Distribuþia“ din Rãdãuþi. Capacitatea rezervoarelor:

8.000 litri. Funcþioneazã 2 rezervoare.
„Societatea Distribuþia“ din Rãdãuþi. Capacitatea rezervoarelor:

12.000 litri. Funcþioneazã 2 rezervoare (Guvernãmântul Bucovinei,
Indicatorul industriei din Bucovina, Cernãuþi, 1942).
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„Petrecerile dese, publice ºi private, la care
feluritele stãri sociale se întreceau în

manifestarea luxului celui mai exagerat“

Rãdãuþii, primul oraº bucovinean care ºi l-a asumat pe Eminescu,
la doar cinci luni de la plecare, ºi încã printr-o tulburãtoare manifestare
publicã, avea deja, în 15 decembrie 1889, o biografie culturalã, parþial
de inspiraþie germanã, parþial de tradiþionalã fudulie româneascã, dar pe
cale de a statornici un adevãrat cult al frumosului. Încã din ianuarie 1888,
când sub „zisa apostolului Paul“ convenabilã elitei preoþeºti („Vã rugãm,
fraþilor, sã recunoaºteþi pre cei ce ostinesc între voi“), teologii români
din Rãdãuþi aranjaserã o petrecere cu „concert ºi dans“, cu scopul declarat
de a-i veni de hac „apucãturii rele ce se gãseºte în popor, de a serba Joile
ºi Vinerile“, Rãdãuþii încep sã-ºi contureze o anume identitate culturalã,
din care nu lipseau, desigur, „serbãrile jubiliare“ precum „festivitatea
jubiliarã de 50 de ani a Majestãþii Sale, prea gloriosul nostru împãrat
Francisc Iosif I“ din 1898 (cu intonarea imnului „Mein Vaterland, mein
Osterrreich“) sau simpla cinstire a consilierului superior de tribunal,
Teoctist Tomaºciuc, prezident al „Clubului Român“ din Rãdãuþi ºi un
lider cumsecade ºi slobod la pungã al vieþii sociale rãdãuþene, care avea
sã fie înlocuit de Iorgu G. Toma, iar acesta de un alt cãrturar, directorul
gimnazial Leonidas Bodnãrescul.

Petrecerile de acest gen, susþinute cu mult fast, cu mare cheltuialã
ºi încheiate, întotdeauna, cu dans, au ºi partea lor de omenesc, de
vremelnic, la care intelectualii cu nas subþire pot cãta strâmbând din nas.
Aºa au fost privite ºi odinioarã, drept mofturi de târgoveþi parveniþi, aºa
pot fi privite ºi astãzi, dar numai de idealiºtii cei atât de idealiºti încât
între idealism ºi prostie nu mai lasã graniþã. În fond, dintotdeauna, oamenii
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au avut nevoie sã se distreze, iar folosirea acestei nevoi naturale, care
disimuleazã teama, neliniºtea trecerii, în folosul conturãrii unei vieþi
culturale obºteºti ºi al iniþierii în culturã a fost ºi încã mai este necesarã.
Erau, pe atunci, vremuri în care cuvântul scris putea clãtina imperii, iar
o simplã poezie miºca popoarele ºi le încolona, entuziaste, spre moarte.
Erau vremurile de aur ale poeziei, vremurile profunde ale trãirii poetice,
iar sacralitatea simþirii încã nu eºuase în mofturile egocentrice care, ul-
terior, aveau sã se substituie poeziei. Erau vremurile sinceritãþii, care
dublau un perpetuum istoric al naturii umane de care nu-i chip sã ne
dezbãrãm vreodatã. Cândva, în vremurile primordiale ale sacralitãþii
terestre, când, de fapt, nici nu funcþiona conºtiinþa vremuirii ºi teama de
timp, de trecere, eram uriaºi întru a fi întru armonia generalã, dar
vremurile acelea au fost uitate, odatã cu despletirea horelor pe cer, care
mereu ºi mereu ne-au reamintit cât suntem de efemeri ºi cã nimic, nici
mãcar bucuria simplã, omeneascã, nu rãmâne dupã pigmeica noastrã
existenþã. Am refuzat, totuºi, conºtiinþa pigmeicã, punând de o istorie a
pigmeilor, de o civilizaþie pigmeicã ºi de idealuri pigmeice. Existãm ca
pigmei, ne trecem ca pigmei, dar nimeni nu are dreptul sã ne judece.
Bucuriile noastre microscopice conteazã, chiar dacã instictele urieºeºti
ale unor mãrturisitori de vreme ºi de vremuiri, precum Constantin
Morariu, ne zugrãvesc neiertãtor nevinovatele noastre fericiri pigmeice:
„O altã ocupaþie comunã tuturor conducãtorilor pigmei erau petrecerile
dese, publice ºi private, la care feluritele stãri sociale se întreceau în
manifestarea luxului celui mai exagerat. Aceste petreceri erau un izvor
din care avuþia curgea neîncetat în buzunarele strãinilor comercianþi,
croitori, pantofari etc., cãci doamne ºi domni din creºtet pânã-n talpã
erau îmbrãcaþi la astfel de petreceri cu haine confecþionate de mâini
strãine. De se anunþa, spre exemplu, o seratã cu dans sau un bal, atunci
toate boltele comercianþilor de stofe, toate locuinþele modiºtilor sau
modistelor, toate casele industriaºilor, manufacturierilor erau pline de
lume pigmeicã, care alerga dupã articole trebuitoare pentru aranjarea
toaletei de searã sau de bal. A doua zi dupã petrecere, ziarele lãudau
succesul strãlucit, moral ºi material al ei ºi darea de seamã respectivã se
încheia, de regulã, cu fraza: „Excedentul de 200 sau 300 în venit curat,
dupã acoperirea tuturor spezelor, este o dovadã cã noi pe aceastã cale
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reuºim de minune ºi, deci, sã urmãm astfel cât mai adesea“.
Acesta este unul din argumentele cele mai eclatante în favoarea

ipotezei a doua a celebrului nostru arheolog despre cauza numirii
conducãtorilor pigmei.

Sã fi avut, spre exemplu, gazetarii pigmei cunoºtinþã de multele
familii sãrmane, trãitoare din câºtigarea pâinii de toate zilele cu meseria
acului, familii cu fete mari, care, la cazuri de petreceri, pentru ca sã nu
rãmânã înapoi de lume, scoteau cel de pe urmã ban din pungã pentru
satisfacerea cerinþelor de împopoþare ºi, astfel, se afundau în mizerie din
ce în ce mai mare; sã fi calculat acei gazetari chiar suma datã strãinilor
pentru costumele familiilor cu averi de mii ºi milioane ºi sã fi cugetat
puþin asupra stãrii lucrurilor din punctul de privire naþional: atunci, cu
bunã seamã, s-ar fi convins cã petrecerile lor îi ruineazã, cã venitul acestor
petreceri este numai imaginar ºi cã, din contra, cu fiecare petrecere se
pierd sute multe sau poate ºi mii din averea naþionalã. Dar astfel de idei
erau departe de capul gazetarilor pigmei.

Poporul din statul „raiul pãmântesc“ pãstrase, încã ºi pe timpul
conducãtorilor pigmei, un frumos costum naþional, moºtenit de la marii
sãi strãmoºi ºi pe care ºi-l putea confecþiona fiecare familie singurã, fãrã
sã fi fost silitã a face speze în bani. Poporul ºi conducãtorii poporului
din timpul gloriei „raiul pãmântesc“ s-au folosit de acest costum în toate
împrejurãrile“ (Aurora Românã, nr. 11/1882, pp. 165-170).

La Rãdãuþi, funcþiona, încã din ianuarie 1900, o societate poporalã,
care purta numele lui ªtefan cel Mare, exista ºi o filialã a „Societãþii
Doamnelor Române“, aflatã sub prezidenþia Aglaiei G. Luþia (din 1902,
sub cea a Rosaliei Turturean), o filialã a societãþii sucevene „ªcoala
Românã“ ºi, în mod firesc, ºi o „Asociaþie a învãþãtorilor“, toate aceste
societãþi, constituite cam cu aceiaºi oameni, dar desfãºurând o activitate
complexã ºi conturând, astfel, o anume identitate spiritualã, în care teatrul
ºi concertul erau þinute la loc de cinste, chiar dacã toate aceste trãiri
culturale sfârºeau, în mod invariabil, cu dans, cu câte un adevãrat bal
monden, deschis cu o horã (mai rar cu „Arcanul“), sublimat elitistic cu
câte un „quadrille“ ºi, desigur, cu câte un taroc, pe care îl jucau domnii
la câte o þigarã.

La concertele rãdãuþune a cântat corul mixt al „Armoniei“, dirijat



345

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

de Tudor cavaler de Flondor, primadona operei din Bucureºti, Irena de
Vladaia, corul „Academiei Ortodoxe“ din Cernãuþi, condus de George
Mandicevschi, care îºi dirija ºi interpreta propriile lucrãri, „Psalmul 17“
ºi „Somnoroase pãsãrele“, dar ºi piese ale unor celebritãþi ale vremii,
cum ar fi „Doina“ lui Isidor Vorobchievici ºi „Hai la horã“, de Gheorghe
Dima. Memorabile au fost ºi seratele organizate de societãþile studenþeºti
cernãuþene „Junimea“ ºi „Dacia“, dar ºi concertul baritonului bucureºtean
Nicolae Corfescu, secondat la pian, ca ºi Irena de Vladaia, de profesorul
Emeri, precum ºi lecturile lui Sava din opera lui Eminescu sau Coºbuc.

Primul spectacol de teatru în Rãdãuþi a fost organizat, pe scena
vastei sãli de tir, pentru seara zilei de 25 februarie 1900, când „Românii
inteligenþi din Rãdãuþi ºi-au arangeat o petrecere teatralã, cu cântãri ºi
dans“, iar Dorina Tauber din Cernãuþi ºi rãdãuþenii Aspazia Tofanel,
George Luþia, Orest Procopovici, ªuþu ºi A. Halip au jucat în comediile
„Un bilet de tramvai“ ºi „Omorul din strada cãrbunarilor“, comedii puse
în scenã de Dori Popovici, viitorul politician de marcã, dar ºi controversat
al Bucovinei. În pauza dintre cele douã piese, a cântat „tenoristul“
societãþii „Armonia“, Scalat, iar cronica evenimentului a fost scrisã de
Iorgu G. Toma, proaspãt judecãtor rãdãuþean, care regreta cã nu va avea
„forþa spiritualã a Doctorului Cleampã“, care descrisese o petrecere
similarã din Storojineþ, în scrierea acestei prime cronici dramatice
rãdãuþene, dar care, vreme de ºase ani, va fi liderul de necontestat al
unei înfloritoare vieþi culturale rãdãuþene.

Spectacolele care au urmat, toate puse în scenã la Rãdãuþi ºi doar
cu forþe actoriceºti locale, l-au avut ca regizor doar pe Iorgu G. Toma,
care, uneori, se încumeta sã ºi dea viaþã câte unui personaj.

Debutul lui Iorgu Toma ca regizor s-a produs în 1 noiembrie 1901,
cu comediile „Soare cu ploaie“, de Iosif Vulcan, ºi „Înainte de pausã“,
de Trocaru, cu o distribuþie de excepþie: surorile Aspazia ºi Aurelia
Tofanel, Domicela sau Domniþa Bodnar (Bodnariu în alte cronici), viitorul
poet, pe atunci student la Drept, Sever Beuca-Costineanul, Iorgu G. Toma,
Dr. Matei Christel, Emil Hreniuc, ªtefan Velniceru, Aurora Polonic, Silvia
Þurcan ºi Lucreþia Maghior.

În 9 ianuarie 1902, în regia aceluiaºi Iorgu G. Toma, dar sub egida
„Societãþii Doamnelor Române“ ºi nu sub cea a „Clubului Român“, cum
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se va întâmpla de obicei, s-au jucat comediile „Idilã la þearã“, de Juin ºi
Flerx, ºi „Buclucaºul“, de Marc Michel ºi Labische, ambele traduse ºi
adaptate de Maria Baiulescu. În distribuþie: Cristel, Tarnavschi, Ieºan,
Beuca-Costineanul, precum ºi domniºoarele Domniþa Bodnar ºi Aspazia
Tofanel.

În acelaºi an 1902, dar pe 9 noiembrie, când deja se lansase
proiectul realizãrii unui internat de bãieþi la Rãdãuþi, Iorgu G. Toma a
pus în scenã „Cinel-Cinel“, de Vasile Alecsandri, în distribuþie figurând
inegalabila domniºoarã Aspazia Tofanel, de care Iorgu G. Toma pare sã
se fi îndrãgostit (cel puþin asta sugereazã cronicile lui dramatice), Sever
Beuca-Costineanu, Dionisie Tofanel, tatãl celor douã tinere actriþe, care
va fi groaznic târnosit prin presa onciulistã, ignorându-i-se meritele
anterioare, doar pentru cã nu agrea candidatura lui George Tofan, Domniþa
(Domicela) Bodnariu, Maria Popescul, Olga Tarnavschi, soþia preotului
Ipolit, directorul viitorului internat, domniºoarele Emilia Speidel, Natalia
Popescul ºi Aurelia Tofanel, Vasile Palamariu, Elisa Mihãlcean, Iosif
ªindilariu ºi Emanuil Cimpoeº. În deschiderea spectacolului, s-au realizat
douã „tablouri vivante“, unul despre Bucovina ºi Austria, pus în scenã
de Aspazia Tofanel ºi Eufrosina Rezuº, celãlalt despre meºteºugurile
casnice româneºti din Bucovina, interpretat de Eufrosina Sorocean,
Natalia Popescul, Lala Popescul, Silvia Þurcan, ªtefania ªindelar,
Domniþa Bodnariu, Maria Popescul, Olga Tarnavschi, Emilia Spiedel,
Aurelia Tofanel, Emilia Tofanel ºi Melania Palamariu. La final, s-a
organizat ºi un „bazar“, cu bãuturi fine ºi tot felul de nimicuri, vândute
de cele mai atrãgãtoare domniºoare ale Rãdãuþilor, banii urmând sã
foloseascã, aidoma celor din „caseta aºezatã în prãvãlia comerciantului
Budiczewski“, încã din 1897, pentru scopuri caritabile.

În 1906, vãmeanul Iorgu G. Toma se mutã la Suceava, iar viaþa
culturalã rãdãuþeanã, deja divizatã de partizanate politice, dar ºi de
rivalitatea dintre învãþãtorime ºi cler, prinde sã sufere. Abia dupã 1910,
adicã odatã cu numirea lui Leonidas Bodnãrescul la conducerea
gimnaziului rãdãuþean, începe sã se mai întâmple câte ceva, în februarie
1911 jucându-se ºi douã piese, „Dupã teatru“, adaptarea lui T.V. Stefanelli
dupã o piesã franþuzeascã, interpretatã, în 10 februarie, de M. Tauber, A.
Stefanelli ºi dl Lazar, ºi „Nevasta lui Cerceluº“, o comedie interpretatã
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de Leonidas Bodnãrescul, de profesorii gimnaziali C. ªotropa ºi M. Vicol,
de teologul A. Chelariu, de nevasta „prefectului internatului“ ºi de Dr.
Pãsãilã însuºi.

E drept cã, de-a lungul vremilor, astfel de activitãþi culturale
însemnau ºi „bâlci de fete de mãritat“, ºi trufaºe înfãþoºãri de „negustori
din sfânta teologie“, dar dincolo de invariabila concluzie cã „s-a dansat
pânã dimineaþa, s-a discutat, s-au fãcut glume“ (ºi ce „glumã“ fãcuse
eruditul Victor Morariu la Rãdãuþi, organizând un „proces“ al atitudinii
femeii faþã de bãrbat ºi viceversa!), stã realitatea unei vieþi culturale
autentice ºi, din pãcate, greu de repetat. ªtiau rãdãuþenii cum sã atragã ºi
sã implice lumea în trãirea actului cultural, aºa cã dansul, jocurile de
societate ºi celelalte mondenitãþi au fost doar metode de atragere ºi de
capturare a unei elite a consumatorului real de culturã.

Fiecare localitate are dreptul sã se mândreascã ºi chiar sã se
identifice cu un anumit eveniment sau cu un personaj din istoria sa. Pentru
mine, Rãdãuþii înseamnã identitatea culturalã din anii dureros de romantici
de la cumpãna veacurilor XIX ºi XX, o identitate inconfundabilã,
copleºitã ºi anonimizatã, ulterior, de urdiniºul politicianist, care ºi-a
subordonat ºi investiþia de suflet ºi minte, aºa cã, la seratele rãdãuþene,
„popi n-am vãzut nici unul ºi tot aºa n-am vãzut pe nici un cuconaº
înfumurat cu „înalta poziþie socialã“ la stat sau þarã“. Scena s-a pustiit,
decorul s-a ºubrezit, oamenii s-au însingurat, iar în aceastã deºertãciune
regãsitã aveau sã se prelingã sângele ºi cenuºile primului mãcel planetar
din istoria omenirii.

„Cu feþe mulþãmite, dar obosiþi
de mult dans ºi petrecere“

Rãdãuþ, în Noemvre 1888. La prima Noemvre st.n. a.c. (1
noiembrie 1888, stil nou – n.r.), s-a þinut în Rãdãuþ conferinþa pastoralã.
Dupã sãvârºirea sfintei liturghii, în sobor de 3 preoþi, ºi a rugãciunilor
chiemãrii spiritului sfânt, s-au adunat, în ºcoala poporalã, 21 de preoþi.
Aice, rostindu-se rugãciunea „Împãrate ceresc“, pãrintele protopresviter,
Ioan Mândrilã (preot din 1843, protopop din 1862, stavrofor din 1883,
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paroh la Rãdãuþi din 1876, când localitatea avea 2.844 locuitori – n.r.), a
þinut o cuvântare scurtã, dar bine simþitã ºi destul de acomodatã
împrejurãrilor în cari trãim. Preacucernicia sa a vorbit despre agitaþiunile
naþionale ºi politice strãine, cari, de un timp încoace, c-o obrãsnicie
nemaipomenitã, cautã sã se vâre chiar ºi-n cele bisericeºti, ale noastre.
Sfinþia sa zice cã e mulþãmit cu purtarea preoþilor sãi ºi se simte îndreptãþit
a spera ºi mai departe mulþãmirea aceasta, pânã când aceºtia vor þine
departe de sine: clevetirea confratelui, pregravarea poporului, vãnarea
intereselor materiale etc. Strãinii cautã ºi, aflând undeva referinþi de soiul
celor atinse, se opintesc a submina stima ºi vaza preotului ortodosc ºi,
apoi, credincioºii noºtri trebue sã cadã victimã inamicilor sãi. Deci
îndeamnã a þine departe de sine tot feliul de slãbiciuni urâte nepotrivite
ºi a pãzi catechezarea ºi predicarea, sãvârºirea deamnã a serviþiului
Dumnezeesc, a sfintelor taine ºi a altor lucrãri mântuitoare, ºi atunci ºi
poporul va rãspunde cu: stimã, ascultare ºi dragoste fiiascã cãtrã pãstoriul
sãu, respectând, astfeliu, zisa apostolului Paul: „Vã rugãm, fraþilor, sã
recunoaºteþi pre cei ce ostinesc între voi“.

Cuvântarea fini cu: „Sã trãiascã prea luminatul nostru Împãrat ºi
prea iubitul nostru Archipãstoriu!“. Adunarea a strigat cu entuziasm, de
repeþite ori: „Sã trãiascã Împãratul! Sã trãiascã archereul Silvestru!“.

Apoi, provocat de preºedinte, pãrintele Vorobchievici (Ioan
Worobkiewicz, preot la Rãdãuþi din 1881 – n.r.) se urcã pe catedrã ºi-ºi
þinu cuvãntarea cu care fusese însãrcinat. Sujectul acestei cuvântãri a
fost: „Mãrimea demnitãþii preoteºti“. Lucrarea a fost foarte bunã, a plãcut
la toþi ºi aºteptãm s-o cetim tipãritã în „Candela“.

Verificându-se protocolul ºedinþei ultime, a urmat, la ordinea zilei,
cetirea emisului consistorial din 8/20 Faur 1857 despre întãmplãri de
colisie în pãstoria sufleteascã. Neanunþându-se nime la cuvãnt,
preºedintele învita pre preoþii presenþi sã-i predee temele teologice ºi
roagã ca toþi sã iaie parte la disbatere asupra elaboratelor (eseurilor –
n.r.) ce se vot ceti. Deci, citeºte pãrintele Teleagã elaboratul sãu din
dreptul canonic, Bãdãluþã din teologia dogmaticã, N. Þurcan din teologia
moralã, Pauliuc din teologia practicã ºi Macovei din Caticheticã.
Elaboratele cetite se gãsesc bune ºi elucrate cu diliginþã, deci se face
trecere la propuneri libere.
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Pãrintele Vasile Isopescu face propunerea ca, din causa aniversãrii
a 70-a a naºterii prea iubitului nostru Archipãstoriu (mitropolitul Silvestru
Morariu – n.r.), ºedinþa sã decidã modul sãrbãrii zilei de 14/26 Noemvre
1888. Toþi preoþii, în frunte cu preºedintele, se unesc într-acolo ca, în
ziua numitã, sã se sãrbeze sfânta liturghie în toate bisericile din acest
decanat cât se poate de solemn, cu docsologia ºi cuvântarea cuvenitã, iar
pãrintele protopresviter, cu asistenþii sãi, sã aibã a se înfãþiºa, în ziua
numitã, la capul nostru bisericesc ºi a-i proºterne, în numele întregului
decanat, omagiul: de stimã, recunoºtinþã, reverinþã ºi dragoste drept
fiiascã, urându-i mulþi ani de viaþã în fruntea mult cercatului popor
ortodocs din pãmântul scumpei noastre Bucovine.

Pãrintele Teofil Patraº propune ca adunarea sã facã întrebare la
Prea Venerabilul Consistoriu: ori de are sã participe preotul la exhumarea
unui cadavru ºi-n cas afirmativ sã i se spuie cum, ce adecã are el sã facã?

Relativ la aceasta s-a vorbit mult ºi majoritatea s-a înþeles ca aceasta
sã nu se iaie la protocol, ci cã preotul, la casul atins, sã aibã a participa,
fãcând panachida ºi cel mult sfinþirea, apoi ºi eventuala sfinþire a unui
mormânt nou, în care ar ave sã se aºeze osemintele exhumate. Tot
pãrintele Patraº propune a cere de la Prea Venerabilul Consistoriu un
regulativ atingãtoriu de sãvârºirea serviþiului divin în sobor. Preºedintele
citeºte rãspunsul Consistoriului, dat la întrebarea fãcutã în privinþa
aceasta, în anii din urmã, de pãrintele Neculai Sbiera (fratele lui I.G.
Sbiera, fost preot la Zahareºti – n.r.).

Mai propune pãrintele Patraº ca adunarea sã facã întrebare la Prea
Venerabilul Consistoriu: care materie anume are sã se predeie, din
religiune, la clasa I, II normalã. Pãrintele Teleagã rãspunde cã pentru
acest scop sunt destinate catechismele cele mici ºi modul cât ºi cum are
sã se predeie depinde numai de la buna chibzuinþã a respectivului catechet.

La propunerea pãrintelui Georgie Mironovici, se unesc toþi preoþii
a lucra din rãsputeri la stârpirea apucãturii rele ce se gãseºte în popor, de
a serba Joile ºi Vinerile (în 1646, Marco Bandini scria: „Felul de a þine
sãrbãtorile la moldoveni este de a se abþine de la muncã ºi a se deda
plãcerilor, petrecând ziua cu bãuturã, cu mese ºi cu joc... Ziua de vineri
din fiecare sãptãmânã ei o sãrbãtoresc în cinstea sfintei Vineri, pe care
pretind ei cã ar fi sfântã ce stã, neîncetat, în genunchi înaintea tronului
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lui Dumnezeu, rugându-se cu lacrimi pentru aceia ce o cinstesc. ªi, de
aceea, foarte mulþi cred, în orbirea lor, cã e mai mic rãul sã-l superi pe
Dumnezeu, decât pe sfânta Vineri... Ei socotesc cã fiecare zi în parte,
din toatã sãptãmâna, este o sfântã sau un sfânt“; cinstirea zilei de Vineri
era o reminiscenþã subconºtientã a cultului Hestiei, zeiþa vetrei, cea care
i-a încredinþat lui Zalmoxis legile belasgine, adicã legile pelasgilor, ºi
acestea moºtenite subconºtient ca drept valah – n.r.).

Pãrintele Patraº, rãdicându-se, propune ca Prea Venerabilul
Consistoriu sã aibã bunãvoinþa a griji de „predicatorii ambulanþi“, ºi
anume, dacã n-are încredere în cei de la þarã, apoi sã denumeascã pre
unii preoþi de-acolo, chiar din Cernãuþ.

Pãrintele Patraº pune, mai departe, întrebarea: „La computarea
familiilor pentru ºematism („Schematismus der Bukowinaer“, adicã
recensãmântul pentru anualele dãri de seamã clericale, în care erau trecute
numele ierarhilor ortodocºi, ale conducãtorilor administrativi din
Bucovina, ale directorilor de ºcoli, un scurt istoric al ortodoxiei
bucovinene, precum ºi numãrul de locuitori din fiecare localitate; lucrãrile
acestea se publicau doar în limba germanã ºi nu e de mirare, din moment
ce „venerabilul consistoriu“ refuza adresele, formulate în româneºte de
Iraclie Porumbescu, chiar ºi prin anul 1880– n.r.) sau alte trebuinþe, se
numãrã feciorul cãsãtorit ºi tatãl sãu vãduvit ca douã familii?“. Rãspunsul,
ce rãsunã din toate pãrþile, e afirmativ.

