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CIPRIA N PORUMBESCU ŞI O PAGINĂ
DIN ISTORIA CULTURALĂ A BUCOVINEI
D. YATAMANIUC

Centrul de Studii " Bucovina" consacră acest număr din " Analele Bucovinei "
evocării lui Ciprian Porumbescu, la 1 50 de ani de la naştere şi 1 20 de an i de la
trecerea sa în eternitate. Nu facem acest lucru, acum, pentru prima dată. Am
închinat, la vremea respectivă, un număr special lui George baron L0wendal, altă
mare personalitate a vieţii culturale bucovinene, unul dintre cei mai străluciţi
reprezentanţi ai picturii din România. Ciprian Porumbescu se găseşte totuşi în altă
situaţie în raport cu cea a pictorului, evocat, din păcate, numai la festivităţile
comemorative. Lui Ciprian Porumbescu i s-au consacrat numeroase lucrări, iar
muzica sa s-a bucurat şi continuă să cunoască o audienţă tot mai largă în ţară şi
peste hotare.
Centrul de Studi i " Bucovina" apreciază totuşi că exegezele consacrate lui
Ciprian Porumbescu lasă în umbră - să nu spunem altfel - prezenţa la Rădăuţi a
aceleia care a fost Bertha Gorgon, marea iubire a compozitorului, ce i-a inspirat
cele mai tulburătoare mesaje muzicale. Ştim atât de puţine lucruri despre familia ei
şi - surprinzător şi de neînţeles - şi mai puţine despre viaţa ei petrecută la Rădăuţi
mai multe decenii.
Cel dintâi cercetător care se ocupă d e aceste aspecte este Leca Morariu, ce
întreţine, între 1 950 şi 1 963 , o bogată corespondenţă cu intelectualii din Rădăuţi şi
din alte localităţi din apropiere. Mai extinsă este, după şti inţa noastră,
corespondenţa sa cu Cornel Hahon 1 , profesorul de latină de la Liceul " Eudoxiu
Hurmuzachi " d in Rădăuţi2 • Leca Morariu transcrie jurnalul lui Ciprian
1 Păstrăm în arhiva noastră documentară 65 de scrisori de la Leca Morariu către Cornel Hahon,
profesorul de latină de la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi.
2 V. Precop, Profesorul Cornel Hahon, în "Anuarul Liceului Teoretic «Eudoxiu Hurmuzachi»
"
pe 1 995-1 996 " , Suceava, Editura "Ţara Fagilor , 1 996, p. 1 4- 1 6.
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2

Porumbescu, Tagebuch3, însă aici compozitorul prezintă viaţa sa la Cernăuţi, la
studii, la Viena, unde îşi desăvârşeşte pregătirea muzicală, profesor la Braşov şi în
Italia, în căutarea sănătăţii. Sunt foarte puţine referiri la viaţa Berthei şi a familiei.
sale la Rădăuţi.
Centrul de Studii " Bucovina" a desemnat-o p e doamna Georgeta Istrătoaie,
cercetătoare la instituţia noastră, cu legături în comunitatea germană din Rădăuţi,
să ducă mai departe investigaţiile începute de Leca Morariu şi rămase fără răspuns,
în corespondenţa cu rădăuţenii. Ştim, în urma acestor investigaţii, mai multe lucruri
decât ştia Leca Motariu, însă informaţiile continuă să fie puţine, lacunare şi fără
legătură între ele.
Bertha, s-a căsătorit, cum se va vedea mai departe, la Il işeşti, în 1 90 1 , cu
farmacistul Alfred de Rossignon, nobil, mult mai în vârstă decât ea, cu care a avut
o fetiţă, Melania. S-au stabi lit la Rădăuţi după 1 90 1 , unde Melania a tăcut Şcoai
germană, dovedind aplicaţii pentru muzică, asemeni mamei sale. A avut colege de
şcoală în comunitatea germană, cu descendenţi care trăiesc şi în zilele noastre.
Alfred de Rossignon a încetat din viaţă la Rădăuţi şi a fost înmormântat în cim itirul
orăşenesc. Bertha şi Melania, fi ica sa, au emigrat în Germania, în 1 940. Primăria
din Hamburg ne inforrnează, în urma demersurilor cercetătoarei noastre, că Bertha
a murit într-un lagăr din Germania, în 1 947, iar Melania, pianistă talentată,
necăsătorită, s-a stins din viaţă într-un azil de bătrâni. Nu ar fi lăsat, nici una nici
alta, nici un fel de moştenire.
Bertha păstra, cum ştim din corespondenţa sa, fotografia compozitorului, mai
multe mesaje muzicale, adresate ei în marea lor iubire. Primise de la Ciprian
Porumbescu, în 1 88 1 , şi un foarte frumos Album la ziua ei de naştere. Ştim, din
aceeaşi corespondenţă, că purta pretutindeni aceste mărturii ale iubirii lor.
Centrul de Studii " Bucovina" consideră că intră în obl igaţia sa să continue
i nvestigaţiile la Rădăuţi şi în alte locuri din ţară şi să nu lase, ca până acum, să se
aştearnă u itarea peste această pagină, dintre cele mai dramatice şi emoţionante d in
istoria culturală a Bucovinei.

3 Avem în arhiva documentară j urnalul lui Ciprian Porumbescu, Tagebuch, în transcrierea lui
Leca Morariu în germană şi în traducerea sa în română. Jurnalul, ca şi alte documente de la Leca
Morariu, se păstrează în biblioteca Mariei Olaru, farmacistă în Suceava.
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C I PR I A N P O R U M B E S C U
(2 octombrie 1854-25 mai 1883)

CIPRIAN PORUMBESCU ŞI MAREA SA IUBIRE
D. VATAMANIUC

Exegeţii lui Ciprian Porumbescu nu vorbesc destul de mult, bazându-se pe
documente, despre marea iubire a compozitorului pentru Bertha, una dintre fiicele
pastorului evanghelic din Ilişeşti. Situaţia se aseamănă, în multe privinţe, cu marea
iubire a lui Eminescu pentru Veronica Micle (aceştia fiind contemporanii săi).
Discu_ţia o reluăm în contextul aniversar de acum şi o extindem, cum nu s-a făcut,
deşi ar fi fost de aşteptat, şi la spaţiu l rădăuţean.
Ciprian Porumbescu ţine un jurnal, Tagebuch, redactat, cum se vede, în
germană, ca şi cel al lui Titu Maiorescu, cunoscut mult mai târziu. Include în el, cum
procedează şi criticul, scrisorile pe care le trimite la diferite persoane, precum şi
unele acte oficiale. Jurnalul este un document fundamental şi am tipărit o parte din el
în 1 998 şi 1 999 1 • Din Tagebuch îl cunoaştem pe Ciprian Porumbescu - omul şi pe
Ciprian Porumbescu - artistul, cu o viaţă scurtă, ca a lui Eminescu, însă care şi-a
înscris numele prin arta sa în conştiinţa posterităţii. Marea sa iubire este prezentată în
jurnal de la primele însemnări, până la cele din urmă, la trecerea sa în eternitate2 •
"
1 D. Vatamaniuc, Jurnalul" lui Ciprian Porumbescu, în "Analele Bucovinei , anul V, 1998, nr. 2,
"
Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 4 1 1-43 1 , şi anul VI, 1 999, nr. 1 , p. 1 93-22 1 . Prezentare
introductivă şi text german din Tagebuch (ianuarie - iulie 1879). Leca Morariu, lraclie şi Ciprian
Porumbescu, voi. l, ediţie îngrijită de Vasile D. Nicolescu şi Vasile Vasile, Bucureşti, Editura Muzicală,
1 986. Studiu introductiv (p. 5-27), biografia lui l raclie şi Ciprian Porumbescu de Leca Morariu
(p. 45-373), Tagebuch, ianuarie - octombrie 1879. Traducerea românească cu comentarii ale editorului
intercalate în text şi note de subsol. Ciprian Porumbescu, Puneţi un pahar cu vin şi pentru mine. Volum
îngrijit de Nina Cionca şi Ion Drăguşanul. Suceava, Editura Muşatinii, [2003], p. 54-3 1 7. Jurnalul se dă
numai în traducere, împărţit în secţiuni, cu titluri care nu se află în Tagebuch. Omite unele părţi.
2 Tagebuch der wichtigssten Ereignisse, Erlebnisse u[nd] sonstiger Allotria, auf
gezeichnet seit
dem 18. Jănner 1879 (Jurnalul însemnatelor întâmplări, evenimente şi a altor zburdălnicii, ţinut din
18 ianuarie, 1879). Titlul este dat de Ciprian Porumbescu, textul redactat cu caractere gotice.
Originalul, după câte ştim, nu se păstrează. Este transcris de Leca Morariu cu litere latine în două
caiete, liniate, cu filele scrise pe arnândouă feţele, pe două coloane, text german şi text român, în
traducerea sa. Primul caiet cuprinde 95 de file, iar al doilea 48, dintre care 39 file scrise şi 9 file
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Existau cele mai bune relaţii, cum se vede din

Tagebuch, între familia lui

lraclie Porumbescu, parohul din Stupca şi Trăugolt Gorgon. pastorul evanghelic

din llişeşti, comune bucovinene, nu prea îndepăttate una ele alta. Se cultiva muzica
şi casa pastorului evanghelic era destul de primitoare pentru aceste reuniuni ale
tinerilor din cele două familii. Ciprian Porumbescu o cunoaşte pe Bertha, în vara
anului 1878, la aceste reuniuni muzicale şi ea face o impresie profundă asupra sa.

Notează în

Tagebuch, în 21 iulie 1879, la un an după ce o cunoaşte: "Pe scumpa

mea B[ertha] n-am văzut-o din copilăria mea. Abia la 21 iulie [1878], am fost cu
Maria şi Theres la Gorgoni de-am văzut-o prima dată. Prima impresie fu puternică.
Era foarte drăguţă cu mânicile scurte. Aşa a fost; de atunci s-a scurs un an"3•

Bcrtha era a patra fiică din cele şase ale lui Trăugott Gorgon, pastorul
evanghelic din llişeşti şi a soţiei sale, i\damina. Se născuse la llişeşti în 17 mattic

1862. îşi făcu educaţia în tradiţiile familiei şi cultiva, nu fără aplicaţie, muzica. O
fotografic o înfăţişează înaltă, în ţinută sobră, cu faţa cu trăsături fine, privirl:,

îngândurată, părul bogat lăsat pe spate şi, la gât, cu o frumoasă legătură albă.

Ciprian Porumbescu pleacă la Cernăuţi, la studii, cu imaginea Berthei şi o

evocă într-o primă scenă din

Tugebuch, în 31 ianuarie 1879: "Mă trezesc la ora

şase cu ochii umezi, înlăcrimaţi. Ah! Am avut un vis minunat ele frumos. Se făcea
că eram acasă la Stupca şi anume cu B[ertha], singuri într-o odaie (cameră). Eu îi
zâmbesc, ea zice: «Da, d-ta mă râzi». «Nu, d-ră B[ertha]» răspund eu, «cum aş
putea râde de d-ta când te iubesc atât de mult». Dânsa mă privi adânc şi

melancolic; o cuprinsei şi o întreb: «Scumpă B[ertha], mă iubeşti tu, vrei să fii soţia
mea?». Dânsa se înfioară în braţele melc - un prelung, dulce sărut fu răspunsul.

Puţin în urmă trebuia să plec la Cernăuţi. Îmi luam vremelnicul bun rămas şi nu mă

puteam despărţi de scumpa fiinţă. Plângeam amândoi. Până ce dânsa se zmulse şi
zise plângând:

«Scumpe C[iprian], nu te voi uita nicicând»... Mă trezii -

Dumnezeule! Împlini-se-va oare cândva acest vis?"�. Ne întâlnim, în

Tagebuch, cu

numele Berthei, în însemnările din 18 februarie, 21 februarie, 22 februarie, 25
februarie,

4

martie, 6 martie, 1 aprilie, 1O aprilie, 17 mai, 26 mai, 2 iunie, 5 iunie,

6 iulie, 12 iulie 1879. O numeşte pe Bettha, Bertheluţa, cum o numeşte şi Eminescu
rămase albe. Numerotarea celor două caiete este continuă, tăcută cu creion negru, de la 3 la 175. Leca

Ciprian, IL cu 309
Die Ferien=eit (Timpul
urmează Carnet viene=. Textul

Morariu integrează jurnalul în două registre masive, Ciprian, 1, cu 300 de file şi
file. După însemnările din 1!! ianuarie- 1!! iulie 1!!79 se deschide o scc(iunc,
vacanţei) ( 19 iulie- S octombrie 1 !!79). J'oartc importantă, după care

este prezentat pc scc!iuni succesive din ianuarie 1 !!79 pfmă în octombrie 1879, după care se continuă

cu Carnet viene=. profesoratul la Braşov, călătoria in Italia şi se încheie cu întoarcerea în (ară. Textul

este înso!it cu comentarii şi note de subsol. Se poate vorbi de o enciclopedic a informatiilor despre
via(a şi opera lui lraclic şi Ciprian Porumbcscu. O panc din Juma/ (ianuarie- octombrie 1879) este
reprodusă cu unele modificări în volumul lrac/ie şi Ciprian l'orumbescu. la care m-am referit mai
sus. Jurnalul Tagebuch şi alte documente, după care am făcut reproduceri, ne-au Jost puse la
dispozi[ic de Maria Olaru. J'armacistft în Suceava. din fondul Leca Morariu. allat în păstrarea sa.
·1

Tagehuch. Ciprian. Il, p. 3. În Puneţi un pahar . . . se omite toată scc[iunea

Die Ferien=eil.

Tagelmch. Cipricm, 1. p. 15-16. în ..Analele 13ucuvinei". anul V. 199!!, nr.

2.

Textul din Tagehuch îl dftm în traducere rorminească. cum facem şi mai departe.
'1

Morariu. lrac/ie şi Ciprian l'orwnbescu. p.

37!!;

Pune{i

1111

pahar .. . . p. 58-59.
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pe Veronica, Veronicuţa. O vedem întristată când se despart şi îi trimite scrisori Ia
Cernăuţi. Ciprian Porumbescu este profund afectat, la rândul său, de întâmplările
tragice din familia pastorului evanghelic din Ilişeşti. Moartea Melaniei, una dintre
fiicele sale, îl îndurerează şi pe el, cum se vede din însemnarea din 1 O aprilie 1 879,
una d intre cele mai extinse din j urnalul său:
., Buna, scumpa Melania, nu mai este!
În hăinuţă albă şi cu un văi îmbrăcată, cu cununa de mirt pe frunte, visează la
trecutele ei zile ale copilăriei, visează la nunta ei, de fericirea ei. Sărmana,
sărmănică Miţi! " 5 •
B iografii lui Eminescu sunt de acord în a recunoaşte că epoca ieşeană 1 8741 877 se înscrie ca un moment important - dacă nu cel mai important - în marea sa
iubire pentru Veronica Micle, care se reflectă, mult mai mult ca în alte împrej urări
şi în creaţia sa lirică.
Ciprian Porumbescu consacră în Tagebuch, nu întâmplător, o secţiune
separată, cum am văzut, Die Ferienzeit, pentru 1 9 iulie 8 octombrie 1 879, când
vizitează des casa pastorului evanghelic din Ilişeşti, să stea în preaj ma Berthei, care
îi arată, la rândul ei, tot mai mare afecţiune. Fac muzică împreună, petrec în
grădină, joacă la popice, când Bertha i se asociază, dar pierd jocul . "Unde-mi era
mie-n gând popicăritul - notează în Tagebuch, în 1 8 august 1 879 -; eu o priveam
pe draga, adorata Bertha, care astăzi era iarăşi aşa de extraordinar de drăguţă şi de
frumoasă. Rochiţa ei gri de stambă o prinde foarte bine. Făcui apoi muzică cu
Albertina. Apoi discutai cu B[ertha] despre câte toate, despre pianistica ei,
privindu-ne atât de profund fericiţi. La unnă îi spusei cât de cu drag aş vrea s-o văd
o dată Ia pian şi atunci simţii cum roşeaţa i se urcă în faţă, privind-o totodată atât de
vrăj it şi fierbinte încât dânsa se roşi până-n vârful urechiuşelor. Petrecuserăm foarte
bine. Copitele se şi deteră în scrânciob. B [ertha] fu cumplit de nebunatică [ . . . ] Şi
astfel se încheia această pentru mine fericită zi"6 •
Leca Morariu constată că însemnarea din Tagebuch mărturisea reciprocitatea
sentimentelor dintre Ciprian şi Bertha şi că ziua era fericită - poate cea mai fericită
- şi din creaţia sa muzicală.
Ciprian Porumbescu compune, în marea sa iubire pentru Bertha, Zwerch
ubrich den Berch (Curmeziş peste suiş), în care evocă în muzică drumul de la casa
pastorului evanghelic din Ilişeşti până la portiţa lui Iraclie Porumbescu din Stupca.
În Tagebuch se dă şi partitura pe care o datează: Stupka 23 august [1]879 7 .
Semnează partitura cu o frumoasă anagramă, din litera B, iniţiala numelui Berthei,
în interiorul căreia trece şi litera C, iniţiala numelui său. C iprian Porumbescu îşi
exprima şi grafic marea sa iubire.
·

-

5 Tagebuch. Ciprian, I, p. 67, în " Analele Bucovinei ", anul VI, 1 999, nr. 1 , p. 200; Leca
Morariu, op. cit., p. 67; Puneţi un pahar ... , p. 78. Sublinierea în Tagebuch.
6 Tagebuch. Ciprian, I, p. 1 42-1 43; Leca Morariu, op. cit., p. 438.
7 Tagebuch. Ciprian, I, p. 1 49. Integrată între Sâmbătă 23 [august 1 879] şi Duminică 24
[august 1 879]; Leca Morariu, op. cit. , p. 44 1-442.
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Câteva zile mai târziu, în 7 septembrie 1 879, era terminată şi elegia Du bist
wie eine Blume (Eşti ca o floare), pe versuri de H. Heine:
"Du bist wie eine Blume
So hold und schon und rein
Ich schau dich an und Wehmut
Schleicht mir ins Hertz hinein . . . "8
Poezia are două strofe, pe care Ciprian Porumbescu le traduce. Transcriem
numai prima dintre ele:
"Tu eşti ca o mândră floare
Cu farmec scump, divin,
Privind la tine jelea
Şi dorul mă cuprind . . . "9
Textul lui Heine a stat şi în atenţia lui Robert Alexander Schumann (HW 11 856). Versurile I-ar fi inspirat şi pe Schubert1 0 .
Mai important este faptul că Ciprian Porumbescu interpreta, la vioară, în
după amiaza zilei de 7 septembrie 1 879 în casa pastorului din llişeşti, mesajul său
muzical care făcu asupra Berthei o impresie profundă: " Ş i mai amplu i se bolti notează Ciprian Porumbescu în Tagebuch - frumosul sân şi mai repede îi bate
inimioara, părând că vrea să-şi rumpă finul văi - când sunetul se apleacă acum
sfârşitului; încă o singură înfiorare a arcuşului şi un adânc suspin se ridică - din
adoratul piept. Eram atât de mişcat că nu am putut rămâne în odaie" 1 1 • Bertha găsi
momentul potrivit, puţin mai degrabă, să-i ofere o floare, iar la cină se aşeză lângă
Ciprian şi îi oferi mâna pe care el o găsea "atât de mititică" .
Ciprian Porumbescu notează că în 22 septembrie 1 879, dimineaţa, compuse o
Nocturnă pe care "o botez Bertha" (" ich Bertha taufe") 12• Nu găsim în Tagebuch
însemnări că ar fi interpretat şi Nocturna în casa pastorului din Ilişeşti şi că ar fi
asistat şi Bertha, şi explicaţia stă în faptul, cum vom arăta mai jos, că lraclie
Porumbescu n u agrea - să nu spunem altfel - vizitele prea dese ale fiului său la
Ilişeşti.
Leca Morariu intreprinde o amplă analiză a acestei lucrări a lui Ciprian
Porumbescu, cum se vede din Tagebuch, şi o încadreazâ în mişcarea muzicală
românească, cu referiri şi la cea universală. Atrage atenţia că Nocturna Bertha s-a
tipărit cu titlul greşit, Tempi passati, în 1 892 1 3 . Ciprian Porumbescu desemnează
numele Berthei, cum face şi Eminescu cu al Veronicăi Micle în manuscrisele sale.
Marea iubire a lui Ciprian Porumbescu şi-a găsit în Nocturna Bertha, cum arată
8 Heinrich Heine. Sămtliche Werke. Heraus gegeben Prof. dr. Emst Elster, Erster Band, Leipzig
und Wien, Bibliographisches Institut, [ 1 890], p. 1 1 7-1 1 8.
9 Leca Morariu, op. cit. , p. 446-447.
10
Puneţi un pahar . . . , p. 24 .
11 Tagebuch. Ciprian, 1, p. 1 57-1 58; Leca Morariu, op. cit. , p. 446.
12 Tagebuch. Ciprian, 1, p. 1 68; Leca Morariu, op. cit. , p. 45 1 .
1 3 Tagebuch. Ciprian, l, p. 1 69-- 1 70. Comentariul este integrat între însemnările din 22 ş i 23
septembrie 1 879; Leca Morariu, op. cit. , p. 451-456.
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Leca Morariu, "trainică expresie artistică" , cea " mai lirică piesă" a sa, "simplă,
sinceră, măreaţă" , "operă de măiestru! " .
Iraclie Porumbescu era îngrijorat de vizitele lui Ciprian la Ilişeşti, tot mai dese
şi tot mai lungi, gândindu-se că asemenea vizite ar putea avea, cum se mai întâmplă,
consecinţe neaşteptate şi compromiţătoare pentru două familii de preoţi. Îi propune,
deşi nu se găsea într-o situaţie materială tocmai bună, să-I sprij ine să plece la Viena
pentru studii muzicale. Ciprian nici nu vru să audă de propunere şi continuă să facă
vizite la Ilişeşti. Iraclie Porumbescu deveni tot mai morocănos şi chiar violent, cum
nu se întâmplase până atunci. Însemnările din Tagebuch reflectă starea de spirit din
familie şi înrăutăţirea raporturilor dintre tată şi fiu, până aici cordiale şi afectuoase.
Supărarea lui Iraclie Porumbescu merge aşa de departe că îl ameninţă pe Ştefan,
fratele lui Ciprian, cu dezmoştenirea şi acelaşi lucru îl pândea şi pe el. " Ştefan îmi
spune - citim în Tagebuch în 24 septembrie 1 879 - că tata a fost furios că ieri am stat
atât de mult la Gorgoni. Acum îmi sări ţandăra. Îmi făcui bagajul şi eram ferm decis
să plec pe totdeauna. Maria nu m-a lăsat să-mi iau lucrurile. Mi-am luat deci
certificatele şi mă cărăbănii la Humor. De aici voi scrie după lucrurile mele şi voi
spune casei părinteşti sănătate. Nu-mi trebuie graţia tatei; vreau să plec la Cernăuţi şi
mai bine să cerşesc decât să depind de capriciu[ unui om brutal''1 • Stătu mai multe
zile la Humor (Gura Humorului), după care se întoarce acasă, unde îl găseşte pe tatăl
său tot "în dispoziţie irascibilă"15• Îşi face bagajul şi pleacă la Băişeşti, unde stătu alte
câteva zile. Se întoarse acasă cu bani de împrumut. Propunerea lui Iraclie Porumbescu,
făcută din nou, să plece la Viena, fu primită de Ciprian cu mare strângere de inimă.
Nu-i rămânea altă cale de urmat. Făcu ultima vizită la Ilişeşti în 5 octombrie 1 879 şi
îşi luă rămas bun de Ia Bertha cu " inima sângerândă" . Luă trenul pentru Cernăuţi în
8 octombrie 1 879 şi, peste Bucovina şi prin Polonia, se îndreptă spre V iena.
lraclie Porumbescu ştia, din propria viaţă, că nici un exil nu putea suprima o
mare iubire, fie el şi la Viena, una d intre capitalele muzicii europene.
Ciprian Porumbescu nu continuă şi la Viena însemnările în Tagebuch şi le
înlocuieşte cu 12 scrisori, pe care le trimite tatălui său şi, mai ales, Mărioarei, sora
sa, şi câteva oficiale, în vederea ocupării postului de profesor de muzică la Braşov.
Se integrează, îndată ce soseşte la Viena, în viaţa cotidiană a studenţilor români de
aici, în marea lor majoritate bucovineni, şi activează cu· multă însufleţire în
Societatea " România Jună" , la înfiinţarea căreia şi-au adus contribuţia decisivă
Eminescu şi Slavi ci, în ani i 1 870 şi 1 87 1 16 • Ion Grămadă a consacrat Societăţii ...
monografia sa din 1 9 1 2, o lucrare d e referinţă17. Ciprian Porumbescu compune
14 Tagebuch. Ciprian, 1, p. 1 69; Leca Morariu, op. cit. p. 456.
15/bidem, p. 1 7 1 ; p. 457.
1 6 D. Vatarnaniuc, Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1 968, p. 78-120.
1 7 1. Grămadă, Societatea Academică Socială-Literară ,.România Jună" din Viena (18711 9 1/). Monografie istorică, Arad, Editura Societăţii "România Jună", 1 9 1 2 - Biografia lui Ciprian
Porumbescu (p. 7 1 -83), activitatea sa muzicală (p. 97, 1 16- 1 1 8, 1 24); Ion Grămadă, Cartea sângelui,
[redactor Ion Drăguşanul], Suceava, Grupul Editorial Crai Nou - Muşatinii - Bucovina Viitoare,
[2002], p. 267-400 - Activitatea Societăţii in scrisul contemporanilor şi al posterităţii.
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texte muzicale pentru Societate şi tipăreşte Colecţia de cântece, care reuneşte 20 de
lucrări muzicale. Asistăm la o situaţie încă neîntâlnită, ca două cântece destinate
reuniunilor studenţeşti, Imnul Unirii � i Cântecul Trico/orului să devină nemuritoare
şi să treacă din generaţie în generaţie 8.
Jurnalul lui Ciprian Porumbescu, acest Tagebuch, în scrisori, din prima
perioadă vieneză, este un document biografic de prim-ord in. Ciprian Porumbescu,
un tânăr, din părţile Bucovinei, cu pregătire muzicală, descinde într-un mare centru
cultural european şi îl prezintă cu o bogăţie uimitoare de informaţii, începând de la
descrierea palatului imperial şi Operei vieneze până la cea a lucrătorilor care
împrăştiau sare pe şinele tramvaielor să topească gheaţa. Întâlnim descrieri cu totul
remarcabile, ca cea a procesiunii Învierii din scrisoarea către Mărioara, sora sa, din
29 martie 1 880 19 • O orchestră, formată din "alămuri ", cântă o Polcă veselă la o
procesiune religioasă, periniţa cu " sculele Sfântului: cununa de spin i, piroane.
ciocane" o purtau pe braţe "trei fetişcane, îmbrăcate în alb, cu rochiţe scurticele i
pulpe cât doniţele" . Ciprian Porumbescu aprecia, cu umor: "Har Domnului,
Christos e gata înviat!". Transpune şi pe note Palea veselă spre a oferi şi
muzicieni lor o imagine asupra acestui ceremonia( religios aparte prin grotescul său.
Întâlnim şi informaţi i de altă natură. Ciprian Porumbescu ne introduce în atelierul
lui Epaminonda Bucevschi, pictorul despre care ştim încă destul de puţine lucruri .
Exilul în care îl trimite Iraclie Porumbescu nu are urmări le pe care acesta le
spera. Îi trimite Mărioarei o fotografie a sa, "Ciprian cu ochelari ", şi promite să
facă acest lucru şi pentru Bertha. Fotografiile nu figurează, după câte ştim, într\!
cele intrate în circuitul public. Întreţine corespondenţă cu pastorul evanghelic, tatăl
Berthei şi îl informează asupra învăţământului religios în Viena.
G. Călinescu comentează scrisorile lui I. S lavici din Italia şi apreciază că
ochiul
lui ingenuu de ţăran văzu mai mult decât estetul Maiorescu "20. Să spunem
"
şi noi că ochiul ingenuu al lui Ciprian Porumbescu, de muzician, vede în Viena,
cum va vedea şi în Braşov şi în Italia, mult mai multe decât atâţia excursionişti care
trec prin aceste locuri în cursul ani lor.
Ciprian Porumbescu pleacă din V iena în 1 7 august 1 880 şi ajunge la Stupca
în 1 9 august 1 880. Cel dintâi lucru pe care îl face este să reia în Tagebuch
însemnarea evenimentelor mai importante. În fruntea lor pune data 20 august 1880
ş i rememorează călătoria sa de la Viena până la Stupca, cu accidentul, foarte
neplăcut, o " sclintire" (întorsătură) la un picior care îl deranja foarte mult. Acasă, la
sosirea de la V iena, îl găsi pe tatăl său şi pe tatăl Berthei într-o convorbire, mai
mult decât amicală, ca doi oamen i care se înţeleseră asupra unui lucru foarte
important. Tatăl Berthei îi propune să vină la Ilişeşti, după masă şi nu în altă zi.
Modul călduros cum îl invită, îl bucura foarte mult şi abia aştepta să o reîntâlnească
.

18

Nina Cionca, Ciprian Porumbescu, în Puneţi un pahar .. , p. 28.
Tagebuch Ciprian, Il, p. 254-268; Puneţi un pahar .. . , p. 1 25- 1 3 1 .
20 G . Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Fundalia
Regală pentru Literatură şi Artă, 1 94 1 , p 44 8.
19

.
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pe Bertha, de care exi lul l a Viena nu-l putu înstrăina. " Şi aşa, şotâng cum eram
notează în Tagebuch - a trebuit să plec. Acolo le aflai pe Ana, Johanna şi pe o
anumită d-ră Willy de la Rădăuţi. La început mi-a fost teribil [de greu] . Perplex şi
enervat cum mă aflam, abia putui îngăima două cuvinte. Pe preascumpa, iubita
Bertha, abia târziu de-o putui vedea şi dânsa-mi răspunse la salut cu o răceală şi
indiferenţă care mă înfioară. În cursul întregii după amiezi nu m-a învrednicit nici
de-o singură privire. De ce? Nu ştiu. Cu moartea în inimă plecai seara pentru a-i
raporta lui Marica totul. Resemnat mă supusei inevitabilului; şi aşa totul se va
spulbera în neant şi toate speranţele mele vor cădea în apă"2 1 •
Ciprian Porumbescu se găsea în situaţia limită a lui Eminescu când Veronica
Micle adoptă faţă de el o atitudine asemănătoare şi se arată " zgârcită în orice
zâmbet şi orice privire"22 . Poetul o condamnă, fără să aştepte explicaţiile ei, în
termeni duri.
Ciprian Porumbescu nu era în măsură să facă acelaşi lucru faţă de Bertha,
înainte de a aştepta expl icaţiile sale. Îşi făcuse însă convingerea că era la mij loc o
înţelegere între tatăl său şi tatăl Berthei, cu promisiunea celui din urmă că îl va
îndepărta definitiv de I lişeşti. Să nu lase nici o bănuială asupra a ceea ce se gândea
să facă, întreprinse călătorii la cunoscuţii din localităţile Bucovinei. Ştim din
Tagebuch că în 8 septembrie 1 880 îl vizitează pe Mihail Klodniczki, fiul
pădurarului Klodniczki ( 1 794-1 867), grav bolnav la Solca, singurul băiat, născut în
1 828, al brigadierului silvic din Voievodeasa, între cele patru fete, între care şi
mama compozitorului. Mihail, prietenul său apropiat la Cernăuţi, încetează din
viaţă în octombrie 1 880. Călătoreşte la Câmpulung şi v izitează cunoştinţele
famil iei Jraclie Porumbescu la Cernăuţi, în 19 septembrie 1 880, şi pleacă la Ilişeşti,
unde se întâmplă să fie acasă numai "copitele" . Nu aflăm din Tagebuch multe
lucruri despre întâlnirea cu Bertha, însă din însemnarea făcută în 4 septembrie 1 880
putem deduce că o încredinţa că numai marea sa iubire pentru ea îl mai ţinea legat
de Bucovina23•
Ciprian Porumbescu îi trimite Berthei o frumoasă scrisoare în germană, pe
care o reproducem în traducere românească:
" Poate să pară cam stângaci şi banal, dacă sentimente şi îndemnuri sfinte le
reducem la subiecte de corespondenţă epistolară, dar, Dumnezeu ştie cum îmi
părea imposibil şi-mi lipsea cuvenitul curaj, de a Vă mărturisi ceea ce de mult timp
mi-a încătuşat cu desăvârşire întreaga mea fiinţă, ceea ce mi-a încolţit inima şi ceea
ce eu cu multă grijă mi-am ocrotit, de-a crescut şi înflorit. Chestiunea îmi păru apoi
mult prea serioasă s-o pot introduce în cotidiana noastră discuţie indiferentă, iar
pentru a împleti cât mai iscusit şi mai cuviincios îmi l ipsea, o mărturisesc, şi
elocventa necesară. Şi de-ar fi chiar să mă încarc din partea Dv., prea stimată D-ră,
2 1 Tagebuch. Ciprian, Il, p. 284-285. Text fundamental, nu este tipărit în Puneţi un pahar... .
22 M. Eminescu, Opere XVI. Corespondenţă, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 989, p. 325.
23 Tagebuch. Ciprian, Il, p. 287-288.
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cu reproşul laşităţii sau al unei banale - fie cum o fi -, primiţi asigurarea că mult,
foarte mult timp şi amarnic am luptat cu mine până am ajuns la hotărârea de a Vă
scrie. Că Te iubesc, scumpă D-ră, permite-mi, prima şi poate ultima dată această
dulce expresie, desigur nu Ţi-a scăpat atât de neiscusit am ştiut s-o ascund . Una
numai vreau să adaug: că Te iubesc nespus, că Te ador, că D-ta eşti viaţa mea şi-mi
eşti totul . Ah, şi aici îmi lipsesc cuvintele necesare; şi pentru a nu Vă supăra, cum
nu se cade, mă voi exprima scurt. De când Te-am văzut, mă cuprinse acel nespus,
d ivin extatic sentiment de iubire căruia pe nevrute i-ai imprimat amprenta sfinţeniei
divine. Ai devenit idolul gândurilor, darurilor şi speranţelor mele - şi cu intreaga
pietate mă apropiu acum, sfielnic şi ezitând şi Te întreb, vreai O-ta să le
îndepl ineşti, vreai să devii soţia mea?
Ce uşor e de scris una ca aceasta!
Şi totuşi, mă cutremur la gândul de ce cumplite consecinţe e ocazionată
această unică întrebare. Fericirea unui om atârnă de felul răspunsului ei şi ai i:
mâinile O-tale de a-1 întemeia sau de a dărâma această fericire.
După ce veţi fi terminat cetitul şirelor mele, veţi şti dacă mai merită să predai
scrisoarea aceasta la adresa sa; ea mai conţine pe lângă cele comunicate acum O-tale,
câteva mici amănunte cu privire la profesiunea mea, la situaţia mea socială.
Şi acum nu vreau să Vă mai lungesc o lectură, pentru Dvs. poate penibilă şi
neplăcută, închei cu cea mai fierbinte rugăminte ca în obişnuita O-tale bunătate să
mă ierţi dacă prin scrisoarea mea te-am supărat sau j ignit (pentru a ocoli o
eventuală vorbărie neplăcută) rog a-m i remite răspunsul pe adresa soră-mea. De
acest răspuns va atârna de bietul C iprian mai are de însemnat ceva pe lumea
aceasta.
Primeşte din nou asigurarea celei mai sincere iubiri, stime şi devotament din
partea preastimătorului amic,
Ciprian"24
Scrisoarea pe care o alătura la acest mesaJ, m înţelegere cu Bertha, era
adresată Adam inei Gorgon şi reprezenta cererea în căsătorie. Bertha se găsea în cel
mai greu moment din viaţa sa şi predă mamei sale mesajul aceluia pe care îl iubea.
" Prea Stimată Doamnă,
Când veţi citi aceste şire, D-şoara B [ertha] Vă va fi acum iniţiat pe jumătate,
spunându-vă despre ce e vorba. Ori cât de greu îmi vine Vă mărturisesc şi O-voastre
sti[mată] D[oam]nă, despre acestea, m i-e totuşi mai uşor decât dac-ar fi să Vă spun
în cuvinte ! Mă tem de marea Dv[oastră] severitate, ştiu însă de altă parte, să respect
şi să consider judecata Dv[oastră] echitabilă şi hotărârile Dv[oastră] inexorabile şi
24 Tagebuch. Ciprian, II, p. 429--4 32; Puneţi un palwr ... , p. 1 55-1 56. Fragmentar. Am transcris
scrisoarea în traducerea lui Leca Morariu, mai aproape de originalul german, cum facem şi cu textele
următoare, însă fără să menţinem toate formele de politeţe: Mata, Matale şi unele expresii, care mai
atestă influenţa lui Aron Pumnul, cu ortografia sa.
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sunt aşa dar gata d e orice. V ă cer mâna D[omni]şoarei Bertha. Ce bizar sună
aceasta, încât poate vă provoacă un zâmbet de compătimire, dar unul D[umne]zeu
ştie cât de cinstită şi ce curată mi-i intenţia şi numai umila mea poziţie, nepotrivirea
mea de calitatea mezaliantă şi acel adânc abis care prin deosebirile noastre de
religie şi de naţionalitate se deschide între mine şi D[şoa]ra B[ertha] .
Dar şi Dv[oastră] st[imată] D[oam]nă veţi fi ştiind şi veţi şti să apreciaţi cum
se comportă iubirea unui tânăr, care stă să-şi lege viaţa, existenţa, fericirea, prea
scumpei sale adorate şi să-i aparţină până la moarte în cel mai profund devotament
şi în credinţa mereu înflorită de sacrificii. O! nu-l ignoraţi acest adevărat şi sfânt
sentiment - sentimentul meu! E pentru copilul D[umnea]voastră.
Nu mi-e iertat să Vă reţi n mai mult.
Divergenţele noastre confesionale şi naţionale sunt atât de puternice, încât cu
adevărat ar suna a nebunie să te ataşezi unei idei care în împrej urări normale,
niciodată n-ar putea fi realizată. Mă încred, stimată D[oam]nă - pentru a o repeta,
generozităţii D[umnea]voastre şi opiniei D[ umnea]v[oastră] echitabile şi de
necontestat. Ca să previn chiar de pe acum verdictul acestei opinii şi că nu mi le-am
mai tăinuit intenţiile mele şi că ţinta finală n-am mai amânat-o pe mai târziu, pentru
aceasta mă determină un moment decisiv în alegerea profesiunii mele pe viaţă.
Sunt tocmai în situaţia de a accepta o bursă pentru continuarea instrucţiei în muzică
şi pentru a mă lega astfel pe totdeauna de starea preoţească şi de ţărişoara mea. Ce-i
drept în cazul acesta starea preoţească în sensul meu e cu totul alta decât cea a lui
Bacinschi, fiindcă pe mine mă aşteaptă, după o scurtă cooperatură, perspectiva unui
loc de profesor de muzică Ia Seminarul din Cernăuţi . Cu toate acestea voi şti, dacă
va fi nevoie, să mi-o fac şi petrecerea la ţară pe cât se poate de suportabilă - aţi
trăit doar şi D [umnea]voastră mult timp la ţară şi va atârna cu totul de
D[omnişoa]ra B[ertha] ca să rămână la ţară sau să se stabi lească într-un oraş. De
credinţa ei religioasă sau de sentimentul ei naţional nu se va atinge nimenea nici cu
o iotă. Amândouă mi-au fost şi-mi vor rămânea totdeauna sfinte. Morala ei va fi
morala mea, strădania ei pentru progresul naţiunii germane va fi şi a mea.
D[umnea]v[oastră] st[imată] D [oam]nă şi D[omnişoa]ra B [ertha] aveţi acum
în mâini soarta mea. Decideţi asupra-i cât se poate de obiectiv şi de cruţător. De
D[umnea]voastre va atârna ori de rămân în Bucovina şi, alături de cea mai scumpă
fiinţă, pe care o iubesc şi o ador cu toată tăria sufletului meu, îmi întemeiez un
cămin, - sau, gonit în lume, rătăcind până la capătul meu în durere şi dor, mă voi
stinge cu amintirea celui mai frumos vis al tinereţii mele.
Scuzaţi st[imată] D[oam]nă cutezanţa mea cu care v-am inoportunat. N-am
putut altfel şi pentru a-mi descărca sufletul a trebuit să procedez în acest fel . Sunt
eu vinovat c-o iubesc atât de nemărginit pe fiica D[umnea]voastre? Am însă pe de
altă parte hotărâta voinţă acestei scumpe fiice viaţa cât se poate de plăcută şi pentru
aceasta luptă toată voinţa şi toată puterea omenească. În ce măsură mă simt a o
realiza această dorinţă, rămâne ca să decideţi D[umnea]v[oastră] st[imată]
D[oam]nă. Comunicaţi-mi fără înconjur binevoitorul D[umnea]v[oastră] răspuns şi
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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primiţi expresia celei mai profunde stime a mea, cu care am onoarea de a semna al
O[ umnea]voastre devotat,
Cyprian"25
Scrisoarea către Bertha şi către Adamina, mama sa, sunt în realitate două
mesaje solemne ale iubirii sale, în elaborarea cărora pune cea mai mare grijă. Se
vede şi din originalul german, cu multe ştersături, cuvinte tăiate şi înlocu ite cu
altele, care i se păreau mai nimerite pentru mesajele sale. Foarte importantă în cele
două mesaje este grija cu care Ciprian Porumbescu caută să ocolească chestiunea
confesională iar în cea către Adamina introduce în discuţie şi problema progresului
naţiun ii germane.
Situaţia limită în care se găsea Ciprian Porumbescu ne aminteşte de cea a lui
Em inescu, când îl informa pe T. Maiorescu despre căsătoria sa cu Veronica Micle.
Două mari personalităţi stau în faţa unor ,judecători " din anturajul lor, nu ar�
însemnătate rangul lor, să hotărască asupra drumului pe care să-I urmeze în viaţă.
Important este numai verdictul care se da într-o parte şi în alta şi argumentele care
se invocă în motivarea lui.
Adamina Gorgon, mama Berthei, răspunde la cererea în căsătorie a lui
C iprian Porumbescu în 26 noiembrie 1 880:
" Iubite Ciprian,
Aşa dar totuşi,
Doamne, Dumnezeule, de ce mai vine şi asta peste noi, ca să trebuim de a-ţi
produce durere, d-tale pe care-I stimăm şi iubim - dar nu se poate altfel.
E în contra tuturor principiilor noastre; nu-l putem da pe copilul nostru unui
preot greco-oriental; pentru că ştim că d-ta ar trebui să renegi ceea ce avem mai sfânt.
Şi dacă ţi-ai alege alt drum i-ai produce mâhnire tatălui d-tale şi mecenatului
d-tale, Episcopului, care te agrează în chip atât de călduros. De aceea s-a şi hotărât
repede, aruncă-te în braţele celei de-a doua iubite a d-tale şi caută consolarea în
muzică. Ori ce altă carieră în viaţă nu e de d-ta.
Am prevăzut totul şi m-am străduit să te lămuresc, dar, precum văd, d-ta nu
m-ai înţeles.
Nu ne urgesi din cauza aceasta. Poţi să mă crezi, ne vine destul de greu şi cu
drag te-am fi prim it ca fiu, dar poziţia soţului meu n-o îngăduie.
Am chibzuit toată ziua cântărind totul, dar nu se poate. N imic contra
persoanei d-tale, ci numai abisul care - ceea ce vei recunoaşte şi d-ta - ne desparte
şi nu vedem n ici o punte peste care am putea trece.
Fă-ţi datoria, gândeşte-te la noi fără de înverşunare şi fii totdeauna asigurat
de amiciţia noastră.
25 Tagebuch. Ciprian, IL p. 433-4 38; Puneţi un pahar , p. 1 56-1 57. Selectiv.
...
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Ca amintire, Bertha îţi transmite deci chipul ei, cu cele mai bune urări întru
prosperitatea d-tale.
Dumnezeu cu O-ta
Matemala d-tale amică
Ilişeşti la 26/ 1 1 1 880"26
Adamina Gorgon
Maiorescu invoca drept argument împotriva căsătoriei lui Eminescu cu
Veronica Micle, relaţiile acesteia cu 1. L. Caragiale, ceea ce era adevărat. Se
ascundea însă în spatele acestei motivări, antipatia criticului pentru Veronica Micle,
care apăru, ca martoră, în procesul său de imoralitate de la Şcoala Centrală de Fete
din laşi, din 1 86427 .
Adamina Gorgon invocă alte argumente împotriva căsătoriei lui Ciprian
Porumbescu cu fiica sa, care se mărginesc la problema confesională. Ignora însă
faptul că şi mama lui Ciprian Porumbescu era de origine germană şi se căsătorise
cu un "popă greco-oriental " . De altfel, Mihail Klodniczki, fratele mamei
compozitorului, era, cum am mai arătat, cea mai apropiată persoană a lui Ciprian
Porumbescu în timpul studiilor la Cernăuţi .
Veronica M icle îşi explica atitudinea sa rezervată faţă de Eminescu în
scrisoarea, în franceză, din 27 octombrie 1 877, în care îl încredinţa de marea sa
iubire, însă nu putea merge mai departe fiind legată în căsătorie prin jurământ şi
avea şi alte motive să-I respecte până la capăt ("cette liaison que je la soutienne
jusq'ă la fin" )2 8 . Bertha apelează Ia Lola Lichtenberger, sora sa, să-i transmită celui
pe care îl iubea mesajul său. Era îngrădită şi ea de viaţa de fam ilie.
" Scumpa mea soră,
Prin ultimele tale rânduri m i-ai răscolit din nou toată durerea şi mi-ai produs
o stare de enervare mare, dar nu-ţi fac pentru aceasta reproşuri, dragă surioară.
Cred doar mereu în prietenia ta nealterată, pe care nu voi putea să ţi-o răsplătesc
niciodată. Tu ai făcut atâtea pentru mine deja! Cât de amar trebuie să fie. pentru tine
ca să m ij loceşti între noi şi, totuşi, eu trebuie să mă adresez întotdeauna ţie.
Cât sunt de furioasă că viaţa îmi pretinde ca eu să nu pot fi faţă în faţă cu
acela căruia i-aş spune numai adevărul toată viaţa mea! Oh, ia, scumpă surioară,
încă o dată povara asupra ta, scrie încă o dată în locul meu, tu eşti mai calmă, mai
înţelegătoare, tu vei găsi cuvinte care nu rănesc. Am vrut să-i scriu eu însămi, dar
26 Tagebuch. Ciprian, II, p. 329-331. D. Vatamaniuc, ,.Jurnalul " lui Ciprian Porumbescu, în
"
"Analele Bucovinei , anul V, 1998, nr. 2, p. 412. Puneţi un pahar . , p. 158-159. Omite din scrisoare
partea în care se arată că Bertha îi trimitea fotografia sa, care îl va însoţi pe Ciprian Porumbescu până
la sfărşitul vieţii sale.
27 E, Lovinescu, Titu Maiorescu 1 (1840--1 876), Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă
"Regele Carol II", 1940, p. 135-146.
28 M. Eminescu, Opere XVI. Corespondenţa, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1989, p. 617.
..
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sunt prea enervată, vreau să procedez în linişte şi s-ar putea să provoc numai
furtună.
Scrie-i lui Cyprian că nu stă în puterea mea să-I fac fericit, că eu, totuşi, nu
sunt singură, că am obligaţiuni pe care mi le-a impus viaţa şi pe care să le scutur de
pe mine îmi lipseşte curajul. Purtarea mea faţă de el n-a fost minciună, m i-a fost
drag chiar de la început, când l-am văzut şi totuşi am ştiut-o chiar şi atunci că
niciodată n-o să-mi ating ţinta speranţelor mele; chiar şi atunci am plâns, multe
lacrimi, - şi o iubire pe care o porţi atât de mult timp în inimă nu e minciună şi ea
durează veşnic. Cum voi înceta să�l iubesc? El va rămâne totdeauna reazimul meu.
Dar a lui nu pot deveni! Dacă mi-o va cere soarta, dacă mi-ar cere părinţi i, mă voi
şi mărita. Dar atunci el să ştie că nu iubirea mă va fi îndemnat la asta, ci
gratitudinea şi obligaţia faţă de părinţii mei şi aceasta îmi va da puterea să rămân
credincioasă hotărâri i mele. E l să se împace cu acest gând, să nu fie slab acolo
unde o fată are tăria necesară. Să se judece cât de mulţi, cât de mulţi inşi trebuie � ·,
îndure această aprigă soartă şi să nu se gândească la mine cu amărăciune şi cu
mjn ie. Îmi fac dar cu aceasta cea mai mare durere. Iubirea mea pentru dânsul mi-i
atât de sfântă ca şi credinţa mea religioasă şi dânsul n-o fi vrând ca prin mânia sa
să-i răpească pecetea sfinţeniei.
Îi zic adio! Dacă mai apoi mi se va apropia ca amic, atunci vreau să-i fiu
veşnic recunoscătoare pentru aceasta, şi precum îi sunt astăzi pentru iubirea lui,
care mi-a a dus atât de multă durere, dar m-a făcut să cunosc şi întrega fericire.
Sunt mândră de iubirea mea şi a sa! " ( " lch bin stolz auf mei ne und seine Liebe! ")29 .
Scrisoarea este o confesiune a unei iubiri ce nu poate fi pusă la îndoială. Vine
să înlăture definitiv atitudinea rezervată a unor exegeţi cu privire la iubirea Berthei
pentru Ciprian. Este numai un prim document pe care îl invocăm în apărarea ei.
Veronica Micle şi Bertha Gorgon, în condiţii sociale diferite, însă la distanţă
de numai câţiva ani, invocă aceleaşi argumente în apărarea iubirii lor şi vorbesc în
acelaşi l imbaj, cea din urmă îngrădită şi prin tradiţiile de fami l ie şi confesiunea
religioasă.
Ciprian Porumbescu pleacă pentru a doua oară la Viena pentru studii
muzicale. Îşi continuă însemnările în Tagebuch cu descrierea călătoriei cu trenul,
din Bucovina până la Viena. Pleacă în 20 februarie şi soseşte în 23 februarie 1 88 1 .
Descrierea Poloniei cu oraşele Lwow şi Cracovia, pe care le vizitează, este
remarcabi lă prin observaţia critică, prin înfăţişarea lor precum şi peisajul şocant.
Confidentul său, în ţară, rămâne mai departe, Mărioara, sora sa, căreia îi relatează
despre gazdele sale, vechile şi noile cunoştinţe şi mai ales spectacolele teatrale şi
muzicale pe care le frecventează. Mărioara, la rândul ei, îl informează despre
familia pastorului evanghelic şi nu uită să amintească şi de Bertha, pe care familia o
trimite la Rădăuţi, departe de Ilişeşti, să zădărnicească şi eventuala corespondenţă.
29 Tagebuch. Ciprian, II, p. 64-65; Puneţi un pahar . . . , p. 157-158.
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departe de casa
"Intenţia fami l iei - notează în 7 martie 1 88 1 - să ne ţină, cu forţa,
lor, zădărnicind, astfel, o viitoare căsătorie cu scumpa mea fi inţă"30 •
Trăugott Gorgon, pastorul evanghelic din Ilişeşti, ţinea cu parohia sa de
Decanatul Rădăuţi, reprezentat de Eduard Kerk între 1 862 şi 1 896, căruia îi
urmează Martin Decker apoi Hans Rein, până în 1 94031 •
Ciprian Porumbescu este însoţit şi la Viena de Bertha, departe de Stupca şi
Ilişeşti şi fotografia pe care i-o trimite, odată cu refuzul mamei sale la cererea în
căsătorie, suplinea realitatea. Transcriem, în traducere românească, una dintre
însemnările din Tagebuch:
"Joi 1 0 [martie 1 88 1 ]. Am visat-o toată noaptea pe scumpa mea adorată. Am
sărutat-o aşa de drăgăstos; dânsa m-a ţinut îmbrăţişat cu atâta căldură şi era atât de
adorabilă, de frumoasă. Când m-am trezit, îmi fu atât de j ale, de greu şi totuşi atât
d e dulce. Mă gândeam numai la ea, la dânsa, scumpa mea, care petrece departe de
mine şi D [umne]zeu ştie, poate nici nu se gândeşte la mine. În elan nestăpânit i-am
luat portretul şi-1 apăsai pe inima mea sfâşiată, strângându-1 de nenumărate ori. Ah,
cruntă durere când mă gândesc la viitorul meu, care Iară de scumpa fiinţă, mi se
spulberă în neant. De câte ori am visat pe scumpa mea copilă mi-a fost totdeauna
dat, ca a doua zi să întâmpin o bucurie. Sunt curios ce bucurie voi întâmpina
astăzi"32 •
Vestea bună se adeveri şi primi veşti de acasă.
C iprian Porumbescu considera nimerit, în marea sa iubire pentru Bertha, să-i
trimită un mesaj, chiar dacă era la V iena, departe de ea. Se apropia ziua de naştere
a Berthei, 1 7 martie, şi se hotărî să-i pregătească un Album, în condiţii cât mai
frumoase cu putinţă. Un Album, cu multe poezii, îi trimise şi Eminescu Mitei
Kremnitz la ziua ei de naştere, recuperat mai târziu33 . Ciprian Porumbescu notează
în Tagebuch, în 1 5 martie 1 88 1 , că îşi amanetă pantalonii şi " lanţul ", probabil de la
ceasornic, ca să poată ridica A lbumul de la legătorul de carte. Aprecia că era "foarte
frumos, în special monograma e minunat executată şi se reliefează bine pe fondul
roşu-bordeaux"34 • Din însemnarea din aceeaşi zi aflăm că îl expediase după masă,
prin poştă, la Rădăuţi, unde credea că se află Bertha, departe de supravegherea
părinţilor. Era încredinţat că darul său nu cădea pe mâna acestora, să provoace un
mare scandal şi să-I restituie sau mai curând să-I arunce în foc.
C iprian Porumbescu însoţeşte Albumul, "cadoul" său, cum îi spune el, şi cu o
scrisoare, din care se vede că nu pierduse speranţa să depăşească piedicile care
stăteau în calea căsătoriei lor.
30 Tagebuch. Ciprian, II, p. 406; Puneţi un pahar ... , p. 1 46.
3 1 Franz Wiszniowski, Radautz, die deutsche Stadt des Buchenlandes, [Waiblingen], 1 966,

p. 1 10-1 1 1 .

32 Tagebuch. Ciprian, II, p . 465-466; Puneţi un pahar . , p. 150-1 5 1 .
3 3 M . Eminescu, op. cit. , p . 807.
34 Tagebuch. Ciprian, II, p. 444.
..
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" Prea Scumpă Domnişoară,
O să mă scuzi că Vă mai plictisesc, închipuieşte-ţi c-am fi încă în buna vreme
de demult, când mai puteam sta faţă-n faţă atât de senini. Şi dacă ţii la mine cât de
cât, vei primi cele anexate ca semn al celui mai profund devotament ce ţi-I păstrez -,
drept umili interpreţi al celor mai calde urări de fericire la scumpa sărbătorire a
zilei de naştere.
Şi oare căi le noastre urmează să se despartă? ! . . .
Ale mele sunt posomorâte şi fără de consolare; şi doar numai gândul la d-Ta
de mai străluce ca scânteie de lumină în sumbra mea existenţă. Ci totuşi eu mi-am
împlântat în calea mea steagul speranţei şi dacă Cel-de-Sus nu mă părăseşte, s-ar
putea ca totul să se îndrepte înspre bine. Urmează-ţi ţinta fără greş şi fără de grija
mea. Dacă însă cândva ar interveni o zodie mai fericită pentru noi, nu mă îndoiesc
că nu vei ezita să faci ceea ce inima şi mintea reclamă ca fapta cea mai cuminte.
O, de mi-ar fi permis să-ţi scriu cât mai mult, - dar şi aşa mă tem c-am mer
prea departe şi fiindcă nu pot şti cine, afară de D-ta îşi va mai arunca ochii în
scrisoarea mea, trebuie să închei doar cu o rugăminte. Dacă mai eşti la Rădăuţi �i
dacă în general ţi-e posibil să-mi scrii. Cea mai strictă, mai sfântă discreţie să nu
sustragă scrisoarea de la privirea oricăruia� Din gura, din mâna O-tale să aud
părerea despre soarta mea. Propriul, liberul O-tale verdict să mă decidă ce am de
aşteptat, ce am de sperat.
Cyprian
Mai mult nu pot scrie. Fă D-ta ce crezi că-i mai bine.
Te rog din nou s-o accepţi insistenţa mea cu obişnuita bunăvoinţă şt
indulgenţă.
Semnez cu adevărat şi sincer devotament
al d-Tale infinit iubitor
Cyprian.
"
3
5
P. S. De-o fi să ai neplăceri pentru cadou, distruge-) •
După ce trimise "cadoul " însoţit de noul său mesaj de iubire, nota în
Tagebuch, în 1 7 martie 1 88 1 :
"Joi, 1 7 [martie 1 88 1 ] . Astăzi e ziua de naştere a iubitei. Primul gând îmi fu
la ea. Cu lacrimi îi trimisei în gând cele mai bune urări . Dumnezeu s-o
binecuvânte! Dumnezeu s-o ţină de mulţi, mulţi ani în fericire şi mulţumire. "36 •
Leca Morariu ne dă câteva informaţii în Tagebuch despre Albumul lui
C iprian Porumbescu, pe care îl caracterizează " superb exemplar de caligrafie
ornamentală" . Albumul cuprindea două lucrări ale compozitorului, Nocturna
Bertha şi Ich liebte Dich, pe text de Hermann Ling, fără informaţii despre autor.
Hermannn Ling ( 1 820- 1 905), cu o bogată activitate poetică, publică şi o epopee,
Tagebuch. Ciprian, Il, p. 440-443; Puneţi un pahar ... , p. 1 54-1 55.
3 6 Tagebuch. Ciprian, II, p. 446-447; Puneţi un pahar . . . , p. 1 60 .
35
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Die Volkerwanderung ( "Migraţiunea popoarelor"), " un eşec total "37 • Leca Morariu
arată că Albumul se deschidea cu o dedicaţie care spunea foarte mult. O cităm în
germană:
"Mein S innen und mein Streben
Gilt Dir bis in den Tod . . .
Du bist mir Welt und Leben
Noch mehr . . . Du bist mir Gott"3 8 .
Leca Morariu găsea dedicaţia " idolatră" .
Versul final, în care iubita este identificată cu Dumnezeu, ne aminteşte de un
erou al lui Eminescu din Sărmanul Dionis, care şi-a închipuit, cum se ştie, că putea
fi Dumnezeu.
C iprian Porumbescu nu putu evita nenorocirea de care se temea. În 1 7 martie
1 88 1 , când îşi făcea însemnarea la ziua de naştere a Berthei, i se trimite de acasă
vestea că aceasta nu se mai afla la Rădăuţi, unde trimise Albumul, ci se întoarse
acasă, la Ilişeşti. O nenorocire mai mare nici că se putea, cum notează în Tagebuch:
"Doamne, Dumnezeule, ce s-o întâmpla cu bietul meu cadou de aniversare? Într
ale cui mâini va încăpea acum?! La urmă dau bătrânii peste el şi atunci vai şi amar!
În ce încurcătură am băgat-o pe biata fată. Ei, acum totul s-a sfârşit - sigur că ei o
să-mi inapoieze pachetul, cu un rămas bun pe vecie! Voiam dintr-un întâi să-i
telegrafiez lui Michel, ca să nu trimită coletul la Ilişeşti; apoi m-am răzgândit,
pentru că nu pot şti ce atitudine îşi ia Michel faţă de mine. Nu. Afurisită treabă. Dar
acum şi aşa toate îmi sunt egale. De omorât doar nu m-or omorî! Şi mai rău decât
am brodit-o pân-acum, nu se poate. Sunt oameni pe lume făcuţi numai să aibă cât
mai multe ghinioane şi necazuri "39 •
Albumul ajunsese la I lişeşti în mâinile părinţilor Berthei, mărturie că între
Ciprian Porumbescu şi fiica lor continuau relaţiile, deşi fuseseră interzise. Nu avem
informaţii asupra impresiei pe care o face Albumul în casa pastorului evanghelic
din llişeşti. Ştim însă, din informaţii de mai târziu, că ajunsese în păstrarea Berthei,
cu alte mesaje muzicale ale compozitorului pe care le adresează în marea sa iubire.
Ciprian Porumbescu este numit profesor de muzică la Braşov, în urma
demersurilor sale despre care avem în Tagebuch mai multe documente.
Funcţionează aici între noiembrie 1 88 1 şi noiembrie 1 882. B iografii săi se ocupă
pe larg de perioada braşoveană şi s-ar părea că nu mai este nimic de adăugat4 0 .
Marea sa iubire pentru Bertha continua şi ar fi de cercetat in ce măsură se reflectă 
sau nu - prezenţa ei în lucrările muzicale, ca în cele de mai înainte. Ciprian
Porumbescu întreţine corespondenţă cu Bertha, din care se vede că nu pierduse
37 Fritz Martini, Istoria literaturii germane. De la începuturi până în prezent. În româneşte de
Eugen Filotti şi Adriana Hass, cuvânt înainte de Liviu Rusu, cu un studiu critic de Tudor Olteanu.
Bucureşti, Editura Univers, 1968, p. 374.
3 8 Tagebuch. Ciprian, II, p. 64; Leca Morariu, op. cit. , p. 453.
39 Tagebuch. Ciprian, Il, p. 448-449; Puneţi un pahar ... , p. 1 60.
40 Nina Cionca, op. cit. , p. 34-40.
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speranţa în căsătoria lor. O scrisoare către Măriuca, din 14 septembrie 1 882, este
mai mult decât revelatoare. Ciprian introduce în scrisoarea sa fragmente din cea pe
care o �dresează Berthei şi fragmentele nu sunt selectate întâmplător.
"Imi era în ziua aceea sufletul atât de solemn, de sărbătoresc, elevat şi totuşi
atât de vesel şi voios - o visasem pe scumpa copilă şi mă decisei să-i scriu. Inima-mi
era atât de plină şi eu îi scrisei atât de cald, de plin de iubire, între altele:
«Ne-am j urat iubire eternă şi fi incă soarta ne desparte atât de hain, iubirea
noastră a rămas cu atât mai adâncă, crescând până la un tăcut şi tăinuit şi cu atât
mai dulce dom. «Ne iubim doar atât de profund, de sfânt şi sângerăm într-o aşa de
adâncă şi nespusă durere din cauza iubirii noastre! Să te mai miri că-n disperare
încerc să-ţi scriu?»
Într-un alt pasaj : «Ne aparţinem doar unul altuia şi nici o putere a pământului
să nu ne despartă; şi chiar dacă nu te pot nicicând numi soţia mea, totuşi răm� i
Bertha unică, scumpă, adorată ş i nici o femeie alta să nu-mi profaneze sfânta mea
iubire!»
Pe la finea scrisorii: «l-am scris lui Michel atât de călduros şi l-am rugat atât
de insistent să se intereseze de cauza noastră; dânsul nici nu mi-a răspuns. Ce vreau
eu? Nu cer doar să-ţi schimbi credinţa - aceasta nici nu e necesar pentru căsătoria
noastră -- putem contracta o căsătorie mixtă ş. a. m. d.»
Cred în Dumnezeu şi-n iubirea noastră şi totul trebuie să se schimbe-n
b ine"-1 1 •
Scrisoarea vine s ă confirme ceea ce bănuiam de mai înainte, ş i anume că
Ciprian şi Bertha făcuseră un legământ în iubirea lor şi numai împrejurările
potrivnice îi mai puteau împiedica în real izarea speranţelor lor. Din Tagebuch se
vede că Bertha întreţine corespondenţă cu Ciprian, însă stăruie să nu facă aluzie la
căsătorie. Din Tagebuch se vede, pe de altă parte, că trimite o scrisoare părinţilor
Berthei, iar alta, de care vorbeşte aici, o expedie lui Michel, la Rădăuţi, cu cuvânt
greu în familia pastorului. S ituaţia Berthei se agravă şi măsurile plănuite de mai
înainte fură puse în apl icare.
Pastorul evanghelic şi soţia sa o trimit pe Bertha în exil, cum făcuse şi Iraclie
Porumbescu cu C iprian, mai înainte, când îl expedie la Viena sub pretextul
continuării pregătirii muzicale. Exilul pentru Bertha fu ales în Anglia, la celălalt
capăt al Europei.
O însemnare din Tagebuch, din 3 1 septembrie 1 879, oferă informaţii mai
mult decât utile: "Bătrâni i [părinţii Berthei] au plecat - se arată aici - cu ginerele
din Anglia - Griinwald, care a venit în vizită la Rădăuţi"4 2 • Se vede de aici că
Gorgonii aveau rude în comun itatea germană din Rădăuţi. Aflăm, pe de altă parte,
că aveau un ginere în Angl ia. Aici va sta Bertha, la sora sa, în exilul din Anglia.
4 1 Tagebuch. Ciprian, Il, p. 594-595; Puneţi un pahar ... , p. 215-216. Traducerea se îndepărtează
de originalul german.
42 Tagebuch. Ciprian, Il, p. 43.
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Ciprian Porumbescu pleacă în Italia, în noiembrie 1 882, să-şi caute de
sănătate şi rămâne aici până în februarie 1 883 43 . Corespondenţa sa este revelatoare
ca şi cea trimisă din V iena şi de la Braşov, prin descrierea peisajului, a
monumentelor şi a oameni lor, cu o mare bogăţie de informaţii şi culoare, care
atestă artistul.
Ciprian Porumbescu putea continua corespondenţa cu Bertha şi în exilul
acesteia din Anglia, unde este trimisă, după câte aflăm dintr-o însemnare din
Tagebuch în decembrie 1 88244 • Nu avem deocamdată documente - sau nu le
cunoaştem - să susţinem sau să infirmăm acest lucru. Ne întâlnim cu numele ei
înscrisorile pe care le trimite C iprian Porumbescu din Italia şi în cele pe care le
primeşte de acasă, precum şi în Tagebuch, jurnalul său, comparabil cu cel al lui
T. Maiorescu în cunoaşterea vieţii şi operei muzicianului bucovinean.
Ciprian Porumbescu se întristează că Iraclie Porumbescu, tatăl său, continua
să-i facă reproşuri privind legăturile sale cu Gorgoni i - cu alte cuvinte cu Bertha 
care nu foloseau la nimic45 . Bertha era singurul său păzitor şi în Italia şi termenul
său de comparaţie când cunoaşte. Persoana mai apropiată prin intermediul căreia
lua cunoştinţă de Bertha era LoJa - prietena apropiată a Mărioarei -, sora sa. LoJa îi
trimite o scrisoare tristă la plecarea Berthei în exilul din Anglia, tot ea este prezentă
la Stupca, în familia lui Iraclie Porumbescu, şi tot ea îi expediază pachetele în
Italia46 . Ciprian Porumbescu merge la grădinar în ajun de Crăciun şi îi trimite Lolei
flori din ltalia47 •
Ciprian Porumbescu ţine ca la masa din fami lie în Ajunul Crăciunului să fie
şi el prezent prin scrisoarea pe care o trimitea şi nu putea lipsi nici Bertha de la
această reun iune de sărbătoare: "Puneţi această scrisoare pe masă, undeva, şi, în
faţa ei, puneţi o plăcintuţă, aşa ca şi cum aş fi şi eu de faţă şi, când veţi ciocni
paharele, puneţi un pahar de vin şi pentru mine şi ciocniţi şi cu mine; iar Marica să
ia o porţie dublă de grâu fiert, una pentru ea şi una pentru mine. Ş i dacă LoJa va fi
acolo, ea trebuie să bea un pahar plin cu bere în sănătatea Berthei, până la fund'.48 .
Ciprian Porumbescu găsea o cale să fie în familie împreună cu Bertha - el din
Italia, ea din exilul în Anglia - la masa din Ajunul Crăciunului, o sărbătoare aparte
în satele bucovinene.
Întâlnim în Tagebuch mai multe însemnări din care aflăm că Ciprian
Porumbescu v inde din lucrările sale lui Gebauer, pe care îl întâlneşte în Italia. Este
nemulţumit, cum arată în însemnarea din 28 ianuarie 1 883, de plata prea mică pe
care o primeşte4 9 • Constantin Gebauer se ocupa cu organizarea spectacolelor
43 Nina Cionca, op. cit. , p. 40-46.
44 Puneţi un pahar . . . , p. 258.
45 Ibidem, p. 271.
46 Ibidem, p. 258, 301, 308.
47 Ibidem, p. 275.
4 8 Ibidem, p. 295.
49 Ibidem, p. 3 1 5.
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muzicale în Bucureşti unde ţinea şi un magazin c u lucrări Ş I Instrumente
muzicale50 . Veronica Micle îi solicită lui Eminescu, cu câteva luni mai înainte, să-i
procure partituri muzicale şi poetul le caută la magazinul lui Gebauer, cu care era,
de altfel, în relaţii foarte bune5 1 • Veronica Micle solicita partiturile pentru Valeria,
fiica sa, care îşi făcea pregătirea muzicală şi care a ajuns o bună interpretă. Ciprian
Porumbescu nu spune ce lucrări muzicale vinde lui Gebauer, dar nu ar fi exclus ca
ele să ajungă la fiica Veronicăi Micle şi aceasta să le interpreteze în spectacolele
sale pe scenele din străinătate.
Călătoria pământeană a lui Ciprian Porumbescu se sfârşeşte în iunie 1 883, la
numai 30 de ani. Bertha, în marea sa durere, îi trimite Mărioarei o scrisoare,
testamentul marei sale iubiri:
" Scumpă Mărioară,
E greu să suporţi nenorocirea care ne-a lovit. Eu sufăr nespus de mult, a fo�
nimic it tot ce am sperat în viaţă prin această nenorocire. M i s-a luat tot ce am numit
eu fericirea mea. Oh, cum îţi mulţumesc din inimă pentru rândurile tale
măgulitoare şi pentru fotografia scumpului decedat! Vreau ca ele să-mi fie ancora,
de care, sprij inindu-mă, să pot duce mai departe lupta v ieţei. Să-mi aducă mereu în
faţa ochi lor singura mângâiere că o dragoste nobilă nu poate muri, trebuie să existe
o revedere. Unde să mai găsească biata inimă, atunci, putere? Şi eu vreau să mă
agăţ de acest gând, căci numai astfel pot suporta durerea. Mulţumeşte, dragă
Mărioară, şi iubitului tău tată, în numele meu, pentru mângâierea pe care am
primit-o prin îapta lui plină de dragoste. Eu vreau doar să păstrez portretul lui şi
lucrarea lui din urmă, compoziţiile sale ca pe nişte lucruri scumpe.
De ce nu vrei să păstrezi portretul meu? Lasă-mă să găsesc şi eu un loc în
inima ta de soră, alături de dragostea ce-i aparţine lui, şi gândeşte-te la biata Bertha
- portretul readuce doar imaginea copilului fericit, al cărui noroc s-a terminat aşa
de repede. Nu mai pot scrie. M-au părăsit puteri le, nu pot să-mi plâng durerea,
trebuie să mi-o stăpânesc incontinuu pentru a cruţa pe biata mea soră bolnavă.
Roagă-te la mormântul lui, dragă Mărioară, şi pentru mine, ţie ţi-e dat să fii în
preajma lui, ţie ţi-a fost permis să arăţi scumpului decedat dragostea ta plină de
sacrificii, oh, de ce n-am putut eu asta!
Încă o dată, primeşte mulţumirile mele pentru cele trimise. Continuă să-mi
scrii, scumpă Mărioară, aj ută-mă să suport cu ajutorul dragostei tale!
Ilkey, 20 sept. 1 883 "52 .