În fine, propune pãrintele Mironovici ca, pentru uniformitate, toþi
preoþii sã stropeascã mortul aºezat în sãcriu cu apã sfinþitã acasã ºi nu în
bisericã sau în þinterim.

Nemaianunþându-se nimeni la cuvânt, preºedintele împarte þidule
pentru alegerea celor 2 asistenþi protopresvitereºti. Se aleg parochul din
Botuºana, dl Niculai Sbiera, ºi parochul din Horodnicul de sus, dl Tit
Turturean.

Încheind, observãm cã ni s-a umplut inima de bucurie, privind la
buna înþelegere a câtorva preoþi. Ar face bine dacã ºi cei mulþi ar urma
esemplului cestor puþini! Preuþii bine înþeleºi întreolaltã ar pute face
minuni ºi n-ar merge nicicând ca oile în chestiuni de mare importanþã,
precum o face aceasta þãranul de rãnd, care n-are nici un pic de ideie
despre mersul lucrurilor (Revista Politicã, nr. 21 din 15 noiembrie 1888,



351

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

pp. 7, 8).
*

Societatea poporalã românã „ªtefan cel Mare“. În 12 Ianuarie
1890, stil nou, s-a constituit, în Rãdãuþ, Societatea poporalã românã
„ªtefan cel Mare“, având un scop literar, naþional ºi social, precum ºi
sprijinirea membrilor în caz de nevoie... Localul îl are societatea în hotelul
dl Anton Balan din loc... Membru ordinariu are de a plãti, pe lângã o
taxã de întrare de un florin, o alta lunarã numai de cel puþin 25 creiþari,
anticipando. Membru fundator, sprijinitor ºi onorar poate fi ºi din alte
naþii. Cel ce voeºte sã fie membru fundator are de plãtit cel puþin 25
florini, odatã pentru totdeauna. Cel sprijinitor este cu orice alt fel de
sprijin binevenit, fie aceasta în bani sau ºi în cãrþi etc. Dl hotelier Anton
Balan a binevoit a ceda acestei societãþi odae frumos mobilatã, pe gratis
pe un an întreg“ (Revista Politicã, nr. 5 din 1 martie 1890, pg. 12).

*
Mulþãmitã publicã. Cu ocaziunea nunþii dlui Nicodim ªtefureac,

teolog absolvant, cu domniºoara Eugenia Nastasi din Vaºcãuþ, s-a fãcut,
pentru societatea „ªtefan cel mare din Rãdãuþ“, la care e ºi dl Nicodim
ªtefureac membru, urmãtoarea colectã:

Ion Dorofteiu, cooperator din Cuciurmare 50 cr.; Constantin
Nastasi, tatãl miresei, 1 fl.; Maria ªtefureac, mama mirelui, 2 fl.; Nicodim
ªtefureac, mirele, 5 fl.; Eugenia ªtefureac, mireasa, 5 fl.; Cornelie Nastasi,
fratele miresei, 1 fl.; Georgi S. Macovei, gospodar din Rãdãuþ, 1 fl.;
Catarina Macovei, soþia lui Georgiu, 50 cr.; Minodora Nastasi, sora
miresei, 1 fl.; Eugenie Siretian, învãþãtor din Miliºãuþ, 50 cr.; Manasi
Nastasi 1 fl.; Samuil ªindilar, teolog, 50 cr.; Veronica ªtefureac, sora
mirelui, învãþãtoare, 1 fl.

Binevoiascã toþi aceºtia respectabili Binefãcãtori a primi, pe aceastã
cale, mulþãmita noastrã cea mai cãlduroasã, iar onorabila pãreche totodatã
ºi gratulaciunile noastre cordiale.

Rãdãuþ, în 10 August 1890 / Comitetul societãþii / ªtefan cel mare“
(Revista Politicã, nr. 18 din 15 Septemvre 1890, pg. 10).

*
Societatea poporalã „ªtefan cel Mare“ din Rãdãuþ. Societatea

„ªtefan cel Mare“ din Rãdãuþ îi fãcutã în luna lui Ianuarie 1890. Þinta ei
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este sã-i lumineze pe membri cu cetirea cãrþilor ºi gazetelor potrivite ºi
sã deie ajutor acelor copii de ºcoalã ai cãror pãrinþi sunt membrii sãraci
ai societãþii. În anul 1891, societatea avea 53 membri, un capital de 100
fl. ºi o bibliotecã de 120 cãrþi. Desfãcându-se societatea „ªtefan cel Mare“,
averea ei este menitã sã treacã la societatea „ªcoala românã“ din Suceavã
ºi „ªcoala românã“ este, atunci, îndatoritã sã ajutore din averea aceea
ºcolerii sãrmani din þinutul Rãdãuþului“ (Deºteptarea, nr. 22 din 15/27

noiembrie 1894, pg. 170).
*

Din Rãdãuþi. La adunarea generalã a filialei din Rãdãuþ a
„Societãþii Doamnelor Române”, care s-a þinut la începutul lui Iuliu a
anului acestuia, s-a ales comitetul acelei filiale, afarã de membrele vechi,
încã doamnele Maria Rus-ªindilariu, Clementina Cãrãuº, Rosa de
Isar, Maria Wurzer, Rosalia Turturean ºi d-ºoara Iulia Velehorschi,
iar în comisia revisuitoare doamnele Ana alui Constantin Bejan,
Veronica alui Anftim Larionescu ºi Maria alui Vasile Popescul.

La acest prilej au plãtit în folosul societãþii, ca tacse de membri,
urmãtorii domni ºi doamne: Maria alui Vasile Popescul 1 fl., Elena
Bodnariu 50 cr., Maria Rus-ªindilariu 1 fl., Maria Davidovici 1 fl.,
Maria Buceschi 1 fl., Maria Ianovici 50 cr., Panoria Gorcea 1 fl.,
ªtefania Gorcea 50 cr., Ana alui Constantin Bejan 1 fl., Maria lui
Ion Botezat 50 cr., Maria alui Artemi Botezat 30 cr., Balaºa Bejan 20
cr., Ana alui Teofan Bejan 20 cr., Rachila alui Georgi Macovei 1 fl.
50 cr., Natalia Scântei, Zenovia Simota, Ion Þimbal, Casandra lui
Istrati Rus-ªindilariu câte 20 cr., Dionisie Popescul, Filip Iþicuº,
Constantin Moroºan câte 10 cr., Ileana alui Iordachi Macovei,
Paraschiva ªindilariu, Magdalina alui David Scântei, Eufrosina alui
Ambrosie Buliga, Ecaterina alui Dimitrie Mihaiuc, Maria Panciuc,
Ioana Iþicuº, David Hãncul, Ana alui Artemi Bejan, Veronica alui
Casian Botezat, Michail Amariþei toþi câte 20 cr., Domnica Þimbal,
Dafina Amariþei, Ecaterina Cocean, Alecsandra Colibaba, Casandra
alui Tanasi Sucevean câte 30 cr., Ecateriana Dornean 50 cr., Maria
alui Artemi Simota, Domnica alui Artemi Colibaba, Ana alui Onufrei
Colibaba câte 25 cr., Ileana alui Vasile Botezat 20 cr., Magdalena
Ucraineþ 40 cr., Veronica alui Ilie Colibaba, Domnica alui Dimitrie
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Dan, Maria Magdalena Moroºan, Varvara Vlonga, Ana ªindilariu,
Domnica alui Petru Tomoruc, Petru Tomoruc, Petru Moroºan, Iulia
Moroºan, Victoria Vlonga câte 20 cr., Paraschiva Vlonga, Constantin
Dornean câte 25 cr., Eufrosina Vlonga, Ileana Puiu, Ecaterina Rac,
Angelina Jitariu, Vasile alui G. Popovici, Pelagia Marcu, Petru G.
Marcu, Ileana G. Marcu, Gheorghe Marcu, Magdalena alui David
Colibaba, David Colibaba, Aglaia alui Petru ªindilariu, Zoiþa
Hortopan, Teofil Hortopan toþi câte 20 cr., Iuliana a lui V. Bodnariu
30 cr., Irimie Walter 40 cr.v.a.

Pentru toate sumele aceste se esprimã din partea comitetului filialei
sus numiþilor domni ºi doamne cuvenita mulþãmitã.

Rãdãuþ, în 17/29 Iuliu 1896, Aglaia G. Luþia, presidentã, Rosa
de Isar, casierã (Deºteptarea, nr. 15 din 1/13 august 1896).

*
1897: Adunarea generalã a societãþii „ªcoala Românã“ din

Rãdãuþi. Dupã cum s-a anunþat, s-a þinut, Duminicã, în 12/24 Octomvre
1897, adunarea generalã a societãþii „ªcoala Românã“ din Rãdãuþi.
Adunarea s-a deschis de presidentul filialei, la oarele 4 d.a., în localul
ºcoalei de bãieþi de pe strada bisericei, salutând pre membrii adunaþi.
Dupã salutare, aminteºte presidentul perderea ce o a îndurat societatea
în decursul anului administrativ espirat, prin moartea a doi membri ai ei,
a pãrintelui Archimandrit-Mitrofor I. Filipovici, care fusese membru
fundator, precum ºi a învãþãtorului Patrichie Brãilean, carele nu numai
ca membru ordinar al filialei, ci cu deosebire în calitatea sa de pedagog
român desvoltase o activitate rodnicã în folosul amintitei societãþi. Cei
presenþi dãdurã acestor persoane trecute din viaþã cuvenita onoare prin
sculare.

Trecându-se la ordinea zilei, se dã cetire raportului comitetului,
din care reese cã filiala numãrã, cu finea anului administrativ 1896/97,
43 membri, din cari 7 au solvit tacsa de câte 10 fl.v.a.; mai departe, cã
societatea, spriginind ºcolarii sãraci, dar bravi, a spesat suma de 44 fl.
51 1/2 cr.

Spesele cele mici se esplicã prin aceea cã multora din ºcolari s-au
împrumutat, spre întrebuinþare, cãrþi cumpãrate în ceilalþi ani ºi luate, la
finea anului scolastic, îndãrãpt de la ei. Spesele avute s-au acoperit cu
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venitul de peste an, în mãrime de 192 fl. 94 cr., rãmânând un venit curat
de 148 fl. 42 1/2 cr. Venitul acesta se reparteazã pe tacsele membrilor cu
suma de 24 fl., din convenirile sociale, cu care ocasie au incurs 35 fl. 10
1/2 cr., din caseta aºezatã în prãvãlia comerciantului Budiczewski, cu
18 fl. 30 cr., din caseta aºezatã în biserica din loc, cu 15 fl. 17 cr., de la o
societate veselã, cu 2 fl. 10 cr., ºi dobânda de pe banii nespesaþi, cu 4 fl.
30 cr., iar suma de 93 fl 96 1/2 cr. a fost plusul din anul adm. 1895/96.

Dupã cetirea acestei dãri de seamã de cãtrã casarul filialei, se trece
la punctul 2 al ordinei de zi, alegându-se de cãtrã cei adunaþi comitetul
cel vechiu ºi pe anul administrativ 1897/98, ºi anume profesorul gimnasial
Elie Cãrauº de president, catechetul Dr. George Luþia de casar, iar
pãrintele cooperator Dr. Ipolit Tarnavschi de secretar.

La 5 oare, se încheie adunarea de cãtrã dl president, mulþumind
domnilor adunaþi pentru participarea lor numeroasã (Patria, nr. 47 din
17/29 octombrie 1897, pg. 3).

*
Petrecerea arangeatã de teologii români. Orãºelul de pe malul

Topliþei, alte-dãþi atât de tãcut, e azi în deplinã miºcare. Birjele cutreierã,
cu mare sgomot, stradele, dughenele de galanterie sunt viu cercetate de
dame ºi domni, cari cumpãrã ultimele lucruri necesare pentru toaleta
destinatã pentru convenirea socialã, împreunatã cu cântãri ºi dans,
arangeatã de neobosiþii teologi români.

Dupã 4 ore p.m., soseºte trenul. La garã, întâmpinasem multe feþe
curioase, cari aºteptau cu nerãbdare oaspeþii ce aveau sã soseascã.

Mulþãmit cu acest tablou, îndreptai paºii spre friseur. Aici aflasem
mare îmbulzealã; oaspeþii întrarã ºi ieºirã, friseurul ºi calfele avurã destul
de lucru. E mare grabã, la 8 ore, seara, e începutul concertului.

8 ore, seara...
La „Grand Hotel de Bucovina“ sunt toate odãile luminate. Urc

treptele primului etagiu ºi intru, peste coridor, în garderobã, unde mã
întâmpinã mai mulþi domni, membrii din comitetul arangeator, cari au
plãcuta datorinþã (de) a conduce oaspeþii în sala de dans. Mulþi oaspeþi
sunt deja presenþi, cari, în veselã conversaþie, se plimbã prin salã ºi
aºteaptã cu nerãbdare începutul concertului.

- E foarte cu gust decoratã sala, aud o voce observând. Ghirlandele
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de brad îmi plac atât de mult!
- Foare mãgulitor pentru satul vecin, a cãrui pãdure ne prevede

totdeauna cu cetinã.
- Aºa? Dar aprovizionarea cetinei trebuie sã fie combinatã cu multã

trudã.
- De aceasta, ca ºi de întreaga decorare, s-au îngrigit trei domni

din comitetul arangeator.
- E foarte cu gust esecutatã decorarea! Priviþi cât de frumos se

presintã covoarele naþionale lângã tricolorul român ºi, acolo, lângã
steagurile austriace ºi bucovinene. Numai pãrere de rãu cã dispar pe
încetul. În ºcoli nu se învaþã lucrul de mânã naþional. Ar fi datorinþa
societãþii pentru culturã ºi literaturã sã se îngrigeascã de cultivarea acestui
ram naþional!

- ªi, întru adevãr, domniºoarã, Vã îngrigiþi atât de mult de lucrul
de mânã naþional?

- Ca fiecare Româncã!
- Sunt, deci, fericit a Vã aduce îmbucurãtoarea veste la cunoºtinþã,

cum cã un nou emis al consiliului ºcolar dispune pentru ºcoalele sãteºti
numai învãþãmântul lucrului de mânã naþional.

- Ah! Într-adevãr? Îþi mulþumesc, domnule, pentru aceastã veste
atât de îmbucurãtoare, dar pardon! Când va începe concertul?

Cavalerul e ceva perplecs.
- Colegii mei, cântãreþii, pare-mi-se s-au întârziat; vom fi necesitaþi

a începe dansul înainte de concert.
- Cât de rãu îmi pare! Eu doar aºteptam sã ascult concertul domnilor

teologi!
Într-aceea s-a dat semn musicei ºi dansul a început. Pãrechile se

învârteau la tactul horei.
Eu stam la o parte, privind în tãcere cum se învârteau. Pe în treacãt

auziam ºoptind cuvinte dulci ºi feliurite complimente...
În mijlocul dansatorilor, observasem un domn aici recomandând

un cavaler unei dame, acolo dând desluºiri unui membru din comitet...
mã interesa sã ºtiu cine-i acest domn ºi m-am adresat cãtrã un cunoscut
teolog.

- Ah! Nu-l cunoºti? E domnul adjunct Calinescu, cãruia avem de
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mulþãmit reuºita splendidã a acestei seri. Un bãrbat neobosit.
- Neam cu domnul archimandrit?
- Chiar fiul P.C. Sale!
- Aºa? Dar ce zici la notiþele apãrute în ziare la adresa domnului

archimandrit?
- Condulez corespondenþii, dar, în fine, ºi eroii grecilor antici au

fost astfel rãsplãtiþi! Dar scuzaþi... voesc sã dansez...
Eu rãmasem privind toaletele frumoase ale damelor ºi cu bucurie

vedeam ºi pitorescul costum naþional representat, dar, pãrere de rãu, numai
prin douã dame. Mulþi amploiaþi, ofiþeri învioiau tabloul prin uniformele
lor. Animaþia crescu din ce în ce, în pausele scurte porneau vesel pãrechile;
de-odatã, ne aflam la începutul primului cadril. Pãrechile se plimbau în
aºteptare, iar eu le fãceam societate.

- Ah! O faþã strãinã! De ce aºa târziu?
- Am sosit cu trenul de la munte, care s-a întârziat cu vreo douã

ore.
- De ce? Cum? Au sosit ºi colegii domniei-voastre?
- Da! Cu toþii suntem aici; la gara Pârteºti s-a stricat o roatã de la

tren ºi am fost nevoiþi a trece în alt tren.
- Vai! Puteaþi sã pãþiþi vreo nenorocire! Dar, scusaþi întrebarea, se

va cânta încã azi?
- De bunã-seama, în pausa cea mare.
Musica a dat semnul pentru arangearea la cadril. Pãrechi lângã

pãrechi se aºezau în trei coloane, arangeorul a numãrat 50 de vis-a-vis...
A urmat ºi al doilea cadril ºi mult dorita pausã.
Teologii-cântãreþi s-au aºezat în mijlocul salei ºi concertul începu.

S-au cântat patru piese, cari furã viu aplaudate; degrabã au trecut pausa
ºi celelalte dansuri, afarã se zãria de zi; erau 5 1/2 ore, dimineaþa. Cu
feþe mulþãmite, dar obosiþi de mult dans ºi petrecere, pãrãseau, cu amintiri
plãcute, oaspeþii sala, dorind „spre bunã vedere, în curând“...

A doua zi, întâlnii feþe somnoroase pe drum...
- Cât a fost venitul?, întrebai.
- Bruto 194 florini 50 cruceri, din cari se vor împãrþi 70 florini

între cele trei societãþi naþionale din loc!
- Foarte frumos!
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- Da! Au incurs ºi mai multe suprasolviri... „ergo bibamus“...
ªi ambii am dispãrut într-un local, pentru a ne rãcori focul

caracteristic zilei ce urmeazã dupã petrecere. / .r..t. (Patria, nr. 78 din 6/
18 ianuarie 1898, pp. 1, 2).

*
Serbãri jubiliare la Rãdãuþi. / Rãdãuþi, 27 Iunie nou 1898.
Ziua de 22 Iunie nou a.c. a fost o zi de mare însemnãtate pentru

învãþãtorimea ºi tinerimea ºcolarã din districtul Rãdãuþilor.
Dupã cum s-a publicat deja în unul din numerii trecuþi, s-a sãrbat

în susnumita zi, prin iniþiativa „Asociaþiunii învãþãtorilor“ districtului
Rãdãuþi, sub conducerea neobositului c.r. inspector ºcolar Zacharie
Maieran, cu ocasiunea conferenþei districtuale din 22 Iunie nou a.c.,
festivitatea jubiliarã de 50 de ani a Majestãþii Sale, prea gloriosul
nostru împãrat Francisc Iosif I, în urmãtorul mod:

De pe la 7 ore a.m., se vedeau, în toate pãrþile oraºului înfrumuseþat
cu stindarde austriene, sosind trãsuri încãrcate cu bãeþi ºi copile de prin
comunele districtului, cari, festiv îmbrãcaþi, purtau pe pept cocarde, iar
în fruntea fiecãrei trãsuri fluturând un stindard în colorile austriace.

La orele 8 1/2, stãteau toþi ºcolarii cu învãþãtorii ºi învãþãtoarele
lor în un ºir bine arangeat, în strada ºcoalei de fetiþe, de unde se pornirã,
bine petrecuþi de o mulþime însemnatã, la diferitele biserici spre a aduce
rugãciuni ferbinþi înaintea Atotputernicului întru sãnãtatea prea
luminatului nostru Împãrat.

Serviciul divin se fini, în fiecare bisericã, cu cântarea imnului
poporal esecutat de ºcolari. Cântarea, în decursul liturghiei din biserica
gr.or., o îngriji esact un chor micst, sub dirigenþa mult stimatului profesor
gimnasial c.r. Ioan Chelariu.

La orele 10 (în paragraful anterior ºi în cel curent, lipsesc câteva
cuvinte, exemplarul de ziar fiind rupt, iar o „reconstituire“, prin
presupunere, nu-ºi avea rostul – n.r.), copiii, în ordine bunã de mers, au
plecat la ºcoala de fetiþe, unde aºteptarã sosirea conducãtorului districtual
ºi secretar i.r. al regimentului þãrii cantonat în Bucovina.

La orele 11, sosi acesta, petrecut fiind, pe imnul festiv, (de)
învãþãtorul superior Issakiewicz în sala minunat decoratã, unde se aflau
mulþi din honorarii (cetãþenii de onoare ai – n.r.) oraºului, întreaga
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învãþãtorime ºi o parte din ºcolari.
Inspectorul ºcolar i.r., Zacharie Maieran, adresã celor prezenþi

un discurs frumos în limba germanã, învãþãtorul superior George
Brãilean în limba românã ºi conducãtorul ºcolar Worotniak în limba
ruteanã, în cari arãtarã motivul serbãrii festive. Dupã fiecare discurs,
urmarã strigãte de „hoch“, „trãiascã“ ºi „mnohaia lita“ ºi întonarea
imnului poporal în limba respectivã de ºcolarii de faþã.

Apoi luã cuvântul locþiitorul regimului, ºeful Johann Patak,
esprimându-ºi nespusa bucurie asupra acestei sãrbãri frumoase, rugând
învãþãtorimea ca aceasta ºi de acum înainte sã nu întrelese de a educa
tinerimea în iubire cãtrã patrie ºi Împãrat ºi promise cã aceastã loialitate
ºi fidelitate din partea învãþãtorimei o va aºterne la treptele prea înaltului
tron, prin înaltul i.r. (imperialul-regal, formulã, ca ºi „c.r.“, „crãiescul-
regal“, prin care se sublinia titulatura imperialã – n.r.) presidiu al þãrii.
Imediat dupã aceasta, se esecutã, pe patru voci, „Mein Vaterland, mein
Osterreich“.

În fine, rugã inspectorul Maieran pe ºeful districtual sã
binevoiascã a deschide esposiþia.

Comitetul festiv – în frunte inspectorul ºcolar – mulþimea adunatã
ºi tinerimea ºcolarã petrecurã pe ºef în cele patru sale în cari erau espuse
lucrurile de mânã ale copilelor ºi ale bãieþilor, cãietele de teme, scrisoare
ºi desemn ºi mijloacele de instrucþie.

Onoare întregii învãþãtorimi ºi îndeosebi comitetului arangeator!
Intern mulþumiþi, pãrãsirã toþi locul espoziþiei, fiind timpul înãintat.
Vineri, în 24 Iunie nou, a avut loc, din acest incident, în sala de tir,

frumos decoratã, o petrecere festivã cu dans, a cãrei venit curat fu
menit pentru premiarea objectelor espuse. / I-N (Patria, nr. 143 din 19
iunie / 1 iulie 1898, pg. 2).

*
Adunarea „ªcoalei Române“ la Rãdãuþi. În 11/23 Octomvrie

1898, s-a þinut adunarea generalã a filialei din Rãdãuþi a „ªcoalei
Române“, sub conducerea domnului profesor Ilie Cãrãuº.

Adunarea se deschise, în presenþa unui numãr mare de membri, la
orele 4 d.m., în localul ºcoalei de bãeþi de 6 clase.

Din raportul adus de cãtrã comitet, filiala a avut, în anul
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administrativ espirat, 40 de membri ºi a spriginit, precum în alþi ani, aºa
ºi-n acesta, ºcolari sãraci ºi sârguincioºi de la gimnasiu ºi ºcolile normale
cu cele trebuincioase, spesând pe aceste ajutoare suma de 62 fl. 56 cr.

Ca venit, a incurs suma de 88 fl. 06 cr., ºi anume 17 fl. de pe
taxele anuale, 10 fl. 03 cr. din ambele casete aºezate în biserica din loc
ºi-n prãvãlia comerciantului Budiszewski, 5 fl. ca dar de la gospodarul
George Marcu (socotit, în alte texte, drept „Marco, primul burghez
român din Rãdãuþi“ – n.r.), 50 fl. de la comitetul petrecerii din 11 Ianuarie,
arangeatã de domnii teologi, ºi-n fine 6 fl. 03 cr. dobândã de pe banii
depuºi neîntrebuinþaþi.

Dupã acoperirea speselor, a rãmas, din venitul anual, încã suma
de 25 fl. 50 cr., care sumã, adãugându-se la suma neîntrebuinþatã din
anii trecuþi, de 148 fl. 42 1/2 cr., a rãmas, cu finea anului administrativ
1897/98, în cassa societãþii bani gata, suma de 173 fl 92 1/2 cr. valoare
austriacã.

Un dar însemnat, constãtãtor din cãrþi didactice pentru gimnasiu,
a primit societatea, în anul acesta, de la dl veterinar i.r. Cassian de Isar.

Trecându-se la punctul doi al ordinii de zi, se alese unanim vechiul
comitet, ºi anume dl profesor Ilie Cãrãuº ca preºedinte, dl catechet Dr.
George Luþia ca cassar ºi dl (preot) cooperator Dr. Ipolit Tarnavschi
ca secretar pe anul administrativ 1898/99.

Adunarea se închee la orele 5 d.m. (Patria, nr. 193 din 21 octombrie
/ 2 noiembrie 1898, pg. 2).

*
Convenirea socialã cu teatru ºi dans din Rãdãuþi în 25 Faur

1900 stil nou.
Minunatã fire mai are Românul. Dacã nu lenea, atunci cel puþin

comoditatea e una din cardinalele sale virtuþi. Odatã, s-au trezit ºi Românii
inteligenþi din Rãdãuþi ºi au arangeat o petrecere teatralã, cu cântãri ºi
dans, ºi, când colo, nu s-a aflat, din sumedenia de participanþi, niciunul
care sã vesteascã lumii reuºita acestei întreprinderi. Unica scuzã poate fi
doarã numai aceea cã, dupã neîntrecutul raport al seratei din Storojineþi,
nici cel mai dibaciu mânuitor de peanã de pe ºesurile Rãdãuþului n-a
cutezat sã-ºi mãsoare talentul sãu descriptiv cu puterea spiritului vestitului
Dr. Cleampã. Durere cã acesta a trebuit sã lipseascã, de astã datã, din
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mijlocul celor veseli, deºi debitez cã acolo unde se va fi aflat domnia sa
sã fi fost concentraþia cercului pesimiºtilor.

Astfel s-a întâmplat cã petrecerea Rãdãuþenilor a rãmas vãduvitã
de raportor, iar aranjatorii ei s-au ales, cu toatã osteneala ce ºi-au dat-o ºi
cu toatã reuºita splendidã, cu o binemeritatã dojanã în N-rul ultim al
„Patriei“ pentru modestia lor, retãcând succesul frumos. ªi a fost aceastã
dojanã ºi justã, ºi folositoare: justã pentru cã succesele naþionale, fie ºi
numai pe terenul social raportate, trebue aduse ca un elocvent semn de
viaþã ºi vitalitate la cunoºtinþa celor ce se intereseazã de desvoltarea
spiritului ºi conºtiinþei noastre naþionale; folositoare pentru cã, probabil,
pe lângã mulþi alþii, m-a îndemnat ºi pe mine sã-mi încerc inculta-mi
peanã pentru a schiþa, în liniamente vagi, demersul petrecerei (acest articol
înseamnã debutul publicistic al lui Iorgu G. Toma, juristul ºi cãrturarul
care avea sã fie socotit „pãrintele bucovinenilor“ – n.r.).

Lipsit de forþa spiritualã a Doctorului Cleampã ºi manc de
vivacitatea fantasiei lui Spadã, apuc cu sfiealã ºi timiditate penelul în
neiscusita-mi mânã, deºi sunt convins cã icoana depinsã de mine va fi
palidã; voiu cerca, însã, sã fie cel puþin adevãratã.

Dupã multã ceartã ºi debatã (dezbateri – n.r.), fãrã de care Românul
greu se pune la lucru, am decis ºi noi, Românii Rãdãuþului, sã arangeãm
o petrecere socialã în carnevalul disparent ºi, nevoind a rãmâne mai jos
decât conlocuitorii noºtri strãini, am avut de grijã ca petrecerea sã fie
înauguratã cu o representare teatralã ºi musicã vocalã. Persoanele la al
cãror binevoitor sucurs (concurs – n.r.) am apelat s-au grãbit a ni satisface
dorinþa, dând, astfel, petrecerii nimbul unui ce nou, neîndãtinat pe la
noi.

Cine se va mira, deci, darã, cã vasta salã a societãþii de tir din
Rãdãuþ a fost, în seara de 25 Faur 1900 stil nou, literalmente tixitã de un
public distins român? Nu numai oraºul ºi districtul Rãdãuþului, ci ºi
Cernãuþul, Siretele, Gurahumorului ºi alte oraºe au concurat la înãlþarea
prestigiului nostru, trimeþându-ºi representanþi la aceastã convenire pur
româneascã.

Petrecerea a început cu representarea comediilor „Un bilet de
tramvai“ ºi „Omorul din strada cãrbunarilor“, între cari un artist în musica
vocalã ne-a delectat cu câteva cântece naþionale.



361

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

Rolurile pieselor teatrale au fost bine împãrþite între domniºoarele
Dorina Tauber din Cernãuþi ºi Aspazia Tofanel din Rãdãuþ, precum ºi
între bravii Junimeni Luþia, O. Procopovici, ªuþu ºi A. Halip.
Prestaþiunile acestor diletanþi actori au fost atât de succese, încât un
murmur de satisfacþie ºi mulþumire trecea prin toatã sala ºi aplausul
nesfârºit, la finea fiecãrei piese, a fost binemeritata rãsplatã pentru în
adevãr succeasa interpretare a pieselor. Publicului român cernãuþean
binecunoscuta diletantã, domniºoara Dorina Tauber, a avut acuma ocasie
a entusiasma ºi pe Românii Rãdãuþului prin jocul ei atât de natural ºi
conºtient, precum arareori provine la o diletantã; nu mai puþin a plãcut
distinsa ei înfãþiºare.

Cu perfectã acurateþã s-au achitat domnii Procopovici ºi ªutu de
rolurile lor, dovedind cã le-au pãtruns bine ºi le stãpânesc fãrã sfiealã,
pe când domnul Luþia a stârnit admirare prin abilitatea ºi siguranþa cu
care se miºca pe scenã; incontestabil cã poºede talentul de a preda ºi
roluri mai grele ºi viitorul va face din dânsul o doritã aparenþã (apariþie –
n.r.) la astfel de representãri.

Mult haz a produs domnul A. Halip prin originalitatea miºcãrilor
ºi a þinutei sale, în rolul de servitor, în care s-a împãrþit cu domniºoara
Tofanel.

Între ambele piese, a cântat domnul Scalat, cunoscutul tenorist
român al „Armoniei“, câteva cântece naþionale, cu o voace atât de plinã
ºi sonorã, încât a întrecut cu mult aºteptãrile acelora cari încã nu-l auziserã.
„Armonia“ are în domnul Scalat una dintre cele mai atrãgãtoare puteri
musicale, cãreia, desigur, îi este menit un frumos viitor pe acest teren.

Sã nu uitãm, însã, de acel tãnãr român cãruia în prima linie îi
mulþumim frumosul succes al representãrii teatrale, care a ales cu bun
gust piesele ºi persoanele, a destinat rolurile ºi ºi-a instruat trupa în mod
perfect: este domnul Dori Popovici, dibaciul dirigent (regizor, viitor
politician bucovinean de succes, dar violent contestat de Iancu Nistor,
dupã Unire, când Dori Popovici devine liderul bucovinean al
averescanilor – n.r.) al pieselor jucate, care a sosit, acuma, din Cernãuþi
pentru a conduce representarea (în anii urmãtori, regizorul Rãdãuþilor
va fi Iorgu G. Toma – n.r.), arãtându-se în tot jocul influinþa sa marcantã;
am regretat mult cã a fost împedecat de a juca ºi dânsul.
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Dupã teatru ºi concert, a început dansul, inaugurat cu hora strãbunã,
în frunte cu presidentul comitetului aranjator, domnul consilier de tribu-
nal Teoctist Tomaºciuc, cu doamna profesoarã Elena E. Popovici, care
a þinut de bine a ridica ºi nimbul acestei petreceri prin distinsa ºi onorifica
dumisale participare. În ºir nesfârºit, au urmat, apoi, celelalte perechi,
tot Români voinici ºi drãgãlaºe Românce.

Precum în mândra dimineaþã a unei zile de primãvarã, la razele
calde ale soarelui se aruncã fluturii asupra gingaºelor flori, astfel ºi tinerii
veseli nãvãlesc, la îndemnul ariilor naþionale, asupra frumoasei cununi
de dame ºi, în toiul veseliei generale, se zice cã multe inimi s-au întâlnit
ºi apropiat pentru a nu se mai despãrþi niciodatã. Deie Domnul! cãci au
fost numai inimi româneºti.

Petrecerea a durat pânã la 5 ore dimineaþã. La cadrilele arangeate
cu desteritate ºi acurateþã de cunoscutul comandant Antoniu ªesan, ad-
junct de tribunal, au dansat peste 100 perechi.

Dupã finea dansului, bãrbaþii s-au întrunit într-un unanim complot
împotriva damelor ºi, trimiþându-le acasã, pentru ca sã prourmeze dulceaþa
petrecerei în vis, au format o masã a legii pentru ca sã punã þeara la cale.
Cât de bine au pus-o va arãta viitorul, bine însã trebue sã fi fost, cãci
veselia în mijlocul lor era mare. Curgeau ºiroaie de vin ºi bere
(„naþionalismul românilor cu vorbe goale ºi pocale pline se face“, cârteau
nemþii rãdãuþeni – n.r.), iar voroavele nu se mai fineau; ce sã le faci? toþi
cetiserã, cândva, pe Cicero ºi Demostenes! Ziua albã i-a fugãrit pe-aceºti
conspiratori, cãci ceasurile ocupaþiunii serioase se apropiau cu paºi
grabnici.

Ne mai rãmâne sã amintim cã încasarea totalã a fost de 533
coroane, din care au rãmas, dupã substragerea speselor de 210 coroane
60 bani, considerabila sumã de 322 coroane 40 bani venit curat, din care
s-au destinat, prin decisiunea comitetului aranjator, 200 coroane pentru
„Clubul român“ din Rãdãuþi, ale cãrui statute s-au înaintat deja guvernului
spre aprobare, 61 coroane 20 bani filialei societãþii „ªcoala românã“ ºi
61 coroane 20 bani filialei „Societatea Doamnelor Române“ din Rãdãuþi.

Fiind aproape de finea raportului, îmi þin de o sacrã dãtorinþã de a
aduce, ºi pe aceastã cale, la cunoºtinþa publicului cetitor factul
incontestabil cã reuºita splendidã a acestei serate o mulþumim, în mare
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parte, presidentului comitetului aranjator, domnului consilier de tribu-
nal Teoctist Tomaºciuc, care, primind cu multã bunãvoinþã aceastã
sarcinã, n-a cruþat nici trudã, nici timp pentru a raporta strãlucitul succes,
care îi este, dimpreunã cu cea mai profundã mulþãmitã a noastrã, unica
recompensã. Deasemenea, esprim, în numele aranjatorilor, mulþãmita
cea mai cordialã damelor ºi domnilor cari au binevoit a ne delecta prin
prestaþiunile lor câteva ore, înjghebând, astfel, petrecerea ºi contrbuind,
în mod eclatant, la deosebit de favorabilul ei succes moral ºi material.

Nu mai puþin mulþumitori suntem ºi faþã de bravele societãþi
academice române „Junimea“ ºi „Academia ortodoxã“, care au fost
representate prin un considerabil numãr de membri; în fine, mulþumim
sincer tuturor oamenilor din depãrtare ºi apropiere, rugându-i sã ne
pãstreze bunãvoinþa ºi concursul ºi pentru viitoarele petreceri care le
vom aranja.

Frumosul succes material se datoreºte, în mare parte,
suprasolvirilor care, în vederea scopului pur naþional al acestei petreceri,
au fost deosebit de numeroase.

Suprasolviri s-au primit de la: dl Ioan Avram (Iancu Avram în
textele ulterioare – n.r.), adjunct de tribunal, 1 cor., dl Ilie Cãrãuº,
profesor gimnasial, 2 cor., dl Ilie Dan, paroch greco-oriental, 2 cor., dl
Albert Decani, primar Rãdãuþi, 6 cor., dl Sindel Ebner, veterinar
orãºenesc, 2 cor., dl Dr. Bermann Feingold, advocat, 6 cor., dl Gorcea,
învãþãtor superior, 2 cor., dl Ifrim Isopescul, învãþãtor superior, 3 cor.,
dl Magior, paroch greco-oriental, 4 cor., dl Dr. Phoebus Maier, c.r.
notar, 4 cor., dl Patraº, protopop greco-oriental (viitor egumen al Putnei
– n.r.), 2 cor., dl Ilie Penteleiciuc, amploiat la garã, 8 cor., dl Piotrovschi-
Petrescu, protopresviter (socrul lui Simion Florea Marian – n.r.), 4 cor.,
dl Pojoga, paroch greco-oriental, 1 cor., dl Ioan Popovici, paroch greco-
oriental, 2 cor., dl Rosignon, farmacist, 6 cor., doamna Elena Socolean,
2 cor., dl Eugen Tarnavschi, adjunct de tribunal, 3 cor., dl Iorgu G.
Toma, adjunct de tribunal, 2 cor., dl Teoctist Tomaºciuc, consilier de
tribunal, 6 cor., dl Turturean, paroch greco-oriental, 1 cor., în fine, dl
Patak, i.r. prefect, a trimis 10 coroane, fãrã sã aparã personal la petrecere.

Suma totalã a suprasolvirilor 79 coroane.
Tuturor acestor inimi mãrinimoase aduc aranjatorii, în numele
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societãþilor pãrtaºe de aceste daruri benevole, mulþumitele cele mai sin-
cere.

În fine, nu pot lãsa neamintit cã de la regula observatã de strãini
faþã de aceastã petrecere româneascã de a se absenta au fãcut o onorificã
abatere (adicã au fost prezenþi – n.r.) numai cât toþi advocaþii din loc,
notarul, primarul oraºului, puþini medici ºi foarte puþini particulari;
dimpotrivã, sau absentat, cu o unicã lãudabilã excepþiune, toþi amploiaþii
români ºi neromâni de la i.r. prefecturã din Rãdãuþi.

Nimene nu s-a supãrat, cu atâta mai naþional a fost caracterul
petrecerii. / I.G.T. (Patria, nr. 385 din 23 februarie / 7 martie 1900, pg.
3).

*
Clubul român din Rãdãuþ. Din causa unor neînþelegeri de naturã

trecãtoare, iscate între membrii comitetului „Clubului român din Rãdãuþ“,
aceºtia au înaintat demisia din comitet. Prin urmare, comitetul anului
espirat a conchemat, pe Luni, în 14 Ianuar st.n. 1901, la oarele 8, seara,
în localitãþile sale proprii – otel Central – o adunare generalã
estraordinarã, în scopul alegerii unui nou comitet.

Îndatã dupã alegere, Clubul român va þinea o ºedinþã socialã spre
a sãrbãtori însemnãtatea anului nou, precum ºi începutul secolului XX.

Pentru convenirea aceasta, s-a fixat ziua anului nou ºi nu presara
acestei zile, fiindcã preoþimea, care formeazã o mare parte a membrilor
Clubului, are, în aceastã zi însemnatã, serviþ divin.

Fãcându-se, deci, toate înlesnirile posibile ºi fiind pregãtirile pentru
aceastã sãrbãtoare gata, rugãm pe aceastã cale ca toþi membrii Clubului
sã nu întrelese de a apãrea la aceastã convenire, dimpreunã cu onoratele
d-lor familii.

Pentru convenirea socialã s-a comandat anume bere bavarezã
(Deºteptarea, nr. 1 din 1/14 ianuarie 1901, pg. 5 – Supliment).

*
Convenire socialã în Rãdãuþ. Duminicã, în 24 Faur n. 1901, va

aranºa Clubul român din Rãdãuþ, în spaþioasa salã a otelului „Cen-
tral“, o convenire socialã cu dans. Învitãri speciale nu se emit; onor,
publicul român, care este învitat la petrecerile clubului român din Rãdãuþ,
binevoeascã a se privi ºi acuma învitat pe aceastã cale. Întrarea – 1 cor.
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de persoanã. Începutul – la oarele 8 seara (Deºteptarea, nr. 9 din 2/15
februarie 1901, pg. 7).

*
Societatea „Armonia“ aranjeazã cu o parte a corului sãu mixt

(30 persoane), în 1 Faur st.n. 1901, în sala de tir din Rãdãuþ, un con-
cert. Reuºita artisticã a acestei intreprinderi e îndestul de asiguratã,
luându-se numai în considerare cã programul, pe cât de ales, pe atât de
variat, va fi esecutat de corul bine ºcolit ºi disciplinat al „Armoniei“; o
garanþã ºi mai bunã e împrejurarea cã cântãrile vor fi conduse de
presidentul societãþii, Tudor cavaler de Flondor.

Asupra reuºitei materiale a concertului, care, de astã datã, joacã
pentru societate un rol ceva mai însemnat decât de regulã (amintim, aici,
numai cheltuielile mari cu cãlãtoria ºi întreþinerea corului), nu existã
temeri.

Concertul dat la Rãdãuþ, cu ocazia turneului din vara trecutã (1900),
care, în urma participãrii neaºteptat de numeroasã a P.T. publicului din
Rãdãuþ ºi împrejurime, a avut un succes într-adevãr strãlucit, îndreptãþeºte
pe „Armonia“ a spera, ba chiar a aºtepta cu siguranþã, o reuºitã cel puþin
egalã ºi pentru concertul proiectat ºi, mai mult, a decis comitetul
„Armoniei“ ca, dupã concert, sã urmeze dans.

Preþurile de întrare vor fi: un scaun în rândul 1 ºi 2 – 4 coroane; în
rândul 3 pânã la 8 – 3 coroane; celelalte rânduri – 2 coroane; un loc de
stat – 1 coroanã; studenþi – 50 bani (Deºteptarea, nr. 2 din 5/18 ianuarie
1901, pg. 4).

*
Scrisoare din þarã. Rãdãuþ. Micul numãr al bunilor Români  din

Rãdãuþ s-a mai micºurat cu unul dintre cei mai buni. Catechetul de la
ºcoalele poporale, dl Dr. George Luþia (nãscut în 1863,  preot din 1891,
doctor în teologie, tatãl viitorului erou, Lascãr Luþia, care se va stabili,
în cele din urmã, în Suceava – n.r.) a pãrãsit, dupã o activitate rodnicã de
mai bine de 10 ani, asupra cãreia poate privi cu mândrie, precum noi cu
mândrie priviam la domnia sa, oraºul nostru, plecând la noul sãu loc de
activitate, ca paroch în frumosul oraº românesc Câmpulung.

Duminicã, în 25 August 1901, dl Dr. Luþia a celebrat, în biserica
parochialã din loc, sfânta liturghie, dupã care ºi-a luat rãmas bun de la
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poporeni, þinând o cuvântare plinã de învãþãturi creºtineºti, care a stors
lacrimi din ochii marelui numãr de credincioºi adunaþi.

În numele epitropilor bisericeºti ºi a întregului popor rãdãuþean,
i-a rãspuns domniei sale dl Ilie Larionescul, mulþãmindu-i, prin cuvinte
isvorâte din adâncul inimei, pentru activitatea sa devotatã, în decursul
anilor trecuþi, spre binele Românilor rãdãuþeni ºi pentru creºterea adevãrat
moral-religioasã a copiilor lor.

Joi, în 20 August a.c., a aranjat Clubul român din Rãdãuþ, în onoarea
dlui Dr. Luþia, care i-a aparþinut de la înfiinþare, ca membru în comitet, o
searã de adio. Încãperile Clubului, din otelul „Central“, abia puteau
cuprinde numãrul oaspeþilor sosiþi pentru a-l onora pre iubitul confrate.
Toþi membii Clubului, domiciliaþi în Rãdãuþ, s-au grãbit a lua parte la
aceastã manifestare de simpatii pentru dl Doctor G. Luþia, dovadã destul
de vorbitoare pentru sentimentele inteliginþii române din oraº faþã de
domnia sa.

A fost o serbare curat româneascã, în care toastele erau secundate
de cântece naþionale, discursurile urmate de arii dulci, strãbune, intonate
de capela românã a oraºului.

Primul toast în onoarea solenizantului l-a rostit prezidentul
Clubului, dl. T. Tomasciuc, felicitându-l la avansare ºi dorindu-i fericire
ºi succes strãlucit în capitala munþilor româneºti. Vicepreºedintele
Clubului, dl Iorgu G. Toma, a relevat, într-un frumos discurs, þinut în
aplauzul general al participanþilor, neperitoarele merite ale solenizantului
pentru societate, atât la înfiinþarea ei, cât ºi ca viceprezident ºi cassar,
dând vie expresie dorinþei generale ca persoana ºi activitatea dlui G.
Luþia, ca paroch al Câmpulungului, sã fie mai puþin persecutatã ºi
calomniatã decât cea de catechet al Rãdãuþului.

Activitatea sa de preot adevãrat a fost pusã în frumos relief de
cãtrã dl Dr. R. Reuþ, dupã care a urmat ºirul neîntrerupt al cuvântãrilor,
precum e firea Românului când se aflã bine.

Emoþionat pânã la lacrimi de aceste sincere dovezi de simpatie, a
mulþãmit dl Dr. Luþia, în termini elogioºi, dirigenþei Clubului pentru
aceastã surprindere plãcutã, precum ºi tuturor membrilor apãruþi, pentru
iubirea frãþeascã, documentatã prin faptã ºi grai, luându-ºi rãmas bun de
la toþi.
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Trecând, apoi, la partea neoficialã, au început a sbura glumele ºi a
rãsuna cântecele vesele, încât îþi era mai mare dragul ºi, lângã berea de
Pilsen ºi Ococim, precum ºi vinul curat românesc al lui Kirmaier, era
cât pe ce sã ne surprindã zorile zilei, iar dl Dr. Luþia a plecat, ducând cu
sine cele mai frumoase suveniri de la confraþii din Clubul român
(Deºteptarea, nr. 65 din 23 august / 5 septembrie 1901, pg. 2).

*
„Junimea“ în Rãdãuþ. E anevoios lucru a scrie un raport, dacã

nu þi-ai însemnat cele ce s-au petrecut, ºi astfel îmi picã ºi mie, acuma,
greu a scrie cele ce s-au petrecut la serata „Junimii“ în Rãdãuþ, dacã, în
loc sã-mi însemn cele petrecute, m-am interesat de alte lucruri, mult mai
importante.

O parte a seratei, aceea ce m-a interesat mai mult, v-aº putea-o
reda mai cã fidel, adecã sã vã istorisesc câte perechi de ochi albaºtri,
negri ºi cãprii au fost, câte legãturi pentru vecinicie s-au legat în seara
aceea, însã aceste vor importa poate prea puþin. Dumneavoastrã, iubiþi
cetitori, doriþi sã cunoaºteþi succesul moral ºi material al întreprinderii.
ªi aceasta sunt în tare sã vã spun.

Serata „Junimii“ a succes foarte bine, atât moral, cât ºi material.
N-ar fi de nevoie ca sã vã istorisesc în lung ºi în lat cele ce s-au petrecut.
V-aº putea da un raport mai laconic, dacã aº zice: a fost frumos, a fost
înãlþãtor, a succes splendid serata ºi concertul „Junimii“ în Rãdãuþ, vezi
mai pe larg raportul din Suceava. Darã vreun inamic „politic“ îmi va
reproºa cã nu am cuvinte în vocabulariul meu ca sã descriu serata ºi
comersul sau iubitele cetitoare vor crede cã, deodatã cu inima, mi-am
pierdut ºi mintea ºi, de aceea, ca sã evit astfel de combinaþii periculoase
pentru vaza mea personalã, m-am decis sã vã povestesc ce-am auzit ºi
ce-am vãzut (mai puþin ce am pãþit!) ca sã vã bucuraþi ºi Domniile voastre
cum m-am bucurat eu.

Zorile zilei de Duminicã prevesteau parcã maiestoase o zi de
învingere. Ca o mare de luminã se revãrsau asupra oraºului Rãdãuþ, pe
ale cãrui strade, de altmintrelea cam tãcute ºi pãrãsite, foºnia lume aleasã
în dreapta ºi în stânga. Cucoane tinere ºi bãtrâne, cuconiþe drãgãlaºe ºi
domniºori oacheºi alergau la deal ºi la vale; un singur dor îi muncea pe
toþi sã treacã mai degrabã ziua ºi sã soseascã mult aºteptata oarã a
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întâlnirii. ªi, seara, la oara anumitã, videai cum sosiau, una dupã una,
drãgãlaºele zâne, care din care mai graþioasã, care din care mai gentilã.
ªi chipeºi feciori, cu o eleganþã deosebitã, fãceau onorurile cuvenite.

Puþin dupã 9 oare, când sala era mai cã de tot ocupatã, se scoalã
vicepreºedintele A. Dugan ºi, printr-o cuvântare bine simþitã, declarã
ºedinþa literar-declamatoricã de deschisã.

Dl Bodnarescu, în elaboratul (eseul – n.r.) sãu „Putna ºi ªtefan
cel Mare“, scoate din bogata istorie a Putnei acele date care prezintã un
interes general ºi aminteºte publicului, în cuvinte entuziaste, partea cea
mai frumoasã din istoria Românilor, descrie pagina cea mai ilustrã, pe
eroul care zace la Putna, ªtefan cel Mare. Stilul elegant ºi predarea bine
priceputã a subiectului au fost rãsplãtite cu aplauze prelungite din partea
publicului.

Urcã tribuna un þanþoº flãcãu, cu numele Burac, ºi, cu tonul sãu
bãrbãtesc, declamã gravitetic „Rugãmintea din urmã“, de G. Coºbuc.
Declamatorul ºi-a priceput bine rolul ºi a aflat consimþãmântul publicului,
care l-a aplaudat frenetic.

Dl Lucaci, în declamarea parodiei „Rugãmintea din urmã“, s-a
achitat pe deplin de rolul sãu, ceea ce ºi publicul a recunoscut, dând
espresie mulþãmitei sale prin aplaudare.

Iarã la urmã soseºte momentul înãlþãtor, când corul întonã „Hora
unirii“, acel cântec melodios, care a rãpit inimile Sucevenilor. Darã nici
Rãdãuþenii n-au fost mai vãrtoºi la inimi, ºi eu au rechemat pe bravii
cântãreþi prin aplause frenetice. Mai de ales, am observat vreo douã
„puicuþe“, cari erau sã-ºi sfarme gingaºele lor mânuþi aplaudând pe
cântãreþi.

Ar fi de dorit ca, la seratele literar-declamatorice, sã se iaie în
program mai multe cântece, cu privire la publicul strãin, care, în Rãdãuþ,
s-a presintat în numãr destul de considerabil.