Nenorocita ta,
Bertha

50

M. Eminescu, Opere XIII. Publicistica, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1985, p. 60.
5 1 Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit. Corespondenţă inedită Mihai Eminescu - Veronica

Mic/e. Scrisori din arhiva familiei Graziella şi Vasile Grigorcea. Ediţie îngrij ită, transcriere, note şi
prefaţă de Christina Zarifopoi-IIias, [Iaşi], Editura Poli rom, 2000, p. 179, 2 1 7.
52 Puneţi un pahar ... , p. 318-319.
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Marea iubire a Veronicăi Micle se sfârşea cu moartea lui Eminescu; marea
iubire a Berthei Gorgon se sfârşea cu moartea lui Ciprian Porumbescu.
Cum nu mai avea nimic de aşteptat de la viaţă, nedreaptă cu ea, Bertha se
căsătoreşte cu Alfred von Rossignon, nobil, mai în vârstă decât ea, farmacist dintr-o
familie franceză53 • Se stabilesc la Rădăuţi, după 1 900. Deschid aici o farmacie, pe
care o vedem în reproduceri, dar despre care nu ştim mare lucru. Au o fetiţă pe care
Bertha ţine să o boteze cu numele surorii sale, încetată din viaţă, cum am văzut din
Tagebuch, în aprilie 1 87954 . Frecventează Şcoala germană din Rădăuţi şi îşi face
pregătire muzicală. Alfred von Rossignon încetează din viaţă la Rădăuţi şi este
înmormântat în cimitirul orăşenesc. Bertha, cu fiica sa, pleacă în Germania, în 1 940.
Cel dintâi cercetător care se ocupă de familia Gorgon, din Ilişeşti, şi de viaţa
Berthei şi a familiei ei la Rădăuţi este Leca Morariu, din păcate destul de târziu.
Întreţine corespondenţă cu câţiva intelectuali din Rădăuţi şi din împrejurimi, cărora
le solicită informaţii. Cea mai bogată corespondenţă este cea pe care o schimbă cu
Cornel Hahon, profesorul de latină de la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi " din
Rădăuţi 55 .
Personalitate cunoscută a învăţământului liceal rădăuţean, Cornel Hahon
( 1 883-1 959) pregătea lucrări ştiinţifice în specialitatea sa - Istoria grecilor - de la
apariţia lor până la căderea Corintului, Istoria Romei -, de mare amploare,
rămase în manuscrise. A scris un studiu, Proiect pentru o reformă şcolară, a
publicat manuale şcolare ...:. Exerciţii latine pentru clasa I a liceelor, Istoria
literaturii latine - şi o antologie cu texte alese din Ovidiu 56 • Corespondenţa lui
Leca Morariu cu Cornel Hahon ridica probleme de interes cultural, însă şi în
privinţa vieţii cotidiene rădăuţene.
Profesor la Universitatea din Cernăuţi între cele două războaie mondiale,
Leca Morariu se impune, cum se ştie, prin cercetările sale în domeniul creaţiei
populare, prin studii consacrate unor scriitori - Mihai Eminescu şi Ion Creangă - şi
ca întemeietor de publicaţii de prestigiu, pe care le duce cu el la Râmnicu-Vâlcea.
Este uimitor cât de puţine lucruri ştia Leca Morariu despre familia Gorgon, din
Ilişeşti, şi despre familia Rossignon, din Rădăuţi, în 1 950-1 960. Nimic nu
ilustrează mai bine această situaţie decât scrisoarea pe care i-o adresează lui Cornel
Hahon în 28 februarie 1 954. Primele două pagini sunt ocupate cu un fragment (în
germană) din scrisoarea Berthei către Ciprian Porumbescu, trimisă compozitorului
pnn intermediul Lolei Lichtenberger, pe care am reprodus-o integral mai sus şi
5 3 Ar fi de cercetat dacă nu face parte din această familie şi poeta lvonne Rossignon, născută în
jude�ul Romana�i, în 1 9 1 2, cu studii la Universitatea din Cluj (Emil Giurgiucă. Poeţi tineri ardeleni.
Antologie. Bucureşti, Fundatia pentru Literatură şi Artă " Regele Carol II", 1 940, p. 1 93-202.)
54 Vezi nota 5.
55 Păstrăm în arhiva noastră 65 de scrisori de la Leca Morariu şi Octavia, sotia sa, adresate
profesorului Cornel Hahon şi Ştefan iei, soţia sa, între 1 942 şi 1 962. Scrisorile semnate de Leca
Morariu şi sotia sa sunt trimise, cu câteva exceptii, de la Râmnicu Vâlcea, unde se aflau în refugiu.
56 V. Precop, Profesorul Cornel Hahon, în Anuarul Liceului Teoretic «Eudoxiu Hurmuzachi»
"
"
pe 1 995-1 996 , Suceava, Editura "Ţara Fagilor", 1 996, p. 1 4- 1 6.
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care se încheie cu mesajul ei nedezminţit de iubire: "Ich bin stolz auf meine und
seine Liebe"57 . Pornind de la acest text pe care-I găsea în Tagebuch însă îl plasa
greşit, îi adresează lui Cornel Hahon întrebări în marea sa dorinţă să-şi
îmbogăţească cunoştinţele pe toate căile. "Aşa - exclamă Leca Morariu. - L-a iubit
Bertha Gorgon pe Ciprian Porumbescu ! Onoare memoriei aceleia care a fost
sărmana nefericită. Fericita Bertha Gorgon !
Veţi înţelege deci d-voastră, de ce dorim - mai dorim să ştim una alta despre
biata viaţă a d-nei Rossignon, care a trăit până cînd - în Rădăuţiul d-voastră. Î n
acest sens vă rog şi pe d-voastră (cum l-am rugat şi pe I. Vicoveanu de concurs şi
colaborare). Copiii din prima căsătorie a farmacistului Rossignon mai trăiesc? Iar
Bertha încotro a emigrat? Cine ar mai putea şti ceva despre dânsa? Şi chiar şi
despre familia pastorului (lmmanuel ??) Gorgon, ştim atât de puţin. Nici numele nu
i-1 ştim! Câţi copii a avut etc. etc. etc.
Rog d e ci să fi u iertat de îndrăzneală. "
Suntem la un deceniu după plecarea Berthei şi a fiicei sale în Germania şi
nimeni nu-şi mai aducea aminte de ea.
Cornel Hahon răspunde la întrebările lui Leca Morariu şi acesta era mai mult
decât încântat de cele ce putea afla. Mulţumea în scrisoarea datată: Sâmb[ăta]
Paşti[lor} şi venea cu noi întrebări, la care aştepta răspuns. "Norocul d-tale, d-1
Cornel - scrie Leca Morariu -, că nu te afli aici. Altfel, zău, ţi-aş trage un pup,
pentru atât de bogata informativă scrisoare despre Betha Gorgon ! De la boieri:
Ebental ar mai fi de cerut lămuriri şi asupra sorioarelor lui Bertha, nici nu ştim cum
le-a chemat: M ina, Bertha, Minna, Mizzi (Melania), LoJa, Johanna . . . Iar Pastorul
Trăugolt Gorgon (numele-i de botez Traugott i-1 ştim de la alt bravos informator al
meu, M. Iliuţ, abia de 2 săptămâni) se pare c-a mai avut şi un băiat (?). De la D-1 şi
D-na Ebental ar mai fi de scos (leichwise) şi ceva fotografii de-ale tuturor. Şi
fireşte cât de multe tradiţii; amintiri familiare. Ne mai lipsesc apoi date şi asupra
lui LoJa Lichtenberger de la Iţcani. Dar Adamina Gorgon, preoteasa, ce fel de
lighioaie a fost? "5 8 .
Cornel Hahon putea răspunde - dacă nu a şi răspuns - la întrebarea lui Leca
Morariu dacă în familia Gorgoni lor se afla şi un băiat. Frecventează Liceul German
din Rădăuţi, devenit, mai târziu, Liceul "Eudoxiu Hunnuzachi ", doi elevi cu acest
nume: Friedrich Emanuel Gorgon, născut la llişeşti în 1 868, care îşi ia
bacalaureatul în 1 887, şi Johan Benjamin Gorgon, născut în 1 872, tot la Ilişeşti,
care îşi ia bacalaureatul în 1 890. Sunt fraţii Berthei, primul fiind şi succesorul
tatălui său la parohia evanghelică din I lişeşti.
Bertha, arată, în scrisoarea către Mărioara, sora lui Ciprian Porumbescu, din
septembrie 1 883, cu care ne-am ocupat mai sus, că va păstra mesajele muzicale de
57 Vezi nota 29. Traducerea românească: Sunt mândră de iubirea mea şi a lui. "
"
58 Sublinierile în text. Informaţii dăm mai sus despre pastorul evanghelic din I lişeşti şi despre

soţia sa.
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Ia el, ca cea mai scumpă comoară a sa59 . Vine la Rădăuţi cu această comoară despre
care ştim încă puţine lucruri. .
Leca Morariu caută, după ce se infonnează de la corespondenţii săi rădăuţeni,
să stabi lească legături directe cu Bertha şi familia sa de la Rădăuţi. Octavia Lupu
Morariu, soţia lui Leca Morariu, îi face o vizită la Rădăuţi, când se întoarce de la
Viena, fiind Jaureată a Concertului internaţional de vioară şi canto, în 1 932. Este
primită cu amabi litate şi aceasta îi interpretează Du bist wie eine Blume, care făcu
asupra Berthei o impresie profundă, această mărturisind cu lacrimi în ochi : Ja! Ich
"
habe es auch einmal gesungen !" (Da! Şi eu am cântat odată")60 .
Nu se vede din această relatare dacă a întreprins demersuri să obţină din
partiturile muzicale ale lui Ciprian Porumbescu sau dacă, acestea fi ind făcute, au
fost încununate de succes. Mai târziu, în 1 936, Victor Morariu obţine de la Bertha,
nu ştim prin ce mij loace, partiturile pentru Nocturna Bertha, Resignation şi
Zwechubrich den Bergh. Partitura lucrării din urmă o donează Muzeului
"Porumbescu" din Suceava, în 1 93 861 • Ar fi interesant de aflat unde se afla
Albumul pe care îl donează Ciprian Porumbescu Berthei la ziua ei de naştere, în
1 88 1 . Bertha mai deţinea de la Ciprian Porumbescu, desigur şi alte mesaje adresate
ei în marea sa iubire.
Investigaţi ile în curs de desfăşurare, întreprinse de instituţia noastră,
îmbogăţesc informaţia, dar ele nu sunt încă la înălţimea aşteptărilor.
Leca Morariu, cu cultură germană şi pregătire muzicală, nu avea aplecare
pentru marile construcţii, asemeni lui D. Caracostea, D. Popovici ori G. Călinescu,
contemporanii săi, profesori de literatură română la cele trei Universităţi din ţară 
Bucureşti, laşi şi Cluj . Era însă neîntrecut, asemeni lui G. Bogdan-Duică, celălalt
profesor de la Un iversitatea din Cluj, în investigarea informaţiei de amănunt şi
spiritul polemic. Monografia sa consacrată lui Eminescu, se opreşte, undeva pe la
început. Deţinător al j urnalului lui Ciprian Porumbescu, Tagebuch, în transcrierea
sa şi informaţiile din corespondenţa cu intelectuali i din Rădăuţi şi din alte localităţi,
îi îngăduie să realizeze marea sa monografie Iraclie şi Ciprian Porumbescu, din
care s-a tipărit, din păcate, numai primul volum, în 1 986, şi au rămas în manuscrise
alte patru62 •
Viaţa Berthei Gorgon, dintr-un sat din Bucovina, se aseamănă cu cea a
Veronicăi M icle, de undeva din Transilvania. Se căsătoreşte şi ea, cu un om, cu
poziţie socială aparte, mult mai în vârstă decât ea, fără afecţiune sufletească şi se
59 Petru Bej inariu, Luca Bejenaru, Ştefan Botezat, Viorica Goreac, Marian Olaru, Liceul
"
" Eudoxiu Hurmuzachi " Rădăuţi. Compendiu istoriografic 1872-1997, Iaşi, Editura "Bucovina ,
1 997, p. l l 3-l l 5.
60 Leca Morariu, op. cit. , p. 465.
61 ibidem, p. 441 -442, 45 1 , 456. Se reproduc şi partiturile muzicale.
62 În Notă asupra ediţiei la volumul lraclie şi Ciprian Porumbescu (vezi nota l ) se arată că
monografia cuprinde voi . l, 3 1 2 p., voi. II, 260 p., voi. III, 338 p., voi. IV, 390 p. Se alătură încă 500 p.
comentarii şi note.
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supune cu resemnare îndatoriri lor de familie, convenţionale. Nimeni nu bănuia
drama sa morală. Numai scrisorile, câte au aj uns până la noi, o mărturisesc
cutremurătoare. Avea credinţa - o mare credinţă - că speranţele neîmplinite din
tinereţe se vor îndepl ini dincolo de hotarele acestei lumi şi pentru ea mai
înţelegătoare şi mai dreaptă. Marea iubire a Veronicăi Micle îi inspiră lui Eminescu
mesaj ele sale lirice nemuritoare; marea iubire a Berthei Gorgon îi inspiră lui
Ciprian Porumbescu mesajele sale muzicale care aveau să dăinuie peste veacuri.
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CIPRIAN PORUMBESCU
DORU POPOVICI

Născut la 2 octombrie 1 853, în comuna Ş ipotele Sucevei, şi decedat la 25 mai
1 883, în comuna Stupca, j udeţul Suceava, compozitorul Ciprian Porumbescu poate
fi socotit un reprezentativ exponent al romantismului muzical românesc. A studiat
în ambianţa plină de nobleţe artistică a lui Carol Miculi, compozitor şi pianist, mult
apreciat de Chopin . S-a perfecţionat la Viena, în cadrul vestitei instituţii
"
" Konservatorium ftir Musik und darstellende Kunst , avându-i ca îndrumători,
printre alţii, pe genialul Anton Bruckner. A mai urmat cursurile de filozofie ale
facultăţilor din capitala Imperiului Austro-Ungar şi din Cernăuţi. Î n pofida
puţinilor ani cât a vieţuit, Ciprian Porumbescu a compus multe lucrări, în special
vocale şi, în acest sens, vom reliefa melod ioasele coruri: Tabăra română, Patria
română, Cântecul gintei latine, Serenada, Cântecul tricolorului, Pe-al nostru
steag, Frunză verde, foi de nalbă. O menţiune specială pentru cantata Altarul
Mănăstirii Putna, pe versuri de Vasile Alecsandri, care poate fi socotită una dintre
primele lucrări corale de ample proporţii din arta noastră sonoră. Dintre creaţiile lui
de cult, evidenţiem valoroasele lucrări Lăudaţi pre Domnul, Priceasnă de Paşti,
Axion de Rusa/ii, la care se pot adăuga şi unele piese pentru voce şi pian. Spiritul
doinei poate fi întâlnit în mai multe piese vocale concepute de Ciprian
Porumbescu. Î n cartea mea
Muzica carafă românească
am consemnat
următoarele: "Ciprian Porumbescu s-a făcut cunoscut la vremea lui, mai ales prin
corurile concepute pentru voci bărbăteşti, îndemnat poate şi de faptul că, în acel
timp, existau reuşite formaţii vocale de acest gen, în special cele studenţeşti. Un
cântec nostalgic, delicat şi expresiv este piesa La un nor, pe versuri de Dimitrie
Bolintineanu, un lied bipartit, cu elemente folclorice, transfigurate. Textul, cu un
caracter elegiac, exprimă dorinţa de eliberare de sub j ugul imperialismului austro
ungar: «Nor ce treci făr'de simţire,/Eu ca tine sunt străin,/Tu verşi ploaie şi
mugire,/Eu vărs lacrimi şi suspin./Tu doreşti întinsa mare,/Dintre care te-ai
născut,/Eu suspin cu nerăbdare/ După ţara ce-am pierdut» "
O mare şi binemeritată popularitate i-a adus cântecul Întâi Mai, pe versuri de
Maria Ranţeş, o plastică şi sugestivă exprimare a dragostei de natură, a muncii, a
triumfului l ibertăţii pe pământ. Talentul său de excelent melodist, cal itate esenţială
a compozitorului, se impune în mod deosebit şi atrage atenţia, chiar de la primul
contact între muzică şi auditor.
-

Analele Bucovinei, X, 1, p. 29-30, Bucureşti, 2003
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Elegii realizate cu plăcute sonorităţi armonice şi modulaţii pregnante sunt
cântecele Lacrimă, Noapte consolatoare, Romanţă, puternic contrastante faţă de
piesele pline de elan, colorate viu, prin melodie şi armonie, dar mai ales prin ritm,
intitulate Cântec sicilian, Cântec vânătoresc, Salutare, sau faţă de graţiosul şi
seninul poem coral Numele tău, ce conţine expresive intervenţii ale vocii sol iste,
tratate cu multă eleganţă.
Piesele pentru coruri mixte ale lui Ciprian Porumbescu nu şi-au câştigat
popularitatea celor destinate corului bărbătesc, cu toate acestea, sub aspectul
componistic - al problemelor ritmului şi armoniei modale -, ele prezintă,
indiscutabil, un interes mai mare, netezind calea pe care vor porni cei mai
reprezentativi exponenţi ai acestei ramificaţii a artei muzicale româneşti .
Cântecul Frunză verde, foi de nalbă ni s e înfăţişează c a o creaţie deosebit de
valoroasă şi inspirată, mai ales în prima ei secţiune. Î n primele două măsuri .
cromatismele prevestesc stilul armoniei lui M ihail Jora; este expresivă şi foarL
îndrăzneaţă alterarea superioară a primei trepte, introdusă într-un acord cu septima
micşorată (re diez - fa diez - la becar - do becar) şi rezolvarea disonanţei pe
septima de dominantă, iar în măsura următoare, alterarea superioară a treptei IV, în
funcţie de treapta IV - conţinând de data aceasta o secundă mărită, rezolvată tot pe
acordul de septimă de dominantă, expus în răsturnarea a doua - măreşte tensiunea
dramatică. Iată un exemplu de armonizare creatoare, cu multă fantezie, a cântecului
popular, care ar putea fi invidiată chiar de către unii compozitori contemporani .
O expresivă transfigurare a doinelor bucovinene s e remarcă în populara
Baladă pentru violină şi pian, de fapt, primul poem de amplă respiraţie din arta
noastră sonoră camerală. În acest caz, pe lângă intonaţiile "doinite" se evidenţiază
şi elegiace i ntonaţii de veche romanţă românească. Piesa este bine scrisă şi s-a
bucurat de excepţionale tălmăciri oferite atât în ţară, cât şi peste hotare - mai ales
în Japonia. O menţiune specială o acordăm interpretări i create de marele violonist
Ion Voicu, în versiunea orchestrată a lui Constantin Bobescu; cei doi mari
interpreţi au intuit, de minune, o metamorfoză a oniricului ritm de parlando rubato,
în contextul transgresiei geografice "est-vest" care a cuprins şi lumea fascinantă a
Euterpei, pe fond daca-roman.
Muzica corală a lui Ciprian Porumbescu se bucură de o largă preţuire în
zilele noastre. Arta sa reflectă doar o parte a sufletului său, care tăinuia un curios
amestec de sarcasm şi sentimentalism, o bogată imaginaţie cu o melancolie
liniştită, ca un prelung ecou de doină. Compozitorul a realizat o creaţie cu farmec
poetic şi nuanţe pline de prospeţime, dar în acelaşi timp străbătute de accente de un
puternic dramatism, ca un simbol al reînvierii conşti inţei unui popor împilat de
veac un.
A trăit discret, a muncit intens şi a murit neînţeles într-o lume superficială.
Cântecul său răsună fremătător ca o vioară, supravieţuind.
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CIPRIAN PORUMBESCU ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ
ŞI UNIVERSALĂ
VIOREL COSMA

Se poate afirma astăzi, la 1 50 de ani de la naşterea lui Ciprian Porumbescu,
că în muzica românească nu există nici un compozitor care să fi atins
performanţele sale de popularitate, paginile sale muzicale executându-se din
Japonia până în America de Sud, din Europa până în SUA şi Canada, din Orientul
Apropiat - în special Israelul - până în Africa de Sud şi Australia. Balada pentru
vioară, de pi ldă, a devenit un şlagăr ce răsună frecvent în sălile de concert în
tălmăcirea unor virtuozi japonezi şi ruşi, nocturna pentru pian Souvenir de Nervi
este o piesă bine cunoscută în Estonia, corurile patriotice Pe-al nostru steag şi Trei
culori au făcut înconj urul lumii prin comunităţile româneşti ce le execută în toate
manifestările artistice, spre a nu mai aminti că Imnul de Stat al Albaniei se bazează
pe o melodie a lui Ciprian Porumbescu! " Secretul" acestei popularităţi
surprinzătoare - şi uneori inexplicabilă pentru cei care nu i-au aprofundat întrega
moştenire artistică - îl constituie bogăţia inspiraţiei melodice, o sinteză originală
între melosul popular românesc şi stilul romantic universal de la mij locul secolului
al XIX-lea.
Pentru noi, românii, Ciprian Porumbescu rămâne, în primul rând, un "caz"
dramatic de viaţă, fi indcă a murit la 29 de ani, în plină forţă creatoare. Desigur că
anunţa o perspectivă de carieră componistică unică în secolul XIX, însă
tuberculoza 1-a măcinat înainte de vreme.
Bucovinenii, care au un spirit patriotic special, au făcut din muzician un erou
naţional: i-au publicat majoritatea lucrărilor, i-au scris monografii, i-au reprezentat
opereta Crai-Nou în toate colţurile ţării, i-au ridicat monumente, case memoriale,
i-au făcut un Muzeu memorial la Suceava - într-un cuvânt, au încercat să-I impună
naţiunii ca un "geniu" . Ceva mai mult: regimul comunist a speculat fondul patriotic
al lucrărilor sale, transformându-i paginile muzicale în instrumente politice
îndreptate mai ales împotriva ruşilor - acordarea numelui unui bucovinean celei
mai înalte instituţii de învăţământ muzical superior din capitala României de pildă,
într-un moment când nu exista un conservator în ţară care să poarte numele lui
Enescu, a fost o evidentă gafă oficială ce a surprins până şi pe cei mai aprigi
susţinători ai lui Porumbescu.
Analele Bucovinei, X, 1, p. 3 1-33, Bucureşti, 2003
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Copil de preot de ţară, fără mari posibilităţi materiale spre a-1 împinge la
studii superioare peste hotare, Ciprian Pqrumbescu a ajuns totuşi la Viena, pentru
a-şi şlefui talentul excepţional. Nu a rezistat în capitala Austriei atât din motive
financiare, cât mai ales din cauza bolii, fără leac pe vremea aceea. S-a reîntors în
patrie, la Braşov, într-un centru muzical relativ destul de bine dezvoltat la finele
secolului al XIX-lea, unde a făcut să răsune, în 1 882, prima operetă românească:
Crai-Nou. Nu a trăit suficient să se bucure de succesul unei partituri cu autentic
fond popular românesc, însă timpul a demonstrat că - cel puţin în Banat,
Transilvania şi Bucovina, teritorii aflate sub stăpânirea austro-ungară şi
habsburgică - aceasta era partitura de care avea nevoie poporul nostru în lupta sa
pentru afirmare naţională. Crai-Nou s-a cântat mult la Braşov, B iserica Albă
(comună din Iugoslavia, înainte de anul 1 9 1 8), Lugoj, Cernăuţi, Caransebeş,
Oraviţa etc., opereta fi ind înscrisă chiar în repertoriul Teatrului Naţional din
Bucureşti încă din 1 898 (din păcate, proiectul nefiind finalizat), dar s-a impus în
fruntea repertoriului lirica-dramatic autohton din primele două-trei decenii ale
secolului al XX-lea. Nu ne poate scăpa şi amănuntul că Gherase Dendrino a
valorificat-o substanţial în Lăsaţi-mă să cânt, reuşind astfel să aducă muzica lui
Ciprian Porumbescu până în zilele noastre.
Privind cu obiectivitate şi atenţie repertoriul abordat de tânărul compozitor în
deceniul de explozie creatoare de la Cernăuţi, Viena şi Braşov, nu putem să trecem
peste faptul că Porumbescu a scris operetă şi comedie muzicală, muzică vocal
simfonică şi corală, muzică de cameră instrumentală şi vocală, traversând - practic
- toate genurile şi formele muzicale, fără a avea totdeauna la dispoziţie mij loacele
tehnice necesare abordării acestor forme muzicale pretenţioase.
Acea accesibilitate de care se vorbeşte intens - uneori cu acuzaţia de "facilă",
cum o face Zena Vancea în volumul Creaţie muzicală românească. Secolele XIX-XX
- poate că a fost intenţionată, fiindcă autorul se adresa mai mult amatorilor şi
tineretului şcolar (elevi, studenţi, teologi) decât profesioniştilor.
Ambitusul restrâns al corurilor sale, publicarea Colecţiunii de cântece sociale
pentru studenţii români, 1 880, la unison, tehnica instrumentală simplă a pieselor
pentru pian, vioară şi violoncel, apelul la textele poeţilor cunoscuţi în epocă Vasile Alecsandri, Vasile Bumbac, Matilda Cugler-Poni, Dimitrie Bolintineanu - şi
la versurile populare, rămân argumente convingătoare că muzicianul a ţinut mult la
impactul imediat al creaţiei sale prin intermediul unor interpreţi amatori.
Socotim astăzi, că muzica religioasă a lui Ciprian Porumbescu, ca şi unele
piese corale de amploare - La malurile Prutului, Tabăra română, Altarul
Mănăstirii Putna - trebuie să fie serios analizate de profesionişti, fiindcă aceste
pagini confirmă un compozitor de anvergură al genului vocal.
De asemenea, Balada pentru vioară şi pian, noctuma Souvenir de Nervi,
Rapsodia română pentru pian, Gavota de concert, Reveria pentru vioară şi Dorul
pentru violoncel - reprezintă un pas decisiv al creatorului de a depăşi genul
salonard al epocii.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Esenţial rămâne faptul că în toate aceste piese se apelează la melosul popular
românesc, pe care Ciprian Porumbescu 1-a extras direct de la sursă. Fie la Stupca 
în contact cu lăutarii vestiţi ai acestui centru faimos al B ucovinei -, fie în satele
bucovinene şi bănăţene - unde a luat cunoştinţă cu muzica ţărănească -,
compozitorul a încercat mai mult decât o simplă prelucrare sau citare melodică.
Aceste încercări de valorificare mai subtilă a folclorului se simt mai pronunţat în
opereta Crai-Nou, unde autorul a preluat forma clasică vieneză, dar a aspirat spre
un conţinut muzical naţional. Ciprian Porumbescu a fost conştient că numai apelul
la melosul particular al baladelor, doinelor şi jocurilor populare îi puteau asigura o
receptare largă a muzicii sale, străduindu-se să ofere o "haină" românească
pagini lor sale. nu a ajuns la esenţele tari, la acel "caracter popular românesc", la
acel "stil românesc" de sorginte personală.
Astăzi - la 1 50 de ani de la naşterea sa - dispunem de un film artistic
remarcabil al regizorului Gheorghe Vitanidis, de zeci de monografii, ediţii critice, o
biografie în limba japoneză (publicată de Editura Chopin din Tokyo, în 200 1 ),
discuri-compact cu înregistrări străine (Atsuko Temma, Hideko Ugadawa), filme
documentare, muzici de teatru româneşti şi străine (Balada a răsunat, de pildă, pe
scenele din Moscova, Chişinău, Bucureşti etc.), creaţii omagiale semnate de Doru
Popovici, Felicia Donceanu, Viorel Munteanu, Laurenţiu Profeta etc. Într-un cuvânt,
Ciprian Porumbescu se află în fruntea celor mai mediatizaţi compozitori români.
Dacă ne gândim că muzicianul a fost şi poet, memorialist, violonist, dirij or, profesor,
poate că încă nu s-a spus totul despre tumultuoasa sa viaţă şi operă.
Misterul artistului şi omului continuă să fascineze şi astăzi, după un veac şi
jumătate de la naşterea sa, iar moştenirea sa spirituală îndeamnă la o aprofundare
poate nesperată, dar relevantă pentru destinul muzicii româneşti.
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NEMURITORUL CIPRIAN PORUMBESCU
LUMINIŢA VARTOLOMEI

În 1 973 se lansa unul dintre cele mai reuşite filme-portret ale cinematografiei
româneşti: Ciprian Porumbescu. Cu două decenii înainte, opereta Lăsaţi-mă să
cânt de Gherase Dendrino înscria şi ea o pagină nemuritoare în acel gen de teatru
muzical pe care eroul ei, acelaşi Ciprian Porumbescu, 1-a inaugurat în creaţia
românească prin Crai-Nou. Şi opereta şi filmul apăreau în momente în care cultura
naţională şi-1 sărbătorea pe unul dintre ctitorii ei de seamă.
Un compozitor născut acum 1 50 de ani, la 2 octombrie 1 853, în satul Şipotele
Sucevei, şi dispărut doar trei decenii mai târziu, în satul care astăzi îi poartă numele
- pe atunci, Stupca -, la 25 mai 1 883 . Acum 1 20 de ani, deci. Răstimp în care,
departe de a fi dată uitării, opera sa - destul de restrânsă cantitativ, dar imensă în
raport cu timpul extrem de scurt în care a fost elaborată -, opera aceasta, ce mai
cuprinde, alături de operetă, câteva pagini simfonice, camerale, vocale şi foarte
multă muzică corală, este astăzi mai vie, mai prezentă ca oricând. Dovadă poate fi
chiar şi numai faptul că Imnul de Stat al României a fost, până la revoluţia din
1 9 89 - când s-a schimbat, numai pentru că detestatul dictator fusese acela care 1-a
impus în această calitate -, atât de popularul cântec patriotic Trei culori, compus de
către Ciprian Porumbescu în 1 879 şi publicat într-o culegere al cărei titlu vorbeşte
de la sine despre preocupările acestui artist-cetăţean : Colecţiune de cântece sociale
pentru studenţii români.
Cel care a studiat la Viena, în paralel, filozofia şi muzica, fiind discipolul lui
Anton Bruckner la reputatul Conservator austriac, avea să lase posterităţii o pagină
de inegalabilă forţă lirică şi meditativă totodată: Balada pentru vioară şi pian este
şi astăzi cea mai populară partitură românească, alături de prima Rapsodie a lui
George Enescu. Peste timp, în muzica celui mai mare compozitor român se vor
regăsi de altfel ecourile aceloraşi cântări, care I-au inspirat şi pe compozitorul
român cu existenţa cea mai scurtă şi mai zbuciumată, dar şi cea mai rodnică.
O arie sau un duet din Crai-Nou păstrează până astăzi parfumul autentic
moldovenesc pe care compozitorul acesta 1-a desprins din textul lui Vasile
Alecsandri, amplificându-1 cu rafinată ştiinţă şi fantezie artistică; însă inegalabile
rămân, totuşi, în creaţia lui Ciprian Porumbescu (chiar şi în opereta sa), corurile. O
armonie simplă şi ingenioasă, o limpezime a scriiturii, o dozare ideală a efectelor Analele Bucovinei, X, 1 , p. 3 5-36, Bucureşti, 2003
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toate acestea demonstrează, în creaţia compozitorului, talentul d irijorului de cor, al
celui ce a condus corala "România Jună", la V iena, şi Reuniunea Română de
G imnastică şi Cântări, la Braşov.
Despre toate acestea - şi despre multe altele - au simţit nevoia să vorbească,
într-o reuniune omagială iniţiată de către Biroul Secţiei de Muzicologie şi
organizată sub auspiciile Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, nu numai istoricii şi
muzicolo�i, ci şi compozitorii şi i nterpreţii. În Aula Palatului Cantacuzino, un
public numeros şi sensibil a ascultat astfel cuvintele unor emoţionante evocări ale
personalităţii lui C iprian Porumbescu şi sonorităţile câtorva dintre creaţiile sale,
precum şi o compoziţie închinată memoriei muzicianului în anul când se împl inea
un veac de la intrarea lui în eternitate.
Au conferenţiat, rând pe rând, dascăli de prestigiu ai Universităţii Naţionale
de Muzică din Bucureşti (care s-a numit de altfel, până în 1 989 Conservatorul
"
"Ciprian Porumbescu ): preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor,
compozitorul prof. univ. dr. Adrian Iorgulescu; muzicologul prof. univ. dr.
Octavian Lazăr Cosma, vicepreşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor;
muzicologul prof. univ. dr. Viorel Cosma. A expus o panoramă a muzicii culte din
Bucovina - de la începuturile ei şi până către sfârşitul secolului al XIX-lea muzicologul dr. Vasile Tomescu. A depănat emoţionante amintiri - legate de
locurile de baştină ale muzicianului omagiat, dar şi de rezonanţa tot mai mare pe
care creaţia acestuia o are în lumea largă - istoricul şi criticul literar George
Munteanu . Ş i a rostit un tulburător cuvânt - despre patriotismul artistului şi
semnificaţia lui actuală - prof. George Galan, prim-vicepreşedintele Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română în B ucovina.
La rândul său, compozitoarea Felicia Donceanu a vorbit despre motivele care
au îndemnat-o, în 1 983, să închine memoriei lui Ciprian Porumbescu cele cinci
madrigale pe versuri proprii, pentru cor de femei, intitulate Stihuri, ca şi despre
succesul repurtat de ele la Geneva, unde au fost cântate de către o formaţie
elveţiană; de adânca înţelegere pe care interpretele în cauză au demonstrat-o, s-a
convins de altfel şi publ icul serii omagiale, în urma audiţiei CD-ului cu
înregistrarea respectivă.
Finalul serii a fost consacrat muzicii lui Ciprian Porumbescu: violonista
Natalia Colotelo şi pianista Cristina Colotelo au executat Balada, iar corul de
cameră "Preludiu" , condus de dirij orul Voicu Enăchescu, a oferit piesele Tatăl
nostru, Ginta latină şi Serenadă, într-o admirabilă interpretare, a cărei forţă de
transmitere a emoţiei artistice era amplificată şi de amplasarea coriştilor pe galeria
ce înconjoară aula Palatului Cantacuzino - îngereştile voci părând a veni din cer -,
dar şi de starea de comuniune ce a pus treptat stăpânire pe întregul public
participant la această reuniune de suflet.
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MUZICA ÎN ŢARA DE SUS A MOLDOVEI
VASI LE TOMESCU

Lumina care emană perpetuu din candela de veghe aprinsă la Mănăstirea
Putna cu aproape cinci veacuri în urmă, când a încetat să bată inima lui Ştefan cel
Mare, apărător de ţară, scut al bisericii, ctitor de locaşuri sfinte, este un simbol al
dăinuirii spiritualităţii noastre, o expresie, înnobilată de credinţă creştină, a ceea
ce în antichitate era focul sacru, emblema purităţii morale. Spiritualitatea
poporului român ne apare ca o sinteză elaborată prin aportul succesiv al
generaţiilor de creatori şi promotori de valori, exponenţi ai civi lizaţiilor
autohtone la contactul fertil cu valori ale civilizaţiilor din alte spaţii. Identificăm
astăzi aspecte de originalitate a culturii moştenite şi dezvoltate de poporul nostru
şi, totodată, elemente de convergenţă a acesteia cu valori şi experienţe ale culturii
universale.
Exegeţi moderni din România şi de peste hotare confirmă permanenţa acestui
dialog, amplificat de-a lungul atâtor transfonnări ale condiţiei vieţii omului pe plan
universal. Cultura dezvoltată pe teritoriul României evidenţiază, din timpuri
străvechi, existenţa unor orizonturi distincte şi, totodată, complementare,
concretizând concepţia de viaţă, principiile morale, predilecţiile estetice.
Componentă a acestui sincretism de elemente cu substrat mitologic ori religios, sau
afinnată autonom, arta sunetelor reprezintă, cu fidelitate, confluenţa de valori
realizate în timp, în concor�Mţă cu sensibilitatea caracteristică locuitorilor acestui
pământ. Din timpuri revolute s-au conturat pe ambele versante ale Carpaţilor şi în
Câmpia Danubiană orizonturi de cultură şi civilizaţie care au lăsat vestigii elocvente
pentru un înalt nivel, . pentru o intensă activitate creatoare. În acest cadru, se poate
spune că zona consacrată în venerabile scrieri ca semnificând Ţara de Sus, ne oferă
bogate mărturii de viaţă spirituală, transfigurate în genuri şi fonne artistice.
Vestigiile perioadei care precede cu mult apariţia scrisului - evocată de
Constantin Brăiloiu ca reprezentând " la vie anterieure" şi de Mircea Eliade ca
reprezentând obiectul paleoetnologiei - încep cu o piesă de prim interes pentru
istoria genezei instrumentelor muzicale. Este vorba de fluierul din os de ren sau
cerb, descoperit în zona Munţilor Carpaţi, datând din paleoliticul superior, ceea ce
•
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sugerează o vechime de 1 0 000 de ani î.Hr. Obiectul, provenind dintr-un sit aflat pe
malul drept al Nistrului, în regiunea Cernăuţi, indică, prin modul de prelucrare a
materialului, un tip de fluier anteri�r flautului, care va fi perfecţionat în epocile
·
următoare. El i lustrează, totodată, particularităţile civilizaţiei în faza denumită
magdalenian a paleoliticului, constând în faptul că finalitatea practică, utilitară, se
întregeşte cu fi nalitatea cultivării predilecţiitor estetice. Ţara de Sus, ca ş i Ţara de
Jos, constituie perimetrul de provenienţă a altor. dovezi, atât de bogate în spaţiul
românesc, privind vechimea practicii de valorificare a instrumentelor de suflat: o
ocarină din teracotă, de formă ovală, reliefând o figurină zoomorfă, provenind din
aria j udeţul u i Vaslui şi datând din mileniul III, este similară, ca formă,
instrumentelor din aceeaşi categorie, tipice în zona Africii şi a Orientului
Îndepărtat, şi comparabi lă, în privinţa sunetelor emise, cu fluierul; un fragment de
fluier, datând din secolele VI-IV, ilustrează situl arheologic de la Curteni, j udeţul
Vaslui, un corn şi un fluier din os sunt edificatoare pentru aşezarea getică de tip
dava, atestată în secolele l î.Hr. - I d.Hr. în punctul denum it astăzi Cetăţuia, pe
raza satului Răcătău de Jos, comuna Horgeşti, j udeţul Bacău.
Arta interpretări i la instrumentele cu coarde este reprezentată prin Apolion
Citharedul, rel iefat pe peretele unui vas de argint din inventarul mormântului
princiar datând din secolul V d. Hr., descoperit la Con ceşti, judeţul Botoşani .
Aparţin culturii care a înflorit în nordul Moldovei în perioada neolitică, la
confluenţa d intre mileniile IV-III, vasele denumite suporturi-hore, având pictate sau
modelate figuri umane în m işcare; conform studiilor arheologice şi de istoria artei,
mişcarea sugerată semnifică dansuri consacrate divinităţilor htonice. Vasele la care
ne referim sunt caracteristice pentru cultura Cucuteni, denumită astfel după aşezarea
descoperită în satul Băiceni, comuna Cucuteni, judeţul Iaşi, dezvoltată în această
zonă, în Muntenia de NE şi în Transilvania de SE până în spaţiul moldovenesc dintre
Prut şi Nistru, pe fondul culturii Precucuteni, cuprinzând şi elemente proprii culturii
Gumelniţa, de sinteză balcano-danubiană. Din bogata serie de creaţii de acest gen,
celebră este Hora de la Frumuşica, denumită astfel după numele localităţii din
j udeţul Botoşani, unde a fost descoperită. Partea centrală a suportului de vas, singura
care s-a păstrat, din ceramică pictată, reprezintă un grup de şase figuri antropomorfe,
probabil siluete feminine, cu faţa spre interiorul "horei", înlănţuite în zona umerilor,
a şoldurilor şi a p icioarelor, într-o exprimare a stării de exaltare d inam ică, proprie
ceremoniilor rituale elementare. Descri ind aşezarea neolitică de la Hăbăşeşti, comuna
Strunga, j udeţul Iaşi, elocventă pentru faza A3 a culturii Cucuteni, c. 44 1 5-3675,
Paul Mackendrick remarca în volumul The Dacian stones speak1 , că spaţi ile deschise
din j urul caselor, aparţinând căpeteniilor respectivei comunităţi, "vor fi fost utilizate
pentru întruniri: dansuri, sărbătoarea unui nou-născut, nuntă, înmormântare,
întoarcerea de la vânătoare sau din război, sacrificarea unui animal " .
1 The Univer�ity of North Carolina Press Chapel Hill, 1 975, p. 1 3- 14, fig. 1 . 1 2 1 Hăbăşeşti
village, reconstruction drawing.
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Evenimentele care au dus la cucerirea şi romanizarea Daciei, apoi la triumful
creştinismului în spaţiul locuit de strămoşii poporului nostru, îşi află ecouri
specifice în eposul moştenit şi îmbogăţit de români, concretizate în colinde şi, în
general, în obiceiurile de iarnă.
Eposul românesc îşi confirmă identitatea şi unitatea în vatra în care s-a
desăvârşit procesul de etnogeneză al românilor, cât şi în alte zone de existenţă a
fiilor aceluiaşi neam. Atestaţi de cronicarii bizantini Cedren şi Kekaumenos încă
din secolele X-XI în Thessalia, în Munţii Pindos, la Athos şi spre Marea Egee,
vlahii sunt evocaţi, în 1 93 7, de Gj ica Bobich2 ca păstrători ai unor tradiţii cărora le
aflăm perfecta corespondenţă în folclorul naţional. "Valacchi del Pinda - noteză
Bobich - pensano che dopo la marte, tutti gli uomini, i buoni carne i cattivi, vadano
in paradiso, dove continuano a vivere sotto forma di fiori . Con la differenza che i
cattivi d iventano fiori brutti e dell'odore nauseante" ; iată deci această credinţă
ilustrată în cântece din colecţia vrednicului intelectual sucevean Simeon Florea
Marian, fost membru al Academiei Române, şi al unor societăţi academice din
Cernăuţi şi Viena3 :
Pusei şaua pe doi cai,
Mă suii în sus la rai
Ce-am văzut m-am bucurat
Trupuri mândre şi-nflorite
Şi de popa spovedite;
Trupuri albe şi spălate,
De popa cuminecate.
Vatră de istorie şi de cultură românească, Ţara de Sus şi Ţara de Jos
înseamnă, deopotrivă, în domen iul muzicii folclorice, al cântării sacre, al creaţiei
componistice, al artei interpretative şi al învăţământului muzical, un spaţiu fertil,
un climat care a favorizat apariţia şi consacrarea internaţională a unor slujitori ai
artei sonore, cu care România se va mândri întotdeauna, în frunte cu George
Enescu. Climatul acesta s-a conturat şi s-a consolidat continuu, începând din
primele secole ale mileniului II, dacă avem în vedere intrarea în patrimoniul
autohton a unor manuscrise de vârstă milenară, elaborate în B izanţ. Ne referim,
mai ales, la Lecţionarul evanghelic, aflat astăzi în Biblioteca Centrală Universitară
"
"Mihai Eminescu de la Iaşi, sub cota ms. 1 60/IV-34, datând din secolele XI-XII
şi cuprinzând, în notaţie ecfonetică, structurile melodice corespunzătoare celor 1 8
pericope evanghelice. Importanţa acestui document studiat şi transcris în notaţie
2 În "Le vie del mondo" , Rivista mensile del Touring Club Italiana, anno V, numero 9,
settembre 1 937, p . 960.
3 Simeon Florea Marian, Înmormântarea la români, Bucureşti, Editiunea Academiei Române,
1 892, p. 468.
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modernă de preotul profesor Grigore Panţiru, constă în faptul că " ne înfăţişează
felul cum se citeau evanghelia, apostolul, paremi ile şi toate recitativele liturgice în
secolele X-XI, atât în B izanţ, cât şi la noi " .
Contribuţia creatorilor români în domeniul muzicii sacre se afirmă începând
din primi i ani ai secolului XV, când, în Ţara Românească, Filotei, monah la Cozia,
fost secretar al domnitorului M ircea cel Bătrân, compune imnuri sub denumirea
specifică de pripele, consacrate ulterior în aria largă a ortodoxiei, iar în Moldova se
creează Imnul Sfântului Ioan de la Suceava. Dramaticul episod al uciderii Sfântului
din ordinul comandantului tătar al Cetăţii Albe, ca urmare a calomniei proferate la
adresa unei corăbi i genoveze, este relatat în scrierea atribuită lui Grigore Ţamblac,
devenit ulterior mitropolit al Kievului, aflat, între 1 40 1 şi 1 402, ca sol al
patriarhului de Constantinopol la Suceava, capitala Moldovei. Viaţa Sfântului Ioan
cel Nou pune în lumină pătimirea şi moartea, precum şi prim irea făcută moaştelor
sale: A lexandru cel Bun "trimite un boier cu oaste să aducă cu dânsul cu mare
cinste vrednicul de slavă trup / . . ./ pe care îl întâmpină cu toţi demnitarii săi şi cu
mult popor" . Lui Ţamblac i se atribuie, de asemeni, compunerea imnului dedicat
martirului celebrat de Biserica noastră în ziua de 2 iunie. Acest imn votiv s-a impus
ca o creaţie poetică şi muzicală datorită lui Evstatie, psalt român activ la
Mănăstirea Putna, de la finele secolului XV până spre anul 1 546, în calitate de
cântăreţ, d irijor de cor şi compozitor. Imnul Sfântului Ioan cel Nou, compus de
Evstatie4 , împreună cu scenele figurate în ciclul de 1 2 plăci de argint aurit, lucrate
în tehnica au repousse, componente ale raclei aflate astăzi în Biserica " Sfăntul
Gheorghe" din Suceava5 , relevă măiestria artiştilor autohtoni consacrată celebrării
"
"patronului Moldovei . Consilier al lui Ştefan cel Mare, Evstatie a organizat şi a
condus şcoala de muzică psaltică de la Putna, căreia, prin cursurile de specialitate,
dar şi de gramatică şi de retorică susţinute aici, ca şi prin cele 1 86 de titluri de
cântări, consemnate în manuscrise păstrate în biblioteci din România şi de peste
hotare, i-a conferit statutul de şcoală de creaţie de notorietate internaţională.
În bibliotecile mănăstirilor Putna, Dragomirna şi în multe alte bibl ioteci, se
păstrează valoroase manuscrise cu notaţii de muzică sacră, elaborate în cadrul
activităţii de acest gen desfăşurate în Ţara de Sus, începând din secolul XV. Opera
lui Evstatie a fost pusă în lumină de bizantinologi ca Grigore Panţiru, Gheorghe
C iobanu, Titus Moisescu, Gheorghe Ionescu, Vasile Vasile.
N ivelul învăţământului muzical dezvoltat în Ţara de Sus este ilustrat de
oferta făcută comunităţii ortodoxe din Lwow prin scrisoarea adresată de domnitorul
Alexandru Lăpuşneanu, datată Suceava, 6 iulie 1 5586 : "Trimiteţi-ne de asemeni
4 Cf. Grigore Panţiru, Şcoala muzicală de la Putna/2. Un vechi imn despre S
fântul Ioan cel
Nou de la Suceava, în " Studii de Muzicologie", voi. VL Bucureşti, 1 970.
5 Cf. Istoria A rtelor Plastice in România, voi. 1, Bucureşti, Editura Meridiane, 1 968, Pl. 1 80
şi 1 82.
6 J06Hnei1HOe HJ)laHHe Bbl naMJITb 300 neTHJirO OCHOBa.HHJI JTbBOBCTOr CTallpOniHCKOrO 6pacrBa
ToM 1. JlbBOBb IDK.llHBbHHeM 11 THnOMb CrllllponHrii1cKoro l1Hcrmyra 1 886 1 ,UoK)'MeHTbi, p. 1 O.
-

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

7

Muzica în Ţara de Sus a Moldovei

41

patru cântăreţi tineri ş i buni, iar noi îi vom face să-şi însuşească arta cântului în
greceşte şi sârbeşte; când vor fi deprins aceasta, vi-i vom trimite acasă; trebuie doar
ca ei să posede voci bune; s-au trimis, de asemenea pentru a studia, cântăreţi din
Przemys" .
Î n ceea ce priveşte participarea muzicii la momente de răscruce în istoria
luptelor pentru apărarea ţării şi a bisericii creştine, este concludentă această
relatare, consemnată de Grigore Ureche în Letopiseţul Ţării Moldovei, referitoare
la Războiul lui Ştefan- Vodă cându s-au bătut la Podul Înalt cu turcii, 6983 ( 1 475):
" Şi Ştefan-Vodă tocmisă puţin oameni preste lunea Bârladului, ca să-i amăgească
cu buciune şi cu trâmbiţe, dând semnu de război, atuncea oastea turcească
întorcându-să la glasul bucinelor şi împiedicându-i şi apa şi lunea şi negura
acoperindu-i, tăind lunea şi sfărâmând, ca să treacă la glasul bucinilor" .
Cântecele de glorificare a domnitorilor de seamă sunt atestate în scrieri cum
este aceea a cronicarului polonez Meciej Stryjkowski, care a străbătut Ţara
Românească şi Moldova în perioada 1 574- 1 575: "Moldoven ii cântă mereu la toate
adunările lor pe scripci sârbeşti, rostind în limba lor: Ştefan/ Ştefan-Voievod/ . . ./ a
bătut pe turci/ a bătut pe tătari, a bătut pe unguri, pe ruşi şi pe poloni " .
Cântece de inspiraţie patriotică, legende, balade, colinde, bocete, cântece de
dragoste, satirice, de vrajă create de barzi anon imi în vatra de cultură bucovineană,
au fost inserate în antologii elaborate de autori din întreg spaţiul românesc şi de
peste hotare. Începutul este reprezentativ pentru ansamblul folclorului muzical
românesc, ca şi pentru creaţia noastră componistică. Este vorba de opera real izată
de Carol Miculi, născut la 20 octombrie 1 8 1 9, la Cernăuţi, instruit la Paris ( 1 8441 847) de marele compozitor şi pianist polonez Frederic Chopin, a cărui creaţie a
fost editată în întregime şi comentată de muzicianul român ( 1 4 volume, Leipzig,
1 879- 1 885). Prieten cu Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului Ciprian
Porumbescu, C. Miculi a cules, armonizat şi publicat Quarante-huit airs nationaux
roumains, caietele 1-IV, Lwow, 1 848-1 854; majoritatea melodi ilor i-au fost
comunicate de Nicolae Picu, violonist, conducător al tarafului din Lăpuşna,
Basarabia, ţăran român născut în 1 789 în zona Suceava. Profesor de pian la
Cernăuţi şi Lwow, pianist de notorietate europeană, Carol Miculi a compus, între
altele, corul Hora Unirii şi muzica pentru vodevilul Piatra din casă, ambele pe
texte de Vasile Alecsandri, Missa romena pentru sfinţirea Catedralei ortodoxe
româneşti din Cernăuţi, 1 864. Repertoriul amintitului rapsod N icolae Picu a fost
cunoscut şi pus în valoare de primul violonist al tarafului său, Grigore Vindireu,
născut la Suceava, în 1 830, prieten al lui Ciprian Porumbescu. În cadrul festivităţii
desfăşurate la Mănăstirea Putna, la 1 5 august 1 87 1 , din iniţiativa lui Mihai
Eminescu şi a lui Ioan S lavici, pentru aniversarea a 400 de ani de la înălţarea
locaşului sfânt ( 1 466-1 469) şi în cinstea marelui său ctitor, Vindireu a participat cu
taraful său şi a cedat vioara lui Ciprian Porumbescu pentru ca înflăcăratul
compozitor bucovinean să cânte " Daciei întregi " . Porumbescu a simţit atunci în
suflet chemarea de a compune piesa Altarul Mănăstirii Putna, cantată pentru
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solişti, cor bărbătesc şi pian, pe versuri de Alecsandri, terminată în anul în care
România îşi proclama independenţa.
Născut la 2 octombrie 1 853, la Ş ipotele Sucevei, Porumbescu s-a instruit în
arta muzicii cu Carol Miculi, cu Ştefan Nosievici la Suceava, cu Isidor
Vorobchievici la Cernăuţi - toţi, muzicieni profund ataşaţi creaţiei de inspiraţie
românească -, apoi la V iena.
Dirijor al corurilor Societăţilor "Arboroasa" din Cernăuţi, "România Jună"
din Viena şi Reuniunea Română de Gimnastică şi Cântări din Braşov, al corului
B isericii Sfântul N icolae din Şchei, Porumbescu a notat şi a publicat folclor
muzical, a militat cu fervoare pentru împlinirea idealurilor de liberate şi de unitate
naţională, a compus lucrări religioase şi laice de caldă expresivitate.
Î mbogăţirea orizontului compozitorilor români a fost favorizată de punerea în
lumină a textelor şi melod iilor folclorice din toate zonele ţării şi, astfel, şi din
"
" Dulcea Bucovină . Această activitate s-a impus graţie strădaniilor unor oameni de
l itere ca: Ion Gh. Sbiera, născut la 30 octombrie 1 836, la Horodnic de Jos, judeţul
Suceava, "promotorul culegerilor de folclor din Bucovina", cum îl consideră
Ovidiu Bârlea; Simeon Florea Mari an, născut la 1 septembrie 1 84 7, la Ilişeşti,
judeţul Suceava, care a publicat Poezii poporale din Bucovina, Botoşani, 1 869;
Matthias Friedwagner, erudit austriac, romanist de largă notorietate, activ în
Austria şi Germania, rector al Universităţii Germane din Cernăuţi, membru
corespondent al Academiei Române, care a publicat antologia Rumănische
Volkslieder aus der Bukowina, I. Band: Liebeslieder, Wiirzburg, 1 940, cuprinzând
943 de texte şi 380 de melodii - adunate de Alexandru Voevidca, muzician român
instruit la Cernăuţi, unde a activat până la sfărşitul vieţii (6 iunie 1 93 1 ) -, din
colecţia de 1 O 000 de poezii şi 2 250 de melodii adunate din acest bogat perimetru
de istorie şi cultură românească.
Bucovina este pământul natal al unor personalităţi marcante ale culturii
româneşti şi universale: Ştefan Nosievici, născut la 1 2 decembrie 1 833, în comuna
Boian, profesor la Cernăuţi, dirijor la Suceava, autorul unor compoziţii pe texte de
Vasile Alecsandri; Isidor Vorobchievici, născut la 6 mai 1 83 6, la Cernăuţi, instruit
la V iena, profesor în oraşul natal, autor al unor compoziţii religioase şi al unor
coruri pe texte de Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu, al ciclului de opt cântece
publicate sub titlul Flori din Bucovina ( 1 889); Eusebie Mandicevschi, născut la 1 8
august 1 857, la Cernăuţi, instruit în oraşul natal şi la Viena cu profesori celebri
(E. Hanslick, G. Nottebohm şi R. Fuchs), dirijor, profesor, bibliotecar, muzicolog
de larg orizont, a comentat şi editat creaţii ale marilor compozitori din secolele
XVII-XIX, a compus numeroase piese corale şi vocale cu acompaniament de pian,
printre care 1 2 liturghii, Cântecul moldovenilor, de tătari robiţi, colinde, piese de
inspiraţie folclorică, preluând în acest sens melodii din colecţia lui A. Voevidca;
Tudor Flondor, născut la 1 O iulie 1 862, la Storojineţ, instruit la Cernăuţi şi Viena,
dirijor la Cernăuţi, autor de piese corale şi vocale, dintre care unele pe versuri de
M . Eminescu; Gheorghe Mandicevschi, născut în comuna Molodia, dirijor şi
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profesor la Cernăuţi, autor de compoziţii corale de inspiraţie religioasă şi laică;
Florica Racovitză-Fiondor, născută la 27 noiembrie 1 897, la Rogojeşti, instruită la
Viena, autoare a unor compoziţii de muzică de cameră; Liviu Rusu, născut la 27
iunie 1 908, la Cuciurul Mare, instruit la Cernăuţi şi Bucureşti, dirijor şi profesor la
Cernăuţi, Timişoara şi Bucureşti, autor de compoziţii instrumentale, vocale şi
corale, muzicolog; Roman Vlad, născut la 29 decembrie 1 9 1 9, la Cernăuţi, instruit
în oraşul natal şi la Roma cu Alfredo Casella, pianist, compozitor şi muzicolog de
notorietate internaţională, autorul unei valoroase creaţii de inspiraţie românească;
Radu Paladi, născut la 1 6 ianuarie 1 927, la Storoj ineţ, instruit la Bucureşti, autorul
unor apreciate compoziţii în domeniul coral, cameral şi vocal simfonie.
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CIPRIAN PORUMBESCU
INTRE BUCOVINA, VIENA ŞI JAPONIA
A

•

GEORGE MUNTEAN

Nu-mi prea amintesc când am auzit întâia oară - prin vremurile tulburi prin
care n-am terminat de trecut - de Ciprian Porumbescu.
E probabil că înainte de a merge la şcoală, datorită rarităţii numelui Ciprian
în lumea ţărănească, în care a pătruns prin preoţi şi învăţători . Sigur, în timpul celui
de-al doilea război mondial, când, sub tensiunea evenimentelor în iureş, a
convulsii lor sociale, a concentrărilor masive, a valurilor de polonezi refugiaţi, a
evenimentelor aferente notei ultimative sovietice - adică prima evacuare şi întâiul
refugiu tăcut şi cumpl it - a războiului din 1 94 1 până în 1 945, învăţătorii ne
deprindeau cu diferite cântece patriotice, dintre care nu puteau lipsi cele ale
autorului cântecelor Cât îi Ţara Românească, Patriei române, Cântecul
tricolorului ori Odei ostaşilor români şi Suspinul prizonierului, curente în epocă,
dar taxate ca revanşarde şi subversive şi, peste câţiva ani, naţionale. Îmi amintesc
de un învăţător, director de şcoală şi primar, Vasile Irimescu (răpit de ocupanţii
sovietici în iarna anului 1 94 1 , când veniseră până în gura satului meu, Bilca, ş i
pierdut în "prizonierat"), d e fiica lui, Elena Cornee, învăţătorul ş i dascălul Meliton
Galan, din satul vecin, Gălăneşti, de dirijori de cor care mă impresionau, ca şi alţii,
la concursuri, cu O seară la stână (apropiată de Sara pe deal), Dorul (lângă Mai
am un singur dor) şi cu altele. Unii au fost luaţi la ochi de dogmaticii şi
"
" internaţionaliştii noului regim, mai ales de prin 1 948.
În prelungirea satului meu Bilca, din preajma Rădăuţilor, se află comuna
Frătăuţii Noi, unde fusese preot paroh Iraclie Porumbescu, tatăl lui Ciprian
Porumbescu şi avea mormântul la vedere, în curtea impunătoarei şi mai vechii
biserici de acolo. În copi lărie am trecut de mai multe ori pe lângă el, iar o dată sau
de două ori am oprit caii în drum spre Siret, Dorohoi, Botoşani şi altele şi am dat
ocol pitoreştii şi impozantei (pentru mine, cel de atunci) construcţii funerare. Mă
tot opresc de atunci, măcar în gând, omagiat, până astăzi, în amintirea scriitorului şi
omului de cultură activ şi plin de iniţiativă care a fost Iraclie Porumbescu. În
'