Dupã ce mulþumeºte conducãtorul oaspeþilor pentru participare,
începe dansul.

În frunte, pãºeºte preºedintele de onoare, domnul conzilier
Tomaºciuc, lui îi urmeazã, apoi, celelalte pãrechi. ª-apoi sã fi vãzut
dans ºi bucurie! ªi erau atâtea copile frumuºele încât îþi sta mintea-n loc,
când venea la ales. Stãteai minute întregi ca zãpãcit în mijlocul sãlii ºi
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nu ºtiai pentru care sã te decizi, pentru cea în alb ca nevinovãþia sau
pentru cea în rozã ca focul sacru al iubirii sau pentru cea în albastru ca
mult cãutata credinþã.

Erau foarte drãgãlaºe Româncuþele noastre, fiecare cu un zâmbet
dulce pe buze, cu o privire blândã ºi atrãgãtoare, dar ºi cavaleri fercheºi
ºi eleganþi nu lipseau; ºi dansau pe întrecute. ªi am observat ºi niºte zâne
mândre în costum naþional românesc, ºi anume pe doamna Isopescul
(Vicov de sus), domniºoarele Sorocean, Guga, Scripcariu, ºi pe domnii
Gãina, Covaºã ºi Larionescul ca niºte vrednici români.

Susþineþi portul naþional, el e încântãtor de frumos! Îmbrãcaþi-l la
oriºice petreceri ori manifestare publicã, cãci e semnul caracteristic estern
al individualitãþii noastre naþionale.

Cadrilele, jucate în 2 coloane, sub conducerea domnului adjunct
ªesan ºi a junimeanului Litviniuc, au succes foarte bine. Iar la „damele
aleg“, domniºoarele nu-ºi dau rândul ca sã se revanºeze pentru
amabilitatea cavalerilor.

„Arcanul“, jucat într-un ºir lung, de vreo 20 de feciori, a pus capãt
dansului, care a durat cam pânã ce zorile zilei apuneau cu ºoapte dulci,
cã seara þine „Junimea“ un comers festiv ºi cã e datoria fiecãrui Român
ºi a fiecãrei Românce sã iaie parte.

ªi ce sã vã povestesc din ziua a doua, din ziua comersului? La trei
mese lungi, dintr-un capãt pânã într-altul, stau aºezaþi bãtrâni ºi tineri,
bãrbaþi ºi femei, un aspect încântãtor, privit de departe.

Am observat representanþi ai judecãtoriei locale, pe dl consilier
Tomaºciuc, dnii adjuncþi Toma, Popovici, Avram, pe dl Advocat
Christel, representanþi ai venerabilei preoþimi, pe pãrinþii Gramatovici,
Maghior, Dolinschi, ai învãþãtorimei, dnii Isopescul (Frãtãuþul vechiu),
Maghior, Siretean, Gorcea, Leuciuc, Sorocean, pe dl medic veterinar
districtual de Issar, representanþi ai societãþii surori, „România Junã“ ºi
„Academia ortodoxã“, representanþi vrednici ai poporului din Rãdãuþ,
cu fruntaºul Larionescul, apoi din Frãtãuþi, Volovãþ etc.

Când toate mesele erau ocupate, atunci dl Dugan, într-o oraþiune
plinã de foc juvenil ºi iubire de neam, disvoaltã programul „Junimei“ ºi
explicã scopul ce-l urmãreºte societatea cu direcþia inauguratã, salutã
oaspeþii prezenþi, mulþãmeºte, apoi, comitetului aranjor pentru ostenealã
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ºi vorbeºte, apoi, la adresa societãþii cu tendinþi naþionale, a Clubului
român.

În numele membrilor din comitetul aranjator, cât ºi a Clubului
român, rãspunde dl adjunct Toma, în cuvinte foarte frumoase.

În ºirul oratorilor, urmeazã, apoi, dl Burac, care vorbeºte într-un
ton foarte convingãtor despre meritele membrilor emeriþi, rãdicând, în
onoarea lor, un toast.

Rãspunde dl adjunct Toma. Am admirat verva ºi entuziasmul
oratoric. Un entuziasm sacru ºi un curaj neînfricat vorbia în fiecare cuvânt
al oratorului. Cu o tãcere sfântã a fost ascultatã aceastã oraþiune înãlþãtoare
de suflet, iar versurile finale au produs un tunet de aplause în salã.

Pentru preoþimea ºi învãþãtorimea naþionalã vorbeºte dl Iancu
Covaºã, accentuând cã Românii au trebinþã de o preoþime ºi învãþãtorime
naþionalã, care, mânã în mânã, sã lucreze pentru înãintarea poporului.

În cuvinte scurte, dar cari cuprindeau mult, rãspunde, în numele
preoþimii, pãrintele Maghior, iar în numele învãþãtorimii mulþãmeºte,
cu cuvinte alese, superiorul din Bãdeuþul-românesc, dl Eugen Siretean.

În cuvinte elogioase disvoltã, apoi, dl George Tofan rolul femeii
în trecut, marcheazã rolul care-i revine în present ºi fineºte cu dorinþa
ca, în potopul acesta de strãini, femeia sã rãmânã naþionalã.

Dl Victor Morariu toasteazã pentru societãþile surori, „România
Junã“ ºi „Academia ortodoxã“.

În numele „României June“, rãspunde studentul în technicã, dl I.
Posner, într-o oraþiune care a stors admiraþia auzitorilor; iar în numele
„Academiei ortodoxe“, dl de Teutul. Ultimul orator, într-o oraþiune plinã
de învãþãturi ºi îndemnuri, aratã poporului calea care trebue sã o pãºeascã
ca sã poatã trãi pe acest pãmânt strãmoºesc.

Într-o cuvântare rostitã din adâncul inimii ºi foarte des întreruptã
de aplause, mulþãmeºte dl Larionescul „Junimii“ pentru aranjarea acestei
festivitãþi, la care le-a dat ºi lor ocasiune sã audã multe învãþãturi bune.

Cu o oraþiune de mulþãmire la adresa publicului încheie dl Dugan
partea oficialã ºi decreteazã de president pe dl Tomaºciuc – Vodã, iar de
contrapunct pe dl Alecu Popovici. ª-apoi urmeazã gãlãgia ºi veselia,
ºãgile sãrate ºi nesãrate. ªi puteþi sã vã gândiþi, iubiþilor cetitori, sã vã
gândiþi, fãrã sã însemn eu pe filele cronicii mele, cã Dugan sau
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„Dugincholl“ a fost cronicar ºi „s-a fãcut de cap“. Ba declama, ba se
sfãdea cu damele, ba þinea oraþiuni de candidat. Ceea ce, însã, a pus
publicul în mirare a fost o cronicã în versuri, compusã, la moment, la
propunerea înfricoºatului Toma(ºciuc) Vodã.

Mult aplaudate au fost solourile domnilor ªtefan Scarlat, Dr.
Christel ºi Costinean-Beuca (poetul – n.r.), apoi recitarea unui cântec
macedonean de dl Gheaghea, studinte universitar venit, acum, din
Macedonia.

Tot la comandã ºi-a þinut oraþiunea de inaugurare „fuch“-sul
(vulpoiul – n.r.) cel mai tânãr, dl Brãilean, care, la un loc cu „Scholl“
(Dugan) ºi „Domnul meu“ (Tomaºciuc), au format un club separat, cu
un nume care nu li face multã onoare.

Interesant a fost ºi un proces al dlui (Victor) Morariu contra
damelor, pe care le-a acuzat cã ar fi furat inimile feciorilor români, în
seara trecutã. Sentinþa rostitã de dl conzilier Tomaºciuc, fãrã drept de
apelare, a fost cã domnii sã-ºi fure inimile înapoi, iar dl Dugan a adãugat
cã poþi sã fure toþi, dar sã fure... româneºte.

Animaþia a fost, toatã vremea, la culme.
Succesele obþinute de societatea academicã „Junimea“ trebue sã

fie un îndemn pentru anii viitori ca sã nu abstee de la seratele literar-
declamatorice, împreunate cu comers, cari, dupã pãrerea domnului Toma
aduc idei nouã ºi fac posibil o consolidare a tot ce-i românesc pe terenul
literar-naþional.

La revedere, la Siret! / Codrean (pseudonimul lui George Tofan

– n.r., Deºteptarea, nr. 72 din 16/29 septembrie 1901, pp. 1-3).
*

Scrisoare din þarã. Rãdãuþ. Cunoscutul literat Demeter Dan,
cum îl numeºte „Bukowinaer Post“, a încetat cu publicãrile sale istorice
ºi s-a aruncat pe alt teren de „literaturã“, pe terenul denunþãrilor.

Se vede cã-i convine mai bine caracterului sãu personal acest teren
de activitate, prin care crede a deveni, de nu protopapa la catedralã, mãcar
protopresviter al Vicovilor.

Faptul întâmplat zilele trecute este urmãtorul: În o epistolã cãtrã
episcopul Repta, scrie Demeter Dan cã mai jumãtate din comuna Sadãu
stã sã treacã la unie, din causa preotului Cristofor Iliuþ, care þine serviþiul
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bisericesc numai româneºte ºi cautã sã-i românizeze pe Huþanii din Sadãu.
În acea epistolã, îl roagã pe episcop, în interesul bisericei – de

care-i lui Demeter prea aminte – sã vie numaidecât la Sadãu, sã
liturgiseascã ºi sã predice Huþanilor de acolo – dacã i-a trimis episcopului
ºi o predicã gata nu ºtiu.

Imediat au plecat la Sadãu consilierul Manastyrski ºi diaconul
Bocea, au liturghisit Duminica trecutã în sobor în biserica de acolo ºi, în
urmã, s-a apucat consilierul trimis sã cerceteze causa nemulþumirilor
dintre preot ºi poporeni.

Mare i-a fost, însã, mirarea, încredinþându-se cã nici un cuvânt
din epistola lui Demeter, adresatã episcopului Repta, nu-i adevãrat.

Toþi poporenii, atât Românii, cât ºi Huþanii, au declarat cã sunt
foarte mulþãmiþi cu preotul lor ºi-i doreau multã sãnãtate, ca sã poatã
rãmâne la ei mai mulþi ani!

Tablou! Domnule Demeter! Preotul le face funcþiile în amândouã
limbile, le predã atât româneºte, cât ºi ruseºte º.m.d.; cel mai bun
testimoniu (diplomã – n.r.) de laudã i-au dat poporenii preotului.

Domnule Demeter! Christos zice, la Ioan 13, 34, „întru aceasta
vor cunoaºte toþi cã sunteþi ai mei învãþãcei, de veþi avea iubire între
voi“.

Preoþii din decanatul Vicovilor sã pue la rãbuº ºi aceastã faptã
laudabilã a pãrintelui Demeter ºi, ocasional, sã-i dea lecþii cum are sã se
poarte cu un frate al sãu. / Un preot (Deºteptarea, nr. 74 din 23 septembrie
/ 6 octombrie 1901, pg. 2).

*
Corul de cântare bisericeascã din Rãdãuþi. Frumoasele cuvinte

cu cari ne-aþi încurajat, în numãrul din urmã al „Deºteptãrii Poporului“,
la alcãtuirea de coruri pentru cântãrile bisericeºti m-au îndemnat sã vã
aduc la cunoºtinþã cã ºi în oraºul nostru, Rãdãuþ, este un astfel de cor,
care cântã în toatã Dumineca ºi sãrbãtoarea în biserica noastrã cântãrile
bisericeºti.

E drept, ºi o spunem cu durere, cã marele nostru oraº, în care
credincioºii gr.ort. numãrã a treia parte a tuturor locuitorilor, are numai
o bisericã, ºi aceea e atât de micã ºi neîncãpãtoare, încât e o ruºine pentru
creºtinii noºtri dreptmãritori; dar ºi la o aºa bisericã te duci cu plãcere ºi
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suferi nãduºala nemaipomenitã, suferi fãrã a crãcni ghionturile
binevoitoare din dreapta ºi stânga, dacã, pe lângã monotonia glasului
obiºnuit al servului lui Dumnezeu, mai auzi, din când în când, ºi vocea
curatã ºi de inimi înãlþãtoare a credinciosului tineret din popor, care te
face sã uiþi nãcazurile trupeºti din jurul tãu ºi îþi înalþã cugetul la bunãtatea
ºi mãreþia aceluia cãruia ai venit ca sã te închini.

Munca recerutã la alcãtuirea unui astfel de cor din mijlocul
tineretului poporal o cunoaºte numai acela care nu s-a sfiit de greutãþile
ei, dar ar trebui s-o cunoascã ºi venerabilul Consistor din Cernãuþ ºi sã o
rãsplãteascã faþã de acei care o iau asupra lor. Prin astfel de cântãri, se
întãreºte doarã credinþa în inimele ascultãtorilor, îndreptându-li-se cugetul
spre cel preamãrit. Este, deci, darã datorinþa preoþilor sã aducã casuri de
acestea la cunoºtinþa Consistoriului, iar a Consistoriului ca sã încurajeze
astfel de întreprinderi frumoase, cãci doarã preoþii ºi Consistoriul au a
veghea asupra þinutei ºi purtãrii credincioºilor bisericei noastre.

Meritul alcãtuirii corului nostru din Rãdãuþ se cuvine domnului
învãþãtor Ep. M. Sosnovici, sub a cãrui conducere se desvoltã corul
acesta, de 2 luni încoace (deci, din iunie 1902 – n.r.), tot mai îmbucurãtor.

Pânã la rãsplata lumeascã, care vine totdeauna tãrziu, dorim sã-i
rãsplãtiascã Dumnezeu fapta sa ºi sã-i deie puterea de a alcãtui un astfel
de cor ºi pentru cântece lumene naþionale, dupã cum auzim cã are de
gând; iar pentru ca toatã lumea sã ºtie cine cântã aºa de frumos în corul
nostru, punem aice numele lor, ºi anume: domniºoarele Puiul, Rotariu,
Þimota ºi Zimbal, precum ºi domnii G. Antochi, N. Bendevschi, N.
Leontovici ºi Smereciuc. / I.G.T. (Deºteptarea Poporului, nr. 15 din 1/
14 august 1902, pp. 112, 113).

*
Alergãri de cai þãrãneºti în Rãdãuþ. Comitetul pentru prãsila

cailor al consiliului cultural (aºa se numea, pe atunci departamentul pentru
agriculturã – n.r.) al þãrii a decis sã pue la cale o alergare de cai þãrãneºti,
care va avea loc în ziua în care se va face premierea cailor, adecã în 23
Octomvrie stil nou 1903. Alergarea va ave loc pe ipodromul hergheliilor
statului.

La aceste alergãri se admit armasari ºi iepe crescute de þãrani, în
vârstã de la 3 ani înainte.
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Distanþa de parcurs va fi de 1.000 metri pe ºes.
Din subvenþiunea oferitã de comitetul þãrii, se vor împãrþi

urmãtoarele premii: 150 coroane celui dintãiu; 70 coroane celui al doile;
50 coroane celui al treilea; 30 coroane celui al patrule.

Totodatã, se va acorda ºi un premiu de calitate, de 100 coroane,
proprietarului celui mai bun ºi curat cal ce va lua parte la alergãrile de
întrecere. Premiul de calitate se poate da împreunã cu unul din cele patru
premii de întrecere.

Acei þãrani, crescãtori de cai, cari voesc sã participe la alergãrile
de întrecere, au sã se anunþe, în 23 Octomvrie nou 1903, la orele 3
dupaamiazi, la juriul de alergãri, pe ipodromul hergheliilor statului, ºi sã
presinte ºi caii, deoarece la alergãri vor putea lua parte numai acei cai pe
cari comisiunea îi va afla apþi de prãsilã.

Anunþãri de participare înainte de ziua alergãrii nu se primesc.
Pentru participare la alergãri nu se plãteºte nici o taxã. Premiile se

vor da imediat dupã alergare. În contra sentinþei juriului nu încape nici
un apel (Deºteptarea, nr. 56 din 17/30 iulie 1903, pg. 3).

*
„ªcoala românã” din Rãdãuþ. Duminicã, în 7/20 Octomvrie

1901, se va þine, la 4 oare d.a., în localul ºcoalei de ºese clase pentru
bãieþi de pe strada bisericei din Rãdãuþ, adunarea generalã a societãþii
filiale „ªcoala românã“ din loc, la care se învitã onor. p.t. membri. La
adunarea zilei va fi: 1. Raportul comitetului; 2. Alegerea noului comitet;
3. Propuneri eventuale.

Pentru comitet: Elie Carauº, preºedinte, Dr. Ipolit Tarnavschi,
secretar (Deºteptarea, nr. 77 din 4/17 octombrie 1901, pg. 3).

*
„Teatru în Rãdãuþi.

„Bãtrâne obiceiuri frumoase, româneºti
Se pierd, se stâng încetul ºi-n urmã te trezeºti
Cu altele, strãine; în loc de flori: scãete,
Cari ni ºed întocmai ca nuca în pãrete.
Þeranca, fala noastrã, îºi uitã de rãzboi
ªi-ºi cumpãrã prin târguri gãtealã cu forfoi;
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Chiar graiul nostru neaoº se pare cã se schimbã
ªi vorbele strãine îþi frâng sãraca limbã;
Cântarea trãgãnatã ºi doina cea cu dor
Încep sã se prefacã vârtej îmbãtãtor;
Ne-amestecãm prea tare, ca grâul în neghinã,
Abia ne mai cunoaºtem de pãtura strãinã,
Întoarsã-i roata vremii ºi noi suntem în jos
ªi nu vãd mântuire“.
                                   „Ba e, moºneag duios.
Sã facem un teatru, o casã minunatã
ªi s-adunãm într‘însa tot ce-am avut odatã
ªi tot ce-i azi al nostru: grai, datini, port ºi cânt,
ªi tot ce are neamul mai preþios, mai sfânt;
Sã le pãstrãm pe toate ca-n veci sã nu ne piearã,
Sã ne-ncãlzim la ele, sã ne ridice iarã!“.

Astfel glãsuieºte bãtrânul literat, dl Iosif Vulcan, în prologul piesei
sale, „Soare cu ploaie“, primul numãr al bibliotecii teatrale, edatã de
societatea pentru crearea unui fond de teatru român. ªi un dureros adevãr
conþin aceste versuri – adevãrul cã noi ne depãrtãm încet, dar sigur, de
cele mai caracteristice momente ale individualitãþii noastre naþionale, de
limba, portul ºi obiceiurile strãbune.

Puterea acestui adevãr a fost ºi tremurul care ne-a îndemnat pre
noi, cei ce n-am pierdut încã speranþa într-un viitor mai bun, a ne strânge
în jurul aceluiaºi stindard cu hotãrârea de a lupta ºi pe aceastã cale pentru
salvarea intereselor ºi pãstrarea drepturilor noastre seculare în aceastã
þearã.

Teatrul nu este numai un loc de distracþie ºi petrecere, ci mai vârtos
o instituþiune de creºtere ºi nobilitare a sentimentelor, un depositar sigur
al celor mai preþioase tesaure naþionale: limbã, port ºi obiceiuri.

Din aceste puncte de vedere, meritã tendinþa Clubului român
rãdãuþean de a desvolta, prin representãri teatrale, conºtiinþa naþionalã
între membrii sãi, de a deºtepta gustul pentru literatura românã ºi a-i
întãri exercitarea limbei, întrebuinþarea portului ºi pãstrarea obiceiurilor
române, meritã, zic, aceastã tendinþã lauda nereservatã a tuturor
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Românilor de bine ºi sprijinul lor cel mai puternic, ºi aceasta cu atât mai
mult, cu cât prestaþiunile cooperatorilor la representãri sunt, totdeauna,
cu mult mai perfecte decât se poate, de obicei, aºtepta de la diletanþi.

Vineri, 1 Noemvre 1901 nou, s-au presentat aceºti diletanþi înaintea
unui public numeros ºi distins cu 2 comedii în câte un act, una originalã,
iar a doua prelucratã dupã germanã: „Soare cu ploaie“, de Iosif Vulcan,
ºi „Înainte de pausã“, de „Trocaru“, cucerind cu ambele representãri
simpatiile netãgãduite ale privitorilor, care s-au documentat prin nesfârºite
aplause.

În comedia „Înainte de pausã“ se ridiculizeazã gelozia, „grozava
fantomã, trabantul cel rãu al iubirei“, cum o numeºte autorul, pe când
sincerul amor nevinovat este rãdicat la apoteozã.

Sujectul piesei este, pe scurt, urmãtorul:
Bãtrânul Brãnescu, architect-inspector, fiind vãduv, trebue sã-ºi

ducã singur pre fiica sa, Elisa, de curând întoarsã din pensionat, la bal.
Dânsul, plictisit de petrecerea sgomotoasã a tinerilor, se retrase într-o
salã lateralã, unde, voind sã-ºi reserve o masã pentru pausa cea mare,
întrã în conflict cu chelnerul Ionicã, pre care îl poate îndupleca numai
prin un gras bacºiº ca sã-i conceadã o masã, ascunsã dupã un paravan,
într-un ungheriu al sãlii. Aice adoarme Brãnescu, pe când, în sala alãturatã,
de dans, rãsunã musica ºi joacã tineretul. Fiicã-sa, Elisa, încã n-are
dansatori, din care causã pãrãseºte sala de dans ºi vine în sala în care
doarme Brãnescu, unde dã peste un tânãr architect, Felician Pãdurean,
care este desperat cã, dansând cu Polina Vãrzeanu, regina balului, planetul
în jurul cãruia se rotesc toate stelele mai mici, a cãzut, rupându-ºi fracul
la braþul stâng ºi fãcându-se, astfel, de râsul lumii. Sglobia fetiþã, abia
ieºitã din pensionat, îl captiveazã, în curând, pe desperatul tânãr ºi,
înduplecându-l pe bãtrânul ei tatã sã schimbe fracul sãu cu cel rupt al lui
Pãdurean, dispar amândoi fericiþi în sala de dans.

Polina, soþia gelosului fabricant ªtefan Vãrzeanu, e curtatã, în
ruptul capului, de cãtrã boerul Lespezeanu. Ea cocheteazã mereu cu
acesta, pe de o parte îmbãrbãtându-l cu privirea ei de foc, pe altul oprin-
du-l cu glasu-i seducãtor de-a o curteni ºi ameninþându-l cu rãzbunarea
lui Vãrzeanu, pe când Lespezeanu, astfel atras ºi respins, se topeºte de
dorul ei.
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Succesã e figura gelosului ªtefan Vãrzeanu. Nebun de gelosie
oarbã, dar neîntemeiatã, cãci Polina lui e virtuoasã ºi voieºte numai sã-i
dea o lecþiune, întrã cu pãrul vâlvoi pe scenã, rãcnind cã soþia lui îl înºealã.
În nemãrginita sa furie, se leagã de toþi ºi de toate ºi vede în fiecare
bãrbat ce-i vine în cale un trãdãtor. Cel dentâiu trebuie sã-i deie satisfacþie
tânãrul Pãdurean, care mãrturiseºte cã a dansat cu Polina ºi a cãzut în
sala de dans, ceea ce pe Vãrzeanu îl scoate cu totul din minþi. Cu ajutorul
vestitului sãu parfum, „Atrappe la femme“, cumpãrat de la marele
parfumor parisian Coquin Fils, din care a turnat, pe furiº, câteva picãturi
pe trena rochiei soþiei sale, îi dã, în fine, de urmã. Polina se aºezase, la
venirea ei cu Lespezeanu, pe un scaun, care, fireºte, amiroasã, acuma, a
parfum de-al lui Vãrzeanu. La descoperirea aceasta, Vãrzeanu înºfacã
scaunul cu pricina, scuturându-l cu atâta furie ºi rãcnind atât de sãlbatec
încât toþi cei de faþã sar spãriaþi. Apropiindu-se cu nasul de fracul lui
Pãdurean, care miroasã tot a parfum trãdãtor, fiindcã Pãdurean dansase
cu Polina, excedeazã ºi mai cumplit ºi se crede prins în mrejele unei
conjuraþiuni. Apostrofându-l scurt ºi hotãrât pe chelnerul Ionicã, cãruia
îi mânjeºte toate ºervietele, dã de bãtrânul Brãnescu, dupã paravan, îl
târâie, sgâlþâindu-l cu sudalme, în faþa scenei ºi îl ameninþã cu moartea,
dacã nu-i va da-o pe nevasta sa, Polina.

Aice e momentul unde flegmaticul bãtrân îºi pierde ºi el rãbdarea
ºi cere satisfacþie de la furiosul Vãrzeanu pentru insultele sale, chemân-
du-l înaintea comisarului balului. Vãrzeanu scapã de responsabilitate
numai schimbând fracul sãu cu al lui Brãnescu, care se duce în sala de
dans sã-ºi caute copila, pe când Vãrzeanu, observând cã fracul lui
Brãnescu miroasã a parfum „Atrappe la femme“, isbucneºte în injurii în
contra „vulpei bãtrâne“, Brãnescu, de care se crede încã trãdat.

Pe când tânãrul Pãdurean ºi Elisa, acuma logodiþi deja, cer
binecuvântarea pãrinteascã a lui Brãnescu, Vãrzeanu îºi aflã pe soþia
Polina ºi se presintã radios cu dânsa, împãcat iarãºi cu soartea de a avea
o soþie atât de frumoasã.

Singuritele roluri au fost bine distribuite.
Elisa a aflat o interpretã minunatã în domniºoara Aspazia Tofanel,

care, în prestaþiunile sale, a trecut mult peste marginile diletantismului
obiºnuit. Simpatica ei înfãþiºare ºi excelenta dispoziþie, care a petrecut-o
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toatã seara, au cucerit îndatã inimele tuturora ºi cu plãcere vãditã o
urmãreau privirile spectatorilor, ascultântându-i impresiile primului ei
bal ºi participând la fericirea ei, când se vãzu iubitã de tânãrul architect
Pãdurean. Era aºa de drãguþã când bãtea cu piciorul în pãmânt, strigând
cã ar vrea sã porunceascã, sã stãpâneascã, sã joace un rol, în scurt – sã se
mãrite, ºi atât de naivã în credinþa ei despre puterea fericitoare a amorului,
încât a predat în mod perfect figura nevinovatã a unei copile, de-abia
ieºite din pensionat ºi întrate în valurile vieþii.

O prestaþiune dintre cele mai remarcabile a fost a dlui Sever Beuca-
Costineanu (notabil poet bucovinean – n.r.) în rolul architectului Felician
Pãdurean. Dl Beuca ne-a dat o frumoasã probã a netãgãduitului sãu ta-
lent dramatic, achitându-se cu dibãcie de foarte dificilul sãu rol, atât ce
priveºte scenele comice, în jocul ascuns cu mâneca ruptã a fracului, care
voia s-o îndoseascã, cât ºi în scenele sentimentale, unde cucereºte inima
încântãtoarei Elisa.

Imposantã a fost domniºoara Eufrosina Rezuº în rolul Polinei
Vãrzeanu, reginei balului. O aparenþã elegantã ºi, la moment, captivatoare,
care merita cu drept cuvânt onorificul titlu de reginã a balului. Curtezanul
ei, boierul Lespezeanu, a aflat un vrednic interpret în persoana domnului
George Popadiuc (viitorul primar al Rãdãuþilor – n.r), care era nedespãrþit
de frumoasa damã, cãutând curaj când în seducãtorii ei ochi, când în
sticla de ºampanie.

Clasic a fost predat bãtrânul Brãnescu de cãtrã domnul Dr. Matei
Christel. Inimitabil în horãitul sãu, când doarme dupã paravan, ne-ntrecut
în flegma cu care se lasã purtat de fiicã-sa, Elisa, târâit ºi înjurat de cãtrã
furiosul Vãrzeanu, se reculege de-abia când acesta, devenind agresiv,
începe a-l scutura cu putere ºi desvoltã, apoi, o energie de care nu l-ai fi
þinut capabil. Nesfârºite aplause producea stereotipul sãu rãspuns: „Se
poate“, cu care rezolva, la moment, ºi cele mai grave cestiuni.

Bine s-au þinut ºi domnii Emil Hreniuc ºi ªtefan Velniceriu,
primul în rolul lui Licã, al doilea în rolul chelnerului Ionicã, de care s-a
achitat în mod satisfãcãtor.

Rolul cel mai dramatic din toatã piesa, acel al furiosului ªtefan
Vãrzeanu, a fost predat de domnul Iorgu G. Toma. În aceastã figurã,
poetul ridiculizeazã patima geloziei oarbe ºi interpretului i-a succes pe
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deplin a pãtrunde acest rol în toate peripeþiile sale, presentându-se cu o
prestaþiune desãvârºitã (Deºteptarea, nr. 85 din 1/14 noiembrie 1901,
pp. 1-3).

*
În comedia sa, „Soare cu ploaie“, una dintre cele mai bune, domnul

Iosif Vulcan ni disfãºurã o paginã din viaþa de la bãi a aºazisei societãþi
mai bune, cu toate intrigile ºi duelurile obiºnuite.

Acþiunea se petrece la bãile de la Mehadia, în timpul present.
Doamna Olga Clitan, o vãduvã încã tânãrã, dar mamã de 3 fete mãriºoare,
voeºte sã se cãsãtoreascã din nou, pe când doamna Maria Brãdescu cautã
un soþ pentru fiica sa, Porfira. Doamnei Clitan îi face curte un Sârb, cu
numele Duºan, pe când Porfira e amorezatã de un tânãr student din
Bucureºti, Ionel.

Pantelimon, flãcãu tomnatic, unchiul doamnei Clitan, e sufletul
societãþii întregi; dânsul aranjeazã toate petrecerile, mijloceºte toate
cãsãtoriile, dã ansã ºi intervine la toate duelurile ºi pregãteºte toate
intrigile, dar este, totodatã, ºi acela care cauzeazã toate încurcãturile
posibile, mântuindu-se, apoi, cu vecinica asigurare: „Las‘ cã dreg eu
treaba!“. Dânsul voieºte sã mijloceascã cãsãtoria între nepoata Olga Clitan
ºi prietenul sãu din tinereþe, Dumbrãvescu, despãrþit de prima sa soþie,
de la care are 3 fete, spre care scop îl depãrteazã pe Duºan de lângã
Olga, spunându-i cã aceasta e logoditã deja cu Dumbrãvescu, din care
causã ambii concurenþi se provoacã la duel.

De societatea aceasta s-a ataºat ºi un aristocrat decãzut, contele
Vladimir Klapatinsky, care nu numai mãnâncã ºi bea pe dãtorii, dar nu
se jeneazã a împrumuta parale chiar de la chelneri. El îi face curte
domniºoarei Porfira Brãdescu, la care se uitã cu plãcere chiar ºi
Dumbrãvescu.

Între Ionel, care a fugit de la ºcoalã, auzind cã iubita lui e în
primejdie, ºi contele Klapatinsky se iscã un al doilea duel, din causa
Porfirei, pe când doamna Clitan ºi doamnã Brãdescu, care îºi aruncã
reciproc purtare imoralã, poartã un interesant duel cu... limba.

Pantelimon îl câºtigã, în fine, pe Dumbrãvescu pentru nepoata sa,
Olga, iar lui Ionel îi dã sfatul sã fugã cu Porfira, având de gând, însã,
sã-l pãcãleascã numai, aºezându-i în trãsurã, noaptea, în locul Porfirei,
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pe baba Tudora, travestitã în copilã tânãrã.
Deodatã, întrã o servitoare cu o epistolã de la Ionel ºi Porfira, prin

care aceºtia anunþã doamnei Brãdescu cã au fugit împreunã, ascultând
de sfatul lui Pantelimon; doamna Brãdescu leºinã, iar Pantelimon rãmâne
plouat.

Olga Clitan ºi Dumbrãvescu îºi refac, reciproc, împrejurarea cã
au câte 3 fete ºi sunt gata sã se logodeascã, prin mijlocirea lui Pantelimon,
când, deodatã, apar cele 3 copile ale doamnei Clitan, anume Lina, Tiþa ºi
Mimi, chemate telefonic de Pantelimon la logodnã. Fiindcã mama lor se
teme cã Dumbrãvescu se va îngrozi de atâtea fete, le ascunde Pantelimon
în parc, dupã 3 stâlpi, pe când Olga Clitan ºi Dumbrãvescu îºi dau mâna
pentru vecie. Copilele se trãdeazã de dupã stâlpi, Dumbrãvescu, indignat
cã logodnica sa are 3 fete, îi împãrtãºeºte acesteia cã are ºi el 3 copile –
tablou comic! – Olga e aproape sã leºine, pe când Pantelimon face ºãgi
pe seama lor, zicându-le cã le-a rãsãrit soarele fericirii – dar un soare cu
ploaie.

Doamna Brãdescu îºi reclamã pe fiicã-sa de la Pantelimon, acesta
o mângâie cã va drege el treaba, când, deodatã, apar Porfira ºi Ionel,
zicând cã au fost nevoiþi sã se-ntoarcã, fiindcã birjarul le-a cerut parale
înainte de plecare, iarã ei n-au avut de unde sã-i dea. Ionel cere mâna
Profirei, iar Pantelimon se bucurã cã a mai fãcut o cãsãtorie.

ªi-n aceastã piesã, rolurile au fost bine ocupate.
Doamna Olga Clitan a fost predatã, cu dibãcia cunoscutã, de cãtrã

domniºoara Aspazia Tofanel, care s-a întrecut în joc pe sine, înrãdãcinând
în toþi credinþa cã Clubul român posedã în Domnia sa o putere nepreþuitã
pentru representãri teatrale. Laudã ºi onoare i se cuvine acestei tinere
dame, laudã ºi onoare îi dãm!

Foarte bine s-a þinut domniºoara Domnica Bodnar în rolul
doamnei Brãdescu, pe care l-a jucat atât de precis ºi natural, încât a
provocat admiraþiunea tuturora. Mândria ei de mamã a unei fete atât de
bine crescutã la cãlugãriþe ºi durerea ei la descoperirea ruºinei care i-a
fãcut-o tocmai aceastã fiicã au fost sincere ºi simþite adânc, ºi nu-þi fãcea
numai impresia unui joc de scenã.

O surprindere foarte plãcutã ne-a fãcut domniºoara Aurelia
Tofanel, care a representat pe Porfira Brãdescu. Atâta naivitate de copil
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nevinovat, atâta naturã adevãratã ºi o astfel de siguranþã de rol ºi scenã
ne-au uimit. Domniºoara Aurelia e vednica sorã a domniºoarei Aspazia
Tofanel ºi o foarte bunã achiziþiune în trupa diletanþilor români din oraºul
nostru.

De tot drãguþe au fost ºi cele 3 fiice ale doamnei Clitan, representate
prin domniºoarele Aurora Polonic, din Satulmare, Silvia Þurcan, din
Rãdãuþ, ºi Lucreþia Maghior, din Marginea. Toate trei s-au þinut atât de
bine, încât au contribuit, prin jocul lor isteþ, foarte mult la succesul
general.

Dintre rolurile bãrbãteºti, a fost fercheº domnul Dr. Matei Christel
ca Dumbrãvescu, pe care l-a predat cu multã cunoºtinþã de causã, spre
adânca mulþumire a tuturora; ºi nici nu e mirare, cãci domnul Dr. Christel
este de mult bine cunoscut publicului ca un voinic ºi sigur bãrbat de
scenã.

Una dintre cele mai frumoase prestaþiuni în aceastã piesã a fost a
domnului Emil Hreniuc, care a jucat pe studentul Ionel, producând mult
haz cu aventurile sale ca amant al frumoasei Porfira, pe când contele
Vladimir Klapatinsky ºi-a aflat meºterul în persoana domnului George
Popadiuc, care ne-a dat foarte succes figura unui adevãrat aristocrat
decadent. Bine s-a þinut ºi domnul ªtefan Velniceriu în rolul Sârbului
Duºan, iarã pe meºterul-stricã Pantelimon, care încurcã ºi descurcã toatã
acþiunea, care drege toate, dar nu totdeauna bine, l-a pozat domnul Iorgu
G. Toma cu vervã ºi eleganþã.

Ne mai rãmâne de amintit cã toaletele damelor de pe scenã au fost
foarte frumoase, în piesa primã chiar foarte elegante toalete de bal, ºi cã
scena s-a presentat într-o luminã destul de plãcutã.

Succesul amânduror pieselor a fost neaºteptat de surprinzãtor.
Tunete de aplause nesfârºite i-au necesitat pe actorii diletanþi sã aparã de
repeþite ori pe scenã; mulþi au esprimat chiar dorinþa ca piesele aceste sã
se repete mai târziu; noi însã credem cã Clubul, încurajat prin acest succes,
va cãuta sã se presinte cât de adese cu astfel de producþiuni, care procurã
o distracþie pe cât de plãcutã, pe atât de instructivã ºi înãlþãtoare, ºi de
aceea zicem Clubului Român: „Las‘ cã dreg eu treaba!“ / Pantelimon
(deci, Iorgu G. Toma, Deºteptarea, nr. 86 din 4/17 noiembrie 1901, pp.
1, 2).
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*
Petrecerea filialei Societãþii damelor române din Rãdãuþ. Dupã

un interval de mai mulþi ani, filiala Societãþii damelor române din Rãdãuþ
a luat hotãrârea de a aranja o petrecere într-un stil mai mare, care va
avea loc, dupã cum s-a anunþat deja, Joi, în 9 Ianuar 1902 stil nou (ziua
Sf. Mucenic ªtefan).

Petrecerea se va deschide prin representarea duor piese teatrale,
dupã care va urma dansul. Se vor juca comediile într-un act: „Idilã la
þearã“, de Juin ºi Flerx, ºi „Buclucaºul“, de Marc Michel ºi Labische,
ambele localisate (traduse ºi adaptate – n.r.) de Maria Baiulescu.

Sujetul de tot hazliu al acestor piese de origine francezã, precum
ºi dexteritatea conducerii artistice, care se aflã în mânile domnului Iorgu
G. Toma, sunt cea mai bunã garanþie cã representarea lor va produce
prea frumoase momente de distracþie onoratului public.

Diligentul comitet aranjator se dã în vânt pentru ca toate aºteptãrile
participanþilor sã fie pe deplin satisfãcute. În vederea acestor momente,
precum ºi cu privire la scopul nobil al seratei, credem cã onoratul public
nu va esita deloc de a rãsplãti truda ºi zelul societãþii prin participare cât
se poate de numeroasã.

Învitãrile speciale sunt deja emise. Serata va avea loc în spaþioasa
salã de tir din Rãdãuþ. Preþul de întrare 2 coroane de persoanã. Începutul,
la oarele 8, seara. Toaletã simplã sau costum naþional (Deºteptarea, nr.
99 din 20 decembrie 1901 / 2 ianuarie 1902, pg. 3).

*
Clubul Român din Rãdãuþ. În ºedinþa sa din 3 Ianuar 1902, s-a

constituit comitetul societãþii „Clubul Român din Rãdãuþ“, în urmãtorul
mod: President: dl Teoctist Tomaºciuc, consilier de tribunal;
vicepresident: dl Iorgu G. Toma, judecãtor; secretar: dl Dr. Ipolit
Tarnavschi, profesor; cassar: dl Ambrosie Gribovici, preot greco-
ortodox; bibliotecar ºi econom: dl Dr. Matei Christel, advocat
(Deºteptarea, nr. 100 din 23 decembrie 1901 / 5 ianuarie 1902, pg. 3).

*
Convenire socialã în Rãdãuþ. Convenirea socialã din 9 Ianuarie

1902, stil nou, aranjatã de „Filiala Societãþii Doamnelor Române“ din
Rãdãuþ, a decurs splendid. Simpatia de care se bucurã aceastã Societate
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în toate pãturile inteliginþei române, conducerea artisticã a teatrului, în
persoana dlui adjunct Toma, erau doar chezãºia pe care îºi întemeiase
comitetul speranþa în succesul moral ºi material al întreprinderii. Verva
ºi seriozitatea cu care se dedicã dl adjunct Toma scopurilor naþionale
ºi-au cules, de astã datã, fructe satisfãcãtoare în prestaþiunile dlor Dr.
Christel, adjunct Tarnavschi, oficial Ieºan, stud. jur. Beuca-Costineanul
ºi a domniºoarelor Bodnar ºi Tofanel. Amintim cu mulþãmitã ºi sprijinul
dlui învãþãtor Sosnovici, ca autor.

Apreciind scopul benevol al acestei întreprinderi, s-a grãbit tot
Românul iubitor de neam ºi progres sã-ºi depunã obolul pe altarul
naþiunei.

Cu toate cã începuse sã vremueascã, seara eternisatã în analele
„Filialei Societãþii Doamnelor Române“ din loc a întrunit, pe lângã un
numãr considerabil de poporeni ºi strãini, mulþi reprezentanþi ai
aristocraþiei intelectuale române din toate districtele.

Dansul a fost foarte animat, încât chiar Steaua Ciobanului era sã
împãlizeascã de lumina zilei, înainte de ce ne despãrþirãm. Remarcãm,
cu mulþãmire, multe suprasolviri, precum ºi casul îmbucurãtor cã multe
familii din împregiurime ºi alte districte, cari, din causa depãrtãrii, n-au
putut participa, au trimis taxa de întrare pentru a petrece mãcar în gând o
searã atât de plãcutã, precum o promisese titlul ºi caracterul acestei
întreprinderi. Venitul a ajuns suma considerabilã de 400 coroane
(Deºteptarea, nr. 2 din 6/19 ianuarie 1902, pg. 3).

*
Concert Vladaia în Rãdãuþ. Clubul Român din Rãdãuþ a espedat

învitãri la concertul care se va da Vineri, în 31 Ianuarie st.n. 1902, în
Sala de Tir, cu concursul D-nei Irena de Vladaia, primadona de la
opera din Bucureºti; al dlui profesor Emeri ºi a dlui Grigori Savu, artist
dramatic, cu urmãtorul program:

Partea I: 1) Gounod. Balada ºi aria bijuteriilor din opera „Faust“,
cântatã de doamna Vladaia; 2) Carol Miculi. Arii Româneºti, executate
la pian de dl Emeri; 3) Adam. Aria indianã din opera „De-aº fi Rege“,
cântatã de dna Vladaia; 4) Eminescu. Versuri zise de dl Savu; 5) Arditi.
Il Bacio, Vals cu variaþiuni de bravurã, cântat de dna Vladaia;
6)Monologuri, zise de dl Savu; 7) Strauss. Zigeunerlied, din opera
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„Voivodul Þiganilor“, cântatã de dna Vladaia; a) Paraschiv. Dupã fragi
ºi dupã mure, cântatã de dna Vladaia;

Partea II: 8) Bizet. Habanera, din opera „Carmen“, cântatã de dna
Vladaia; 9) Chopin. Vals Nr. 6, executat de dl Emeri; 10) Lecocq. Bolero
espagnol, cântat de dna Vladaia; 11) Coºbuc. Doine ºi Balade, zise de dl
Savu; 12) Vladaia. Doina Olteanului, cântatã de doamna Vladaia.

Doamna de Vladaia va cânta „Habanera“ ºi „Bolero“ în costum
espagnol.

Preþurile: Stal I – 3 cor.; Stal II – 2 cor.; Parter – 1 cor. Studenþii –
50 bani.

Începutul, la 8 oare seara, precis. Biletele se gãsesc la librãria
Iosef Herzberg (Deºteptarea, nr. 5 din 17/30 ianuarie 1902, pg. 3).

*
Serata „Clubului Român“ din Rãdãuþi, care s-a aranjat la 2

Martie curent, în Sala de Tir din loc, a reuºit pe deplin. O mulþime de
preoþi ºi învãþãtori din jur, precum ºi inteliginþa românã din loc a grãbit
ca sã guste plãcerile astorfel de întreprinderi sociale ºi, totodatã, a-ºi
achita în parte dorinþa faþã de desvoltarea vieþii noastre sociale.

Nici aceastã seratã n-a fost trecutã cu vederea din partea societãþii
academice „Junimea“, ci mai mulþi membri ai ei, în frunte cu preºedintele,
au fost trimiºi ca representanþi.

Fireºte, fiind asiguratã participarea mai numeroasã a dansatorilor,
sexul frumos de asemenea a fost bine representat, cu toate cã suntem
necesitaþi a marca absenþa bãtãtoare la ochi a inteligenþei strãine din loc,
cãci, afarã de vreo doi oficeri, nu s-a arãtat aproape nime. Tot aici
accentuez nepãsarea damelor române faþã cu costumul nostru naþional.
Sau doarã aºa de înaintaþi sã fim, încât sã nu mai simþim plãcere esteticã
în portul nostru strãmoºesc? Ne înºelãm!...

Unica domniºoara care s-a presentat în costum a fost domniºoara
Guga ºi, desigur, a întâmpinat simpatii generale.

Dupã ce am costatat aceasta, putem sã descriem desfãºurarea
petrecerei, care a început cu hora, deschisã prin dl preºedinte al Clubului,
Tomaºciuc, cu doamna Bacinschi, apoi prin domnul vicepreºedinte
Toma cu doamna Turturean, preºedinta „Filialei Doamnelor Române“.

Am putea folosi vecinicul ton al reportajului despre petreceri, dar
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la ce? E lucru firesc cã, acolo unde cântã musica melodioase arii, unde
inimi tinere palpitã la vibrarea tonurilor armonioase, în ale cãror accente
se pierde ºoapta dragostei, veselia se naºte pentru unii, iar pentru alþii
poate chiar contrarul... dispare ºi lasã loc melancoliei, care aºa de bine
se potriveºte în expresia ochilor drãgãlaºi.

Totuºi, animaþia îºi parcurgea firul desvoltãrii – rãpea cu sine chiar
ºi pe domnii cari jucau neevitabilul „taroc“ – ºi, astfel, petrecerea devenia
din ce în ce mai naturalã româneascã... nu legatã de forme strãine firii
noastre româneºti.

Când s-a dat signalul la „Quadrille“, care s-a jucat de peste 60 de
perechi, s-a format un frumos cordon de preoþi ºi alþi domni, –
neîndemnaþi la joc, ci numai la priviri scrutãtoare. În chipul acesta, dansul
a durat pânã în zori de ziuã. Ci ca sã fim obiectivi, amintim datina cea
rea de a vorbi mai cu predilecþie limbi strãine, decât cea „dulce
româneascã“.

Un dansator cu spirit roagã o domniºoarã la joc – dânsa îl face
atent, în limba germanã, sã fie mai cu cruþare ºi sã nu joace aºa de turbat.
El o întreabã ori de nu ar putea auzi aceste cuvinte în limba româneascã.

- Da, cãci doarã sunt româncã.
- Aºa, apoi de ce nu binevoeºti a vorbi româneºte?.
- Nu ºtiu bine ºi aºa mi-i ruºine.
- E cam greu a fi o viaþã întreagã tot cu ruºinea în sân; mai bine sã

suferi doi ani ruºine ºi sã înveþi româneºte, decât totdeauna.
Resultatul? Domniºoara a vorbit, de aici înainte, româneºte.
Ce priveºte venitul material al seratei, a fost frumuºel ºi a încurs

în favorul Clubului, care, dupã cum am auzit, va fi reorganizat ºi instalat
în localitãþi (sedii – n.r.) mai corespunzãtoare recerinþelor moderne. /
Impilatul (Deºteptarea, nr. 16 din 24 februarie / 9 martie 1902, pg. 3).

*
Filiala din Rãdãuþi a „Societãþii Doamnelor Române din

Bucovina“ învitã la adunarea generalã, care se va þine Duminicã, în 28
April (11 Mai) 1902, la 4 oare d.m., cu urmãtoarea ordine de zi:

1) Verificarea protocolului adunãrii generale din anul 1901;
2) Raportul comitetului;
3) Raportul comisiunei revizuitoare;
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4) Votarea budgetului pe anul administrativ 1902/3;
5) Alegerea de trei membri în comitet;
6) Alegerea comisiunii revisuitoare;
7) Propuneri libere;
Joi, în 8 Mai 1902, sã împlinesc 10 ani de la înfiinþarea Filialei

din Rãdãuþi a „Societãþii Doamnelor Române din Bucovina“.
Comitetul numitei Filiale a decis, în ºedinþa sa din 20 April, a sãrbãtori
aceastã zi ºi, spre a da poporenilor ocasie de participa la aceastã serbare,
se va serba jubileul de 10 ani Duminicã, în 11 Mai, în urmãtorul mod:

Dupã sf. liturghie, la 10 1/2 oare doxologie, la care va asista întreg
comitetul ºi elevele românce din ºcoalele poporale, ºi la care se învitã,
pe calea aceasta, ºi toþi binevoitorii acestei societãþi.

Dupã masã, la 4 oare, adunare generalã în localitãþile ºcoalei de
copile din Rãdãuþi, în April 1902. Presidenta: Rosalia Turturean.
Secretara: Domnica Bodnar (Deºteptarea, nr. 32 din 25 aprilie / 8 mai
1902, pg. 3).

*
Filiala din Rãdãuþi a „Societãþii Doamnelor Române din

Bucovina“. În 11 Mai 1902, a serbat Filiala din Rãdãuþi, dupã cum era
anunþat înainte, jubileul de 10 ani. Dupã sf. liturghie, s-a fãcut doxologia
de P.C.S. protopresviterul Tomiuc, fiind asistat de dl Dr. Tarnavschi ºi
de dl catechet Þurcan, la care a participat întreg comitetul, cu presidenta
Rosalia Turturean în frunte, apoi tineretul ºcolar român din loc ºi un
numãr foarte însemnat de poporeni.

Dupã liturghie, a þinut pãrintele Dr. Tarnavschi poporenilor o
cuvântare ocasionalã foarte frumoasã, în care a ilustrat, în cuvinte pline
de viaþã, importanþa societãþilor umane pentru progresul comun ºi,
amintind apoi activitatea rodnicã a filialei din Rãdãuþi a „Societãþii
Doamnelor Române“, a animat pre poporeni de-a sprijini aceastã
societate.

Dupã amiazi, s-a þinut adunarea generalã, cu urmãtoarea ordine
de zi: 1) Verificarea protocolului adunãrii generale din anul 1901; 2)
Raportul comitetului; 3) Raportul comisiunei revizuitoare; 4) Votarea
budgetului pe anul administrativ 1902/3; 5) Alegerea de trei membri în
comitet; 6) Alegerea comisiunii revisuitoare; 7) Propuneri libere.
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Cu conducerea adunãrii a fost împuternicitã, din partea doamnei
presidentei, vice-presidenta acestei societãþi, domniºoara Aspasia
Tofanel.

Vice-presidenta salutã cãlduros pe membrii presenþi, cari erau
adunaþi într-un numãr foarte mare, ºi, apoi, în special, pe representanþii
clerului, ai „Clubului Român“ ºi ai „ªcoalei Române“, ºi declarã, cu
aceasta, ºedinþa deschisã.