Comunicare ţinută la sesiunea organizată de Societatea pentru Cultura şi Literatura Română
în Bucovina - Filiala Bucureşti, în colaborare cu Uniunea Compozitori lor, în 6 octombrie 2003.
Analele Bucovinei, X, 1, p. 45-50, Bucureşti, 2003
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regimul trecut, osemintele i-au fost smulse din pământul care le primise şi duse,
împreună cu cele ale celuilalt fiu, Ştefan, la Stupca, alături de cele ale celebrului fiu
şi ale celorlalţi din fam ilie. Am rămas, ca şi în cazul altora, cu impresia unei pioase
profanări. Dar sentimentul valorii celor doi nu-l prea aveam, cu toată presiunea
şcolară şi duminicală a numelui şi a unor melodii pe care le auzeam din când în
când la radioul învăţătorului, cu care eram vecini.
Nu mai ştiu prin ce împrejurări (la_vreun hram la Suceviţa, la lucru în pădure,
imediat după război, de la cineva mai şcolit de prin zonă) am aflat că popa de la
Frătăuţii Noi era originar din Suceviţa şi că părinţii săi se numeau Tănasă şi
Varvara, ca şi ai mei. Asta mi-a sporit oarecum interesul (nu muzical, căci sunt
cam afon, ci biografic), stâmit şi prin unii dintre profesorii de la Liceul "Eudoxiu
Hurmuzachi " din Rădăuţi şi prin biblioteca de acolo, frecventată accidental. Când
mi s-a mai spus şoptit, în vremea sovieticilor, că marele compozitor se născuse în
Ş ipotele Sucevei, unde fusesem cu mama la nişte neamuri, m-am simţit cuprins
într-un iluzoriu triunghi local ocrotitor, format din Frătăuţii Noi, Stupca (vezi Hora
de la Stupca, Câmpiile Stupcăi), Suceviţa şi Şipote (unde venea din când în când
Carol Miculi).
Licean fiind, am stat o vreme în gazdă la fostul primar al Suceviţei, moş
Boghean, Tăşcuţă, cum îl porecliseră cei care îl văzuseră, ca şi mine, bătându-se cu
palma peste taşca pe care o purta şi cu care se fălea. De la acesta am aflat că tatăl
lui Iraclie (nume relativ rar, venit din sfera călugărească, ortodoxă cu precădere)
fusese vomic, adică primar în Suceviţa. El, Tăşcuţă, tăcuse - în vederea unei
posibile monografii a satului, cu ajutorul fiilor, deveniţi intelectuali şi cu al
şcoliţilor din sat - o cronologie a primarilor suceviţeni, ce ar fi coborât în timp
până dincolo de Tănasă Porumbacul (articulat în zonă, după moda timpului, ca şi
Popescu C Andreescul etc.), gospodar nu prea înstărit, dar cu prestigiu în sat.
Boghean, mândru de ştiinţa lui, ce urca până la mij locul secolului al XVIII-lea,
începutul secolului al XIX-lea, promitea să mai caute urme, dar autoexilat, din
temeri politice, la Rădăuţi, bătrân şi cu amânări prudente în a mai călca în Suceviţa,
că a fost "naţionalist" , nu cred că a mai încercat. Apoi, nu trebuie uitat că numele
lui Ciprian Porumbescu a fost pronunţat o vreme cu anume ezitări (prea era, între
altele, legat de Bucovina, din nou sfâşiată, cu Cernăuţii ce I-au marcat atât) şi bine
marginalizat. Viaţa şi opera lui, ca şi a atâtor alţi creatori sau intelectuali de
valoare, fusese ideologizată excesiv şi profund vitregitor, mai cu seamă printre
tinerii ce încercau drumul spre adevăr. Dar cine putea să li-1 indice mai mult decât
în taină şi nici atât? Dimitrie Onciul, Ion Nistor, 1. E. Torouţiu, E. Ar. Zaharia,
Zaharia Macovei, Mircea Streinul, Iul ian Vesper, Traian Chelariu, Teofil Lianu,
Leca Moraru, chiar M ihai Eminescu, Traian Brăileanu, George Tofan, Eugen
Drăgan, Vasile Posteucă, Aurel Putneanu, Liviu Rusu, Ştefan Cuciureanu. Erau
"
" uitaţi , între alţii, Roman V lad şi mulţi, necrezut de mulţi alţii, pentru că erau
români şi patrioţi.
Am avut norocul să-I cunosc, din adolescenţă, pe învăţătorul Ion Vicoveanu
(după numele satului V icov de Jos, de unde era şi mama, care, deşi analfabetă, era
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dornică a mă împinge cât mai puternic spre şcoli înalte). Î l zări sem ca dirijor local
de cor. Mediu de statură, spre îngheboşare, omul era vestit "în şapte sate" pentru
biblioteca şi, mai ales, pentru manuscrisele adunate, cu deosebire muzicale (circa
1 6 000 de pagini). A acceptat să-I mai întâlnesc şi, din când în când, treceam apa
' Sucevei către el. Presupun că i-am înseninat câteva ceasuri din ultimii lui vreo 25
de ani, ascultându-1.
Uneori opream căruţa la el, venind cu noutăţi d in Suceviţa, în care lucram
sezonier. Sper să mai am câteva scrisori de la el. Ştia, ca puţini alţii, muzica
bucovineană - fusese participant la marea culegere a lui Matthias Friedwagner de
l iteratură populară - şi, mai ales, tot ce-l privea pe Ciprian Porumbescu. Cu o
excepţie importantă: credea şi el, ca şi atâţia alţi i, în originea poloneză a
Porumbeştilor. Nu băgase de seamă că Iraclie Porumbescu spune fără ocol în
Amintiri că s-a dat drept polonez traducându-şi numele în faţa unui şleahtnic numit
Golumbiowsky, ca să-i stârnească simpatia şi să obţină bani pentru studii. Greu a
crede, apoi, că un polonez, catolic, se instalează la Suceviţa, centru mănăstiresc
ortodox, se asimilează rapid, devine ţăran român şi vornic al unei însemnate
comunităţi rurale româneşti. Am scris despre toate acestea mai pe larg acum vreo
1 0- 1 5 ani, în "România l iterară" şi nu m-a contrazis, dar nici nu m-a băgat în
seamă nimen i .
Ion Vicoveanu m-a fermecat c u povestirile lui despre Ciprian Porumbescu şi cu
partiturile şi manuscrisele acestuia, împuţinate în vremea primului şi al celui de-al
doilea război mondial. Am văzut ace�e comori ale multora, pe care inventarele
donării către instituţii le publice le pot releva. Acestea ar trebui multiplicate şi
expuse în Muzeul "Ciprian Porumbescu" din Stupca, în cel dedicat lui Iraclie
Porumbescu la Suceviţa, în colţul închinat lor la Frătăuţii Noi, eventual la B ilca,
Braşov, Şipote, Suceava, Cernăuţi, Japonia, V iena etc.
În 1 95 1 , de Sfânta Maria, când e hramul Mănăstirii Putna, la 1 5 august,
ne-am întâlnit la gară, la Vicovu de Jos, şi am pornit-o într-acolo. Se împlineau 80
de ani de la marea sărbătoare şi de la congresul studenţesc ce se ţinuse, acolo,
sporind nădejdiJe. M-a făcut să-i văd pe Eminescu, pe Slavici, Kogălniceanu,
Xenopol şi pe alţii, trecând pe sub arcul de triumf înălţat la intrarea în Putna, sub
veghea pictorului bucovinean Epaminonda Bucevschi, dar mai ales pe Ciprian
Porumbescu, smulgând vioara din mâna vestitului Grigore V indireu, cântând cu
taraful acestuia şi apoi exclamând: "Tată, am cântat Daciei întregi ! "
La puţină vreme după aceea, m-a chemat şi mi-a arătat mai pe-ndelete
biblioteca şi colecţia muzicală fabuloasă. 1 se împuţinase din nou în vitregiile
refugiului din 1 944, iar către sfârşitul zilelor (născut la 1 7 decembrie 1 879 şi mort
la 1 6 ianuarie 1 973) îmi povestea cum nişte " suflitari " inconştienţi ar fi îngropat în
pământ unele manuscrise. Mi-a vorbit de unii dintre marii intelectuali pe care i-a
cunoscut, între care George Tofan şi Traian Brăileanu, Ion Nistor şi alţii .
D e prin 1 952, a intrat î n febra pregătirii centenarului naşterii l u i Ciprian
Porumbescu, ce se profila în 1 953. A avut şi sprij in serios din partea lui Pavel
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Ţugui, care i-a fost elev şi era direct implicat "de la centru" , în manifestarea, ca şi
în comemorarea a 70 de ani de la moartea "craiului-nou" al muzicii şi culturii
naţionale. Atunci şi-a predat cea mai mare parte din colecţie statului, prin fosta
Casă a Creaţiei Populare din regiunea Suceava. Cred că i s-au dat şi ceva bani. L-am
întâlnit după donare, bucuros şi descumpănit, cu sentimentul că s-a despărţit de el
însuşi. A mai trăit 20 de ani, din ce în ce mai singur, mai gârbovit şi ignorat ca
valoare. S imbolic parcă, l-am întâlnit ultima dată toamna, în faţa şcolii din V icov
de Jos, pe care o sluj ise o viaţă. l-am spus că o să mai trec pe la el, m i-a replicat să
mă grăbesc, că se duce . . . S-a stins curând, am scris un scurt necrolog în revista
"
"Apicultorul (fusese şi un apicultor vestit). Acum şcoala din centrul Vicovului de
Jos are pe peretele de la intrare o placă comemorativă cu numele său, spre gloria
celor care au săvârşit actul, în frunte cu profesorul Victor Iosif, al cărui exemplu se
cuvine preluat şi de mulţi alţii (este şi un pilduitor vicepreşedinte al Societăţi i
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina). La 1 50 de ani de la naşterea lui
Eminescu, cei interesaţi auzeau Junii corupţi pe melodia Că-i demn cu guler şi cu
frac, după cum amintirea Coanei Chiriţa, a lui Peneş Curcanul şi a atâtor versuri
de Alecsandri, Matilda Cugler-Poni, cu care a fost congener, menţin trează atenţia
climatului înfrăţitor.
Î n toamna anului 2002, la 20-22 septembrie, m-am întâlnit" cu Ciprian
"
Porumbescu la Braşov, la cea de-a 98-a adunare generală a Astrei, de care n-a fost
străin. Se împliniseră 1 40 de ani de la prima întâlnire a astriştilor la Braşov, în
1 862, şi 1 4 1 de la constituirea Asociaţiunii, la Sibiu, în 1 86 1 . Ca membru al celei
mai longevive surori a ei, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina, fondată la Cernăuţi, tot în 1 862, şi prezentă atunci la Braşov prin unii
dintre membrii săi de onoare, m-am îmbărbătat când, intrând în amfiteatrul
Colegiului Naţional "Andrei Şaguna" şi fi ind invitat în prezidiu, am dat cu ochii, în
stânga mea, de chipul lui Ciprian Porumbescu. Ştiam, din câte citisem până atunci,
cât de bine se simţise în urbea de sub Tâmpa. O releva corespondenţa, articolele
scrise în presa locală, ecoul operetei Crai-Nou şi altele. Ştiam ceva mai puţin
despre marele prestigiu pe care şi-1 dobândise tinerelul de nici 30 de ani printre
transilvăneni şi cu osebire printre braşoveni.
Mai recent, în seara de 1 O octombrie 2002, am avut o nouă şi importantă
" cu Ciprian Porumbescu, ascultându-i Balada în interpretarea marii
întâlnire
"
violoniste Atsuke Temma, sub bagheta dirijorului Yoichiro Omachi, în cadrul
concertului de gală al Filarmonicii "George Enescu ", susţinut la Ateneul Român, în
cadrul Festivalului dedicat centenarului relaţiilor diplomatice româno-nipone (nu
trebuie u itate tratativele emoţionante privind trimiterea, în timpul primului război
mondial, a unei misiuni medicale japoneze în România, pentru a lupta împotriva
epidemiilor din 1 9 1 7). Chiar dacă nu a mai fost nevoie de acest ajutor,
solicitudinea niponă e de relevat (vezi Arhiva Ministerului Apărări i Naţionale,
fondul nr. 205, dos. Sa, f. 1 1 2- 1 1 4).
Atsuke Temma, una dintre cele mai importante personalităţi ale violonisticii
din Japonia şi din lume, a interpretat pentru întâia oară în Ţara Soarelui Răsare
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Balada lui Ciprian Porumbescu, cu un succes extraord inar. Aveam în amintire
interpretări celebre, precum aceea a lui Ion Voicu, a lui Ştefan Ruha sau a lui Mihai
Constantinescu şi a multor altora, încât m-am putut raporta multiplu, ascultând-o
pe violonista j aponeză. O casetă cu Balada în interpretarea lui Atsuke Temma se
află de câţiva ani la Muzeul "Ciprian Porumbescu " .
Dar experienţa noastră niponă cu Ciprian Porumbescu este ceva mai
cuprinzătoare. De pildă, în aprilie 200 1 , ne-a vizitat septuagenarul Sumiya Haruya,
cel mai bun, constant şi substanţial traducător din română în japoneză, ca şi un fin
istoric literar şi eseist. Datorită muncii lui exemplare, cititorul nipon a putut lua
cunoştinţă de specificul basmelor noastre, de Mioriţa şi de alte poezii, de
Eminescu, dar mai ales de proza lui Liviu Rebreanu (Ion şi Pădurea spânzuraţilor;
pentru Ion a primit în 1 986 cel mai mare premiu care se acordă în Japonia pentru
traduceri), a lui Zaharia Stancu (Şatra) şi, mai cu seamă, a lui Mircea Eliade. De
curând, a definitivat şi tipărit la Tokio ediţia japoneză integrală a poemelor Ade lei
Popescu, în română şi în niponă, cu o prefaţă de marele critic, eseist şi istoric
literar, Kato Suichi, şi cu ilustraţii de pictoriţa Kodama Fusako. Î mpreună cu
Kodama şi cu verişoara lui, pictoriţa creştină Okamoto Sanako, fiica unui mare
artist plastic japonez, ne-au fost, în aprilie 200 1 , oaspeţi la Bucureşti şi la Bilca,
judeţul Suceava. Kodama Fusako (6 1 de ani) a mai fost în România în 1 989 şi în
1 990, descoperind, între altele, virtuţile expresive ale icoanelor noastre pe sticlă de
la Sibiu, Sibiel, Necula etc. pe care le studiază. A scris şi o carte despre pictura pe
sticlă. În 1 990 a avut loc o expoziţie cu picturi pe sticlă, legate de realizările
româneşti, la Cluj-Napoca, iar în 1 993 a publicat o carte inspirată de călătoriile ei
prin Europa, din care o parte însemnată este dedicată României. În iunie 200 1 a
avut o convingătoare expoziţie personală, cu picturi pe sticlă pe teme româneşti la
Osaka, apoi la Iaşi, Suce"ava, Rădăuţi, Gura Humorului, şi în Focşan i, Buzău, fiind
urmată în 2004 de altele la Constanţa, şi de asemenea la Bilca, la secţia de acolo a
Complexului Muzeal al Bucovinei, întâlnindu-1 din nou pe Ciprian Porumbescu.
Din periplul bucovinean, din 200 1 , un punct proape obligatoriu a fost să
ajungem la Muzeul "Ciprian Porumbescu " şi la mormântul lui şi al apropiaţilor lui,
ca şi în peisaj ul ultimilor săi ani. Emoţionaţi de melodia gravă a Baladei,
interpretată de Ştefan Ruha, am călcat locurile aproape pe călcâie. Cei de acolo ne-au
spus că au şi versuri japoneze şi că ni le-ar putea pune la aparat să le ascultăm. Spre
bucuria noastră şi a ghidului, prietenii noştri le cunoşteau şi au început să le
fredoneze. Şi în zilele următoare de documentare i-am auzit " zicând" Balada, iar
eu o însoţeam în gând cu Rapsodiile lui Enescu, pe care marele muzician
bucovinean îl prevesteşte în atâtea privinţe. Cele două pictoriţe ne-au trimis câte o
lucrare pentru Casa Muzeu Bilca, Haruya oferind deja Complexului Muzeal câteva
din traducerile sale. Oaspeţii niponi au fost impresionaţi de viaţa şi opera
compozitorului român, a cărei diversitate le-am punctat-o.
Mergând într-o vizită în Japonia, în noiembrie 1 998, am intrat din când în când
într-un magazin muzical, atraşi destul de des de fotografia lui Sergiu Celibidache,
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cunoscut la noi, cu ani în urmă, prin intermediul lui Corneliu Dumbrăveanu. Cum
spuneam că suntem români, ni se răspundea cu "Ciprian Porumbescu, Balada,
Atsuko Temma, Celibidache", uneori rostindu-se numele lui George Enescu sau al
lui Mircea Eliade. C iprian Porumbescu şi Balada lui mi-au dat Impresia a predomina
când era vorba de cultura românească în Japonia.
În 2003, cu ocazia lansării excepţionale a volumului bilingv de versuri, în
japoneză şi în română, al Adelei Popescu, primul volum de versuri românesc în
Japonia, cu o exegeză extraordinară, Adela Popescu - omul şi opera, primul text al
marelui Kato Shuichi despre un scriitor român şi european, am aflat lucruri noi
despre cariera n iponă a unui muzician român. Astfel, importanta prozatoare
Nobuko Takaghi, foarte populară în spaţiul j aponez, a scris romanul Profeţie
pentro 1 00 de ani, inspirat din existenţa bardului muzicii şi creaţiei spiritual
patriotice româneşti, în partitura Baladei descifrând un mesaj secret, ce prevestea
Revoluţia română din 1 989. Personajul care ar fi decriptat acel text ar fi chiar
Haruya Sumiya, cel mai mare traducător din română. Un alt succes românesc în
Japonia îl constituie apariţia Biografiei adevărate a lui Ciprian Porumbescu, scrisă
de marea pianistă Shoko Takeuchi, cu lucruri noi, ilustraţi i fotografice deosebite,
de bună calitate tehnică, îndeosebi despre prezenţa compozitorului la Viena, bazate
în cea mai mare măsură pe cercetări personale.
Ar fi de reami ntit că în cadrul Societăţii studenţeşti " România Jună" Ciprian
Porumbescu a înfiinţat cvintetul de cameră (în care a activat şi viitorul medic şi
preşedinte al Societăţii, Ion Calinciuc-Boruţeanu, originar din Bucovina), a activat
în corul şi în orchestra acesteia, găsind climat favorabi l desfăşurării talentului său
multiplu. Tot acolo, muzicianul reprezentativ al Bucovinei avea să compună o
seamă de cântece în germană şi în română, în cinstea prietenilor din cor, orchestră
şi cvintet, pe care îi numea " Die alte garde" . Între ele s-a remarcat Zur Errinerung
an die A lte Garde, tradus în româneşte cu titlul Vechea noastră gardă de poetul
Nicu Dracea. Cântecul este semnat Mefisto, cum i se zicea lui Ciprian Porumbescu
la " România Jună" .
Astfel, triunghiul în care îl plasam în copilărie şi în adolescenţă pe tragicul
nostru înaintaş, contemporan cu Eminescu, Caragiale, Slavici, Titu Maiorescu,
Vasile Conta, Nicolae Grigorescu, Andreescu, Ion Vidu, Dimitrie Chireac, pionier
în multe zone ale muzici i şi patriot pilduitor, s-a tot extins, până a devenit un cerc
în jurul globului, cu care ne înfrăţeşte, ne face să-i atragem pe alţii să ne
recunoască şi să se recunoască în noi, ca şi noi în ceilalţi. 1 50 de ani de la fiinţare
în contemporaneitate a acestui mare fiu al Bucovinei şi al României sfâşi!lte acum
peste 60 de ani au rodit mereu, făcând să-I auzim constant pe cel ce la 1 8 ani cânta
"
" Daciei întregi , iar după aceea tot mai mult umanităţii. Ca un vag omagiu, putem
evoca faptul că în multe dintre mediile japoneze în care am vorbit, am auzit
rostindu-se solidar cu noi în loc de Bucovina - Kurilele româneşti.
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Samstag, 1 9. Juli. Eigentlich bin ich schon seit dem 1 6. zu Hause, aber es geht
mir nur um den Titei Die Ferienzeit, den fri.iher anzusetzten ich vergafi. Also heute
Samstag, stand ich mit Proch und Marika zeitlich auf und wir gingen Molke trinken;
es ist ein sehr schoner Morgen. Tauperlen auf den Grashalmen und ein balsamischen
Windhauch weht vom Walde her. Man ftihlt sich so frei, so ungebunden inmitten der
schonen bezaubemden Natur. In der Schaferei tranken wir Molke und kehrten
lauschend und lachend nach Hause um. Nach dem Kaffee - o, herrliche Idee - gehen
wir nach Illischeschti ! Ich, Stefan, Proch und Julo. Lustig und froher Laune wird
fortmarschiert - beim Korzin eingetreten, ein Schnaps getrunken, iim mitgenommen
und schnurstracks ins Wirtshaus gegangen. [ . . . ] . Vor dem Wirtshaus begegneten wir
den Decker, der auch mitging. Ein gutes Dampfbier war der Stoff den wir uns zu
Gemi.ite ftihrten. Nachdem wir eine ti.ichtige Quantitat heruntergebracht hatten,
segelten wir ab nach Hause. Es ging recht rasch, denn der Regen schwebte i.iber
unseren Kopfen und wir ftirchteten nafi zu werden. Also im Galopp ging es i.iber
Stock und i.iber Stein, durch Dick und Di.inn bis wir noch glticklicherweise vor dem
Regen zu Hause anlangten. Hier trafen wir zu unserer Freude den Onkel Mally mit
einem Cousinchen: Josefine Klodnicka aus Radautz - ein krankes Maderle van etwa
1 3- 1 4 Jahren, die zum Kurgebrauche bei uns weilen wird. Zu M ittag essen wir uns
ti.ichtig an und nach dem Essen kroch ich, Stefan und Proch auf den Boden, wo wir
ein Nachmittagsschlafchen machten. Hierauf spazierten wir im Garten herum, auf
einmal wer kommt? Der Jozi aus Suczawa. Er hat schon die Matura gemacht, da
gab's wieder eine unbandige Freude. Wir p1auschten, spielten, unterhie1ten uns recht
fidel und nach dem Nachtmah1 ging's lulu.
Sonntag, 20. Juli. In der Frtih fahrt Proch nach Pozorita. Es tut uns 1eid um
den guten Burschen. Wir begleiteten iim ein Stiick und nehmen mit tranenfeuchten
Augen Abschied. Auch der Onkel Mally ist mit Jozi fortgefahren, endlich auch
·
Tipărim acest text din Tagebuch, omis din lucrarea: Ciprian Porumbescu, Puneţi un pahar cu
vin şi pentru mine (Suceava, 2003), volum ce cuprinde jurnalul şi o parte din corespondenta lui
Ciprian Porumbescu. Foarte important în privinţa cunoaşterii marii iubiri a compozitorului, textul ne-a
fost pus la dispoziţie de 1\ina Cionca, împreună cu traducerea în româneşte, cu unele deosebiri faţă de
cea a lui Leca Morariu din originalul germana-român aflat în păstrarea noastră (D. Vatamaniuc).
Analele Bucovinei, X, 1, p. 5 1--69, Bucureşti, 2003
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Tuncio, so daB n ur Julo und Juzia von Fremden bei uns bleiben. Vormittags ging
ich mit Julo zum Gustav, trafen ihn aber nicht zu Hause. Nachmittags gingen wir
alle in den schonen, griinen Wald, j auchzten, jubelten und freuten uns der schonen
Natur, sammelten Schwămme und besuchten auch meine cumătra. Ich und Julo
waren recht gut gelaunt und waren sehr lustig. Gustav mit dem kleinen Kristl
besuchten uns und wir spielten bis abends Kegel. Auch der Erzpriester
Andrichowicz besuchte uns und fragte nach seinem teueren Sohnchen. Und nach
dem Nahtmahl gingen wir wohin? in's Bettulein.
Montag, 21. Juli. Heute ist ein denkwtirdiger Tag. Es ist gerade ein Jahr da/3
ich B. kennenlemte. In meinem alten Tagebiichel steht es folgenderma/3en : erst am
2 1 . Juli 878 mit Marie und Tante Therese bei den Gorgons und habe sie zum ersten
Male gesehen. (Note stenografice). Also so ware es, seit damals ist ein Jahr
verflossen . . . Wie sich mein Verhăltnis zu B. seit der Zeit gestaltet hat, sagt mein
Tagebuch und hier fuge ich noch hinzu die Bemerkung vom 6 . Juli und 1 3 . Juli.
Frtih ging ich mit Julo und Stefan nach Illischeschti. Beim Korzin traten wir
ein und gingen dann in's Wirtshaus. Wir sitzen gemtitlich und trinken B ier, auf
einmal wer kommt? der Pastor mit Faulhaber . . . Mein Erstaunen und meine
O berraschung war gro/3. Ich freute mich sehr ihn zu sehen, wir plauschten
verschiedenes, er war recht freundlich, nur eines fiei mir auf: als er fortging ladete
er mich nicht - wie er das gewohnlich tut, - zu sich ein. Wir gingen noch zum
Korzin a/3en bei ihm zu Mittag und gingen dann mit ihm nach Hause. Hier legten
wir uns ein bischen in der Scheuer nieder; ich konnte nicht schlafen, Julo aber
schl ief bis spăt. Dann kam auch Czornei, wir schoben Kegel, ich suchte mit Stefan
eine Fuhr flir morgen nach ltzkany, um den kleinen Aleco. Abends begleiteten ich
und Julo die Mădel in's Gewald, gingen bei Perker's vorbei, sahen dort den Hurtig
und sangen " Quo, Quo". Er kam auch heraus, wir aber machten uns aus dem Staub.
Nach Hause angekommen, erfahren wir von Stefan eine sehr traurige Geschichte.
(două rânduri note stenografice) Bravo! Stefan (Note stenografice) Humora. Ich
bin auch recht traurig und mi/3gestimmt, schreibe mein Tagebuch und lege mich
nieder. Warum die ganze Geschichte liber den armen Teufel gekommen ist, wei/3
ich nicht; der Vater aber war dartiber hochst aufgebracht, da/3 wir nach Illischeschti
gehen und nicht zu Hause sitzen. - Und so hat dieser so l ieblich und schon
begonnene Tag so traurig geendet. Es ist der Jahrestag meiner Bekanntschaft m it B .
Wird auch d i e so traurig enden?
Dienstag, 22. Juli. Fri.ih fahren Stefan und Julo nach Humora. Tagsiiber
mache ich fast nichts, da es hei/3 ist. Nachmittags schlafen wir alle. Da kommen
A leco und Viorica aus Jassy. Wir freuten uns sehr. Wir plauschten gemtitlich.
Dann gingen wir in die Schule um die nicht aufgestellten Tumgerăte anzusehen;
hierauf schoben wir bis zum Abend Kegel. Abends spielte ich noch mit M. worauf
wir uns zu Bette legten.
Mittwoch, 23. Juli. Vormittags unterhielten wir uns miteinander, gingen im
Garten spazieren, ich spielte noch mit einer Wasserspritze und die Jnska lachte mir
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aus. Nachmittags fing der Vater einen Schwarm. Wir gingen weit in den Wald
spazieren, sammelten Schwămme. Es war so schon, so l ieblich. Als wir nach Hause
kamen, fing es ftirchterlich zu gieBen an und wir dankten Gott mit trockener Haut
davongekommen zu sein. Abends spielte ich mit Marika, neckte ich mich mit
Juska. Zu Nachtmahl aBen wir unsere gesammelten Schwămme. Der Himmel
lichtete sich und eine schone stemhelle Nacht erinnerte mich an meine vorjăhrigen
Nachtwanderungen nach Illischeschti mit Spendlings. Auch heute mochte ich
gehen, wenn ich mit wem hătte.
Donnerstag, 24. Juli. Es ist abscheul iches Wetter - regnet. V iorica fahrt fort.
Ich langweile mich. Nachmittags mochte ich spazierengehen, aber es regnet. Der
Vater fangt mit groBer Not einen Schwarm. Nach dem Kaffee gehen wir spazieren
und zwar dem Julo und Jozi entgegen, die heute aus Humora zu kommen haben.
Wir sehen den kleinen Ciprianel, der sehr lieb ist. Und wie wir in den Wald
anlangten, kam auch schon Julo den Berg h inaufgekeucht, ich freute mich sehr mit
ihm, so als wenn ich ihn wer weiB wie lange nicht gesehen hătte. Wenn er einmal
ganz weggeht, wird es mir sehr bang sein. Wir gehen alle lustig nach Hause. Jozi
konnte nicht mitkommen. Stefan ist krank, hat Halsschmerzen. Wir legen uns
zeitlich nieder. Ich schlafe mit Julo zusammen.
Freitag, 25. Juli. In der Friih Iese ich und spiele mit der Marika, dann iibe ich
Klavier. Krieche herum etc. Ich bekomme einen Brief von Waldberg. Er ist noch
im Czernowitz, fahrt aber nach Teplitz. Der Brief machte uns viel Vergniigen.
Nachmittags gehe ich spazieren, ebenso auch abends u. so w.
Samstag, 26. Juli. Siehe Freitag, 2 5 . Juli.
Sonntag, 27. Juli. Der Korzin ist seit gestem nachmittags bei uns. Den Julo hat
eine Biene in die Unterlippe gestochen, sie ist stark geschwollen und sieht urkomisch
aus. Ich freue mich wie ein Kind, wir fahren heute nachmittags nach Illischeschti. In
der Friihe gehe ich iu riie Kirche. Hierauf schreibe ich einen Brief an Onkel Michas
und gratuliere dem Frăulein Julitta. Und als der schone goldene Nachmittag kam,
schlug die hiibsche, zarte Poesie in schmăhliche Prosa um. Der Vater nahm die
finsterste Miene von der Welt an, legte sich nieder und erwăhnte nichts mehr vom
Fahren. Ich ging wie abgebriiht herum und wechselte nur fragende Blicke mit
Marika. So haben wir uns auf diese Fahrt gefreut, ich hătte ja mein Herzchen
gesehen und mit mittlerweile ist alles in's Wasser gefallen. Da packten wir uns alle
zusammen und gingen weit in den Wald. Korzin begleitete uns ein Stiick, ging dann
nach Hause. Im Walde badeten wir unsere FiiBe und vergaBen fast die Illischeschtier
Fahrt. Nach Hause angekommen fanden wir die Emma. Wir spielen Kegel bis
abends, begleiteten Emma nach Hause, aBen Nachtmahl. Darnach ging ich mit
Marika durchum bei Perker hineinzugucken was sie machen. Sie saBen in der
Veranda und aBen Nachtmahl. Kamen nach Hause und legten uns zu Bette.
Montag, 28. Juli. Ein schoner Morgen. Ich, Julo und Marika gingen in die
Schăferei und tranken Molke. Nach dem Friihstiick schickten wir nach
Illischeschti. Marie schickte den Mădchen Blumen, Biicher und Noten. Hierauf
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ging Julo zum Fanta und kam nacb einer Weile mit dem kleinen Viktor und zwei
Doppelbinterladem zurilck. Wir gingen auf d ie Jagd. Aber webe! Lieber wăren wir
n icbt gegangen. Im Walde ereilte uns ein so flircbterlicbes Gewitter mit Hagel,
Donner und B litz, daB wir trotz allen Verkriecbens in die Bilscbe waschelnaB
wurden und wie drei R itter von der traurigsten Gestalt nacb Hause umkebrten. Wir
mul3ten alles, Kleider und Wăscbe wecbseln und verflucbten die Stunde in der wir
ausgegangen waren. Nacbmittags kam der Bote aus Illiscbescbti, bracbte einen
Brief von den Mădcben und eine Menge Noten ftir Violine und Klavier. Ich spielte
mit Marika. Dann, es bat sicb schon ausgebeitert, geben wir wieder auf die Jagd,
auf Tauben. Kriecbe a drei Stunden berum und konnten n icbt schiessen. Geseben
baben wir wobl eine Menge Tauben, konnten aber nicbt zum Scbu13 kommen.
Abends spielte icb nocb mit Marika.
Dienstag, 29. Juli. Heute fabrt die Juska scbon nacb Humora fort. Julo und
Aleco fabren mit. Vater bătte aucb fabren sollen, bat sicb s aber iiberlegt. Es ist
drau13en ein trilbes Wetter; man kann n icbt einmal spazieren geben, dtister und
windig. Wir spielen eine Menge. Der Vater gebt nacb Dragojeşti, ich bleibe mit
Marika allein zu Hause. Nacbmittags schlafen wir. Der Vater kam mit einigen
Neuigkeiten, wir plauscbten dann kamen Julo und Aleco aus Gura Humorului. Julo
ist etwas krank.
Mittwoch, 30. Juli. Onkel Mally kommt mit einem Herm Seybel von der
Rusticalbank und mit Jozi. Wir scbieben am Nachmittag Kegel, Julo machte 3
Neuner. Icb spielte mit Marika. Nacb dem Kaffee ftibr Onkel mit Herrn Seybel
fort, Jozi bleibt. Abends gingen wir spazieren. Julo bat einen HexenschuB. Abends
wird bescblossen, um Tuncio zu scbicken.
Donnerstag, 31. Juli. In der Frtihe gebe ich mit Julo nacb Illiscbescbti . Wir
geben zum Korzin dann zum Krămer. Die alte Krămerin ist krank. Wir trinkt:n
Scbnaps, und geben zur Post und dann in's Wirtsbaus. (Note stenografice) trinken
B ier. Im Wirtsbause war der Neumann, der Zachmann und aucb Krămer, wir
bezablen. Endlicb gingen icb, Julo und Korzin fort. Beim Korzin essen wir etwas,
worauf icb und Julo weggeben und zwar bei den Pastors vorbei um jemanden zu
seben denn als wir in der Frilb vorbeigegangen waren, saben wir n iemanden. Wir
waren aucb ziemlicb bekoblt. Julo sah besonders spaBig aus und wir lacbten
fortwăbrend. Aucb unsere Toilette war eine klassiscbe in billonstiefeln und
scbăbigen Hosen. Beim Pastor nebmen wir ernste Mienen an, aber es ging nicbt
recbt. Die Pastorin mit Maria und B lumi waren drauBen, wir grilBten ziemlicb
drollig und kaum waren wir weitergegangen, muBten wir lacben. B. und M. batten
wir also leider nicbt geseben. Mit genauer Not scbleppten wir uns bis · nacb Hause.
Hier fanden wir alles gegen uns. V ater war sebr aufgebracbt. Gegen Abend kamen
Tante Pauline, Tuncio, Zobcia mit Kindern.
Freitag, 1. August. Heute ist beiliger Ilie. Wir geben fast alle in die Kircbe. lcb
ging aucb ein biscben zum Ilie Oniga. Nacbmittags spielten wir Preference, waren im
Wald, spielten Kegel etc. lcb lege micb zeitlich nieder, da icb Halsweb babe.
·
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Samstag, 2 . A ugust. Die Suczawer fahren fort, leider mit ihnen auch Julko. Er
fahrt schon zum Stefanowicz; mir ist recht bang um ihn. Jetzt bleibe ich nur mit
Jozi. Patak hat m ir geschrieben, er will zu mir kommen. Ich schreibe ihm und dem
Waldberg.
Sonntag, 3. A ugust. Es wird beschlossen nach Illischeschti zu fahren. Wir
bekommen aber keine Pferde. Endlich am Nachmittag nach langen Hin- und
Herdrehen gehe ich, Marika, Aleko und Jozi gegen Y2 5 zu FuB nach Illischeschti.
Wir gingen zu Gorgons. Jozi wollte nicht mitgehen da er sehr abgerissen war. Als
wir in's Zimmer traten wurde es mir sehr bange um's Herz und ich wăre am
I iebsten gleich wieder hinausgelaufen. Ich konnte Bertchen kaum ins Auge blicken.
Mina sieht etwas spitz aus. Van de Castle war auch dort. Bertchen kochte uns einen
Kaffee. Der Alte, d ie Alte und der Rittmeister gingen fort zur Hochzeit des
Novitzki. Wir Jungen bleiben zuriick. Auch Anna ist da. Ich sprach mit M ina viei
iiber Hoffmann und Lagler. Auch Lieschen war da. Endlich gegen 7 \12 gingen wir
fort. Den Jozi konnten wir nicht finden, nehmen daher den Lehrer mit, daB er uns
ein Stiick begleite. Endlich oben am Berg trafen wir Jozi und Vater, d ie schon auf
uns warteten. Es ist Stefan gekommen. Nach Hause angekommen, aBen wir noch
Nachtmahl und legten un s nieder um Reflexionen iiber den schonen Tag
anzustellen.
Montag, 4. August. Der Tag vergeht mit verschiedenen Unterhaltungen.
Abends als sich alles n iedergelegt hatte, schlupften ich und Jozi hinaus und wir
schicken nach Illischeschti. Im Wirtshaus trinken wir B ier und gingen dann in
B . . . s Garten. Es war eine wundervolle Mondsnacht und mir ward's so wohl - so
weh. Im Garten schrieben wir den Namen Be . . . s und G. und M. waren da . . . Dann
unter dem groBen B irnbaum ein mit einem Tischtuch gedeckter Tisch. Wir banden
in den Tischtuchecken Knoten und auf dem Tische machten wir aus Blăttern die
Initialen E. W. (Wunder). SaBen ein Weilchen, nahmen uns BHimchen zum
Andenken und gingen heim.
Dienstag, 5. A ugust. In der Friih ich war wie zerschlagen, weckte man mich
auf, ich muBte mit dem V ater nach Strojeşti fahren. Dort ist groBer Parastas. Man
hat nămlich die toten Verwandten der Popowitchischen Familie aus allen
Gegenden zusammengebracht und in eine gemeinsame Familiengruft gelegt. Also
ich kleidete mich in Reverenda und Rasa an und "ftir Moise " ! - Beim Berar stiegen
wir ab, gingen in die Kirche und assistierten bei dem Parastas. Der j unge Berar und
noch ein Zogling (Mateiczuk) waren auch in der Kirche. Alle Herschaften kamen.
Der Vater predigte sehr hiibsch. Nach allem ging ich noch mit dem Vater in d ie
Gruft und besahen uns die Reihe von Sărgen, in denen die edlen Toten ruhten ... Zu
Mittag waren wir bei Popowitcz, wo eine Menge nobler Găste waren, wo wir nobel
speisten und auf recht nob le Art U!JS langweilten. Dann gingen wir zum Berar. Dort
waren der Kelar, der Drogli mit seiner Frau, die auf einem hochst defekten Klavier
etwas spielte und sich zu ihrem Gekrăchze begleitete, wir Iangweilten uns auch
hier, aber demokratisch und fuhren endlich ab. An diesem Tage war Marika nach
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Humora gefahren. Als wir zu Hause anlangten, war sie noch nicht zurtickgekehrt,
nur der gute Jozi kam uns entgegen . Wir tranken Kaffee und gingen der Marika
entgegen . Im Walde war's so schon, wir legten uns hin und erwarteten sie. Richtig
kam sie auch. Wir fuhren nach Hause, al3en Nachtmahl, erzăhlten uns gegenseitig
unsere Erlebnisse von heute und gingen schlafen.
Mittwoch, 6. A ugust. Ich fahre mit Jozi nach Humora, aber fahren tun wir nur
bis zu der Maut, von dort gehen wir zu Ful3. In Humora verblieb ich bis zum 8 fri.ih.
Wir unterhielten uns recht gut, tranken Bier, schoben Kegel (Note stenografice),
badeten etc.
Am 8. A ugust, Freitag ging ich zu Ful3 nach Hause. Um 8 Uhr fri.ih bin ich
ausgegangen und um 1 1 Uhr war ich zu Hause. Vater ist nicht zu Hause, sondem in
Suczawa. Nachmittags schlafe ich, dann spiel ich ein bischen. Abends kommt der
Vater. Er war bei den Gorgons eingetreten . Alles ist dort gesund. Sonst n ichts
besonderes.
Samstag, 9. A ugust. Nach dem Kaffee schreibe ich Tagebuch. Nachmittags
gingen ich, M. und Aleco weit in den Wald spazieren. Mein cumătru Ionica ist
krank. Auf "gurăi " machten wir ein Feuer, brieten Schwămme. Endlich gingen wir
nach Hau se. Tranken Kaffee und abends gingen wir noch in· s Dorf hinunter bei
den Perkers vorbei .
Sonntag, 1 0. A ugust. Ein hăl3liches Wetter nur zum Zuhausesitzen. Erst
gingen wir etwas spazieren um unsere Glieder auszustrecken. Die ganze
Perkersche S ippe begegneten wir auf der Wiese - aber nur zdaleka. (cuvânt
ucrainean şi însemnează: de departe).
Montag, 1 1. A ugust. Gegen Mittag kommen Adolf und Gustav Fanta zu
Besuch. Adolf ist ein ganz lieber Bursch, hat schon rigorosiert und hat auch schon
einen roten Bart. Nachmittags ging ich zu den Fantischen hin, wir hatten vor nach
Illischeschti zu gehen, da es aber fortwăhrend regnete, blieben wir daheim und
spielten Preference. Es wird beschlossen morgen nach Illischeschti zu fahren. Ich
freue m ich schon unbăndig darauf.
Dienstag, 12. A ugust. In der Frtih fahrt Vater nach Humora. Die Fantischen,
Kolomitzki et Victor kommen, holen mich ab und ich fahre mit ihnen nach
Illischeschti . Im Wirtshause al3en und tranken wir, aber sowohl Schnaps als auch
Bier waren schlecht. Wir trennten und daher bald und ich ging zu meinem lieben,
teueren Heiligtum zu den Gorgons. Schon beim Brunnen sagte mir die schone
Karlin, die Mădchen seien n icht zu Hause, sondern mit Anna und Michel nach
Radautz gefahren. Ich ging also hinein. Der Alte und die Alte begrtil3ten mich aufs
herzlichste und nachdem wir einen "Ktimmel " getrunken, setzten wir uns zum
Spielen. Nattirlich mu13te ich auch zum Mittagsmahl bleiben und al3 Ktimmelsuppe
und einen Rindsbraten . Nachmittags spielte ich mit dem Alten Schach und wurde
matt; dann legte sich der Pastor nieder, ich plauschte noch gemtitlich mit der
Pastorin, die auffallend freundlich war; dann kam der Decker, ich ging in den
Garten, spielte mit den Buben und Lieschen Kegel, promenierte etc. Hierauf kam
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auch der Krămer, ich spielte mit dem alten einige Sonaten van Haydn, wir tranken
Kaffee, gegen 6 � Uhr ging ich mit Krămer weg. Begleitete diesen nach Hause,
machte bei ihm noch einen Schnaps und marschierte dann gemi.itlich und froh nach
Stupka. Unterwegs begegnete ich noch den Korzin der zu uns kam. Auch den
besessenen Dumitru Kirste babe ich begegnet (Wettlauf). Zu Hause angekommen
fand ich schon den Vater da und Stefan der auch mitgekommen war. Ich war sehr
gut gelaunt. Mein Gott! Wie werde ich es n icht sein, ich war ja in Liebchens Heim.
Mittwoch, 13. A ugust. Fri.ih war ich mit Stefan bei den Fantischen. Nachmittags
waren sie bei uns. Wir schieben Kegel, musizieren und gehen �ann spazieren.
Abends machen wir dem Stefan, da morgen sein Namenstag ist, Katzenmusik. Der
Adolf hat urkomisch ausgesehen mit der langen Săge und einem alten Mapeau
claque. Ich lege m ich etwas spăter nieder, mein letzter Gedanke gilt B .
Donnerstag, 14. A ugust. Heute ist des armen Stefan Namenstag. Wird aher
schwach gefeiert. In der Fri.ihe gratulieren wir ihm und fahre dann mit ihm und
Victor nach lllischeschti. Wir waren bei Korzin und dann beim Krămer. Ich spielte
mit Krămer Schach und gab ihm zwei Matt. Dann tranken wir einen Schnaps und
aBen sauere Gurken. Stefan muBte eine alte Wette zahlen, bestehend aus 2 Oka
Wein, die wir auch dort gli.icklich ausleerten. Gut bedi.iselt, besonders ich, schoben
wir weg, holten noch den Korzin ab und gingen nach Hause. Unsere Leute saBen
gerade bei Tisch. Wir setzten uns und speisten, nach dem Essen legte ich mich
schlafen . Abends spielten und sangen wir noch verschiedene Lieder.
Freitag, 15. August. Ein sehr abscheuliches Wetter. Kalt, wie wenn schon der
Winter anbrechen wi.irde und flirchterlich windig. Stefan fahrt schon fort nach
Humora. Der Korzin geht auch weg, wir begleiten ihn ein Sti.ick. Nachmittags
gegen 6 Uhr bekommen wir Găste, Berariu mit seiner Frau aus Strojeşti, der Tuzu
und ein gewisser Pauliuc stud. theol., im dritten Jahre. Als ich Tuzu der Marika
vorstellte, hakelte er sich mit den Fi.issen in dem Kotzen an und ware beinahe in die
Nase gefallen. Wir u nterhielten uns recht gemi.itlich, besonders ich mit der Berariţa.
Wir erinnerten uns an unsere alte Liebe, wie sie noch bei der Zucovski und wir
beide tanzen lemten. Sie bekannte mir daB sie mich damals so unendlich Iieb
gehabt hătte und mich durch mehrere Jahre, selbst nach unserer Trennung n icht hat
vergessen konnen. (Note stenografice) Erst nach 1 2 Uhr fuhren sie fort. Es war
sehr finster und wir furchteten daB sie irgendwo umschmeiBen werden.
Samstag, 1 6. A ugust. Das Wetter ist noch immer schăbig. Ich gehe in der
Fri.ihe mit Marika zu den Fantischen um der Frau Kolomitzka zu gratulieren, da
gestem ihr Namenstag war. Am Nachmittag ist es hi.ibsch geworden, ich gehe mit
Vater und Aleea nach Illischeschti. Alles ist zu Hause. Die Mădchen sind ăuBerst
l ieb. B . in einem weiBen Jackchen, wir begri.iBten uns durch 's Fenster. Ein gewiBes
Frăulein Grabowiecki ist auch da. Wir plauschten gemi.itlich mitsammen. B. ist
ungeheuer lieb und ich bemerke erst heute ein gewiBes Interesse, daB sie fur mich
an den Tag legt. Ich beschreibe schon n icht jenes wohlige Geftihl, das m ich immer
in ihrer Năhe beschleicht, auch will ich n icht mehr van ihren seelenvollen Blicken
.
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sprechen, die mir so tief in's Herz dringen, nur das eine will ich sagen, daB ich sie
doch unendlich liehe und ewig liehen werde. Ich spielte mit dem Pastor und auch
m it dem Frăulein Alhertine Grahowiecki. Es wird hesprochen dal3 sie uns Montag
hesuchen. Wer mag sich darauf wohl mehr als ich freuen? Spăt - gegen Ahend
gehen wir fort und fi nden Onkel Mally und Jozi zu Hause.
Sonntag, 1 7. A ugust. Ich, Onkel und Jozi fahren nach Humora, ich kehre aher
mit Jozi hald zuriick. Nachmittags gehe ich zu Fanta, wo wir niheto uns gut
unterhalten, es war so niheto die Namenstagfeier der Frau Kolomitzka. Ahends
peilte ich noch mit Marika und ging dann schlafen.
Montag, 18. A ugust. Heute ist Kaisers Gehurtstag. Ich werfe mich in die
Pfaffenkleider und wir gehen in die Kirche; dort ist Parade. Die Reservisten unter
Anftihrung des Lehrers Czarney machen verschiedene Spektakel, endlich hielt ich
ihnen eine Rede und damit schlol3 die Feier. Nachmittags kam der junge Decker
mit Mani zu Ful3. Wir spielten Kegel, auf einmal kam auch das "Gewitter'', wie sie
sich nannten: M., B., Lis. und Alhertine mit gro13em Lărm und alle sehr gut
gelaunt, inshesonders war Mina sehr lachlustig. Auch der alte Pastor ist
mitgekommen. Bei der Kegelhahn neckte ich mich mit Mina wegen ihres graziăsen
Scheihens. B. war auf meiner Seite und wir verspielten. Wo war mir das Kegelspiel
im Kapfe ich sah nur fortwăhrend die liebe, teuere Bertha an, die heute so
ausnehmend lieh und schăn war. Ihr grlines Perkalkleid lăl3t ihr sehr gut. Ich spielte
dann auch mit Alhertine. Dann plauschte ich mit B. verschiedenes liber ihr
Klavierspiel wahei wir uns sa selig ansehen, endlich sagte ich ihr wie gerne mochte
sie einmal heim Klavier sehen, da ftihlte ich wie mit die Rate in's Gesicht stieg,
dahei sah ich sie so schwărmerisch und so liebegllihend an, dal3 sie bis iibers
Ohrlăppchen errătete. Wir unterhielten uns recht gut. Die Madchen hutschten sich
auch. B . war ftirchterlich ausgelassen. Mina wurde gegen Ende nachdenklich und
traurig. Nachdem sie wegfuhren, wurde es mir sehr bang. Abends kamen auch
Zigeuner die van mir was lemen wollten. Ich spielte die Mikerisch Ha .. a aher es
ging schwer. Und so schlaB dieser ftir mich sa gliickliche Tag.
Dienstag, 1 9. A ugust. Habe sehr schlecht geschlafen und in einem fort an B .
gedacht. Alle Nerven fiehern mir wenn ich an dieses teure Wesen denke. Ich gehe
friih mit Jozi und Lieschen spazieren. Dann zu den Fantischen. Sie kommen
nachmittags zu uns und richtig kamen sie Kolomitzki mit Frau Emma, Adalf,
Gustav und Victor. Man spielte Preference, Gesellschaftsspiele. Ahends fuhren sie
fort, es regnet ftirchterlich.
Mittwoch, 20. A ugust. Ein sehr ahscheuliches Wetter. Wir hleiben zu Hause.
Gegen 9 Uhr jed och kommt auf einmal Onkel Mally mit Stefan, sie wollen nach
Joseffalva zu der Kirchweih fahren. Anfangs wollten wir nicht fahren, besonders
ich wehrte mich dagegen. Endl ich beschlossen wir alle zu fahren. lch werfe mich
in die Kutte, Marie, Jozi und Stefan, alles putzt sich auf s heste auf und wir fahren
auf zwei Wagen. Unterwegs lachen wir sehr viei und waren sehr lustig. Ich
hemerkte zu Maria: "Wir sind zu lustig, ich ftirchte dal3 die Geschichte nicht traurig
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

9

Die Ferienzeit

59

enden soli . " Es regnete in einem fort. Endlich gelangten wir in Tolova an, steigen
bei der Kirche ab, in der eine Menge Volk war. Wir hatten keinen Platz und ich mit
Marika krochen auf den Chor, von wo wir eine prachtige Aussicht hatten . Da uns
zu heil3 wurde, stiegen wir hinunter und standen eine Weile draul3en. Da kamen
auch die Pastorichen mit den Madchen ein voller Wagen. Ich begrtil3te sie blol3,
macht B. aufmerksam dal3 sie im Gesicht verschmiert sei und drtickte mich,
wlihrend sie alle mit Marie und Jozi in die Sakristei gingen. Ich schlenderte mit
Stefan herum, gingen zum Druzbacki, dort waren eine Menge Pfaffen, die
Fantischen etc. Wir tranken einen Schnaps und gingen dann wieder fort. Draul3en
regnete es, in der Kirche predigte ein Franziskaner in ungarischer Sprache, es war
nicht wohin zu gehen und îch verfluchte die ganze Kirmel3. Endlich war' s zu Ende.
Der Vater war flirchterl ich wtitend, dal3 ich nicht neben ihm gestanden bin. Die
Gorgonischen fuhren zum Druzbacki. Der V ater wollte nicht hingehen. Ich, Stefan
und Marie spielten die traurigste Rolle von der Welt. Fuchtig, wie wir iiber den
Vater waren, wollten wir zu Ful3 nach Hause gehen. Stefan sagte in seiner
Wutanwandlung dem Czorney er soli die Katz bei Krakau lecken. Endlich kam der
Wagen und wir fuhren fort. Stefan und Jozi jedoch gingen. Stefan hatte dem Vater
gesagt, wir sollen auch zum Druzbacki gehen; dieser schnauzte ihn mit einem:
"
"Rechts um an. Jozi bekam auch seinen Teil, - kurz und gut - alles war in der
scheu131ichsten Laune der Welt. Nur der arme Onkel suchte das ganze zerriitete
Werkl zusammenzuhalten. Als wir endlich zu Hause waren, bemiihte sich alles
diese schabige Kirchweih zu vergessen. Wir spielten abends Tarok.
Donnerstag, 21. A ugust. Es regnet fort. Onkel und Stefan fahren trotz des
abscheulichen Wetters fort. Ich gehe zum Fanta. Dort ist der Schamagl, der mich
fortwlihrend "per du " tituliert. Von Fanta erfahre ich dal3 die Gorgonischen
Madchen sehr viei gelacht haben bei der Druzbackischen Tafel und der alte Pastor
sich einen kleinen Fetzen abgeholt hat, dann das nichts besonderes dort war. - so
dal3 ich endlich froh war nicht hingegangen zu sein. Nachmittags kam Adolf zu mir
und wir spielten Preference. Jozi war den ganzen Nachmittag beim Fanta.
Freitag, 22. A ugust. In der Frtih heitert es sich aus und es verspricht, ein
schoner Tag zu werden. Ich gehe zum Adolf und wir besprechen nachmittags den
Jozi, der nach Humora geht bis auf die Obczina zu begleiten. Das geschah auch.
Unter Sang und Klang zogen wir durch den Wald bis zur Obczina, tranken dort ein
Glas Wein und gingen zum Forstwart Zitny. Hier trennten wir uns vom Jozi, der
den Weg nach Humora einschlug, wlihrend ich und Adolf beim Zitny eintraten .
Hier fanden wir Gustav und Victor. Der Zitny ist ein sehr Iieber Mensch ein
Mahrer von echtem Schrot und Kom und ein derber gerader Michel. Seine Frau,
hat etwas ungemein Anziehendes, machte auf mich einen sehr guten Eindruck.
Hoch wie eine Tanne, schlank, schon und kraftig gebaut, kurz zum Hinwerden. Wir
tranken dort Kaffee, rauchten, lauschten, es war so gemtitlich mitten im Wald und
fuhren endlich fort. Auf der Obczina tranken wir noch einen Wein und fuhren
weiter. Auf der I lischanka aber stieg ich mit Adolf ab und gingen zu Ful3 in voraus.
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Endlich verloren w i r den Wagen h inter uns und glaubten e s wăre denen was
passiert, da wir sie n icht mehr h inter uns horten. Wir hatten schon einen
bedeutenden Vorsprung gewonnen und muBten nun schmăhlichst umkehren.
Endlich merkten wir, daB sie einen anderen Weg durch den Wald eingeschlagen
hatten, diesen traten wir nun jetzt auf an und ka�en endlich spăt nach Hause. Ich
erzăhlte der Marika meine Erlebnisse und legte dann mich n ieder.
Samstag, 23. A ugust. Nach dem Kaffee machte mir der Vater den Vorschlag
ftir dieses Jahr nach Wien zu fahren. Nichts iiber einen guten Vorschlag, lăcherlich
womit soli in Wien leben? das sagt er mir nicht. Ich gehe ein bischen zu Adolf.
Kam dann nach Hause und komponierte einen Galopp: Zwerch iiber den Berg.
Nachmittags kommt Adolf zu mir, dann Victor, dann . unverhoffter Weise Deker
Wilhelm und Mumy. Wir spielten Kegel. Plătzlich da kamen Onkel und Tante
Strigi. Spăter kam auch Korzin . Gegen abend gingen die Illischeschtier weg. Wir
bleiben allein, plauschten eine Menge und legten uns nieder.
Sonntag, 24. August. Der Vormittag verging sehr angenehm. Nachmittgas fahre
ich mit Marie zu Gorgons. Es war ein sehr hiibscher Tag und wir furhen sehr gut. Die
Mădchen waren mit den Alten vome im Gărtchen und sahen uns schon vom weiten.
Nach BegriiBung gingen wir in den Garten. Ich spielte mit dem Alten Schach und
gab ein Matt. Dann spielte ich mit ihm zwei Beethovensonaten, worauf wir Kaffee
tranken. Die Mădchen erzăhlten von ihren traurigen Erlebnissen in Joseffalva. Mina
krănkte mich sehr; ich fragte sie nămlich wer den Kaffee eingeschenkt habe, da er so
siiB sei und sie schnauzte mich mit einer wiitenden Miene an: "Das kann ihnen doch
egal sein. " Ich war wie abgedriickt und sprach wăhrend der ganzen Zeit kein Wort
mit ihnen. B . muBte meine Verstimmung bemerkt haben, denn sie versuchte es ofters
durch freundliches Anblicken und Sprache mich wieder gut zu machen. Beim
Abschied reichte ich ihnen n icht einmal die Hănde. Wir traten beim Heimfahren
beim Korzin ein und kamen wohlgemut zu Hause an.
Montag, 25. A ugust. In der Friih schreibe ich ein Gesuch an die Sozietăt um
ein Stipendium ftir Wien. Da kommt plotzlich der gute Bucher mit dem jungen
Comoroşan. Es freute mich ungemein. Die guten Burschen sind zu FuB aus
Komaneşti gekommen. Wir spielten Kegel, nachmittags Preference. Abends
plauschten wir gemiitlich im Pavilion.
Dienstag, 26. August. Ich hătte nach Strojeşti fahren sollen, es wurde aber
nichts daraus. Ich begleite Bucher und Comoroşan ein Stiick da sie schon
fortgehen, worauf ich mich den ganzen langen Vormittag langweile. Nachmittags
kam der junge Deker und ich plauschte mit ihm gemiitlich . Der offenbarte zu
meinem Entsetzen daB Fritz Kipper in die B. verliebt sei . GrăBlich ! Ich schweige
weiter. Die moglichen und unmoglichen Kombinationen die ich mit aus dieser
Nachricht bilde sind unzăhlige und ich schreibe sie auch gar nicht nieder.
Vederemo! Abends gehen wir alle spazieren gegen den Wald zu mit Gustav und
Deker. Letzterer geht nach Illischeschti und wir gegen Ionică. Stefan kommt zu
FuB aus Humora. GroBer Jubel. Abends Langwei le en familie.
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Mittwoch, 2 7. A ugust. Heute ist Mariechens Namenstag. Sie bekommt eine
Menge Gratulationen. Es war fii r heute eine Waldpartie anberaumt, die aher die
Humorer abgesagt haben, ist nichts daraus geworden. Auch Pastors gratulieren en
masse. Nachmittags gie13t es entsetzlich, wir ennuyieren uns wieder en familie mit
Hinzuziehung des Czorney. So ging auch endlich dieser Tag v orbei.
Donnerstag, 28. A ugust. Stefan fahrt fort und ich begleite ihn bis Humora.
Besuche die Kegelbahn, den Popovici, sehe und spreche Spendling, der nach
Broskautz fahrt und ich fahre gegen 4 Uhr mit Jozi und Onkel nach Stupka.
Freitag, 29. August. Onkel und Jozi fahren frlih fort. Ich schreibe die Polka
M-Ile Malvinchen um sie den Morariu zu schicken. Vater ist wieder in einer
Teufelslaune. Nachmittags gehen wir ein bischen spazieren. Nach Hause
angekommen empfingen wir Găste und zwar Adolf, Gustav, Pepi, Kristl. Wir
schieben Kegel, j ausen, plauschen. Als sie fort waren spielte ich mit Marika. Die
Pastors waren so freundlich nur ihren Bogen zu schicken, da ich den meinigen nach
Czernowitz zum Bohnern geschickt habe.
Samstag, 30. August. Kristl und Adolf gehen zu FuB in' s Gebirge. Ich begleite
sie bis Humora. Hier kehren wir bei Kolomitzki ein. Auch die Striglischen sind heute
nach Humora gefahren. Al3 zu Mittag, ging baden. Nach dem Kaffee ging ich zum
Onkel, traf aher niemanden zu Hause. Erst unterwegs begegnete ich ihnen. Gegen 7 lh.
abends ging ich z u Fu13 nach Stupka. Stefan begleitete mich ein weites Stlick, dann
schritt ich aus und nur mit meinen Gedanken und mit meiner Pfeife zog ich vergnligt
weiter. Es war eine wundervolle Mondnacht. Die Reichsstral3e lag verădet - Stille
ringsumher - nur hie und da stărte das heisere Geschrei eines Nachtvogels die heilige
Waldesstille! Ich ging liber die Ilischaka, machte daher einen grol3en Umweg, sandte
von hier aus noch tausend Gri.il3e meinem teueren . . . , dal3 ich heute in Humora habe
durchfahren gesehen und kam endlich um 1 2 Uhr nachts in Stupka an. Alles schlief.
Ich ging zum Kasten uns suchte Essen, da ich flirchterlich hungrig war, fand auch ein
Stlick Braten, verspeiste es und legte mich nieder. Das war ein schăner Tag und eine
schăne Nacht.
Sonntag, 31. A ugust. Alles machte gro13e Augen mich zu Hause zu sehen.
Wir schicken nach S uczawa und nach I l lischeschti. Vater ist in der Kirche.
Nachmittags gehe ich mit Marika zu Ful3 nach I l lischeschti. Zuerst waren wir auf
einige Augenblicke bei Korzin eingetreten. Dann gingen wir mit Korzin hinauf. M.
ging zu Gorgons. Ich wollte nicht auch gleich mitgehen, da die Mădchen allein zu
Hause sind. Die Alten sind mit dem Schwiegersohn aus England Grunwald, der zu
Besuch gekommen ist, nach Radautz gefahren. lch ging mit K. in seinen Garten,
dann zu den Mădchen. Minchen und Bertchen waren wieder ausnehmend lieb und
lăngst stand schon der Mond am Himmel als wir uns trennten . Die lieben Mădchen
begleiteten uns bis zum Krămer, worauf ich und M. zum Korzin gingen. Kaum
hatten wir uns niedergesetzt, kam auch der Vater herangeschlichen und wir
machten uns samt Korzin auf dem Weg. Es war eine wunderschone Mondnacht so
rechl zum Heimgehen zwerch i.iber den Derg und ich plnuschte gemi.itlich m it
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Marika. A u f der seratura begegneten w i r den Gustav mit Wagen u n d fuhren mit
ihm bis nach Hause.
Montag, 1. September. Alle drei fahren wir nach Strojeşti, lassen den Vater
dort i m Hof und fahren nach Suczawa. Auch die Berars fahren hinter uns. In
Suczawa steigen wir bei Otto ab. Dieser besorgte uns verschiedene Einkliufe,
darunter ein paar Stiefletlen flir mich und gegen 6 Uhr fuhren wir wieder nach
Strojeşti, stiegen im Hof ab, gratulierten der Frau (heute ist ihr Geburtstag), afien
Zwetschkenknodel und flihren fort. Auch beim Berar waren wir auf einige
Augenblicke eingetreten. D ie Berariţa scheint was broiges zu sein, vielleicht weil
ich sie so wenig beri.icksichtigte.
Dienstag, 2. September. Ich drehe mich den ganzen Tag herum, mache ein
Gedicht und ein Lied dazu: An . . . . Abends Kobylanschi aus Humora.
Mittwoch, 3. September. Fanta fahrt mit Kobylanski nach Humora. Ich gehe
zu FuB nach Illischeschti. War beim Korzin, beim Fritz Kipper, der sehr freundlich
war, jedoch hin und wieder etwas schalkhaft liichelte, trank im Wirtshause zwei
G las B ier, war beim Krlimer, spielte dort mit Deker Schach, gab ihm ein Matt und
ging nach Hause. Grunwald ist heute schon fortgefahren, die Alten haben ihm nach
Itzkany begleitet. Lagerl hat mir geschrieben, daB er Samstag kommt. Prosit!
Donnerstag, 4. September. In der Fri.ih schlendere ich herum. Korzin kommt,
nachmittags gehen wir in den Hof, dann begleite ich den Korzin bis zum Ion
Melzer und kehre langsam zuri.ick.
Freitag, 5. September. Fri.ih wird nach Humora und die Tante Fanny
geschickt. Ich spiele etc. Gegen abend kommt Tante Fanny mit Jozi.
Samstag, 6. September. Ich, Tante, Jozi fahren nach Suczawa. Jozi bleibt
zuri.ick und ich fahre mit der Tante zum Bahnhof, da sie nach Seret fahrt. Kehre in
die Stadt zuri.ick und fahre dann mit Jozi abermals zum Bahnhof, um den Lagler
abzuholen. Richtig! Kam er auch. In Suczawa besorgte ich noch einige Geschlifte
beim Bezirkshauptmann. Hole den Tuncio ab, spreche mit Hurtig, der mich zu
besuchen verspricht und wir fahren fort. Der Weg dauerte ziemlich lange, da die
Pferde schon mi.ide waren. N ichtsdestoweniger lachten wir viei . Lagler machte
nati.irlich schockweise schlechte Witze und so ging es bis nach Hause. Wir aBen
N achtmahl, plauschten noch und legten uns nieder.
Sonntag, 7. September. Promeniere fri.ih im Garten herum, gehen in die
Kirche, in den Hof, nehmen Rahm. Die setzen sich zum Tarok, ich spiele mit
Marika. Um 4 Uhr nachmittags fahren ich, Vater, Lagler und Maria nach
Illischeschti. Unterwegs lachten wir viei. Lagler saB schlecht, endlich langten wir
an. Alles war zu Hause. Ich spielte mit dem Alten bis zum Kaffee. Nach diesem
unterhielt ich mich fo rtwăhrend m it den Mădchen, Lenka war auch d a . Wir gingen

a l l e zu ihr. Auf dem Rtickweg bot mir B. eine Stechbl u mc an und mcintc ich soli te

m ich stcchcn, ich sagc: "Ftir Sic, mein Frtiu lein, wcnn es lhncn V ergntigen macht,

tue ich ' s gerne" und wie i c h d i c R l ume nehmen w i l l , zog s i e d ie Hand zurilck:

"nein, ich w i l l n icht dal3 S ie

sich

wch tun". Dieser

Abend ist
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Ich habe mich sehr viei mit B. unterhalten. Wir saBen im Salon alle beisamen, da
baten m ich die Madchen, ich mochte was spielen, und zwar eine Doina. Ich spielte
sie und dann : Du bist wie eine Blume. Gott wie wird es mir da, die Hand zitterte
und kaum daB ich eine Saite drticken konnte, so zart, so geheimnisvoll vibrierten
die Tone im weiten Saa) bis sie das Ohr der Liebsten trafen und ihr Kunde brachten
von meinem Weh, von meiner Liebe, und hoher hob sich ihr schoner Busen,
rascher pochte das Herzchen und schien die zarte Hi.ille sprengen zu wol len, da
neigt das Lied sich dem Ende zu - noch ein Strich und ein tiefer Seufzer entringt
sich der teueren Brust - ich war so bewegt, daB ich nicht im Zimmer bleiben
konnte. Im Laufe des Abends plauschten wir noch viei. Die Alten spielten mit
Lagler Tarok. Beim Nachtmahl, es war Reis und Karafiol-Pilaf - saB ich an Bs.
Seite und plauschte mit ihr so lieb. Sie zeigte mir ihre Hand, wie ich so schon und
so klein fand. Spat schon gegen 1 1 Uhr trennten wir uns von den Lieben mit
freudigen Herzen und heiterem Sinne. Lagerl ist ganz vergni.igt und gefallen ihm
die Madchen auch ganz gut. M ina dagegen halt Lagler ftir zu grob. Nach Hause
angekommen, plauschten wir noch mit Otto und. Jozi und legte uns zu Bette.
Montag, 8. September. Vormittags kam der kleine Hurtig zu uns. Nachmittags,
gingen ich, Lagler, Otto, Hurtig und Jozi zu FuB nach Illischeschti auf ein Glas B ier.
Aus einem Glas wurden aher 7 oder 8 Halbe. Auch Fritz Kipper war eine Weile mit
uns. Er hatte die Madchen zum Van de Castle begleitet, ich habe sie nur von weitem
gesehen. Gegen 8 Uhr schoben wir ab, nachdem Hurtig noch eine gebratene Henne
aus der Judenrohre gestohlen hatte, die ich nachtraglich bezahlen muBte. Ich und Jozi
gingen zu FuB, die tibrigen nahmen sich einen Wagen.
Dienstag, 9. September. Tagstiber unterhielten wir uns recht gut, spielten
Kegel, Karten, gingen spazieren etc.
Mittwoch, 1 0. September. Heute nachmittags sollten wir mit Lagler noch
einen Abschiedsbesuch bei Gorgons machen, aher leider mit der Natur launischen
Măchten ist kein ew' ger Bund zu flechten. Fri.ih avisierte Marie die Mădchen daB
wir kommen. B. antwortete Mina hătte Kochwoche - was Marie ftir Kopfweh las
und B. hatte etwas zu bi.igeln und konne des roten Stagls wegen nicht mehr
schreiben. Wir lachten viei liber diesen "roten Stagl " und vergebens wandten und
drehten wir uns um nach Illischeschti zu gehen, V ater war n icht einverstanden und
so bleiben wir zu Hause. Hurtig ging heute fort. Abends gingen wir zu den
Zigeuner, die inmitten der "ţigănimea" ein groBes Feuer gemacht hatten. Wild,
gespensterhaft umstanden diese halbnackten, abgezerrten vom Wetter und Sonne
gebrăunten Gestalten das Feuer und grinsten uns mit ihren Elfenbeinzahnen an. D ie
Musikanten spielten, endlich losten sich einige aus dem d ichten Kreise und fingen
an ums Feuer herum wie Indianer zu tanzen. Es war recht possierlich, aher auch
hochsts malerisch. Ich spielte auch mit den Kerlen eine Hora, dann gingen wir fort.
Lagler war ganz entztickt. Am Rtickweg sahen wir ein groBes Feuer und dachten es
brenne bei uns. Voller Angst liefen wir nach Hause, es brannte i n Dragojeşti .
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Donnerstag, 1 1. September. Der Vonnittag verging hochst angenehm. Otto
fahrt fort. Nachmittags gehe ich (gegen den Willen des Vaters) aher weil ich schon
emport war daB er schon wieder nicht nach Illischeschti gehen wollte, mit Adolf
Fanta nach Illischeschti. Gustav und Kristl sind schon voraus gefahren, vielleicht
bringen wir eine Kneipe zusamamen. Ich gehe mit Adolf zu Krămerin und dann
zum Fritz. Endlich kamen die tibrigen. Wir essen beim Fritz Nachtmahl, gehen
dann in's Wirtshaus, trinken B ier, singen. Fritz bekommt ein Telegramm, auf
welches hin er uns verlaBt, da er einzupacken und morgen nach Wien zur
Offziersprtifung fahren muB. Etwas bekohlt, setzten wir uns auf und fuhren nach
Hause. Ich habe m it Adolf Bruderschaft getrunken. Gustav hat die ganze Zeche
gezahlt. Der Weg war furchtbar schlecht, wir konnten nur Schritt flir Schritt fahren
da es stockfinster war. Zu Hause schlief schon alles als ich ankam.
Freitag, 12. September. Es regnet ftirchterlich. Lagler făhrt fort, es ist uns
recht bang um ihn, ich begleite ihn bis ltzkany. Hier treffe ich noch den guten Fritz,
der auch eben wegfahrt. Mit bangem Herzen trenne ich mich van den Iieben
Freunden und fahre nach Suczawa, hole die Tante Fanny ab und fahre unter
stromendem Regen nach Stupka. NaB und erfroren langten wir an.
Samstag, 13. September. V ater ist fuchsteufelswild. Der heutige Tag war sehr
traurig. Der einzige Jozi erheiterte uns nach mit seiner Gegenwart.
Sonntag, 14. September. Jozi fahrt schon nach Humora. Nachm;ttags gehen
wir in den Wald. Onkel Strigi, Stefan und Aleea kamen, die in das schon eint6nige
Leben etwas Heiterkeit brachten. V ater wird etwas gefligiger.
Montag, 15. September. Ein hochst langweiliger Tag. Die Tante packt,
morgen fahrt sie weg. Am Nachmittag besuchten wir d ie Fanta' s mit Kristl. Wir
gingen spazieren.
Dienstag, 1 6. September. Die Striglischen fahren fort. Jetzt bleiben wir ganz
allein zu Hause. In der Friihe gehe ich zu Fanta' s, nachmittags gehe ich nach Illi.
Die Madchen sind allein zu Hause. Die Alten s ind nach Frassin. Das war auch
wieder so ein goldener Tag. Ich unterhielt mich prlichtig, spielte m it M ina eine
Partie Schach und wurde Matt, neckte mich mit B . etc. etc. B . war auBerst lieb. Die
Mlidchen plauschten und erzlihlten eine Menge. B. d ie d ie Kochwoche hatte,
machte uns Kaffee, schenkte uns so lieb ein zum Aufessen. Noch viei wurde
gesprochen. Lenka war auch da und imitierte d ie Pastorin indem sie ihr Kleid und
die Haube anzog. Gegen 6 Uhr ging ich fort mit Wehmut im Herzen. Als ich schon
drauBen war, spielte mir B. einen Marsch, die stiBen Klange begleiteten mich bis
nach Hause. In der Nacht fieberte es mich, ich fantasierte entsetzl ich, der Kopf
brannte mir wie Feuer und das Blut floB mir in den Adern wie heiBes Biei. Das
macht d ie Liebe.
Mittwoch, 1 7. September. In der Friihe gehe ich zum Adolf, hale ihn ab und
gehe mit ihm nach Illi. zum Krămer. Dort essen wir Mittag. Nchmittags ging ich zu
Gorgons. Die Madchen waren eben fertig zum Ausgehen, sie gingen auf die Post.
Ich sp i e l te m i t dem A lten. B e i m Kaffee, d ic Mădchcn warcn auch schon da,
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plauschte die Alte sehr viei und erklarte dafi sie gegen die jungen Manner recht
grab sein kann. Auch bekamm auch ich einige Puffer, weil ich bemerkte, dafi man
nicht ihretwegen sondem der Madchen wegen in' s Haus komme etc. Da
Epaminondas seit gestem da ist, gehe ich zu ihm um wegen eines Quartiers in
Wien zu sprechen. Er war sehr freundlich und versprach mir flir die erste Zeit sein
Quartier. Endlich kam Adolf holte mich ah und wir gingen fort. Bei Pastors sahen
wir noch die Madchen im Garten. Wir griiBten und gingen vergniigt zwerch iiber
den Berg.
Donnerstag, 18. September. Vormittags nichts. Nachmittags ilberraschte
mich Stefan, der schon zu bleibenden Aufenthalte hierher gekommen ist. Wir
freuten uns sehr mit ihm, kilfiten ihn und waren sehr vergnilgt. Es ist dies wieder
einmal dafi die Familie so ganz allein beisamen ist.
Freitag, 19. September. Stefan geht friih in den Illischeschter Wald um
seinen Dienst zu verrichten und da es sehr schon ist, begleitete ich ihn. Wir streifen
im schonen Wald in die Kreuz und in die Quere und gegen 2 Uhr nachmittags
kamen wir nach Hause. Wahrend des nachmittags kam Dr. Prater aus Humora mit
seiner Tochter. Er wurde zu einem Bauer gerufen. Abends fuhr er weg. Wir gingen
noch spazieren.
Samstag, 2. September. Heute ist Mariageburt und ein sehr schoner Morgen.
Es drangt mich hinaus in's Freie. Die Madchen fahren heute nach Radautz und ich
mochte sie geme auf der Strafie noch begegnen; daher gehe ich mit Stefan
spazieren gegen die Obczina. Adolf und Kolomitzki schlossen sich uns an. Wir
gingen zum Zitny, aher bewufiten Wagen sahen wir nicht. Nachmittags gingen wir
zu Fanta' s mit Marie und langweilten uns dort zur Abwechslung. Abends schrieb
ich bis spat im Tagebuch. Stefan konnte lange nicht einschlafen und machte
Spektakel . Gute Nacht B. Gute Nacht M. die schlafen schon sicher schon beim
Kupfer. Es ist I l Uhr.
Sonntag, 21. September. Ich gehe sehr zeitlich friih zum Gustav und fahre mit
ihm und zwei Hegern auf die Jagd. Ich selbst babe auf zwei Hasen gepfuscht. Es
wurde nichts erlegt. Gegen zwei Uhr kamen wir zu Hause an. Hier ist schon alles
vorbereitet um auf den Chram nach Strojeşti zu fahren. Ich machte mich so nett als
es eben bei meinen schabigen Kleidern moglich ist, auch schon und wir fahren alle
4. Stefan kutschiert. In Strojeşti, wie wir beim Pfaffen einfahren wollen, kommt
uns die Dienstmagd entgegen und sagt, dafi niemand zu Hause ist. Da hast es. Also
zuriick und wohin? Hei nach Illischeschti ! Wer beschreibt meine Freude. Ein
schoner Tag, guter Weg, gute Pferde und die Aussicht nach Illischeschti zu fahren.
Wiewohl ich wufite dafi die Madchen nicht zu Hause sind, beschlich mich doch ein
so wohliges Geflihl und ich war so froh und vergniigt, wie schon lange nicht.
Stefan hingegen, brummte eih in einen fort. Die alte Pastorin war allein zu Hause
und war sehr erfreut tiber unseren Besuch. Auch den Epaminondas besuchte ich
und der Vater. Lenka kam auch herilber. Nach dem Kaffee fuhren wir fort. So
schloB der Strojester Chram.
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Montag, 22. September. In der Fri.ih komponiere ich eine Noktume die ich
Bertha taufe. Gegen Abend gehen wir in· s Dorf spazieren. Abends spielten und
sangen Stefan und Marie, ich lag auf dem Kanapee und trăumte.
Dienstag, 23. September. Ich und Stefan gingen fri.ih nach Illischeschti. Esrt
waren wir auf der Post, dann begleitete ich ihn in die Forstverwaltung und ging dann
zu Gorgons. B . sal3 im ersten Zimmer an der Maschine noch im Morgenneglige, den
Kopf in ein weil3es Ti.ichelten eingehi.illt so lieb, so reizend, die Alte hantierte herum,
der Alte spielte. Mina war in der Ki.iche beschăfti� . Wir plauschten eine Weile,
fri.ihsttickten. Dann spiele ich mit dem Alten bis zu Mittag. Nach dem Essen gingen
wir in den Garten, ich kletterte auf einen Nul3baum und schi.ittelte Ni.isse hinab. Dann
aBen wir Weintrauben, lachten, scherzten in's Unendliche. Hierauf ging ich in das
Zimmer und spielte wieder bis zum Kaffee, worauf wir gemi.itlich beisamen sal3en
und uns aufs angenehmste unterhielten. Ich blieb bis nach dem Nachtmahl. Um 8�
ging ich mit bangem Herzen fort. Krămer begleitete mich, lieh mir einen Schal, da es
sehr kalt war. Spăt abends kam ich zu Hause an. Alles schlief schon.
Mittwoch, 24. September. Ein sehr trauriger Tag. Friih morgens sagt mir
Stefan dal3 Vater wi.itend dari.iber war, daB ich gestern so lange bei Gorgons
ausgebl ieben bin. Jetzt ril3 mir die Geduld. Ich packte zusammen und war fest
entschlossen fur immer fortzugehen. Marie liel3 mich n fcht meine Sachen nehmen.
Nun, so nahm ich meine Zeugnisse und packte mich fort nach Humora. Von hier
aus werde ich u� meine Sachen schreiben und dem Vaterhause Valet sagen. Ich
brauche die Guarde des Vaters nicht, will nach Czemowitz gehen und lieber dort
betteln, als von der Laune eines brutalen Menschen abhăngig zu sein. Traurig
schlich ich den Weg bis Humora. Hier fand ich alles gesund.
Donnerstag, 25. September. Ich schreibe mein Tagebuch. O ich bin ein sehr
anner. Ich schreibe nach Hause, schicke aber den Brief nicht weg. Ich verblieb bis
D ienstag, den 1 . Oktober in Humora und verbrachte die Zeit sehr angenehm; ging
mit Jozi Fische fangen, besuchte die Czerniavskischen, wohnte selbst einer
Unterhaltung dort bei, ging zu den Kleinbergischen, spielte viei Violin, sah einmal
die Mali, die beim Bezirksrichter d ient etc. kurz amusierte mich recht gut.
Am Dienstag, 30. September, fuhr ich nach Hause. Zu Hause bleib ich nur bis
Mittwoch nachmittag, da ich in einer gereizten Stimmung ohnehin schon war und
mich der Vater noch ărgerte, packte ich mich zusammen und ging nach Bajascheschti.
Unterwegs wurde es mir flirchterlich bange, aber ich wollte nicht umkehren. In
Bajascheschti ging ich zum Brăilean und blieb bis Freitag friih. Wăhrend dieser Zeit
besuchte ich in Komulunczi den Arway etc. und habe mich im allgemeinen recht gut
unterhalten. Aher da zog es nicht gewaltsam nach Hause. Freitag packte ich mich
zusammen und ging fort. Brăilean gab mir noch (Note stenografice). Nachmittags
gegen 3 Uhr kam ich nach Hause an. Alles war recht freundlich gegen mich und ich
nahm mir vor alles zu vergessen. Vater schlug nur am abends nochmals vor nach
Wien zu gehen, ich wollte anfânglich nichts davon wissen.
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Der Samstag, 5. Oktober, war wieder ein angenehmer, andererseits aher auch
trauriger Tag. Ich ging namlich mit Marika zu FuB nach Illischeschti um von
meinem Liebsten, daB ich habe Abschied zu nehmen. Alles war zu Hause, auch
Lichtenberger war da. Wir unterhielten uns bis gegen Abend, dann aher adieu
teures Bertchen, mit blutendem Herzchen driickte ich dem teueren Wesen zum
Abschied das siiBe Handchen, noch ein feuchter Blick und ich soli das teuere
Wesen ein ganzes Jahr nicht sehen. Ich ware in Tranen ausgebrochen, aher ich
durfte nicht - ich darf ja mit keiner Miene andeuten daB mir dieser Engel so teuer
ist. Also adieu teuere B. lebt wohl! Gott schiitze dich! Auf Wiedersehen! Und
bangen Mutes ging es liber den Berg - den ich so bald nicht iiberschreiten werde.
Noch einen B lick nach dem teueren Illischeschti, noch ein GruB und verschwunden
war das l iebliche Dorfchen im Dunkel der Nacht. Traurig ging ich an der Seite
meines l ieben Schwesterleins nach Hause.
Montag, 6. Oktober. Ich fahre mit Gustav Fanta nach Humora. Es ist namlich
beschlossen, daB ich schon Mittwoch nach Czemowitz und Donnerstag nach Wien
fahre. Ich beurlaube mich vom Onkel Mally, Tante etc. etc.; bespreche mit Jozi
unsere Reise und abends bin ich wieder zu Hause.
Dienstag, 7. Oktober. Vergeht unter verschiedenen Vorbereitungen zur Reise.
Mittwoch, 8. Oktober. Vormittags wird eingepackt.
Nachmittags wird vorgefahren, adieu teueres Stupka! Adieu meine Lieben meine teueren heimatlichen Gefilde.
Lebet wohl auf Wiedersehen.
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TIMPUL VACANŢEI
CIPRIAN PORUMBESCU