Înainte de a trece la ordinea zilei, aminteºte domniºoara vice-
presidentã cã adunarea aceasta are, pentru femeile românce din loc, o
importanþã deosebitã, cãci, cu aceastã adunare, încheie filiala din Rãdãuþi
al 10-le an al activitãþii sale. Amintind, mai departe, cã aceastã filialã
s-a înfiinþat la iniþiativa doamnei Aglaia Isopescul, sub conducerea
doamnei Leontina Chelariu, asigurã pe cei presenþi cã, sub referinþele
locale, filiala aceasta a fãcut progrese destul de satisfãcãtoare întru
împlinirea înaltei sale meniri; desfãºurã, apoi, activitatea societãþii, de la
înfiinþarea sa, pânã la adunarea de faþã, din care reese cã societatea aceasta
s-a înfiinþat în anul 1892, cu 16 membri, care numãr s-a urcat, pânã
acuma, la 275.

În aceºti 10 ani, a adunat filiala o avere de 4.947 coroane 52 bani
ºi a spesat cu sprijinirea elevelor române suma de 2.637 coroane 84
bani.

Spre a înlesni absolventelor de la ºcoala poporalã întrarea în
pedagogiu, a întreþinut filiala, în anul 1900, un curs de pregãtire, iar
pentru acele copile ce nu cerceteazã o ºcoalã mai înaltã s-a înfiinþat, în
anul acesta, un curs de cusutorie. Filiala are o bibliotecã ºcolarã aproape
de 700 de cãrþi.

Mai departe, se adreseazã domniºoara vice-presidentã cãtrã
poporeni ºi îi asigurã cã societatea lucrã numai pentru progresul ºi
îmbunãtãþirea stãrii materiale a poporului nostru ºi-i îndeamnã ca sã
sprijineascã societatea din toatã inima, sã arate interes la toate activitãþile
comitetului, cãci numai astfel se va putea realisa dorinþa de a pune, cu
timpul, aceastã societate cu totul în mânile poporului.

Trecând, apoi, la ordinea zilei, se verificã protocolul din anul 1901,
fãrã modificare.

La punctul 2, roagã domniºoara vice-presidentã pe domniºoara



Ion Drãguºanul

388

secretarã Domnica Bodnar sã citeascã raportul comitetului.
La punctul 3, raporteazã doamna Maria Popescul cã comisiunea

revisuitoare a aflat toate socotelele societãþii în cea mai esactã ordine ºi
propune sã se dea comitetului absolutorul cu laudã (propunerea s-a
primit).

Trecând la al 4-le punct din ordinea de zi, face doamna casierã,
Rosa de Isar, urmãtoarele propuneri, cari s-au primit unanim: 1) Pentru
anul viitor ºcolar sã se creeze douã ajutoare lunare pentru eleve eminente
de la ºcoalele poporale din Rãdãuþi care vor sã continue studiile la
pedagogiu; 2) Comitetul sã fie împuternicit a spesa, spre realisarea
scopului filialei, pânã la 1/2 din fondul disponibil.

În comitet s-au reales Doamnele Rosa de Isar, Elena Bodnariu
ºi domniºoara Aspasia Tofanel, iar în comisia revisuitoare Doamnele
Elena Popovici, Zeferina Motrescul ºi Maria Popescul.

În fine, aduce vice-presidenta la cunoºtinþa adunãrii generale cã
„Clubul Român“ a pus la dispoziþia comitetului localitãþile sale pentru
þinerea ºedinþelor ºi cã representanþii onoratului Club, cu bunãvoinþa
D-lor Sale obicinuitã, sprijinesc toate întreprinderile Societãþii Doamnelor
Române ºi roagã ca adunarea sã voteze Clubului mulþãmita ºi recunoºtinþa
sa prin rãdicarea de pe staluri.

Constatând, cu aceasta, conducãtoarea ºedinþei mântuirea ordinei
de zi, fineºte cam astfel: „Onoratã adunare! Înainte de a ne despãrþi, sã
constatãm cã a fost frumos ºi bine cã ne-am întrunit astãzi, aice, spre a
contribui, la rândul nostru, la înãintarea poporului nostru în culturã.
Persoana, pentru noi prea scumpã, care, prin legi animite, ne-a fãcut
posibil a lucra astfel, este prea graþiosul nostru împãrat Francisc Iosif I.
Noi nu putem altfel mulþãmi pentru acest bine, decât prin aceea cã vom
ura, din toatã inima, prea graþiosului nostru împãrat Francisc Iosif I sã
trãiascã mulþi ani!“ / B. (Deºteptarea, nr. 37 din 12/25 mai 1902, pg. 2).

*
Srisori din Þarã. Rãdãuþ, în 9 iuni 1902. Din incidentul avansãrii

presidentului sãu, dlui Teoctist Tomaºciuc, la rangul de consilier supe-
rior de tribunal, „Clubul Român“ din Rãdãuþ a aranjat, Diminicã seara,
în 8 Iuni 1902, o ºedinþã socialã în onoarea D-sale, în sala spaþioasã a
otelului Central, la care au participat, pe lângã membrii societãþii din
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oraº ºi district, ºi un numãr însemnat de oaspeþi.
A fost o imposantã manifestaþie de simpatii. Discursul festiv l-a

þinut vicepresidentul Clubului, dl Iorgu G. Toma, relevând, cu cunoscuta-i
vervã oratoricã, meritele iubilarului pentru înfiinþarea ºi prosperarea
societãþii sub conducerea acestuia.

Plin de emoþiune, a rãspuns dl consilier superior T. Tomaºciuc, în
cuvinte sincere ºi pline de cãldurã.

Dl adjunct de tribunal Alecu Popovici a toastat pentru clerul român
greco-ortodocs, representat prin o mulþime de persoane marcante, în
numele cãruia a rãspuns, într-un discurs erudit ºi de o rarã frumuseþã, dl
Dr. Ipolit Tarnavschi, toastând pentru corpul judecãtoresc.

În limba germanã a vorbit dl Dr. Matei Christel, salutând, din
partea Clubului, pre oaspeþi, dintre cari a rãspuns dl secretar de tribunal
C. Zenta, în cuvinte foarte elogioase la adresa Clubului ºi, în general, a
poporului român.

Seria toastelor oficioase a încheiat-o dl Iorgu G. Toma, care a
vorbit pentru corpul didactic ºi, mai ales, pentru învãþãtori, accentuând,
cu drept cuvânt, spiritul naþional al acestora. D-sale i-a rãspuns dl Dionisie
Tofanel, conducãtorul ºcolii din Volovãþ, toastând pentru comitetul
Clubului.

O impresie foarte plãcutã a fãcut cvartetul dlor învãþãtori din
Volovãþ, D. Tofanel, Mihalcea, ªindilariu ºi Palamariu, cari au întonat,
cu multã cunoºtinþã, piese alese naþionale.

În decursul pauselor ºi al pãrþii neoficiale, care a durat pânã la
rãsãritul soarelui, a concertat capela orãºeneascã.

ªedinþa a avut un demers demn, cuvântãrile au fost miezoase ºi
cu spirit, cântãrile vii, iar caracterul petrecerii întregi vesel ºi curat
românesc. / Aranjorul (Deºteptarea, nr. 43 din 2/15 iunie 1902,
pp. 2, 3).

*
Teatru ºi Bazar în Rãdãuþ. Cu puþini ani în urmã, lumea

româneascã nu ºtia nimica despre o viaþã naþionalã în Rãdãuþ. Ca în
târgul lui Cremene, fãrã dorinþi neîmplinite ºi fãrã dureri nealinate,
Românii din acest tãcut oraº dormitau într-un nesfârºit „dolce far niente“,
dând, astfel, un exemplu nespus de plãcut celor din împrejurime, cari,
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din modestie falsã, nu þineau de necesar a presta mai mult decât mai
isteþii orãºeni.

Nu existau societãþi naþionale, cãci cele existente vegetau numai
ca floarea lipsitã de rãcoritoarea rouã ºi de lumina vivifãcãtoare a soarelui
– vezi, ºi de present, cabinetul de lecturã „ªtefan cel Mare“ ºi filiala
„ªcoalei române“ – nu se dãdeau petreceri româneºti, nu se întâlnea
Român cu Român nici mãcar la un „pãhar dulce“, neavând ce vorbi ºi
discuta, neavând pentru ce se însufleþi, cãci nu pentru dânºii rostise Vasile
Alecsandri, prin graiul eroului sãu din „Dumbrava roºã“: „Decât o viaþã
moartã, mai bine-o moarte vie“.

Numai seratele bravei societãþi „Junimea“, care îºi aducea aminte,
tot de la doi la trei ani, ºi de acest pãrãsit oraº fãrã viaþã, întrerumpeau,
pentru puþine oare, odichna diogenicã a Românilor rãdãuþeni, scurte ºi
aceste ca un vis care-þi tulburã liniºtea somnului, trecãtoare ca lumina
fulgerului ce spintecã întunecimea nopþii. Aºa se desfãºura, cu puþini ani
în urmã, viaþa naþionalã la Rãdãuþ.

Dumnezeul Românilor, însã, a avut milã de vechea episcopie a
Moldovei, de clasicul pãmânt românesc al acestui frumos district ºi a
protejat nãzuinþele unui curent mai nou, mai salutar.

O pleiadã de tineri, ieºiþi din ºcoala modernã, care nu mãsurã
sentimentul naþional cu grado-metrul interesului propriu, acompaniatã
de tot ce a fost bun ºi sãnãtos din generaþia veche, s-a aruncat cu abnegaþie
în contra valurilor care ameninþau existenþa rãsleþiþilor Români, punân-
du-li, cu braþ puternic ºi gest hotãrât, stavilã sigurã, sub al cãrei scut
desvoltarea naþionalã ia, din an în an, dimensiuni tot mai îmbucurãtoare.

Astfel, s-a înfiinþat, mai întâi, Societatea socialã „Clubul român“,
care, din începuturi foarte modeste isvorâtã, predomineazã astãzi
fluctuaþiile vieþii sociale româneºti a întregului þinut, dând mijlocit naºtere
ºi unei societãþi culturale, numitã „Internatul de bãeþi români ort.or. din
Rãdãuþ“.

Cum cã aceastã societate, al cãrei nobil scop este creºterea adevãrat
naþionalã a tineretului ºcolar, are un binecuvântat viitor, ni-a documentat
primul ei pas fãcut în publicitate: petrecerea socialã, aranjatã Duminicã,
în 9 Noemvre 1902 nou, cu binevoitorul concurs al unui considerabil
numãr de dame ºi domni devotaþi causei pentru care ne luptãm.
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Cu acestea, mã vãd ajuns la scopul adevãrat al acestor ºire ºi,
invocând ajutorul musei raportorilor, voi cerca sã dau o imagine cât se
poate de fidelã a acestei memorabile petreceri.

Începutul marelui tãmbãlãu – ºi veþi înþelege de ce-i zic aºa –
fusese fixat pentru oara 8 seara, a urmat, însã, de-abie la 9, fiindcã
publicul, ºtiind, pesemne, cã friseusa damelor actriþe se va întârzia, a
avut indulgenþã cu regisorul ºi s-a adunat de-abie pe la acest ceas în salã.

Executarea programului a început cu representarea comediei
într-un act „Cinel-Cinel“, de veselul Vasile Alecsandri.

Dacã autorul a fost norocos în alegerea sujetului, nici regisorul
n-a documentat lipsã de iscusinþã în alegerea autorului, iar dacã poetul a
mânuit cu dibãcie peana sa la construcþia piesei, actorii nu s-au arãtat
mai puþin dibaci în interpretarea rolurilor.

A fost o representare care cu greu þi-o poþi închipui mai perfectã,
fie ºi la un teatru stabil în actori de profesiune ºi cred cã i-ar fi satisfãcut
ºi pre acei veºnic necruþãtori critici, care pretind clasicitatea de la diletanþi,
dacã n-ar fi preferat a se absenta; de ce?

Conþinutul drãguþii comedii este sau ar trebui cel puþin sã fie bine
cunoscut fiecãrui Român, din care causã abstau (mã abþin – n.r.) de la
predarea lui, mãrginindu-mã la relevarea prestaþiunii artistice.

În planul întâi, menþionez cu plãcere jocul de tot natural ºi drãgãlaº
al domniºoarei Aspasia Tofanel, binecunoscutã publicului nostru prin
excelentele d-sale producþiuni din trecut. Domnia-sa a fost o „Florica“
cum, desigur, a visat-o poetul, zglobie ºi drãguþã, dar ºi plinã de senti-
ment. A rãpit inimele ascultãtorilor prin timbrul curat ºi sonor al dulcelui
ei glas, dar a fulgerat adânc, mai ales în inima unui biet „Graur“, prin
cântecul:

„Un dor ascuns în al meu sân
Zace plângând, suferitor;
Ah! cum sã fac ca sã alin
Plânsul amar al celui dor!

Ce vreau, nu ºtiu!...
Pentru-al meu chin
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Nimic nu e mângãietor;
Ah! cum sã fac ca sã alin
Cumplitul chin al celui dor!

Câmpu-nflorit, cerul senin
În pieptu-mi nasc tainic fior;
Ah! cum sã fac ca sã alin
Cumplitul chin al celui dor!

O! de-aº putea cu-al meu susin
În cerul nalt subit sã sbor,
Numai atunci aº ºti s-alin
Suspinul trist al celui dor!“.

Vrednicul ei partizan a fost dl Sever Beuca-Costineanul, sufletul
acestei representaþii, în rolul feciorului boeresc „Graur“. Sprinten ºi, totuº,
sigur în toate miºcãrile sale, înzestrat cu o aptitudine deosebitã pentru
scenã, cu o voce puternicã ºi plãcutã în grai ºi cânt, cu un invidiabil simþ
musical, domniei-sale i se cuvine nu numai meritul jocului elegant, ci ºi
cel al reuºitei depline a cântãrilor în solo ºi în chor.

Pitarul „Sandu“, vechi boer moldovenesc, ºi-a aflat meºterul în
persoana domnului Dionisie Tofanel din Volovãþ. Demn ºi gravitos în
þinuta sa, resoneasã cu o liniºte impunãtoare în contra lumei de azi ºi
numai nãsdrãvãniile lui „Graur“ ºi sburdãlnicia nepoatei sale,
„Smãrãndiþa“, îl scot din sãrite. Domnul Dionisie Tofanel este un clasic
interpret al rolurilor de taþi bãtrâni.

Pe nepoatã-sa, „Smãrãndiþa“, care îi face atâtea încurcãturi, a
predat-o foarte corect domniºoara Domicela Bodnariu (Domnica
Bodnar, în alte cronici – n.r.), pe când vara acesteia, „Tincuþa“, a fost cu
deplin succes copiatã de cãtrã domniºoara Maria Popescul. Sburdalnice
ºi nebunatice – copile trãite în belºug – fac multã bãtaie de cap bietului
boer „Sandu“, mai ales când sunt încã ajuturate de prietenele lor, care le
visiteazã. Aceste prietene, cu veselia întipãritã în drãgãlaºele lor feþe, au
fost representate prin doamna Olga Tarnavschi ºi domniºoarele Emilia
Speidel, Natalia Popescul ºi Aurelia Tofanel, pe când þãranii aflãtori în
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serviciul boerului Sandu au fost predaþi de cãtrã domnii Vasile
Palamariu, Elisa Mihãlcean ºi Iosif ªindilariu din Volovãþ ºi domnul
Emanuil Cimpoieº din Iaslovãþ.

Atât cele dintâi, cât ºi ceºti din urmã au format, totodatã, corul în
aceastã piesã ºi mãrturisim cu plãcere cã a fost un cor admirat de tot
auditorul. Cântecele melodioase, executate de aceste puteri cu atâta
acurateþã, au redeºteptat în noi dorinþa de a auzi, cât de mult ºi cât de
des, un cor atât de bine desvoltat ºi disciplinat.

*
Comedia aceasta a fost succedatã de un tablou vivant, representând

un ram al industriei casnice naþionale sub scutul geniului Austriei, o
idee mãreaþã, conceputã ºi executatã de domniºoara Aspasia Tofanel.
Scena a fost transformatã, întâi, într-o bogat împodobitã casã naþionalã,
în fundul cãreia stãtea, în faþa publicului, sub un fel de baldachin þinut în
colorile Austriei, imposanta figurã a geniului, representat prin domniºoara
Eufrosina Rezuº, având în mâna stângã scutul tradiþional, în graþios
rãdicata mânã dreaptã o cununã de brad întinsã desupra grupelor de
industrie prosternate la picioarele ei. Treisprezece gingaºe floricele vii
formau elegantul buchet al damelor, care au imaginat, în totalitatea lor,
prelucrarea inului, de la scuturat pânã la cusutul cãmeºii naþionale, fiecare
simbolizând o specificã ocupaþiune, toate locate în rând simbolic –
cronologic, de la stânga spre dreapta.

Domniºoara Eufrosina Sorocean simboliza bãtutul inului,
domniºoara Natalia Popoescul meliþatul, domniºoara Lala Popescul
raghilatul, domniºoara Silvia Þurcan perietul, domniºoara ªtefania
ªindelar pieptenatul câlþilor, domniºoara Domniþa Bodnariu torsul,
domniºoara Aspasia Tofanel rãºchietul, domniºoara Maria Popescul
depanatul, doamna Olga Tarnavschi ursitul, domniºoarele Emilia
Speidel ºi Aurelia Tofanel strânsul pânzei în val, doamna Emilia Tofanel
croitul ºi doamna Melania Palamariu cusutul, toate cu obiecte simbolice
în mânã.

Splendoarea costumului naþional, uneori de o bogãþie ºi frumuseþe
rarã, atitudinea atât de simplã ºi, totuº, atât de elegantã a Româncelor
noastre la lucru, gestul fermecãtor surprins în cel mai ademenitor mo-
ment, cât ºi frumuseþa naturalã a tuturor representantelor a produs, la
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ridicarea cortinei, o impresie fascinãtoare asupra privitorilor. O tãcere
sepulcralã domnea în toatã întinderea sãlii, care de-abie la cãderea cortinei
a erupt într-un aplaus fãrã de sfârºit. De trei ori a trebuit sã sboare cortina
în sus, numai pãcat cã mechanismul ei defect o fãcea sã sboare cam ºod.

În fine, publicul s-a liniºtit, chipurile eternizate au recãpãtat viaþã
ºi vasta salã a început a foi de sprintene albinuþe ºi mai puþin sprintenii –
era sã zic bondari.

Dar, cu aceasta, surprizele, care le-a fost prezentat comitetul pentru
oaspeþii sãi, nu se sfârºiserã.

La un semn dat, apar din învãlitura unor perdele, trei chioºcuri
naþionale,

„În scumpe covoare bogat îmbrãcate,
Trãdând avuþia ce-n ele-o cuprind,
Cu cetinã verde frumos decorate,
În raze de dulce luminã lucind“.

Deasupra acestor chioºcuri atârna o tablã, ascunsã în verdeaþã, cu
inscripþia mult promiþãtoare: „Bazar românesc“. ªi, într-adevãr,
inscripþia aceasta nu vestea prea mult. Un bogat asortat bazar românesc
se desvãlise înaintea ochilor surprinºi ai tuturora. Dãrnicia Românilor ºi
a unor case comerciale strãine, din oraº, îl înzestrase cu tot felul de obiecte
necesare ºi de lux, dintre cari nu lipseau nici bãuturile cele mai fine, nici
mizelurile ºi copturile cele mai gustoase.

În chioºcul din mijloc, fãcea onorurile doamna Iohanna
Tomaºciuc, soþia domnului consilier superior de tribunal, dimpreunã cu
domniºoarele Berta, Natalia ºi Carolina Brichze, precum ºi domniºoara
Natalia Iliuþ, din Arborea; în chioºcul din dreapta, doamna Rosalia
Turturean, cu domniºoarele Maria ºi Lala Popescul, iar în cel din
stânga, doamnele Elsa V. Iliuþ ºi Elena A. Popovici, toate întrecându-se
în amabilitatea cu care ofereau doritorilor obiectele alese. ªi aceºtia nu
se lãsau deloc rugaþi; fie cã îi atrãgea curiositatea, fie cã voiau sã se arate
caritativi, fie cã alt magnet îºi exercita mistica-i putere asupra lor,
visitatorii dãdeau întruna asalt acestor rãpitoare chioºcuri – ei! ºi nu e
numai vina raportorului cã sticlile de coniac ºi buteliile de vin s-au bucurat
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de cea mai mare afluenþã, ci, dupã noi, responsabilitatea cade asupra
acelora cari au donat fluiditãþi atât de – fluide.

Destul cã, peste o oarã, veselia ajunsese la culme: ici, plutea dansul
în toiul sãu sburdalnic; dincoace, pârdalnicul „Amor“ vulnera cu sãgeþile
sale inimi plãpânde; mai la deal, un încã necunoscut Demostene þinea
discursuri archinaþionale; mai la vale, medita un melancolic asupra
deºãrtãciunilor lumeºti ºi, tot aºa, îºi petrecea fiecare, în mod liber, dar
cuviincios, adevãratã viaþã de bazar. ªi, pentru ca icoana sã fie ºi mai
fidelã, precum a ºi fost, mai atrãgãtoare, gentilele domniºoare Aglaia
Chelariu ºi Ortensia Litviniuc traversau, întruna, încãperile, de la un
capãt la altul, oferind, cu zâmbet graþios, elegante buchete de flori.

Toatã petrecerea, care a durat pânã în zori de zi, a avut un aspect
foarte românesc, la care a contribuit mult ºi numãrul considerabil de
pitoreºti costume naþionale. Mulþi s-au presentat, dar mulþi s-au ºi absentat,
în paguba lor, cã n-au participat la cea mai veselã ºi animatã petrecere ce
s-a dat, vreodatã, în Rãdãuþ.

Ca raportor conºtiincios, îmi rãmâne încã de amintit cã regisorul
piesei ºi aranjorul suprem al celorlalte prestaþiuni, domnul Iorgu G.
Toma, a desvoltat o neobositã activitate în decursul pregãtirilor, având,
însã, satisfacþia de a-ºi videa truda încununatã de un succes chiar nevisat.
/ Spada (Deºteptarea, nr. 86 din 3/16 noiembrie 1902, pp. 2, 3,
Deºteptarea, nr. 87 din 7/20 noiembrie 1902, pp. 2, 3).

*
Adunarea generalã a societãþii „Clubul român“ în Rãdãuþ.

Duminicã, în 14 Decembrie 1902, se þinu, în presenþa unui numãr foarte
mare de membri, adunarea generalã a societãþii susnumite, deschisã fiind
de cãtrã vicepresidentul ei, dl Iorgu G. Toma, prin un discurs pãtruns
de cele mai calde sentimente pentru continua prosperare a tinerei societãþi.

Din raportul comitetului repãºit, presentat de dl Ambros Gribovici,
estragem urmãtoarele momente: societatea numãrã 80 membri, dispune
de un fond neatacabil de 500 coroane, pune baza unei mici biblioteci ºi
întreþine (este abonatã la – n.r.) 20 jurnale ºi reviste de cuprins politic,
literar, ºtiinþific ºi economic.

Toate punctele ordinii de zi au fost viu discutate ºi s-au luat multe
hotãrâri folositoare pentru societate. Remarcãm cã propunerea domnului
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conducãtor ºcolar Dionisie Tofanel din Volovãþ de a abona ziarele „Freie
Lehrerzeitung“ ºi „Voinþa poporului“ a picat, în favoarea ziarelor „Freie
Lehrerzeitung“ ºi „Biserica ºi ºcoala“.

Primind comitetul cel vechiu absolutorul (apreciere maximã – n.r.),
s-a ales un comitet nou, care s-a ºi constituit imediat, în urmãtorul mod:
President – dl Teoctist Tomaºciuc, consilier superior de tribunal;
vicepresident – dl Iorgu G. Toma, judecãtor; cassar – dl Ambros
Gribovici, preot ort.or.; bibliotecar ºi econom – dl Casian de Isar, medic-
veterinar districtual superior.

Cu atribuþii în comitet au reuºit domnii: Dr. Matei Christel, di-
rector Andronic Motrescul ºi director Vasile Þurcan, iar în consiliul
de controlã, domnii judecãtori Eugeniu Tarnavschi ºi Iancu Avram.

La propuneri libere, s-a hotãrât, în principiu, ca societatea sã
aranjeze, în carnevalul ce se apropie, o seratã, lãsându-se fixarea
modalitãþilor în competenþa noului comitet.

La propunerea dlui Teofil T. Patraº, igumen al sf.mãnãstiri Putna,
adunarea a votat încrederea ºi mulþãmita sa deplinã conducãtorului ei,
dlui Iorgu G. Toma, care a mulþãmit, apoi, în cuvântul sãu final, pentru
deosebit de viul interes documentat, de astã-datã, de cãtrã mai toþi
membrii, încheind adunarea dupã o duratã de 4 oare. / Porsena
(Deºteptarea, nr. 95 din 5/18 decembrie 1902, pg. 2).

*
Seratã literar-declamatoric-musicalã în Rãdãuþ. Succesul

repurtat de societatea academicã „Academia ortodoxã“ din Cernãuþ cu
ocasia aranjãrii seratei literar-declamatorice-musicale în Rãdãuþ, în sara
Sf. Ioan Botezãtorul, 7/20 ianuarie 1903, meritã sã fie indus cu litere
maºcate în analele bravei societãþi susnumite; în memoria participanþilor
va forma aceastã petrecere, încã multã vreme, un moment lucid, la care
cu plãcere se va opri gândul retrospectiv.

Bogatul program al pãrþii oficiale, inauguratã prin intonarea devisei
societãþii, a fost executat cu multã acurateþã, spre vãdita ºi prin multe
aplause documentata (în sensul de „probatã“ – n.r.) mulþãmire deplinã a
auzitorilor.

Cuvântul de deschidere, rostit de voinicul president al societãþii,
dl candidat teolog Vespasian Reuþ, a fost primit, pentru miezosul sãu
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conþinut ºi eleganta predare, într-un mod foarte mãgulitor pentru vrednicul
autor.

Piesele musicale, executate de cãtrã corul societãþii, sub conducerea
artisticã a domnului profesor de musicã George Mandicevschi ºi a
domnului candidat teolog Aurel Chelariu, au format partea cea mai
frumoasã a întregului program, alegerea lor dovedind fineþea gustului,
executarea, însã, exemplarã desteritate, atât pe partea membrilor corului,
cât nu mai puþin pe cea a conducãtorilor sãi.

Am avut ºi fericita ocasie de a face cunoºtinþa unui nou
componist naþional , în persoana domnului profesor George
Mandicevschi, ale cãrui composiþiuni, „Psalmul 18“ ºi „Somnoroase
pãsãrele“, ne îndreptãþesc la cele mai frumoase speranþe, dând o strãlucitã
probã despre incontestabilul talent al tânãrului componist, al cãrui psalm
îþi împle sufletul de sfântã evlavie, pe când piesa lumeascã þi-l rãpeºte
prin gingaºa vioiciune a sonourilor.

Binecunoscut întregului public român este dulcele tenor al
domnului ªandru, care a fascinat din nou auzul nostru în „Doina“, de
Isidor Vorobchievici, pe când „Hai în horã“, de Gheorghe Dima, a
împãrtãºit tot focul componistului ºi inimelor noastre. Aceasta, precum
ºi composiþiile domnului G. Mandicevschi, au fost repetate.

Foarte instructiv ºi de interes general s-a presentat elaboratul
domnului Constantin Urechie despre „Influinþa creºtinismului asupra
vieþii omeneºti“, prin care a arãtat autorul erudiþiunea sa ºi dibãcie
remarcabilã în sortarea vastului material. Atenþia absorbitã în decursul
prelegerii a fãcut loc binemeritatului aplaus, la finea ei.

Cu multã pricepere de causã a declamat dl Constantin Rusu balada
„Puntea lui Rumi“, de George Coºbuc, în via aprobare a mulþimei de
auzitori.

Dupã absolvarea pãrþii oficiale prin un discurs de mulþãmitã, rostit
de presidentul societãþii, a început dansul, ca urmare a principiului
imperativ de a nu neglija puterile fisice, pe lângã desvoltarea celor
spirituale.

La momentul dat de cãtrã capela orãºeneascã românã prin
intonarea horei strãbune, un nenumerat ºir de drãgãlaºe pãrechi a început
a fluctua prin spaþioasa salã, acuº succedându-se ca linele unde ale unui
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limpede râu, acuº formând un învãlmãºag clocotitor ca valurile agitate
ºi spumegãtoare ale unei vâltori. Trei unde – ca sã perpetuãm asãmãnarea
începutã – dirigeau cursul celorlalte prin maiestatica lor miºcare,
representate fiind prin (perechile formate din – n.r.) persoanele domnului
president al societãþii, Vespasian Reuþ cu doamna profesor Chelariu ºi
a domnului vicepresident Constantin Urechie cu doamna consilier
Maria Scînteuþã din Gurahumorului; înþelegeþi cum cã am voit sã zic
cã aceste pãrechi au început dansul (de unde ºi rostul parantezei anterioare
– n.r.).

Serata a fost aºa de bine cercetatã (frecventatã – n.r.) cum rar se
întâmplã ºi în numãros populatul oraº ºi district al Rãdãuþului, iar
petrecerea atât de animatã, încât „Academia ortodoxã“ o poate numãra,
cu tot dreptul, între cele mai strãlucite petreceri ale ei. Aproape toatã
inteligenþa românã din oraº ºi district, constãtãtoare din numãroºi
representanþi ai clerului, în frunte cu P.C.L. igumenii s. mãnãstiri Putna
ºi Suceviþa, domnii Teofil T. Patraº ºi Veniamin Iliuþ, profesori,
judecãtori, medici, advocaþi, oficeri, amploiaþi de la toate branºele,
învãþãtori ºi fruntaºi poporeni ºi-au dat întâlnire la aceastã petrecere bine
frecventatã ºi de o bunã parte a elitei inteligenþii strãine.

Pe lângã 26 membri ai „Academiei ortodoxe“, s-au mai presentat
15 membri din societatea sorã, „Junimea“, pe când societãþile din loc,
„Internatul de bãeþi români“ ºi „Clubul român“, au fost representate
aproape prin totalitatea membrilor lor, în frunte vicepresidentul
amândurora, dl Iorgu G. Toma.

Dintre oaspeþi din alte pãrþi, am remarcat pre dl consilier de tribu-
nal Constantin Scînteuþã din Gurahumorului, cu doamna, dl paroch
Iliuþ din Arborea, cu domniºoara, doamna Bocancea, cu domniºoara
fiicã, Aurora, din Ruºii-Moldoviþei, doamna Silion din Sirete, cu
domniºoara, domniºoarele Mateiciuc din Pãrhãuþ ºi Rusu din Balaceana,
dl preot Iancu Palievici din Costeºti, cu doamna, domniºoara Paºcan
din Iliºeºti, dl locotenent Þurcan, staþionat în Transilvania º.a.

Cadrilul prim s-a jucat în 2 mari coloane de mai bine de 70 pãrechi,
sub dextera conducere a domnilor Vespasian Reuþ ºi Aurel Chelariu.

Venitul curat, în sumã de 163 coroane 80 bani, destinat fondului
de zidire al Internatului din Rãdãuþ, s-a înmânuat deja conducerii acestei
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societãþi.
Ca raportor conºtiincios, ar trebui sã nominez ºi pre „regina

balului“, cãci serata a avut, în adevãr, prin eleganþa ei, tot aspectul unui
bal, dar, spre mândria tuturor representantelor sexului frumos ºi satisfacþia
mea proprie, sunt necesitat a declara cã nici criticii, nici ceilalþi judecãtori
în cestiuni de ale frumuseþii nu s-au putut decide numai pentru una, astfel
cã serata aceasta esceleazã ºi prin mulþimea frumoaselor între frumoase.

Închei cu cuvintele cu care ne-am despãrþit toþi, la rãsãritul soarelui,
în 8/21 Ianuarie 1903, anume: La bunã ºi grabnicã revedere! / Spadã
(Deºteptarea, nr. 4 din 12/25 ianuarie 1903, pp. 1, 2).

*
Concert Corfescu. Rãdãuþ, în 18 April 1904.
Dacã este adevãrat cã fiecare popor îºi meritã soarta sa ºi dacã

putem lua ca un fel de pars pro toto populaþia românã a oraºului ºi
districtului Rãdãuþ pentru totalitatea româneascã din aceastã þarã, atunci
trebuie sã recunoaºtem cã nu fãrã temei ne þine lumea de indiferenþi în
afacerile naþionale ºi cã nu avem causã sã ne simþim jigniþi în orgoliul
nostru naþional, dacã strãinii ne privesc cam peste umãr, de câte ori cercãm
sã punem în cumpãnã ponderositatea naþionalismului nostru, cultivat
numai prin fraze goale ºi pocale pline.

Cãci, dupã noi, precum de la o floare se cere, pentru ca sã
corespundã noþiunei, nu numai frumuseþa înfãþiºãrii, ci ºi gingãºia
mirosului, astfel ºi sentimentul naþional, dacã e pur ºi sincer, trebuie sã
de documenteze (deci, sã se probeze – n.r.) nu numai prin duritatea
acþiunilor politice, ci ºi (prin) promovarea artei naþionale, fie ea de
oriºicare gen.

La înãlþimea aceasta, a adevãratului sentiment, noi, Românii
bucovineni, încã nu ne-am putut avânta. Dovadã este, pe lângã multe
alte scãderi, a cãror enumerare nu încape în cadrul îngust al acestor ºire,
ºi indiferentismul nemãrginit care îl arãtãm, în mod plictisitor de regulat,
faþã de orice încercare a confraþilor noºtri din regat de a înfiripa o legãturã
fie cât de diafanã pe calea singur posibilei unitãþi culturale a tuturor
Românilor.

Ba, ce e mai uimitor ºi inesplicabil, nici atunci când din o astfel de
acþiune ne putem incontestabil folosi, fireºte nu cu foloase materiale, ci
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prin nobilizarea inimei ºi a celor mai gingaºe sentimente, nici atunci
nu-i disavuãm pre închipuiþii noºtri calumniatori, cari, cu drept cuvânt,
ne poreclesc: „somnoroºi seculari“.

Dar, fiindcã nu avem a face o criticã amãnunþitã a stãrilor noastre
sociale, ci numai a da un scurt raport, ilustrat prin unele trãsãturi de
condei din domeniul vieþii noastre interne naþionale, trecem la seara zilei
de Vineri, 15/2 Aprilie 1904, în care a concertat dl Nicolai Corfescu,
baritonist român de la Bucureºti, în sala societãþii de tir din Rãdãuþ.

Programul bine compus, la al cãrui alcãtuire artistul a ºtiut sã þinã
cont, în mãsurã largã, de vechea „variatio delectat“, a fost esecutat cu o
perfectã cunoºtinþã de causã ºi conºtienþiositate esemplarã. Celor mai
drãguþe cântece naþionale, între care a plãcut mai mult „Mugur, mugurel“,
doinã de Gheorghe Dima, ºi „Mândruliþã de la munte“, de Gheorghe
ªtefãnescu, urmarã partii din operele marilor mãeºtri, Leoncavallo,
Wagner, Diaz, ºi cântece de Schubert, care, toate la un loc luate, au dat
ocasie binevenitã artistului ca sã-ºi arate forþele sale în toatã splendoarea.

Dispunând de o voce pe cât de plinã ºi sonorã, pe atât de puternicã
ºi mlãdioasã, dl Nicolai Corfescu, absolvent al conservatorului din
Bucureºti, are darul de a captiva auditoriul în toatã puterea cuvântului.
Puþinele oare în care îþi este dat sã te laºi rãpit de acest mãestru al cântului
în sferã înaltã a simþirilor sublime, nu mai eºti stãpân preste voinþa ta
proprie, ci sclavul glasului sãu binecuvântat.

Deºi interpret desãvârºit al sentimentului depus în scurtele noastre
cântece naþionale, ni pare, totuºi, cã puterea sa elementarã se desvoltã
mai covârºitor în marile partii ale mãeºtrilor clasici, dovadã vorbitoare a
ºcoalei serioase prin care a trecut.

Dacã mai punem pe lângã aceste frumoase calitãþi ºi dicþiunea
clarã, gustul totdeauna bine nemerit ºi temperamentul esprimat al dlui
N. Corfescu, atunci, din întunerecul care învãlue orisontul nostru artis-
tic, se desfãºoarã simpatica imagine a unui adevãrat discipol al artei.

Mai subliniind cã acompaniarea la piano a fost þinutã, cu cunoscu-
ta-i dibãcie ºi desteritate, de cãtrã dl profesor Emeri, care a esecutat ºi
singur câteva piese, nu putem omite, ca raportor conºtiincios, cã fiecare
piesã cântatã de dl Corfescu a produs o salbã de aplause, ca binemeritat
tribut adus unui tânãr, dar puternic talent.
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Cu atât mai dureroasã a fost impresia care mi-a produs-o sala
aproape goalã, cu atât mai adânc ni s-a mãhnit inima cã suntem stãpâniþi
aºa de mult de egoism personal ºi rãu aplicat scepticism faþã de acei
puþini artiºti adevãraþi pre care numai spre binele nostru ni-i trimite þeara-
mamã.

Drept aceea, nu ni putem cãlca pe inimã sã nu finim aceste ºire,
consacrate nu unui nedemn, cu aceleaºi triste reflecþii, prin care le-am
inaugurat, cãci numai câtã vreme vom fi nepãsãtori faþã de prestaþiunile
binecuvântaþilor de muse, numai câtã vreme nu vom ºti preþui
mãrgãritarele proprii, cu atât mai scumpe pentru noi cu cât sunt ale
noastre, numai pânã atunci vor îndrãsni rãuvoitorii noºtri sã comitã miºelii
pe seama limbei ºi sentimentelor noastre naþionale, precum s-a întâmplat
zilele trecute la Sirete.

Ne împãcãm cu gândul ºi încheiem cu dorinþa cã aceea ce am
pãcãtuit acuma faþã de dl N. Corfescu vom face bine Joi, seara, în 21/8
Aprilie curent, ocasie care ar trebui sã adune pre toþi Românii în jurul
simpaticului nostru artist.

Aºadarã, la bunã revedere! / Spadã (Deºteptarea, nr. 28 din 8/21
aprilie 1904, pg. 3).

„Apoi s-a dansat ºi s-a petrecut româneºte“

Din Rãdãuþi. / „Onoratã redacþie,
Ne permitem a Vã aduce la cunoºtinþã cã societatea „Clubul

Român“ din Rãdãuþi a þinut adunarea sa generalã, în 1 Noemvrie 1910,
ºi comitetul ales s-a constituit în urmãtorul mod: prezident: L.
Bodnarescul; viceprezident: C. Nastasi; secretar: E. Mihalcean; cassar:
V. Strachinã; bibliotecar: G. Popadiuc.

Totodatã Vã rugãm sã binevoiþi a publica, în preþuitul D-voastre
ziar, urmãtoarele notiþe:

1) Semne de viaþã. Din Rãdãuþi primim vestea îmbucurãtoare
cum cã societatea „Clubul Român“, care ºi-a întrerupt activitatea sa în
anul 1906 (când s-a mutat Iorgu G. Toma, sufletul acelor societãþi
rãdãuþene, la Suceava – n.r.), s-a trezit din somnu-i de moarte ºi viiazã
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iar. Localul „Clubului Român“ se aflã în casa naþionalã din Rãdãuþi ºi
este înzestrat cu feliurite gazete ºi reviste. Dintre domnii Rãdãuþeni, cari
fac parte din pãtura intelectualilor, s-au înscris 45 inºi ca membri la
„Clubul Român“, al cãrui existenþã este deci prin aceasta asiguratã. Dorim
ca toþi Românii, cari aparþin „Casinei internaþionale“ sã se înscrie ca
membri ºi la „Clubul Român“ (Nu ºi, ci numai la „Clubul Român“ –
nota redacþiei „Foaia Poporului“).

2) „Un început de activitate românã în secolul al XIV-lea“ este
titlul prelegerii, care o va þinea domnul L. Bodnarescul în gimnaziul
românesc din Rãdãuþi, Duminicã, în 18 Decembrie 1910, precis la orele
5 1/2 seara. Membrii „Clubului Român“ vor solvi, drept taxã de intrare
pentru ei ºi pentru familiile lor, 10 bani de persoanã. Nemembrii vor
solvi 50 de bani de persoanã; studenþii ºi poporenii – 10 bani de persoanã.

Cu prelegerea aceasta va pãºi „Clubul Român“ pentru întâia datã
în public ºi depinde numai de la publicul românesc din Rãdãuþi ºi
împrejurime ori de se vor þinea ºezãtori literare ºi declamatorice în fiecare
Duminicã ºi sãrbãtoare sau ba. Nãdãjduim cã la prelegerea de inaugurare
a „Clubului Român“, þinutã de dl L. Bodnarescul, nu vor lipsi „Românii
de bine“ din Rãdãuþi.

3) Adunare generalã. „Clubul Român“ din Rãdãuþi îºi va þinea
adunarea generalã ordinarã pe anul 1910 în 22 Decembrie a.c., la orele 6
seara, în localitatea clubului. La aceastã adunare generalã se va face ºi
licitaþie pentru subabonamentul gazetelor ºi revistelor. Aviz membrilor!
(Foaia poporului, nr. 53 din 18 decembrie 1910, pg. 14).

*
Serata „Daciei“ în Rãdãuþi. Societatea studenþeascã „Dacia“ a

aranjat, în 6 Noemvrie 1910, o seratã muzical-declamatoricã, urmatã de
dans, în oraºul Rãdãuþi. Aceastã seratã a fost cea dintâi a societãþii
„Dacia“, de la înfiinþarea ei ºi pânã azi.

Societatea aceasta nu iubeºte sgomotul, reclama ditirambicã ºi,
de aceea, foarte mulþi vorbeau cu un scepticesm foarte searbãd, cu mai
multe zile înainte, de reuºita moralã ºi materialã a acestei serate. Toate
aºteptãrile au fost, însã, întrecute.

Serata aceasta a fost o adevãratã seratã româneascã ºi scriitorul
acestor rânduri, care nu aparþine societãþii ºi e, deci, nepãrtinitor,
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mãrturiseºte cã pentru întâia oarã s-a simþit bine ºi a fost mulþumit la o
seratã. Strãinii n-au fost invitaþi, o dispoziþiune din partea societãþii
„Dacia“, ce meritã toatã lauda ºi ar trebui imitatã de toþi Românii din
Bucovina! Din pricina aceasta, o mulþime de Români s-au supãrat, iar
cari nu s-au supãrat într-adevãr sau, cel puþin, nu ºi-au arãtat supãrarea
pe faþã, cãutau alte cârteli, spunând cã serata nu va reuºi, deoarece
Românii nu pot acoperi singuri nici mãcar spesele unei petreceri ºi nouã
ne trebuie doar un venit curat. Dar ºi aceºti Români vor fi rãmas, de
bunã seamã, desamãgiþi, când vor fi auzit cã „Dacia“ a încasat peste tot
435 coroane, dând din suma aceasta 300 coroane „lãdiþii ºcolii“ de la
liceul român din Rãdãuþi pentru a se sprijini copii sãrmani. E o faptã
foarte frumoasã ºi foarte româneascã fapta societãþii „Dacia“. S-au servit
numai scopuri româneºti ºi s-a încunjurat internaþionalismul cosmopolit.

Am fi bucuroºi sã vedem, pururea ºi pretutindene, numai serate
de acestea, la care nu s-a auzit aproape nici o singurã vorbã strãinã, la
care au venit cele mai multe dame în costum naþional, fãrã sã se fi amintit
de aceasta nicãire nici un cuvânt. Chiar ºi foarte mulþi studenþi „Dacieni“
purtau costumul nostru românesc.

În sfârºit, toatã lumea a fost surprinsã, la aceastã seratã, ºi nu
credem cã s-o fi aflat mãcar o unicã persoanã care sã nu fi fost mulþumitã.

Corul „Daciei“, de sub conducerea dlui Dimitrie Voievidca, a
executat, cu o preciziune adevãrat artisticã, mai multe cântece. S-a vãzut
sârguinþa ºi munca coriºtilor ºi s-a putut cunoaºte priceperea dlui
Voievidca, când s-a cântat „Doina din Bihor“. ªi felul cum au fost recitate
poeziile „Rugãmintea din urmã“ ºi „Þara noastrã“ de dl Bidnei a fost
nimerit, iar dl Obadã a fost aplaudat pentru recitãrile sale din poeziile
scurte ºi glumeþe ale lui Coºbuc, cum e „Unul ca o sutã“.

Foarte frumos ºi foarte nimerit din partea direcþiunii liceului
rãdãuþean a fost faptul cã s-au pus mai mulþi elevi micuþi sã reciteze ºi ei
câte ceva. La sfârºit, dl director al liceului românesc, Leonida
Bodnarescul, a adresat cuvinte frumoase de îndemnare cãtrã micii elevi
de acuma, înteþindu-i la muncã.

Apoi s-a dansat ºi s-a petrecut româneºte, în voie liberã, pânã în
zorii zilei. Au fost persoane puþine, dar distinse! L-am vãzut pe vrednicul
archimandrit Pãtraº, sufletul internatului românesc din Rãdãuþi; pe
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protopresviterul Vicovilor, Dionisie Hacman, pe pãrintele Turturean
din Calafindeºti, pe dl prof. George Tofan, foarte mulþi alþi preoþi ºi
mulþi învãþãtori fruntaºi (Patria, nr. 92 din 27 noiembrie 1910, pg. 3).

*
Serata „Junimei“ în Rãdãuþi. În 10 Faur 1911, a aranjat

„Junimea“, în sala germanã din Rãdãuþi, o seratã îmbinatã cu teatru,
care a reuºit tot aºa de bine (ca la Suceava – n.r.). Din publicul foarte
numeros apãrut, amintim, la întâmplare, pe domnii: Exarh ºi paroh
Gribovici cu familia, pretor Tomaºciuc, dr. I. Tarnavschi, prefect R.
Procopovici , primar Zukowski cu soþia, inspector de finanþe
Tarnowiecki, învãþãtor superior Vlad cu soþia, paroh Polonic cu fa-
milia, viceprimar sup. Popadiuc, advocat dr. Carabiovschi cu soþia, dr.
Pãsãilã cu soþia, judecãtor Constantin Nastasi cu soþia, profesor ªotropa
cu soþia, administrator silvic A. Þurcan, directorul (ºcolii agronomice –
n.r.) Motrescu cu familia, director Merdler, profesor Cârdei ºi alþii.

Deosebit de bine aleasã ºi reprezentatã a fost comedia „Dupã
teatru“ (de T.V. Stefanelli – n.r.) ºi trebuie sã amintim, în special, cu
laudã siguranþa simpaticã ºi uºoarã cu care doamna Hoinic a redat rolul
Anicãi, maturitatea interpretãrii rolurilor de cãtrã domniºoara M. Tauber
ºi domnul A. Stefanelli ºi figura deosebit de bine reuºitã a comicului
jucat de domnul Lazar.

La 11 ore, a început serata propriu-zisã.
Hora primã a fost jucatã de aproximativ 70 de pãrechi. Pânã în

zori de zi s-au legãnat, la sunet de vioare, tinerele pãrechi ºi Junimenii
au dovedit cã pot dansa douã nopþi dupã olaltã (cu o searã înainte,
dansaserã la Suceava – n.r.), veseli ºi fãrã a simþi un pic de obosealã.

Suprasolviri au binevoit a oferi, în vederea menirii venitului curat
pentru „alumneul Junimei”, urmãtorii domni: Pãrintele Gribovici 28
coroane, administratorul silvic Aurel Þurcan 12 coroane, arhimandrit
Patraº 10 coroane, doamna Gallin 10 coroane, director L. Bodnarescul
10 coroane, Tit Popescul 10 coroane, dr. I. Tarnavschi 7 coroane, di-
rector Merdler 7 coroane, Aurite 6 coroane, învãþãtorii superiori Vlad
4 coroane, Popadiuc 3 coroane, Sternberg  2 coroane, Levescul 1
coroanã.

Tuturor acestor domni li se aduce ºi pe calea aceasta mulþumite



405

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

sincere pentru binevoitorul sprijin (Foaia Poporului, nr. 9 din 26 februarie
1911, pg. 13).

*
Serata „Clubului Român“ din Rãdãuþi. În carnevalul anului

acesta, cred cã în toate oraºele unde se obicinueºte a da petreceri au fost
de acestea îndeajuns, în unele poate mai multe ca de altã datã; ºi dacã
s-au dat, cred cã nu s-au dat din motivul cã publicul n-avea ce face cu
cele câteva coroane, ci s-au dat din alte motive: ca publicul sã aibã ocazia
unde sã mai uite din nevoile zilnice, dar mai mult pentru a sprijini oarecare
instituþiune româneascã.

Cazul acesta îl aflãm ºi în Rãdãuþi.
În seara spre ziua lãsatului sãcului, a aranjat „Clubul Român” din

loc o searã de joc, îmbinatã cu o piesã teatralã. Ce s-atinge de „Clubul
Român“ trebuie de remarcat, cã pânã nu demult dormea dus, în timpul
din urmã, însã, prin activitatea unor membri cari meritã toatã lauda, începe
a-ºi apuca calea ce i se cuvine ºi sperãm cã, în viitor, toate instituþiunile
româneºti de aici vor fi aºa de îngrijite ca strãinii din loc sã ºtie cã existã
ºi Românii – Doamne-fereºte, sã mã gândesc la faptul cã pe unul sau
altul îl va atrage mai degrabã Casino-ul internaþional decât Clubul român.
Înjghebându-se astfel, „Clubul Român“ a cãutat sã serveascã cauzei
naþionale, a aranjat petrecerea sus numitã, din a cãrei venit s-a destinat o
parte pentru lada ºcolarã a gimnaziului românesc din loc.

S-a jucat piesa teatralã „Nevasta lui Cerceluº“. Directorul
gimnaziului românesc din loc, domnul Leonida Bodnarescul, care a
jucat pe Costachi Codin, ºeful din piesã, a ºtiut sã interpreteze rolul
într-un mod foarte potrivit. Mult haz au produs publicului domnii
profesori: C. ªotropa ºi M. Vicol. Acesta din urmã, având rolul lui Miticã
Ionescu, iarã primul în acel al lui Ghicã Cerceluº. Tot aºa de potrivit au
ºtiut sã-ºi interpreteze rolul domnul A. Chelariu, teolog absolvent, jucând
pe Nae Gheorghescu, ºi doamna dr. Pãsãilã, în rolul de Elena Cerceluº.
Aºiºderea, domnului dr. Pãsãilã i-a succes sã joace bine „Omul nãcãjit“
din aceastã bucatã.