Sâmbătă, 19 iulie. De fapt, sunt de la 1 6 iulie acasă însă am uitat să pun atunci
titlul capitolului. Deci astăzi, sâmbătă, ne-am sculat eu cu Proch şi cu Marica
devreme şi ne-am dus să bem zer. A fost o dimineaţă foarte frumoasă. Mărgele de
rouă pe firele de iarbă şi mireasmă ce adie dinspre pădure. Mă simt atât de liber şi de
independent în mij locul naturii frumoase şi fermecătoare! La stână am băut zer şi
ne-am întors acasă discutând şi râzând. După cafeaua cu lapte ne ducem la Ilişeşti.
Ce idee minunată! Eu, Ştefan, Proch şi Julo. Voioşi şi bine dispuşi mărşăluim
într-acolo - am intrat la Korj in, am băut un rachiu, l-am luat şi pe el şi ne-am dus
glonţ la cârciumă. [ . . . ] . Ne-am împărtăşit cu o bere bună. După ce am consumat o
cantitate considerabilă ne-am dus acasă. Am mers foarte repede, fiindcă ne ameninţa
o ploaie ce plana deasupra capetelor noastre şi ne-a fost frică să nu ne udăm. Deci în
goană, pe drumuri neumblate, nu ne-am dat înapoi de la nici o piedică şi din fericire,
înainte de ploaie am ajuns acasă. Aici l-am găsit, spre bucuria noastră, pe unchiul
Mally cu o verişoară: Josefina Klodnicka din Rădăuţi, o fetiţă suferindă de vreo
1 3- 1 4 ani, care va rămâne la noi pentru a face o cură de zer. La prânz ne-am
îmbuibat bine şi după masă ne-am urcat în pod, unde eu, Ştefan şi Proch am tras un
pui de somn. După aceea, ne-am plimbat prin grădină. Şi iată, cine vine? Jozi din
Suceava. El a dat examenul de maturitate şi o mare bucurie ne-a cuprins pe toţi. Am
discutat, am cântat, ne-am distrat cu voioşie şi după cină, hai la nani, nani.
Duminică, 20 iulie. Dimineaţa Proch pleacă la Pojorâta. Ne pare rău de acest
băiat bun! Î l petrecem o bucată de drum şi ne luăm rămas bun cu ochi i umezi . Şi
unchiul Mally a plecat cu Jozi, mai târziu şi Tuncio, aşa că numai Julo şi Iuzia
rămân d intre străini la noi. Înainte de masă, mă duc cu Julo la Gustav, pe care nu-l
găsim acasă. După-prânz ne-am dus cu toţii în pădurea cea frumoasă şi verde, am
chiuit şi am strigat de bucurie şi ne-am desfătat în natura fermecătoare; am cules
ciuperci şi am vizitat-o pe cumătra mea. Eu şi Julo am fost foarte bine dispuşi şi
voioşi. Gustav cu micul Kristl ne-au vizitat şi am j ucat popice până seara. Ş i
protoprezviterul Andrikovici ne-a vizitat şi a întrebat de scumpul lui fecioraş. Ş i
după-prânz unde credeţi că ne-am dus? În pătucul nostru!
Luni, 21 iulie. Astăzi este o zi memorabilă. Se împlineşte un an de când o
cunosc pe B . În j urnalul meu cel vechi se află scris, precum urmează: Pe scumpa
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mea B. n-am văzut-o d in copilărie. Abia în 2 1 iulie 1 878, fiind cu Marica şi tanti
Tereza la Gorgoni, am văzut-o pentru prima dată. Prima impresie fu puternică. Era
foarte drăguţă cu mânecile scurte. Aşa a fost. Deci s-a scurs de atunci un an. Cum
s-au dezvoltat legăturile mele cu B . se vede din jurnalul meu la observaţiile din 6 şi
1 3 iulie.
Dimineaţa mă duc cu Julo şi Ştefan la Ilişeşti. Am intrat la Korj in şi apoi la
cârciumă. Ne-am il)stalat confortabi l şi am început să bem bere şi iată cine vine?
Pastorul cu Faulhaber! M irarea şi surprinderea mea sunt mari. M-am bucurat foarte
mult; noi am discutat diferite chestiuni, el a fost foarte prietenos, însă un lucru m-a
izbit, când a plecat, nu m-a invitat la ei, cum o făcea de obicei . Ne-am dus şi la
Korj in, am luat prânzul la el şi după aceea am plecat la el acasă. Aici ne-am culcat
puţin în şură. N-am putut adormi, Julo însă a dormit până târziu. După aceea, a
sosit C iornei, am j ucat popice, Ştefan şi cu mine am căutat o căruţă pentru mâine
ca să-I aducem pe micul Alecu de la lţcan i. Seara am însoţit fetele la prăvălie, am
trecut pe la Perkeri, l-am văzut acolo pe Hurtig, am cântat "Quo quo" şi apoi am
şters-o. Ajunşi acasă, am aflat de la Ştefan o istorie foarte tristă. Tata 1-a
dezmoştenit pe Ştefan şi i-a spus să plece încotro vrea. Dânsul mai spune că acelaşi
lucru mă aşteaptă şi pe mine! Bravo! Ştefan e foarte resemnat. Dânsul pleacă mâne
la Gura Humorului. Eu sunt foarte abătut şi rău dispus, scriu în jurnalul meu şi mă
culc. Cum a căzut bietul om în această istorie, nu ştiu; tata a fost foarte supărat că
plecăm mereu la Ilişeşti şi nu stăm acasă. Şi aşa s-a terminat, cu atâta tristeţe, ziua
aceasta atât de plăcut şi frumos începută. Este aniversarea cunoştinţei mele cu B.
Se va termina oare şi ea tot atât de trist?
Marţi, 22 iulie. Dimineaţa, Ştefan împreună cu Julo călătoresc la Gura
Humorului. Peste zi nu am făcut aproape nimic, deoarece este foarte cald. După
masă dormim cu toţii.
Sosesc Alecu şi Viorica de la Iaşi. Tare ne-am bucurat. Am discutat lucruri
plăcute. După aceea, am mers la şcoală ca să vedem aparatele de gimnastică, care
n-au fost încă instalate, apoi am jucat popice până seara. Am mai cântat cu Marica
şi după aceea ne-am culcat.
Miercuri, 23 iulie. Ne-am distrat între noi, ne-am plimbat în grădină, m-am
j ucat cu o proaşcă de apă şi Iuska m-a luat în râs.
După-prânz tata a prins un roi. Noi ne-am dus la plimbare departe în pădure
şi am cules bureţi. A fost atât de frumos! Când am ajuns acasă a început o ploaie
teribilă şi am mulţumit lui Dumnezeu, că am scăpat cu pielea uscată. Seara am
cântat cu Marica şi m-am tachinat cu Iuska. La cină am mâncat bureţii adunaţi de
noi. Cerul s-a luminat şi noaptea frumoasă, luminată de stele mi-a adus aminte de
drumurile mele nocturne la Ilişeşti din anul trecut cu Spendling. Ş i astăzi m-aş
duce, dacă aş avea cu cine!
Joi, 24 iulie. Este un timp oribil - plouă. V iorica pleacă. Eu mă plictisesc.
După-masă m-aş duce la plimbare, plouă însă. Tata prinde cu mare greutate un roi.
După cafeaua de după-prânz ies la plimbare şi anume în întâmpinarea lui Julo şi
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Jozi, care astăzi trebuie s ă sosească dela Gura Humorului. Vedem pe micul
Ciprianel, care e atât de drăguţ. Şi când am ajuns în pădure a sosit şi Julo gâfâind
spre culmea muntelui, m-am bucurat atât de mult văzându-1, parcă nu-l mai
văzusem de Dumnezeu ştie când. Dacă va pleca o dată cu toţi, tare mă voi întrista.
Jozi n-a putut să vină.
Ştefan are o laringită. Ne culcăm devreme. Eu dorm cu Julo.
Vineri, 25 iulie. Dimineaţa citesc şi cânt cu Marica, iar după aceea- fac
exerciţii la pian. Umblu de colo-colo fără astâmpăr. Primesc o scrisoare de la
Waldberg. Mai stă la Cernăuţi, apoi pleacă la Teplitz. Scrisoarea mi-a produs multă
bucurie. După masă m-am plimbat.
Sâmbătă, 26 iulie, vezi vineri 25 iulie.
Duminică, 27 iulie. Korj in este de ieri după-prânz la noi. Pe Julo 1-a muşcat o
albină de buza de jos, s-a inflamat mult şi are o înfăţişare foarte caraghioasă. Mă
bucur ca un copil că plecăm după-masă la Ilişeşti . Dimineaţa, m-am dus la biserică.
După aceea, am scris o scrisoare unchiului Mihas şi am felicitat pe domnişoara
!ulita. Şi când a sosit după-masa aceea senină ca de aur, poezia cea frumoasă şi
gingaşă s-a transformat în cea mai îngrozitoare proză! Tata a luat înfăţişarea cea
mai întunecată posibilă, s-a culcat şi n-a mai amintit deloc de plecare. Eu m-am
învârtit încolo şi încoace foarte amărât şi am schimbat numai priviri nedumerite cu
Marica. Ne-am bucurat atât de mult la gândul acestei plecări; mi-aş fi văzut
inimioara mea şi acuma totul a rămas baltă. Atunci, ne-am adunat cu toţii şi ne-am
dus până departe în pădure. Korjin ne-a însoţit o bucată de drum, pe urmă a plecat
acasă. În pădure am făcut baie la picioare şi aproape am u itat necazul cu plecarea la
Ilişeşti. Ajunşi acasă, am găsit-o pe Emma. Am j ucat popice până seara şi am
petrecut-o pe Emma până acasă; apoi, am luat cina. După aceea, m-am dus cu
Marica să vedem ce fac Perkerii. Se aflau pe verandă şi îşi luau cina. Ne-am dus
apoi acasă şi ne-am culcat.
Luni, 28 iulie. O dimineaţă frumoasă. Eu, Julo şi Marica ne-am dus la stână şi
am băut zer. După dejun am trimis la Ilişeşti flori, cărţi şi note muzicale. După
aceea, Julo s-a dus la Fanta şi, după un răstimp, s-a întors cu micul Victor şi cu
două arme de vânătoare ce se încarcă pe deasupra. Ne-am dus la vânătoare. Î nsă
vai, mai bine nu ne duceam. În pădure ne-a prins o furtună atât de îngrozitoare, cu
grindină, cu tunete şi fulgere, aşa că, cu toate că ne-am vârât în tufişuri, ploaia ne-a
udat până la piele şi noi trei ne-am reîntors acasă ca n işte cavaleri cu cea mai tristă
înfăţişare. A trebuit să ne schimbăm complet hainele şi lenjeria şi am blestemat ora
când am ieşit. După-prânz a sosit curierul de la Ilişeşti şi a adus o scrisoare de la
fete şi o mulţime de note pentru pian şi vioară. Am cântat cu Marica. Şi după ce
timpul s-a înseninat, ne-am dus din nou la vânătoare de porumbei. Am umblat vreo
trei ore şi n-am putut trage deoarece erau prea departe. De văzut, am văzut o
mulţime de porumbei, însă nu în bătaia puştii. Seara am mai cântat cu Marica.
Marţi, 29 iulie. Astăzi pleacă Iuska la Gura Humorului. Julo şi Alecu o
însoţesc. Trebuia să plece şi tata, dar s-a răzgândit. Afară este un timp mohorât,
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tulbure, nu te poţi p limba, este posomorât şi suflă vântul. Cântăm mult. Tata pleacă
la Drăgoieşti şi eu cu Marica rămânem singuri acasă. După-prânz dormim. Tata se
întoarce cu câteva noutăţi, am mai stat de vorbă, apoi au sosit de la Gura
Humorului Julo şi Alecu. Julo este puţin bolnav.
Miercuri, 30 iulie. Unchiul Mally a venit cu un domn Seybel de la Banca
Agrară şi cu Jozi. După-masă am j ucat popice. Julo a dat jos, de trei ori, toate
popicele dintr-o singură lovitură. Eu am cântat cu Marica. Unchiul şi domnul
Seybel au plecat după ce au l uat cafeaua de după-prânz. Jozi a rămas. Seara ne-am
dus la plimbare. Julo are lumbago. Seara hotărâm să trimitem după Tuncio.
Joi, 31 iulie. Dimineaţa am fost cu Julo la Ilişeşti. Mai întâi am mers la
Korj in, apoi la Krămer. Bătrâna Krămer este bolnavă. Am băut rachiu, ne-am dus
la poştă şi apoi la cârciumă şi am băut bere. La crârciumă au fost Neumann,
Zachmann şi Krămer, am plătit şi apoi eu am plecat cu Julo şi Korjin. La Korjin am
mâncat ceva, apoi am plecat cu Julo şi am trecut pe lângă casa pastorului ca să
vedem pe cineva, fiindcă dimineaţa când am trecut n-am văzut pe nimeni. Am fost
şi chercheliţi bine ! Julo mai ales s-a prezentat tare caraghios şi am râs mereu. Şi
îmbrăcămintea noastră a fost clasică în cizme şi pantaloni jerpeliţi. Lângă casa
pastorului am încercat să facem mutre serioase, însă nu prea am reuşit. Soţia
pastorului, cu Many şi Blumi, era afară şi abia am trecut, trebuia să râdem. Cu
mare greutate ne-am târât până acasă. Aici toţi au fost contra noastră. Tata a fost
foarte revoltat. Spre seară au sosit tanti Pauline, Tuncio şi Zobcia cu copiii.
Vineri, 1 august. Astăzi este Sântu Il ie. Aproape toţi ne ducem la biserică.
Am vizitat puţin pe Ilie Oniga. După-masă am jucat preference, am fost Ia pădure,
am jucat popice etc. M-am culcat devreme deoarece mă durea gâtui.
Sâmbătă, 2 august. Sucevenii pleacă şi, din nefericire, cu ei pleacă şi Julco.
El se duce la Ştefanovici şi îmi pare tare rău de el. Acum rămân numai cu Jozi.
Patac mi-a scris că vrea să mă viziteze. Eu îi scriu lui şi lui Waldberg.
Duminică, 3 august. Am hotărât să plecăm la Ilişeşti, însă nu putem face rost
de cai. În fine, după-amiază, după multe deliberări, am plecat eu, Marica, Alecu şi
Jozi către ora 4 � pe jos la Ilişeşti. Ne-am dus la Gorgoni. Jozi n-a vrut să meargă,
fi ind tare zdrenţuros. Când am intrat în casă, inima mi-a fost cuprinsă de o teamă şi
aş fi preferat să fug imediat. Abia puteam să mă uit în ochii lui Bertchen. M ina pare
ceva slăbită. A fost şi Van de Castle. Bertchen ne-a făcut o cafea. Bătrânul, bătrâna
ş i căpitanul se duceau la nunta lui Novitzki. Noi, tinerii, am rămas. A fost şi Anna.
Am d iscutat mult cu Mina despre Hofmann şi Lagler. A fost şi Lieschen. În fine,
către ora 7 � am plecat. N-am putut găsi pe Jozi, de aceea am luat cu noi pe
învăţător să ne însoţească o bucată de drum. Sus pe deal am întâlnit pe Jozi Şi pe
tata, care ne aşteptau. A venit Ştefan. Sosiţi acasă, am cinat şi, culcându-ne, am
reflectat la această zi frumoasă.
Luni, 4 august. Ziua trece cu diferite distracţii. Seara, când toţi s-au culcat, eu
cu Jozi am zbughit-o şi ne-am cărat la Ilişeşti. La cârciumă am băut bere şi apoi ne-am
dus în grădina lui B . . . . a. A fost o noapte minunată cu lună şi am simţit atâta
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fericire şi atâta durere. În grădină, am scris la popicărie numele Be . . . . i şi am găs it
acolo şi pe G. şi M. Sub părul cel mare, o masă acoperită cu o faţă de masă. A iT:
făcut noduri în colţurile feţei de masă şi pe masă am format din frunze iniţiale:·�
W.W. (Minune). Am stat puţin şi ne-am luat ca amintire câteva floricele :. �
ne-am dus apoi acasă.
Marţi, 5 august. Dimineaţa m-am simţit cam zdrobit, m-au trezit şi a trebu it
să p lec cu tata la Stroieşti. Acolo se face un parastas mare. Au fost adunate din
toate părţile rudele decedate ale familiei Popovici şi depuse într-o criptă comună.
Deci am îmbrăcat reverenda şi rasa şi " ftir Moise! " (în jargon evreiesc "Înainte,
băiete! "). La Berar am coborât, am mers la biserică şi am asistat la parastas.
Tânărul Berar şi un student în teologie (Mateiciuc) au fost şi ei în biserică. Toată
boierimea a venit. Tata a ţinut o predică foarte frumoasă. După aceea, m-am dus cu
tata în criptă şi ne-am uitat la şirul de sicrie în care se odihneau morţii cei nobili.
Masa am luat-o la Popovici, unde a fost o mulţime de oaspeţi nobili, unde am
mâncat cu nobleţe şi ne-am plictisit într-un mod foarte nobi l. După aceea ne-am
dus la Berar. Acolo am găsit pe Chelariu şi Drogli cu soţia sa, care a cântat la un
pian foarte hodorogit, acompani ind croncănitul ei. Şi aici ne-am plictisit, însă în
chip democratic şi, în fine, am plecat. În ziua aceasta, Marica a plecat la Gura
Humorului. Când am ajuns acasă, ea nu se întorsese încă, numai bunul Jozi ne-a
întâmpinat. Am băut cafeaua cu lapte şi ne-am dus întru întâmpinarea Marichii. În
pădure era tare frumos, am aşteptat-o, dar apoi ne-am culcat. Iată, vine şi ea! Am
plecat acasă, am luat cina, ne-am istorisit reciproc cele văzute şi trăite astăzi şi
ne-am dus apoi la culcare.
Miercuri, 6 august. Plec cu Jozi la Gura Humorului. La barieră mergem pe
jos. La Gura Humorului rămânem până la 8 august dimineaţa. Am petrecut bine,
am jucat popice, trăseserăm la bere; ba ne-am şi scăldat.
Vineri, 8 august. Vineri, m-am dus pe jos acasă. Am pornit la ora 8 dimineaţa
şi la ora 1 1 am sosit. Tata nu era acasă, ci la Suceava. După-prânz dorm, după
aceea cânt puţin. Seara vine tata. El a fost la Gorgoni. Toţi de acolo sunt sănătoşi.
Altfel, nimic deosebit.
Sâmbătă, 9 august. După cafeaua de dimineaţă scriu în j urnal. După-prânz,
ne-am dus eu, Marica şi Alecu la plimbare în pădure. Cumătrul meu Ionică este
bolnav. Pe Gurăi am aprins un foc şi am fript bureţi. În fine, ne-am dus acasă. Am
băut cafeaua de după-masă şi seara am mers încă la vale în sat, trecând pe lângă
Perkeri.
Duminică, 10 august. Un timp urât, numai de stat în casă. Mai întâi, ne-am
dus puţin la plimbare ca să ne întindem mădularele. Am întâlnit pe imaş întreaga
şleahtă a Perkerilor, însă numai zdaleka (cuvânt ucrainean şi înseamnă: de departe).
Luni, I l august. Spre ora mesei, au venit în vizită Gustav şi Adolf Fanta.
Adolf este un băiat drăguţ, i-au dat şi favoriţii şi are şi o barbă roşie. După-masă,
m-am dus la familia Fanta şi ne-am propus să mergem la Ilişeşti, însă fiindcă iarăşi
plouă fără încetare, rămânem acasă şi jucăm preference. Se hotărăşte să plecăm
mâine la Ilişeşti . Eu mă bucur extrem de mult!
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Marţi, 12 august. Dimineaţa, pleacă tata la Gura Humorului. Fraţii Fanta,
Kolomitzki şi Victor vin, mă iau şi plec cu ei la Ilişeşti. La cârciumă, am mâncat şi
am băut, dar rachiu! şi berea au fost proaste. De aceea, ne-am despă_!1it curând şi eu
m-am dus la sanctuarul meu drag şi scump, la familia Gorgon. Insă deja lângă
fântână mi-a spus frumoasa Carolina că fetele nu sunt acasă, ci au plecat cu Anna şi
M ichel la Rădăuţi. Am intrat totuşi în casă. Bătrânul şi bătrâna m-au salutat foarte
cordial, am băut un " Kiimmel " (chimion) şi ne-am aşezat la cântat. Fireşte, a
trebuit să rămân şi la prânz şi am mâncat o supă de chimion şi o friptură de vacă.
După-masă, am j ucat tu bătrânul şah şi m-a făcut mat; apoi pastorul s�a culcat şi eu
am stat de vorbă cu preoteasa în mod foarte plăcut fiind nespus de amabilă; pe
urmă, a venit Decker, eu m-am dus în grădină şi băieţii şi cu Lieschen la popice;
m-am plimbat etc. După aceea, a venit şi Kramer, am cântat cu bătrânul câteva
sonate de Haydn, am băut cafea, şi către ora 6 � am plecat cu Kramer. L-am însoţit
până acasă, am băut la el un rachiu şi am mărşăluit comod şi voios la Stupca. Pe
drum, am întâlnit pe Korj in, care a venit la noi . Am întâlnit pe Dumitru Cârste
nebunul (cursă de întrecere). Aj uns acasă, am găsit pe tata şi pe Ştefan, care a venit
cu dânsul . Am fost foarte bine dispus. Dumnezeule! De ce să nu fiu, am fost doar
la căminul dragei mele.
Miercuri, 13 august. Dimineaţa, am fost cu Ştefan la fraţii Fanta. După-masă,
au fost ei la noi . Am j ucat popice, am făcut muzică şi apoi ne-am dus la plimbare.
Seara, i-am făcut lui Ştefan, a cărui zi onomastică este mâine, o muzică drăcească,
constând dintr-un tărăboi infernal. Adolf a avut o înfăţişare foarte caraghioasă cu
fierăstrău! cel lung şi cu jobenul cel vechi în cap. Mă culc ceva mai târziu şi
u ltimul meu gând e înch inat lui B.
Joi, 14 august. Astăzi este ziua onomastică a bietului Ştefan. Se sărbătoreşte,
însă slab. Dimineaţa, îl felicităm şi plec cu el şi cu Victor la Ilişeşti. Am fost la
Korj in, apoi la Kramer. Eu am jucat cu Kramer şah şi l-am făcut de două ori mat.
Apoi, am băut un rachiu şi am mâncat castraveţi acri. Ştefan a trebuit să plătească
un pariu vechi, şi anume două ocale de vin, pe care le-am gol it acolo în fericire.
Bine cherchel iţi, mai ales eu, ne-am cărat, am luat pe Korj in şi ne-am dus acasă.
Oamenii noştri erau tocmai la masă. Ne-am aşezat şi am mâncat, după-prânz m-am
culcat. Seara am cântat la pian, precum şi diferite cântece vocale.
Vineri, 15 august. Un timp respingător. Frig, parcă ar năvăli deja iarna, şi un
vânt teribil. Ştefan a plecat la Gura Humorului. A plecat şi Korjin şi l-am condus o
bucată de drum. După-prânz, sosesc oaspeţi, Berariu cu soţia lui din Stroieşti, Tuzu
şi un oarecare Paul iuc, student la teologie în anul trei. Când l-am prezentat pe Tuzu
Marichii, şi-a prins picioarele de scoarţe şi aproape că a căzut jos. Am stat plăcut
de vorbă, mai ales cu Berariţa. Ne-am reamintit de vechea noastră dragoste, pe
când stătea ea încă la Zucovschi şi noi doi am învăţat să dansăm. Ea m i-a mărturisit
că atunci era foarte amorezată de mine şi că încă muţi ani după despărţirea noastră
n-a putut să mă uite. (Note stenografice.) Abia după ora 1 2 au plecat. Era foarte
întuneric şi ne-am temut să nu se răstoarne pe undeva.
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Sâmbătă, 1 6 august. Timpul este încă urât. Dimineaţa, m-am dus cu Marica
la fami lia Fanta pentru a fel icita pe doamna Kolomitzka, fiindcă ieri a avut ziua
onomastică. După-prânz, timpul s-a făcut frumos, am mers cu tata şi Alecu Ia
Ilişeşti . Toţi sunt acasă. Fetele sunt foarte drăguţe, B. într-o jacheţică albă, ne-am
dat bună ziua prin fereastră. A fost şi o oarecare domnişoară Grabovietzki. Am stat
împreună de vorbă, bine dispuşi. B . este din cale afară de drăguţă şi observ abia
astăzi Ia ea o oarecare afecţiune pentru mine. Nu vreau să descriu acest fericit
sentiment, care mă captivează totdeauna pe nesimţite în apropierea ei, nu mai vreau
să vorbesc de ochii ei plini de suflet care îmi pătrund atât de adânc în inima mea,
numai acest fapt vreau să-I revelez şi să-I spun, că o iubesc nespus de mult şi o voi
iubi întotdeauna. Eu am cântat cu pastorul şi cu domnişoara Grabovietzki. S-a
stabilit vizita lor la noi pentru luni. Cine ar putea să se bucure de aceasta mai mult
ca mine! Târziu, spre seară, plecăm şi găsim acasă pe unchiul Mally şi Jozi.
Duminică, 1 7 august. Eu, unchiul şi Jozi plecăm la Gura Humorului. Dar eu
cu Jozi ne reîntoarcem peste puţin timp. După-masă, mă duc la Fanta unde a fost
nibeto (nibeto cuvânt ucrainean, care înseamnă: chipurile) serbarea zilei onomastice
a doamnei Kolomitzki. Seara am mâncat, apoi am mai cântat cu Marica şi după
aceea m-am dus Ia culcare.
Luni, 18 august. Astăzi este ziua de naştere a împăratului. Mă Imbrac în hainele
preoţeşti şi ne ducem la biserică. Acolo este paradă. Rezerviştii, sub conducerea
învăţătorului Ciornei, execută diferite mişcări spectaculoase şi eu le-am ţinut un
discurs şi cu asta s-a terminat serbarea. După-prânz au venit tânărul Decker cu Mani
pe jos. Am jucat popice, când deodată vine "furtuna" , cum se numesc ele însele: M.,
B., Lis şi Albertine cu mare gălăgie şi toate bine dispuse, mai ales M ina este mereu
gata să râdă. A venit şi bătrânul pastor. La popicărie ne-am tachinat cu Mina pentru
graţia arătată la popice. B. este de partea mea şi noi am fost bătuţi. Nu m-au
interesat deloc popicele, m-am uitat fără încetare la Bertha mea dragă şi scumpă,
care astăzi a fost mai frumoasă şi mai drăguţă decât oricând. Rochia ei de percal
verde o prindea de minune. Am cântat apoi şi cu Albertina. După aceea, am stat
mult de vorbă cu B. despre ea şi ne-am uitat unul la altul, atât de fericiţi ! În cele din
urmă mi-am exprimat dorinţa s-o aud o dată cântând Ia pian. Deodată, simt cum mi
se urcă roşeaţa în faţă şi, uitându-mă atât de exaltat şi arzând de dragoste Ia ea,
observ că şi ea a roşit până peste fobii urechilor. Ne-am distrat foarte bine. Fetele
s-au dat şi în leagăn. B. a fost foarte zburdalnică. Mina în cele din urmă a devenit
gânditoare şi tristă. După plecarea lor m-a cuprins o teamă şi o mare tristeţe. Seara
au venit nişte ţigani care au vrut să înveţe ceva de la mine. Am cântat hora Mikerisch,
însă a mers greu. Şi astfel s-a terminat pentru mine această zi atât de fericită.
Marţi, 19 august. Am dormit foarte prost şi m-am gândit mereu la B. Toţi
nervii mei sunt în febră numai când mă gândesc la această scumpă fiinţă! Mă plimb
dimineaţa cu Jozi şi cu Lieschen. Apoi ne ducem Ia Fanta. Ei au venit după-amiază
Ia noi şi iată că au sosit şi Kolowitzki cu dna Emma, Adolf, Gustav şi Victor. Am
jucat preference şi jocuri de societate. Seara au plecat, plouă îngrozitor.
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Miercuri, 20 august. Un timp foarte scârbos. Noi rămânem acasă. Către ora 9
vine deodată unchiul Mally cu Ştefan şi ne face cunoscută intenţia lor de a pleca Ja
chermeză la Joseffalva. La început n-am vrut să plecăm, mai ales eu m-am opus. In
fine, am hotărât să plecăm cu toţii. Eu mă îmbrac cu reverenda, Marica, Jozi şi
Ştefan, toţi se gătesc cât se poate de bine şi plecăm în două trăsuri. Pe drum, râdem
foarte mult şi am fost foarte voioşi. Eu spun Mariei: " - Suntem prea bine dispuşi,
mă tem ca afacerea să nu se termine trist" . Plouă fără întrerupere. În fine, ajungem
la Tolova, ne dăm jos în faţa biserici i, în care a fost o mulţime de popor. Negăsind
loc, Marica şi cu mine ne-am urcat în balcon de unde am avut o splendidă
privelişte. Şi fiindcă ne-am încălzit prea tare, am coborât şi am stat un timp jos.
Atunci a sosit şi pastorul cu fetele, o trăsură plină. l-am salutat, am atras atenţia lui
B. că s-a murdărit pe faţă, m-am dat în lături, pe când toţi cu Marica şi Jozi s-au
dus la sacristie. Am hoinărit cu Ştefan, am mers la Druzbacki unde erau o droaie de
popi, famil ia Fanta Şi mu lţi alţii, am băut un rachiu şi apoi am plecat. Afară ploua,
în biserică a predicat un călugăr franciscan, nu aveai unde să te duci şi am
blestemat toată chermeza. În fine, s-a terminat! Tata a fost foarte furios că n-am
stat lângă el. Gorgonii au plecat la Druzbacki. Tata n-a vrut să meargă acolo. Eu,
Maria şi Ştefan, am jucat rolul cel mai trist din lume. Mânioşi cum eram pe tata,
am vrut să mergem pe jos acasă. Ştefan, într-un acces de furie, a invitat pe Ciornei
să sărute pe pisică la Cracovia. În cele din urmă a sosit trăsura şi am plecat. Ştefan
şi Jozi însă au mers pe jos. Ştefan a propus tatii să mergem şi noi la Druzbacki,
acesta s-a răstit la el: " - Stânga împrejur!".
Jozi şi-a primit şi el partea lui. Scurt şi cuprinzător! Toţi am fost în toanele
cele mai rele posibile. Numai bietul unchiu căuta să repare toată maşina stricată!
Cred că, sosiţi în fine acasă, ne-am dat silinţa să uităm această chermeză
dezagreabilă! Seara am jucat taroc.
Joi, 21 august. Plouă în continuare. Unchiul şi Ştefan au plecat cu toate că
timpul este atât de urât! Eu m-am dus la Fanta. Acolo era Scharnagl care mereu mă
tutuieşte. De la Fanta aflu că fetele au râs foarte mult la masa lui Druzbacki şi că
bătrânul pastor s-a pilit puţin şi toată chermeze n-a avut nici un haz, nici un
chichirez. Astfel că am fost bucuros că am plecat de acolo. După-masă a venit
Adolf la mine şi am j ucat preference. Jozi a stat toată după-masa la Fanta.
Vineri, 22 august. Dimineaţa timpul se înseninează şi promite o zi frumoasă.
Mă duc la Adolf şi ne înţelegem să-I petrecem pe Jozi care după-prânz a plecat la
Gura Humorului, până la Obcina. Şi aşa am şi făcut. Cu cântece şi voioşie am
străbătut pădurea până la Obcina, am băut acolo un pahar de vin şi ne-am dus la
brigadierul silvic Zitnig. Aici ne-am despărţit de Jozi, care a apucat drumul spre
Gura Humorului, iar noi am intrat la Zitnig. Aici am găsit pe Gustav şi pe Victor.
Zitnig, originar din Moravia, este un om foarte drăguţ şi un om dintr-o bucată,
sincer şi franc. Soţia lui are ceva foarte atrăgător, mi-a făcut o impresie foarte bună.
Înaltă ca un brad, zveltă, frumoasă şi bine făcută, într-un cuvânt avea totul pentru a
fi adorată. Am băut acolo cafea, am fumat, am d iscutat şi a fost atât de agreabi l în
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mij locul pădurii ! Apoi am plecat la Obcina şi am mai băut vin. La Ilişaca însă
Adolf şi cu mine am coborât şi ne-am dus pe jos înainte. Mai târziu am pierdut din
vedere trăsura, care venea după noi şi am crezut că li s-a întâmplat ceva deoarece
nu i-am mai auzit uruitul tră�urii. Am avut un avans însemnat faţă de trăsură, dar
ne-am întors ca să-i căutăm. In fine, am înţeles că au apucat alt drum prin pădure,
şi am plecat, ajungând foarte târziu acasă. Am istorisit Marichii cele întâmplate şi
m-am culcat.·
Sâmbătă, 23 august. După cafea, tata mi-a propus să plec anul acesta la Viena.
Nimic altceva decât o propunere bună, este ridicol! Din ce să trăiesc la Viena?
Aceasta nu-mi spune tata. Eu mă duc puţin Ia Adolf. Apoi, m-am întors acasă şi am
compus un " galop" : De-a curmezişul muntelui. După-prânz a venit Adolf Ia mine,
apoi Victor şi, pe neaşteptate, Decker Wilhelm şi Muni. Am jucat popice. Deodată au
venit şi unchiul şi tanti Strigi. Mai târziu, a venit şi Korj in. Spre seară, au plecat
ilişiştenii. Noi am rămas singuri, am discutat foarte mult şi m-am culcat.
Duminică, 24 august. Dimineaţa a trecut în mod foarte plăcut. După-masă am
plecat cu Maria la Gorgoni . A fost o zi foarte frumoasă şi am mers foarte bine.
Fetele stăteau cu bătrânii în grădiniţa din faţa casei şi m-au zărit de departe. După
ce ne-am sărutat, ne-am dus în grădină. Eu am jucat cu bătrânul şah şi l-am făcut
mat. Apoi am cântat cu el două sonate de Beethoven, după aceea am băut cafea.
Fetele au istorisit păţani ile lor triste din Joseffalva. Mina m-a supărat mult. Adică
eu am întrebat-o cine mi-a turnat cafeaua în ceaşcă, de e aşa de dulce, atunci ea s-a
răstit Ia mine furioasă: "- Aceasta nu te interesează" . Eu am fost ca opărit şi n-am
mai vorbit cu ele nici un cuvânt. B . sigur a observat indispoziţia mea, deoarece ea a
încercat în diferite rânduri să mă îmblânzească prin priviri şi cuvinte amicale. Când
ne-am despărţit, nu le-am dat mâna. La întoarcerea noastră spre casă am intrat la
Korjin şi am sosit bine dispuşi acasă.
Luni, 25 august. Dimineaţa fac o cerere la Societate (pentru Cultura şi
L iteratura Poporului Român din Bucovina), solicitând o bursă pentru Viena.
Deodată apar bunul Bucher cu tânărul Comoroşan. Prezenţa lor mă bucură foarte
mult. Băieţii aceştia buni au venit pe jos din Comăneşti. Am jucat popice, după
prânz preference. Seara am stat de vorbă în pavilion.
Marţi, 26 august. Era vorba să plec la Stroieşti, însă nu s-a putut. Am
petrecut o bună bucată de drum pe Bucher şi Comoroşan care au plecat, toată
dimineaţa m-am plictisit. După-masă, a venit tânărul Decker şi-am discutat cu el cu
voie bună. Acesta mi-a comunicat, spre spaima mea, că Fritz Kipper ar fi amorezat
de B. E îngrozitor! Eu tac. Fac în urmă nenumărate combinaţii, posibile ş i
imposibile şi nu le aştern pe hârtie. Vederemo! Spre seară, ne ducem cu toţii la
plimbare spre pădure, eu, Gustav şi Decker. Cel din urmă se duce Ia Ilişeşti. Noi
am continuat spre Ionică. Ştefan vine pe jos din Gura Humorului. Bucurie mare!
Seara, mare plictiseală în familie!
Miercuri, 2 7 august. Astăzi este ziua onomastică a Marichii. Primeşte multe
felicitări. Se hotărăşte pentru astăzi o excursie în pădure, însă nu s-a făcut, deoarece
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cei d i n Gura Humorului au renunţat s ă participe la ea. Familia Gorgon felicită " în
masă" . După-prânz, p louă cu găleata şi noi iarăşi ne plictisim "en familie" , în
tovărăşia lui Ciomei. Astfel a trecut şi această zi.
Joi, 28 august. Ştefan pleacă şi eu îl însoţesc până la Gura Humorului.
Vizitez popicăria, pe Popovici, văd şi vorbesc cu Spendling, care pleacă la
Broscăuţi, şi la ora 4 plec cu unchiul şi cu Jozi la Stupca.
Vineri, 29 august. Unchiul şi Jozi au p lecat de dimineaţă. Scriu palea M-Ile
Malvinchen, ca s-o trimit lui Morariu. Tata este iarăşi într-o dispoziţie drăcească.
După-prânz, ne ducem puţin la plimbare. Ajunşi acasă, am primit oaspeţi, şi anume
pe Adolf, Gustav, Pepi şi Kristl. Jucăm popice, bem cafea şi discutăm. După ce au
plecat, am cântat cu Marica. Cei de la Pastor au fost atât de drăguţi să-mi trimită
arcuşul lor, deoarece pe al meu l-am trimis la Cernăuţi la reparat.
Sâmbătă, 30 august. Kristl şi Adolf au pornit pe jos la munte. Eu îi însoţesc
până la Gura Humoru lui. Am tras la Kolomitzki . Şi familia Strigi a plecat astăzi la
Gura Humorului. După-prânz, am mers la scăldat. După cafea, am fost la unchiu,
însă n-am găsit pe nimeni acasă. Abia pe drum i-am întâlnit. Spre ora 7 1h seara am
plecat pe jos la Stupca. Ştefan m-a însoţit o bună bucată de drum, apoi am iuţit
pasul şi, numai cu gândurile mele, cu pipa în gură, a pornit b ine dispus mai departe.
A fost o noapte cu lună, plină de vrajă. Şoseaua naţională era pustie - linişte jur
împrejur -, numai ici-colo m-au tulburat ţipetele răguşite ale unei păsări de noapte,
e liniştea sfântă a pădurii ! Am trecut peste Ilişaca, am făcut deci un ocol mare şi
am trimis de aici încă mii de salutări scumpei mele B. pe care am văzut-o astăzi
trecând cu o trăsură spre Gura Humorului şi în fine am ajuns la ora I l noaptea Ia
Stupca. Toţi dormeau. M-am dus la bufet şi am căutat de mâncare, fiindcă m i-a fost
tare foame, am găsit o bucată de friptură, am mâncat-o şi m-am culcat. A fost o zi
şi o noapte frumoasă.
Duminică, 31 august. Toţi au făcut ochii mari când m-au văzut acasă. Am
trimis pe cineva la Suceava şi la Ilişeşti. Tata era la biserică. După-masă m-am dus
pe jos cu Marica la Ilişeşti. Mai întâi am intrat pentru câteva momente la Korj in.
După aceea, ne-am dus cu Korj in la deal. Marica s-a dus la Gorgoni. Eu n-am vrut
să mă duc o dată cu ea, fiindcă fetele sunt singure acasă. Bătrânii au plecat la
Rădăuţi cu ginerele lor din Anglia, Grunwald, care a venit să-i viziteze. Eu m-am
dus cu Korjin în grădina lui, apoi la fete. Minchen şi Bertchen sunt iarăşi
excepţional de amabile şi luna apăruse încă de mult pe cer când ne-am despărţit.
Drăgălaşele fete ne-au petrecut până la Krămer, după aceea, Marica şi cu mine ne-am
dus la Korj in. Abia ne-am aşezat, s-a apropiat tiptil şi tata şi, împreună cu Korj in,
am pornit la drum. A fost o noapte admirabilă cu lună, bună pentru a merge acasă
de-a curmezişul muntelui şi, bine dispus, am stat de vorbă cu Marica. Pe seară am
întâlnit pe Gustav în trăsură şi am plecat cu el până acasă.
Luni, 1 septembrie. Toţi trei p lecăm la Stroieşti, lăsăm pe tata la curte şi noi
mergem mai departe, la Suceava. Şi Berarii sunt cu trăsura după noi. La Suceava,
tragem la Otto. Acesta ne-a făcut diverse cumpărături, între care şi o pereche de
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ghete cu elastic pentru mine. Către ora 6, ne îndreptăm taraşt spre Stroieşti, ne
oprim la curte, felicităm pe doamna care astăzi sărbătoreşte ziua ei de naştere,
mâncăm găluşte cu prune şi plecăm mai departe. Şi la Beraru am fost pentru câteva
minute. Berăriţa este puţin " broighes" (cuvânt din jargonul evreiesc şi înseamnă:
supărată) fiindcă îi dau prea puţină importanţă.
Marţi, 2 septembrie. Mă învârtesc toată ziua încolo şi încoace, fac o poezie şi
compun o melodie pentru ea: Către... Seara a sosit Cobi lanschi din Gura
Humorului.
Miercuri, 3 septembrie. Fanta pleacă cu Cobilanschi la Gura Humorului. Eu
mă duc pe jos la Il işeşti . Am fost la Korjin, la Fritz Kipper care a fost foarte
amabil, însă zâmbea cam poznaş din când în când; am fost la cârciumă de-am băut
două pahare de bere, m-am dus la Kramer, am jucat cu Decker şah şi l-am făcut
mat şi, în fine, m-am dus acasă. Grunewald a plecat deja şi bătrânii I-au petrecut
până la l ţcani. Lagler mi-a scris că soseşte sâmbătă. Noroc bun !
Joi, 4 septembrie. Dimineaţa, hoinăresc. Korjin vine şi ne ducem după-prânz
la curte, apoi îl petrec până la Ion Melzer şi mă întorc încet acasă.
Vineri, 5 septembrie. Dimineaţa, trimitem la Gura Humorului după tanti
Fanny. Eu cânt etc. Spre seară, a sosit tanti Fanny cu Jozi .
Sâmbătă, 6 septembrie. Tanti, eu şi Jozi plecăm la Suceava. Jozi rămâne şi eu
conduc pe tanti la gară, fiindcă ea pleacă la Siret. Mă întorc la Suceava, iau pe Jozi
şi plecăm iarăşi la gară, ca să luăm pe Lagler. Şi iată, a sosit şi el. La Suceava, am
rezolvat ceva la prefectul judeţului. Aduc pe Tuncio, vorbesc cu Hurtig, care
promite că mă va vizita şi, în fine, ne cărăbănim. Drumul a durat foarte mult din
cauza cailor foarte obosiţi. Totuşi, am râs mult. Lagler făcea o grămadă de glume
proaste, şi aşa am dus-o până acasă. Am mâncat, am stat de vorbă şi ne-am culcat.
Duminică, 7 septembrie. Dimineaţa, mă plimb prin grădină, ne ducem la
biserică şi la curte după smântână. Ei se aşează la taroc şi eu cânt cu Marica. După
ora patru, plecăm eu, tata, Lagler şi Marica la Ilişeşti. Pe drum, am râs mult. Lagler
a stat destul de incomod şi, în cele din urmă, am sosit. Toţi au fost acasă. Eu am
cântat cu bătrânul, până la cafea. După aceea, am d iscutat tot timpul cu fetele, a
fost şi Lenea. Apoi, ne-am dus cu toţii în vizită la ea, la întoarcere m i-a oferit B. o
floare �u spini, ca să mă înţep, iar eu am răspuns: "- Pentru dumneata, domnişoară,
dacă îţi face plăcere o fac cu bucurie" . Şi, când am vrut să iau floarea, ea şi-a retras
mâna spunând: "- Nu, nu vreau să-ţi produci durere" . Seara aceasta a fost foarte
scumpă pentru mine. Am şi stat foarte mult de vorbă cu ea. Am stat cu toţii
împreună în salon, m-au rugat fetele să cânt ceva, şi anume o doină. Am cântat
doina, şi după aceea Eşti ca o floare. Dumnezeule, ce sentimente m-au zguduit,
mâna mi-a tremurat şi abia am putut să ating coardele şi atât de misterios vibrau
sunetele viorii în sala cea mare până ce ajungeau la urechea iubitei şi îi aduceau
ştire de durerea mea, de dragostea mea şi sânul ei frumos s-a ridicat, mai repede a
bătut inimioara şi ameninţa să spargă învelişul delicat, cântecul s-a apropiat de
sfârşit, încă o trăsătură uşoară cu arcuşul şi un suspin profund se smulge din pieptul
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cel scump şi am fost atât de mişcat, încât nu am mai putut să stau în casă. În cursul
serii, am mai discutat multe cu ea. Bătrâni i jucat taroc cu Lagler. La cină s-a servit
u n pilaf (conopidă cu orez), am stat alături de B. şi am vorbit atât de plăcut! Ea
mi-a arătat mâna ei, pe care am găsit-o atât de frumoasă şi de micuţă. Târziu, spre
ora I l , ne-am despărţit de dragii noştri cu inima plină de bucurie şi cu sentimente
senine. Lagler este bine dispus şi, de asemenea, îi plac şi fetele. Lagler crede că
Mini e cam aspră. Ajunşi acasă, am mai vorbit cu Otto şi cu Jozi şi ne-am culcat.
Luni, 8 septem6rie. Înainte de masă, a venit Hurtig cel mic. După-masă, ne-am
dus eu, Lagler, Hurtig şi Jozi pe jos, la Ilişeşti, la un pahar de bere. Dar paharul s-a
transformat în 7 până la 8 halbe. Fritz Kipper a fost o bucată de timp cu noi. El a
însoţit fetele la Van de Castle, eu le-am văzut numai de departe. Spre seară, am
plecat, după de Hurtig a mai furat din cuptorul evreului o găină friptă, pe care a
trebuit să o plătesc mai târziu. Eu cu Jozi am mers pe jos, ceilalţi au luat o trăsură.
Marţi, 9 septembrie. În timpul zilei, ne-am distrat foarte bine, am j ucat
popice, am jucat cărţi, ne-am dus la plimbare etc.
Miercuri, 1 O septembrie. Azi, după-prânz, trebuia să facem cu Lagler o vizită
de adio Gorgonilor. Insă, din păcate, nu trebuie să te încrezi totdeauna în puterile
pline de toane ale naturii . Dimineaţa, Marica a înştiinţat fetele că sosim. B. a
răspuns că M ina ar avea săptămâna aceasta serviciul la bucătărie (pe nemţeşte
"
"Kochwoche ) şi B. trebuia să calce ceva şi, din cauza fierului de călcat încălzit la
roşu, este împiedicată să mai scrie ceva. Maria a cetit greşit cuvântul german
"
"
" Kochwoche şi credea că es�e vorba de "Kopfweh (dureri de cap) şi roşul fierului
de călcat a produs mare haz între noi. În zadar ne-am străduit să plecăm, tata n-a
fost de acord şi noi am rămas acasă. Hurtig a plecat astăzi. Seara, ne-am dus Ia
ţigani, care au făcut un foc mare în mijlocul ţigănimii. Sălbatic ca nişte fantome,
stăteau figurile acestea pe jumătate goale, j igărite şi pârlite de soare şi de timp, în
jurul focului şi rânjeau la noi cu dinţii lor de fildeş. Muzicanţii cântau şi în cele din
urmă se desprindeau unii din cercul cel des şi au început să danseze ca indienii. A
fost foarte caraghios, dar şi foarte pitoresc. Lagler a fost foarte încântat. La
întoarcere, am văzut un foc mare şi am crezut că arde la noi . Înspăimântaţi, am
alergat acasă, însă a ars la Drăgoieşti.
Joi, 1 1 septembrie. Timpul înainte de masă a trecut foarte plăcut. . Otto a
plecat. După-masă mă duc la Ilişeşti (contra voinţei lui tata) - însă revoltat că iarăşi
a refuzat să meargă la I lişeşti - cu Fanta şi Adolf. Gustav şi Kristl au plecat înainte,
poate adunăm un număr suficient pentru aranjarea unei întruniri sociale.
Mă duc mai întâi cu Adolf la Krămeroaia şi apoi la Fritz. În fine vin şi
ceilalţi. Am luat cina la Fritz, după aceea ne-am dus la cârciumă, am băut bere şi
am cântat. Fritz primeşte o telegramă şi din această cauză ne-a părăsit, deoarece
trebuie să împacheteze şi să plece mâine la V iena, pentru examenul de ofiţer. Puţin
ameţiţi, ne-am aşezat în trăsură şi am plecat acasă. Am băut frăţeşte cu Adolf.
Gustav a plătit toată consumaţia. Drumul a fost oribil de prost. N-am putut merge
decât la pas deoarece era beznă mare. Acasă toţi erau culcaţi.
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Vineri, 1 2 septembrie. Plouă îngrozitor. Lagler pleacă, n e pare tare rău. E u îl
conduc până la Iţcani. Aici găsesc pe bunul Fritz, care tot acum a plecat şi el. Cu inima
întristată, mă despart de prietenii mei dragi şi plec la Suceava, iau pe tanti Fanny şi ne
îndreptăm pe o ploaie torenţială spre Stupca. Uzi şi îngheţaţi am ajuns acasă.
Sâmbătă, 13 septembrie. Tata este grozav de furios. Ziua de azi a fost foarte
tristă. Singurul Jozi ne-a înveselit prin prezenţa 1ui.
Duminică, 14 septembrie. Jozi a plecat la Gura Humorului. După-prânz, ne-am
dus la pădure. A sosit unchiul Strigi, Ştefan şi Alecu, care au adus puţină seninătate
şi voioşie în viaţa noastră monotonă. Tata devine ceva mai maleabil.
Luni, 15 septembrie. O zi foarte plictisitoare. Tanti împachetează, căci pleacă
mâine. După-masă, am vizitat pe fraţii Fanta şi Kristl. Ne-am dus apoi la plimbare.
Marţi, 16 septembrie. Familia Strigi a plecat. Acum rămânem de tot singuri
acasă. Dimineaţa, merg Ia fraţii Fanta, după-prânz, Ia Il işeşti. Fetele sunt singure
acasă. Bătrânii au plecat Ia Frasin. Şi aceasta a fost iarăşi o zi de aur. Eu m-am
distrat splendid, am jucat o partidă de şah cu Mina şi dânsa m-a făcut mat, m-am
tachinat cu B. etc. etc. B. a fost extrem de amabilă. Fetele au vorbit şi au istorisit o
mulţime de lucruri. B. care era de serviciu în această săptămână ne-a făcut nouă o
cafea şi ne-a turnat cu atâta graţie cafeaua în ceşti, s-o mănânci cu ochii nu altceva.
Şi am d iscutat despre multe, foarte multe. Lenea, şi ea de faţă, a imitat pe d-na
Gorgon, îmbrăcând haina şi boneta ei. Spre ora şase am plecat cu durere în suflet.
Când am ieşit din casă, mi-a cânta.t B. un marş la pian şi sunetele acestea dulci m-au
însoţit până acasă. Noaptea, am avut febră, fantezii înspăimântătoare, capul mi-a
ars ca focul, şi sângele a curs în vinele mele ca plumbul topit. Toate acestea se
datoresc dragostei mele.
Miercuri, 1 7 septembrie. Dimineaţa, m-am dus la Adolf, l-am luat cu mine şi
am plecat la Ilişeşti, la Krămer. Acolo am luat prânzul. După-prânz, am mers la
Gorgoni . Fetele erau tocmai gata să iasă, ca să meargă la poştă. Eu am cântat cu
bătrânul. La cafea, fetele s-au întors, bătrâna a vorbit foarte mult şi a declarat că ar
putea să fie chiar foarte grosolană faţă de bărbaţii tineri. Şi eu am primit câteva
apropouri, deoarece îşi dădea seama că, vizităm casa nu din cauza ei, ci din cauza
fetelor. Deoarece Epaminonda se află de ieri aici mă duc la el să-I întreb de gazde
Ia Viena. El a fost foarte prietenos şi mi-a promis locuinţa sa, pentru început, la
Viena. În fine, a venit Adolf să mă ia şi noi am plecat. În grădina pastorului am mai
văzut fetele. Am salutat şi am plecat peste munte.
Joi, 18 septembrie. Înainte de prânz, nimic deosebit. După-prânz, ne-a
surprins Ştefan, care a venit să rămână permanent aici . Noi ne-am bucurat foarte
mult, l-am sărutat şi am fost foarte încântaţi. Iarăşi s-a mai întâmplat ca toţi din
familie să fie împreună.
Vineri, 19 septembrie. Ştefan a plecat dis-de-dimineaţă Ia pădurea din llişeşti
pentru a-şi îndeplini serviciul său şi, fiind o zi splendidă, l-am însoţit şi eu. Am
hoinărit în pădurea cea frumoasă cruciş şi curmeziş şi către ora două după-masă am
venit acasă. După-prânz a sosit dr. Prater, din Gura Humorului, cu fiica lui. Dânsul
a fost chemat la un ţăran şi seara a plecat. Noi ne-am mai plimbat între timp.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

82

Ciprian Porurnbescu

14

Sâmbătă, 2 0 septembrie. Astăzi este ziua naşterii Maicii Domnului. Dimineaţa
este foarte frumoasă. Timpul frumos mă îndeamnă spre aer liber. Fetele pleacă astăzi
la Rădăuţi şi m i-ar face foarte mare plăcere să le întâlnesc pe stradă, de aceea, mă
duc cu Ştefan la plimbare spre obcină. Adolf şi Kolomitzki ni s-au alăturat. Am mers
la Zătny, însă n-am văzut trăsura. După-masă, ne-am dus la fraţii Fanta cu Marica
pentru a avea şi o variaţie, acolo însă ne-am plictisit îngrozitor. Seara, scriu jurnalul
meu, până târziu. Până ce a adormit, Ştefan a făcut multă gălăgie. Noapte bună, B.,
noapte bună, M . Ele desigur dorm dej a la Kupfer. Este ora I l .
Duminică, 21 septembrie. Dis-de-dimineaţă m-am dus la Gustav şi am plecat
cu doi pădurari la vânătoare. Eu am tras în doi iepuri, însă fără succes. Spre ora
două, ne-am întors acasă. Aici totul s-a pregătit ca să mergem la Stroieşti, la hram.
Mă îmbrac cât se poate de prezentabil, cu hainele mele uzate, şi plecăm toţi patru 
Ştefan mâna caii. La Stroieşti, când intenţionam să intrăm în curtea popii, ne
întâmpină servitoarea, spunându-ne că nu este nimeni acasă. Na-ţi-o bună! Prin
urmare, înapoi şi încotro? Hai la Ilişeşti! Cine poate să-şi dea seama de bucuria
mea? O zi frumoasă, drumul e bun, caii sunt buni şi, în plus, perspectiva de a pleca
la llişeşti. Deşi ştiam că fetele nu sunt acasă, m-a cuprins un sentiment plăcut şi am
fost atât de voios şi bucuros, cum de mult n-am mai fost! Ştefan însă bombănea
într-una. D-na Gorgon a fost singură acasă şi a fost foarte bucuroasă de vizita
noastră. Şi pe Epaminonda l-am vizitat noi, tata şi cu m ine. A venit şi Lenea mai
târziu. După cafea, am plecat. Aşa s-a terminat hramul de la Stroieşti.
Luni, 22 septembrie. Dimineaţa, am compus o noctumă, botezată Bertha.
Spre seară, ne-am dus în sat, la plimbare. Seara, am cântat la pian şi vioară, Marica
şi Ştefan au cântat şi ei, în timp ce eu am stat culcat pe canapea şi am visat.
Marţi, 23 septembrie. Eu şi Ştefan ne-am dus de dimineaţă la Ilişeşti. Mai
întâi am fost la poştă, apoi l-am însoţit la administraţia silvică. După aceea, ne-am
dus la Gorgoni. Bertha era încă în neglijeu! de dimineaţă, în camera din faţă, la
maşina de cusut, capul îi era învelit cu o băsmăluţă albă, arăta atât de drăguţă şi de
fermecătoare; bătrâna trebăluia încolo şi încoace şi pastorul cânta la pian. Mina era
ocupată la bucătărie. Noi am d iscutat mult, apoi am dejunat. Am cântat cu bătrânul
până la masă. După-masă ne-am dus în grădină, m-am urcat în nuc şi am scuturat
nucile. După aceea, am mâncat struguri, am râs, am glumit până la infinit. Apoi,
am mers în cameră şi am cântat până la cafeaua de după-masă, pe urmă, am stat cu
toţii împreună şi, în modul cel mai plăcut, am stat de vorbă. Am rămas până după
cină. Pe la ora 8 !h am plecat cu inima tremurândă. Kramer m-a petrecut, mi-a
împrumutat un şal fiindcă era foarte rece. Seara târziu, am sosit acasă unde toţi
dormeau deja.
Miercuri, 24 septembrie. O zi foarte tristă. Dis-de-dimineaţă îmi comunică
Ştefan că tata este foarte furios deoarece am rămas ieri atât de mult la Gorgoni.
Acum m-a scos din răbdări. M i-am făcut bagaj ele şi eram ferm decis să plec pentru
totdeauna. Marica n u m-a lăsat să-mi iau l ucrurile. Deci mi-am luat certificatele
mele şi am plecat la Gura Humorului. De acolo, am să scriu după lucrurile mele şi
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am să termin cu casa părintească. Nu-mi trebuie mila tatălui, vreau să mă duc Ia
Cernăuţi şi prefer că cerşesc acolo decât să depind de capriciile unui om brutal.
Trist, m-am furişat pe drum la Gura Humorului. Acolo am găsit pe toţi sănătoşi.
Joi, 25 septembrie. Am scris în jurnalul meu. S1,1nt un biet om foarte sărac.
Am scris acasă, însă nu trimit scrisoarea. Am rămas până la 1 octombrie la Gura
Humorului şi am petrecut timpul într-un mod foarte plăcut; m-am dus cu Jozi la
pescuit; am vizitat fami lia Cerniavschi; am asistat acolo la o petrecere, am vizitat
familia Kleinberg, am cântat mult la vioară, am văzut pe Mali, care este în serviciul
judecătorului districtual etc.; în rezumat m-am amuzat foarte bine.
Miercuri, 30 septembrie. Am plecat acasă, însă am rămas numai până după
masă deoarece şi tata era foarte iritat, continuând să mă supere, mi-am luat
catrafusele şi am plecat la Băiăşeşti. Pe drum, m-a copleşit o tristeţe şi o teamă
nespusă, însă n-am vrut să mă întorc. La Băiăşeşti, m-am dus la Brăilean şi am
rămas acolo până vineri dimineaţa. În acest timp, am vizitat la Cornul Luncii pe
Arvay, etc. şi în general am petrecut mulţumitor. Însă o putere extraordinară m-a
atras acasă. Vineri mi-am împachetat şi am plecat. Brăilean mi-a dat încă (Note
stenografice). După-prânz, la ora trei, am sosit acasă. Toţi au fost foarte buni cu
mine şi m-am decis să uit totul. Tata iarăşi mi-a propus să plec la Viena, la început
m-am împotrivit şi am refuzat acest plan.
Sâmbătă, 5 octombrie. A fost iarăşi o zi plăcută, dar pe de altă parte o zi tristă.
M-am dus cu Marica pe jos la Ilişeşti, ca să-mi iau rămas bun de la ce am mai drag
pe lume. Toţi erau acasă. A fost şi Lichtenberger. Am stat de vorbă până seara; după
aceea însă adio Berthchen scumpă, cu inima sângerândă am strâns, de adio, fiinţei
acele scumpe mânuţa cea dulce, încă o privire duioasă, căci n-am să mai văd această
scumpă fiinţă un an întreg. Aş fi izbucnit în lacrimi, însă nu trebuie s-o fac; n-am
voie n ici să arăt cât de drag îmi este acest înger! Deci, adio scumpă B., rămâi cu
bine! Dumnezeu să te ocrotească! La revedere! Şi cu sufletul tremurând am trecut
muntele peste care n-am să mai trec atât de curând. Încă o privire închinată
Ilişeştiului cel scump, încă un salut şi a dispărut sătuleţul acesta drăgălaş în
întunericul nopţii. Trist, m-am dus împreună cu surioara mea dragă acasă.
Luni, 6 octombrie. Plec cu Gustav Fanta la Gura Humorului. S-a hotărât
definitiv să p lec miercuri la Cernăuţi şi joi la Viena. Mi-am luat rămas bun de la
unchiul Mally, tanti etc. etc., am discutat cu Jozi despre călătoria noastră şi seara
sunt iarăşi acasă.
Marţi, 7 octombrie. Ziua trece cu diversele pregătiri de călătorie.
Miercuri, 8 octombrie. Dimineaţa am împachetat.
După-prânz am plecat. Adio, Stupca mea scumpă. Adio, dragii mei, adio,
locuri scumpe de acasă.
Rămâneţi cu bine, la revedere!
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FAMILIA DE "DINCOLO DE PĂDURE " .
O MINUNATĂ ŞI TRISTĂ POVESTE DE DRAGOSTE
V ASI LE l. SCHIPOR

Rădăuţi,
1 O octombrie 1 988
Mult stimată doamnă Ebenhoe,
Vă veţi mira - şi pe bună dreptate - de primirea acestei scrisori, de la un
necunoscut din Rădăuţi. Este adevărat că la prima vedere sunt un necunoscut, dar
am să încerc să mă prezint, ca apoi să vă daţi seama că poate o să vă mai aduceţi
aminte şi dacă nu dumneavoastră, atunci, în mod sigur, fiul dumneavoastră Diţu mă scuz că nu-i cunosc numele întreg - dar care a lucrat la fabrica de cherestea
Suceviţa, unde lucra şi soţia mea, şi cred că şi pe mine mă cunoaşte. Eu, în tot
cazul, cu regretatul dumneavoastră soţ am lucrat la pădure.
Eu sunt cuscru cu Emma Marchidan şi de la ea v-am luat adresa. Fiul meu, pe
vremuri, a luat lecţii de l imba franceză la dumneavoastră.
Acum, după prezentarea câtorva date autobiografice pentru a vă da seama
cine vă deranjează cu prezenta scrisoare, să expun motivele ei, deoarece sunt două.
Înainte de toate, la mijloc este o lucrare pe care o întocmesc, anume un istoric
al satului Suceviţa, o monografie, la care adun material de câţiva ani.
Pentru această lucrare, îmi mai lipsesc diferite date şi izvoare de unde să-mi
iau material ce-mi mai l ipseşte.
În acest scop, apelez la bunătatea dumneavoastră şi a fii lor dumneavoastră,
poate într-un fel mă veţi sprij ini cu unele informaţii sau materiale privind fam.
Porumbescu Iraclie şi Ciprian. De ce mă interesează această fami lie? Fiindcă
Iracl ie Porumbescu este fiu al Suceviţei, îl chema, iniţial, Golimbiovschi, iar
Ciprian, fiul lui, a avut relaţii de prietenie cu Bert[h]a Gorgon din Ilişeşti, care a
devenit mai târziu soţia farmacistului Alfred van Rossignon din Rădăuţi, cu care
dumneavoastră aţi fost rude apropiate.
Ştiu că cu acest farmacist Bert[h]a a avut o fetiţă, N iny. În 1 940, vinde
farmacia şi pleacă cu fetiţa în Germania, aceasta după moartea soţului.
Mai cunosc că Niny van Rossignon a trăit, probabil, la Liichow, în Hanovra.
Bert[h]a moare la 1 7.11. 1 947, la vârsta de 86 de ani.
Analele Bucovinei, X, 1, p. 85-92, Bucureşti, 2003
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Dumneavoastră îmi puteţi corecta datele de mai sus, dacă nu-s reale.
Problema importantă ce mă interesează este dacă prin dumneavoastră nu mai
pot afla ceva date privind legătura de prietenie - dragoste dintre Bert[h]a şi
C iprian, eventual fotografii, scrisori privind pe cei doi sau, mă rog, orice date
privind familiile lor, adică a pastorului Gorgon din Ilişeşti, viaţa Bert[h]ei
Rossignon, a fiicei sale. Poate chiar aceasta din urmă are ceva rămas de la mamă-sa,
în legătură cu Ilişeşti - Stupca, Bert[h]a - Ciprian, oricât de neînsemnate date mie
mi-ar fi de folos şi pentru care v-aş fi foarte recunoscător.
A doua problemă este obţinerea unei cărţi apărute în R.F.G., cu privire la
istoria Bucovinei, din care aş avea de extras material necesar lucrării mele, amintite
mat sus.
Este vorba de cartea lui Erich Beck.
În cazul că se pot găsi aceste două volume prin l ibrăriile din R.F.G.,
respectuos v-aş ruga, dacă nu cumva îndrăznesc prea mult, să ne scrieţi mie sau lui
Emma, cum aş putea intra în posesia lor, prin poştă, veniţi eventual dumneavoastră
sau altcineva cunoscut în România, cu care ocazie aş putea să mă achit de c/v
cheltuielilor.
Mult stimată doamnă, în încheiere, primiţi deosebitul meu respect, cerându-mi
mii de scuze de îndrăzneala mea, transmiţând sănătate fiilor.
Sărutări de mână,
Fam. Procopciuc Valerian,
Str. Stadionului, Nr.- 6, Bloc A 3, ap. 3 1 ,
Cod 5875, Rădăuţi, jud. Suceava, România

Erlangen
7 noe.[iembrie] i 988
Stimate d-le Procopciuc,
Da, m-am mirat într-adevăr când am primit scrisoarea dv. Nu-mi sunteţi
deloc un necunoscut! Necunoscut îmi era numai faptul că sunteţi cuscrul Emmei,
care-mi este dragă. În acest sens vă spun: "Îmi pare bine! " şi vă rog cu această
ocazie să-i transmiteţi multe salutări !
Motivul scrisorii dv . . . .
Documente, fotografii nu mai avem, ce era s-a dat de demult; amintiri? Da,
am. M-am întâlnit cu Bert[h]a, "Grossmutter" , în ani i 1 943-1 945 la Bielitz-Biala
(Si lesia Superioară, astăzi Polonia). Tocmai la Bielitz, localitate în care era
"
"exilată Ia o şcoală-pension când avea 1 5-1 6 ani, ca să-I u ite pe C iprian. Cum este
cunoscut, ea nu-l u itase nici la B .[ucovina], precum nu-l uita mai târziu, trim!să la
sora ei, Mary, în Anglia.
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La B ielitz locuia într-un apartament d in care putea privi just în curtea acestei
şcoli în care " suferea" sub despărţirea de ambianţa fami liară şi de Ciprian. Când o
vizitam îşi depăna amintirile, amintiri care culminau totdeauna în dragostea ei
pentru Ciprian. O dragoste pe ca.re ea [o] cultiva şi [o] culti vase în tot timpul vieţii
ei. Neintenţiona[t], dar care astfel devenise atât de minunată, profundă; mă fermeca
pur şi simplu (Am scris despre acest lucru în revista "Cronica" din Iaşi, răspunzând
la un mic articol al praf. Leu, care [îl] acuza [pe] pastorul Gorgon de şovinism care
distrugea iubirea Bert[h]ei. Era în 1 974? 1 976? Nu mai ştiu.). De la Bert[h]a ştiu că
relaţiile între cele două familii erau foarte bune, strânse. Bătrânii jucau şah
(şi Bert[h]a era o foarte bună şahistă, ştiu de la soţul meu), făceau muzică (clasică),
mai târziu, şi cu Ciprian. Ciprian oricând venea se juca cu micuţa Bert[h]a, născută
în 1 86 1 , o ţinea în braţe, o legăna - din primele zile ale existenţei ei era legată de
el; când se juca - deja băiat mai mare - şah cu pastorul, o ţinea pe genunchi i săi .
Până când, o dată, Bert[h]a avea vreo 9 ani, Ciprian venind în vacanţă o aşeza iar
pe genunchii lui - era pentru ultima dată, a. intervenit "ceva" . . . , ceva nou în
sentimentele ei, ale lui, ceva ce va de,veni dragostea cea minunată între ei şi care
pentru amândoi va ţine până la moarte. Moartea cea timpurie a lui Ciprian şi cea
după o viaţă lungă a Bert[h]ei, la vârsta de 86 de ani (data, Jocul care vă sunt
cunoscute).
Partiturile, scrisorile, toate amintirile rămase la Bert[h]a erau legate într-un
album roşu (catifea) pe care fiica Bert[h]ei, Niny (Melanie) van Rossignon îl
vânduse încă în România, înainte de plecarea lor în Germania, unde Niny spera să
fie tratată cu succes de boala ei. Bert[h]a tot vroia să-mi arate albumul respectiv,
dar Niny a spus mai întâi că ar fi într-o ladă (de la Umsiedlung), dar nu ştie în care;
mai târziu a spus că fusese luat "din oficiu " pentru Generalfeldmarschal Goring! Ar
face colecţie! ! ! Biata Bert[h]a, cât suferea din cauza aceasta! Doar n-ar fi vândut
aceste dovezi scumpe ei niciodată! Eu am aflat de [de la] praf. Leu (Paul?) că
albumul şi multe alte documente s-ar afla la praf. Leca Morariu.
Despre Niny nu mai ştiu nimic. Ea a întrerupt corespondenţa după moartea
soţului meu ( 1 968). Nu s-a interesat de relaţi ile Bert[h]a - Ciprian; am mai trimis
articole decupate din ziare, reviste. N-a răspuns.
Mai vreau să menţin ceva interesant mie: Bert[h]a se căsătorise cu
farmacisttil Rossignon în 1 90 1 . În 1 902 se naşte Niny. Întorcându-mă în România
în 1 945, văd pentru prima oară bustul lui Ciprian: eram frapată de asemănarea lui
Niny cu Ciprian ! Acelaş[i] păr buclat, aceeaş[i] gură; ochii, felul de a ţine capul. . .
Niny era deşteaptă, talentată, scria poezii de ocazie, dar bune. Din păcate avea de la
naştere un picior mal format de la şold în jos şi era silită să poarte un aparat-proteză
şi umbla cu un baston. Avea mâini frumoase.
Cărţile pe care [le] doriţi, parcă nu sunt în comerţ. Că apărură la Dortmund,
Mi.inchen. Sunt multe edituri acolo. Am să vă dau adresa dlui Beck. El vă poate
răspunde la toate întrebările direct: Erich Beck, Mannheimer-Str. 32, D 700,
Stuttgart 50 BRD.
-
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[P.S.] : Îmi pare foarte rău, când se susţine că între cei doi căsătoria ar fi fost
zădărnicită de şovinismul pastorului Gorgon. În realitate, piedicile erau tuberculoza
avansată a lui Ciprian. Nu contractată în "închisorile habsburgice" - tuberculoză
era în familia Porumbescu, unde-şi făcuse pradă între fraţii lui Ciprian. Şi mai era
religia: situaţie penibilă pentru cei doi taţi preoţi ! După mine, s-ar putea reduce la:
Bert[h]a a fost muza lui Ciprian, asigurată, bine păzită, la locul ei.
Bert[h]a, îndrăgostită de acest tânăr minunat, accepta cu fantezia unei tinere
fete naive revărsăriJe sentimentale ale lui Ciprian, care n-a fost " un copil de
tristeţe" şi a mai cunoscut femei, alte femei, care nu se pretau ca " muze" . O
căsătorie între ei s-ar fi realizat într-o căsnicie catastrofală: Bert[h ]a era foarte
geloasă. Căsătorită la urma urmei cu văduvul R., cu patru fete căsătorite şi
"
"
" Grossmutter înainte de a fi " Mutter , distrugea toate fotografiile şi amintirile
rămase de la adevărata Grossmutter, vieneza Juliana Alexi, moartă tânără.
Deci totul e bine: ne-a rămas o minunată şi tristă poveste de dragoste, şi
totuşi atât de luminoasă în amintirea Bert[h]ei, o iubire care m-a impresionat adânc,
în real itatea ei ireată sau, să spun, irealitatea ei reală şi frumoasă? Este şi bine, chiar
foarte bine, că " albumu l roşu " nu s-a pierdut undeva, ci că Niny cea isteaţă îl
vânduse la timp unui cunoscător care ştia să-I aprecieze şi să-I păstreze. Şi bănişori i
tot cădeau bine.
Ende gut - Alles gut!
[P.P.S.]: Diţu (Dithard) cu familia este (încă?) în România. Când am primit
scrisoarea dv., a fost foarte bolnav, era vorba şi de o operaţie la cre[i]er. Din
fericire, n-a fost aşa de grav cum s-a crezut la început. A scăpat cu bine. Ceilalţi, cu
fami liile lor, sunt aici, la Erlangen. Le merge bine.
M-am bucurat că · am avut ocazia să am contact cu vechi cunoştinţe, " să
schimbăm o vorbă" , chiar dacă n-am putut să vă fiu de folos referitor la lucrarea
care v-aţi propus! Succes, să găsiţi materialele necesare!
Călduroase salutări dv. şi familiei dv. !
Edit Ebenhoe,
am Europakanal 3 1 D,
8520 Erlangen, B.R.D./R.F.G.
[Bertha von Rossignon}

Informaţiile despre Bertha Gorgon von Rossignon m i-au fost povestite de
mătuşa mea din Rădăuţi, Olimpia Wohlrapp, căsătorită Mâţu.
Mătuşa mea a urmat Liceul German de Fete din Rădăuţi, astăzi Şcoala
Generală nr. 4, împreună cu Melanie (Niny), fiica Berthei.
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Niny cânta la pian, ca şi mama ei, care a învăţat-o. Şi mătuşa mea cânta la
pian şi, pentru că erau prietene şi colege, a fost invitată să participe la seratele
muzicale, pe care le organiza acasă Bertha, şi să cânte împreună la patru mâini.
Casa în care a locuit Bertha se afla pe strada actualei Primări i. A fost însă
demolată. Pe unul dintre pereţii noii clădiri, construite în locul vechi i case, se află o
placă comemorativă.
Mătuşa mea îmi povestea că Bertha deţinea partituri scrise de Ciprian
Porumbescu, dedicate ei, nepublicate necăieri. Povestea de Ciprian Porumbescu
rareori, cu glas scăzut şi cu ochii pierduţi. Se putea uşor înţelege că Ciprian a fost
marea dragoste adevărată a vieţii ei.
Bertha, împreună cu soţul ei, fannacistul Alfred van Rossignon, nobil, mult
mai în vârstă decât ea, au venit la Rădăuţi prin anul 1 926.
Bertha era o figură distinsă, o siluetă înaltă, şatenă, cu ochii căprui. Fiica ei,
Niny, era puţin infirmă, avea un picior mai scurt. De aceea, purta mereu fuste
lungi. Era brunetă. Bertha a rămas în Rădăuţi până în anul 1 940, când a emigrat în
Germania împreună cu toţi nemţii din Bucovina. Era deja văduvă. Soţul ei a murit,
deci, în Rădăuţi. A fost înmormântat în cimitirul oraşului. Pe monumentul criptei
nu este trecut anul decesului.
Abia în anul 1 970, mătuşa mea află de la o cunoştinţă că Bertha locuia
împreună cu fiica ei în Hamburg. Vroia să-şi revadă fosta colegă şi buna prietenă.
Pleacă în Germania fără să-i ştie adresa.
De la primarul din Hamburg află că Bertha murise în anul 1 947 şi fiica locuia
într-un cămin de bătrâni . Melanie n-a fost căsătorită niciodată, preda ore de pian. A
locuit singură mulţi ani, şi singură s-a stins.
În 1 882, când la Braşov se juca premiera operetei Crai-Nou, Bertha pleca spre
Anglia. În taină, a făcut un ocol, s-a oprit puţin în Braşov, a fost în sală fără ca nimeni
să ştie. A plecat în străini cu sufletul liniştit, îl văzuse pe Ciprian şi succesul său.
În anul 1 993, am scris primarului din Hamburg, cu rugămintea de a ne
trimite, dacă ar mai exista, bunurile personale ale Melaniei. Speram să recuperăm
partiturile deţinute de Bertha. Răspunsul a fost că toate lucrurile persoanelor
decedate din acel cămin se distrug, nu se păstrează.
Rădăuţi, noiembrie 2003

Georgeta-Constanţa Istrătoaie,
Str. Ştefan cel Mare, nr. 44

[Destinulfamiliei Rossignon din Bucovina}

Rossignonii, originari din Franţa (Alsacia), se stabilesc pe la 1 800 în Prusia,
schimbându-şi, de frica persecuţiilor religioase, numele vechi, Rossignol, sub care
sunt consemnati în Encic/opedia Larousse. Frederic cel Mare, regele reformator al
Prusiei, ocrotitor al culturii şi artei ( 1 740-1 786), şi urmaşii acestuia au încurajat
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imigrarea meşteşugarilor francezi şi profesiunile l iberale. La curtea regilor prusaci,
Rossignonii protestanţi s-au remarcat prin îndeplinirea unor dregătorii mărunte.
Din această familie de francezi, farmacistul Alfred von Rossignon vine în
Vechiul Regat şi se stabi leşte o vreme la Fălticeni . Prin Walther Kipper o cunoaşte
pe Bertha Gorgon (Walther Kipper era văr cu Bertha). Nunta lor s-a făcut la
Ilişeşti. Ulterior, familia Rossignon se stabileşte la Rădăuţi. Locuieşte în Ringplatz,
nr. 3 , ulterior Piaţa Unirii, nr. 4. Aici se naşte fiica lor, Niny. În casa mare, cu
farmacie la stradă şi camerele de locuit în spate, despărţite de un coridor larg,
Bertha organizează serate muzicale. Printre familiile primite în vizită (Schwind,
Wohlrapp) se număra şi Opaiţ, familia din care mă trag eu.
Eu m-am născut în anul 1 924, în familia Opaiţ, originară din Cireş - Storoj ineţ.
Tatăl meu era jandarm. Am urmat şcoala primară şi secundară la Târgu-Mureş,
Rădăuţi şi Bucureşti. În 1 943, am susţinut examenul de admitere la Facultatea de
Farmacie din Bucureşti. În decembrie 1 945, m-am căsătorit cu Mircea Ghiza, ofiţer.
născut la Buzău, originar dintr-o familie de păstori macedoneni risipiţi în lumea largă
(Grecia, Egipt, Statele Unite). Bunicul dinspre mamă, Victor Silvian, a fost primul
inginer hotamic din Brăila, cu studii la Paris. Este înmormântat la Cluj . În 1 952, soţul
meu este înlăturat din armată. După şederi succesive la Timişoara, Ploieşti şi Bârlad,
perioadă în care am fost casnică, am lucrat timp de 20 de ani la E.G.C.L. Rădăuţi şi
la o Asociaţie de Locatari, până la pensionare.
Am cunoscut familia Rossignon înaintea repatrierii germani lor (toamna
anului 1 940). Farmacistul Alfred von Rossignon nu mai trăia. Bertha Rossignon
era o femeie foarte frumoasă, avea ochii albaştri. Părul alb, cu cărare la mij loc, îl
purta strâns la spate. Nu vorbea bine româneşte. Cânta la pian, cu albumul primit
de la Ciprian în faţă şi privirea pierdută parcă într-o altă lume. Avea multe cărţi în
casă. Era credincioasă. În ultimii ani nu prea ieşea din casă, primea doar vizite
Bertha n-a vrut să plece în Germania. A plecat numai la insistenţele lui N iny,
care credea că aici în România nu are nici un viitor. Înainte de plecarea în
Germania, Bertha a vândut pianul. Nu-mi amintesc cine 1-a cumpărat.
De la Bertha Rossignon am păstrat o farfurie adusă din Anglia, de la sora ei.
Aceasta se află acum în proprietatea fiului meu din Bucureşti. Lucrurile de valoare
din casa Rossignon au fost vândute ori s-au înstrăinat. Biroul farmacistului Alfred
von Rossignon a aj uns la moştenitorul titlului nobiliar, un nepot, stabilit în
Bucureşti . Masa din lemn de păr, cu picioare sculptate, a fost vândută inginerului
Călin Nica, şeful Autobazei Rădăuţi. La fel şi cele două comode: una s-a pierdut
la doamna Rossignon, cealaltă a fost dată de noi la mobilă veche. Cărţile rămase
într-o ladă mare au fost, de asemenea, vândute.
Bertha von Rossignon a murit într-un lagăr din Germania. Mătuşa mea,
Olimpia Opaiţ, a corespondat o vreme cu Niny Rossignon. Ea i-a dat învăţătorului
Ioan V icoveanu, un pasionat colecţionar, ferparul cu decesul Berthei.
Din prima căsătorie, Alfred von Rossignon a avut mai multe fete. O fată a
fost căsătorită Ebenhoe. După moartea lui Rossignon, farmacia a trecut în
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

7

Familia de "dincolo de pădure" . O minunată şi tristă poveste de dragoste

91

administrarea altor rădăuţeni. Întâi a devenit farmacia Phoebus Schwind,
administrată de un evreu, departat în anii 1 942-1 943 la Moghilev şi plecat din
România prin 1 977-1 978. A murit în Germania în 1 984. Are o fiică la Sibiu. De la
acesta a trecut la Octavian Ohmt, care nu era căsătorit. După naţionalizare, fosta
farmacie Rossignon a fost preluată de farmacistul Corneliu Constantinescu. Apoi,
clădirea a fost demolată, în perioada când întreg centrul cultural al oraşului Rădăuţi
a fost distrus.
În Rădăuţiul de altădată l-am cunoscut pe părintele Rein, care locuia pe
Strada Domnească (astăzi Calea Cernăuţi lor), vis-a-vis de Biserica Evangelică, îp
casa parohială. Părintele Rein era curatorul surorii mele, căsătorită Glass. Am
corespondat mulţi ani cu părintele Norbert Gaschler, pe care l-am vizitat în câteva
rânduri la Regensburg. Am călătorit mult în Germania, unde trăiesc numeroşi
bucovineni. Lângă Stuttgart se află un orăşel în care locuiesc foarte mulţi
bucovineni. Acolo sunt străzi întregi purtând nume ale unor localităţi din Bucovina:
Milişăuţi, Frătăuţi etc. Mulţi bucovineni am întâlnit în Lebenschet. În Dtisseldorf
am întâlnit foarte mulţi evrei rădăuţeni, care mă mai ţineau încă minte.
Rădăuţi, 1 7 decembrie 2003

Viorica Ghiza,
Strada Înfrăţirii, nr. 6

Augsburg
1 6. 1 2.2003
Stimate domn Schipor,
Pe vremuri, soarta şi nevoile i-au legat pe oameni i din Bucovina altfel decât
ne închipuim noi astăzi. Astfel, în registrele de botez ale comunităţii evanghelice
Ilişeşti l-am găsit pe preotul ortodox Georgie Bucewschi, preot la Ilişeşti în
perioada 1 8 1 7- 1 846, botezând copii evangheliei.
Preotul ortodox Dimitrie Bucewschi (fiul?), preot la Il işeşti din 1 846 până în
1 869, cel care a înfiinţat prima şcoală românească pentru Ilişeşti şi Braşca (din
famil ia sa se trage pictorul Epaminonda Bucevschi), apare ca unul din cei doi naşi
la botezul fiicei Berta a pastorului evanghelic Franz Samuel Traugott Gorgon,
numit vicar resp. preot la Ilişeşti din 25 dec. 1 858 resp. 3 0/031 1 859. Gorgon, care a
fost numit la Ilişeşti de la o şcoală evanghelică din Lemberg, a activat (cu o
întrerupere de doi ani, 1 868-1 870) ca preot la Ilişeşti până la moartea sa, pe 3 sept.
1 900. Soarta a vrut ca tocmai atunci biserica evanghel ică veche să fie demolată
pentru reconstrucţie. Atunci, comunitatea ortodoxă a deschis porţile bisericii pentru
slujba şi înmormântarea pastorului F.S.T. Gorgon.
Activitatea lui a fost continuată de fiul Immanuel G.[orgon], din noiembrie
1 907 până la moartea sa, la 2 1 / 1 2/ 1 93 7, deci un frate al Berthei. Immanuel a fost şi
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el impl icat în viaţa culturală, la fel ca sora sa, fiind la Ilişeşti preşedintele
Asociaţiei Culturale Germane.
Cu urări de bine tuturor,
Luzian Geier
Augsburg
1 8. 1 2.2003
Stimate domn Schipor,
În registrele de confirmare ale Bisericii Evanghelice Rădăuţi, am găsit doi fii
ai pastorului F.S.T. Gorgon, anume Immanuel G.[orgon], născut în 1 868 la Ilişeşti,
confirmat la Rădăuţi în duminica de Rusalii, 1 882 (pag. 1 3 8 din registru), împreună
cu scriitorul de mai târziu, Heinrich Kipper, din Ilişeşti, şi fiul Benedict Gorgon,
născut la Il işeşti, în anul 1 872, confirmat tot la Rădăuţi, în duminica de Rusalii,
1 886 (pag. 1 64 din registrul Confirmations-Buch).
În registrul de înregistrare a intenţiei de căsătorie, Verkund-Buch, am depistat
o fiică a lui Gorgon, născută încă la Lemberg, în 1 857 (6 sept.), în 1 904, având
domiciliul în Rădăuţi, care s-a căsătorit cu cernăuţeanul Waldemar Stefan
Vysloczil, fiul dr. V . Wilhelm. Este vorba de Anna Theodosia Gorgon (pag. 3 3 , nr.
curent 68, din 6 noiembrie 1 904). În acest registru apare, la pag. 1 39-1 40, anunţul
intenţiei de căsătorie a lui Norbert Armand Kipper, fiul (politicianului) dr. Michael
Kipper şi a Annei Gorgon, cu domiciliu la Rădăuţi, deci o (altă?) soră a Berthei.
În ce priveşte datele anterioare legate de familia Gorgon (Registrul familiilor
din Ilişeşti, Gemeinde-Buch/Cartea comunităţii, pag. 39, fără an), familia locuia la
nr. de casă 1 24, care apare mereu şi la naşteri.
Naşterea Melaniei este înregistrată la nr. crt. 211 863 , pentru că abia în ian.
1 863 a fost botezată, născută fiind în 2 1 decembrie 1 86 1 , pag. 204 din Registrul de
naşteri evengh. 1/işeşti. Bertha a fost înregistrată la nr. crt. 2 1 din acelaşi registru de
botez, pag. 1 32 şi 1 33 , născută pe 1 7 martie 1 86 1 , botezată 22 aprilie. Pe pag. 1 33
apare ca al doi lea naş preotul ortodox Dimitrie Bucewschi, care, după Cronica
cam. 1/işeşti a lui Dressler, a locuit un timp la familia pastorului Gorgon, după ce
casa lui a fost distrusă în urma unui incendiu.
Cu salutări şi urări de bine,
L. Geier
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VIAŢA POLITICĂ DIN BUCOVINA ÎN DOCUMENTE
INEDITE DIN ARHIVA LUI TEODOR BALAN
MARIAN OLARU

Bucovina, ca parte a Cisleithaniei, a cunoscut la sfârşitul secolului al XIX-lea,
la fel ca şi celelalte provincii ale monarhiei dualiste, o puternică afirmare a
mişcărilor identitar-naţionale, fapt legat atât de evoluţia internă a factorilor
obiectivi, cât şi de schimbările de forţe pe plan general european, în urma cărora
rolul şi ponderea Austriei ca putere europeană s-au diminuat.
Imperiul dunărean era un conglomerat de popoare care, cu deosebire între
anii 1 87 1- 1 9 1 8, a cunoscut o continuă acutizare a problemelor sale sociale, politice
şi naţionale, care I-au transformat într-un stat vulnerabil. Aceasta a însemnat
ineficacitatea endemică a mecanismelor statale, desele blocări ale sistemului
parlamentar, instabilitatea guvernamentală şi birocraţia sufocantă care afecta grav
instituţiile imperiale, ca să nu amintim decât câţiva dintre factorii centrifugi care
afectau imperiul în perioada amintită. În faţa valului naţionalist care cuprinsese
imperiul, cu greu, împăratul Austriei, Franz Joseph, şi clasa politică vieneză au
găsit câteva paleative pentru a salva ceea ce se mai putea salva din imperiu. Printre
acestea, figurează în cap de listă cunoscuta politică a Ausgleich-ului, realizată mai
întâi cu maghiarii, apoi cu boemienii, cu bucovinenii şi în final cu tirolezi i. La
acestea, birocraţia imperială a mai adăugat, din bogata-i experienţă, crearea unor
stări conflictuale, acolo unde acestea nu existau, adoptarea unor soluţi i artificiale în
chestiuni economice, sociale şi uneori şi în cele politice (vezi atitudinea
împăratului faţă de constituirea Partidului Creştin-Social şi ascensiunea politică a
lui Lueger) în ţările de coroană şi pe tărâm vienez.
În P.erioada pe care o supunem atenţiei, elitele politice şi culturale româneşti
din Bucovina s-au afirmat constant în viaţa ducatului, prin manifestarea lor
identitar-naţională şi în opoziţie accentuată mai ales cu ucrainenii, a căror creştere
demografică şi politică era considerată de către liderii românilor bucovineni ca
fiind "abnormă" . Această situaţie se acutizează şi mai mult, în condiţiile
intervenţiei autorităţilor imperiale pentru susţinerea " compromisului nivelator"
(Ausgleichgerechtigkeit) între etniile Bucovinei, fapt care trebuia să se facă, mai
ales, pe căi administrative şi birocratice şi în detrimentul evident al românilor.
Analele Bucovinei, X, 1, p. 93- 1 25, Bucureşti, 2003
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Pentru a stopa aceste tendinţe, românii, ca şi alte etnii ale Bucovinei, şi-au
organizat o structură politică modernă, de genul partidului politic, care izvora din
experienţa politică adunată de Societatea Politică "Concordia" şi de gazetele
pol itice româneşti care fuseseră tipărite până atunci. Toate aceste eforturi ale
românilor bucovineni au fost atent analizate în epocă de George Bogdan-Duică, ce
a trăit o vreme în Bucovina şi a condus o publicaţie românească.
Constituirea Partidului Naţional Român - "Concordia" şi activitatea elitelor
politice româneşti în jurul acestuia a pregătit terenul afirmării curentului radical din
anii 1 898-1 900, grupat în jurul lui George Popovici, a lui Iancu Flondor şi a lui
Valeriu Branişte, adus special de Flondor, la Cernăuţi, pentru a conduce gazeta
"
" Patria . Prin activitatea Partidului Naţional Radical Român din Bucovina s-a
evitat " submersia" românilor în " propria lor provincie" , cum spunea K. Hitchins.
De aceea, activitatea naţională a românilor bucovineni a îmbrăcat forme diverse şi
s-a multiplicat prin şcoală, biserică, instituţii naţional-politice şi de culturalizare,
prin publicaţii cu caracter istoric şi beletristic care redescopereau trecutul glorios şi
de jertfă al înaintaşilor, care trebuia să servească de exemplu contemporanilor
pentru a reconstituirea sau reîntregirea patriei române.
Elitele politice româneşti din vremea guvematorilor A. Pace, Goess şi
Bourguignon folosesc din ce în ce mai eficient pârghiile, pe care le au la dispoziţie,
pentru a face politică naţională pentru cei pe care îi reprezintă. Acum, alături de
austriacismul afişat de către unii, şi conştiinţa politică şi civică manifestă a multora
dintre români, se afirmă conştiinţa naţională, prin simboluri şi mituri istorice
naţionale. Românii, consonanţi eforturilor europene de afirmare identitar-naţională,
luptă pentru simbolurile naţionale, precum Tricolorul, reacţionează pe măsură faţă
de lipsa de demnitate naţională a ierarhului locului - Arcadie Ciupercovici, la
1 8 august 1 899 -, care nu-şi apără neamul faţă de afrontul adus de guvernatorul
Bourguignon, se opun abuzurilor politice făcute de o administraţie obedientă
guvernatorului şi metodelor lui politice care-i avantajează pe alogeni, îşi apără
dreptul la şcoală în l imba română, tot aşa cum celelalte etnii ale Bucovinei luptă
pentru propria lor cauză.
Din anal iza celor 30 de documente aflate în arhiva istoricului Teodor Balan,
până acum inedite, putem desprinde importante informaţi i despre viaţa politică din
Ducatul Bucovinei. Din documente pe care le prezentăm rezultă, în mod evident,
caracteristicile politicii imperialilor în cea mai mică şi cea mai îndepărtată de
centru provincie a imperiului.
Continuăm, în felul acesta, publicarea documentelor istoricului bucovinean,
pe care am început-o în "Analele Bucovinei", anul Il, nr. 1 , 1 995, şi am continuat-o
în "Glasul Bucovinei" , anul IX, nr. 3-4, 2002.
Titlurile documentelor sunt cele date de Teodor Balan. În transcrierea
documentelor, pe care le prezentăm, am păstrat, pe cât posibil, limbajul specific
epocii.
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Wien, 1 895, December 3 0
Ministrul de Culte ş i Instrucţie
cere guvernatorului Bucovinei, Contele Leopold Găesz,
un raport despre conflictul ivit între vicarul mitropolitan Arcadie Ciupercovici
şi unii studenţi români

Hochgeborener Graf,
Nr. 2 505 C. U. M. Aus dem Berichte Eurer Hochgeboren vom 1 9. December
1 895, Zahl 4 328/Prăs. babe ich entnommen, dass der academische Senat der
Universităt in Czernowitz, Consistorial-Archimandrikn Arc/adius/ Czuperkowicz
erstattete Anzeige tiber eine ihm seitens mehrerer Mitglieder des rumănisch
academischen Vereines "Junimea" zugefligte Beleidigung auf Grund eines in
seiner Sitzung vom 25. November 1 895 gefassten Beschlusses es abgelehnt hat,
das Discipl inarverfahren gegen die schuldtragenden Studierenden dermalen
enzuleiten und dem genannten Diecosan-Administrator nahe gelegt hat, die ihm
gebtihrende Genugthuung vorerst auf strafgerichtlichen Wegw zu erwirken.
Zu diesem Beschlusse fand sich der academische Senat vorwiegend in der
Erwăgung bestimmt, dasz nach der der geltenden Disciplinarverordnung zu Grunde
liegenden Tendenz ein Disciplinarerkenntnis der strafgerichtlichen Verfolgung
nicht vorzugreifen, sondern derselben ergăzend zu folgen hat.
Wenngleich es richtig ist, dasz an den Universităten der Brauch besteht, die
Durchftihrung der Disziplinaruntersuchung wider Studierende im Falle einer
strafgerichtlichen Prozedur gegen dieselben bis zur Finalisierung der betreffenden
Strafverhandlung zu vertagen, so beruht diese Obung doch blosz auf
Zweckmăssigkeitsgrtinden, deren Abgang in eizelnen Făllen ein Abweichen van
diesem Gebrauche van selbst geboten erscheinen lăsst.
Im gegebenen Falle fehlt nicht nur die Voraussetzung einer paralellaufenden
straufgerichtlichen Activa, zumal der beleitigte Theil in dankenswerter Rticksicht
flir die betreffenden Studierenden auf eine strafgerichtliche Verfolgung verzichtet
hat, sondern es erscheint schon die Schwere des diesen Studierenden zur Last
fallenden disciplinăren Vergehens ein rasches und mit entsprechender Strenge
verbundenes Einschreiten der academischen Behorden.
Der academische Senat der Universităt in Czernowitz kann es daher im S inne
der bestehenden Vorschriften nicht ablehnen, gegen die schuldtragenden
Studierenden das Disciplinarverfahren einzuleiten.
Ich ersuche dem nach Euere Hochgeboren das Rectorat der genannten
Universităt unter gleichzeitiger Mittheilung des Vorstehenden aufzufordem, wegen
Einleitung der Disciplinaruntersuchung an der Hand der van dem Consistoriai
Archimandriten Czuperkowicz an den academischen Senat gerichtete Anzelge
sofort das Erforderliche zu veranlassen und ftir dem Fali, als das auf Grung der
Einvernahme der betreffenden Studierenden im Zusammenhange mit dem
sonstigen als nothig befundenen Erhebungen gewonnene Material eine sichere und
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geni.igende Basis zur Făllung eines Diciplinarerkenntnisses bieten sollte, darauf
Einflusz zu nehmen, dasz seitens des academischen Senates mit der Durchftihrung
des Discipl inarverfahrens wider die erwahnten Studierenden ohne Verzug
vorgegangen werde.
Dem Rectorate wird es obliegen, Uber das von demselben in dieser
Angelegenheit verftigte im Wege Euerer Hochgeboren ehestens anher zu berichten.
Von dem Inhalte dieses Erlasses wollen Euere Hochgeboren auch den
Archimandriten Czuperkowicz in Kenntniss setzen.
Der Minister ftir Cultus und Unterricht [indescifrabil]

Viena, 1 895, decembrie 3 0

Traducere:

Domnule Conte,
Nr. 2 5 05 Ministerul Cultelor şi Învăţământului. Din raportul Dvs. din 1 9
decembrie 1 895, nr. 4 3 28/Praez. am aflat, că Senatul academic al Universităţii din
Cernăuţi, în baza unei hotărâri luate în şedinţa din 25 noiembrie 1 895, a refuzat să
deschidă ancheta disciplinară împotriva studenţilor vinovaţi, recomandând
administratorului diecezan să-şi ia întâi satisfacţia cuvenită pe calea justiţiei,
aceasta în baza unui denunţ din partea actualului administrator diecezan din
Cernăuţi, a arhimandritului consistorial Arc/adie/ Ciupercovici, că a fost ofensat de
către mai mulţi membri ai Societăţii Academice Române "Junimea".
La această hotărâre, Senatul academic a fost îndrumat îndeosebi din motivul
că, în conformitate cu şedinţa ce stă la baza decretului disciplinar acum în vigoare,
o decizie d isciplinară nu poate să premeargă urmăririi judiciare, ci să-i urmeze,
completând-o.
Deşi este adevărat că la Universitate există obiceiul de a amâna iniţierea
anchetei disciplinare împotriva studenţilor până după finalizarea procedurii penale,
totuşi acest obicei se bazează numai pe motive utilitariste, a căror nesocotire nu
constituie în anumite cazuri o abatere de la acest obicei.
În cazul de faţă l ipseşte nu numai baza pentru o procedură penală paralelă,
întrucât partea ofensată, din consideraţie demnă de recunoştinţă pentru studenţii
respectivi, a renunţat la urmărirea penală, dar gravitatea greşeli i comise de acei
studenţi, cere o acţiune rapidă şi de o corespunzătoare asprime din partea
autorităţilor academice.
Senatul academic al Universităţii din Cernăuţi nu poate, aşadar, să refuze în
interesu l prescripţiilor existente a dispune iniţierea anchetei disciplinare împotriva
studenţilor vinovaţi.
Vă rog, aşadar, să somaţi Rectoratul numitei Universităţi ca, o dată cu
comunicarea celor scrise de noi, să iniţieze ancheta disciplinară, în baza denunţului
arhimandritului consistorial Ciupercovici adresat senatului academic, şi pentru
cazul că, în urma interogării studenţilor respectivi, materialul obţinut şi în urma
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altor constatări va conţine o bază sigură şi suficientă pentru pronunţarea unei
sancţiuni disciplinare, să d ispuneţi, ca din partea Senatului academic, să se
procedeze Iară întârziere împotriva studenţilor mai sus menţionaţi.
Rectoratul este ţinut să ne raporteze de urgenţă prin Oficiul Dvs. despre
măsurile luate.
Despre cuprinsul acestei adrese, Domnia voastră veţi binevoi să-I înştiinţaţi şi
pe arhimandritul Ciupercovici.
Ministrul pentru Culte şi Învăţământ [indescifrabi l]
Czemowitz, 1 896, Mărz 3 1
Rectorul Universităţii din Cernăuţi
dojeneşte Societatea Studenţească , .Junimea "
An den academischen Verein "Junimea"
Durch die gegen mehrere Studierende der hiesingen Universităt wegen einer
dem Hochwlirdigen Herm Erzbischof zugeftigten Beleidigung durchgeftihrte
Unterschung, hat der academische Senat der k. k. Frantz-Iosephs Universităt mit
Bedauern Kenntniss erlangt, dass an diesem Vorfalle nicht nur die einzigen aktiv
beteiligten Studierenden, sondem auch der Verein " Junimea" als solcher
schuldtragend ist, da die in Rede stehende Beleidigung auf Grund eines
Ausschussbeschhlusses der "Junimea" ausgeflihrt worden ist.
Der academische Senat sieht sich dahrer veranlasst, den academischen
Verein "Junimea" auf das strengste zu tadeln und wamt denselben, sich ki.inftighin
keine Ordnungswidrigkeit mehr zu Schulden kommen zu lassen, widrigefalls der
academische Senat bei der hochloblichen k. k. Landesregierung den Antrag stellen
mi.isste, den academischen Verein "Junimea" aufzulosen.
Vom academischen senate der k. k. Franz-Josephs Universităt.
Eus/ebie/ Popowicz, derzeit rector

Cernăuţi, 1 896, martie 3 1

Traducere:

Către Societatea Academică "Junimea"
Din ancheta iniţiată în chestiunea ofensei aduse de mai multi. studenţi ai
universităţii locale Înalt Preasfinţitului Mitropolit, Senatul academic al Caes. Cr.
Universităţii Francisco-Iosefine, a luat la cunoştinţă cu regret, că la acest incident,
nu s-au făcut vinovaţi numai studenţii, cari au luat parte activă, ci şi Societatea
"Junimea" ca atare, deoarece ofensa despre care este vorba a fost adusă în urma
unei hotărâri a " Junimii " .
În consecinţă, Senatul academic se vede silit să dojenească cu asprime
Societatea Academică "Junimea" şi o previne, ca pe viitor să nu se facă vinovată
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de nici o abatere, în caz contrar, Senatul academic va propune înaltului Caes. Cr.
Guvernământ, să desfii nţeze Soc. Academică "Jun imea" .
De la Senatul academic al Caes. Cr. Universităţii Franc isco-I osefine
Eus/ebie/ Popovici, rector
Czernowitz, 1 899, Januar 3 0
Guvernatorul Bourguignon
cere prefecţi/ar rapoarte despre portul brâielor tricolore
Nr. 1 85/Prăs. Der Herr Bezirkshauptmann werden eingelanden, ehestens
anher zu berichten, ob in dem dortigen Bezirke und eventuell in welcher
Ausdehnung wahrzunehmen ist, dasz die runănische băuerliche Bevolkerung und
eventuell welche Kreise derselben, Giirtel in den Farben der rumănischen Tricolore
/blau, gelb, roti tragen und ob nach der Anschauung des Herrn
Bezirkshauptmannes insbesondere mit Riicksicht auf die tatsăchlich bestehenden
Verhăltnisse derartige Gi.irtel als zur Nationaltracht gehorig anzusehen sind.
Dem bezUglichen streng vertraulichen Berichte, sehe ich bis lăngstens 2.
Februar lau fenden Jahres entgegen.
Der k. k. Landesprăsident, Bourguignon

Cernăuţi, 1 899, ianuarie 30

Traducere:

Nr. 1 85/Praez. Dumneavoastră, în calitate de Prefect, sunteţi invitat ca, de
urgenţă, să raportaţi dacă în districtul Dvs. şi anume în ce măsură se observă că
popu laţia rurală românească şi, eventual, care cercuri ale ei poartă brâie în culorile
tricolorului românesc (albastru, galben, roşu), şi dacă, după părerea Dvs., astfel de
brâie fac parte din costumu l naţional; aceasta în vederea împrejurărilor existente.
Raportul strict confidenţial se va înainta până cel târziu la data de 2 februarie.
Caes. Reg. Guvernator, Bourguignon

Wien, 1 899, April 23

Ministrul de Interne
Întreabă pe Guvernatorul Bucovinei dacă Societatea Studenţească "Junimea "
este implicată În demonstraţia Împotriva mitropolitului Arcadie Ciupercovici

Ad. Nr. 2 954/M . 1. Mit Beziehung auf die Berichte vom 1 8. und 1 480/Prăs
1 9. April dieses Jahres, Zah l 1 473/Prăs/betreffend die gegen den gr. or. Erzbischof
Czuperkowicz am Bahnhof in Czernowitz veranstalltete Demonstration, ersuche
ich Euer Hochwohlgeboren Erhebungen auch in der Richtung einzu leiten, ob der
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Verein "Junimea" , welchem der verhaftete Student Sluzanski als Mitglied
angehărt, in irgend einer weise an diesem Vorfalle betheitligt ist und nach dem
Ergebnisse der beziiglichen Erhebungen in Erwagung zu ziehen, ob n icht gegen
den Verein eventuell mit der Auflăsung vărzugehen ware.
Fur d€n k. k. Minister de Innern [indescifrabil]
Traducere:

Viena, 1 899, aprilie 23

Ad. Nr. 2 954 M/inisterul/ de 1/nterne/. Cu referire la rapoartele din 1 8 şi 1 9
aprilie a.c., nr. 1 473/Praez şi 1 840/Praez, privitoare la demonstraţia aranjată în
gara din Cernăuţi împotriva mitropolitului ortodox Ciupercovici, vă rog pe Dvs. să
iniţiaţi cercetări dacă societatea "Junimea" , căreia aparţine ca membru studentul
arestat Sluzanski, este impl icată în această întâmplare şi să vedeţi dacă, în baza
cercetărilor respective, n-ar fi cazul să se procedeze la desfiinţarea ei.
Pentru Caes. Reg. Ministru de Interne [indescifrabil]
Wien, 1 899, April 24

Ministrul de Interne
cere Guvernatorului Bucovinei informaţii cu privire
la demonstraţia ce a avut loc împotriva mitropolitului Arcadie Ciupercovici

Nr. 3 059 M . 1. Bezugnehmend auf die Berichte vom 1 2., 1 8. lJnd 1 9. April
dieses Jahres, Zahl 1 473/Prăs./măchte ich be_merken, dasz es mir etwiinscht und
vielleicht auch zweckmăssiger gewesen wăre, wenn Euere Hochwohlgeboren dem
Herrn gr. or. Erzbischofe Czuperkowicz den Rath, sich von dem Kirchenbesuche
und dem Besuche des Landtages zu enthalten, sowie von Czernowitz abzureisen,
n icht ertheilt hătten, da es in d iesem Falle die erste Aufgabe der politischen
behărden sein musste, dem Kirchenftirsten das Verbleiben in seiner Residenz und
die ungestărte Ausiibung seiner kirchlichen und staatlichen functionen zu
ermăglichen.
Ich kann jedoch nicht verschweigen, wie ausserordentlich bedauerlich es ist,
dasz Euere Hochwohlgeboren nicht in der lage waren durch rechtzeitige
Voekehrungen, insbesondere auch durch die Veranlassung der genauen
Uberwachung beider E ingăange zum Bahnhofe durch S icherheitsorgane und hierzu
zu entsendenden Beamten, die gegen den Kirchenftirsten gerichtete demonstration
hintenanzuhalten.
Dies erscheint umso auffalliger, als Euer Hochwohlgeboren Ort und Strunde
der Abreise des Herrn Erzbischofes bekannt und Hochdieselben auch in Kenntniss
davon waren, dasz aus diesem Anlasse Demonstrationen seitens der rumănischen
Heissporne geplant wcrden.
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Euere Hochwohlgeboren wollen mir d iessfalls eme năhere Aufklărung
zukommen lassen.
Gleichzeitig ersuche ich unter Bezugnahme auf hierortigen Erlass vom 23.
dieses Monates, Zahl 2 954 M. 1. liber die Tendenzen des academischen Vereines
"Junimea" und dessen Haltung liberhaupt, dann darliber zu berichten, ob diesem
Vereine etwa auch ungarische Staatsangehărige aus Siebenbilrgen angehoren.
Ein Verein, dessen Mitglieder in einer solchen weise sich liber die ihnen
durch das Statut und die Grundsătze des academischen Anstandes gezogenen
Schranken hsingsetzen, entspricht wohl nicht mehr den Bedigungen seines
rechtlichen Bestandes.
Euere Hochwohlgeboren wollen femer bekannt geben, aus welchen Grunde
der Student Emil Sluzanski, dessen thătlicher Angriff auf die Tochter des Herm
Erzbischofes durch das vom Prăsidenten der Polizeidirektion in Wien i.ibersendete
ărztliche parere erwiesen erscheint und welcher laut der in den Morgenblăttem der
"Neuen Freien Presse" vom 1 9. und 25. April dieses Jahres verăffentlichten
Ausftihrungen zweifellos im politischen Parteigetriebe steht, nach dem bei dem
Stadtmagistrate in Czernowitz durchgeftihrten Verhore auf freien Fuss gesetzt
worden ist, anstatt sofort dem Strafgerichte eingeliefert zu werden.
Ich ersuche schlieszlich, ungesăumt liber den Stand des strafgerichtlichen
Verfahrens gegen den Kirchenftirsten zu berichten und soweit dies thunlich ist, auf
die măglichste Beschleunigung des gerichtlichen Strafverfahrens persănlich
hinzuwirken.
Hiebei glaube ich die Aurmerksamkeit Euer Hochwohlgeboren darauf lenken
zu sol len, dass sich das V erhalten der Studenten, welche " Pereat" rufe
ausgestossen haben, als eine nach § 1 1 der Kais. Verordnung vom 20. April 1 854
Reichs-Gesetz-Blatt nr. 96 zu ahndende handlung darstel lt, deren Bestraffung
unvorgreiflich der etwa eintretenden strafgerichtlichen Behandlung einzutreten hat.
Euer Hochwohlgeboren wollen in dieser Richtung ohne Verzug die
Strafamtshandlung gegen die Schuldtragenden mit allem Nachdrucke und voller
Strenge durchftihren lassen und diesfalls berichten.
Thun
Traducere:

Viena, 1 899, aprilie 24
Nr. 3 059 M/inisterull de 1/nterne. Cu referire la rapoartele din 1 2, 1 8 şi 1 9
aprilie a. c., nr. 1 473 şi 1 480/Praes., aş dori să observ, că mi-ar fi fost binevenit sau
chiar ar fi fost mai practic, dacă Dvs. n-aţi fi dat Înalt Preasfinţiei sale

Arhicp iscopului Ortodox, Ciupercovici, sfatul să abst:ulcze de la serv iciul bisericesc
şi de la partici parea la Dietă şi de a părăsi Cernâuţii, fii ndcă în asemenea caz prima
obligatie a autorităţilor politice trebuie să fie a face po s i b il ă capului bisericii
rămiinerea în reşedinţa s a şi exercitarea funcţiunilor sale hiscriceşli şi de stat.
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Dar n u pot tăcea, cât de extraordinar d e regretabil este faptul c ă Dvs. n-aţi
fost în stare să împiedicaţi demonstraţiile îndreptate contra capului bisericii prin
luare din timp de măsuri, îndeosebi prin aranjarea supravegherii amânduror
intrărilor în gară, prin organele de siguranţă şi funcţionarii comandaţi.
Aceasta este cu atât mai surprinzător, cu cât Dvs. cunoşteaţi locul şi ora
plecării mitropolitului şi cu cât Înalt Preasfinţia sa era încunoştinţat că, cu acest
prilej, au fost plănuite demonstraţii din partea românilor fanatici.
B inevoiţi a-mi da informaţii mai precise. Totodată, vă rog să raportaţi cu
referire la ordinul nostru din 23, 1. c., numărul 2 954 M/inisterul/ de 1/nteme/,
despre scopurile Societăţii Academice " Junimea" şi peste tot despre atitudinea ei,
şi să mai raportaţi dacă acestei societăţi aparţin eventual şi cetăţeni ungari din
Transilvania.
O societate ai cărei membri trec astfel dincolo de hotarele trase lor de statute
şi de principiile bunei-cuvi inţe academice, nu mai corespunde condiţiilor existenţei
sale legale.
Domnia voastră să binevoiţi a mai da de ştire, din ce motive studentul Emil
Sluzanski, al cărui atac asupra fiicei Înalt Preasfinţiei sale Mitropolitului pare
dovedit prin raportul înaintat de preşedintele Direcţiei de Poliţie din Viena şi care,
conform articolelor publicate în ediţiile de dimineaţă ale ziarului "Neue Freie
Presse" , din 1 9 şi 25 aprilie a.c., se găseşte în mijlocul agitaţiunilor politice, după
audierea avută loc la Primăria din Cernăuţi, a fost eliberat, în loc să fie deferit
Tribunalului Penal.
Vă mai rog, să raportaţi de îndată, despre starea procedurii penale, iniţiate
împotriva lui Sluzanski şi a eventualilor participanţi la demonstraţia împotriva
capului bisericii şi să insistati personal, pe cât posibil, asupra cât mai curândei
accelerări a procedurii penale.
Cu acest prilej , cred că trebuie să atrag atenţia Domniei voastre asupra
faptului că atitudinea studenţilor, care au strigat " Pereat! " , reprezintă o acţiune
punibilă, după art. 1 1 al decretului imperial din 20 aprilie 1 854, " Foaia legilor
imperiale" nr. 96, a cărei sancţionare va trebui să urmeze după procedura penală.
Binevoiţi a dispune imediat, ca să se termine, fără întârziere şi cu toată
asprimea, procedura penală iniţiată împotriva vinovaţilor şi a raporta în consecinţă.
Thun
Wien, 1 899, April 25
Ministrul de Culte şi Instrucţie cere să se deschidă ancheta, din partea senatului
universitar, împotriva studenţilor români care au luat parte la demonstraţia
împotriva mitropolitului Arcadie Ciupercovici

Hochwohlgeborener Freiherr,
900/C. U. M. Unter Bezugnahme auf die Berichte vom 1 8. und 1 9. April
laufenden Jahres Zahl 1 475/Pras. Versuche ich Euere Hochwohlgeboren zu
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

1 02

Marian Olaru

10

veranlassen dasz van Seite der academischen Behorde gegen die an der Demonstration
gegen den Erzbischof Czuperkowicz betheilicht gewesenen Studenten sofort,
beziehungsweise gegen den Studierenden Sluzanski nach durchgeftihrter
strafgerichtlicher Untersuchung im Disciplinarwege vorgegangen werde.
Ober den Verlauf und den Abschlusz der Disciplinaruntersuchung, welche
mit aller Strenge durchzuftihren sein wird, wollen mich Euer Hochwohlgeboren im
Laufenden erhalten.
Schl ieszlich ersuche ich Euere Hochwohlgeboren mit Beziehung auf den
Erlass des Ministeriums des Innern vom 23. April laufenden Jahres Zahl 2 945/ M.
1. tiber das Resultat der gegen den Studentenverein "Junimea" eingeleiteten
Erhebungen seinerzeit zu berichten.
Der Minister ftir Cultus und Unterricht [indescifrabil]
Traducere:

V iena, 1 899, apri lie 25

Mult stimate domnule Baron,
900/ M/inisterul C/ultelor şi Î/nvăţământului/. Cu referire la rapoartele din 1 8
şi 1 9 aprilie a. c., numărul 1 475/Praes. şi 1 480/Praes. Vă rog să dispuneţi, ca din
partea Oficiului Academic, să se procedeze îndată pe cale disciplinară împotriva
studenţilor, care au luat parte la demonstraţia împotriva mitropolitului
Ciupercovici, respectiv împotriva studentului Sluzanski, după terminarea
procedurii penale. B inevoiţi a mă ţine în curent cu privire la cursul şi terminarea
anchetei disciplinare, care se va face cu toată severitatea.
Vă mai rog, să raportaţi despre rezultatul cercetărilor făcute împotriva
Societăţii "Junimea" , în baza ordinului Ministerului de Interne din 23 aprilie a.c.,
nr. 2 945 M/inisterul de 1/nterne/.
Ministrul pentru Culte şi Învăţământ [indescifrabil]
Czernowitz, 1 899, April 27

Tribunalul din Cernăuţi
raportează Guvernământului În ce stadiu se află procesul studenţilor români
care au luat parte la demonstraţia contra mitropolitului Arcadie Ciupercovici

An das K. K. Landesprăsidium, Hier
In Erledigung der geschătzten Zuschrift vom 27. dieses Monates, Nr.
1 6 1 5/Prăs. wird dem k. k. Landesprăsidium mitzetheilt, dasz in der Strafsache
gegen Emil ian Sluzanski et Consortes wegen Verbrechens nach § 99 Strafgesetz,
sofort nach Einlangen der diesbeztiglichen Anzeige und zwar am 2 1 . April 1 899
das k. k. Landesgericht in Wien um die Einvernehmung des Herrn Erzbischofs
Czuperkowicz und seiner Tochter Frau Kossowicz ersucht worden ist
.
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Am 26. und 27. dieses Monates wurden Thaatzeugen einvemommen. Zur
Einvemahme weiterer Zeugen, sowie der Verdăchtigten, wurde der Termin auf den
29. d ieses Monates angeordnet.
Die Untersuchung wird mit moglichster Beschleunigung geftihrt und diirfte
nach Einlangen der Requisitionen vom k. k. Landesgerichte in Strafsachen in
Kurzem beendet werden.
k. k. Landesgericht in Strafsachen.
In Vertretung, Sauerquell

Cernăuţi, 1 899, aprilie 27

Traducere:

Către Caes. Reg. Guvemământ, Aici
Drept răspuns la onor. adresa din 29 l. c., nr. 1 6 1 5/Praes., se raportează Caes.
Reg. Guvernământ, că în procedura penală împotriva lui Emil S luzanski şi
consorţii în legătură cu crima conf. art. 99 al Codului Penal, că imediat după
primirea respectivului denunţ, şi anume la 2 1 aprilie 1 899, Caes. Reg. Tribunalul
Penal din V iena a fost solicitat, să-I audieze pe dl. mitropolit Ciupercovici şi fiica
d-sale, d-na Cosovici.
În ziua de 26 şi 27 l. c., au fost audiaţi martorii oculari. Pentru audierea altor
martori, ca şi a celor bănuiţi, termenul a fost fixat pe ziua de 29, l. c.
Cercetarea se face cu iuţeala cea mai mare şi va fi probabil terminată după
sosirea actelor Caes. Reg. Tribunalului Penal din V iena.
Caes. Reg. Tribunalul Penal.
Ca locţiitor, Sauerquell
Czemowitz, 1 899, April 30
Guvernatorul Bucovinei
ordonă prefecţi/ar să interzică ţinerea adunări/ar politice convocate
pentru vestejirea atitudinii mitropolitului Arcadie Ciupercovici

Es ist zu meiner Kenntniss gelangt, dasz in rumănischen Kreisen die Absicht
bestent, im Laufe der năchsten Zeit volksversammlungen oder offentliche
Vereinsversammlungen in verschiedenen Teilen des Kronlandes einzuberufen, in
welchem die letzten beiden Besetzungen im Consistorium des bukowinaer gr. ort.
Erzbistum, dann die letzten Ernennungen zu Professoren an der gr. ort. Facultăt der
h iesigen Universităt, welche auf Grund allerhochster Entschliesyungen erfolgt sind,
mit dem Zwecke besprochen werden sollen, das Verhalten des Herrn Mitropoliten
und Erzbischofs Arkadius Czuperkowicz gegenilber diesen Ernennungen einer
scharfen Kritik zu unterziehen und demselben die Missbilligung der Versammlung
auszusprechen.
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Die zum Theile masslose Agitation, wilche seit emtger Zeit gegen den
genannten Kirkenftirsten von Seite der radicalen Elemente in Scene gesetzt wird,
hat bereits wiederholt die Veranlassung zu der Confiscation der die Ideen derselben
vertretenden in Czernowitz erscheinenden periodischen Druckschrift "Patria"
gegeben, dieselbe hat aber auch jenen bedauernswerten . Vorfall gezeitigt, welcher
sich bei der Abreise des Herrn Erzbischofs am Bahnhofe in Czernowitz abgespielt
hat und mit welchem sich bereits das Strafgericht beschaftigt.
Da d ie Abhaltung dieser Versammlungen den Zweck haben sollen, die
Agitation gegen den genannten Kirchenftirsten noch in eitere Kreise zu tragen, so
sind d ieselben unter den dermaligen Verhaltnissen geeignet die Offentliche Ruhe
und Ordnung zu gefahrden.
Insoferne daher in dem dortigen Bezirke die Abhaltung von Versammlungen
zum Zwecke der Besprechung der erwahnten auf Grund Allerhochster
Entschlieszung erfolgten Emennungen im erzbichoflichen Consistorium
beziehungsweise an der teologischen Facultat der hiesingen Universitat
beabsichtigt werden sollte, so sind dieselben selbstverstandlich ohne Berufung auf
eine hierortige Weisung unter Hinweis auf 6 des Versammlungs-Gesetzes als die
offentliche Sicherheit und das offentliche Wohl gefahrden zu untersagen, insofeme
es sich jedoch auf eine Vereinsversammlung handeln sollte, ist nach Masgabe der
§ § 1 8, 20 und 2 1 des Vereingesetzes das Amt zu handeln.
Im Obrigen wollen der Herr Bezirkshauptmann in der geeignet erscheinenden
Weise es sich angelegen sein lassen, dort wo es Noth thut, durch Belehrung auf die
Bevolkerung dahin einzuwirken, dass eine Beruhigung in der erregten nationalen
Stimmung einzelner Teile der Bevolkerung wieder eintrete.
Ober alle im Gegenstande gemachten Wahrnehmungen sowie tiber alle
anlaszlich der Abhaltung der Versammlungen mit der gegenstandlichen
Tagesordnung getroffenen Verftigungen, ist mir unverwei lt eventuell telegraphisch
zu berichten.
Der k. k. Landesprasident, Bourguignon
Traducere:

Cernăuţi, 1 899, aprilie 30
A pătruns ştirea la cunoştinţa mea, că în cercurile româneşti persistă intenţia
să se convoace, în cursul zilelor ce urmează, adunări populare, adunări sau şedinţe
publice ale societăţilor în diferite părţi ale provinciei, în care să fie discutate
ultimele două numiri în Consistoriul Mitropoliei Ortodoxe din Bucovina, ca şi
ultimele numiri ca profesori la Facultatea Ortodoxă a Universităţii de aici, care au
fost întărite cu emise preaînalte, cu intenţia de a impune unei critici severe
atitudinea mitropolitului şi arhiepiscopului Arcadie Ciupercovici, în problema
acestor numiri, şi a exprima dezaprobarea adunării.
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Propagandă în parte nemăsurată care, de un timp încoace, se dezlănţuie
împotriva capului bisericii mai sus menţionat de către elementele radicale, a
alcătuit de mai multe ori motivul pentru confiscarea ideilor acestora, lansate de
către ziarul periodic "Patria" , ce apare în Cernăuţi. Acesta este vinovat şi pentru
regretabilul incident care s-a petrecut în gara din Cernăuţi, cu prilejul plecării Înalt
Preasfinţiei sale mitropol itului, cu care în prezent se ocupă Tribunalul Penal.
Întrucât prin ţinerea acestor adunări se urmăreşte scopul de a se lansa în
cercuri mai largi propaganda contra capului bisericii mai sus menţionat, aceste
adunări sunt în momentul de faţă de natură, să pericliteze liniştea şi ordinea
publ ică.
Pentru cazul că s-ar intenţiona să se ţină astfel de adunări, pentru discutarea
numirilor membrilor la Consistoriul M itropolitan, respectiv la Facultatea Teologică
a Universităţi i de aici, numiri întărite prin emise preaînalte, ele, se înţelege, se vor
interzice fără referire la ordinul de faţă, ci numai la art. 6 al Legi i întrunirilor
publice, fi indcă periclitează siguranţa publică şi binele public iar, întrucât ar fi
vorba de o şedinţă a unei societăţi, se va proceda conform art. 1 8, 20 şi 2 1 al Legii
asociaţii lor.
De altfel, binevoiţi, Domnule Prefect, a vă strădui într-o formă potrivită, ca
acolo, unde este cazul, să influenţaţi populaţia cu sfaturi, ca ea să se liniştească.
Despre toate informaţiile culese în această direcţie, ca şi despre toate
moţiunile luate cu prilejul ţinerii unor astfel de adunări, împreună cu relatarea
ordinei de zi, îmi veţi raporta de urgenţă, eventual chiar şi pe cale telegrafică.
Caes. Reg. Guvernator, Bourguignon
Czernowitz, 1 899, Mai 3
Guvernatorul Bucovinei
raportează ministrului preşedinte despre măsurile luate
pentru apărarea mitropolitului Arcadie Ciupercovici

(Rezumat)
Nr. l 7 1 O. Der seit 1 897 bestehende Verein der gr. or. Priester soli am 1 1 .
Mai 1 899 eine Versammlung abhalten und sollen darin Arbeiten besprochen
Werden, d ie der zum ausserordentlichen Professor ernannte Dionisius Jeremijczuk
im Jahre 1 895 und 1 896 in der hierortigen ruthenischen Zeitung veroffentlicht hat,
von denen behauptet wird, dasz sie haeretischen Inhaltes sind. Er, Bourguignon,
habe den Bischof Repta aufmerksam gemacht, dasz eventuell auch tiber
Ciupercovici gesprochen werden wird. Vom Staate aus ist Alles geschehen und
wird noch geschehen, um einer weiteren eventuellen Bewegung gegen den
Erzbischof mit allem Nachdrucke entgegenzutreten. Es wurde Repta nahegelegt zu
veranlassen, dasz auch seitens des erzbischoflichen Consistorium durch
entsprechende Stellungnahme fur den Erzbischof rechtzeitig auf die gr. or.
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Geistlichkcit aufklărend eingewirkt und verhindert werde, dasy Kundgebungen in
welcher Form immer unterbleiben. Repta versprach nichts zu versăumen, da aber
die GemUter erregt seien, so sei der nichtoffizielle Weg einzuschlagen. Ihm sei
nicht bekannt, dasz die rumănischen priester zu demonstrieren beabsichtigen. Er
werde in geeigneter Weise vertraulich auf den Klerus einwirken und gegen
demonstrierende Priester mit aller Strenge vorgehen .
In letzter Zeit babe der Erzbischof Drohbriefe erhalten. Repta versprach,
gegen rebellierende priester streng vorzugehen.
Der der altruthenischen Partei angehărige Landtagsabgeordnete Nico
Vasilco, wird eine Aktion einleiten, um im Falle von Demonstrationen seitens
rumănischer Priester, die ruthenischen Priester dah in zu bewegen, die
Yersammlung der rumănischen priester zu verlassen, in Verbindung mit der
Jungruthenischen Partei des gr. or. Klerus, der dem gegenwărtigen Priesterverein
nicht angehărt, zu treten, um einen eigenen Verein gr. or. Priester ruthenischer
Nationalităt zu begrUnden. Dieses Vorgehen musz als zweckmăssig angesehen
werden, und die Yereinigung ruthenischer Priester wird ein wirksames
Gegengewicht gegenUber der rumănischen Partei sein.
Traducere:

Cernăuţi, 1 899, mai 3
(Rezumat)
Nr. 1 7 1 O. E vorba, ca Societatea Preoţilor Ortodocşi, care există din anul
1 897, să ţină o şedinţă în ziua de I l mai 1 899, în care să se discute nişte lucrări, pe
care le-a publicat în an ii 1 895 şi 1 896 profesorul extraordinar Dionisie Jeremiciuc
în ziarul rutenesc de aici, despre care se susţine că sunt cu conţinut eretic. El,
Bourguignon, i-a atras episcopului Repta atenţia că, eventual, se va vorbi şi despre
Ciupercovici. Din partea statului, s-a făcut totul şi se va mai face, pentru a opri cu
forţa orice eventuală acţiune îndreptată împotriva mitropolitului. Repta a fost
îndemnat să dispună, ca şi din partea Consistoriului Mitropolitan să se lămurească
preoţimea ortodoxă, prin acţiuni potrivite, în interesul mitropolitului, şi să se
împiedice ca să se mai ivească man ifestări de orice fel. Repta a promis să nu
neglijeze nimic, dar, întrucât spir-itele sunt enervate, ar fi nimerit să se ia calea
neoficială. Nu-i este cunoscut că preoţi i români intenţionează să demonstreze. El
va influenţa in mod discret clerul, pe o cale potrivită şi va proceda cu toată
severitatea împotriva preoţilor ce vor demonstra.
În timpul din urmă, mitropolitul a primit scrisori de ameninţare. Repta a
promis, să procedeze în mod sever împotriva preoţilor care vor demonstra.
Deputatul din Dietă, Nico Vasilco, care aparţine partidului ruteni lor bătrâni,
va iniţia o acţiune, ca, în cazul unor demonstraţii din partea preoţilor români, el să
îndemne pe preoţii ruteni să părăsească şedinţa preoţilor români, să intre în legătură
cu clerul ortodox, care aparţine partidului rutenilor tineri, cari nu sunt membri ai
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asociaţiei existente a preoţilor, şi să înfiinţeze o asociaţie separată a preoţilor
ortodocşi de naţionalitate ruteană. Acest procedeu trebuie socotit folositor şi unirea
ore-n!! lt�r rnlt:ni va fi o contrabalanţă eficace contra partidului român.
Czernowitz, 1 899, Mai 1 4

Decretul
de expulzare a studentului Adrian Popovici-Deseanu

Erkenntnis
Vom Magistrate der Landeshauptstadt Czernowitz wird auf Grund der
Bestimmungen des § 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 27. Juli 1 87 1 Nr. 88 Reichs
Gesetz-Blatt zu Recht erkannt:
Adrian Deseanu, 29 Jahre alt, gruiechisch.-orient. Ledig, geboren zu Arad in
Ungarn und nach seiner Angabe dorthin zustandig, wird nach Abstrafung wegen
Obertrettung des § 1 1 der kais. Verordnung vom 20. April 1 854, Reichs-gesetz
Blatt Nr. 96 begangen dadurch, dasz er an einer den Erzbischof am h ierortigen
Hauptbahnhofe am 1 7. April laufenden Jahres inscenierten Demonstration
theilgenommen hat, aus dem Kronlande Bukowina flir immer abgeschafft und
gehalten sein, dieses Kronland binnen 24 Stunden zu verlassen.
Gegen dieses Erkenntniss steht der binnen 3 Tagen nach der Kundmachung
desselben ainzu�ringende Recurs an den Landes-Chef, offen.
Dr. Weinstein
Traducere:

Cernăuţi, 1 899, mai 1 4
Decizie
Din partea Primăriei Capitalei Cernăuţi, s-a pronunţat următoarea Decizie, în
baza dispoziţiunilor cap. 2, alineat 5 ale legii din 27 iulie 1 87 1 nr. 88, publicată în
"
" Foaia legilor imperiale .
Adrian Deseanu, în vârstă de 29 de ani, de confesie ortodoxă, necăsătorit,
născut în Arad, din Ungaria, după declaraţia lui cu indigenatul acolo, fiind
condamnat din cauza infractiunii comise împotriva art. I l al decretului imperial din
20 aprilie 1 854, "Foaia legilor imperiale" nr. 96, prin faptul că a luat parte la
demonstraţia din 1 7 aprilie a.c., înscenată în gara locală, împotriva mitropolitului,
se expulzează pentru totdeauna din provincia Bucovina şi este obligat să părăsească
această provincie în curs de 24 ore.
Contra acestei decizii, calea recursului la guvernator îi este deschisă în curs
de 3 zile după publicarea ei.
Dr. Weinstein
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Czemowitz, 1 899, Mai 1 5

Guvernatorul Bucovinei
cere Tribunalului Penal informaţii despre procesul intentat studenţilor români

Mit Beziehung auf die hieramtliche Zuschrift van 27. April laufenden Jahres,
Zahl 1 6 1 5 /Pras. wird das k. k. Landesgericht ersucht, aher den Stand des
strafgerichtlichen Verfahrens gegen die Theilnehmer der am Bahnhofe in
Czemowitz gegen den Erzbischof Czuperkowicz veranstallteten Demonstration
gefalligst umgehen anher d ie Mittheilung machen zu wol len.
Sollte das Strafverfahren noch nicht zum Abschlusse gelangt sein, so wolle
auf die rascheste Finalisierung desselben hingewirkt werden.
Fi.ir den k. k. Landespraasidenten [indescifrabil]
Traducere:

Cernăuţi, 1 899, mai 1 5

Cu referire la adresa noastră din 27 aprilie a.c., nr. 1 6 1 5/Praes. Cezaro-Regal
Tribunalul Penal este rugat să raporteze cu întoarcerea poştei, despre procedura
penală intentată participanţilor la demonstraţia ce a avut loc, în gara din Cernăuţi,
împotriva mitropolitului Ciupercovici.
Dacă procedura penală încă nu este terminată, binevoiţi a insista pentru
grabnica ei finalizare.
Pentru Caes. Reg. Guvernator [indescifrabil]
Czernowitz, 1 899, Mai 1 5

Sentinţa contra participanţilor
la demonstraţia împotriva mitropolitului Arcadie Ciupercovici

Dienstzettel
Aus Anslasz der Demonstration gegen den Herrn Erzbischof Czuperkowicz
sind am Samstag den 1 3 . Dieses Monates auf Grund des § 1 .1 der kais. Verordnung
vom 20. April 1 854 Reichs-Gesetz-Biatt Nr. 96 verurtheilt worden:
1 . Der Rechtshorer Emi lian Sluzanski mit 1 00 Florin Geldstrafe ader 14 tage
Arrest.
2. Der Philoswophiehorer Emanuel Antonowicz mit 50 FI. Geldstrafe ader 7
Tage Arrest.
3 . Der Magistratus-Rechnungs-Prakticant Dionis Woronka mit 50 FI.
Geldstrafe ader 7 Tage Arrest.
4. Der absolvierte Theologe Adrian Deseanu mit 50 FI. Geldstrafe ader 7
Tage Arrest.
Oberdies ist gegen Adrian Deseanu auf Grund des § 2 Al. 5 des
Schulgesetzes, das Abschaffungserkenntnis gefallt worden, weil er ungarischer
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Staatsangehoriger ist. Das Erkenntinis lautet auf Abschaffung aus dem Kronlande
Bukowina fur immer.
Alle Erkenntnisse sind mi.indlich verki.indet worden. Alle Verurtheilten haben
Rekurse angemeldet, um die Zusendung des Erkenntnisses gebeten.
Die ausgefertigten Erkenntisse sina bereits in der Zustellung begriffen .
1 . Wiedmann
Traducere:

Cernăuţi, 1 899, mai 1 5

Ordin de Serviciu
Din cauza demonstraţiei ce a avut loc împotriva Înalt Preasfinţiei sale
mitropol itului Ciupercovici, au fost condamnaţi sâmbătă în 1 3, 1. c., în baza art. 1 1
din decretul imperial, din 20 aprilie 1 854, "Foaia legilor imperiale" , nr. 94:
1 . Studentul în drept Emilian S luzanski, cu o amendă de l 00 florini sau 1 4
zile închisoare;
2. Studentul în fi lozofie Emanoi l Antonovici cu o amendă de 50 florini sau 7
zile de închisoare;
3 . Practicantul de Ia Secţia Financiară a Primăriei, Dionisie Voronca cu o
amendă de 50 florini sau 7 zile închisoare;
4. Teologul absolvent, Adrian Deseanu cu o amendă de 50 florini sau 7 zile
închisoare.
În afară de aceasta, s-a pronunţat contra lui Adrian Deseanu sentinţa de
expulzare, în baza art. 2, din aliniat 5, al legii referitoare la expulzări, fiindcă e
cetăţean ungar. Sentinţa s-a pronunţat pentru expulzare, pentru totdeauna, din
provincia Bucovina.
Toate sentinţele au fost pronunţate pe cale orală.
Toţi condamnaţii au înaintat apel şi au cerut să li se înmâneze sentinţa.
Sentinţele scrise sunt pe cale de a fi expediat.e .
1/osif/ Wiedmann
Czemowitz, 1 899, Mai 25

Sentinţa senatului universitar
împotriva studenţilor români care au luat parte la demonstraţia
împotriva mitropolitului Arcadie Ciupercovici

Disciplinar - Erkenntnis
Nr. 446. Der akademische Senat der k. k. Franz-Iosephs-Universităt hat zu
seinem grossen Bedauem Kenntnis erlangt, dasz an der am 1 7. Aprii dieses Jahres
stattgehabten Demonstration gegen den hochwiirdigen Herm Erzbischof und
M itropoliten Arkadie Czupercowicz, sich auch vier Studierende der hiesigen
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Universităt betheilight haben. E r musste daher gegen dieselben die Discipl inar
Untersuchung einleiten. Auf Grund der Ergebnisse der durchgeflihrten Disciplinar
Untersuchung hat der akademische Senat in seiner Sitzung vom 24. Mai dieses
jahres gegen die Theilnehmer an der bedauernswerten Demonstration,
nachstehende Strafen yu verhăngen sich bemtisst gefunden.
1. Der cand. theol. Adrian Deseanu wird in Anbetracht seiner Haupttheilnahme
an der Vorbereitung und Ausftihrung der Demonstration mit Rticksicht auf seinen
Stand als Teologe, seiner akademischen Vorbestrafung sowie der Missachtung der
akademischen Vorladung, vom Collegienbesuche und von der Ablegung
akademischer Prtifungen an der hiesigen k. k. Universităt, ftir immer ausgeschlossen.
I I . Der stud. iur. Emil ian Sluzanski, wird wegen seiner Haupttheilnahme an
der Vorbereitung und der Durchflihrung der Demonstration von der hiesigen
Universităt auf die Dauer von drei Semestern relegiert.
III. Der stud. iur. Eusebie Antonowicy wird wegen seiner Mitthăterschaft an
der Demonstration von der hiesigen k. k. Universităt auf die Dauer von einem
Semester relegiert.
IV. Der cand . Phil. Emanuel Antonowicz wird wegen seiner erwiesener
Massen pasiven Theilnahme an der Demonstration dem k. k. professoren
Collegium der Phi losophischen Facultăt behufs Bestrafung tiberwiesen.
Aus diesem Anlasze erachtet es der akademische Senat neuerlich als seine
Pflicht, die Herrn Studierenden eindringlichen darauf aufmerksam zu machen, dass
die in der Bethătigung ihrer akademischen Freiheit stets die ihnen durch die
akademischen Gesetze und Verordnungen gesetzten Grenzen stricte einzuhalten
verpflichtet sind. Insbesondere haben sich daher die Herrn Studierenden jeder mit
dem Stande eines akademischen BUrgers unvereinbaren Demonstration zu enthalten.
Sie sollen stets den eigentlichen Zweck des Hochschullebens hochhalten,
welches der wissenschaftlichen und beruflichen Ausbildung gewidmet sein musz.
Der akademische Senat glaubt um so mehr die akademische Jugend daran
nachdrticklichst gewahren zu sol len, als er derselben mit dem grăssten Wohlwollen
gegentiber steht und es ihm mit tiefen bedauern erflil lt, wenn er in die peinl iche
Lage versetzt wird, gegen einzelne Studierende folgenschwere Massregeln m
Anwendung bringen zu mtissen.
Rectorat der k. k. Franz-Iosephs-Universităt, Skedl, Derzeit Rector
Traducere:

Cernăuţi, 1 899, mai 25
Sentinţă disciplinară
Nr. 446. Senatul academic al Caes. Reg. Universităţi Francisco-Iosefine a
aflat, spre marea sa părere de rău, că la demonstraţia din 1 7 aprilie a.c., îndreptată
contra venerabilului arhiepiscop şi mitropolit Arcadie Ciupercovici, au luat parte şi
patru studenţi ai universităţii din localitate. A fost, aşadar, silit să iniţieze împotriva
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lor ancheta disciplinară. În baza rezultatelor anchetei iniţiate, Senatul academic s-a
văzut silit, ca în şedinţa sa din 24 mai a.c., să aplice împotriva participanţilor la
regretabila demonstraţie următoarele sancţiuni:
1. Candidatul teolog Adrian Deseanu se exclude pentru totdeauna de la
audierea cursurilor şi de la depunerea examenelor academice caes. reg. universitate
din localitate, din cauza participării masive la pregătirea şi executarea demonstraţiei,
şi anume în vederea faptului că e teolog, că a suferit o condamnare anterioară şi că
a nesocotit mandatul academic de a se prezenta.
II. Studentul în drept Emilian Sluzanski se exclude de la această universitate
timp de trei semestre, din cauza participării la pregătirea şi executarea demonstraţiei.
III. Studentul în drept Eusebie Antonovici, se exclude de la caes. reg.
universitate din localitate timp de un semestru, din cauza complicităţii sale la
demonstraţie.
IV. Candidatul în filosofie Emanoi l Antonovici se trimite spre sancţionare la
caes. reg. colegiul profesoral al facultăţii de filozofie, din cauza doveditei sale
participări pasive la demonstraţie.
Cu prilejul acesta, Senatul academic consideră din nou de datoria sa să atragă
atenţia domnilor studenţi, în mod energic, că sunt obligaţi să observe întotdeauna şi
exact, atunci când îşi exercită libertăţile academice, hotarele trase lor de legile şi
dispoziţiile existente. Îndeosebi domnii studenţi trebuie să se ferească a lua parte la
demonstraţii incompatibile cu situaţia lor de civi academiei.
Ei trebuie mereu să aibă în vedere scopul adevărat al ·vieţii universitare, care
trebuie să·fie închinată perfecţionării ştiinţifice şi profesionale. Senatul academic,
crede, că e necesar, să atragă cu atât mai mult atenţia tineretului academic, cu cât îi
este binevoitor şi regretă mult, când e pus în situaţia penibilă, de a aplica faţă de
unii studenţi măsuri grave.
Rectoratul Caes. Reg. Universităţii Francisco-Iosefine, Skedl, actualmente
rector
Cernăuţi, 1 899, ·iunie 1
Decretul de expulzare a lui Victor Branişte
Traducere:
Nr. 3 1 652. Considerând că ziarul "Patria" , ce apare aici de un timp încoace,
observă o atitudine extrem de duşmănoasă faţă de guvern;
că acest ziar, în timpul din urmă insultă şi degradează mai ales capul bisericii
gr. or., pe 1 . P. S. sa, Domnul arhiepiscop şi mitropolit Arcadie Ciupercovici, prin
ce a dat şi îndemn la cunoscuta demonstraţiune în contra mitropolitului, întâmplată
la 1 7 aprilie 1 899, la gara principală din Cernăuţi;
că tot acest ziar, în ultimul său număr, s-a agăţat cu atacuri grave şi
provocaţiuni de Magnificenţa sa, rectorul magnific, dl dr. Arthur Skedl, dovadă
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despre toate aceste, n umerele ziarului periodic " Patria" , alăturate acestui protocol,
precum şi împrejurarea că autorităţile, mai ales în timpul din urmă, au fost silite a
confisca de repetate ori acest organ publicistic;
considerând, mai departe, că Dl. Victor Branişte este colaborator la acest ziar,
aşadar, în ciuda dispoziţiunilor sale evazive, trebuie considerat de coresponsabil;
în fi ne, considerând că această activitate a O-sale Victor Branişte, de
colaborator la "Patria" , din cauza ordinei şi siguranţei publice, nu poate fi mai lung
suferită.
Dl. Victor Branişte este expulzat din întreg teritoriul asupra căruia se extinde
vigoarea acestei legi, pe baza § 2, alineat 5, al legii din 27 iulie 1 87 1 , " Foaia legi lor
imperiale" nr. 88.
48 de ore după i ntrarea în vigoare a acestei sentinţe, D l . Victor Branişte este
somat să părăsească Bucovina şi în genere teritoriul asupra căruia se extinde
vigoarea acestei legi, deoarece, în caz contrar se vor aplica mij loacele coercitive.
În contra acestei sentinţe de expulzare, este admis recursul către şeful ţării,
care, în termen de trei zile de la publicarea sentinţei, este a se insinua la
subsemnatul oficiu. Recursul i nsinuat are efect suspensiv.
De la Magistratul Capitalei Ţării, Kochanowski
Din ziarul "Patria" , Cernăuţi, nr. 1 78-1 79, din 26 mai/7 iunie 1 899.
Czernowitz, 1 899, Juni 2

Raportul primăriei din Cernăuţi
despre sancţionarea participanţilor la demonstraţia
contra mitropolitului Arcadie Ciupercovici, din 1 7 aprilie 1899
Nr. 29 598/99. An das k. k. Landesprăsidium, Hier
Mit dem hierămtlichen Erkenntnisse vom 1 4. Mai laufenden Jahres, Nr. 2 1
666 Staats-Recht Nr. 686, beziehungsweise vom 1 7. Mai 1 899 Nr. 2 1 666 Staats
Recht Nr. 695 und vom 1 8. Mai Nr. 2 1 666 Staats-Recht Nr. 707, wurden Emilian
Sluzanski, Adrian Deseanu, Emanuel Antonowicz, Dionios Voronca, Eusebius
Antonowicz und Michai Teliman der O bertretung des § 1 1 der kais. Verordnung
vom 20. April 1 854, Reichs-Gesetz-Biatt Nr. 96 begangen durch Veranstaltung
einer Demonstration gegen den hierortigen Erzbischof am h ierortigen
Hauptbahnhofe anlăsslich seiner am 1 7. April laufenden Jahres erfolgten Abreise
nach Wien schuldig erkannt u nd Ersterer zu einer Geldstrafe von 1 00 FI. eventuell
1 4-tăgigen Arreste die O brigen zu einer Geldstrafe von je 50 F I . osterreichischer
Wăhrung beziehungsweise zur supl itorischen Arrestrafe in der Dauer von je 7
Tagen gegen Frei lassung des gesetzlichen Rekurses verurtheilt.
Gegen diese Erkenntnisse, haben die Beschuldigten den Rekurs in offener
Frist angemeldet und ausgeftihrt.
Weiters wurde mit dem h ierămtl ichen Erkenntnisse vom 1 4. Mai 1 899 ad Nr.
2 1 666, Afrian Deseanu auf Grund des § 2 Al. 5 des Gesetzes vom 27. Juli 1 87 1
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Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 88 aus dem Kronlande Bukowina flir Immer abgeschafft und
hat derselbe auch gegen dieses Erkenntnis den Rekurs in offener Frist eingebracht.
Es werden anruhend sămmtliche Rekurse sammt den Bezugsatkten zur
Entscheidung mit dem Beiftigen vorgelegt, dasz d iese Vorlage lediglich deshalb
etwas verspătet erfolgt, weil d ie Acten dem Magistrate erst heute von
Universitătsrektorate zurilckgestel lt worden sind.
Schliesslich wird noch auf die beiliegende Zuschrift des Landes-als
Strafgerichtes vom 1 6. Mai 1 899 Nr. X 790/6 1 besonders aufmerksam gemacht.
[indescifrabil]
Traducere:

Cernăuţi, 1 899, iunie 2

Nr. 29 598/99. Către Caes. Reg. Prezidiu al Guvernământului, aici
Cu sentinţa oficiului nostru din 1 4 mai a. c., nr. 2 1 666, Codul Penal nr. 686,
respectiv din 1 7 mai 1 899, nr. 2 1 666, Codul Penal 695 şi din 1 8 mai 1 899, nr.
2 1 666, Codul Penal nr. 707, Emilian Sluzanski, Adrian Deseanu, Emanoil Antonovici
şi Mihai Teliman au fost declaraţi vinovaţi de încălcarea art. 1 1 al decretului
imperial, din 20 aprilie 1 854, "Foaia legilor imperiale" nr. 96, comisă prin
aranjarea unor demonstraţii împotriva mitropolitului de aici, ce au avut loc la gara
locală, cu prilejul plecării sale în ziua de 1 7 aprilie a. c., la Viena, şi anume primul
a fost condamnat la o amendă de 1 00 flori ni sau la închisoare de 14 zile, ceilalţi la
o amendă de câte 50 florini valoare austriacă sau la închisoare de câte 7 zile,
acordându-li-se dreptul să înainteze recursul legal.
Împotriva acestei sentinţe, condamnaţi! au înaintat recurs în termenul legal.
În afară de aceasta, Adrian Deseanu a fost expulzat pentru totdeauna din
provincia Bucovina, cu sentinţa oficiului nostru din 1 4 mai 1 899, nr. 2 1 666, în
baza art. 2, aliniat 5 al legii din 27 iulie 1 87 1 din "Foaia legilor imperiale" nr. 88 şi
el a înaintat, la termen, recurs în contra acestei sentinţe.
În anexă, se înaintează toate recursurile împreună cu actele spre luare de
decizie cu observarea că, această înaintare întârziată, are loc numai din cauza că
actele au fost restituite Primăriei de abia azi, de către rectoratul universităţii.
La urmă se mai atrage atenţia asupra adresei anexate a tribunalului ca
Tribunal Penal, din 16 mai 1 899, nr. X 790/6 1 .
[indescifrabil]
Czernowitz, 1 899, Juni 7
Raportul Primăriei Cernăuţi despre expulzarea lui Victor Branişte

Magistrat der Landeshauptstadt Czemowitz an den Herm k.k. Landesprăsidenten
der Bukowina, Hier
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Nr. 32 3 1 811 899. Mit dem hierămtlichen Erkenntnisse vom 1 . Juni, laufenden
Jahres nr. 3 1 652 wurde der Mitarbeiter der hierorts erscheinenden zeitschrift " Patria"
Victor Branişte aufGrund des § 2 des Gesetzes vom 27. Juli 1 87 1 Reichs-Gesetz-Biatt
Nr. 88 aus dem ganzen Geltungsgebiete dieses Gesetzes fur immer abgeschafft und
beauftragt, 48 Stunden nach eingetretener Rechtskraft dieses Erkenntnisses, die
Bukowina und i.iberhaupt das Geltungsgebiet des zitierten Gesetzes zu verlassen . .
Gegen d ieses Erkenntniss hat nun Victor Branişte in offener Frist den· Recurs
eingebracht und werden die Acten zur Entscheidung vorgelegt.
Kochanowski

Cernăuţi, 1 899, iunie 7

Traducere:

Primăria Capitalei Ţării, Cernăuţi, Către Dl. Caes. Reg. Guvernatorul
Bucovinei, Aici
Nr. 32 3 1 81 1 899. Cu sentinţa oficiului nostru din 1 iunie a. c., nr. 3 1 652,
colaboratorul ziarului din localitate "Patria" , Victor Branişte, a fost expulzat pentru
totdeauna din întreg teritoriul asupra căruia se extinde vigoarea art. 2 al legii din 27
iulie 1 87 1 , "Foaia legilor imperiale" nr. 88, şi a fost avizat să părăsească Bucovina
şi tot teritoriul, asupra căruia se extinde vigoarea acesteia în timp de 48 ore după
intrarea în vigoare a c itatei legi.
Împotriva acestei sentinţe, Victor Branişte a înaintat recurs, iar actele se
înaintează pentru a decide.
Kochanowski
Pela, 1 899, September

Proiect de memoriu,
care urma să.fie înaintat ministrului preşedinte, contele Franz Thun

Euere Excellenz,
Die rumănischen Abgeordneten der B ukowina haben die Regierung bisher
ri.ickhaltslos untersti.itzt, ohne fur ihre Haltung, Staatsrechliche, politiche oder auch
nur materielle Concessionen zu fordern. S ie begni.igten sich mit der erwartung,
dasz die Regierung, das auch von ihr acceptierte programm der Autonomie und
nationalen Gleichberechtigung im Verwaltungswege zu verwirklichen, nach
Krăften bestrebt sein werde.
In dieser Erwartung sahen sie sich bitter getăuscht. Statt des erhofften
Entgegenkommens, haben sie bei dem Vertreter der regierung in der Bukowina, dem
gegenwărtigen Landesprăsidenten Baron Bourguignon, bisher nur ausgesprochene
feinddseligkeit gefunden. Schon gelegentlich der letzen Landtagswahlen, hat er, wie
aus de Verificierunggsdebatte zur Evidenz hervorgeht, die rumănischen Candidaten
mit allen Mitteln bekămpft und der Rumănen ein bis dahin von ihnen innegehabtes
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Mandat entrissen, um es einem Unhekannten zuzuwenden, der kein anderes
politisches Verdienst aufzuweisen hat, als dasz er ein willenloses Werkzeug der
Regierung ist. Mit denselhen Praktiken wurden den Ruthenen gegen ihren Willen aus
Galizien importierte Agitatoren als Ahgeordnete oktrogiert, um die guten .
Beziehungen zwischen den heiden noch im letzten Landtage verhi.indeten
Nationalităten zu stăren und auf diese Weise dem Herm Landesprăsidenten die
Moglichkeit zu hieten, die von ihm angestrehte hi.irokratische Omniporenz zu
erlangen. Im Landtage hat so dann der Vertreter der Regierung mit denselhen
Faktoren, welche in Reichsrathe gegen die Regierung ohstruieren, die
freunschaftlichsten Beziehungen angekni.ipft und aus den disparatesten Elementen
eine Majorităt zustandegehracht, deren einzigerZweck es war, die Rumănen an die
Wand zu dri.icken und sie aus dem Landesausschusse zu verdrăngen. Seinem
Eintlusze ist es zuzuschreihen, dasz ein moralisch disqualifizierter Mann
Consistorialrath und ein Individuum ohne die gesetzliche Befahigung
Universitătprofessor geworden ist, rein nur zur Belohnung flir ihre den Frienden in
lande stărende Agitation. In der letzten Zeit endlich gefâllt sich der Herr
Landesprăsident in der Handhahung des seiner Gesetzlichkeit nach hestrittenen 54
Patents, in der sistematischen Massregelung der rumănischen Presse und in der
Verfolgung und Ausweisung der rumănischen Studenten und Journalisten, mit einem
Wort in der Anwendung der hrutalsten und gehăsigsten Pol izeimittelchen.
Dieses jeglichen politischen Taktes enthehrende Vorgehen, hat in den
Kreisen der rumănischen Bevălkerung einen Sturm der Entri.istung hervorgerufen,
welchem entgegenzutreten, die rumănischen Ahgeordneten umso weniger im
Stande sind, als sie seine voile Berechtigung anerkennen mi.issen.
Unter dem Drucke dieser Verhăltnisse hahen sie einer am 6. Juni van allen
Ahgeordneten auf Grund reitlicher Berathung gefassten Resolution dem
Landesprăsidenten ihr Bedauem und ihre Misshilligung ausgesprochen; aus
denselhen Gri.inden wenden sie sich an Euer Excellenz um Ahhilfe.
Nach dem vom Landesprăsidenten hischer hewiesenen Mangel an
Urtheilsfâh igkeit, pol itischen Tact und guten Wil len, ist ein weiteres
Zusammenwirken mit ihm ausgeschlossen. Wenn er auch ki.inftig den Ordres
Euerer Excellenz ăusserlich nachkommen sollte, so liegt doch die Gefahr nahe,
dasz er die Beziehungen zwischen der Centralregierung und den rumănischen
Ahgeordneten der Bukowina durch seine Tendenziăsen Informationen i.iher
angehlichen Irridentismus und Ruthenenhedri.ickung vergiftet Was die erstere
Behauptung hetrifft, so hegni.igen wir uns, sie mangels jeder Unterlage als eine
Verdăchtigung mit Entri.istung zuri.ickzuwe,isen. Die Unwahrheit der hehaupteten
Ruthenenunterdri.ickung aher heweist das fri.ihere gute Eivernehmen zwischen
Rumănen und Ruthenen sowie ein B lick auf die statistischen Daten, welche
darthun, dasz die rumănische Nationalităt in der ehemal ls ganz rumănischen
Bukowina constant zuri.ickgeht, die ruthenische aher unnati.irlich zunimmt.
Unter diesen Umstănden, glauhen die rumănischen Ahgeordneten eine
Besserung der gegenwărtigen Zustănde hlosz van der Ahherufung des Baron
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

1 16

24

Marian Olaru

Bourguignon erhoffen zu di.irfen. Das Verhalten Euer Excellenz in dieser Frage
wird fur sie das Erkennungszeichen fUr die Stellung der Centralregierung ihnen
gegentiber bi lden. Sollte Baron Bourguignon auf seinem gegenwărtigen Posten
belassen werden, so sind die rumănischen Abgeordneten gezwungen, dem Wil len
ihrer Wăhler gemăaa, zur Opposition tiberzugehen. Sie halten sich verpfl ichtet,
dies Euer Excellenz frtiher legal zur Kenntnis zu bringen und tiberlassen es dem
erleuchteten Ermessen Euerer Excellenz zu entscheiden, ob die Abberufung eines
Beamten von einem verantwortungsvollen Posten, dem er nicht gewachsen ist, der
seine Făhigkeit durch Nichts bewiesen hat, ader die Storung der ruhigen Arbeit
eines weiteren gesetzgelenden Korpers, die Schaffung eines Unzufriedenheits
herdes an der Grenze und die Aufrol lung der rumănischen Frage in der von solchen
Kămpfen bisher verschonten Bukowina, als das kleinere ti bel anzusehen ist.