Publicul românesc din loc ºi din împrejurime a participat în numãr
destul de frumos. Se puteau vedea ºi unele costume naþionale. A fost o
petrecere româneascã, s-a vorbit româneºte, iar târziu, demineaþa, s-au
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despãrþit toþi româneºte. / Adabo (Foaia Poporului, nr. 10 din 5 martie
1911, pg. 15).

*
Din Rãdãuþi. Vã rugãm sã binevoiþi a publica în proximul numãr

al foaiei d-v. urmãtoarele ºire:
„Vreo câteva notiþe referitoare la „Clubul Român din Rãdãuþi“ au

supãrat – dupã cum am auzit – pe mai mulþi membri ai clubului numit ºi
pe unii intelectuali, cari ºi-au câºtigat merite deosebite pentru promovarea
intereselor române din Rãdãuþi ºi împrejurime.

Comitetul „Clubului Român“ declarã, prin ºirele aceste, cã notiþele
apãrute în „Foaia Poporului“ nu sunt isvorâte din sânul comitetului ºi cã
comitetul nu se alipeºte întru nimic pãrerilor ciudate ºi în cea mai mare
parte neîntemeiate susþinute în notiþele amintite (stilul acestei notiþe, dar
ºi cel al „raportului“ anterior, demonstreazã cã articlerul e acelaºi, din
conducerea clubului, dar care vrea sã scape basma curatã dupã ce a omis
sã nominalizeze sprijinitorii financiari ai manifestãrii – n.r.).

Cu ocazia aceasta, mulþumim mãrinimoºilor sprijinitori, cari au
binevoit a suprasolvi cu ocazia seratei „Clubului Român“, din 4 Martie
1911, urmãtoarele sume: Salomon Rudich 10 coroane, Teofil Patraº,
Vasile Nastasi câte 4 coroane, Anton ªesan, Dr. Ipolit Tarnavschi ºi
Ifrim Isopescul câte 3 coroane, Meletie Antonovici, George Banilevici
ºi George Gribovschi câte 2 coroane, Andronic Motrescul, Constantin
Berariu, Dr. Nico Carabioschi, Bogdan Gãinã ºi Georgi Siretean câte
1 coroanã.

Pentru comitet: Constantin Nastasi, prezident; Dimitrie Hâncul,
secretar“ (Foaia Poporului, nr. 13 din 26 martie 1911, pp, 21, 22).

*
Serata „Daciei“ din Rãdãuþi. De vreo câþiva ani încoace,

societatea studenþeascã „Dacia“, pe lângã activitatea ei grea ºi serioasã
ce o desfãºoarã pe la sate (printre altele, organiza cursuri de contabilitate
pentru însoþirile raiffeiseniene, însoþirile agricole sau forestiere ºi primele
cooperative meºteºugãreºti – n.r.), obicinuieºte sã aranjeze prin oraºele
din provinþã serate cu dans. La început, încercarea aceasta pãrea cam
îndrãzneaþã; prietenii vedeau în ea o primejdie pentru programul serios
al societãþii, contrarii se bucurau de falimente materiale ºi, mai cu samã,
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„morale“, fiind siguri cã nu se va afla nici un popã care sã-ºi trimitã fata
la o seratã de „mojici“. Dar, din fericire, încercarea a prins ºi a devenit
chiar o lipsã simþitã în fiecare an, cãci ea a cãpãtat un rost programatic al
societãþii.

Angajaþi fiind studenþii din „Dacia“ mai cu samã în lupta pentru
luminarea þãranilor de la sate, ei au fost siliþi sã se însoþeascã, vrând,
nevrând, cu sigurii factori priincioºi þãrãnimei, adecã cu învãþãtorii (care,
de prin 1902, cereau drepturi de reprezentare în partidele politice
româneºti, în dauna preoþilor, ºi, fiind ameninþaþi cu stagnarea salariilor
au intrat în politicã fie de partea ucrainenilor, fie de partea onciuliºtilor
democraþi – n.r.). ªi, dupã cât cunoaºtem noi, democraþii, mai bine, lupta
pentru binele þãranilor e luptã grea ºi cere multã energie ºi jertfã.

La lupta aceasta ne-am întâlnit toþi, partidul democrat cu politica
sa, învãþãtorul cu ºcoala ºi studentul din „Dacia“ cu programul sãu de
activitate culturalã. Toþi trei s-au trezit pe acelaºi câmp, având pe aceiaºi
duºmani în faþã: clerul, jidovii ºi putregaiul naþional. Fiind lupta grea, se
vede cã toþi trei luptãtorii se împrietenirã, luptând fiecare pentru sine, în
felul cum înþelege el. Þinta fiind, însã, aceeaºi, toþi au fost numiþi –
democraþi. Din munca ºi luptele acestea a ieºit, deocamdatã, cu siguranþã
acest lucru bun: legãtura între o parte din studenþii academici ºi între
învãþãtorii fãrã fericirea studiilor academice, o întâmplare care pentru
împrejurãrile noastre pare, deocamdatã, o minune socialã. ªi iatã unde
se adevereºte necesitatea seratelor „Dacia“ în oraºele din provinþã. Tot
din aceste motive se înþelege faptul cã serata „Daciei“, aranjatã, Sâmbãta
trecutã, la Rãdãuþi, a fost privitã ca o întâmplare „democratã“, cãreia
intelectualii noºtri „academici“ s-au ferit sã-i dea concursul, decât poate
aceia cari au curajul sã poarte pe faþã coroana de spini pe fruntea lor
înfiptã de politica „trãdãtoare de neam“ a lui Aurel Onciul.

Dar, cu toate acestea, serata a reuºit cum nu se putea mai bine.
Cãci n-a fost bâlciu de fete de mãritat, nici neguþitori din sfânta teologie
nu i-au umilit importanþa. A fost o sarã de reculegere ºi de veselie între
cei ce se luptã greu, peste an, între studenþi serioºi, feciori de þãrani, ºi
învãþãtori harnici; unii ºi alþii prietenii þãranilor. Popi n-am vãzut nici
unul ºi tot aºa n-am vãzut pe nici un cuconaº înfumurat cu „înalta poziþie
socialã“ la stat sau þarã. S-au ferit de „democraþi“. În schimb, au fost
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membri bãtrâni de ai „Daciei“, învãþãtori ºi învãþãtoare sau rude de-ale
acestora. Absenþa „elitei româneºti“ a ferit serata de douã lucruri
neplãcute: de un timbru strãin ºi de pretenþii. Astfel cã serata a fost o
petrecere curat naþionalã, la care ºi-a petrecut fiecare în voia cea mai
bunã.

Cu toate cã nu s-a fãcut nici o reclamã, nici tãmbãlãu mare, ea a
avut ºi un succes material foarte frumos. ªi aceasta numai din pricina cã
s-a observat din partea societãþii, în aranjarea ei, cât de multã modestie,
iar prietenii cari ºi-au dat concursul ºi l-au dat din inimã. S-au încasat
taxe de intrare de la învãþãtori ºi învãþãtoare cari nici n-au fost de faþã.
Tot aºa au fost de faþã învãþãtori (nu numai din districtul Rãdãuþului, ci
ºi din cel al Humorului, Storojineþului ºi Cernãuþului) cari n-au dansat
deloc, au venit, însã, din simpatie pentru prietenii lor.

În sfârºit, totul s-a petrecut cum era mai bine. S-a dansat pânã
dimineaþa, s-a discutat, s-au fãcut glume ºi aºa a trecut noaptea de nici
n-am simþit-o. Reuºita bunã de sâmbãtã e o garanþã pentru viitor.

„Dacia“ va griji, deci, cel puþin aºa ne încredinþeazã membrii ei,
ca în toate oraºele mai mari din þarã sã deie serate de aceste, cu singurul
scop de a-ºi întãri legãturile cu învãþãtorimea, cu cari se ajuturã reciproc
la muncã. Noi, din partea noastrã, n-avem decât sã le dorim unora ºi
altora petrecere plãcutã la serate ºi spor la munca pentru luminarea
þãranului. ªi unii, ºi alþii munceascã ºi veseleascã-se dimpreunã ºi pe
viitor, iar faptul cã, deocamdatã, popii nu-ºi trimit fetele la petrecerile
„Daciei“, nici feciorii lor la muncã pe la sate, e un semn bun, care nu
trebue sã aducã descurajare nici învãþãtorilor conºtiincioºi, nici
„Dacienilor“ sinceri. Cu învãþãtorii la un loc numai se va face ispravã la
þarã, cu popii ºi feciorii lor niciodatã. / Un participant democrat (Foaia
Poporului, nr. 7 din 15 februarie 1914, pp. 7, 8).

*
La Serata cu dans, aranjatã în Rãdãuþi (28 August 1920) de

„Cercul Studenþilor Ardeleni ºi Bucovineni“ din Iaºi au binevoit a face
suprasolviri:

Dl. Kaufmann 650 coroane; dl Emanuil Isopescul, director (al
Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi – n.r.) 40 lei; „Cercul Studenþilor
Bucovineni“ din Bucureºti 160 coroane; Centrul studenþesc „Arboroasa“
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150 coroane ºi 5 lei; Societatea academicã „Dacia“ 100 coroane;
Întrunirile academice „Bucovina“ ºi „Moldova“ 100 coroane;
domniºoarele Pruncu ºi Nicolau 20 lei ºi domnii T. Lupu, N. Lupu,
studenþi, ºi domniºoara Rusa, profesor, câte 80 coroane; dl Þibu, stu-
dent, 60 coroane; domnii G. Procopovici, student, Rotariu (Dacia), stu-
dent, Anton Iliese, licenþiat în drept, Þigãnescu (Vasile Þigãnescu,
viitorul prozator – n.r.), învãþãtor, ºi familia Haguse câte 50 coroane;
domnii locotenenþi Beleca ºi Bujdeiu câte 40 coroane; domnii Cristian
Hilsenrad, consilier de tribunal, George Popadiuc, primar, Herzberg,
Staffa, ªindilar, învãþãtoare Claudia Isopescu, profesor N. Stoleru,
prefect, Gramatovici, Consinschi, student, ºi Prelipcean, învãþãtor, câte
30 coroane; domnii Dr. Zugrav, Abager (paroch), Bejan, învãþãtor,
Popoviciu, locotenent, Teleagã, Smocot, Dr. Comoroºan, Grosu, stu-
dent, Dorneanu, Irimescu, Bucevschi, Þibu G., Buculei, studenþi, ºi
Sorocean, învãþãtor, câte 20 coroane; domnii Gherman, dirigente ºcolar,
Chira, învãþãtor, Popoviciu, Boncheº, sublocotenent, domniºoarele
Medvighi, Vataman, Moroºan, Tonegariu, Bidnei, Nichitovici, cãpitan,
ºi Flaiºer, profesor, câte 10 coroane; dl Engster 8 coroane.

Pentru toate aceste suprasolviri, comitetul „Cercului“ ieºan aduce,
ºi pe calea aceasta, viile sale mulþumiri ºi, relevând îndeosebi ospitalitatea
ce-au aflat-o în Rãdãuþi studentele ºi studenþii de la Iaºi, þine sã
mulþumeascã pentru gãzduire atât domnului Flaiºer, directorul
Internatului „ªtefan cel Mare“, cât ºi celorlalte familii româneºti din
Rãdãuþi“ (Glasul Bucovinei, nr. 511 din 7 septembrie 1920, pg. 3).

*
„Constituirea Baroului Avocaþilor Rãdãuþi. Zilele trecute, dupã

o serie de adrese schimbate, dupã ce, o datã, alegerile fuseserã contestate,
a reuºit, iar de aceastã datã în unanimitate, sã se aleagã decan al celui
mai june barou din þarã dl avocat Dr. Erast Nastasi.

Baroul bucovinean era singurul, pânã în prezent, care cuprindea
mai multe circumscripþii de Tribunale, adicã rafa unei curþi de apel. De
altfel, conform tuturor dispoziþiunilor Uniunii avocaþilor, în baza legii
de organizare a Corpului avocãþesc ºi în virtutea regulamentelor în fiinþã,
un barou cuprinde apãrãtorii unui Tribunal ºi a celor câteva judecãtorii
din subordine.
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În urma unor tradiþii din vremuri austriace, la Cernãuþi era altfel.
Nu cercetãm, aci, cauzele pentru cari, pânã azi, nu s-a fãcut o scindare în
sensul românesc. Rãdãuþenii au meritul de a fi fost primii.

Au pornit cu jalba în proþap la Bucureºti ºi atât Uniunea Generalã
a Avocaþilor din România, precum ºi Ministerul de Justiþie, prima prin
adresele Nr. 1 ºi 120 din ’35, iar Ministerul Dreptãþii cu No. 128.453/34,
le dã deslegarea cerutã, încuviinþându-le înfiinþarea Baroului Corpului
lor.

De ziua de 9 Iunie 1935, sub preºedinþia dlui avocat Nicu Sauciuc-
Sãveanu, delegatul Uniunii din Bucureºti, faþã fiind, din partea Baroului
din Cernãuþi, domnii avocaþi Dr. Gheorghe Pridie ºi Eusebie Vicol, s-
a constituit definitiv Baroul, alegându-se Decanul ºi Consiliul sãu.

Menþionãm în Consiliu pe domnii Dr. E. Patac, Dr. R. Lang, Dr.
Schimmel, Dr. R. Drimmer, Dr. I. Menczer ºi Dr. I. Lapaiofker.

Dupã alegere, a avut loc o recepþie în saloanele domnului Erast
Nastasi, la care au luat parte domnii consilieri, oaspeþi de la Cernãuþi ºi
câteva persoane mai de seamã din culturalitatea Rãdãuþilor.

Au toastat pentru M.S. Regele, pentru dl Naumescu, preºedintele
Uniunii Avocaþilor din România, pentru primul decan al Baroului din
Rãdãuþi etc. etc domnii Dr. Nicu Sauciuc-Sãveanu, Dr. Hilsenrad, Dr.
Gheorghe Pridie, D-ra. Reiss G, Eusebie Vicol, la toþi rãspunzând dl ,
Dr. Erast Nastasi (Glasul Bucovinei, nr. 4581 din 19 Iunie 1935).

*
Serbarea corului bisericesc al arcaºilor din Rãdãuþi. Corul

bisericesc român din oraºul Rãdãuþi, sub conducerea domnului Mihaiu
Bodnariu, a dat, zilele acestea, o serbare culturalã vrednicã de toatã
lauda. În cadrul acestei serbãri, s-au aniversat 25 de ani de activitate
muzicalã ºi culturalã a domnului Mihaiu Bodnariu (corul bisericesc
din Rãdãuþi s-a înfiinþat, de fapt, în iunie 1902, sub conducerea
învãþãtorului Ep.M. Sosnovici – n.r.).

Cuvântul festiv a fost rostit de pãrintele dr. Ioan Zugrav, care,
mai ântâiu, a citit o adresã din partea Reuniunii muzicale dramatice
„Ciprian Porumbescu“ din Suceava, care felicitã pe dl Bodnariu, cu
prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate artisticã ºi culturalã, urându-i
mulþi ºi fericiþi ani, ca sã poatã duce ºi mai departe munca din domeniul
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frumosului.
Vorbitorul spune, apoi, cã între corul bisericesc român din Rãdãuþi

ºi Reuniunea muzicalã ºi dramaticã „Ciprian Porumbescu“ din Suceava
existã o prietenie, o colaborare frumoasã în domeniul cultural, creatã de
însuºi preºedintele Reuniunii, dl profesor ªtefan Pavelescu, neobositul
luptãtor întru cele artistice ºi culturale, care a fãcut din Suceava lui ªtefan
cel Mare un adevãrat focar de culturã ºi care dã raze de luminã ºi celorlalte
oraºe din Bucovina ºi Moldova. Pe urmã, schiþeazã opera de 25 ani,
arãtând ce a fãcut, pe unde a întemeiat coruri, începând din anul 1908.
Se adreseazã, apoi, coriºtilor, spunându-le cã muzica se cultivã la Rãdãuþi
de 50 de ani ºi opera a început-o rãposatul pãrinte Chelariu (Ioan
Chelariu, fostul „leiter“ al gimnaziului, care se ocupa doar de corul
liceului – n.r.), însã, sub dl Mihaiu Bodnariu, a ajuns la cea mai înaltã
perfecþiune muzicalã ºi artisticã, reuºind chiar, în 1934, sã represinte,
dupã o muncã uriaºã de 8 luni, opereta „Crai Nou“, de nemuritorul
nostru compozitor Ciprian Porumbescu. Cu aceasta, corul rãdãuþean
de plugari a dat ceva inedit pe teren cultural.

Vorbitorul a îndemnat pe coriºti sã stea strânºi uniþi în jurul
conducãtorului lor, care depune atâta muncã ºi jertfã pe altarul culturii ºi
al frumosului.

Urmeazã cântece frumoase, dupã care dl Mihaiu Bodnariu a
mulþumit publicului adunat în numãr mare la serbare.

Serbarea s-a încheiat cu jocuri româneºti, aºa cã lumea a petrecut
într-o atmosferã veselã pânã în zori (Glasul Bucovinei, nr. 4721 din 4
ianuarie 1936, pg. 3).

*
Deschiderea noului an judecãtoresc la tribunalul Rãdãuþi. Din

iniþiativa domnului preºedinte al tribunalului Rãdãuþi, s-a inaugurat anul
nou judecãtoresc 1936. Printre cei prezenþi, am remarcat pe domnii
magistraþi Morosievici din Vicovul de Sus, Ciobanu de la Siret, Sulcinã,
Mândrea, Avram ºi Ciornei de la Rãdãuþi, prefect Bãncescu, primar
Trufin, avocaþii dr. Nastasi, decanul baroului, dr. N. Cucu, dr. Patac,
Hilsenrad, Drimmer, Claus, Chirilã, Lapajuvcher, Rosenfeld,
Mencer, Olinici, Zierhofer, Bretschneider, Strominger, Kurtzweil
Lecher, Iecheles, Herer, Terner, Hart Schimel, Sonenthal, Glaºer,
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Antschel, Brender, Isachson etc., precum ºi întregul personal al
funcþionarilor judecãtoreºti de la tribunal ºi judecãtorie.

Primul preºedinte, Petruc, înconjurat de magistraþii tribunalului,
Twers, Paul, Grecu, Dolinschi, Giosan, Gherman, prim procurorul
Disem, substitut de procuror Cortuºan, a rostit urmãtoarea cuvântare:
„Pãºind în noul an judecãtoresc, satisfacem o tradiþie care existã mai
ales la instanþele judecãtoreºti din vechiul regat, aducând colegilor,
funcþionarilor ºi baroului cele mai bune urãri, pentru ca munca din anul
ce vine sã contribuie în a da soluþiile cele mai bune ºi potrivite, menite sã
satisfacã interesele drepte ale lumei justiþiabililor, setoase de dreptate“.

În continuare, aratã istoricul acestui tribunal, la care a contribuit
îndeosebi actualul ministru al muncii ºi sãnãtãþii, dl profesor Nistor, fost
ministru de justiþie – G. Mârzescu, preºedintele Curþii de Apel din
Cernãuþi – dr. Dimitrie Tuºinschi, ºi prefect Bãncescu.

Face apel la magistraþi, avocaþi ºi funcþionari judecãtoreºti pentru
a aºeza justiþia în singurul cadru potrivit cu marea sa menire în viaþa
statului. Mulþumeºte tuturor pentru participare ºi declarã deschis anul
judecãtoresc 1936.

Domnul prim procuror Disem, în numele parchetului de pe lângã
tribunalul Rãdãuþi, a mulþumit preºedintelui pentru opera realizatã la
acest tribunal ºi ilustreazã, în mod plastic, necesitatea urgentãrii unificãrii
legislative, cãci, pentru ca un stat sã fie consolidat, nu e necesarã numai
o singurã limbã, ci ºi o singurã lege.

Domnul decan Nastasi duce salutul baroului ºi elogiazã munca
de bun organizator ºi priceput gospodar a preºedintelui Petruc. Aratã cã
unificarea legislativã se va înfãptui anul acesta. Îºi exprimã dorinþa ca
între magistraþi ºi avocaþi sã existe o colaborare armonicã.

Domnul preºedinte Petruc mulþumeºte pentru participare ºi declarã
închisã solemnitatea (Glasul Bucovinei, nr. 4726 din 12 ianuarie 1936,
pg. 2).

*
Constituirea Societãþii pentru culturã ºi literaturã. Duminicã,

11 Aprilie 1937, s-a þinut, în sala primãriei din localitate, adunarea pentru
constituirea Societãþii pentru culturã ºi literaturã, secþia Rãdãuþi.

ªedinþa a fost deschisã de dl dr. ªichel, care a arãtat scopul acestei



413

Rãdãuþi, în mãrturiile vremurilor

societãþi, menitã sã lucreze pentru ridicarea maselor populare din toate
punctele de vedere ºi, în special, din punct de vedere sanitar.

S-a trecut la constituirea organelor de conducere. A fost ales, în
unanimitate, urmãtorul comitet: domnii N. Sulcinã, preºedinte; dr. ªichel,
secretar; Gherman, casier; pãrintele Zugrav; prof. Viºan; prefect Emil
Bãncescu; inst. Rusu Filimon, Cristofor Rusu, farmacist V. Iasinschi,
avocat Plinici, doamna procuror Disem ºi doamna Smocot membri
(Glasul Bucovinei, nr. 5049 din 15 aprilie 1937, pg. 2).
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Rãdãuþii de dupã mãrturisire

Mereu aceiaºi, indiferent de vremea care macinã doar stelele de
pe cer, trãindu-se ºi ajungându-ºi sieºi prin fericiri depline sau care mãcar
acopãr clipa cu desãvârºire, Rãdãuþii mãrturisiþi sunt, de fapt, cei care,
asemeni cercurilor tainice din trunchiul unui copac, întregesc o aparentã
identitate în pãdurea cea mare, ºi ea cu aparentã identitate în ºi mai
aparenta concreteþe a existenþei. Sunt importanþi Rãdãuþii aceºtia, sunt
importante generaþiile grãbite, care doar se mimeazã unele pe altele, dar
ºi mai importantã este domniºoara Aspazia Tofanel, mereu fragedã,
naturalã ºi explodând de bucuria trãirii clipelor. Praf ºi cenuºã veþi crede
cã s-a ales din frãgezimea, din naturaleþea ºi din bucuria femeii de cândva,
deºi toate existã, deºi toate se mutã, deja, tainic de firesc ºi firesc de
tainic, în femeile clipelor cãrora le vine sorocul conºtientizãrii prin trãire.
Domniºoara Aspazia Tofanel existã ºi va exista mereu, iar dacã nu mi-ar
fi dat sã fiu atât de vremelnic, probabil cã m-aº îndrãgosti de ea
nepãmânteºte ºi pentru totdeauna.

Sunt importanþi Rãdãuþii veºnic nepãsãtori, lustruindu-ºi pantofii
cu pseudomemoria lui ªtefan cel Mare (cea care-i absolvã de
responsabilitatea unei memorii profunde ºi exhaustive), dar numai în
ceasurile de sublimã trãire naþionalã, care ºi ele sunt veºnice ºi prin toate
redescoperite, din moment ce „pot sã fure toþi, dar sã fure... româneºte!“.
În fond, este ºi naþionalismul trâmbiþat o aparenþã de identitate în ºi mai
aparenta concreteþe a existenþei.

ªi tot în aparenþã ar mai exista un Rãdãuþi, unul cu poteci de luminã,
pe care pãºesc neauziþi Ion a lui Gheorghe Sbiera, Iraclie Porumbescu,
Samson Bodnãrescul, Em. Grigorovitza, T. Robeanu, Iancu Nistor,
George Tofan, Iorgu G. Toma, Dimitrie Onciul, Dimitrie Dan, Sever
Beuca-Costineanul, Leonidas Bodnãrescul, Mihai Horodnic, Iulian Ves-
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per, Ionel Negurã, Vasile Þigãnescu, Teofil Lianu, Petru Rezuº, Dimitrie
Vatamaniuc, Mircea Grigorovitza, George Damian, Dragoº Cusiac, Matei
Viºniec, Constantin Hrehor, Vasile Andru, Mihai Tatulici, Dumitru
Teodorescu, Ioan Filipciuc, Simon-Petru Oprea, Dumitru Rusu, Traian
Postolache, Victor Rusu, Viorel Dârja, Roman Istrati, Vasile I. Schipor,
Mircea Aanei, Mãlina Aniþoaie sau Daniela Rusu, un Rãdãuþi neasumat,
neconºtientizat ºi faþã de care nimeni nu are nici o datorie ºi, tocmai de
asta, nici nu-ºi poate lustrui pantofii cu el. Nici mãcar în celebrele Vineri
rãdãuþene, când fiecare bãrbat ºi fiecare femeie pãºesc mândri ºi frumoºi
pe macadamul clipelor, conºtienþi de unicitatea lor îndelung repetabilã
prin încredinþare mimeticã. Tocmai de asta nici n-am amintit de Rãdãuþiul
acesta, chiar dacã licãrele lui contureazã ºi înveºnicesc vremuirile. În
definitiv, despre cerul Rãdãuþilor nici nu mi-am propus sã vorbesc, pentru
cã aparentul petec de cer este doar ceea ce se vede din oricare colþ al
planetei, adicã o fereastrã, ºi ea din ce în ce mai puþin conºtientizatã,
spre dumnezeire.

Dragi mi-s Rãdãuþii mãrturisiþi, Rãdãuþii veºnic vii, Rãdãuþii de
dinainte de naºterea timpului, prin care trece, mereu fragedã, mereu
naturalã ºi pururi fericitã, domniºoara Aspazia Tofanel.

Ah, dacã n-ar fi fost sã fiu atât de vremelnic!
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