Pela, 1 899, septembrie

Traducere:

Excelenţa voastră,
Deputaţii români ai Bucovinei au sprijinit până acum fără rezervă guvernul, rară
să ceară, în schimbul acestei atitudini, concesii de drept public, politic sau numai
material. Ei s-au mulţumit că guvernul se va strădui să înfăptuiască pe cale
administrativă principiul autonomiei şi a egalităţii naţionale, principiu acceptat şi de el.
Dar s-au văzut înşelaţi amar în aşteptările lor. În loc de conciliere, ei au găsit
până acum la reprezentantul guvernului din Bucovina, la guvernatorul de faţă,
baronul Bourguignon, numai duşmănie pronunţată. Acum, cu prilejul ultimelor
alegeri pentru Dietă, s-a combătut, după cum reiese din dezbaterile avute cu prilejul
verificării mandatelor pe candidaţii români cu toate mijloacele, rupând românilor un
mandat avut până acum, pentru a-1 acorda unui necunoscut, care nu poate dovedi alt
merit politic, decât, că este o unealtă fără voinţă a guvernului. Cu aceleaşi metode au
fost impuşi rutenilor ca deputaţi, împotriva voinţei lor, agitatori importaţi din Galiţia,
ca să tulbure bunele relaţii, ce existaseră încă în ultima sesiune a Dietei între
naţionalităţile aliate, şi să ofere pe această cale Domnului Guvernator posibilitatea ca
să obţină omnipotenţa birocratică râvnită de el. În Dietă, reprezentantul guvernului a
înnodat relaţiile cele mai prieteneşti cu aceiaşi factori, care în Parlament fac
obstrucţie guvernului, şi a construit o majoritate din elementele cele mai disparate, a
căror singur scop era să-i împingă la perete pe români şi a-i scoate din Comitetul
Ţării. Influenţei sale este a se atribui faptul că un bărbat descalificat moraliceşte a
devenit consilier consistorial şi un individ fără calificarea cerută de lege, profesor
universitar, drept recompensă pentru propaganda lor tulburătoare a păcii din ţară. În
sfârşit, în timpul din urmă, domnul guvernator se complace a se folosi de patenta 54
contestată în legalitatea ei, de sistematică disciplinare a presei româneşti şi în
urmărirea şi expulzarea studenţilor şi jurnaliştilor români, cu un cuvânt de aplicare a
mijloacelor poliţieneşti celor mai brutale şi celor mai odioase.
·
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Acest procedeu, lipsit de orice tact politic, a dezlănţuit în cercurile populaţiei
româneşti o furtună de indignare, căreia deputaţii români nu i se pot opune, cu atât
mai mult, cu cât trebuie să recunoască deplina ei îndreptăţire.
Sub presiunea acestei situaţii, ei au votat la 6 iunie o rezoluţie, acceptată de către
toţi deputaţii după o discuţie matură, exprimând guvernatorului regretul şi dezapro
barea. Din aceleaşi motive ei se îndreaptă către Excelenţa voastră, cerând ajutor.
Considerând l ipsa de judecată, de tact politic şi de bunăvoinţă, de care a dat
până acuma dovadă guvernatorul, o colaborare cu el în viitor este exclusă. Dacă el
pe viitor, în aparenţă, ar da ascultare ordinelor Excelenţei voastre, totuşi persistă
pericolul că el va otrăvi relaţiile între guvernul central şi deputaţii români din
Bucovina, dând informaţii tendenţioase despre un pretins iredentism şi o oprimare
a rutenilor. Cât priveşte prima afirmare, ne mulţumim a o respinge cu indignare,
fiind o suspiciune, lipsindu- i orice bază. Neadevărul despre pretinsa oprimare a
rutenilor se dovedeşte prin L> U I . 1 convieţuire de până acuma a românilor cu rutenii,
ca şi o privire asupra datelor statistice, care dovedesc că numărul naţionalităţii
române din B ucovina, care pe vreme fusese curat românească, scade mereu, iar cel
al rutenilor, creşte în mod nenatural.
Stând astfel lucrurile, deputaţii români cred, că o îndreptare a situaţiei
prezentă se poate obţine numai prin rechemarea baronului Bourguignon. Atitudinea
Excelenţei voastre în această problemă va fi pentru ei semnalul pentru atitudinea
guvernului central faţă de ei. Dacă baronul Bourguignon ar urma să fie menţinut în
postul ce-l deţine, atunci deputaţii români vor fi siliţi să treacă în opoziţie conform
dorinţei alegătorilor lui. Ei se simt obligaţi a aduce aceasta la cunoştinţa Excelenţei
voastre, în mod loial, şi lasă pe seama lum inatei judecăţi a Excelenţei voastre, a
hotărî, care este răul mai mic: rechemarea unui funcţionar din postul de răspundere
căruia nu-i poate face faţă, care nu şi-a dovedit capacitatea prin nimic, sau
tulburarea muncii liniştite a unui corp legiuitor, crearea unui focar de nemulţumire
la hotar şi desfăşurarea problemei româneşti din Bucovina, care până acuma a fost
scutită de asemenea lupte.
Adăugat de mâna lui Gheorghe Popovici:
Trebuie însă adăugate: 1) Decorările tendenţioase; 2) Rolul lui Wi.irfel;
3) Destrăbălarea prin alegerile comunale (la Fundul Moldovei de nouă ani încoace
nu s-a făcut alegerea de primar).

Czernowitz, 1 899, September 24
Primarul Cernăuţilor cere Rectoratului Universităţii, datele personale
ale lui Victor Branişte
An das Rectorat der k. k. Franz-Josephs Universităt, Hier
Nr. 1 07/Prăs. Ich benotige genaue daten i.iber den angeblichen Rechtshorer
Victor Branisce und zwar: Ob, seit wann und bis wann derselbe an der Juridischen
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Facultăt inscribiert ist, beziehungsweise inscribiert war, dann ob er sich einer
Pri.ifung unterzogen hat und eventuell mit welchem Erfolge.
Ich ersuche mir, diese Daten gefal ligst umgehend mitzutheilen.
Der Magistrats-Direktor, Josef Wiedmann
Răspunsul Rectoratului:
An das Magistratsprăsidium, Hier
In Erledigung der Zuschrift vom Heutigen, Zahl 1 07/Prăs. wird mitgetheilt,
dass Victor Branisce an der k. k. Franz-Josephs-Universităt nur im Wintersemester
1 897/8 undzwar als ausserordentlicher Hărer inscribiert war und sich keiner
Pri.ifung unterzogen hat.
Das Rectorat, Zieglauer
Traducere:
Cernăuţi, 1 899, septembrie 24
Către Rectoratul Caes. Reg. Universităţii Francisco-Iosefine, aici
Nr. 1 07/Praez. Am nevoie de datele precise ale prezumtivului student în drept
V ictor Branisce şi anume: dacă, de când şi până când este înscris la Facultatea
Juridică, respectiv a fost înscris, apoi, dacă s-a supus unui examen şi eventual cu_ ce
succes.
Rog, să binevoiţi a-mi comunica aceste date cu întoarcerea poştei.
Director-magistrat, Josef Wiedmann
Răspunsul Rectoratului:
Către Prezidiu! Primăriei, aici
Cu referire la adresa cu data de astăzi, nr. 1 07/Praes., se comunică faptul că
Victor Branisce a fost înscris la Caes. Reg. Universitate Francisco-Iosefine, în
semestrul de iarnă 1 897/8, ca auditor extraordinar şi că nu s-a supus mc1 unui
examen.
Rectorat, Zieglauer

Cernăuţi, 1 899, septembrie 1 5/27
Telegrama lui Iancu Flondor
către protopresviterul Gheorghe Ba/moş
Sfinţiei Sale O-lui Protopresviter Balmoş, Dorna
Încântat de decursul conferinţei la căpitanatul districtului în chestia
protestului clerului din districtul Câmpulungului, nu pot să refac viile mele simpatii
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şi felicitări, asigurându-vă atât pe S. V., mult iubite Domnule părinte, cât şi pe
mândra preoţime a districtului de deosebita mea veneraţiune.
Trăiască d istinsul cler român, conştient de chemarea sa!
Trăiască poporul român!
Dr. Iancu Flondor
Din ziarul "Patria" Cernăuţi, nr. 322, din 1 5/27 sept. 1 899.

Czernowitz, 1 899, Oktober 23
Guvernatorul Bucovinei
ordonă prefecţi/ar să-/ aresteze pe Valeriu Branişte
Dr. Valerian Branişte, Redacteur der hier erscheinenden rumănischen
politischen Zeitschrift "Patria" ist, da er sich der Zustellung einer Vorladung seit
Monaten entzieht, seine Einvernahme aber in einer dringenden Angelegenheit
nothwendig ist, auf Grund des § 9 der k. Verordnung vom 20. April 1 854
Reichsgesetzblatt Nr. 96 mittelst Einschaltung in das Amtblatt der " Czernowitzer
Zeitung" , fur Samstag den 1 4 October 1 899 mit der Androhung zum Erscheinen
vorgeladn worden, dasz im Falle des Ausbleibens wider ihn behufs zwangsweiser
Vorflihrung der Befehl erlassen werden wird.
Da Dr. Valerian Branişte dieser Vorladung bis zur Stunde keine Folge
geleistet hat, wird der angedrohte Vorflihrungsbefehl wider iim hiemit erlassen und
wird die k. k. Gendarmerie eidringlichst invigilieren zu lassen und iim im
Betretungsfalle sogleich hieher abzustellen.
Der Landesprăsident, Bourguignon
Traducere:
Cernăuţi, 1 899, octombrie 23
Dr. Valerian Branişte, redactorul ziarului politic românesc " Patria" de aici,
sustrăgându-se predării unei citaţii timp de mai multe luni şi fiind necesară audierea
lui într-o problemă urgentă, a fost citat în baza art. 9 al Decretului Imperial din 20
aprilie 1 854, "Foaia legilor imperiale" nr. 96, reprodusă în foaia oficială
"
" Czernowitzer Zeitung , pentru ziua de sâmbătă, 14 octombrie 1 899, să apară în faţa
oficiului, în caz contrar se vor lua împotriva lui ordine de aducere silită.
Neurmând dr. Valeriu Branişte, până la ora actuală, aceste citaţii, ordinul de
aducere a lui, pus lui în vedere, se lansează şi Caes. Reg. Prefecturi sunt avizate a-1
ţine sub observaţie cu ajutorul jandarmeriei şi, în caz de descoperire, a-1 transporta
imediat încoace.
Guvernator, Bourguigr.on
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Czernowitz, 1 899, November 6
Guvernatorul Bucovinei
cere prefecţi/ar să raporteze dacă în casele preoţeşti se cultivă portul trico/orului
Nr. 5 228 Priis. Vertrau1ich
In einer von der Versammlung der gr. or. Priester rumanischer Nationalităt
vom 30. October laufenden Jahres beschlossenen und den Herrn gr. or. Erzbischopf
und Mitropoliten i.iberreichten Adresse, wird bei Besprechung des Tragens der
rumiinischen Tricolore unter Hervorhebung der Loyalitat der bukowinaer Rumănen
i.iberhaupt und des bukowinaer rumanischen Clerus insbesondere behauptet, dasz
sich kaum eine rumănische Priesterfamilie tinde, in welcher n icht irgend ein
Angehoriger die erwăhnte Tricolore tragen wi.irde.
Der Herr Bezirkshauptmann wird unter Bezugnahme auf den Bericht vom . . .
aufgefordert, mir ohne irgend welche weitere Umfrage postwendend zu berichten,
ob diese Behauptung nach den von Euer Wohlgeboren gemachten Wahrnehmung
eine richtige ist.
Der k. k. Landesprăsident, Bourguignon
Traducere:
Cernăuţi, 1 899, noiembrie 6
Nr. 5 228/Praez. Confidenţial
Î ntr-o adresă alcătuită în şedinţa preoţilor ortodocşi de naţional itate română,
din 30 octombrie a. c., şi predată dlui arhiepiscop şi m itropolit, se susţine cu
prilejul dezbaterilor avute privitor la portul tricolorului românesc, accentuându-se
loial itatea românilor bucovineni şi îndeosebi a clerului român din Bucovina, că nu
se găseşte nici o familie de preot român, în care cel puţin un membru n-ar purta
tricolorul menţionat.
OI. Prefect este somat cu referire la raportul din . . . să-mi raporteze de îndată
fără multe investigaţii, dacă susţinerea aceasta este corectă în urma observaţiilor Dvs.
Caes. Reg. Guvernator, Bourguignon

Czernowitz, 1 899, November 1 4
Primarul Cernăuţilor
aplicăfuncţionarului Dionisie Voronca o admonestare
pentru participarea la demonstraţia Împotriva mitropolitului Arcadie Ciupercovici
An Herrn Magistratsrechnungspracticanten Dionis Voronca, Hier
Durch ihre ămtlich festgestellte Theilnahme an der Demonstration gegen S-e
erzbischofliche Gnaden den hochwi.irdigsten Herrn Erzbischof und Mitropoliten
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

29

Viaţa politic� din Bucovina în documente inedite din arhiva lui Teodor Balan

121

Arcadie Czuperkowicz gelegentlich seiner am 1 7. A prii 1 899 erfolgten Abreise
nach Wien, haben Sie Ihre erste Pflicht als Beamter, durch bescheidenes und
anstăndiges Benehmen auch auszer dem Dienste mit gutem Beispiele
vorauszugehen, groblichst verletzt.
Hiezu kommt ferner, dasz Sie sich an der stattgefundenen Demonstration zu
einer Zeit betheilight haben, wăhrend welcher Sie instruktionsmăssig im Amte
hătten weilen milssen. Durch dieses ungerechtfertigte Ausbleiben vom Amte haben
S ie sich ilberdiess eines pflichtwidrigen Verhaltens im Dienste nach § 5 1 der
Dienstpragmatik schuldig gemacht.
Ich tinde mich demnach bestimmt, lhnen unter Androhund einer schărferen
disciplinăren Behandlung ftir dieses, lhr pflichtwidriges und den Anstand
verletzendes Verhalten eine Ri.ige zu ertheilen.
Der Bi.irgermeister, Kochanowski
Traducere:
Cernăuţi, 1 899, noiembrie 1 4
Către practicantul Primăriei, Dionisie Voronca, aici
Prin participarea Dvs. la demonstraţia împotriva Înalt Preasfinţiei Sale
Arhiepiscopului şi Mitropolitului Arcadie Ciupercovici, cu prilejul plecării Sfinţiei
Sale la Viena, în 1 7 aprilie 1 899, participare constatată în mod oficial, aţi violat în
mod grosolan prima Dvs. datorie ca funcţionar, a servi drept model de purtare
modestă şi cuviincioasă şi în afară orelor de serviciu.
Se mai adaugă momentul că aţi participat la demonstraţie într-un timp când,
conform regulamentului, trebuia să fiţi în serviciu. Prin această absenţă de la
serviciu, v-aţi făcut totodată vinovat de atitudinea neregulamentară în serviciu,
conf. art. 5 1 al pragmaticei de serviciu.
M ă simt silit, aşadar, să vă aplic o admonestare o dată cu ameninţarea
aplicării unei pedepse disciplinare mai severe pentru atitudinea O-voastră
necorespunzătoare şi ofensatoare.
Primar, Kochanowski

Cernăuţi, 1 899, decembrie 8/20
Scrisoarea de adio a lui Victor Branişte
Stimate domnu le redactor,
Binevoiţi a da loc în stimatul ziar " Patria" următoarelor şire pe care le
adresez, la despărţirea mea din Bucovina, mult stimaţilor mei cunoscuţi şi amici.
F iind necesitat în urma înmânării sentinţei mele de expulzare a părăsi în
decurs de 48 de ore pământul Bucovinei, nu mi-a fost posibil a-mi lua rămas bun
n ici chiar de la cei mai de aproape ai mei cunoscuţi şi amici.
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Fie-mi deci permis a adresa în momentul despărţirii mele de la acest colţ de
pământ, pe care atât de drag l-am câştigat, pe această cale salutările mele de adio
tuturor preastimatelor familii şi persoane, de a căror cunoştinţă am fost făcut părtaş.
Îndeosebi primească fraţii mei colegi din societăţile academice "Junimea" şi
" Academia Ortodoxă" o strângere frăţească de mână.
[În ceea ] ·ce priveşte volnica sentinţă de expulzare, care mi s-a aplicat, n-am
deocamdată altceva de zis, decât să doresc, ca din jertfele aduse pe altarul naţiunii
române să răsară odată şi pentru mândra ţară a fagilor zile mai senine.
La o d ulce revedere, V ictor Branişte.
Din " Patria" nr. 3 5 7 din 8/20 decembrie 1 899

Czernowitz, 1 900, Januar 1
Guvernatorul Bucovinei
cere Rectoratului Universităţii o copie după sentinţa rostită,
în anul 1895, împotriva unor studenţi români
Nr. 4 605/Prăs. Vertraul ich. Im Herbste des Jahres 1 895 haben sich mehrere
Midglieder des academischen Vereines "Junimea" ein ungehi::iriges Benehmen
gegeni.iber dem damaligen Dieci::isenadministrator, nunmehringen Răumung das
fri.iher im erzbischăflichen Residenzgebăude innegehabten Vereinslocales der
"Junimea" zu Schulden kommen lassen.
Das Rectorat wird mit Riicksicht darauf, als der erwăhnte Vorfall eine
Disciplinaruntersuchung zur Folge hatte, ersucht, eine Abschrift der diessfalligen
Disciplinarerkenntnisse i.ibermitteln zu wollen.
Der k. k. Landesprăsident, Bourguignon
Traducere:
Cernăuţi, 1 900, ianuarie 1
Nr. 4605/Praes. ex. 1 899. Confidenţial. În toamna anului 1 895, mai mulţi
membri ai Societăţii Academice "Junimea" s-au făcut vinovaţi de o atitudine
ireverenţioasă faţă de administratorul diecezan de atunci, acum Mitropolitul
Ciupercovici, cu prilejul evacuării ordonate de O-lui a localului "Junimii", deţinut
până atunci în clădirea reşedinţei .
Având în vedere că acest incident a avut drept urmare o cercetare
disciplinară, Rectoratul este rugat să binevoiască a trimite o copie a respectivei
sentinţe disciplinare.
Caes. Reg. Guvernator, Bourguignon
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1 900, februarie
Deputatul Gheorghe Popovici înştiinţează Prefectura din Câmpulung
că va ţine o adunare politică pe ziua de 19 februarie

l . R. Căpităniei Districtuale din Câmpulung.
Aduc la cunoştinţă că luni, în 1 9 faur 1 900, la 2 oare p. m., voi ţine, în localul
hotelului comunal din Câmpulung, o adunare cu următoarea ordine de zi :
1 . Dare de seamă asupra activităţii mele ca deputat şi asupra situaţiunii politice
în genere;
2. Dezbatere asupra punctului prim;
3. Eventuale propuneri libere.
Dr. Gheorghe Popovici, Deputat
Cernăuţi, 1 900, apri lie 29
Scrisoare de adio
a Dr. Valeriu Branişte adresată lui Gh. Popovici
Iubite Doctore,
Petrec vreo câteva zile în Cernăuţi, ca să-mi aranjez afacerile mele personale
şi să închei definitiv socotelile redacţionale cu Dvs.
În Bucovina, voi petrece cu totul vreo săptămână, atingând oraşele Rădăuţi,
Suceava, Câmpulung şi Storoj ineţ, unde de asemenea am afaceri urgente de aranjat.
În o săptămână am să părăsesc definitiv B ucovina şi vă mulţumesc tuturor
pentru amabilitatea cu care m-aţi primit.
Primeşte, te rog, expresiunea profundei mele admiraţiuni.
Al d-tale, Dr. Valeriu Branisce
D-sale D-1ui Dr. George Popovici,
Deputat imperial şi dieta!
Loco
Cernăuţi, 1 900, aprilie 30
Scrisoarea de adio
a Dr. Valeriu Branişte, adresată redacţiei ziarului ,.Patria "
Ajuns în imposibil itatea de a continua activitatea mea în Bucovina, sunt
nevoit a mă retrage definitiv de la conducerea foii.
Aducând acestea la cunoştinţa cercului nostru de cititori, mulţumesc tuturor
prietenilor şi aderenţilor pentru ajutorul dat şi, luându-mi rămas bun, urez deplin
succes cauzei mari a români lor în Bucovina, care este cauza tuturor români lor.
Dr. Valeriu Branişte
Din "Patria" nr. 406, din 2 1 aprilie/4 mai 1 900.
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Cernăuţi, 1 900, mai 1
Răspunsul redacţiei ziarului " Patria "
la scrisoarea de adio a Dr. Valeriu Branişte
Dragă amice,
Suntem împăcaţi?
Nu voiesc să pun obstacole celor ce cred că prin fraze goale se pot alina
suferinţele unui popor întreg. Că am aj uns atât de departe avem a mulţumi numai
neactivităţii celor mari din trecut; ei cred că cu tot aceeaşi activitate ne vor scoate
din noroiul în care ne-am înfundat. Să le dăm ocaziune, să se convingă încă o dată
despre tactica lor greşită.
Sunt necesitat să suspend pe timp nedeterminat şi până ce amicii mei vor afla
de oportun, apariţia "Patriei" .
Cu această ocaziune n u aflu, mult stimate amice, destule cuvinte ca să-ţi
mulţumesc pentru felul şi inima caldă care ai arătat pentru cauza mult încercatului
nostru popor.
.
Cu rară abnegaţiune şi deosebit tact ai ştiut să dai expresiune sentimentului
general.
La bună vedere, cel târziu, când le va pica ceaţa de pe ochi şi vor vedea cursa
în care au picat.
Al tău, de-apururi mulţumitor, Dr. Emilian Criclevici.
Viena, 1 900, �ai 9
Studentul Emilian Sluşanschi
cere re înscrierea la Universitatea din Cernăuţi
Der Gefertigte wurde mit Senatsbeschlusz vom 1 7. �ai 1 899 wegen
Theilnahme am Zustandekommen einer Demonstration von der Czernowitzer
Universităt ftir die Dauer von drei Semestern relegiert.
Nachdem derselbe gleich darauf das Abgangszeugnis nahm und das
Sommeersemester 1 899 auch verlor, fernere weitere zwei Semester an der Wiener
Universităt zubrachte, so glaubt er, die besagrten drei Semester bereits
zurtickgelegt zu haben und bittet demnach den hohen akademischen Senat, ihm die
Immatriculierung und Inscription an der Czernowitzer Universităt im
Wintersemester 1 900/0 1 zu bewill igen.
Emilian S luşanschi, cand. jur.
Traducerea:
Viena, 1 900, mai 9
Subsemnatul am fost îndepărtat de la Universitatea din Cernăuţi, timp de trei
semestre, cu hotărârea Senatului din 1 7 mai 1 899, din cauza participării la
aranjarea unei demonstraţii.
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Luându-şi puţin timp mai târziu certificatul de absolvire, pierzând totodată şi
semestrul de vară 1 899 şi mai petrecând două semestre la Universitatea din Viena,
subsemnatul crede că i s-au terminat cele trei semestre şi rog, în consecinţă, Onor.
Senatul academic, să-mi aprobe înmatricularea şi înscrierea la Universitatea din
Cernăuţi pentru semestrul de iarnă 1 900/ 1 90 1 .
Emilian S luşanschi, cand. jur.
Das politische Leben aus der Bukowina wiederspiegelt in den noch nicht
herausgegebenen Dokumenten von Teodor Balan
(Zusammenfassung)

Der Verfasser zieht die Aufmerksarnkeit des Lesers mit 30 Dokumenten an, die sich in dem
Archiv von Teodor Balan befinden, sowie mit Beilagen zur Arbeit (in handschriftlicher Form) Der
KonjlikJ fors Trikolore. Diese Dokumente heben wichtige Aspekte der Durchsetzung rumanischer
politischen und kulturellen Eliten am Ende des 1 9 . Jahrhundcrts und dic politischen und
administrativen Mechanismen hervor, die zwischen dem Zentrum (Wien) und der Provinz
(Czernowitz) funktionierten und die die Position der Bukowina im Rahmen den dualistischen
Monarchie deutlich definieren.
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DIMITRIE ISOPESCU - PROFESOR, DIRECTOR ŞI CĂRTURAR
ÎN SLUJBA IDEALULUI NAŢIONAL
PETRU BEJINARIU

Anii de şcoală

Familia preotului Constantin Isopescu şi a Anei (născută Brăilean) a avut şase
copii: Aglaia?, Dimitrie, Maria, Emanuil, Gheorghe şi Nicolae.
Dimitrie s-a născut la 3 octombrie 1 839 1 în satul Frătăuţii Vechi. A urmat
şcoala primară în oraşul Rădăuţi, deoarece, în aceea vreme, la Frătăuţii Vechi nu
funcţiona şcoală primară ci numai învăţământ primar cu dascăli itineranţi.
Se înscrie şi urmează Gimnaziul Superior cezaro-crăiesc din Cernăuţi, pe
care-I absolvă în anul 1 859, avându-1 ca profesor de limba română pe cărturarul
ardelean Aron Pumnul. Păstrând tradiţia fami liei, se înscrie la Facultatea de
Teologie pe care, din l ipsă de vocaţie, o abandonează după un an de studiu.
Urmează, începând din 1 860, cursurile Facultăţii de Istorie-Geografie a
Universităţii din V iena şi la absolvire, în 1 864, susţine examenul de abilitare pentru
învăţământ la istorie şi geografie. Este numit profesor la Gimnaziul superior greco
ortodox din Suceava, unde a funcţionat timp de cinci ani, între 1 864 şi 1 869. În
anul 1 869, Dimitrie Isopescu a fost numit membru al primului Consiliu Şcolar
Naţional al Bucovinei, iar în luna noiembrie a aceluiaşi an a fost transferat la
Gimnaziul superior din Cernăuţi pentru a participa nemijlocit la activitatea
Consiliului Şcolar.
Activitatea de director

În anul 1 869, la Cernăuţi ia fiinţă Pedagogiul statului de băieţi şi fete2 ,
respectiv un institut pedagogic. Ministerul pentru Culte şi Învăţământ, pe baza unui
1 Josef Wotta, Zum dreissigjăhrigen Dienstjubilăum des k k Schulrathes und Direktors der
Lehrer und Lehrerinnen bildungsanstalt Herrn Demeter lsopescul, "Bukowiner Pădagogische
Blătter", anul XXIII, nr. 1 2, 23 Juni, 1 895, Czemowitz, p. 1 85-1 95.
2 Lucian Predescu, Enciclopedia României ., Cugetarea ". Material românesc. Oameni şi
înfăptuiri, ediţie anastatică, Bucureşti, Editura Saeculum 1. 0., Editura Vestala, 1 999, p. 447.

Analele Bucovinei, X, 1, p. 1 27-1 3 1 , Bucureşti, 2003
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concurs, i-a acordat profesorului gimnazial Dimitrie Isopescu, calitatea de director
prin Decretul Imperial d in 1 9 august, 1 870. Subliniem un fapt mai rar în sistemul
de învăţământ, şi anume că Dimitrie Isopescu a rămas în fruntea Şcolii Normale
(Pedagogiu l statului de băieţi şi fete), în calitate de director timp de 3 1 de ani
( 1 870-190 1 )3 •
Şcoala Normală de Învăţători a funcţionat, la început, împreună cu Şcoala
Normală inferioară într-o singură clădire, şi anume clădirea Şcolii principale, cu
patru clase primare din Schulgasse (Strada Şcolii). Până la înfi inţarea Pedagogiului
de băieţi şi fete (Şcoală Normală), învăţătorii pentru şcoala poporală erau pregătiţi
într-o şcoală de preparatori, cu durata de doi ani, după care urmau un curs de
formare de un an, în afara anului şcolar. Acest curs se desfăşura la Şcoala romana
catolică de preparatori . Aceasta era "grija" autorităţilor austriece pentru problemele
învăţământului primar din Bucovina.
La Şcoala Normală au fost primiţi, pentru anul I, 1 5 candidaţi. La Şcoala
reală inferioară erau 1 7 elevi în clasa I şi 1 4 în clasa a I I-a, iar la Şcoala de
instrucţie pentru băieţi erau 1 96 de copii. Prin urmare, şcoala aceasta funcţiona cu
242 de elevi.
Dimitrie Isopescu cunoştea situaţia grea în care se aflau şcolile, în primul
rând, cea privitoare la pregătirea cadrelor didactice.
În anul şcolar 1 87 1 1 1 872, tânărul director Dimitrie Isopescul, aşa cum prefera
să-I numească toată lumea, a fost primit în audienţă, în timpul unei vizite la Viena,
de Excelenţa sa, ministrul pentru Culte şi Învăţământ, dr. Karl Stremayer, prilej cu
care a primit aprobare pentru a deschide, începând cu anul şcolar 1 8721 1 873,
Şcoala Normală pentru învăţătoare.
La 1 4 octombrie 1 872 a avut loc deschiderea festivă a anului şcolar la acest
institut la care au fost înscrişi 22 de elevi. Sala de clasă a fost pusă la dispoziţie de
către autorităţi la Şcoala de fete din Landhausgasse. Prin Decretul Înaltului
Consiliul Naţional Şcolar, din 8 decembrie 1 872, se aducea la cunoştinţa direcţiunii
că Ministerul pentru Culte şi Învăţământ a hotărât ca durata cursului de formare la
Şcoala Normală pentru învăţătoare să fie de patru ani.
Cunoscând gradul de pregătire al elevilor care doresc să urmeze Pedagogiul,
Dimitrie Isopescu înaintează un raport Ministerului Cultelor şi Învăţământului
pentru înfiinţarea unei clase pregătitoare pe lângă Şcoala Normală, ceea ce s-a şi
întâmplat în scurt timp.
S-a cunoscut şi simţit cerinţa educaţiei practice în această şcoală. Direcţiunea
Şcolii a trimis autorităţilor şcolare un nou raport, prin care cerea ca pe lângă
Institutul pentru învăţătoare să se deschidă şi o şcoală de instruire pentru fete. Aşa
se face că, prin decretul din 30 ianuarie 1 875, la Şcoala Normală se deschid
cursurile clasei I a Şcolii de fete, ca instituţie de stat, cu durata de patru ani. În
acelaşi an s-a înfiinţat şi grădiniţa de copii.
3 George Galan, Şcoala Normală din Cernăuţi (125 de
Duc.;uvinci", Cemăuli - Bucureşti, anul l i , nr. 1 (5), 1 99:5, p. 9:'i.

ani de la înfiinţare), "Glasul
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În anul şcolar 1 877/ 1 878, Pedagogiul avea următoarea structură, deja foarte
avansată organizatoric şi pedagogic: Şcoala Normală, anii I-IV - 1 07 candidaţi
(elevi); clasa pregătitoare - 27 candidaţi; Şcoala de instrucţie pentru băieţi, clasele
I-IV - 1 8 1 de elevi; Şcoala Normală pentru învăţătoare, anii 1-IV - 1 O 1 candidate;
Şcoala de instrucţie pentru fete, clasele 1-IV - 1 55 de eleve şi grădiniţa de copii
78 de copii.
Au urmat alte demersuri pedagogice pe care le-a promovat Dimitrie Isopescu,
între care, cu importanţă deosebită, au fost: introducerea, începând cu anul şcolar
1 882/1 883, a practicii la grădiniţa de copii pentru candidatele înscrise pentru
posturile din învăţământ. Au fost cuprinse în program lecţiile de pian şi orgă,
pentru candidatele de confesiune romano-catolică şi evanghelică, lecţiile de cântec
bisericesc şi coral, pentru candidatele de confesiune greco-catolică, studiul
obligatoriu al metodelor de predare pentru elevii orbi şi surdo-muţi, pentru
candidatele anului IV.
Din anul şcolar 1 889/ 1 890 s-a introdus un nou curs pregătitor de lucru
manual pentru învăţătoare şi, în 1 890 (22 iulie - 24 august), s-a organ izat un curs
de îndemânare (abilităţi practice) pentru învăţători, curs condus de învăţătorul Josef
Seliger, de la Şcoala Populară din Viena. Ulterior, acest curs s-a transformat în
obiect de studiu opţional pentru toţi candidaţii din anul 1 de la Şcoala Normală.
Consiliul Şcolar Naţional al Bucovinei, prin Decretul din 24 apri lie 1 89 1 , i-a
acordat domnului consilier şcolar Dimitrie Isopescu un concediu de patru
săptămâni, în vederea efectuării unei excursii de studii la şcolile din ţară, pentru a
constata cum s-a introdus şi ce rezultate are obiectul Abilităţi practice. Impresiile
studiului au fost publicate în numerele 2 1 , 22 şi 23, anul XX ( 1 892), ale revistei
"
"
"Bukowiner Padagogische Blatter ("Foi pedagogice bucovinene ).
Un moment distinct în evoluţia acestei şcoli din Bucovina 1-a constituit darea
în folosinţă, în 1 887, a clădirii Şcol ii Normale, clădire frumoasă, cu spaţii adecvate
formelor de învăţământ şi deplin funcţională.
Şcoala Normală a continuat să se dezvolte. Pentru anul şcolar 1 894/ 1 895,
bunăoară, la Şcoala Normală s-au înscris 1 50 de candidaţi, la clasa pregătitoare 72 de elevi; la Şcoala de instrucţie pentru băieţi - 1 74 de elevi; la Şcoala Normală
pentru fete, anul II şi IV 87 de candidate; la Şcoala de instrucţie pentru fete 1 90; la grădiniţă - 67 de copii.
La 28 iulie 1 894, a avut loc sărbătorirea a 25 de ani de existenţă a Institutului
Pedagogic din Cernăuţi pentru învăţători şi învăţătoare, prilej cu care au fost
elogiate şi meritele consilierului şcolar Dimitrie Isopescu. La această aniversare s-a
subliniat că Institutul Pedagogic a fost absolvit de 500 de tineri învăţători şi
învăţătoare şi de 366 de ucenici.
În anul următor, I a 1 9 decembrie 1 895, Majestatea sa Împăratul prin
"
mărinimoasa-i hotărâre i-a acordat consilierului şcolar Dimitrie Isopescu, Crucea
Cavalerilor Ordinul Francisc Josej, în semn de apreciere a activităţii sale rodnice
şi îndelungate. Domnul consilier şcolar Dimitrie Isopescu este al treilea om al
-

-
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şco l i i din B ucovina care a fost considerat demn de a primi această distincţie"
("Bukowiner Pădagogische Blătter", Czernowitz, Nr. 1 , 1 O Jănner 1 896, p. 3 ).
Alături de activitatea didactică şi de cea de director, Dimitrie Isopescu a
activat, timp de 28 de ani, şi în calitate de preşedinte al Asociaţiei Naţionale a
Învăţătorilor din B ucovina (asociaţie înfiinţată din iniţiativa sa), de membru al
Consiliului Şcolar Naţional al Bucovinei, de membru în Comisia Centrală de la
Viena pentru cons,ervarea monumentelor de istorie şi artă din Bucovina şi, din
1 877, de inspector pentru şcolile primare româneşti din Bucovina.
m
"Activitatea neobosită şi plină de succes a domnului consilier şcolar Di itrie
Isopescu, în calitate de profesor şi director, nu a rămas neobservată de autorităţi le
şcolare. Majestatea sa cezaro-crăiască şi apostolică, prin Decretul Imperial din 9
aprilie 1 886, i-a acordat directorului Institutului Pedagogic pentru învăţători şi
învăţătoare, Dimitrie Isopescu, titlu l de consilier şcolar"4 •
Începând cu anul 1 880, ani în şir a fost ales membru al Consiliului orăşenesc
Cernăuţi şi, după zece ani, în 1 890, ocupă şi funcţia de director al Muzeului Ţării5 .
Dimitrie Isopescu - editor şi autor

Dimitrie Isopescu a condus, în cal itate de editor, revista " Bukowiner
Pădagogische B lătter", prin care a susţinut şi promovat interesele şcolii şi ale
cadrelor didactice din Bucovina.
Revista b ilunară "Bukowiner Pădagogische B lătter", organ al "Bukowiner
Landeslehrcrverein", a apărut între ani i 1 873 şi 1 902, fiind condusă de Dimitrie
Isopescu până la moartea sa, în 1 90 1 .
Dimitrie Isopescu este autorul unui volum de istorie şi geografie a Bucovinei,
Heimatskunde der Bukowina, Czernowitz, Pardini, 1 872. A publicat: Rumănisches
Schulwesen in der Bukowina, în "Bericht tiber das ăsterreichische Schulwesen ", II
Teil, Wien, 1 873, p. 560-567; A. Pumnul 's Grammatik der romănischen Sprache,
2. Auflage, Cernăuţi, 1 882; Carte de cetire pentru al IV, V şi VI an al şcoalelor
poporale (în colaborare cu I . Luţa şi N. Ieremievici-Dubău), V iena, 1 887; Zur
Geschichte des 25jăhrigen Bestehens der Anstalt, în "Bericht der k. k. Lehrer- und
Lehrerinnenbildungsanstalt
in
Czernowitz . . ,
1 895/1 896",
Sonderdruck,
Czernowitz, Pardini, 1 896, p . 1 6- 1 05 ; Beziehungen Karls des Grossen zu den
Saracenen in Spanien und zu den abbassidischen Chalifen von Bagdadt, în
"
"Programul G imnaziului sucevean , 1 896; Întâia, A doua şi A treia carte pentru
deprinderea /imbei germane, prelucrate după Roth; A cincea carte de compui, de
Dr. Fr. Mocnik, traducere.
Î ntr-un articol, publicat în nr. 1 2/ 1 895 al Bukowiner Pădagogische Blătter", în
"
care este evocată personalitatea lui Dimitrie Isopescu la aniversarea a 3 0 de ani de
.

4

p. 227.

5

Josef Wotta, op. cit. , p. 1 85.
Dragoş Luchian, Un sat de pe valea Sucevei, Frătăuţii Vechi,

Bucureşti, Editura Litera, 1 986,
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activitate didactică şi a 2 5 de ani de activitate ca director, Josef Wotta scria: "Faptul
că astăzi Şcoala Normală pentru învăţători şi învăţătoare acoperă toate domeni ile de
activitate se datorează, în primul rând, muncii neobosite, pline de sacrificii, bine
gândită şi orientată, desfăşurată de 25 de ani încoace de acest om al şcolii " .
Iată ce spune Eusebie Popovici, ilustru cărturar şi pedagog, primar al oraşului
Suceava şi deputat în Parlamentul României: "Isopescu a fost, fără îndoială, unul
dintre cei mai însemnaţi bărbaţi de şcoală la românii bucovineni "6 .
La 1 mai 1 90 1 , Dimitrie Isopescu moare subit, la Viena.
Dimitrie Isopescu rămâne un important ctitor al învăţământului primar din
Bucovina prin activitatea de pregătire a "cadrelor învăţătoreşti din Bucovina"7 , prin
organizarea profesională a învăţătorimii, prin înfiinţarea şi îndrumarea presei
didactice şi prin controlul şi îndrumarea, timp de 25 de ani, a învăţământului
românesc.
Căsătorit cu Aglaia Constantinovici-Grecu, Dimitrie Isopescu a avut cinci
copii: o fată şi patru băieţi. Fiica, Aurelia, s-a căsătorit cu fostul ei profesor de la
Universitatea din Viena, Wenzel Patz. Cei patru băieţi au fost: Emanuil - profesor
universitar la Cernăuţi, j urist; Eusebie - medic, directorul Spitalului din Cernăuţi;
Gheorghe - ofiţer în armata austriacă; Constantin - j urist, om pol itic, doctor în
drept, deputat, senator, profesor universitar şi rector la Cernăuţi, ministru
plenip0tenţiar la Viena. Constantin a fost înfiat de fratele mamei, Temistocle
Constantinovici-Grecu, de aici şi numele său întreg de Constantin Isopescu-Grecu .
Despre personal itatea şi opera l u i Dimitrie Isopescu au făcut referiri sau au
scris: Lucian Predescu în Enciclopedia română, Bucureşti, Editura "Cugetarea",
1 940, p. 447; Johann Polek, Isopescul D. gestorben, în "Jahrbuch des Bukowiner
Landesmuseums", 9/1 90 1 , Czernowitz, p. 1 52; Simeon Reli, Un mare dascăl
bucovinean: Dimitrie C. lsopescul, în "Revista de pedagogie", 3/ 1 933, nr. 1 -3,
Cernăuţi; l. V . Goraş, Constantin Morariu ş.a.
Dimitrie Isopescu - Lehrer, Schulleiter und Gelehrte im Dienste
des nationalen Ideals
(Zusammenfassung)
Der Artikel prăsentiert die Tătigkeit des Lehrers D imitrie Isopescu ( 1 839- 1 90 1 ),
geboren in A1t-Fratautz, wichtiger Stifter, Koordinator und Forderer des rumănischen
Unterrichtswesens (bzw. der Grundschu1en) i n der Bukowina, Verfasser von Schu1bchern,
Jouma1ist und

Herausgeber (seit

1 873) der "Bukowiner Pădagogischen

B1ătter"

in

Czemowitz, eine Zeitschrift, durch die er die Interessen der Schulen und der Lehrer aus der
ganzen Bukowina vertreten hat.

6 Eusebie Popovici, Din istoricul Liceului Ştefan cel Mare " din Suceava. 1860-1935,
"
Suceava, 1935, p. 3 3 .
7 Nicolae Simionovici, Memoria şcolii româneşti de p e plaiurile Sucevei (manuscris).
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MIHAI EMINESCU DESPRE IMPERIUL ŢARIST
ŞTEFAN PURICI

Un interes maj or faţă de Rusia şi trecutul ei, din partea lui Mihai Eminescu, a
fost provocat de evenimentele legate de războiul ruso-româno-turc din 1 877-1 878
şi consecinţele acestuia pentru neamul românesc. Marea majoritate a articolelor ce
privesc Imperiu l Ţarist - politica sa externă, situaţia internă, relaţiile româno-ruse 
a fost publicată în ziarul bucureştean "Timpul ", tribună a curentului politic
conservator. Mihai Eminescu devine redactor la această publicaţie de la sfârşitul
luni i octombrie 1 877, acceptând propunerile insistente ale lui Ioan S lavici, Ti tu
Maiorescu şi Iacob Negruzzi. În perioada februarie 1 880 - iunie 1 883, poetul va
deţine funcţia de redactor şef al "Timpului " 1 , contribuind la ridicarea cal itativă a
ziarului în plan literar ş i publ icistic.
Aflat sub impresia prevederilor Tratatului de pace de la San-Stefano (3 martie
1 878), prin care României i se luau trei judeţe basarabene, Mihai Eminescu
încearcă să explice temeiurile politico-psihologice ale acţiunilor ruseşti pe plan
continental. Publ icistul consideră că tendinţa de expansiune teritorială porneşte de
la un aşa-zis "gol " sau "deşert" sufletesc, determinat de lipsa de activităţi rodnice
în interiorul ţării, care face din Rusia "în mod egal muma mândriei şi a lipsei de
cultură, a fanatismului şi a despotiei "2 •
Acestui aspect i se adaugă faptul că în spaţiul rusesc s-a produs întotdeauna
un "prisos de putere omenească" ce nu s-a putut consuma "nici prin muncă
pacinică, nici prin lucrare sufletească" . Combinat cu prezenţa unui ţar " puternic"
care "nu ştie ce să facă cu puterile de care dispune" şi a unei " lumi sărace" cuprinse
"
"
"de un neastâmpăr statornic , acest "prisos de putere 3 tinde a da "mereu năvală în
afară, altfel ar trebui să se mistuiască în lupte interne" •
Grav este faptul, subliniază autorul, că marii intelectuali ruşi "în loc de a stăvili
acest horror vacui, în loc de a-1 umplea prin muncă şi cultură", îl canalizează contra
1 1. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti, 1 790-1990, ediţia a II-a revizuită şi
completată, Bucureşti, Editura Fundatiei Culturale Române, 1 996, p. 466.
2 M. Eminescu, Tendenţe de cucerire, în M. Eminescu, Opere, voi. X, Publicistică. 1 noiembrie
1877 - 15 februarie 1880: Timpul", Bucureşti, Editura Academiei, 1 989, p. 73.
3 ldem, [Politica Rusiei în secolul XVIII}, in M. Eminescu, Publicistică. Referiri istorice şi
istoriografice (Text reprodus după: Eminescu. Sens, timp şi devenire istorică, volum ingrijit de
Gh. Buzatu, Şt. Lernny şi 1. Saizu, Iaşi, 1 988), Chişinău, Editura Cartea Moldovenească, 1 990, p. 1 54-1 55.
..

Analele Bucovinei, X, 1, p. 1 3 3-'1 4 1 , Bucureşti, 2003
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Europei "îmbătrânite şi enervate" , pregătită deja pentru "a cădea întreagă sub
dominaţia rusească'.4. În acest sens, Rusia a căutat mereu " să dezarmeze pe celelalte
popoare, pentru ca apoi să şi le supună"5. Pentru ea, ca de altfel şi pentru celelalte
puteri europene, tratatele încheiate aveau valoare doar în măsura în care îi dădeau
"noi drepturi'.6 de cucerire sau de extindere a influenţei politice.
Cu aproape doi ani mai devreme, realizând o succintă analiză comparativă a
interdependenţei între pblitica \ ntern'ă 'Şi �ea :exh:mă a puterilor europene, Mihai
Eminescu avea să constate că, spre deosebire de Franţa şi alte state occidentale,
care după orice schimbare internă, după orice victorie sau înfrângere în război
însemnată, îşi redefineau obiectivele externe şi interne, îşi mutau "oarecum
curentul lor istoric" şi vedeau lucrurile "cu alţi ochi ", Rusia are o "fixitate
energică" , este proba�il unica putere " care, bătând, s-au lăţit, bătută, n-au pierdut
n imic, sau aPf:o.lli?t: nimic", deoarece . "nici o bătălie pie�dută n-a tăcut-o să piardă
ţinta fixatăjnainte d�-o, !mie d!! af;l�. încă" . Această ţin,tă - "visul neîmbătrânit al
stavilar qe nord". -: ' era Ţarjgradul (Constantinopolul)" la fel precum Roma fusese
"
"cuibul de aur spre,care trăgeau popoarele vechi germanice 7•
Puterea Rusiei .a sporit putţrnic datorită r.eformelor .realizate de împăraţii
.Petru cel Mare ( 1 69�1 725) şi Ecaterina a Il-a ( 1762,; 1 796). Măsurile impuse de
aceşti monarhi au contribuit la ,,1stabilitatea administrativă şi j udecătorească" ,
dezvoltarea puternică a ştiinţei şi culturii� la un progres " gradat, fără sărituri, însă
sigur şi temeinic"8• Trebuie să menţionăm că, totuşi, Petru cel Mare a restructurat
statul şi societatea rusă într-un . asemenea grad, încât .a realizat un salt din
medievalitate în epoca modernă, apropiind Rusia ca sistem de funcţionare de
modelele occidentale.
Constatând că naţiunea rusă şi, în special, elitele nu sunt omogene etnic,
Mihai Eminescu aprecia că în viaţa politică internă a Rusiei se duce o concurenţă
surdă între diverse elemente constitutive ale societăţii ruseşti. Drept exemplu de
predominare provizorie a "rasei germane, rusificare în dealtmintrelea" , este
mutarea · capitalei ţării ·la Sankt-Petersburg, far t�ndinţa de a readuce centrul de
gravitate al imperiu lu i " Ia Moscova este " slavă" ; dezorganizarea şi instinctele de
devastare au rămas imprimate de stăpânirea "tătar��'9•
' Mihai"Emihescu apreciază că idee�(de expansiune rusească s-a manifestat
puternic după înlătlinirea stăpânirii tătare şi realizarea unificării pământurilor
·

4

Idem, Tendenţe de cucerire; p. 74,
.
5 idein; [Pdlitica Rusiei îrÎ secolul XVJJ/}, în M. Eminescu, Publicistică. Referiri istorice şi
istoriografice, p, 1 55.
; 6 Idem, [Politica orientală in veacul )(1/ll/], în loc. cit., p. 128.
7 Idem, [,. Netăgăduit că istoria . "], în M. Eminescu, Opere, voi. IX, Publicistică. 18701877: ., A lbina ", ,, Familia ", ., Federaţiunea ", ., Convorbiri literare ", ., Curierul de laşi ", Bucureşti,
.

.

.

..

Editura Academiei Române, 1 980, p: 240,
8 Idem, [. ,Periodul a/ Il-lea . "}, în loţ. cit. , p. 2 1 8.
9 ldem, [.. Urmând discuiiu�ea .. "}, în M. Eminescu, Opere, voi. XII, Publicistică.
1 ianuarie - 3J,decembrie .1881: . Timpur, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 985, p. 269-270.
.

.

.

.
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ruseşti în secolele XV-XVII. Dinastia Romanovi lor, instalată pe tronul Rusiei la
1 6 1 3 , a continuat cu multă perseverenţă politica de cuceriri teritoriale în
detrimentul vecinilor10• După ce, la începutul secolului al XVIII-lea, Imperiul
Ţarist intră în conflict direct cu cel Otoman, diplomaţia rusească a formulat şi
justificarea acţiunilor ruseşti prin dorinţa Petersburgului de a-i "elibera pe
creştinii " 1 1 din Peninsula Balcanică, stăpâniţi de turcii musulmani . În secolul
următor, odată cu afirmarea naţionalităţilor şi a ideii de naţiune, se produce o
revizuire a temeiurilor expansioniste ale Imperiului Ţarist şi, "pravoslavnică în
veacul XVIII, Rusia a devenit slavă în veacul XIX" 1 2 •
Însă extinderea teritorială a Imperiului Ţarist nu aduce cu sine "eliberare" ci
instaurarea "veşnicei nopţi naţionale" 13 pentru popoarele intrate sub oblăduirea
"
"tătucului ţar . Mihai Eminescu sublinia că " ruşii sunt o putere mistuitoare,
mistuitoare nu numai prin puterea braţului ci şi prin urmările demoralizatoare ale
înrâuririi lor" 14• Ca şi rivala sa, Austria, Rusia recurgea la metode bine chibzuite în
vederea cuceririi sufleteşti a noilor supuşi. Astfel, într-o ţară ocupată, administraţia
rusească este " blândă dar plină de o dulceaţă demoralizatoare" , urmărind atragerea
simpatiilor păturilor de sus şi a maselor largi. La fel, într-un teritoriu anexat,
funcţionarii ţarului " la început sunt plini de îngrijire pentru binele cuceriţilor" , apoi
regimul devine tot mai sever vizând, în final, confiscarea " sufletului cuceriţilor" 1 5 •
Exemplul cel mai concludent îl reprezenta Basarabia, incorporată Imperiului Ţarist
la 1 8 1 2. În timp ce în Bucovina, aflată în componenţa Austro-Ungariei, românii îşi
puteau dezvolta o viaţă naţională viguroasă, în Basarabia " un milion de români "
era dezor�anizat, constrâns la suprimarea oricăror legături cu restul neamului
românesc1 , supus unei ample politici de deznaţionalizare17•
10

Idem, [.,Netăgăduit că istoria . . . "], p. 240.
Idem, Tendinţele de cucerire, p. 74.
12
ldem, [O parte a cestiunii orientale], în M. Eminescu, Publicistică. Referiri istorice şi
istoriografice, p. 1 7 1 .
1 3 ldem, [.,Se vorbeşte că in Consiliul ... "], în M. Eminescu, Opere, voi. IX, p. 26 1 .
1 4 Idem, [Politica Rusiei in secolul XVIII], în M . Eminescu, Publicistică. Referiri istorice şi
istoriografice, p. 1 55 .
1 5 Ibidem.
16
Idem, [O parte a cesliunii orientale], p. 1 69- 1 70.
1 7 Idem, [" rrBukarester Tagblatt» nu oboseşte ... "], în M. Eminescu, Opere, voi. XI,
Publicistică. 1 7 februarie - 3 1 decembrie 1880: Timpul", Bucureşti, Editura Academiei Române,
1 984, p. 33 1 ; idem, ["Foile noastre oficioase ... "], în M. Eminescu, Opere, voi XII, p. 3 1 7-3 1 8. " De
atunci şi până acum măsurile silnice pentru stârpirea românismului se iau fără de curmare.
Administraţia, biserica şi şcoala sunt cu desăvârşire ruseşti, încă! este oprit a cânta în ziua de Paşti
«Cristos a înviat!» în româneşte. Nimic în limba românească nu se poate scrie, nimic ce e scris în
limba românească nu poate să treacă graniţa fără de a da loc la presupusuri şi persecuţiuni; ba oamenii
de condiţie se feresc de a vorbi în casă româneşte, pentru ca nu cumva o slugă să-i denunte: într-un
cuvânt, orice manifestalie de vieaţă românească e oprită, rău privită şi chiar pedepsită. Pe lângă toate
aceste mai e sistemul de colonizare silnică al Rusiei. Cete întregi de familii româneşti sunt luate cu
sila ori duse cu arnăgiri departe şi înlocuite cu familii ruseşti, pentru ca încetul cu încetul populalia să
se amestece, să piardă energia caracterului naţional şi să fie mai primitoare faţă cu măsurile de
rusificare", în M. Eminescu, [O parte a cestiunii orientale], in loc. cit. , p. 1 70-- 1 7 1 .
11

..
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Evident, Rusia a acţionat şi reacţionat într-un anumit context internaţional, în
cadrul unui anumit raport de forţe, principali i actori fi ind, în zona sud-estică a
continentului, Austria (Austro-Ungaria) şi Imperiul Otoman.
Î n ceea ce priveşte imperiul turcilor, acesta se afla într-o criză internă
profundă, scădere continuă a puterii militare şi a influenţei pe plan extern. Dintr-o
forţă, o ameninţare pentru Europa şi unul dintre principalii actori ai scenei politice
est-europene, Imperiul Otoman devenise, în secolul al XIX-lea, "bolnavul Europei"
ş i obiect de dispute strategice între celelalte puteri ale continentului. Pentru Rusia,
acesta reprezenta o adevărată pradă, un stat cu nu putea rezista prea mult timp la
presiunile expansioniste ale ţarului.
Mult mai complexe şi lipsite de scrupule au fost raporturile între Rusia şi
Imperiu l Habsburgic. Î n secolul al XVIII-lea, în pofida faptului că interesele lor
strategice deseori se intersectau, iar obiectivele lor politice erau uneori diametral
opuse, cele două puteri au reuşit, în multe cazuri, să stabilească un modus vivendi
şi o conlucrare care le-a asigurat beneficii pe contul terţelor state 1 8 • Un câmp de
colaborare de acest gen 1-a reprezentat Polonia, unde încercările diplomaţiei
austriece de a contribui la instituirea unui "regim disciplinat", la întărirea
capacităţii de rezistenţă a regatului polonez în faţa expansiunii împărăţiei ruseşti
suferiseră eşec. Văzând că destinul Poloniei fusese pecetluit de forţa armelor
ţariste, în 1 772 Curtea de la V iena a consimţit la prima împărţire a Rzecz
Pospolitei 19 între Rusia, Prusia şi Austria, precum şi la cele ulterioare. Iar peste doi
ani, în 1 774, Rusia a acceptat ca austrieci i să anexeze o parte din teritoriul
Moldovei, viitoarea B ucovină20 , Iipsindu-1 de sprijin politic şi diplomatic pe
Grigore III Ghica, protejatul ei2 1 • Î n această chestiune, asentimentul Rusiei venea în
contradicţie cu propriile ei interese expansioniste, constata M ihai Eminescu22 •
Pe de altă parte, j ucând aceeaşi carte slava-ortodoxă, Rusia sprij inea
mişcările cultural-politice ale slavi lor din Imperiul Habsburgic23 , inclusiv
emanciparea naţională a ucrainenilor bucovineni24, contribuind astfel, într-o mare
măsură, la viitoarea destrămare a Austro-Ungariei.
Până la recunoaşterea independenţei României, la începutul anilor '80 ai
secolului al XIX-lea, relaţiile Imperiului Ţarist cu Moldova şi Ţara Românească s-au
dezvoltat, nu pe picior de egalitate, ci ca între o putere europeană şi nişte teritorii,
părţi ale Imperiului Otoman, ce puteau constitui un eventual şi râvnit obiect de
18
19

p. 1 42.

Idem, [..De mai multe ori ... ], în M. Eminescu, Opere, voi. XI, p. 359.
Idem, [Drepturile românilor], în M. Eminescu, Publicisilică. Referiri istorice şi istoriografice,
"

20

Idem, [" Periodul al Il-lea . . . "], p. 2 1 9.
Idem, [Forţa dreptului faţă cu dreptulforţei}, în M. Eminescu, Publicistică. Referiri istorice
şi istoriografice, p. 1 62-1 67.
22 ldem, [Drepturile românilor], în loc. cit. , p. 1 44.
23 ldem, A ustro-Ungaria şi naţionalităţile, în M. Eminescu, Opere, voi. XI, p. 1 23.
24 Idem, [. ,Se vorbeşte că în Consiliu ... "], p. 258.
21
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anexare. Chiar din perioada afirrnării statului rus centralizat şi a implicării sale în
chestiunile central şi est-europene, elitele româneşti au început să vadă în Rusia o
putere ortodoxă ce va fi în stare să susţină autonomia ţărilor române şi, într-o
perspectivă mai lungă, să le elibereze de sub dominaţia otomană. Sunt cunoscute
câteva memorii ale boierimi i române care, în secolele XVII-XVIII, au solicitat
ţarului protecţia sau sprij inul în emanciparea de sub suzeranitatea turcilor.
Primul pas concret, în această direcţie, a fost făcut de domnul moldovean
Dimitrie Cantemir ( 1 7 1 0:-1 7 1 1 ), care s-a al iat cu Petru cel Mare în timpul
războiului rusa-turc din 1 7 1 0-1 7 1 1 . Consecinţele demersului lui Dimitrie Cantemir
au fost nefericite pentru Moldova: înlăturarea domniilor pământene şi instaurarea
regimului fanariot. Mihai Eminescu vede cauza "slăbiciunii statelor noastre sub
fanarioţi" în "Rusia şi alianţa nefericitului Cantemir cu Petru cel Mare"25 , soldată
cu un "trist sfârşit"2 6 şi "un veac de înjosire şi de mizerie"27 •
Totuşi, în acel moment, destinul potrivnic armatei moldo-ruse n-a permis
români lor să vadă care sunt urmările victoriei Rusiei şi "eliberării " lor de sub
,jugu l" otoman. În plus, conştiinţa etnică a moldovenilor şi muntenilor nu se
transforrnase în conştiinţă naţională. În acest context, Mihai Eminescu avea să
arate: "Câtă vreme religiunea era ordinea de idei predominatoare, românii, ca
popor ortodox, se simţeau mai mult ori mai puţin alipiţi de Rusia"28 . Şi, în alt loc:
"Ca popor ortodox şi mai mult ori mai puţin stăpânit de Chaliful muhamedanilor,
românii, în tot cursul veacului XVIII, au gravitat spre Rusia pravoslavnică şi, cel
puţin în principiu, au admis supremaţia duhovnicească a ţarului "29 •
Abia războiul rusa-turc din 1 806-1 8 1 2, regimul de ocupaţie militară a
Principatelor şi anexarea Basarabiei au fost în stare să clarifice şi să pună în lumină
adevăratele scopuri ale Imperiului Ţarist în privinţa ţărilor române, scopuri ce nu se
suprapuneau în nici un fel cu obiectivele românilor. Anexarea Basarabiei este
văzută de Eminescu nu doar ca o simplă cucerire teritorială: "Prin aceasta ruşii
câştigă poziţiuni care dominează ţările româneşti şi Dunărea, câştigă Hotinul de
unde dominează intrările spre miazănoapte ale Carpaţilor, câştigă, în sfârşit, o
înrâurire mai directă asupra poporului român "30 .
Atitudinea Rusiei faţă de România în timpul şi după războiul din 1 877-1 878 a
provocat o reacţie vehementă din partea unei însemnate părţi a opiniei publice
româneşti. În aceşti doi ani, Mihai Eminescu publ ică o serie de articole cu
incursiuni istorice, privind evoluţia relaţiilor româna-ruse în anii 1 876-1 878.
Î n perioada premergătoare evenimentelor specificate, Eminescu, critic aspru al
realităţilor româneşti, adept al tradiţionalismului politic şi adept al teoriei "formă fără
25 ldem, Basarabia, în M. Eminescu, Opere, voi. X, p. 57.
26 Ibidem, p. 67.
27 Ibidem, p. 70.
28 ldem, [O parte a cestiuni orientale}, p. 1 7 1 .
29 Ibidem, p . 1 70.
3 0 ldem, [Politica Rusiei în secolul XVIII}, în loc. cit. , p. 1 56.
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fond", analizând evoluţiile socio-economice şi cultural politice din occidentul şi
orientul Europei, conchidea: "Câteodată ar trebui cel puţin să ni se pară că suntem
o muchie de despărţire între două lumi şi că este în interesul nostru de a cunoaşte
amândouă lumile acestea. Occidentul îl cunoaştem îndestul ( . . . ). Cealaltă parte a
lumii o vedem din contra mişcată nu de un curent economic, ci de unul istoric şi
religios, care nu poate lipsi de a exercita o mare atragere asupra popoarelor
economiceşte puţin dezvoltate din Peninsula Balcanică, pentru cari credinţele
bisericeşti şi idealele istorice sunt încă sfinte, nefiind pătate de materialismul
modern"3 1 . Această idolatrizare voalată a pravoslavnicismului şi idealismului
rusesc, menit să spiritualizeze întreaga lume, este şi mai pronunţată în ciclul de
articole tipărit în noiembrie 1 876, cu ocazia negocierilor rusa-române. Astfel,
publicistul aprecia că România urmează "a se hotărî pentru unul din cele două mari
curente istorice, curentul de nord-est, tinzând a schimba faţa Europei şi curentul de
vest, ce tinde a menţine statu-quo"32 • M ihai Eminescu vedea această schimbare a
Europei şi, în special, v iitorul Europei cental-estice într-o "confederaţie de popoare
în care egalitatea naţionalităţilor şi l imbilor pe orice teritoriu se vor afla ele va fi
lucru principal, iar formaţiunile de state lucru secundar"33 • Totuşi, în acel moment,
el a evitat să se pronunţe fără echivoc pentru Rusia sau pentru Occident.
Î n iunie 1 878, când efectele colaborării româna-ruse se materializau în
pierderea j udeţelor basarabene şi alte prejudicii aduse României, pana publicistului
va combate cu virulenţă politica Rusiei şi decizia guvernului român de a sprij ini
moral, material şi mil itar partea rusă în războiul contra Turciei. Constatând că orice
alianţă cu Imperiul Otoman era contrarie intereselor naţionale ale României, Mihai
Eminescu subliniază că şi "a lupta în unire cu ruşii era un act de sinucidere [ . . . ],
orice biruinţă a slavilor nu poate fi decât o nenorocire pentru români "34 . Din aceste
considerente, încheierea oricărei convenţii cu Rusia era o greşeală, ba mai mult,
"
"un act de capitulaţiune , deoarece "chiar corpurile legiuitoare au votat o convenţie
a cărei premisă era condiţiunea ca românii să nu ia parte la războiu, Rusia, şi
îndeobşte slavii au putut striga Europei: iată poporul atât de fudul la picioarele
noastre"35 • Cu multă luciditate, Eminescu consemna: "Convenţia de la 4 april ie a
fost un act izvorât din neîncrederea românilor în puterile de la apus. Îndeosebi
pentru Engl itera, Franţa şi Austro-Ungaria, încheierea acestei convenţii este un
păcat, pe care românii vor trebui să-I ispăşească" . Aceste puteri, "deşi recunosc
virtuţile oştenilor români, nu vor ierta pe români pentru păcatul de a fi contribuit
atât de mult la biruinţa ruşilor"36 . Însă, pe de altă parte, participarea armatei române
3 1 1dem, [.,Netăgăduit că istoria ... ''], p. 24 1-242.
3 2 Idem, [. ,Se vorbeşte că în Consiliul .. "], p 25 1 .
33 Ibidem.
34 ldem, [O parte a cestiunii orientale], p. 1 73.
35 Ibidem, p . 1 76-- 1 77.
36 Ibidem, p. 1 80.
.
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la luptele împotriva turcilor şi sprij inul acordat ruşilor pentru cucerirea cetăţi lor
bulgăreşti au făcut ca Rusia să fie mai precaută în atitudinea sa faţă de România. Şi
această atitudine a fost departe de respectarea integrităţii teritoriale a statului
român, prevedere înscrisă în Convenţia de la 4/ 1 6 aprilie 1 877. "Dacă, după faptele
de la Griviţa şi de la Rahova, ruşii s-au purtat faţă cu românii cum s-au purtat, ne
putem închipui, scria Mihai Eminescu, cum s-ar fi purtat atunci dacă românii nu s-ar
fi reabilitat prin faptele mari şi sângeroase, ci ar fi rămas până în sfârşit precum îi
înfăţişase convenţia din 4 april ie. Vai ar fi fost şi amar de dânşii "37 •
Evaluând posibilitatea ca, sub presiunile puterilor occidentale sau în urma
unei noi convenţii rusa-române, Rusia să renunţe la Basarabia, publ icistul
concluzionează că asemenea evoluţie ar fi şi mai dezastruoasă pentru România: fie
Imperiul Ţarist va anexa Moldova iar Austro-Ungaria va alipi Muntenia, fie
austriecii vor ocupa ambele provincii istorice38 . De asemenea, el subliniază, pe
bună dreptate, că dacă Congresul de la Berlin va ceda Basarabia ţarului,
amânată până la un război viitor, în
"rezolvarea definitivă a cestiunii va rămânea
39
"
.
care Rusia va fi biruită, iar nu biruitoare
O dată cu recunoaşterea independenţei României, pe ordinea de zi a
dezbaterilor pol itice s-a pus problema stabil irii reperelor în orientarea externă a
statului român. Polii de atracţie - cu toate trăsăturile lor pozitive şi negative rămâneau Austro-Ungaria şi Rusia. În câteva articole40 , Mihai Eminescu pledează
cu argumente istorice şi strategice pentru neutralitatea ţării şi menţinerea unei
echidistanţe faţă de toate marile puteri ale Europei. România fiind cuprinsă între
două mari imperii, redactorul "Timpului " arăta "că e de datoria noastră de a evita
oricare fapt ce-ar face pe Rusia să bănuiască să închinăm pentru preponderenta
austriacă, oricare [fapt] ce-ar îndreptăţi pe Austria de-a crede în preponderenta
Rusiei "4 1 • Această dualitate în politica externă românească, pentru care pleda cu
ardoare inclusiv Mihai Eminescu, s-a perpetuat până la sfârşitul secolului XX,
aducând pe lângă cunoscutele avantaje şi importante prejudicii statutului României
pe planul raporturilor internaţionale.
În fine, un ultim capitol prezent în publicistica eminesciană îl constituie
schiţarea evoluţiei interne a Imperiului Ţarist în anii ' 80 ai secolului al XIX-lea.
Mihai Eminescu constată cu îngrijorare creşterea influenţei curentelor revoluţionare

p. 8 1 .

37 Ibidem, p. 1 78.
3 8 Idem, ["De câte ori făceam observările noastre trecute "}, în M. Eminescu, Opere, voi. X,

39 Idem, [O parte a cestiunii orientale], p . 1 82.
40Idem, [., Onorurile câte i se fac ... "}, în M. Eminescu, Opere, voi XI, p. 3 1 1 ; ldem,
[ «Bukarester Tageblall>> nu oboseşte . . . "}, în M. Eminescu, Opere, voi. XI, p. 33 1 , 332; Idem,
[., «Pesther Lloyd>> polemizează}, în M. Eminescu, Opere, voi. XII, p. 298; Idem, [., Foile noastre
oficioase ... '"}, în M. Eminescu, Opere, voi. XII, p. 3 1 7; Idem, [., Pe când la noi . . . "}, în M. Eminescu,
Opere, voi. XIJI, Publicistică. 1882-1883, 1888-1889: " Timpul ", .. România liberă ", .. Fântâna
Blanduziei Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 985, p. 24 1 .
4 1 Idem, [.. «Pesther Lloyd>> polemizează "}, p. 289.
..

",
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anarhiste şi comuniste, ce • "ameninţă a surpa statul din temelii"'u. În plus, toate
structurile statale ruseşti erau copleşite de venalitate, "administraţia a pierdut
sentimentul solidarităţi i publice, funcţionarii nu gândesc nici la interesele ţării, nici
la ale poporului, ci numai la ale lor proprii'>'�3• Mai grav era, însă, faptul - sublinia
publicistul - că toate fenomenele negative ce conduceau la slăbirea societăţii ruse
erau prezente şi în România44• Ca un model demn de urmat de clasa politică
românească, evidenţiindu-i totodată deficienţele structurale, este prezentată
Austria45.
Astfel, împotriva simpatiei pentru tiparele orientale de dezvoltare socială
(tradiţie, ortodoxie, dinastie, comună ţărănească, evoluţie graduală etc.), Mihai
Eminescu ajunge, în cele d in urmă, la concluzia că modelul socio-economic austro
german ar trebui să fie un punct de referinţă pentru politica internă a României
moderne.
Mihai Eminescu iiber Konigreich Russland
(Zusammenfassung)

Der Artikel Mihai Eminescu uber Konigreich Russ/and behandelt Eminescus Beschăftigung
mit der russischen Politik aus der Perspektive der publizistischen Tătigkeit des Dichter, als er
Redakteur, spăter Chef-Redakteur der Bukarester Zeitung "Timpul" ("Die Zeif') war. Die
Behandlung betrachtet auch die Umstănde, unter denen Rumănien sich mit den Folgen des russisch
rumănisch-tlirkischen Krieges ( 1 877-1 878), bzw. mit dem Wegnahme anderer drei bessarabischen
Gcbieten, konfrontierte.
Mittels seines publizistischen, stăndig intelligent argumentierten Diskurses flihrt Eminescu
vernlinftige Analysen der mtiglichen politischen Beziehungen zwischen Rumănien und Russland
durch. Er warnt davor, dass im Laufe der Geschichte die Grlinde und die realen Zwecke Russlands
immer cxpansionistischer Art waren und dass es seitens dieses Landes die Gefahr bestehe, nicht nur
42

ldem, [.. În seara de 30 martie ... "], în M. Eminescu, Opere, voi. XIII, p. 82.
Idem, [Fântâna Blanduziei], în loc. cit. , voi. XIII, p. 330.
4 4 "Î ntâmplarea pare că a pus două exemplare ale unui şi aceluiaşi princip alături: Rusia şi
România. Cine cunoaşte hoţiile câte s-au făcut în timpul celui din urmă război în armata imperială,
răsărite din dorinţa de a se-mbogăţi cu orice preţ, venalitatea funcţionarilor administrativi, adesea
şi a celor judecătoreşti, şi compară dezvoltarea acestor instincte sub regimul egalităţii despotice cu
dezvoltarea aceloraşi fenomene sub regimul egalităţii demagogice de la noi, cine vede dincolo
religia căzută în stare de fetişism ca şi la noi şi formalismul uzanţelor suplantând convingerea
morală şi religioasă, cine cunoaşte spiritul cu totul materialist şi vânător de câştig din Rusia şi-1
aseamănă cu abjecta goană de bani a advocaţilor de mâna a treia şi a străinilor cari stăpânesc
România, acela se convinge că aceleaşi cauze produc pretutindenea aceleaşi efecte, că demagogia
unui C. A. Rosetti şi despotismul tradiţional al împărăţiei vecine sunt două surori gemene, având
amândouă de bază nu gruparea oamenilor după cultură, inteligenţa şi meritul lor, ci discompunerea
lor în indivizi egali, din cari nici unul să nu plătească mai mult decât cellalt" , M ihai Eminescu,
[ . .În seara de 30 martie . . . "], p. 83.
4 5 Ibidem, p. 83-84.
43

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

9

Mihai Eminescu despre Imperiul Ţarist

141

die teritoriale Eroberung weiterzufUhren - diese begann schon 1 8 1 2 - sondem auch " die Seele der
Eroberten" wegzunehmen. Deswegen ist der Dichter gegen die Verordnung der rumănischen
Regierung aus dem Jahre 1 878, im Krieg gegen die Tiirkei mit moralischen, materiellen und
militărischen Krăften Russland zu unterstiitzen. In diesem Zusammenhang wird der damaligen
Rumănien die sogenannte Stellung "swischen Scylla und Caribda" zugeschrieben.
Die Anerkennung der SelbstsUi.ndigkeit Rumăniens brachte einige Verănderungen in der
rumli.nischen Aussenpolitik mit, trotzdem blieben - mit ihren positiven, sowie negativen Aspekten Osterreich-Ungam und Russland weiter politische Bezugspunkte. Wenn Eminescu in der
Aussenpolitik flir Dualismus sprach, im inneren Bereich glaubte er, dass es viei geeigneter wăre, das
osterreichisch-deutsche sozial-okonomische Modell zu folgen.
,
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TREI VARIANTE AUSTRIECE, DIN ANUL 1915,
DE CEDARE PARŢIALĂ A BUCOVINEI ROMÂNIEI
CONSTANTIN UNGUREANU

Declanşarea primului război mondial a înrăutăţit brusc situaţia internă a
Bucovinei, care, chiar din primele zile de război, a devenit teatrul unor confruntări
violente între trupele ţariste şi habsburgice. După mai multe lupte, trupele ruseşti
au cucerit, la începutul lunii septembrie 1 9 1 4, oraşul Cernăuţi, iar până la mij locul
aceleiaşi luni au atins linia Siretului. În luna octombrie 1 9 1 4, armata austriacă a
reuşit să-i respingă pe ruşi dincolo de Prut şi să recupereze Cernăuţiul. La sfârşitul
lunii noiembrie 1 9 1 4 însă, oştirile ruseşti au întreprins o puternică ofensivă şi au
reuşit să cucerească în scurt timp aproape toată Bucovina, cu excepţia sud-vestului
provinciei (zona Vatra-Dornei). Totuşi, trupele ţariste nu au reuşit să se menţină
mult timp pe aceste poziţi i. În ianuarie 1 9 1 5, annata austriacă a trecut în ofensivă şi
a eliberat cea mai mare parte a Bucovinei, intrând, la 1 7 februarie, în Cernăuţi.
Administraţia austriacă s-a menţinut până în iunie 1 9 1 6, când capitala Bucovinei a
fost pentru a treia oară ocupată de ruşi.
Acţiunile militare ce s-au desfăşurat pe teritoriul Bucovinei, au adus mare
prejudiciu economiei şi populaţiei provinciei . Pentru front au fost recrutaţi circa
200 000 de bărbaţi, cu vârste cuprinse între 1 8 şi 53 de ani. Peste o sută de mii de
locuitori civili, indiferent de etnie, s-au refugiat în interiorul Austriei sau în alte
ţări. Numeroase întreprinderi industriale au fost distruse sau au fost evacuate, mai
multe linii de cale ferată au fost demolate, iar poduri şi şosele au fost distruse. Mari
pagube au fost provocate agriculturii. Cele mai multe distrugeri s-au produs în
satele din zona dintre Prut şi Nistru, mai ales la hotarul cu Basarabia, unde au avut
loc şi cele mai violente confruntări armate. Aceste confruntări se desfăşurau pe un
teritoriu unde, timp de 1 40 de ani (1 774- 1 9 1 4), nu a avut loc nici o acţiune
militară, iar populaţia nu a cunoscut grozăviile şi consecinţele unui război.
Mersul evenimentelor arătau tot mai clar că, după război, Bucovina nu-şi va
mai păstra statutul de odinioară de ducat autonom în componenţa Austro-Ungariei
şi înseşi hotarele provinciei erau serios puse sub semnul întrebării, fi indcă mai
multe ţări beligerante înaintau pretenţii teritoriale asupra Bucovinei. Austro
Ungaria dorea să păstreze şi chiar să extindă hotarele Bucovinei cu noi teritorii din
nordul Basarabiei (în special ţinutul Hotin) şi nordul Moldovei. Imperiu l Ţarist,
Analele Bucovinei, X, 1, p. 1 43-1 54, Bucureşti, 2003
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mizând pe interese strategice şi pe prezenţa elementului slav în B ucovina, pretindea
înglobarea întregii provincii sau a celei mai mari părţi din aceasta. Apelând la
dreptul istoric şi la criterii le etno-economice, România dorea integrarea întregii
Bucovine în hotarele sale istorice până la Ceremuş, Colacin şi Nistru. Mişcarea
naţională ucraineană cerea ca teritoriul din Austro-Ungaria locuit de ruteni (estul
Galiţiei, nord-vestul Bucovinei şi Rusia Subcarpatică) să formeze o provincie
distinctă, cu o largz autonomie administrativă şi legislativă. Ucrainenii pretindeau
mai mult de j umătate din teritoriui Bucovinei, până la râul Siret, inclusiv oraşele
Cernăuţi, Storoj ineţ şi Siret. Obiectivul final era reunirea tuturor pământuri lor
locuite de ucraineni în cadrul unei Ucraine habsburgice.
Declanşarea războiului a acutizat şi mai mult contradicţiile puterilor
beligerante în privinţa Bucovinei. Totodată, încercând să atragă România în război
de partea sa, atât Rusia, cât şi Austria promiteau importante concesii teritoriale,
inclusiv din Bucovina, în favoarea României. Este bine cunoscut faptul că, în urma
unor negocieri îndelungate, a fost încheiat, la 411 7 august 1 9 1 6, la B ucureşti, un
tratat secret între România, Rusia, Franţa, Anglia şi Italia, prin care se recunoştea
dreptul României asupra Bucovinei până la râul Prut, inclusiv asupra oraşului
Cernăuţi 1 • Astfel, Rusia îşi moderase pretenţiile sale asupra acestei provincii şi,
prin respectivul tratat, acceptase ca, în cazul unui război v ictorios, să obţină doar
Bucovina dintre Prut şi Nistru.
Mai puţin cunoscut este faptul că şi Austria a încercat să atragă România în
război de partea sa, promiţându-i drept recompensă Basarabia, dar şi unele concesii
teritoriale în sudul Bucovinei . Diplomaţia austriacă a luat în calcul mai multe
scenarii ale evoluţiei situaţiei în război, inclusiv ca, în cazul unei conj uncturi
nefavorabile, să accepte cedarea unei părţi din sudul Bucovinei către România. La
Arhivele Naţionale Istorice Centrale din B ucureşti se păstrează copia unui
document foarte valoros, care conţine însemnările despre convorbirile privind
Bucovina, desfăşurate la 5, 7 şi 8 iunie 1 9 1 5, la Ministerul de Externe de la Viena.
Documentul respectiv cuprinde trei variante ale unor posibile cedări teritoriale în
Bucovina, care, în dependenţă de conj unctură, . să poată fi luate ca bază pentru
negocieri. La acest text este ataşat un tabel, în care sunt prezentate districtele
j udecătoreşti cu populaţie majoritar românească şi cele unde români i constituiau o
m inoritate importantă, apoi trei combinaţii cu lămuriri statistice pentru cele trei
variante de cedare parţială a Bucovinei (Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond
Microfilme A ustria, inventar 902, roia 5, pachet IX, p. 577-5 89 - extras din Haus-,
Hof und Staatsarchiv Wien, Politisches archiv L Karton 818).
Calculele statistice s-au făcut pe baza ultimului recensământ austriac d in
1 9 1 O, deşi este bine cunoscut că acesta nu reflecta structura etnică a populaţiei, ci
limba de conversaţie a locuitorilor Bucovinei. Calculele pentru districtele
1 Radu Economu, Unirea Bucovinei, 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române,
1 994, p. 95.
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judecătoreşti coincid cu rezultatele recensământului din 1 9 1 02 , dar informaţiile
statistice pe localităţi sunt valabile pentru recensământul din 1 9003 , ceea ce
provoacă anumite i nexactităţi şi chiar confuzie. Astfel, de exemplu, în anu l 1 900, Ia
Milişeuţii de Sus au fost consemnaţi 2 236 de locuitori, vorbitori de limbă ruteană,
faţă de numai 1 64 de vorbitori de l imbă română4, pe când recensământul din 1 9 1 0 a
înregistrat în acest sat doar 457 de vorbitori de limbă ruteană faţă de 2 096 de
locuitori, care considerau româna drept l imbă de conversaţie5• În plus, informaţiile
pe localităţi sunt incomplete, fiindcă ele reflectă doar populaţia localităţilor, nu însă
şi a domeniilor satelor respective. Or, recensămintele austriece din anii 1 880, 1 890
şi 1 900 au efectuat calcule separate pentru localităţi şi domeni i şi doar la ultimul
recensământ, din 1 9 1 O, aceste informaţii statistice au fost unificate. Astfel, în anul
1 900, populaţia districtului j udecătoresc Rădăuţi era de 70 O 1 5 persoane (din care
69 259 în localităţi şi 756 pe domeni it ; districtul Siret - 60 743 locuitori (respectiv
59 1 1 4 şi 1 629)7 ; în districtul j udecătoresc Storojineţ - 57 85 1 persoane (din care
52 767 în localităţi şi 5 084 pe domenii)8 .
La fel calculele privind suprafaţa districtelor judecătoreşti, respectiv a
localităţilor, sunt valabile pentru anul 1 900, dar, în timp ce calculele pentru
districte sunt complete, cele pentru localităţi nu cuprind şi suprafaţa domenii lor.
Astfel, districtul j udecătoresc Rădăuţi avea, în anul 1 900, o suprafaţă de 87 868 ha,
dintre care 3 8 1 1 8 ha aparţineau domeniilor9; suprafaţa districtului S iret era de
5 1 880 ha (inclusiv 35 262 ha ale localităţilor şi 1 6 6 1 8 ha ale domeni ilor)1 0, iar în
districtul j udecătoresc Storojineţ suprafaţa domeni i lor era mult mai mare decât a
localităţilor (în total 93 562 ha, dintre care 39 932 ha ale localităţilor şi 53 630 ha
ale domeniilor)1 1 •
Analizând cele trei variante, propuse de experţii de la Ministerul de Externe
din Viena ca bază pentru negocierea unor eventuale cedări teritoriale în Bucovina,
nu putem să nu observăm faptul că se propunea trasarea viitoarei frontiere de-a
lungul unor râuri. Astfel, primele două variante prevedeau ca l inia nordică a
teritoriului cedat să coincidă cu cursul râului Suceava, până la hotarul cu districtul
Suceava. Ultima variantă accepta ca frontieră linia S iretului, până la hotarul cu
2 Die Ergebnisse der Volkszahlung vom 31 Dezember 1910 im Herzogtume Bukowina, în
Mitteilungen
des statistischen Landesamtes des Herzogthums Bukowina", XVII Heft, Czernowitz,
"
1 9 1 3 , p. 54-55.
3 Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Kănigreiche und Lander, Bd. XIII,
Bukowina, Wien, 1 907, p. 2-1 0 1 .
4 Ibidem, p . 44.
5 Die Ergebnisse . . . , p. 72-73 .
6 Gemeindelexikon . . . , p. 42-50.
7 Ibidem, p. 52--62.
8 Ibidem, p. 66-74.
9 Ibidem, p. 42-50.
1 0 Ibidem, p. 52--62.
1 1 Ibidem, p. 66-74.
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districtul Vijniţa. În toate aceste cazuri nu se ţinea cont de specificul aşezării
local ităţilor româneşti pe cursul superior al râurilor Suceava şi Siret, unde mai
multe sate se întindeau pe ambele maluri ale râurilor respective. Dacă ar fi fost
aplicată în practică prima sau a doua variantă, atunci satele de pe malul drept al
Sucevei (Karlsberg, Vicovu de Jos, Voitinel, Gălăneşti, Frătăuţii Vechi, Satu Mare,
Bădeuţi, Milişeuţi şi colonia magh iară Andrasfalva) ar fi revenit României, iar cele
de pe malul stâng al râului (Straja, Vicovu de Sus, Bilca, Frătăuţii Noi, Costişa şi
coloniile maghiare Hadikfalva şi Istensegits) ar fi rămas în continuare în
componenţa Austriei. În cazul aplicării celei de a treia variante, noua frontieră ar fi
dezmembrat unele sate, precum Ropcea, lordăneşti, Carapciu, Prisăcăreni,
Camenca, dar şi oraşul Storoj ineţ. Totuşi, însuşi faptul elaboră6i acestor variante
secrete de cedări teritoriale denotă că, chiar şi după 1 40 de an i de stăpânire
austriacă, autorităţile de la Viena recunoşteau caracterul românesc al Bucovinei şi
dreptul României de a obţine cel puţin o parte din această provincie, populată
compact de români.
Redăm, în continuare, textul integral şi tabelele anexate acestui document
privind structura etnică a districtelor judecătoreşti cu populaţie compactă
românească pentru cele trei variante de cedări teritoriale [traducerea în limba
română ne aparţine - C. U.].
Material hetreffend Ahtretung der rumiinisclzen Teile der Bukowina - 1915.

Streng geheim
A ufzeichnung iiber die am 5., 7. und 8. Juni 1915 im k. u. k. Ministerium des
Aussern stattgehalten Besprechungen, betreffend die Bukowina
Anwesend: S. E. k. u. k. Gesandter R. Pogatscher;
k. k. Ministerialrat Dr. G. Pockels;
k. u. k. Oberst im Genera/stabskorps Oskar von Hranilovic;
Schriftfiihrer: Legationssekretăr GrafF. Colloredo.
Gesandter Pogatscher /eitet die Diskussion ein, indem er ausfiihrt, der Zweck
der Besprechungen gehe dahin, fiir den Fali, als in der weiteren Entwicklung der
Situation eine territoria/e Konzession an Rumănien in der Bukowina seitens der
k. u. k. Regierung in A ussicht genommen werden sol/te, ein Substrat fiir diese
eventuelle Zession zujixieren.
Hierfiir kănnen nur jene Teile der Bukowina in Betracht kommen, welche in
ihrer Jl,fajorităt von Rumănen bewohnt werden. Nach eingehender Erărterung der
ethnographischen, wirtschaftlichen und militărischen Verhăltnisse der Bukowina
einigt sich die Kommission dahin, drei Varianten der unter Umstănden zu
zedierenden Gebiete aufzustellen, welche je nach der Lage der Dinge als
Verhandlungsbasis angenommen werden kănnten, und zwar:
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1 Variante

Die Gerichtsbezirke Suczawa, Gura-Humora und Solka, sowie die am
rechten Suczawaufer gelegenen Teile des Gerichtsbezirkes Radautz.
Flăche - zirka 1 289, 03 km2; ·
Einwohner - zirlca 181 1 76, hiervon:
Rumănen - zirka 1 1 9 277.
Bei Fixierung dieser ersten Variante war der leitende Gesichtspunkt der, dajJ
die abzutretenden Teile jene Gebiete der Bukowina umfassen sollen, wo die
rumănische Bevălkerungsmajorităt am ausgesprochensten in Erscheinung tritt
(mindestens 213 der Gesamtbevălkerung).
Die hier in Rede stehenden Gebiete gehăren zu den relativ dichtest
bevălkerten und fruchtbarsten des Landes; sie umschliejJen die Stădte Suczawa,
Gura-Humora und Radautz. Als sentimentales Moment tritt ferners die Zession des
rumănischen Nationalheiligtumes Putna hinzu. Das fehlen einer praktikabler
Verbindung zwischen dem politischen Bezirke Kimpolung und dem
ăsterreichischen Hinterlande darf allerdings nicht aujJer acht gelassen werden.

II Variante

Die Gerichtsbezirke Suczawa, Gura-Humora und Solka, die am rechten
Suczawaufer gelegenen Teile des Gerichtsbezirkes Radautz (vide 1 Variante),
ferners die Gerichtsbezirke Stulpicani, Kimpolung und Dorna-Watra, letzteres mit
A usschlujJ des Gemeindegebietes van Kirlibaba.
Flăche - zirka 3 595, 89 /ml;
Einwohner - zirka 240 165, hiervon:
Rumănen - zirka 152 365.
Nach dieser zweiten Variante wiirden sămtliche in ihrer Majorităt
rumănischen Gerichtsbezirke zur Abtretung gelangen. Von Gebieten, welche sonst
noch rumănische Bevălkerung aufweisen, blieben nur noch in unserem Besitz: die
Gerichtsbezirke Czernowitz, Bojan, Storosinetz, Czudyn und Sereth.
Das Gemeindegebiet von Kirlibaba wurde, als von Huzulen bewohnt und
unmittelbar an der ungarischen Grenze gelegen, aus dem zu zedierenden
Gerichtsbezirke Dorna- Watra ausgeschieden.
III Variante

Die Gerichtsbezirke Suczawa, Gura-Humora, Solka, Stulpicani, Kimpolung,
Dorna-Watra, mit A usschlujJ des Gemeindegebietes van Kirlibaba, der ganze
Gerichtsbezirk Radautz, sowie die am rechten Serethufer gelegenen Teile der
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Gerichtsbezirke Sereth, Czudyn und Storosinetz. Dieser Zession entsprăche als
Nordgrenze die Serethlinie bis zur Grenze des Bezirkes Wisnitz.
Flăche - zirka: 5 115, 00 km2;
Einwohner - zirka 346 91 7, hiervon:
Rumănen - zirka 209 651.
Die dritte Variante kommt einer prăzisen Abgrenzung der Nationalităten am
năchsten, indem hierdurch das ganze geschlossene rumănische Sprachgebiet zur
Abtretung gelangen wiirde. Ein einziger Gerichtsbezirk mit einer Majorităt
rumănischer Bev6/kerung bliebe auj3erhalb dieser Kombination, nămlich der
Gerichtsbezirk Bojan. Die rumănische Bevolkerung dieses Bezirkes ist jedoch vom
iibrigen rumănischen Sprachgebiete in der Bukowina territorial ganz getrennt und
kann wegen seiner unmittelbaren Năhe an der Landeshauptstadt Czernowitz, sowie
seiner Lage nărdlich des Pruth und angrenzend an russisch Bessarabien a/s
Zessionsobjekt nicht in Betracht kommen. Es ist aher nicht zu iibersehen, daj3 eine
nicht unbetrăchtliche Anzahl von ruthenischen Gemeinden und ein gewisser
Perzentsatz deutscher und jiidischer Bevălkerung auch zur Abtretung gelangen
wiirde. Die Gerichtsbezirke Seletin, Putila und Wisnitz, a/so das Huzulenland,
dessen Bevălkerung im Kriege erneute Proben ihrer loyalen Gesinnung an der Tag
gelegt hat, verbliebe unter al/en Umstănden der Monarchie, obwohl sich die
wirtschaftlichen und Kommunikationsverhăltnisse dieser Gebiete infolge der
Abtrennung der benachbarten Landesteile schwierig gestalten diirften. Im iibrigen
sei darauf verwiesen, daj3 infolge der Siedlungsverhăltnisse - rumănische und
ruthenische Bevolkerung greifen vielfach ineinander - und infolge der zahlreichen
deutschen und jiidischen Enklaven, eine scharfe, unanfechtbare Scheidung der
Nationalităten ein Ding der Unm6glichkeit ist.
Sol!te auch die dritte Variante nicht zum Ziele fiihren, so kănnte als weiterer
Schritt nur mehr die Abtretung der ganzen Provinz in Frage kommen; aher auch,
wenn es auf Basis einer der drei Varianten zu einer Gebietsabtretung kommen
so/lte, sa kann man sich nicht verhehlen, daj3 der der Monarchie verbleibende Rest
der Bukowina kaum mehr als se/bststăndiges Kronland weiterbestehen konnte und
wohl an eines der benachbarten Verwa/tungsgebiete angesch/ossen werden miij3te.
Daj3 infolge eines derartigen Anschlusses Czemowitz, welches dann azifh6ren wiirde,
Landeshauptstadt zu sein und mehr als Mittelpunkt eines ungleich geringeren
Verwaltungsgebietes verbleiben wiirde, als deutsches Universităts- und Kulturzentrum
wesentliche Einbusse erleiden wiirde, liegt aufder Hand
Angeschlossen ist eine Tabelle, in welcher die Verteilung der rumănischen
Bevălkerung auf die einzelnen Gerichtsbezirke statistische Erlăuterungen zu den
oben angefiihrten drei Varianten enthalten.
Wien, im Juni 1 915
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Traducere
Material privitor la cedarea părţii româneşti a Bucovinei - 1915.

Însemnare despre convorbirile privind Bucovina,
care au avut loc in zilele de 5, 7 şi 8 iunie 1915 la c. c. Minister de Externe
Prezenţi: Excelenţa sa, c. c. ministru plenipotenţiar Pogatscher,
c. c. consilier ministerial Dr. G. Pockels
c. c. colonel in corpul Statului Major General Oskar von Hranilovic;
Secretar de şedinţă: secretarul legitimat grafF. Colloredo.
'

Ministrul plenipotenţiar Pogatscher iniţiază discuţiile, informându-i pe cei
prezenţi că scopul convorbirilor constă în aceea ca, în cazul când dezvoltarea
ulterioară a situaţiei ar impune guvernul c. c. să i-a in considerare o concesie
teritorială in Bucovina către România, să fie fixat un substrat pentru această
eventuală cedare.
Pentru aceasta pot fi luate în considerare numai acele părţi ale Bucovinei,
care sunt populate in majoritate de români. După dezbaterea detaliată a relaţiilor
etnografice, economice şi militare din Bucovina, comisia se pune de acord să
stabilească trei variante pentru eventualitatea unor cedări teritoriale, care, în
dependenţă de situaţie, să poată fi luate ca bază pentru negocieri, şi anume:
Varianta 1

Districtele judecătoreşti Suceava, Gura Humorului şi Salca, precum şi
partea districtuluijudecătoresc Rădăuţi, aşezată pe malul drept al râului Suceava.
Suprafaţă - circa 1 289, 03 km2;
Locuitori - circa 181 1 76, dintre care:
Români - circa 119 2 77.
...
La fixarea acestei prime variante punctul de vedere primordial era acela că,
partea cedată trebuia să cuprindă acele teritorii ale Bucovinei, unde populaţia
românească constituia majoritatea cea mai pronuhţată (cel puţin 213 din totalul
populaţiei).
Teritoriile, discutate în cazul dat, aparţin la cele relativ dens populate şi mai
fertile ale provinciei; ele cuprind oraşele Suceava, Gura Humorului şi Rădăuţi. Ca
un moment sentimental se înaintează, mai departe, cedarea sanctuarului naţional
românesc, Putna. Lipsa unei legături practicabile dintre districtul politic
Câmpulung şi teritoriul austriac nu trebuie săfie trecută cu vederea.
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Varianta a II-a

Districtele judecătoreşti Suceava, Gura Humorului şi Salca, partea
districtului judecătoresc Rădăuţi, aşezată pe malul drept al râului Suceava (vezi
varianta /), în plus districtele judecătoreşti Stulpicani, Câmpulung şi Vatra Dornei,
ultimul cu excepţia teritoriului comunei Cârlibaba.
Suprafaţă - circa 3 595, 89 km2;
Populaţie - circa 240 1 65, dintre care:
Români - circa 152 365.
Potrivit acestei a doua variante s-ar ajunge la cedarea completă a
districte/ar judecătoreşti cu populaţie majoritar românească. Dintre teritoriile
care de altfel mai cuprind populaţie românească, rămân în stăpânirea noastră
numai Încă: districtele judecătoreşti Cernăuţi, Boian, Storojineţ, Ciudei şi Siret.
Moşia comunei Cârlibaba, situată în imediata apropiere a frontierei ungare şi
locuită de huţuli, se separă de districtuljudecătoresc cedat Vatra Dornei.
Varianta a III-a

Districtele judecătoreşti Suceava, Gura Humorului, Salca, Stulpicani,
Câmpulung, Vatra Dornei, cu excepţia moşiei localităţii Cârlibaba, întregul
district judecătoresc Rădăuţi, precum şi părţi din districtele Siret, Ciudei şi
Storojineţ, situate pe malul drept al râului Siret. Această cedare corespunde cu
linia Siretului până la hotarul cu districtul Vijniţa cafrontieră nordică.
Suprafaţă - circa 5 115, 00 km2;
Populaţie - circa 346 91 7, dintre care:
Români - circa 209 651.
Varianta a treia se apropie cel mai mult de o departajare exactă a
naţionalităţilor, pentru că prin aceasta s-ar ajunge la cedarea întregului teritoriu
lingvistic compact românesc. Un singur district judecătoresc cu populaţie
majoritar românească rămâne în afara acestor combinaţii, şi anume districtul
judecătoresc Boian. Populaţia românească a acestui district este totuşi teritorial în
întregime despărţită de restul teritoriului lingvistic românesc din Bucovina şi nu
poate fi luat În consideraţie ca obiect de cedare, din cauza apropierii sale imediate
de capitala Cernăuţi, a aşezării sale la nord de Prut şi a mărginirii sale cu
Basarabia rusească. Să nu trecem cu vederea însă, că s-ar ajunge de asemenea la
cedarea unui număr nu neînsemnat de localităţi rutene şi a unui anumit procent de
populaţie germană şi evreiască. Districtele judecătoreşti Seletin, Puti/a şi Vijniţa,
adică teritoriul populat de huţuli, populaţia căruia a depus în timpul războiului
probe înnoite a atitudinii lor loiale, rămân în orice circumstanţă la monarhie, deşi
relaţiile economice şi comunicaţiile acestor districte s-ar putea dezvolta greu ca
urmare a cedării teritoriilor învecinate ale provinciei. De altfel, ar trebui să ţinem
cont de aceea că, datorită specificului aşezării localităţi/ar - populaţia
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românească şi ruteană se atinge de repetate ori sau se contopeşte - şi, ca urmare a
numeroaselor enclave germane şi evreieşti, o separaţie perspicace şi incontestabilă
a naţionalităţilor este o chestie imposibilă.
Dacă nici a treia variantă nu şi-ar atinge scopul, atunci s-ar putea pune în
discuţie, ca un următor pas, doar cedarea întregii provincii; dar, de asemenea,
dacă ar trebui să se ajungă la o cedare teritorială pe baza uneia din cele trei
variante, atunci nu putem ţine în secret faptul că restul Bucovinei, rămasă la
monarhie, cu greu ar mai putea să existe în continuare ca un ducat autonom şi
probabil că ar trebui să fie alipită la unul din teritoriile administrative învecinate.
În rezultatul unei astfel de alipiri, Cernăuţiul, care ar înceta să mai fie capitală şi
ar rămâne doar ca un centru al unui teritoriu administrativ incomparabil mai mic,
ar avea de suportat, fără îndoială, pierderi importante ca centru universitar şi
culiural german.
Este ataşată o tabelă, în care este evidenţiată repartizarea populaţiei
româneşti separat pe districte judecătoreşti; apoi, trei combinaţii, care conţin
lămuriri pentru cele trei variante, prezentate mai sus.
Viena, iunie 1 915

BevOikerung der Bukowina nach der Vo/kszăhlung von 1 910; 794 929, darunter 273 254 Rumlinen
(Populaţia Bucovinei după recensământul din 1910; 794 929, dintre care 2 73 254 români)

Politischer Gerichts- Einwohner Rumănisch
bezirk
Bezirk
Români
Locuitori
Districtul
Districtul
Judecătoresc
politic

Deutsch
Germani

Rutenisch Ungarisch
Ruteni

Ungari

Flăche
Suprafaţa
(km2 )

Die Rumanen sind in der Majoritiit in den Gerichtsbezirken:
(Românii sunt majoritari în districtele j udeclitoreşti)

Câmpulung

Gura
Humorului
Suceava
Rădăuţi
Cernăuţi

Vatra Dome
Câmpulung
Stulpicani
Gura
Humorului
Solca
Suceava
Rădăuţi
Boian

1 4 781
34 620
9 963

8 217
1 8 952
5 922

5 912
9 222
2 833

6 OI I
1 00 1

33 721
27 521
66 408
80 740
16 418

22 1 02
20 582
46 529
54 7 1 0
1 0 1 92

9 758
3 948
I l 723
2 1 376
2 291

1 22
1 1 65
6 327
1 225
2 840

54 1

-

-

-

607
-

1 69
2 50 1
-

652,84
1 696,64
-

' 440, 1 1
299,79
2 1 2,02
878,68
460,63

Die Rumanen besitzen starke Minoritaten in den Gerichtsbezirken:
(Românii constituie o minoritate puternică în districtele judecătoreşti)

Storojineţ
Cernăuţi
Siret

StorojineţCiudei
Cernăuţi
Siret

69 147
44 1 30
65 347

33 469
1 8 060
1 9 1 99

13 819
3 419
9 956

1 7 845
22 3 5 1
26 8 1 9
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Bucovina. Prima variantă

Gerichtsbezirke Einwohner Rumlînen Deutsche
Germani
Locuitori Români
Districtul
judecătoresc
46 529 1 1 1 723
66 408
Suceava
9 758
22 1 02
Gura Humorului 33 72 1
27 5 2 1
2 0 582
3 948
Solca

Rutenen Ungam Polen Andere Flăche
Ruteni Maghiar· Polonezi Alţii Suprafaţa
(km2)
2
1 2,02
24
1
636
1 69
6 327
11
440, 1 0
1 121
607
1 22
299,79
1 814
1 12
1 1 65
-

Localităţi din districtul judecătoresc Rădăuţi, aşezate pe malul drept al râu lui Suceava

Andrasfalva
Frătăuţii Vechi
Bădeuţi
Satu Mare
Furstenthal
Karlsberg
Marginea
Horodnic de Sus
Horodnic de Jos
Milişeuţi de Sus
Burta
Putna
Rădăuţi
Suceviţa
Vicovu de Jos
Voitinel
Volovăţ
Total
Rămân la
Bucovina

2
5
1
2
1
1
3

236
1 10
369
673
1 52
219
699

24
3 218
979
1 398

2 867
2 376
2 702
1 787
2 561
1 4 403
1 268
3 1 1 58
2 099
2 823

2 75 1
2 368
1 64
1 75 1
1 230
3 876
1 1 84
2 899
2 028
2 739

1 8 1 176

� 13 753

-

1
3 454

1 1 9 277

1 53 977

1
1
1
1

1 69
71 1
385
234
148
202
242
1 13
8
284
32
1 000
9 522
84
246
70
75

42 954

42
5

2 03 1
-

-

1
1
1
1

-

-

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
3
5
2
2

10

-

-

-

181

-

-

2 236
4
63
494

-

1 15
264
412

-

-

8

-

-

l

3
4
99
-

5
-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 441

125 897 294 660

2 807
7 584

5 586

30 624

1 87

899

1 9,30
27,39
9,79
1 7,34
5,66
8,24
36,61
3 1 ,00
1 9,81
20,67
1 6,28
1 7,29
24,82
1 3,66
33,05
1 7,92
2 1 ,29

1 289,03

9 1 53,00

Se cedau 90 de localităţi, rămâneau la Bucovina 245 .
Bucovina. Varianta a doua

Gerichtsbezirke Einwohner Rumlînen
Districtul
Locuitori Români
judecătoresc
1 1 9 277
Propunerea I
1 8 1 1 76
1 8 952
34 620
Câmpulung
9 963
Stulpicani
5 922
1 4 406
8 214
Vatra Domei
Total
Rămân
la Bucovina

240 1 65

152 365

554 764

120 889

. 42 954
9 222
2 833
5 87 1

Rutenen Ungam Polen Andere Flliche
Ruteni Maghiari Polonezi Alţii Suprafaţa
(km2)
2 807
1 289,03
5 586
1 87
10 4 1 1
1 696,64
396
6
33
6 OI I
1 90
1 00 1
17
6 1 0,22
1 00
22 1
17 674

2 813

6 272

237

3 595,89

1 07 971

287 427

7 578

29 938

849

6 846,15

Deutsche
Germani

60 880

-

-

-

-

Se cedau 1 1 8 localităţi, rămâneau la Bucovina 2 1 7.
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Trei variante austriece, din anul 1 9 1 5, de cedare parţială a Bucovinei României

1 53

Bucovina. Varianta a treia

Gerichtsbezirke
Districtul
judecătoresc
Suceava
Gura Humorului
Salca
Câmpulung
Stulpicani
Vatra Domei
Rădăuţi

Einwohner Rumănen Deutsche Rutenen Ungam Polen Andere Flăche
Locuitori Români Germani Ruteni Maghiari Polonezi Alţii
Suprafaţa
(km2)
66 408
46 529 I l 723
6 327
24
1 69
1 636
2 1 2,02
33 72 1
9 758
22 1 02
1 22
607
1 121
Il
440, 1 0
27 521
20 582
1 165
3 948
1 814
299,79
12
9 222
34 620
18 952
6 OI I
396
1 696,64
6
33
2 833
9 963
5 922
1 00 1
1 90
17
14 406
5 87 1
221
8 214
6 1 0,22
100
878,68
80 740
806
54 7 1 0 2 1 376
1 225 2 501
1 22
-

-

-

-

-

Districtul judeciitoresc Siret (localităţi de pe malul drept al râu lui Siret):

Bahrineşti
Baineţ
Băi căuţi
Ban ceşti
Botuşeniţa
Fântâna Albă
Crainiceşti
Gropana
Hadikfalva
lstensegits
Calafindeşti
Climăuţi
Muşeniţa
Negostina
Sf. Onufrie
Şerbăuţi
Siret
Vaşcăuţi
Volcineţ
Districtul
jud. Ciudei

1 267
793
1 732
400
533
1 042
1 330
275
4 089
2 781
1 366
1 455
353
1 447
1 209
1 767
7 614
909
2 404
43 628

14
7
1 329
7
336
42
780
24
669
3
545

63
335
20
4
9
8
68
5
1 25
1 86
37
47
7
15
336
40
4 659
18
83

22 777

9 257

1 05 1
396
18
396
370
1 01 1
-

-

29
Il
1 683

1

-

-

-

1 24
51
Il

-

-

-

-

-

-

-

1 54

-

-

-

-

-

-

23
4

-

16

-

258
270
13
2

3 92 1
2 581

-

-

-

-

-

-

-

1 391
8
1 389
92
1 692
1 882
875
1 769

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 387

-

-

2
1
1
10
393
13
7
3 090

-

5

-

-

-

1
148

Il

-

17

14,70
4,67
1 3,0 1
2, I l
2,8 1
6,69
1 2,48
1 ,35
2 1 ,42
22,46
1 0,68
9,66
2,8 1
9,66
9,70
1 2,36
1 1 ,81
3, 1 3
20, 5 1
750,28

Districtul judecătoresc Storojineţ (localităţi de pe malul drept al râului Siret):

Ropcea
Suceveni
Total
Rămân la
Bucovina

2 1 93
951

1 988
877

1 69
74

18

-

-

18

-

-

-

-

9 786

294

5 1 1 5,00

26 424

792

5 327,04

346 9 1 7

209651

80 296

36 995

9 785

448 0 1 2

6 3 603

88 555

267106

606

Se cedau 1 6 1 de localităţi, rămâneau la Bucovina 1 74.
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2 1 ,95
1 3,30
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Drei osterreichische Varianten aus dem Jahre 1915 betreffend
die Konzession einiger Teile der Bukowina an Rumanien
(Zusammenfassung)

Wăhrend des zweiten Weltkriegs versuchte Osterreich Rumănien als Allierte zu gewinnen,
indem man ihm als Lohn Bessarabien und einige territorialen Konzessionen im Siidbukowina
versprach. Von der Entwicklung der Lage wăhrend des Krieges bedingt, nahm die osterreichische
Diplomatie mehrere Varianten betreffend die Konzession eines Teils der Siidbukowina an Rumănien
in Betracht. Die Studie prăsentiert ein Geheimdokument aus Juni 1 9 1 5, das Aufzeichnungen iiber die
Gesprache beziiglich der drei moglichen Varianten einer territorialen Konzession in der Bukowina
enthălt.
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UNIREA BUCOVINEI CU REGATUL ROMÂN.
INTEGRAREA POLITICO-ADMINISTRATIVĂ (Il)
RODICA IAŢENCU

Procesul de trecere a provinciilor sub suveranitatea României a fost extrem de
complex şi a presupus rezolvarea unor probleme specifice legate de unificarea unor
teritorii cu administraţii diferite, legiuiri deosebite, cu elemente specifice în planul
vieţii culturale şi a mentalului colectiv. Tocmai de aceea "să se reconstruiască şi să se
"
unifice 1 în spiritul "ideii de naţionalitate şi a ideii de ordine"2 era obiectivul major al
noului stat român, confruntat cu dificultăţi în procesul de unificare.
Integrarea Bucovinei în spaţiul românesc a ridicat probleme deosebite de
adaptare Ia noua structură politico-statală, în condiţiile în care, aşa cum remarca
bucovineanul AI. Ieşan, prin unirea de la 1 9 1 8 s-a produs "o schimbare greu de
cuprins cu mintea dintr-o dată în toate consecinţele ei. Magnus ab integra saeculorum
nascitur ordo - acesta era încă sentimentul ne lămurit [ . . . ] al românilor"3 . Schimbările
din anul 1 9 1 8 au marcat semnificativ evoluţia provinciei bucovinene, astfel încât
aceasta "era mai plină de dificultăţi decât înainte de unire'..t . Dacă asupra obiectivului
final al unirii exista un deplin acord între oamenii politici bucovineni, în ceea ce
priveşte modalităţile de trecere a provinciei sub suveranitatea României au existat
opinii diferite încă înainte de semnarea actului unirii. Deşi, din motive de ordin
internaţional, bucovinenii au votat unirea necondiţionată, în dezbaterile Consiliului
Naţional Român s-a discutat şi problema unirii condiţionate a Bucovinei cu România5 ,
1 Catherine Durandin, Istoria românilor, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 1 79.
2 1. Lupaş, Dezagregarea monarhiei austro-ungare şi eliberarea Transilvaniei, în T. Albani,
Douăzeci de ani de la Unire. Monografia comemorativă a Unirii, voi. 1, Cum s-a făcut unirea,

Oradea, 1 938, p. 27.
3 Al. !eşan, Viaţă socială in Bucovina de la unire - condiţiile şi perspectivele de dezvoltare (în
continuare se va cita Al. !eşan, Viaţă socială in Bucovina de la unire), în voi. Zece ani de la unirea
Bucovinei, I9I8-1928, Cemăuti, 1 928, p. 22 1 .
4 Ibidem, p. 225.
5 Şi celelalte provincii româneşti, Transilvania şi Basarabia, au aderat initial la ideea unirii cu
Regatul Român, condiţionată de rezolvarea anumitor probleme referitoare la modalităţile de integrare
în spaţiul românesc. De altfel, bucovineanul G. Tofan era de părere că ideea unirii condiţionate le-a
fost inspirată bucovinenilor de către basarabeni. Cf. G. Tofan, O restabilire, în "Glasul Bucovinei", 1,
1 4 decembrie 1 9 1 8, p. 1 .
'

Analele Bucovinei, X, 1 , p. 1 55-1 93, Bucureşti, 2003
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prin formularea anumitor condiţii politice, economice, culturale faţă de guvernul
român, din analiza cărora se poate observa că, în fapt, era vorba despre opţiunea între
două modele de organizare administrativă: centralizare sau descentralizare. Faţă de
ideea unirii condiţionate, Florea Lupu făcea următoarea remarcă: "Votarea unei alipiri
condiţionate ar însemna un vot de neîncredere la adresa Patriei Mume" [s.n. - R. Lt,
cu atât mai mult cu cât se afirma că " ceea ce a fost caracteristic pentru Bucovina, din
clipa când s-a rostit cuvântul unire [ . . . ] a fost preocuparea de a strânge cât mai mult
legăturile cu patria mamă şi de a grăbi, după putinţă, unificarea sufletească. Nicăieri
în provinciile liberate nu a existat, am putea spune, un adevărat cult pentru fratele din
Vechiul Regat ca în Bucovina; nicăieri n-a fost aşa de generală şi atât de sinceră
dorinţa de a contopi acest colţişor de pământ moldovenesc în marea românismului "
[s.n.- R. I.f. Aceste idei au fost subliniate şi de Al. Ieşan, care afirma că "statul
român era privit în lumina idealizată a valorilor permanente ale neamului" 8•
Depăşind momentul cererii de unire condiţionată a provinciilor, statul
român s-a implicat activ în e laborarea măsurilor necesare procesului de integrare.
Unificarea din anul 1 9 1 8, "care a avut loc în mare măsură sub egida şi în
condiţi ile impuse de Vech iul Regat"9, a creat dificultăţi şi probleme legate de
faptul că "purtători i identităţilor locale au tendinţa să reziste la înlocuirea totală a
identităţii limitate [ . . ] cu identitatea mai largă, naţională, abstractă" 10. "Nu se
desfiinţează aşa uşor - arăta V. Slăvescu - bariere de sute de ani care au creat
mental ităţi deosebite, au stabilit prejudecăţi, credinţe, obiceiuri şi, poate,
convingeri mult deosebite unele de altele. Această unificare va costa desigur an i
întregi de sforţări uriaşe, până când să se ajungă la ţelul dorit" 1 1 • În mentalul
colectiv al bucovinenilor trebuia să se producă o schimbare, cu atât mai mult cu
cât starea de spirit care aparţinea regimului austriac1 2 era percepută ca o piedică
în calea integrării şi a refacerii legăturilor cu Vechiul Regat. De altfel, G. Rotică
avertiza că "prin l iberarea Bucovinei, fosta împărăţie dispărea, dar nu şi opera pe
care a ocrotit-o 1 40 de ani [ . . . ]. O Austrie nevăzută rămânea în m ij locul
.

6 Florea Lupu, Un epizod din vremea unirii Bucovinei cu patria mumă, în 1 . Nistor, Amintiri
răzleţe din timpul unirii - 191 8, Cemău�i, Tiparul "Glasul Bucovinei ", 1 938, p. 1 96.
"
7 R. Cândea, Învăţământul superior, în
"Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1 929 ,
Cemil.uţi, 1 929, p. 75.
8 Al. Ieşan, op. cit. , p. 2 1 9.
9 Irina Livezeanu, op. cit. , p. 4 1 .
1 0 Ibidem, p. 1 3 .
1 1 I. Scurtu, Gh. Buzatu, istoria românilor în secolul XX (1918-19-18), Bucureşti, Editura Paideia,
1 993, p. 28.
1 2 N. Iorga afirma că momentul când s-a conturat o anume concepţie locală, influenţată de
stăpânirea austriacă, care a avut un "mare şi singur scop - creşterea nu de cetăţeni ci de buni supuşi",
a fost acela în care "a existat o Bucovină ca o stare de spirit specială" . Cf. N. Iorga, Aportul Bucovinei
în cultura românească (în continuare se va cita N. Iorga, Aportul Bucovinei), Cernăuţi, Editura
Librăriei "La Marca Ţării", p. 6; Jdem, Ce s-a schimbat în Bucovina, în ,.Neamul românesc" . Foaia
Partidului Naţionalist Democrat, organ al Uniunii Democrat Naţionale (Bucureşti), XIV, nr. 22 1 ,
7 octombrie 1 9 1 9, p . 1 .
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nostru" 1 3 . " Doza de austriacism" 1 4 infiltrată în societatea bucovineană, cu scopul
discreditării românilor din Regat, a dus la apariţia unei stări specifice, care s-a
manifestat la unii români bucovineni şi după 1 9 1 8, identificaţi în acel tip de cetăţeni
"
" nici români, nici germani , renegaţi l ipsiţi de convingeri naţionale, numiţi " homo
"
bucovinensis , pentru care însă România Mare nu le putea fi o patrie, pentru că acolo
era loc " numai pentru civis romaniae" 1 5. Deşi 1. Nistor afirma că opera de unificare
" s-a putut îndeplini în Bucovina în condiţii mai bune şi mai prielnice decât în
celelalte provincii unite, fiindcă la noi luptele contra prejudecăţilor tendenţioase faţă
de Regat începuseră de cu bună vreme" 1 6, aceasta a fost marcată de existenţa unei
mentalităţi conform căreia " tot ce nu era de superioară provenienţă austro-germană"
merita a fi dispreţuit17• De aici şi atitudinea de superioritate faţă de Vechiul Regat a
celor care " până mai ieri se închinau Vienei, azi vor să bată din picior Bucureştiului " ,
susţinând că Bucovina este centrul României Mari18•
Tendenţioaselor opinii care exprimau o atitudine superioară faţă de Regat, li se
opuneau cele care vedeau în noul stat o "ţară a făgăduinţei" , ce a rezistat războiului şi a
luptat pentru cauza naţională19, străduindu-se "de a păstra ordinea şi liniştea intimă şi
de a crea condiţiuni prielnice de dezvoltare culturală şi economică pentru toţi
deopotrivă"20 . În acelaşi timp, era apreciat rolul cultural pe care Bucovina putea să-I
aibă în cadrul noului stat român: "Noi bucovinenii, prin unirea noastră cu patria mamă
- afirma Iorgu G. Toma - am înţeles să aducem ca zestre în noua căsnicie, nu numai
teritoriul acela restrâns de 1 O 000 şi câţiva de kilometri pătraţi şi acei circa 850 000 de
locuitori, ci am înţeles să aducem, şi am adus de fapt, şi un aport mult mai însemnat,
care se compune nu numai din monumentele istorice ale trecutului nostru glorios şi
din instrucţiunile şi aşezămintele culturale pe care le avem, ci am înţeles, în special
să aducem şi un nou aport moral şi intelectual, un aport sufletesc, care este în mare
parte depozitat în instituţiile noastre de drept şi în legiuirea de la noi"2 1 . De
asemenea, pentru românii din Bucovina, care începeau un drum nou, scăpând de o
1 3 G. Rotică. În slujba gândului şi sufletului românesc. Slova. Muzica. Teatrul (în continuare
se va cita G. Rotică, În slujba gândului şi sufletului românesc), în "Calendarul «Glasul Bucovinei» pe
anul 1 928", Cernăuţi, 1 928, p. 237.
"
1 4 ldem, Păreri ce trebuie rectificate, în Glasul Bucovinei , 1, 3 1 decembrie 1 9 1 8, p. 1 .
"
1 5 1 . Nistor, Homo bucovinensis, în "Glasul Bucovinei", 1, 1 1 decembrie 1 9 1 8, p. 1 .
1 6 ldem, După nouă ani de zile, în "Junimea literară" (Cernăuţi), XII, 1 923, nr. 1 -3, p. 4.
1 7 Până la 1 9 1 8, remarca ironic G. Rotică, "pentru orice bucovinean care se respecta, civilizatia,
Europa însăşi, se oprea la şapca finantierului de la graniţă". Cf. G. Rotică, Buricul pământului, în
"
"Glasul Bucovinei , Il, 6 aprilie 1 9 1 9, p. 1 .
1 8 /bidem.
1 9 E. Popovici, După unire, în 1. Nistor, Amintiri răzleţe din timpul unirii
1918, p. 3 1 9;
G. Rotică, Păreri ce trebuie rectificate, în "Glasul Bucovinei ", 1, 3 1 decembrie 1 9 1 8, p. 1 ; A. Morariu,
A devărata ţară românească, în "Glasul Bucovinei", II, 1 7 iunie 1 9 1 9, p. 1 .
20 1. Nistor, Zece ani de la unire, în "Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1 929", Cernăuţi,
1 929, p. 2.
21 Iorgu
G. Toma, În slujba dreptăţii. Două discursuri parlamentare rostite în zilele de 30 mai
şi 9 iunie 1924 în Adunarea Deputaţilor (în continuare se va cita Iorgu G. Toma, În slujba dreptăţii),
Cernăuţi, 1 924, p. 49-50.
,

-
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"atârnare în care-şi cheltuiau energia pentru conservarea proprie, rară să aibă timp
pentru probleme culturale sau erau absorbiţi unei culturi străine"22 importantă era,
pentru îndepărtarea vechilor mentalităţi, asumarea unui nou destin, în care rolul
iniţiativei particulare - în sensul implicării fiecăruia - era esenţial23. În acelaşi context,
esenţială era şi combaterea stării de spirit "lăsată în Bucovina de fosta stăpânire
austriacă, al cărei sistem de educaţie n-a creat oameni întregi pentru care convingerile
proprii sunt mai presus de orice favoruri rersonale sau de clică, ci nişte manechini cu
spinări flexibile şi cu suflete de sclavi"2 Aceste dezbateri de idei şi divergenţe de
opinii, referitoare la atitudinea bucovinenilor faţă de Vechiul Regat, I-au îndreptăţit pe
N. Iorga să afirme că unirea de la 1 9 1 8 a fost " un act restrâns de afirmare naţională"
şi nu " acea mişcare zguduitoare de suflete care să pornească din toate colţurile care,
dacă ar fi întemeiat România nouă, aceasta ar avea o altă putere" . "Aş fi vrut o
mişcare spontană - completa Iorga - pornită din tot sufletul de aici [ . . . ]. De pe urma
faptului acestuia suferim"25 . Istoricul însă era convins că "Bucovina nu are nici o
raţiune de a continua, în calitatea aceasta de Bucovină. Trebuie să înceapă întâi prin a
fi Bucovina foarte mult în România, pentru a sfârşi prin a nu fi deloc Bucovină. Nu
văd absolut nici un motiv ca această formă locală să se păstreze încă. Bucovina se va
confunda cu restul Moldovei, care se va pierde în România întregită"2 6 •
Confl ictul între " mentalitatea statului care s-a dus şi a celui care i-a luat
locul ", între " Bucureştiul care trebuie să biruiască şi Viena care nu cedează", conflict
ale cărui cauze trebuie căutate în efectele stăpânirii austriece asupra Bucovinei,
putea fi rezolvat printr-un efort venit din partea statului român de a cunoaşte şi
înţelege situaţia Bucovinei, care era una specifică2 7 şi tocmai de aceea " ea
[provincia, n.n. - R. 1.] trebuia integrată în ritmul general al vieţii româneşti şi
judecată după tendinţele şi posibilităţile pe care le cuprinde"2 8. G. Rotică deplângea,
la 1 9 1 9, situaţia Bucovinei " necunoscută la Bucureşti şi în toată ţara" : " Cele mai
false in formaţiuni despre Bucovina le afli din ziarele româneşti [ . . . ]. Bucovina, ca
provincie românească, cu suferinţele ei [ . . . ] şi cu speranţele ei nu există pentru
fraţii din Regat; ea trebuie descoperită" . În acest sens, autorul sugera cunoaşterea
istoriei provinciei prin scrieri le unor bucovineni : Emilian Sluşanschi, Bucovina în
zilele ruşilor, Aurel Morariu, Bucovina (1 774-1914), N icolae Cotos, Martiriul
Bucovinei, Vasile Huţan, Din Ţara Fagilor, I. E. Torouţiu, Poporaţia şi clasele
•

22

Al. !eşan, În era nouă, în "Glasul Bucovinei ", II, I l ianuarie 1 9 1 9, p. 1 .
A. Morariu, Iniţiativa particulară, în "Glasul Bucovinei " , 1 , 2 1 decembrie 1 9 1 8, p. 1 ; Vasile
Grecu, Datoria oricui, în "Glasul Bucovinei ", II, 29 ianuarie/ I l februarie 1 9 1 9, p. 1 .
24 D . Marmeliuc, În slujba unui partid de ţară, în Glasul Bucovinei " , II, 2 1 februarie/6 martie
"
1 9 1 9, p. 1 .
25 N . Iorga, Aportul Bucovinei, p. 1 6
26
Ibidem, p. 5 .
27
T . Cristureanu remarca faptul că stăpânirea austriacă, situatia geografică ş i economică, aspectul
etnic au dat o notă de specificitate provinciei, astfel încât aceasta avea un "caracter local" .
T. Cristureanu, Bucovina. Câteva consideraţiuni geo-politice, în "Viata Bucovinei " (Cernăuţi), 1,
1 933, nr. 1, p. 4-6.
28 Al. !eşan, Viaţa socială in Bucovina de la unire, p. 225.
23

.
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sociale din Bucovina, Ion Nistor, Românii şi rutenii; Istoria bisericii din Bucovina;
Un capitol din viaţa culturală a Bucovinei (1 774-1857) etc.29 În spiritul aceloraşi
idei, T. Brăileanu afirma: " Lăsaţi să intre fraţii noştri din Vechiul Regat, să ne
cunoaştem. Să înceteze certurile, gâlcevile, vanităţile. Să muncim, să dăm
poporului ceea ce-i lipseşte, o pildă de jertfă, un semn [ . . ] de pricepere pentru
nevoi le sale sufleteşti"30.
De asemenea, se dorea realizarea treptată a procesului de unificare31 , în
spiritul ideii " unirii perfecte" prin depăşirea orgoliilor personale şi corelarea rolului
provinciei cu interesele întregului neam românesc: "[ . . . ] pentru a şterge [ . ]
pentru totdeauna - afirma T. Brăileanu - graniţele vechi şi pentru a ridica în locul
contururilor neclare ziduri trainice şi inexpugnabi le, e nevoie să repetăm
neîntrerupt ideea unirii perfecte până ea se va întipări în creierul fiecărui cetăţean.
Orice cuvânt, orice acţiune se va judeca după măsura acestor idei [ . . . ], dar [ . . . ]
trebuie să dispară urmele ideilor greşite din trecut, trebuie să dispară şi graniţele
sufleteşti şi să se ridice zidurile apărătoare care despart România Mică de ceea ce
nu este încă România Mare"3 2 . " Din nebăgare de seamă - afirma 1. Nistor - mulţi
dintre noi au căzut pradă unor dezamăgiri [ . . ] şi îndeosebi noi bucovinenii n-avem
nici un motiv de a fi nemulţumiţi [ . . . ] . Unirea ne-a adus foloase nepreţuite, fără să
ne fi cerut altă jertfă decât înfrânarea orgoliului şi a ambiţiilor noastre personale"33.
Aspectul cel mai important în realizarea procesului de unificare şi depăşirea
conflictelor şi a vechilor mentalităţi era legat de dezvoltarea conştiinţei naţionale
româneşti, un adevărat liant care trebuia să unească toate provinciile în virtutea
unui trecut istoric comun, afectat temporar de diverse stăpâniri străine. Din anul
1 9 1 9, Marele Stat Major al Armatei Române a organizat un Birou de educaţie
pentru organizarea dezvoltării conştiinţei naţionale în Român ia Mare, în cadrul
căruia urmau să activeze şi organizaţii autorizate ale şcolii, bisericii, armatei din
provinciile alipite34. De asemenea, la manifestările organizate de redacţia ziarului
" Glasul Bucovinei " s-au dezbătut teme legate de ideea unităţii la români3 5 •
" Trebuie dezvoltată o conştiinţă unitară naţională - afirma N. Grămadă -, trebuie
concentrate toate energiile în direcţia ridicării culturii naţionale. Trebuie să
începem acea muncă conştientă, care să asigure neamului acel viitor strălucit pe
care-I aşteptăm cu toţii . E o datorie ce ni se impune în mod imperativ"36 •
.

. .

.

29 G. Roti că, Bucovina în pribegie, în "Glasul Bucovinei ", II, 26 februarie/I l martie 1 9 1 9, p. 1 .
30 " Cugetări " . Editor şi redactor responsabil Traian Brăileanu (Cernăuţi), 1, 1 9 1 9, nr. 2, p. 3 .
3 1 A l . leşan afirma, p e bună dreptate, c ă " adaptarea la o viaţă nouă n u s e poate zori" . Cf.
Al. Ieşan, În era nouă, în 1. Nistor, Amintiri răzleţe din timpul unirii - 1918, p. 1 74.
32 T. Brăileanu, Ceterum censeo . . , în "Glasul Bucovinei ", Il, 23 septembrie 1 9 1 9, p. 1 .
33 1 . Nistor, La aniversarea unirii, în "Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1 923 ", Cernăuţi,
.

1 923, p. 30.
"
34 "Glasul Bucovinei , II, 23 octombrie 1 9 1 9, p. 5 .
3 5 Ibidem, 2 9 iunie 1 9 1 9, p . 1 .
3 6 N . Grămadă, Însemnări, în "Cugetări ", 1, 1 9 1 9, nr. 2, p. 1 4.
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Strategi i le procesului de integrare au unnărit rezolvarea unor probleme
complexe şi dificile3 7, asupra unora dintre ele neexistând întotdeauna un deplin acord
centru - provincie: omogenizarea instituţională şi legislativă (aspectele legate de
ponderea instituţiilor locale bucovinene în raport cu cele centrale au generat dispute pe
tema autonomie - centralizare), iniţierea unor refonne sociale cu impact asupra unei
societăţi marcată de efectele războiului, cultivarea conştiinţei naţionale prin fonnarea
elitelor naţionale şi crearea unor instituţii din iniţiativa guvernului central în vederea
depăşirii identităţilor regionale, înlocuirea elitelor străine şi soluţionarea problemelor
minorităţilor. Toate aceste probleme au apărut pe ordinea de zi în unna realizării
acordului de acceptare a actului unirii, care s-a făcut prin decretul lege nr. 3744 din
1 8/3 1 decembrie 1 9 1 8 (publicat în "Monitorul oficial" la 2 ianuarie 1 9 1 9). Acesta a
consfinţit hotărârile Congresului general al Bucovinei, fiind investit cu putere legală
de către Parlamentul României, prin votarea, la 29 decembrie 1 9 1 9, a Legii pentru
ratificarea unirii Bucovinei cu România, care stipula la articolul 1: " Bucovina, în
cuprinsul §raniţelor sale istorice, este şi rămâne de-a pururea unită cu Regatul
României" 8. În guvernul central de la Bucureşti au intrat doi miniştri fără portofoliu 
unul ca delegat al guvernului pentru administraţia Bucovinei cu reşedinţa la Cernăuţi
(1. Flondor), iar celălalt cu reşedinţa la Bucureşti (1. Nistor). Raporturile juridice dintre
cei doi miniştri au fost stabilite prin decretul lege nr. 1 8/3 1 decembrie 1 9 1 83 9 . În acest
mod, s-a trecut la o nouă etapă în procesul de unificare, în care organele centrale au
preluat o parte din atribuţiile de conducere a provinciei în vederea integrării treptate a
organelor locale în administraţia centrală. Principalul act legislativ care a legalizat
această trecere a fost decretul-lege nr. 3 745/22 decembrie 1 9 1 8, publicat în
"
" Monitorul oficial la 2 ianuarie 1 9 1 9, prin care erau stabilite nonnele de organizare
a provinciei. În Bucovina rămânea în vigoare legislaţia austriacă şi ordonanţele şi
măsurile luate de guvernul Bucovinei până la data apariţiei acestui decret. Legile
esenţiale puteau fi modificate numai pe cale parlamentară. Ministrul delegat cu sediul
la Cernăuţi putea schimba ordonanţele în vigoare şi putea emite ordonanţe referitoare
la administraţia Bucovinei. Sub conducerea şi organizarea ministrului delegat al
guvernului, la Cernăuţi s-a instituit un serviciu administrativ fonnat din 9 secretariate:
interne, justiţie, finanţe, instrucţie publică, lucrări publice, culte, industrie, comerţ
şi îngrij ire socială, agricultură, domeni i şi alimentaţie, salubritate publică. Afacerile
externe, armata, siguranţa generală a statului, căile ferate, vama, împrumuturile
publice urmau să fie administrate de guvernul central din Bucureşti. Jandarmeria şi
poliţia au rămas la dispoziţia ministrului delegat al guvernului la Ccrnăuţi10
3 7 Deşi aprecia că toţi cetăţenii acestei provincii [ . . . ) aderă din convingere la statul român ",
"
1. N istor aprecia că dificultăţile procesului de unificare şi reticenţa unora la schimbările care au avut
loc se datorează faptului că aceştia nu au înţeles că "nu din unirea ci din prefacerile ce s-au produs în
lume de pe urma războiului mondial decurg fatal toate greutăţile şi neajunsurile" . Cf. 1. Nistor, La
aniversarea unirii, în "Calendarul «Glasul Bucovinei)) pe anul 1 923" , Cernăuţi, 1 923, p. 29.
3 8 1. Scurtu, C. Mocanu, Doina Smârcea, op. cit. , p. 1 3 .
3 9 Doina Alexa, Ion Nistor, p . 1 75.
40 R. Economu, op. cit. , p. 46--47.
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Prin noua formulă organizatorică, care asigura conducerea politico
administrativă a Bucovinei prin miniştri delegaţi şi secretariate de serviciu locale,
Bucovinei i s-a asigurat, în această primă perioadă a administraţiei româneşti
(2 ianuarie 1 9 1 9 - 5 aprilie 1 920), o relativă autonomie administrativă locală.
Consiliul Naţional Român şi-a p ierdut atribuţii le legislative, în acest mod
restrângându-se autonomia Bucovinei nu numai în ceea ce priveşte autoritatea
legislativă, dar şi în exercitarea atribuţii lor executive, care s-au limitat Ia activităţi
ce nu presupuneau o coordonare la nivel central. Prin cele două decrete-legi de
administrare a Bucovinei s-au pus bazele procesului de unificare în sensul unei
concepţii centralizatoare în domeniul legislativ.
In această perioadă, s-a guvernat prin ordonanţe şi decizii ministeriale (după
consacrarea unirii de către Parlamentul României, legiferarea acestora a devenit
atributul exclusiv al Parlamentului), rămânând în vigoare şi deciziile şi dispoziţiile
autorităţilor şi organelor competente ale fostului Imperiu Austriac, date până la data
de 1 1 noiembrie 1 9 1 8. Această hotărâre a fost legiferată prin decretul dat de ministrul
Bucovinei la Cernăuţi, publicat în Fascicola 40/28 iunie 1 9 1 9 din " Monitorul
Bucovinei'.41 • S-au enunţat dispoziţii cu caracter administrativ42, în scopul iniţierii
unor acţiuni de redresare a vieţii sociale, economice şi a ordinii de drept în Bucovina,
după.revenirea acesteia sub administrare românească. Facem precizarea că în perioada
la care ne referim (2 ianuarie 1 9 1 9 - 5 aprilie 1 920) la conducerea României s-au
succedat trei guverne: guvernul Ion l. C. Brătianu ( 1 2 decembrie 1 9 1 8 - 27
septembrie 1 9 1 9), guvernul Arthur Văitoianu (27 septembrie - 30 noiembrie 1 9 1 9) şi
guvernul Alexandru Vaida-Voevod (1 decembrie 1 9 1 9 - 1 3 martie 1 920). Dacă
guvernul condus de Ion 1. C. Brătianu era partizanul ideii unificării prin centralizare,
Alexandru Vaida-Voevod afirma că "cel mai bun mij loc de a lupta împotriva
cimentării unirii naţionale ar fi o centralizare excesivă'.43. În ceea ce priveşte
Bucovina, în primul rând au fost adoptate o serie de reglementări care marcau
desprinderea provinciei de legătura politică cu Austria: desfiinţarea semnelor de hotar
(Ordonanţa nr. 2 1 din 2 1 februarie 1 9 1 9, publicată în "Monitorul Bucovinei'.44,
Fascicola 1 5 din 7 martie 1 9 1 9). Datorită conflictelor existente în nordul Basarabiei
(ocuparea temporară a oraşului Hotin de către bolşevici), s-au luat o serie de măsuri
4 1 Ibidem, p. 64.
42 La 16 mai 1 9 1 9, Ia Bucureşti, în şedinţa Consiliului de Miniştri, pe baza comunicări lor făcute
de I. Nistor asupra situaţiei din Bucovina, s-au discutat în mod special problemele politic� şi administra
tive ale provinciei şi măsurile ce se impuneau a fi luate. Cf "Glasul Bucovinei", II, 1 8 mai 1 9 1 9, p. 4.
4 3 Ibidem, III, 24 februarie 1 920, p. 2.
44 Primul număr al acestei publicaţii, care a înlocuit "Foaia legilor imperiale" şi "Foaia centrală
pentru înregistrare în registrul comercial", a apărut Ia 1 4 noiembrie 1 9 1 8, ca organ de presă al guvernului
Bucovinei. O inadvertenţă semnificativă este legată de faptul că publicaţia a continuat să apară sub titlul
de "Monitorul Bucovinei " până la Fascicola 1 41 1 5 martie 1 9 1 9, deşi de Ia 2 ianuarie 1 9 1 9 guvernul
Bucovinei a încetat să mai funcţioneze, fiind înlocuit cu ministrul delegat cu administrarea Bucovinei.
S-a stabilit că ziarul era singurul organ oficial de publicare şi de intrare în vigoare a ordonanţelor emise
de ministrul delegat. Publicaţia avea şi caracterul unui organ de difuzare a acţiunilor normative ale
puterii centrale, ce urmau a fi aplicate în Bucovina. Cf R. Economu, op. cit. , p. 49, 64.
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pentru asigurarea ordinii publ ice interne a provinciei: s-a introdus starea de asediu,
care a impus unele restricţii referitoare la l ibera circulaţie a cetăţenilor,
desfăşurarea de adunări publice, cenzura publicaţiilor. Aceste măsuri nu au dus la o
privare de l ibertate a anumitor categorii de cetăţeni şi nu s-au înfiinţat lagăre de
concentrare în provincie. Prin decretul-lege nr. 4 229, emis la 7 octombrie 1 9 1 9
(publicat în " Monitorul Bucovinei " , Fascicola 7 0 din 7 octombrie 1 9 1 9) în
Bucovina s-a ridicat cenzura preventivă a presei cotidiene şi a periodice1or, în
scopul asigurării corectitudinii alegerilor parlamentare4 5 •
Tot în această perioadă s-au luat şi o serie de măsuri cu caracter social:
organizarea serviciului pentru ocrotirea invalizilor şi a văduvelor de război
(Ordonanţa nr. 44, din 24 aprilie 1 9 1 9), stabilirea cuantumului pensiilor invalizilor
şi a văduvelor de război (Ordonanta nr. 53, din 30 mai 1 9 1 9), stabilirea de taxe
pentru întreţinerea şi tratamentul bolnavilor (Ordonanţa nr. 39, din 1 8 aprilie 1 9 1 9),
înfiinţarea unui Institut provizoriu de asigurare a muncitorilor contra accidentelor
(Ordonanţa nr. 5 1 , din 24 mai 1 9 1 9), ţinerea în evidenţă a întreprinderilor
comerciale şi industriale supuse îndatoririi de asigurare a muncitorilor contra
accidentelor, conform legii austriece din 28 decembrie 1 887 (Ordonanţa nr. 50, din
24 mai 1 9 1 9), mărirea salariilor personalului din şcolile primare (Ordonanta nr. 2,
din 1 9 1 9), măsuri de aprovizionare a populaţiei (Ordonanta nr. 35, din 29 martie
1 9 1 9), înfiinţarea unei direcţii de aprovizionare la Cernăuţi, care avea cinci secţii
(Ordonanta nr. 56, din 2 iunie 1 9 1 9 şi Ordonanta nr. 60, din 24 iunie 1 9 1 9),
punerea la dispoziţie de locuinţe pentru cei fără adăpost din Cernăuţi (Ordonanta
nr. 45, din 30 aprilie 1 9 1 9), stabilirea termenului de evacuare a locuinţelor
închiriate din Cernăuţi (Ordonanta nr. 43 , din 24 aprilie 1 9 1 9), întocmirea unor
evidenţe a închirierilor de locuinţe şi numirea unor comisii pentru atribuirea din
oficiu a locuinţelor în oraşul Cernăuţi (Ordonanta nr. 6 şi nr. 7, din 1 920), încetarea
obligaţiunii pentru îndeplinirea prestaţiilor instituite prin legea austriacă, din 26 mai
1 9 1 6 (Ordonanţa nr. 1 7, din 1 9 1 9)46 .
Având în vedere că ultima evidenţă a populaţiei s-a făcut în anul 1 9 1 047 , că
războiul a adus schimbări demografice importante, în scopul rezolvării problemei
cetăţeniei locuitorilor din Bucovina şi ca urmare a necesităţii aplicării reformei
agrare, s-a emis Ordonanţa nr. 1, din 1 9 1 9, publicată în " Monitorul Bucovinei " nr.
1 4, din 1 5 martie 1 9 1 9, referitoare la necesitatea efectuării unui recensământ48 • La
6 august 1 9 1 9 a fost emisă Ordonanta nr. 66, prin care se înfi inţa un serviciu
statistic. Acesta, alături de Secretariatul de Serviciu pentru Agricultură, urmau să se
ocupe de desfăşurarea recensământului populaţiei49. În urma centralizării rezultatelor
45 Ibidem, p. 72.
4 6 Ibidem, p. 48, 50, 59-60, 62, 64, 74.
4 7 Recensământul din anul 1 9 1 O s-a făcut după limba vorbită, astfel încât apartenenţa etnică nu

s-a reflectat în mod fidel în rezultatele acestei evidenţe a populaţiei.
4 8 R. Economu, op. cit. , p. 48; A. Morariu, Necesitatea unui recensământ în Bucovina, în
Glasul
Bucovinei ", Il, 9/22 ianuarie 1 9 19, p. 1 .
"
49 R . Economu, op. cit. , p. 69 .
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s-a constatat că Bucovina avea 8 1 1 72 1 de locuitori, dintre care 3 78 859 s-au
declarat români (46, 67%), 227 3 6 1 - ucraineni (28,0 1 %), 88 666 - evrei ( 1 0,92%),
68 07 ? - germani (8,3 8%), 34 1 1 9 - polonezi (4,2%), 1 4 64 1 - alţii ( 1 ,8%)50.
In perioada la care ne referim, s-au adoptat şi o serie de măsuri economice,
menite a redresa viaţa economică a· provinciei : desfacerea sării prin depozite şi
debite (Ordonanţa nr. 40, din 1 8 aprilie 1 9 1 9), elaborarea unui regulament pentru
funcţionarea salinei din Cacica şi fixarea unor preţuri maximale pentru vânzarea
sării (Ordonanţa nr. 49, din 24 mai 1 9 1 9), decretarea importului liber în Bucovina
(Ordonanţa nr. 52, din 30 mai 1 9 1 9), asigurarea cultivării pământului în primăvara
anului 1 9 1 9 (Ordonanţa nr. 4 1 , din 24 april ie 1 9 1 9i 1 • În ceea ce priveşte circulaţia
fiduciară, s-au emis o serie de ordonanţe în vederea stopării devalorizării monetare
şi a asigurării perioadei de tranziţie spre realizarea unei unificări monetare: s-a
interzis exportul de lei şi a monedelor de aur şi argint (Ordonanţa nr. 1 , din 1 1
ianuarie 1 9 1 9), importul bancnotelor emise de băncile austriece şi ungare şi
transmiterea de coroane în Bucovina (Ordonanţa nr. 1 9, din 27 februarie 1 9 1 9); s-a
acordat un moratoriu pentru executarea unor obligaţiun i provenite din convenţii de
drept civil şi comercial (Ordonanţa nr. 1 4, din 1 9 1 9); s-au prelungit moratoriile
pentru îndeplinirea angajamentelor băneşti din obligaţiuni de drept civil şi
comercial, contractate de debitori în Bucovina (Ordonanţa nr. 38, din 1 8 aprilie
1 9 1 9). Ordonanţa nr. 55, din 7 iunie 1 9 1 9 s-a emis pentru asigurarea trecerii
treptate la un sistem unic monetar pe întreg teritoriul României întregite şi pentru
stoparea afluxului din exterior a biletelor emise de Banca Austriei. În acest sens, s-a
dispus ştampilarea acestor bilete în scopul stabilirii sumelor de coroane existente în
Bucovina. Prin decretul-lege nr. 3 724, din 29 iulie 1 9 1 9, publicat în "Monitorul
Bucovinei", Fascicola 54, din 1 3 august 1 9 1 9, s-a stabilit că în Transilvania, Banat,
ţinuturile din Ungaria şi Bucovina, pe lângă moneda legală unică în întreaga ţară 
leul -, se vor primi şi coroane austriece ştampilate la casieriile publice5 2 •
În ceea ce priveşte organizarea militară a provinciei, prin decizia nr. 224, din
1 5 mai 1 9 1 9, emisă de Ministerul de Război, s-a înfiinţat Brigada 1 7 infanterie,
condusă de generalul Al. Văitoianu. După înfiinţarea cercuri lor de recrutare şi
începerea operaţiunilor de recrutare a contingentelor 1 896, 1 897, 1 899 în vederea
5 0 Şt. Purici, Aspecte ale problemei minorităţilor naţionale în Bucovina istorică între anii
1 918 şi 1940 (l), în "Analele Bucovinei " (Bucureşti), IV, 1 997, nr. 1, p. 1 32. Ziarul "Glasul
Bucovinei " (nr. 224, 24 august 1 9 1 9) dă următoarea situaţie statistică: 368 1 49 români, 2 1 5 605
ucraineni, 43 655 evrei, 32 9 1 8 germani, 23 3 0 1 poloni, 1 6 182 unguri, 283 armeni, 3500 alţii (în total
703 593 locuitori). Apud R. Economu, op. cit. , p. 48. N. Ciachir afirmă că Bucovina desemnată
României avea 272 952 români, 2 1 8 9 1 8 ruteni, 1 53 280 germani, 44 757 alţii, reprezentând în total
689 907 de locuitori. Cf. N. Ciachir, Din istoria Bucovinei (1 775-1 944), Bucureşti, Editura Didactică
şi Pedagogică R. A., 1 993, p. 1 02. Conform altor date statistice, Bucovina avea 853 524 de cetăţeni,
fiind provincia cu cea mai mare densitate de locuitori din România. Cf. Gh. Iacob, Luminita Iacob,
Modernizare - europenism. România de la Cuza- Vodă la Carol al Il-lea, voi. 1, Ritmul şi strategia
modernizării, Iaşi, Editura Universităţii "Al. 1. Cuza", 1 995, p. 2 1 .
5 1 R. Economu, op. cit. , p. 59, 62.
52 Ibidem, p. 48, 59, 63, 69.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

1 64

Rodica Iaţencu

10

îndeplinirii obligaţiilor militare (anunţ publicat în " Monitorul Bucovinei" ,
Fascicola nr. 3 8 din 1 5 iunie 1 9 1 9), Brigada 1 7 infanterie a fost transformată în
Comandamentul teritorial al Bucovinei 5 3 .
Conform reglementărilor stabilite în vederea conducerii politica-administrative
a Bucovinei, prin decretul-lege nr. 3745/ 1 9 1 8, în perioada 2 ianuarie 1 9 1 9 - 5 aprilie
1 920, a fost desfiinţat Secretariatul de Serviciu pentru Apărarea Ţării (Ordonanţa nr.
30, din 25 februarie 1 9 1 9) şi reorganizat Secretariatul pentru Comerţ şi Industrie
(Ordonanţa nr. 24, din 26 februarie 1 920). De asemenea, a fost lichidată Instituţia
Afacerilor Administraţiei Ţării Bucovinei, instituţie ce făcea parte din sistemul
austriac al autonomiei administrative a Ducatului Bucovinei şi nu-şi mai avea rostul
o dată cu desfiinţarea funcţiei de guvernator a provinciei şi cu instalarea guvernului
Bucovinei şi apoi a ministrului delegat54 .
În ceea ce priveşte organizarea judecătorească a Bucovinei, de o deosebită
importanţă a fost înfiinţarea, la 1 iulie 1 9 1 9, prin decretul-lege nr. 1 867/ 1 4 mai 1 9 1 9,
publicat în "Monitorul oficial " nr. 29, din 1 5 iunie 1 9 1 9, a unei Curţi de Apel la
Cernăuţi. Inaugurarea acesteia a avut loc la 1 4 iulie 1 9 1 9, în prezenţa ministrului
Justiţiei, D. Buzdugan şi a altor membri ai guvernului român. Primul preşedinte al
Curţii de Apel a fost Vasile Boldur. Prin decretul-lege nr. 2866/ 1 9 iulie 1 9 1 9, s-au
adus unele modificări Regulamentului notarului public, introducându-se jurământul
faţă de statul român şi obligativitatea utilizării sigiliului cu text românesc, în
condiţiile în care decretul lege nr. 4883/20 noiembrie 1 9 1 9 prevedea ca în Bucovina
să fie menţinută instituţia notttrilor publici (aceasta nu exista în Vechiul Regat), aşa
cum fusese ea organizată de vechea administraţie austriacă, prin legea din 25 iulie
1 87 1 . Ulterior, prin decretul-lege nr. 1 883/25 noiembrie 1 9 1 9, s-a reconfirmat
menţinerea acestei instituţii, acordându-se un nou termen pentru depunerea
jurământului şi utilizarea sigiliului în limba română5 5•
Pentru soluţionarea recursurilor împotriva decizi ilor Curţii de Apel a fost
necesară stabilirea competenţelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care s-a făcut
prin decretul-lege nr. 2 047/25 mai 1 9 1 956• Din iniţiativa ministrului Justiţiei Em.
Miclescu şi în urma insistenţelor ardelenilor pe lângă guvernul central, s-a înfiinţat
şi la Bucureşti o Curte de Casaţie a Ardealului şi Bucovinei 5 7• Datorită faptului că
în Bucovina era încă în vigoare legislaţia austriacă, prin decretul-lege nr. 2 598/29
iunie 1 9 1 9, s-a reglementat modul de compunere a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, înfi inţându-se pe lângă fiecare secţie a acesteia un post de consilier
raportor, cu vot consultativ, specialist în legislaţia ce se aplica în Bucovina (în
1 920, au fost numiţi E. Mandicevschi, C. Chiseliţă, O. Băteanu şi T. Bocanceai8•
53 Ibidem, p. 64; A. Morariu, Din amintirile mele privind episodul unirii Bucovinei cu Patria
Mamă, în 1. N istor, A mintiri răzleţe din timpul unirii - 1918, p. 204-206.
54 R. Economu, op. cit. , p. 49, 63, 75.
55 Ibidem, p. 60, 62, 72.
56 Ibidem, p. 6 1 .
57 Glasul Bucovinei", I l, 29 octombrie 1 9 1 9, p. 3.
"
5 8 R. Economu, op. cit. , p. 6 1 .
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Ca urmare a modificărilor aduse în sistemul judiciar bucovinean, legislaţia
penală şi civilă austriacă a fost completată şi modificată: s-a schimbat cuantumul
amenzilor penale, abolirea pedepsei cu moartea (decretul-lege nr. 2 3 82/1 9 1 9), s-au
adus modificări la codul de procedură penală austriacă din 23 mai 1 873 (decretul
lege nr. 2 3 79/24 iunie 1 9 1 9), şi la codul civil şi a procedurii civile (decretul-lege
nr. 2 380/2 1 iunie 1 9 1 9)59•
În domeniul bisericesc, prin Ordonanţa nr. 1 6/ 1 9 1 9, publicată în "Monitorul
Bucovinei" , Fascicola nr. l 3 , din 1 9 februarie 1 9 1 9, a fost reorganizat Consistoriul
Arhiep iscopal Ortodox din Bucovina60•
In ceea ce priveşte viaţa culturală a provinciei, s-au luat măsuri pentru
transformarea universităţii de limbă germană din Cernăuţi în universitate
românească (decretul-lege nr. 4 08 1 / 1 2 septembrie 1 9 1 9)61 •
În această etapă de dezvoltare a administraţiei româneşti în Bucovina, s-au
emis o serie de dispoziţii semnificative din punct de vedere al realizării procesului
de centralizare şi unificare. În vederea integrări i în sistemul poştalo-fiscal al
României, pe teritoriul Bucovinei s-au introdus timbre fiscale româneşti (dispoziţia a
fost publicată în " Monitorul Bucovinei ", Fascicola nr. 52, din 6 august 1 9 1 9); de la
25 decembrie 1 9 1 9 au fost valabile numai timbrele poştale cu efigia regelui
Ferdinand (dispoziţie publicată în " Monitorul Bucovinei " , Fascicola nr. 1 , din
5 ianuarie 1 920); prin decretul-lege nr. I l 48 1 , din 1 4 aprilie 1 9 1 9, publicat în
"
" Monitorul oficial , nr. 3/1 7 aprilie 1 9 1 9, s-a stabilit trecerea serviciului PTT din
Bucovina sub autoritatea directă a Ministerului de Interne - Direcţia Generală a PTT,
urmând a fi aplicate aceleaşi norme legale şi administrative ca în Vechiul Regat. În
domeniul economic s-au emis două dispoziţii referitoare la libera circulaţie a
mărfurilor pe întreg teritoriul ţării (Ordonanţa nr. 48/24 mai 1 9 1 9, publicată în
"Monitorul Bucovinei ", Fascicola nr. 3 1 , din 25 mai 1 9 1 9) şi la extinderea legii
pentru administrarea şi exploatarea monopolurilor statului şi în teritoriul Bucovinei şi
al Basarabiei (decretul-lege nr. 3 759, din 2 1 octombrie 1 9 1 9). De asemenea, .în
Parlamentul României au fost votate două legi care au avut o contribuţie importantă
la integrarea Bucovinei: Legea pentru modificarea vămilor (5 ianuarie 1 920) şi Legea
pentru imobilizarea şi repartizarea produselor agricole (4 martie 1 920t2 •
De o deosebită importanţă din punct de vedere economic şi al impactului
social a fost legea referitoare la aplicarea reformei agrare în Bucovina63 (decretulIbidem, p. 6 1 -62.
Ibidem, p. 49.
6 1 Ibidem, p. 65.
62 Ibidem, p. 60, 62, 69, 7 1 , 74, 75.
63 În Bucovina, repartiţia pământului a fost inechitabilă: marile proprietăţi de peste 1 00 ha
reprezentau 25% din suprafaţa arabilă; micile gospodării de mai puţin de 10 ha dispuneau de peste
48% din suprafaţă şi proprietăţile mijlocii aveau numai 27% din terenurile arabile. Din cei 83,44%
proprietari de pământ, o mare parte erau ţărani români, care aveau sub 3 ha. Cel mai mare proprietar
de pământ era Fondul Bisericesc Ortodox - 266 352 ha (27,5% din totalul suprafeţei Bucovinei). La
inceputul anului 1 9 1 9, in unele localităţi din Câmpulung-Moldovenesc, ţăranii luaseră in stăpânire
pământuri ale Fondului Bisericesc. Cf. Mariana Hausleitner, op. cit. , p. 1 52.
59

60
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lege nr. 387 1 /6 septembrie 1 9 1 9, publicat în " Monitorul Bucovinei", Fascicola nr.
64, din 1 3 septembrie 1 9 1 9). Anterior apariţiei acestei legi s-au emis două ordonanţe:
una referitoare la arendarea obligatorie a suprafeţelor ce urmau a fi expropriate
către ţărani - peste 200 ha - şi formarea unor comisii comunale care trebuiau să
stabilească cui i se va arenda pământul şi preţurile de arendare (Ordonanţa nr. 37, din
20 martie 1 9 1 9) şi cealaltă, prin care se interziceau înstrăinările de pământ destinate
exproprierii (Ordonanţa nr. 33, din 22 martie 1 9 1 9)64 . De asemenea, ca măsură
pregătitoare a reformei agrare, a fost emis decretul-lege nr. 1 2571 1 9 1 9, publicat în
"
" Monitorul oficial , nr. 286, din 2 1 martie 1 9 1 9, prin care toate contractele de
arendare şi subarendare privind imobilele rurale din Bucovina se declarau desfiinţate,
urmând ca titularii de arendă şi subarendă, în cazul în care aceste atribuţii nu vor fi
preluate de stat, să fie cultivatori de pământ sau crescători de vite65 .
Datorită complexităţii şi importanţei politico-sociale a problemei împro
prietăririi ţăranilor, şeful guvernului liberal care conducea România, Ion 1. C.
Brătianu, considera că legiferarea exproprierii proprietăţii rurale trebuie să se facă
în funcţie de specificul fiecărei provincii, pe baza unor acte normative separate,
înaintea adoptării unei legi unice pe întreg teritoriul României Mari. În Bucovina,
problema reformei agrare a făcut obiectul dezbaterilor din Consiliul Naţional
Român încă din şedinţa din 25 noiembrie 1 9 1 8. Şeful guvernului bucovinean,
1 . Flondor, anunţând că guvernul, din proprie iniţiativă, a început să împartă
pământ ţăranilor, preconiza ca până în anul 1 920 să fie expropriate 68 600 ha. La
ultima şed inţă a Consiliului Naţional Român, din 1 3 februarie 1 9 1 9, s-a ales o
comisie, formată din 1 8 membri, în care urmau să fie cooptaţi şi reprezentanţi ai
celorlalte naţionalităţi, care trebuia să examineze proiectul legii de reformă agrară
şi să facă propuneri cu privire la aplicarea acesteia în Bucovina. Constituirea
acestei comisii a dus la apariţia unor divergenţe între membrii Consiliului Naţional
Român, care au accentuat confruntarea dintre 1 . Flondor şi 1. Nistor66 . Problema
reformei agrare a rămas în atenţia oamenilor politici bucovineni, care, la 7 martie
1 9 1 9, împreună cu reprezentanţi ai celorlalte naţionalităţi, au discutat din nou
proiectul de lege pentru reforma agrară, prin care urmau a fi favorizaţi cei care
luptaseră pe front, din aprilie 1 9 1 9 începându-se întocmirea unor situaţii statistice
în acest sens67. Aşa cum arătasem anterior, în şedinţa din 1 3 februarie 1 9 1 9,
1 . Flondor aprecia că împroprietărirea urma a se face în loturi de moşii ţărăneşti de
5 ha, inalienabile şi indivizibile, urmărindu-se crearea de ferme agricole. Ideile lui
1. Flondor au fost receptate de A. Onciul care, stabilit la Bucureşti, a întocmit un
proiect de lege pentru reforma agrară după principiile expuse de guvernul lui
1 . Flondor68• De asemenea, bucovineanul A. Morariu, într-o conferinţă despre
64 R. Economu, op. cit., p. 49-50, 52.
6 5 Ibidem, p. 5 1 .

66 Ibidem, p. 50, 72; Doina A1exa, op. cit. , p. 1 79.
67 Mariana Haus1eitner, op. cit. , p. 1 52.
68 R. Economu, op. cit. , p. 5 1 .

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

13

Unirea Bucovinei cu Regatul Român. Integrarea politica-adm inistrativă (Il)

1 67

reforma agrară, ţinută la clubul ţărănist din Cernăuţi, a subliniat greutăţile realizării
unei asemenea reforme în Bucovina, în condiţiile lipsei de pământ. El solicita
ajutorul României, sugerând îmfroprietărirea, în primul rând, a ţăranilor din
judeţele mărginaşe ale provinciei6 .
În urma aplicării legii agrare din anul 1 9 1 9, au fost expropriate peste
60 000 ha, suprafeţele provenind din terenurile agricole ale persoanelor care până la
1 august 1 9 1 4 nu ayeau indigenat în Bucovina sau nu erau cetăţeni români, a
persoanelor care în perioada 1 august 1 9 1 4 - 1 august 1 9 1 9 au petrecut mai mult de
j umătate din această perioadă în afara teritoriului României întregite, a arendaşilor
care, înainte de 1 9 1 9, îşi dăduseră pământul în arendă, în mod continuu timp de 9
ani, a tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat. Au suportat exproprieri
progresive şi proprietarii de terenuri agricole de peste 1 00 ha, care nu făceau parte
din categoriile enumerate mai sus70• Suprafeţele expropriate au format Fondul de
pământ bucovinean al statului, din care s-a făcut împroprietărirea capilor de familie
ţărăneşti, cu loturi de 5 ha de pământ. Astfel, ţăranii români au primit 39 594 ha,
ucrainenii - 1 4 481 ha, germanii - 5022 ha, polonezii - 1 446 ha, ungurii - 8072 ha,
evreii - 393 ha şi alţii - 1 876 ha7 1 • Au fost împroprietărite şi parohiile ortodoxe
române, şcolile şi personalul silvic. Prioritatea la împroprietărire a fost acordată celor
care au luptat pe front şi au suferit daune materiale în urma războiului. Pentru
eficientizarea activităţii de împroprietărire s-au creat comisii agrare, prezidate de câte
un judecător, care erau subordonate unei Comisii agrare centrale cu sediul la
Cernăuţi. Ţăranii cărora li s-au acordat loturi de pământ expropriat puteau încheia
contracte de cumpărare cu Banca regională, ca mandatară legală a Fondului de
pământ bucovinean al statului, în baza cărora preţul vânzării-cumpărării terenului
rural era suportat în proporţie de 35% de stat şi 65% de cumpărători, prin credit
bancar de 50 pe ani72 •
Legea agrară din anul 1 9 1 9 a fost completată prin apariţia unui regulament
publicat în "Monitorul Bucovinei" , Fascicola nr. 7, din 30 ianuarie 1 920. Legislaţia
din anul 1 9 1 9, referitoare la reforma agrară în Bucovina, prezentând o serie de
lacune, a fost înlocuită ulterior prin Legea pentru reformă agrară şi regulamentul
aplicării acesteia, publicate în "Monitorul Bucovinei " , nr. 92, din 30 iulie 1 92 1 73.
O altă problemă cu care s-a confruntat guvernul Bucovinei în această
perioadă a administraţiei româneşti (ianuarie 1 9 1 9 - aprilie 1 920) a fost cea legată
d� reglementarea situaţiei funcţionarilor publici şi introducerea l imbii române în
administraţie. Ziarul "Glasul Bucovinei " a publicat, după datele oficiale primite de
la guvernul Bucovinei, o statistică referitoare la ponderea români lor în sistemul
69 Glasul Bucovinei ", Il, 7 decembrie 1 9 1 9, p. 1 .
"
70 R . Economu, op. cit. , p . 7 1 ; Mariana Hausleitner, op. cit. , p . 1 52.
7 1 R. Economu, op. cit. , p. 7 1 ; F. Doboş, Zece ani de viaţă agricolă în Bucovina, în Zece ani de
la unirea Bucovinei. 1918-1928, Cernăuţi, 1 928, p. 1 62.
72 R. Economu, op. cit. , p. 7 1 .
73 Ibidem, p. 74.
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administrativ al provinciei la ianuarie 1 9 1 7: d i n 1 05 funcţionari titraţi, 1 9 erau
români ; din cei 1 3 funcţionari sanitari, n ici unul nu era român; din 42 funcţionari
tehnici - nici un român; din 5 funcţionari silvici - 2 români; din 8 pădurari 2 români ; din 20 veterinari - 1 român; din 3 1 contabili - 3 români; din 94
funcţionari de cancelarie 6 români ; din 1 3 funcţionari la drumuri şi poduri - nici
un român; din 26 servitori şi uşieri - 2 români ; din 1 0 1 funcţionari la poliţie - 1 6
români; din 284 funcţionari l a finanţe - 1 4 români ; d in 96 magistraţi l a Tribunalul
Cernăuţi - 1 5 români; din 1 24 funcţionari la Tribunalul Cernăuţi - 6 români; din 78
magistraţi la Tribunalul Suceava - 1 8 români; din 1 05 funcţionari la Tribunalul
Suceava - 1 O români; din 24 funcţionari la Consiliul cultural al Ţării Bucovinei
doar 3 erau români74• Soluţionarea problemei funcţionarilor publici a creat
dificultăţi ca urmare a prezenţei unui număr scăzut de români, în raport cu numărul
funcţionarilor aparţinând altor naţionalităţi, în administraţia Bucovinei, mai ales că
"românii bucovineni, cu conştiinţa adesea exagerată a meritelor lor personale şi
amintindu-şi de înjosirile încercate până acum, au început să-şi afirme pretenţiile
lor"75. Pentru rezolvarea acestei situaţii au fost avansate diverse propuneri, dezbătute
în presa vremii, care aveau un numitor comun: fie funcţionarii neromâni se adaptau
noilor realităţi politice, fie părăseau Bucovina76 • În raport cu normele de drept public,
s-a specificat faptul că "numirile făcute de stăpânirea austriacă în funcţiunile publice
nu sunt obligatorii şi pentru stăpânirea românească, pot cel mult doar constitui un
titlu la numirile ce se vor face de noua stăpânire, deoarece numirile [ . ] sunt
raporturi de drept public şi deci nu învolvă alte îndatoriri decât cele de ordin
particular, privitoare la reţinerile din salar pentru fondul de pensiuni "7 7 • Tocmai
pentru că funcţionarii bucovineni în noul stat român trebuiau să reprezinte o
categorie diferită de cea a foştilor funcţionari austrieci, reprezentanţi ai fostei puteri,
se dorea crearea unui corp de funcţionari care " să aibă legătură cu [ . . ] cultura
română şi cu populaţia de jos, [ . ] cu toate realităţile naţionale"7 8• Imperativul
educaţiei naţionale, · prin toate şi sub toate formele era, în concepţia lui
D. Marmeliuc, cel care putea transforma funcţionarii publici în "oameni destoinici
pentru timpuri adânci de prefaceri pe care nu fiecare le poate înţelege. Spre această
ţintă mergem, ca prefecţii să nu fie organe interesate numai de binele unei singure
grupări politice ci [ . ] să aibă în vedere [ ] binele statului. De aceea, am fi mai
-

. .

.

.

. .

.

. . .

74 "Glasul Bucovinei ", I, 31 decembrie 1 9 1 8, p. 2-3.
7 5 Al. !eşan, Viaţa socială în Bucovina de la unire, p. 222.
76 V. Vitencu, O moştenire a Austriei: funcţionarii, în "Glasul Bucovinei" , II, 5 ianuarie 1 9 1 9,

p. 1-2. Autorul, intuind aspectele multiple pe care le ridica soluţionarea problemei funcţionarilor
publici şi impactul asupra minorităţilor etnice din Bucovina, sugera ca aceste chestiuni să fie analizate
la Congresul de Pace de la Paris; G. Procopianu, Libertate sau silă, in "Glasul Bucovinei ", II, 24
ianuarie 1 9 1 9, p. 1-2 (autorul compara situaţia funcţionarilor neromâni din Bucovina cu cea a celor
germani din Austria după primul război mondial).
77 A. Burac, Pe drumul /egalităţii, in " Glasul Bucovinei " , II, 1 3 mai 1 9 1 9, p. 1 .
7 8 N . Iorga, Ce s-a schimbat în Bucovina. Funcţionarii, în "Neamul Românesc", XIV, nr. 244,
3 noiembrie 1 9 1 9, p. 1 .
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fericiţi dacă la noi în Bucovina s-ar găsi între funcţionarii de până acum ai
administraţiei cel)trale şi j udeţene oameni pregătiţi pentru vremurile în care
trăim"79 . G. Rotică sublinia importanţa şi rolul activităţii funcţionarilor publici în
organizarea vieţii sociale a provinciei: " Cel dintâi învăţător între învăţători, cel mai
priceput ţăran între ţărani, cel mai devotat servitor între servitorii patriei, cel mai
bun român între români i din districtul său: iată titlurile în baza cărora vom j udeca
activitatea noilor prefecţi "80 .
Măsurile adoptate de guvernul Bucovinei referitoare la problema funcţio
narilor publici au debutat cu publicarea în " Monitorul Bucovinei ", Fascicola nr. 32,
din 27 mai 1 9 1 9, a unei somaţii adresate tuturor funcţionarilor publici din provincie
de a se prezenta Ia serviciu în termen de 8 zile81 . De asemenea, s-a decretat
(" Monitorul B ucovinei ", Fascicola nr. 40, din 28 iunie 1 9 1 9) ca jurământul
funcţionarilor publici să fie prestat faţă de regele României, măsura fiind justificată
de faptul că, după acceptarea actului unirii Bucovinei cu România, regele a fost
d esemnat şef a 1 statu 1 u1 umtar roman82 .
Problema integrării funcţionarilor publ ici, majoritatea dintre ei aparţinând
altor etn i i decât cea română, în noul sistem administrativ a fost tratată diferit de
cei doi oameni politici bucovineni, 1. Flondor şi 1. Nistor. Faţă de m i norităţile
naţionale 1. F londor a desfăşurat o pol itică abilă şi tolerantă. Ministrul
bucovinean declara, la 2 aprilie 1 9 1 9, că problema m inorităţilor trebuia tratată cu
prudenţă, fără a se efectua schimbări radicale83 . 1 . Nistor, adeptul unei integrări
accelerate a noilor provincii în cadrul statului român, a dus o pol itică faţă de
m inorităţi în spiritul ideii că " e liber să trăiască şi să se bucure deopotrivă cu noi
oricine se supune şi nu caută să puie piedici organ izaţiei şi conducerii noastre ca
stat"84 . Tocmai datorită acestor concepţii diferite privind modalităţile de integrare
a provinciei în cadrul statului român, s-au iscat neînţelegeri între cei doi oamen i
politici bucovineni şi în privinţa rezolvării problemei funcţionarilor publ ici.
1. Nistor constata că dispoziţiile articolului 1 0 al decretului-lege nr. 3 744, din 1 3
decembrie 1 9 1 8 - care prevedea că funcţionari i vor fi numiţi prin decizie
ministerială sau decret lege al ministerului central, la propunerea ministrului
delegat - nu erau aplicate în Bucovina, funcţionari i fiind numiţi de min istrul
delegat fără emiterea unor decrete Iege85 .
.

.

�

79 D. Marmeliuc, În preajma organizării administrative, în " Glasul Bucovinei " , 1, 22

decembrie 1 9 1 8, p. 1 .
80 G . Rotică, Nou ii prefecţi, în Glasul Bucovinei ", II, 25 mai 1 9 1 9, p. 1 .
"
8 1 R . Economu, op. cit. , p. 62.
82 Ibidem, p. 64.
83 FI. Pintescu, Concepţii politice la Iancu Flondor şi Ion Nistor, în "Codrul Cosminului "
(Suceava), s. n., 1 995, nr. 1 ( I l ), p. 254.
84 Şt. Purici, op. cit. , p. 1 34.
8 5 A. 0., Importante declaraţiuni ale d-lui ministru Ion Nistor, în "Glasul Bucovinei", II, 1 5/28
martie 1 9 1 9, p. 1 -2.
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În vederea întocmirii unei situaţii statistice, guvernul Bucovinei, condus de
"
1. Nistor, în urma demisiei lui 1. Flondor, a emis aşa-numitele " foi de evidenţă ,
care conţineau mai multe rubrici, printre ele numărându-se şi rubrica " Dacă doreşte
să fie întărit în serviciul public şi declară j urământul prevăzut pentru funcţionarii
publici din România" . Cei care au răspuns necorespunzător ori au refuzat sub o
formă sau alta să depună j urământul faţă de statul român (funcţionari publici,
învăţători, profesori) au fost destituiţi, la 3 1 august 1 9 1 9 86 . La 1 7 aprilie 1 920, a
fost emisă Ordonanţa nr. 36, care a completat măsurile legislative luate în privinţa
soluţionării problemei funcţionarilor publici87 • Pentru a reglementa poziţia şi
raporturile acestei categorii profesionale faţă de noii factori politici şi
administrativi, a fost elaborat şi un Proiect pentru statutul general al funcţionarilor
publici, de către Al. Grigorescu, delegatul Ministerului de Interne în Comisia de
unificare a B ucovinei88 •
O altă măsură importantă luată de guvernul Bucovinei a fost cea legată de
introducerea limbii române în instituţiile publice din Bucovina. Aceasta a fost
reglementată prin Ordonanţa nr. 22, din 26 februarie 1 9 1 9, publicată în "Monitorul
Bucovinei", Fascicola nr. 1 5, din 7 martie 1 9 1 989 • Ordonanţa nr. 54, publicată în
"Monitorul Bucovinei", Fascicola nr. 36, din 6 iunie 1 9 1 9, completată în supli
mentul "Monitorul Bucovinei ", nr. 3 8, din 1 5 iunie 1 9 1 9, se referea la obligativi
tatea cunoaşterii limbii române de către funcţionarii publici90 • În acest s·e ns, s-au
organizat cursuri pregătitoare - care erau gratuite, în caz de necesitate participanţii
la aceste cursuri putând primi chiar şi ajutoare de întreţinere din partea statului
român, au fost stabilite cinci grade de cunoaştere a limbii române şi s-au instituit
comisii examinatoare. La 1 ianuarie 1 9 1 9, administraţia Bucovinei a hotărât să
subvenţioneze cu 5 000 de coroane tipărirea manualului de limba română pentru
germani, alcătuit de S. Puşcariu şi E. Herzog91 •
86 .,Glasul Bucovinei", II, 3 septembrie 1 9 1 9, p. 1 . Interesante au fost unele dintre răspunsuri:

" V
"Voi depune jurământul după iscălirea Tratatului de pace ; " oi depune jurământul "pentru
Bucovina", răspundea un român; "Voi depune jurământul după alipirea definitivă la România ; "Voi
depune jurământul după prestarea examenului de limba română".
87 R. Economu, op. cit, p. 64.
88 " Glasul Bucovinei", III, 9 iulie 1 920, p. 3. Acest proiect a fost publicat în ziarul "Glasul
Bucovinei ", în numerele 484-488 din august 1 920.
89 R. Economu, op. cit. , p. 47.
90 Printr-un ordin circular al ministrului delegat al Bucovinei se antici pau măsurile legislative
ulterioare, referitoare la introducerea limbi i române, precizându-se că în viitor nici un funcţionar
public nu va putea fi numit dacă nu ştia limba română, scris şi citit. Cf. "Glasul Bucovinei ", Il, 29
ianuarie/ I l februarie 1 9 1 9, p. 3. Într-o adresă a conducerii Administraţiei Bucovinei către Ministerul
de Interne se afirma: "Sub presiunea posibilei destituiri, angajaţii neromâni vor fi determinaţi ca, în
propriul 1or interes, să-şi însuşească repede cunoştinţele de limba română". Cf. Mariana Hausleitner,
op. cit. , p. 1 43. Ulterior, printr-o hotărâre a Consiliului de Miniştri (29 iulie 1 929), s-a dispus
acordarea unui nou termen pentru învăţarea limbii române. Cf. Doina Alexa, op. cit. , p. 1 87.
9 1 "Glasul Bucovinei", Il, 23 ianuarie/5 martie 1 9 1 9, p. 3; Şt. Purici, op. cit. , p. 1 33; R. Economu,
op. cit. , p. 63.
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Prin decretul-lege nr. 3 099, d i n 2 1 iulie 1 9 1 9, publicat î n "Monitorul
Bucovinei" , Fascicola nr. 56, din 1 9 august 1 9 1 9, s-a dis�us revenirea Ia vechea
denumire românească a numelor unor localităţi bucovinene 2 •
Datorită faptului că o parte a minorităţilor etnice nu a fost receptivă faţă de
aceste legi93 , ele au fost completate la 6 ianuarie 1 920, cu un ordin al
Secretariatului pentru Afacerile Interne al Bucovinei, transmis Prefecturii şi
Poliţiei, pentru a nu se mai emite acte oficiale (cererile particulare puteau fi
redactate în alte limbi decât cea română) decât în limba română94 •
O problemă de interes pentru locuitorii Bucovinei a fost soluţionată prin
decretul-lege nr. 2 3321 1 6 iunie 1 9 1 9, prin care erau consideraţi cetăţeni români toţi
cei care, la data de 1 2 noiembrie 1 9 1 8, aveau indigenatul în B ucovina95 •
Modificările realizate de către administraţia românească în sistemul
funcţionarilor publici au dus la apariţia unor proteste din partea minorităţilor,
uneori nej ustificate. Fr. Wiszniowski afirma că funcţionarii de stat erau supuşi
şovinismului român: mulţi dintre ei ar fi fost pensionaţi din oficiu sau erau siliţi să
ceară această pensionare, de asemenea, erau supuşi unor examene unde se verificau
cunoştinţele la istorie şi nu cele de limbă română, iar cei care nu treceau aceste
probe erau îndepărtaţi din funcţie pentru "incapacitate" ; acceptarea germanilor în
diferite funcţii era aproape exclusă, lor interzicându-li-s� să vorbească limba
germană96 . Ziarul "Glasul Bucovinei " remarca "atitudinile duşmănoase" ale
germani lor şi evreilor, lipsite de înţelegere faţă de administraţia românească, care
se străduise să rezolve aceste probleme într-un mod favorabil pentru minorităţile
etnice din Bucovina. A fost citat cazul prefectului de Siret, care refuza să vorbească
româneşte, cazul prefecturii din Cernăuţi, unde se vorbea încă limba germană,
cetăţenii români întâmpinând greutăţi cu funcţionarii de aici97 • De asemenea
publicaţia bucovineană remarca şi "atitudinea duşmănoasă" a presei germane şi
evreieşti în ceea ce priveşte rezolvarea problemei funcţionarilor publici, presă în
92 Aceste măsuri legislative au fost precedate de diverse iniţiative locale. În unele comune
bucovinene, Ia Cândeşti şi Rogojeşti de pildă, comitetele comunale au solicitat înfiinţarea de şcoli
româneşti, aducerea de învăţători români, hotărând ca limba oficială să fie româna; de asemenea,
inscripţiile străine au fost înlocuite. Cf. "Glasul Bucovinei ", II, 24 ianuarie/6 februarie 1 9 1 9, p. 3. În
anul 1 937, printr-o decizie a Ministerului de Interne, a fost interzisă folosirea vechilor denumiri de
localităţi, străzi, firme. Cf. Fr. Wiszniowski, Radautz, die deutscheste Stadt des Buchenlandes,
MUnchen, 1 996, p. 302.
93 În ziarul " Glasul Bucovinei " se fkeau sesizări referitoare la problema existenţei inscripţiilor
in limba germană şi a folosirii limbii germane în administraţie. Cf. "Glasul Bucovinei ", II, 9 iunie
1 9 1 9; III, 22 februarie 1 920; 25 februarie 1 920. Din 17 martie 1 923, prin decizia Ministerului de
Interne nr. 21 844, afişarea de texte neromâneşti era acceptată doar dacă era însoţită de traducerea
românească. Cf. Fr. Wiszniowski, op. cit. , p. 302.
94 Glasul Bucovinei", III, 19 februarie 1 920, p. 1 ; Doina Alexa, op. cit. , p. 1 87.
"
95 R. Economu, op. cit. , p. 63--64.
96 Fr. Wiszniowski, op. cit. , p. 302.
97 " Glasul Bucovinei", Il, 1 7/30 ianuarie 1 9 1 9, p. 3; 23 ianuarie/5 februarie 1 9 1 9, p. 3; 1 1 /24
februarie 1 9 1 9, p. 3.
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care se afinna c ă " a pretinde ca funcţionarii publici din Bucovina s ă înveţe
"
româneşte e o forţare în naţionalizarea acestei ţări intemaţionale 98 •
Este de remarcat faptul că în această perioadă de administraţie românească a
Bucovinei (ianuarie 1 9 1 9 - aprilie 1 920), în ceea ce priveşte problema
funcţionarilor, s-au făcut noi numiri în administraţie (30% dintre funcţionarii
înaintaţi şi confinnaţi la 1 martie 1 920 erau români) şi s-a ţinut cont de
îmbunătăţirea situaţiei lor materiale. De asemenea, au fost păstraţi în funcţie unii
d intre vechii funcţionari, de diferite naţionalităţi, această măsură dându-le
posibilitatea de a se integra în administraţia românească99 .
O măsură importantă pentru asigurarea viitorului politic al României
întregite şi consolidarea procesului de unificare a fost luată în scopul organizării
primelor alegeri parlamentare. De la data dizolvării Parlamentului, fonnat în
perioada ocupaţiei germane ( 5 noiembrie 1 9 1 8), ţara a fost condusă prin decrete
legi. Î n B ucovina, problema organizării sistemului electoral şi a alegerilor a fost
discutată în şedinţa Consiliului Naţional Român din 1 3 februarie 1 9 1 9, când a
fost aleasă o comisie, fonnată din 24 de membri, la care unnau să se alăture şi
reprezentanţii naţionalităţilor din Bucovina. Lucrările acestei comisii nu s-au
finalizat. De altfel, nu se cunosc lucrările acestei comisii şi modul în care vedeau
fruntaşi i politici bucovineni rezolvarea problemei electorale. Se ştie doar faptul
că, din cauza neadmiteri i sistemului proporţional de reprezentare, proiectul legii
bucovinene de refonnă electorală, acuzat că este tributar mentalităţii austriece, a
fost atacat în presa din Vechiul Regat100, dar problema a rămas în atenţia
oamenilor politici bucovineni . La 2 iunie 1 9 1 9, în cadrul unei consfătuiri
organizate de primăria oraşului Cernăuţi, 1. Flondor a d iscutat problema
organizării sistemului electoral pentru ultima oară, înaintea desfăşurării alegerilor
par1 amentare Am R omama 101 .
Interesat în consolidarea puterii, prin girul voinţei populare, guvernul
Brătianu ( 1 2 decembrie 1 9 1 8 - 27 septembrie 1 9 1 9) a convocat, prin decretul-lege
nr. 3 5 89, din 1 5 august 1 9 1 9, corpul electoral al întregii ţări, care unna să aleagă,
între 5-7 octombrie 1 9 1 9, prin vot universal, egal şi direct, corpurile legiuitoare.
"
Pentru Bucovina, s-a emis un decret special ( "Monitorul Bucovinei , Fascico1a nr.
58, din 23 august 1 9 1 9) pentru stabilirea modului de reprezentare în Parlament.
Acesta a fost completat de decretul-lege nr. 3 620 din 24 august 1 9 1 9 ( " Monitorul
"
Bucovinei , Fascicola nr. 6 1 , din 3 septembrie 1 9 1 9), care prevedea că Bucovina
unna să fie reprezentată de 26 deputaţi şi I l senatori (dintre care unul ales din
partea Universităţii din Cernăuţi şi al doilea, de drept, mitropolitul Bucovinei), în
A

•

98 "Glasul Bucovinei " , II, I l iulie 1 9 1 9, p. 1 .
Ibidem, III, 7 martie 1 920, p. 1 .
"
1 00 V . Grecu, Presa din Vechiul Regat şi reforma electorală, în "Glasul Bucovinei , Il,
"
,
Il,
26
august
Glasul
Bucovinei
26 august 1 9 1 9, p. 1 ; A. B., Un nou adversar a/ legii electorale, în "
1 9 1 9, p. 2; G. Rotică, Reforma electorală în Bucovina, în "Glasul Bucovinei", II, 26 august 1 9 1 9, p. 4.
10 1
R. Economu, op. cit. , p. 5 1 , 70.
99
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funcţie de numărul de locuitori ai provinciei . Iniţial, legea electorală prevedea ca
Bucovina să fie reprezentată doar de 1 7 deputaţi şi 1 0 senatori1 02 .
Alegerile parlamentare s-au desfăşurat între 2 şi 6 noiembrie 1 9 1 9, în timpul
guvernării Arthur Văitoianu (27 septembrie - 30 noiembrie 1 9 1 9), care a înlocuit
guvernu l Brătianu, ce demisionase . Confuzia situaţiei politice de la Bucureşti caracterizată de G . Roti că prin nestatornicie în sentimente şi inconsecvenţă în
"
judecata faţă de oameni "1 03 -, care a marcat atât perioada alegerilor parlamentare,
cât şi cea următoare acesteia (luptele politice, neparticiparea la alegeri a Ligii
Poporului condusă de Alexandru Averescu), a creat o stare de derută în rândul
electorilor, care s-au îndreptat spre cel care striga mai mult împotriva trecutului şi
"
care poseda mai multă perspectivă de viitor", anunţând o politică nouă" 1 04 . De
"
aceea, organizarea alegerilor parlamentare a fost privită cu rezerve în Bucovina,
mai ales că, în unele cercuri politice, tributare încă unei mentalităţi austriece, aşa
cum remarca A. Burac, se vorbea despre o pretinsă superioritate faţă de situaţia
politică a României105 • S-a luat atitudine faţă de politicianismul din Vechiul Regat
- Al. Procopovici atrăgea atenţia asupra faptului că şi în Bucovina, în perioada de
dinaintea unirii, educaţia morală a societăţii bucovinene a suferit de pe urma
politicianismului, despre care autorul afirma că ar trebui eliminat prin coordonarea
vieţii politice cu cea culturală 1 06 - care n-ar fi trebuit să afecteze şi viaţa pol itică a
provinciei. Ar fi de dorit ca la primele alegeri din România întregită - afirma
"
V. Grecu - politica din provinciile noi româneşti să se desfăşoare independent de
partidele şi grupările politice d in Vechiul Regat. N-ar trebui ca, la îndemnul unora
din Regat, românii din provincie să ia atitudine faţă de anumite grupări "1 07.
Aceleaşi idei au fost exprimate şi de 1. N istor: Provinciile alipite n-ar avea nici un
"
drept să se amestece în luptele din Vechiul Regat, întrucât nu pot spune că ele
cunosc starea de lucruri din România Veche şi mai ales pentru motivul că acest
amestec e departe de a însemna un omagiu nenumăratelor jertfe pe care Vechiul
Regat le-a făcut pentru unitatea naţională" 108• În ceea ce priveşte viaţa pol itică a
provinciei, 1. N istor afirma că se impunea o schimbare radicală: Unindu-ne cu
"
fraţii noştri din Regat, din Ardeal şi Basarabia în cadrele României Mari am încetat
de a face o politică izolată, inspirată numai de interesele provinciale. Se impune
deci o schimbare radicală în viaţa noastră politică de până acum. Nu trebuie să ne
gândim numai la noi înşine, ci trebuie să avem în vedere interesele întregului neam
românesc. Acestor interese superioare subordonăm întreaga noastră activitate
politică. Politica locală bucovineană a încetat în ziua unirii [ . . . ] . Să ne simţim ca
1 02 Ibidem, p. 70; Glasul Bucovinei ", III, 1 5 aprilie 1 920, p. 1 .
"
1 03 G . Rotică,
Oameni noi, proceduri vechi, în "Glasul Bucovinei ", I II, 23 martie 1 920, p. 1 .
1 04
Gh. Buzatu, 1 . Scurtu, op. cit. , p . 26-27.
1 05 A. Burac, Situaţia internă, în Glasul Bucovinei ", II, 8 aprilie 1 9 1 9, p. 1 -2.
"
106 Al. Procopovici, Partide politice,
în Glasul Bucovinei ", 1, 25 decembrie 1 9 1 8, p. 1 .
1 07 V . Grecu, Politica din Vechiul Regat"şi noile provincii româneşti, în Glasul Bucovinei", II,
"

22 iunie 1 9 1 9, p. 1 .
1 08 Glasul Bucovinei", II, 20 noiembrie 1 9 1 9, p. 1 .
"
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parte organică a întregului şi să lucrăm în deplină armonie cu celelalte părţi " 1 09 • De
asemenea, pornind de la ideea că realizarea unirii s-a făcut independent de
interesele unei anume grupări politice, s-au exprimat păreri referitoare la evoluţia
vieţii politice bucovinene, în sensul unei " îndreptări radicale a societăţii
româneşti" , prin " purificarea aparatului administrativ de influenţe politice "1 1 0 •
La alegerile parlamentare din anul 1 9 1 9, în Bucovina a participat numai
Partidul Democrat al Unirii, condus de 1. N istor, şi candidaţi independenţi.
Celelalte formaţiuni politice - gruparea lui 1. Flondor (apropiată de Liga Poporului
a lui Al. Averescu), organizaţiile locale ale Partidului Conservator Democrat
(T. Ionescu) şi Partidului Social Democrat au declarat că se abţin de la alegeri.
Partidul Democrat al Unirii a fost prima formaţiune politică apărută după
anul 1 9 1 8 în Bucovina. S-a constituit la 1 5 septembrie 1 9 1 9, din iniţiativa grupării
centraliste conduse de 1. Nistor, care era preşedintele partidului; vicepreşedinţi erau
1. Toma şi N . Alexandrescu; printre membrii se numărau: D. Popovici, A. Morariu,
Al. Procopovici, C. Vasilco etc. Partidul s-a constituit ca o necesitate a " vieţii
obşteşti din Bucovina în care, prin unirea cu toţi românii dintre Nistru şi Tisa, alte
idei trebuie să conducă sufletul poporului decât cele ce I-au condus sub vitrega
stăpânire austriacă" 1 1 1 •
Analizând originile PDU, G. Rotică afirma: " Grupaţi în jurul acestei reviste
[«Glasul Bucovinei}) n.n. - R. 1], având deviza «prin cultură românească spre o
politică românească}) 1 1 2 , ne-am adresat puterilor morale ale neamului, chemându-le
la o nouă viaţă, din apatia în care le ştiam încremenite de cei doi nedespărţiţi aliaţi:
austriacismul bănos şi politicianismul găunos [ . . . ]. O întinsă şi neobosită
propagandă culturală în toate direcţiile [ . . . ] anunţăm pentru cine nu-şi are ochii
orbiţi de un strat prea gros de austriacism, o mentalitate care se afirma tot mai
răspicat" 1 13. Având menirea să facă trecerea " de la vechea stăpânire de robie
austriacă la noua stăpânire românească, de libertate depl ină" 1 1 4 , scopul PDU a fost
acela " de a introduce Bucovina în albia românismului" 1 1 5 • În acest sens, programul
PDU, călăuzit de lozinca " Sus mâinile şi izbândă gândurilor curate" , prevedea:
unificarea administrativă prin descentralizare, unificarea justiţiei, libertate
naţională, culturală, confesională, reorganizarea învăţământului, vot universal,
realizarea reformei agrare, 'printr-o " dreaptă împărţire a pământului " 1 16 •
109 1. Nistor, Spre o nouă orientare politică, în 1. Nistor, Amintiri răzleţe din timpul unirii 1 918, p. 289.
1 1 0 "Cugetări", 1, 1 9 1 9, nr. 2, p. I l .
1 1 1 Doina Alexa, op. cit., p. 1 96.
1 12 Aceasta era deviza sub care intelectualii bucovineni s-au grupat în jurul revistei Junimea
"
literară", înfiinţată la iniţiativa lui 1. Nistor, în anul 1 904. Cf. "Glasul Bucovinei ", II, 1 2 noiembrie
1 9 1 9, p. 1 .
1 1 3 G. Rotică, Originile partidului nostru, în "Glasul Bucovinei ", II, 1 2 noiembrie 1 9 1 9, p. 1 .
1 14 "Glasul Bucovinei", Il, 3 1 octombrie 1 9 1 9, p. 1 .
1 1 5 R. Cândea, ion Nistor, în Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1 927", Cernăuţi, 1 927, p. 34.
"
1 16 Glasul Bucovinei ", Il, 26 octombrie 1 9 1 9, p. 1 ; 3 1 octombrie 1 9 1 9, p. 1 .
"
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În urma alegerilor din noiembrie 1 9 1 9, Bucovina a fost reprezentată în primul
Parlament al României Mari1 1 7, de 39 parlamentari, în urma participării a 88 348
electori (din 1 1 5 000 locuitori cu drept de vot din provincie) care au exprimat
79 1 66 voturi valabile1 1 8 . Dintre aceştia, 27 parlamentari reprezentau PDU (care a
obţinut 79% din voturi1 1 9) - 20 de mandate la Adunarea Deputaţilor şi 7 Ia Senat 1 O erau independenţi ( 6 deputaţi şi 4 senatori, care reprezentau şi minorităţi le
germană, ucraineană, polonă şi evreiască); un senator a re rezentat Universitatea
f
din Cernăuţi şi mitropolitul Bucovinei era senator de drept1 2
Lucrările primului Parlament al României Mari s-au deschis Ia 20 noiembrie
1 9 1 9, alegându-se din partea fiecărei provincii un secretar pentru cele două camere.
Bucovina a fost reprezentată de N. Cotlarciuc la Senat (lucrările acestuia erau
prezidate de preşedintele de vârstă, mitropolitul Bucovinei, VI. Repta) şi
A. Morariu la Camera Deputaţilor. În faţa Parlamentului şi a noului guvern
Al. Vaida-Voevod ( 1 decembrie 1 9 1 9 - 1 3 martie 1 920) se ridicau probleme de
mare importanţă: ratificarea decretelor lege pentru unirea Bucovinei, Basarabiei,
Transilvaniei, Sătmarului şi Maramureşului cu Regatul României, semnarea
tratatelor de pace (liberalii manifestau o anume rezistenţă faţă de aliaţi, iar opoziţia
conservatoare şi averesciană pleda pentru semnarea tratatelor fără rezerve),
refacerea constituţiei, reforme electorale şi administrative (rezolvarea problemelor
economice, financiare, reformarea Bisericii şi a Şcolii, unificarea legislaţiei,
organizarea Armatei, prin măsuri descentralizatoare), rezolvarea problemei
minorităţilor (în special a evreilor).
Oameni i politici care reprezentau Bucovina în forumul central de la Bucureşti
au format, în decembrie 1 9 1 9, Clubul parlamentarilor bucovineni, care a emis o
declaraţie, Ce vroim12 1 , în care era subliniată dorinţa de a contribui la consolidarea
noului stat. Referitor la "certurile politice învechite", parlamentarii bucovineni îşi
păstrau rezerve, constatând "câtă energie românească vrednică de lucruri mai bune
se cheltuie în zadar" . S-a discutat şi problema constituţională a parlamentului, care
•

1 1 7 Acesta a fost format din 562 deputaţi (24 1 din Vechiul Regat, 203 din Ardeal şi Banat, 92
din Basarabia şi 26 din Bucovina) şi 24 1 senatori ( 1 0 1 din Vechiul Regat, 85 din Ardeal şi Banat, 37
din Basarabia şi I l din Bucovina, trei numiţi prin lege şi 4 reprezentanţi universitari). Cf. "Glasul
Bucovinei ", Il, 1 5 noiembrie 1 9 1 9, p. 1 .
1 1 8 R. Economu, op. cit. , p. 72; Glasul Bucovinei ", II, 1 6 noiembrie 1 9 1 9, p. 289, p. 2.
"
1 1 9 Mariana Hausleitner, op. cit. , p. 1 4 1 .
2
1 0 Lista parlamentarilor bucovineni se regăseşte în R. Economu, op. cit. , p. 1 72-1 73.
1 2 1 G. Rotică, Parlamentul şi crizele, în Glasul Bucovinei ", II, 27 decembrie 1 9 1 9, p. 1 .
"
U lterior, când situaţia politică de la Bucureşti ar fi putut să determine o criză parlamentară,
bucovinenii au luat atitudine, exprimându-şi părerea că rezolvarea tuturor problemelor se putea face
fără dizolvarea Parlamentului. G. Rotică a identificat şi cauzele care au generat criza, legate de faptul
că "unirea a întrunit în Parlamentul de la Bucureşti patru mentalităţi diferite, formate de patru culturi
deosebite. În sala Ateneului vorbeşte prin gura deputaţilor o singură ţară, dar cugetă patru capitale" .
Ziarul "Epoca" consemna faptul că între deputaţii bucovineni ar fi existat un conflict datorat atitudinii
lui I. Nistor, care dorea să devină membru PNL, cerând acest lucru şi colegilor săi. Cf. "Glasul
Bucovinei ", Il, 9 decembrie 1 9 1 9, p. 1 .
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a devenit constituantă pentru reprezentanţii noilor provincii. Declaraţia emisă de
Clubul parlamentarilor bucovineni a consemnat şi faptul că o parte a presei din
Vechiul Regat îi tratează pe bucovineni cu indiferenţă şi l ipsă de respect. Pentru
îndreptarea acestei stări de lucruri şi pentru a face cunoscută situaţia din Bucovina,
s-a hotărât editarea, la Bucureşti, a unui organ de publicitate, ca ediţie specială a
ziarului "Glasul Bucovinei", care apărea la Cernăuţi 1 22 • De asemenea, Clubul
parlamentarilor bucovineni a luat atitudine faţă de contestarea valabilităţii
alegerilor din Bucovina. În şedinţa parlamentară din 26 noiembrie 1 9 1 9, la Camera
Deputaţilor a avut loc o dezbatere pe această temă, aducându-se în discuţie un
protest semnat de 1 500 persoane, care-şi exprimau rezerve faţă de corectitudinea
desfăşurării alegerilor din Bucovina. La intervenţia deputatului PDU Romulus
Reuţ, toate contestaţiile au fost respinse1 2 3 •
În şedinţa parlamentară din 29 decembrie 1 9 1 9, a avut loc ratificarea
decretului lege gentru unirea Bucovinei, Basarabiei şi a Transilvan iei, Sătmarului şi
Maramureşului 24. 1. Nistor, m inistrul secretar de stat al Bucovinei, a citit în şedinţa
Adunării Deputaţilor, prezidată de N. Iorga, mesajul regal prin care s-a supus spre
dezbatere proiectul de lege pentru ratificarea decretului lege nr. 3 744/ 1 9 1 8,
referitor la unirea Bucovinei cu România. Deputatul bucovinean R. Reuţ a supus
dezbaterii generale raportul, expunerea de motive şi proiectul de lege, care au fost
adoptate în unanimitate. Şi în cadrul lucrărilor Senatului, întrunit sub preşedinţia
lui C. Sumuleanu, s-a dezbătut problema ratificării decretului lege nr. 3 744/ 1 9 1 8.
Raportul, expunerea de motive şi proiectul de lege, prezentate de N icolae
Cotlarciuc, senator ales din partea universităţii din Cernăuţi, au fost adoptate în
1
unanimitate 25 •
După consacrarea unirii de către Parlamentul României, s-a produs o nouă
orientare în activitatea de conducere a Bucovinei şi de integrare a acesteia în
structurile statului român.
Unul dintre evenimentele cu impact deosebit asupra societăţii bucovinene în
această perioadă de administraţie românească (ianuarie 1 9 1 9 aprilie 1 920) a fost
cel legat de conflictul d intre cei doi oameni politici bucovineni 1. Flondor şi
1. Nistor, care aveau concepţii diferite asupra modului de integrare a provinciei în
Regatul Român.
La scurt timp după acceptarea unirii s-au înregistrat, chiar în rândurile
Consiliului Naţional Român, divergenţe de opinii în ceea ce priveşte modalităţile
de trecere a provinciei sub administraţia românească, ce priveau ponderea şi
-

1 22 Glasul Bucovinei", Il, 9 decembrie 1 9 1 9, p. 1 .
1 23 "Ibidem, II, 30 noiembrie 1 9 1 9, p. 2; 2 decembrie 1 9 1 9, p. 1 .
124

Ziarul "Glasul Bucovinei " relata că prima faptă a Parlamentului trebuia să fie "legea unirii", în
baza căreia se puteau reface "vechile legi de patru feluri", dar această actiune a fost tergiversată. Doar la
stăruinta lui I. Nistor, s-a luat hotărârea întocmirii unei "legi a unirii", pe baza hotărârilor din 1 9 1 8, de Ia
Cemăuti, Alba-Iulia şi Chişinău. Cf. "Glasul Bucovinei" III, 3 ianuarie 1 920, p. 1 .
1 2 5 R. Economu, op. cit. , p. 73; anexa XXXII, p. 1 74- 1 75, anexa XXXIII a, p. 1 76-177, anexa
XXXIII b, p. 1 77.
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atribuţii le organelor locale de conducere a Bucovinei, în raport cu cele ale
organelor centrale de la Bucureşti. Aceste divergenţe, apărute sub influenţa
refugiaţilor bucovineni, dominaţi de ideile centralizatoare vehiculate de cercurile
politice liberale din România, s-au manifestat iniţial, cât timp Ia conducerea
României era guvernul generalului C. Coandă (6 septembrie - 1 2 decembrie 1 9 1 8),
la nivelul dezbaterii de idei, fără a avea impact asupra evoluţiei vieţii provinciei. O
dată cu venirea la putere a guvernului liberal Ion I . C. Brătianu ( 1 2 decembrie 1 9 1 8
- 27 septembrie 1 9 1 9) s-a produs o accentuare a conflictelor între partizanii celor
două forme de conducere a provinciei: autonomie, centralizare 1 26• Convinşi că lor
le era încredinţată soarta României Mari - de altfel realizarea unirii s-a făcut sub
auspiciile PNL - care reprezenta pentru ei doar o " prelungire a Vechiului
Regat"1 27, liberal ii s-au angajat într-o acţiune de centralizare, în vederea eliminării
particularismelor regionale, fi ind expuşi din acest motiv polemicii cu unele forţe
politice din provinciile alipite, care doreau păstrarea unei relative autonomii locale.
Prin decretele-lege nr. 3 744/ 1 9 1 8 şi 3 74511 9 1 8 s-au produs o serie de
modificări în conducerea Bucovinei, faţă de modul cum fusese ea concepută de
1. Flondor, făcându-se un pas important spre unificare, dar şi spre centralizare.
Guvernul central a preluat atribuţi ile legislative ale provinciei, eliminându-se
regimul de autonomie legislativă sub formă de Dietă proprie, pe care-I avusese
înainte de anu l 1 9 1 8.
Măsurile legislative apl icate, în perioada imediat următoare unirii, în
Bucovina, referitoare la conducerea acesteia şi la modalităţile de trecere a
provinciei sub administraţie românească, au făcut obiectul dezbaterii de idei în
rândul intelectualilor şi oamenilor politici bucovineni. Fie că au susţinut ideea unei
autonomii la nivelul administraţiei locale (autonomii comunale, judeţene), cu
dreptul de control al statului 128 , fie că au considerat menţinerea unei autonomii
locale un pericol pentru realizarea unei integrări definitive a provinciei în cadrul
statului român, politicienii bucovineni urmăreau acelaşi scop - unificarea
Bucovinei cu România. Iorga G. Toma aprecia că, după unire, existau două căi în
ceea ce priveşte crearea cadrului legislativ necesar integrării Bucovinei în
"
structurile statului român: prima, " comodă, dar nu fericită , a extinderii puterii
unor legi aplicate în Vechiul Regat şi asupra noilor teritorii, şi a doua, mult mai
potrivită, legată de conceperea unor legi noi, care trebuiau să ţină seama de
126

Acest conflict a luat uneori forme dure, acţiunile refugiaţilor bucovineni din timpul
războiului fi ind catalogate drept acte de trădare. · La o interpelare a lui 1. Nistor din Parlament pe
această temă, deputatul C. Constantin i-a răspuns: "Aţi dezertat din armata austriacă. Aceasta e
trădare! " . Cf. "Glasul Bucovinei ", I II, 6 iulie 1 920, p. 5.
1 27 Catherine Durandin, op. cit. , p. 1 84.
1 28 S-a afirmat că "autonomia, dacă va fi, trebuie să fie un produs al statului român, trebuie să
fie motivată din punct de vedere geografic, al gravităţii unui teritoriu către un centm industrial,
comercial, cultural " . Cf. 1. Piticariu, A utonomism sau centrcrlizare, in "Glasul Bucovinei", II, 3 1
ianu:�rie/ 1 2 februarie 1 9 1 9, p. 1 ; V. Grecu, A utonomi" sau dc.vcemralizare, în "Glasul llucovinci", 1 1 ,
1 2 iunie 1 9 1 9, p. 1 .
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interesele specifice ale fiecărei provincii, "pe baza constatărilor câştigate din
spiritul locuitorilor teritoriilor ocupate şi din viaţa lor multiplă care se desfăşoară
"
sub ochii legiuitorului 1 29 • Apreciind că s-a lucrat mai mult după prima direcţie,
D. Popovici îşi exprima regretul că "domnii de la Bucureşti nu ne dau concursul
aşa după cum ne-am aşteptat [ . . . ] . Noi înţelegem apropierea noastră de Regat prin
unificare şi apoi prin descentralizare. Colaboratorii noştri voiesc să facă mai întâi
descentralizarea şi apoi unificarea, lucru absolut imposibil [ . . . ] . Atâta timp cât
"
unificarea legislativă nu este încă făcută, de descentralizare nu se poate vorbi 1 30.
Faţă de aplicarea decretului-lege nr. 3 745, conform căruia în Bucovina
rămâneau în vigoare legile austriece (cu amendamentul că ministrul delegat avea
dreptul de a emite ordonanţe), V. Grecu aprecia că, guvernul central ar fi trebuit să
opereze anumite modificări ale acestora, iar menţinerea legilor statului austriac nu
era necesară 1 3 1 • A. Morariu considera că păstrarea legilor austriece ar putea genera
discuţi i despre autonomia Bucovinei, în cazul în care nu s-ar face diferenţa între
autonomia legal constituită şi cea cu caracter provizoriu şi ar afecta cultivarea ideii
de stat a României Mari. Deviza organelor de conducere şi decizie ale ţării, în
privinţa Bucovinei, trebuia să fie modificarea administraţiei şi a întregii v ieţi
publice prin "crearea unui stoc de funcţionari români [ . . . ] , substratul de
"
naţionalizare a întregii administraţii şi vieţii publice . Acest lucru se putea realiza
prin elaborarea unor acte legislative care să promoveze şi să încurajeze admiterea
românilor în funcţii publice. Pentru cunoaşterea situaţiei existente în Bucovina,
A. Morariu aprecia că era necesară crearea unei comisii regionale de studii
preliminari i. Autorul a concluzionat că preocupările cârmuitorilor locali nu erau în
concordanţă cu noua situaţie creată în Bucovina după 1 9 1 8 1 3 2 •
Teoreticienii curentului autonomist au profitat de situaţia creată prin
menţinerea unor legi austriece, vehiculând ideea că acestea erau superioare,
mergând până la a afirma că Bucovina trebuia să rămână la nivelul civilizaţiei
occidentale, reîntorcându-se la Austria 1 33 • Această atitudine extremă, moştenire a
"
"stării de spirit [ . . . ] lăsată în Bucovina de fosta stăpânire austriacă 1 34 , a fost
sancţionată în spiritul ideii că problema autonomiei provinciilor "poate să satisfacă
"
anumite interese meschine , "să deschidă pentru unii anumite perspective de
putere, dar care pentru interesele [ . . . ] naţionale prezintă o primejdie de care poate
"
mulţi nici nu-şi dau bine seama 1 3 5 . Aceleaşi idei au fost exprimate şi de 1. Nistor,
"
care afirma că "apucăturile autonomiste cu uşoare nuanţări de suveranitate sunt în
contradicţie cu evoluţia istorică a României Mari, cu "aspiraţiile şi nevoile reale ale
129 Iorgu G. Toma, În slujba dreptăţii, p. 28.
1 30

"GI,.�ul Bucovinei", III, 27 iunie 1 920 p. 1 .
1 1 1 V.
Gre cu, Datoria oricui, în "Glasul Bucovinei", I l. 29 ianuarie/ I l februarie 1 9 1 9, p. 1 .
1 12
A. Morari u, Bucovina in România Mare, in "Ginsul Bucovinei", l l , 1 0/23 manie 1 9 1 9, p. 1 -2.
Il<
1dem, Bucovinu şi legile ei, in "Glasul Bucovinei"', I l, 3/ 1 6 martie 1 9 1 9, p. 1 -2.
134 D. Marmcliuc, În slujha unui partid de ţară, în "Glasul Bucovinei", II. 21 februarie/6 martie
1 9 19, p. 1 .
"
1 3 5 N . Grămadă.. Unitate sufleteascii, în "Cugctii.ri , Il, 1 920, nr. 4-5, p. 1 11.
,
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neamului nostru" 1 3 6 , astfel încât " precocitatea autonomistă uimitoare" care
caracteriza unii pol iticieni bucovineni nu putea decât să îngreuneze procesul de
integrare 1 3 7• Analizând evoluţia vieţii politice bucovinene după anul 1 9 1 8, redacţia
publicaţiei " Cugetări " aprecia că, prin concursul ce s-a dat administraţiei din noile
provincii, s-a adus ceea ce ar fi trebuit să lipsească - o politică militantă. Confuzia
ce s-a produs după anul 1 9 1 8, datorită acestui fapt, s-a manifestat ca un factor
centrifug în ceea ce privea administraţia statului. Consecinţele acestui fenomen au
fost legate de nemulţumirea minoritarilor, divizarea populaţiei româneşti în diverse
grupuri politice, conflictul între clasele sociale. Acestea au determinat aplanarea
fenomenului de contopire a societăţii bucovinene cu Vechiul Regat şi a mişcării de
regenerare morală şi culturală. Procesul de integrare şi unificare a provinciei
trebuia să fie susţinut de ideea că "din Vechiul Regat şi din provinciile alipite
trebuie să se formeze un stat unitar, puternic consol idat" . Acest lucru putea deveni
realitate prin crearea unei " identităţi perfecte a intereselor tuturor locuitorilor
României întregite"1 3 8•
Dezbaterile pe marginea celor două modal ităţi de conducere a provinciei
(autonomie sau centralizare) au atins punctul culminant prin manifestarea unei
opoziţii deschise între cei doi miniştri ai Bucovinei: 1. Nistor şi 1. Flondor.
Ion N istor s-a născut la 41 1 7 august 1 876 în comuna Vicovu de Sus Suceava. A urmat şco�la primară în comun natală şi apoi la Rădăuţi. În perioada
1 889-1 897 şi-a continuat studiile Ia Liceul german din Rădăuţi. În anul 1 897 a
început studiile universitare Ia Cernăuţi, urmând Facultatea de Filozofie. Ca
student, a fost preşedintele societăţii "Junimea" . După absolvirea facultăţii a fost
numit profesor de istorie şi geografie la Liceul din Suceava, iar din anul 1 905 a
ocupat aceeaşi catedră Ia Liceul Real din Cernăuţi. A întemeiat revista " Junimea
literară", care a apărut în perioada 1 904- 1 9 1 4, la Cernăuţi şi Suceava. După
obţinerea doctoratului în istorie, cu teza Pretenţiile moldoveneşti asupra Pocuţiei
( 1 909), a fost profesor Ia Universitatea din Cernăuţi, din anul 1 9 1 2, la catedra nou
înfiinţată de Istorie a Europei sud-estice, cu accent deosebit pe reconsiderarea
istoriei româneşti. În anul 1 9 1 4 a fost ales membru corespondent al Academiei
Române. În timpul primului război mondial s-a refugiat, împreună cu famil ia, în
România, implicându-se în organizarea refugiaţilor bucovineni şi militând pentru
revenirea Bucovinei la România. În perioada interbelică a fost impl icat activ în
viaţa politică ş i culturală a provinciei1 3 9 •
Iancu Flondor s-a născut la Storojineţ, în anul 1 865. După absolvirea şcolii
primare, a urmat cursuri juridice, obţinând licenţa şi doctoratul în drept la Viena
( 1 894). Mii itând pentru ideea naţională, 1. F londor s-a implicat activ în viaţa
1 3 6 1 . Nistor, La aniversarea unirii, în "Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1923 ", Cernăuţi,

1 923, p. 30.
13 7 "Cugetări ", Il, 1 920, nr. 7, p. 6.
1 3 8 Ibidem, 1, 1 9 1 9, nr. 1 2, p. 8-9.
139 Pentru detalii vezi Doina Alexa, op. cit.
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politică, devenind preşedintele Partidului Naţional din Bucovina. ( 1 892). Din anul
1 900 a întemeiat Partidul Naţional Poporal, care a fuzionat cu Partidul Naţional în
anul 1 902. Peste 6 ani a înfiinţat Partidul Creştin Social Român. În anul 1 9 1 8 a
condus acţiunea naţională pentru unirea Bucovinei cu România, fiind preşedintele
Constituantei care, la 27 octombrie 1 9 1 8, a proclamat autodetenninarea românilor
din Bucovina. A fost şef al guvernului provizoriu (din 1 2 noiembrie 1 9 1 8) şi
ministru delegat cu administrarea Bucovinei cu reşedinţa la Cernăuţi (din 4
ianuarie 1 9 1 9). În aprilie 1 9 1 9 a demisionat din această funcţie, devenind, pentru
scurt timp, membru al Partidului Poporului. A murit în anul 1 924 140 •
1 . N istor reprezenta gruparea din jurul publicaţiei " Glasul Bucovinei "
( " glasiştii ", cum au fost denumiţi în epocă), la care s-a raliat cea mai mare parte a
români lor bucovineni refugiaţi, grupare care îşi manifesta opţiunea pentru o
conducere centralizată a Bucovinei, fără organe legislative şi executive proprii, în
spiritul ideilor liberalilor români. 1 . F londor reprezenta gruparea care a unit
majoritatea membrilor din Consiliul Naţional Român şi din organele administrative
ale provinciei ("bucoviniştii" sau " austrofilii"), care milita pentru o mai largă
descentralizare administrativă şi asigurarea participării celorlalte naţionalităţi la
conducerea provinciei. Gruparea se apropia, prin aceste idei, de forţele politice
româneşti aflate la acea vreme în opoziţie, ziarul " Glasul Bucovinei " apreciind că
politica lui I . Flondor reprezenta "apendicile bucovinean al opoziţiei din Vechiul
Regat" 1 4 1 •
Acest conflict între curentul glasist (1. N istor) ş i cel a l administraţiei Ţării
(1. Flondor), pe de o parte, şi între gruparea lui Flondor şi guvernul central, pe de
altă parte142 , a cunoscut în aprilie 1 9 1 9 fonne acute, generând aşa-numita " criză
bucovineană" . I. Nistor era conştient că acest conflict se datora existenţei unor
concepţii diferite care priveau ritmul de integrare a Bucovinei în structurile statului
român: "Nu este însă mai puţin adevărat că se poate observa pretutindeni o
rezistenţă ostilă faţă de noua administraţie românească, susţinută de «bucoviniştii))
austrofili, care visau mereu la tragerea unui cordon sanitar la Burdujeni143, pe care-I
doreau aşa mult. Vechea tensiune între «bucovinişti)) şi naţionali începu să se
accentueze tot mai mult J· . . ] . Din tensiunea aceasta luă naştere conflictul între
miniştrii Bucovinei [ . . . ] " 1 4 . La rândul său, I. Flondor dezvăluia, în raportul trimis
regelui Ferdinand, la 2 aprilie 1 9 1 9, cauzele care au dus la apariţia conflictului,
lăsând să se înţeleagă poziţia sa iremediabilă faţă de gruparea lui 1. Nistor: " Din
140

R. Economu, op. cit. , p. 3 1 , nota 8.
"
"Glasul Bucovinei , II, 5 noiembrie 1 9 1 9, p. 2.
142
dintre
I. Flondor şi guvernul de Ia Bucureşti era considerat de către
Antagonismul
V. Vitencu " un lucru periculos", în condiţiile în care "marea victorie a românismului nu e încă
consolidată" . Cf. V. Vitencu, Să ne dumirim, în "Glasul Bucovinei", II, 28 mai 1 9 1 9, p. 1 .
143
1. Nistor îşi explica această atitudine prin neîncrederea înrădăcinată de stăpânirea
habsburgică faţă de tot ce era românesc. Cf. 1. Nistor, Zece ani de la unire, în "Calendarul «Glasul
Bucovinei)) pe anul l 929" , Cernăuţi, 1 929, p. 1 ; "Glasul Bucovinei ", III, 14 ianuarie 1 920, p. 1 .
144
1 . Nistor, Istoria Bucovinei, p. 406.
14 1
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multe semne ale poporu lui român ne-am încredinţat că intenţiu nile mele
sunt în
gen e �a� , în �elese. T�tuşi, un grup restrâns de tineri bărbaţi, neexpe
rimenta
ti în
.
pohti�a, �1ems: mn�ţ1 c � nun� ăr şi forţă, cu firi pornite, cer şi agitează
pentru o
brusca ş• �ad1cala naţiOnal izare a administraţiei; agitaţia aceasta nelinişte
şte
.
populaţ�a Ş I . duce în eroare colegii mei din cabinet asupra adevăratei stări din
.
Bucovma , la care are mare parte şi ministrul Nistor. Toate stăruintel e mele
insistente de a mă înţelege cu ministrul Bucovinei au rămas zadarnice·. Această
stare politică de dizarmonie între domnul Nistor şi mine reclamă o grabnică
lămurire" 1 45 •
Diferenţele de metodă, concepţii şi principii între 1. Nistor şi 1. Flondor au
scos în evidenţă existenţa a două puncte de vedere diferite în ceea ce priveşte
modul de conducere, administrare şi integrare a provinciei în cadrele statului
român. 1. Flondor îşi susţinea concepţia sa cu privire la modalităţile de integrare a
Bucovinei pe principii descentralizatoare, printr-o tranziţie lentă, fără convulsii
sociale, ţinându-se cont de compoziţia etnică a provinciei: "Până la unirea
definitivă va trebui să treacă un timp de tranziţie, în care fiecare provincie urma
să-şi păstreze un fel de autonomie a sa"146, în condiţi ile asigurării unei largi
descentralizări administrative1 47• Ideile promovate de I. Flondor au fost susţinute de
o parte a minoritarilor şi de socialiştii lui Gh. Grigorovici - prin dezbateri în presă
("AIIegemeine Zeitung", "Morgenblatt" , "Volk",
Deutsche Volkzeitung",
"
"
"
"
Vorwarts , "Narodna Volia , "Vremea nouă ) - nemulţumiţi de politica lui
"
I . N istor, care era acuzat de forţarea ritmului de integrare a Bucovinei în structurile
Vechiului Regat1 4 8•
Concepţiile politice ale lui I . Flondor se regăsesc în activitatea pe care a
desfăşurat-o în perioada octombrie 1 9 1 8 - aprilie 1 9 1 9, perioadă în care se pot
evidenţia cel mai bine divergenţele de idei între cei doi oameni politici bucovineni.
Conflictu l politic avea rădăcini mai îndepărtate. 1. Flondor a manifestat rezerve în
ceea ce priveşte modalităţile realipirii Bucovinei la România prin unirea
necondiţionată, pornind de la ideea că Vechiul Regat era, "în toate privinţele
'nferior faţă de Bucovina", pe când 1. Nistor mi lita pentru unirea cât mai grabnică
cu Vechiul Regat, "mai ales că trebuie să opunem numărului mare de neromâni din
provincii o masă omogenă de români "1 49• Încă din 21 ianuarie 1 9 1 9, I . Flondor şi-a
expus punctul de vedere în legătură cu evoluţia evenimentelor din Bucovina,
adresându-se confidenţial primului ministru. Flondor a criticat activitatea misiunii
anglo-franceze la Cernăuţi, ai căror membri, după părerea lui, erau preocupaţi să
1 45 FI. Pintcscu, op. cit., p. 254.
1 4 6 Doina Alexa, op. cit. , p. 1 76.
14 7 Încă din februarie 1 9 1 9 s-a organizat un congres al tuturor fruntaşilor politici ai românilor

din provinciile alipite, care a dezbătut problema organizării teritoriilor revenite la România pe
principii descentralizatoare şi cu participarea efectivă a celorlalte naţionalităţi la conducerea
provinciei. Cf. "Glasul Bucovinei ", Il, 1 9 ianuarie/ 1 februarie 1 9 1 9, p. 3.
1 4 8 Doina Alexa, op. cit. , p. 1 9 1 .
14 9 Glasul Bucovinei " , Il, 29 mai 1 9 1 9, p. 2.
"
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actioneze în favoarea ucrainenil or; şi-a exprimat dezacordu l faţă de derularea prea
tive (înlocuirea funcţionarilor, desfiinţarea direcţiei
rap idă a reformelor administra
. ·
.
.
Căilor Ferate, dezorgamzarea Jand armene1 ) 1 50 .
Pentru a putea înţelege esenţa confl ictului se cuvin a fi analizate poziţiile lui
I. Flondor şi l. N i stor faţă de problemele interne administrative, ale m inorităţi lor, şi
ale mişcărilor politice d in Bucovina, în raport cu cele similare din România.
În materie de pol itică administrativă, 1. Flondor era, aşa cum afirmam
anterior, adeptul convins al descentral izării şi creării de autonomii locale.
Publicaţia " B ucovina", apărută la 1 8 martie 1 9 1 9, care-I sprij inea pe omul politic
bucovinean, a adus la cunoştinţa cititorilor, în numărul din 24 aprilie 1 9 1 9,
programul românilor bucovineni, care prevedea o " reformă temeinică" referitoare
la descentralizarea administrativă. În program se afirma că dorinţa Bucovinei era
aceea de a se contopi cu Român ia într-un stat naţional omogen, cu un singur corp
legislativ. În ceea ce priveşte organizarea administrativă, se prevedea constituirea
unor corpuri administrative, alese democratic, care să realizeze reforma în acest
domen iu pe principii descentralizatoare, Bucovina urmând a se constitui într-o
unitate administrativă aparte. Aceste idei erau argumentate de faptul că " România
Mare nu se va mai putea administra în modul centralizat ca până acum. În interesul
[ . . . ] statului unitar trebuie să se înfiinţeze şi la nordul ţării [ . . . ] un centru propriu
adm inistrativ. Am accentuat această necesitate în programul nostru, cerând ca
pentru teritoriul Bucovinei, ţinutul Hotinului din Basarabia şi pentru unele părţi din
Vechiul Regat să se înfiinţeze un centru administrativ propriu. Înfiinţarea lui ar
schimba repede fizionomia etnică din această parte, garantând siguranţă şi
contribuind la înflorirea statului " 1 5 1 .
În concepţia descentralizatoare a lui I . Flondor în ceea ce privea organizarea
administrativă, se preconiza reducerea aparatului de funcţionari publici. În şedinţa
Consiliului Naţional, din 1 9 noiembrie 1 9 1 8, acesta afirma: "Guvernul doreşte să
stea în contact cu populaţiunea, el vrea să se puie în legătură prin viu grai cu
poporul . Prin aceasta se va reduce munca strictă a organelor administrative" 1 52 .
Pentru a-şi susţine ideile referitoare la păstrarea autonomiei Bucovinei, I . Flondor a
încercat să obţină de la regele Ferdinand aprobarea pentru continuarea activităţii
Regionalei Căilor Ferate din Cernăuţi, argumentând această cerere prin rolul
deosebit al oraşului în transbordare, aflat la întretăierea a două l inii ferate capitale 
una care lega Marea Neagră cu cea Baltică şi cealaltă Odessa cu Cehoslovacia.
Direcţiunea nou-înfiinţată la Iaşi pentru Moldova, Bucovina şi Basarabia, arăta
1 . F londor, "extinsă asupra unui teritoriu atât de mare - cu trei provincii atât de
diferenţiate în limbă, obiceiurile, cultura şi mentalitatea populaţiuni lor - nu poate
satisface trebuinţele economice ale unui teritoriu prea mare" 1 5 3. Guvernul central,
·

op.

1 5 0 N. Ciachir, op. cit. , p. 97.
1 5 1 "Bucovina" . Ziarul românilor bucovineni (Cemăuti}, 1, 24 aprilie 1 9 1 9, p. 2. Apud FI. Pintescu,

cit., p. 253.
1 52 FI. Pintescu, op. cit. , p. 254.
1 53 Ibidem, p. 253-254.
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ignorând cererea lui 1. Flondor, a desfiinţat Regionala din Cernăuţi. Omul politic
bucovinean a susţinut şi ideea organizării unei reforme a codurilor civil şi penal,
introd!lcerea instituţiei notarilor publici, înfiinţarea cadastrului funciar1 54 .
I n ceea ce priveşte reforma agrară, 1. Flondor considera că trebuiau înfiinţate
moşii ţărăneşti prin împărţirea pământului ţăranilor chiaburi şi menţinerea
muncitori lor agricoli 1 55 • În şedinţa Consiliului Naţional Român, din 25 noiembrie
1 9 1 8, acesta, convins de forţa combativă a ţăranilor bucovineni, afirma: " Oară
ţăranii noştri bucovineni au săvârşit o altă faptă şi mai mare. Ei ne-au scăpat
datinile, legea şi limba strămoşilor noştri. Numai ţăranilor [ . . ] avem să le
mulţumim dacă ţara aceasta, după o vitregă stăpânire străină de peste 1 40 de ani, se
poate întoarce iară la mama ei "15 6• Aceste idei contrazic afirmaţia lui 1. Nistor,
conform căreia 1. Flondor ar fi fost "prea puţin apropiat de masele compacte ale
"157 .
tărănimii
'
În şedi nţa Consiliului Naţional Român din 1 3 februarie 1 9 19, s-a instituit o
comisie care urma să examineze proiectul legii de reformă agrară. Cu prilejul
alegerii membrilor acestei comisii, în care urmau să fie cooptaţi şi reprezentanţi ai
naţionalităţilor conlocuitoare, s-a produs un incident, care a adâncit d isensiunile
dintre 1. Flondor şi 1. Nistor: preşedintele CNR, D. Bejan a refuzat să dea cuvântul
lui A. Morariu, reprezentantul " glasiştilor" . Ca urmare a acestei situaţi i, " glasiştii "
s-au abţinut de la vot şi nici un partizan al lui 1. Nistor nu a figurat ca membru în
această comisie 1 58 •
Spre deosebire de 1. Flondor, în domeniul administrativ 1. N istor era adeptul
unei centralizări de tip liberal francez, promovând ideea conducerii provinciei fărfi
organe legislative şi executive proprii . În procesul de integrare, punea accent
deosebit pe forţa Regatului Român "văzut ca un factor eliberator căruia urmau să i
se subordoneze deplin şi rapid provinciile din fosta monarhie habsburgică prin
unirea lor necondiţionată" 1 59• În problema agrară, 1. Nistor a m i litat pentru
împroprietărirea ţăranilor fără pământ.
Referitor la raporturile românilor cu celelalte naţionalităţi, I. Flondor a
"- -?sfăşurat o pol itică tolerantă: " Trebuie să evit tot ce s-ar resimţi de populaţia
neromânească ca o nedreptate [ . . . ]. Mi s-a părut prudent a-m i impune rezerve
pentru ca această populaţie să nu aibă cuvinte de recriminaţiune înaintea lumii
civilizate. M-am ferit [ . . . ] de schimbări repezi şi radicale în convingerea că prin
măsuri pripite şi nechibzuite [ . ] s-ar compromite, poate ireproşabil, cauza bună a
"
neamului 1 60• Atitudinea lui I . Flondor faţă de minoritarii bucovineni a avut
.

. .

1 54 R. Economu, op. cit. p. 53.
1 55 " Glasul Bucovinei", I I, 29 mai 1 9 1 9, p. 2.
1 5 6 FI. Pintcscu, op. cit. , p. 253.
1 57 Ibidem.
1 5 8 Sextil Puşcariu, Sancta Administratia, în " Glasul Bucovinei" , II, 1 5/28 martie 1 9 1 9, p. 1-2;
Doina Alexa, op. cit. , p. 1 79; R. Economu, op. cit. , p. 50-5 1 .
1 5 9 Doina Alexa, op. cit. , p. 1 76.
160
FI. Pintescu, op. cit. , p. 254.
.
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rezultate eficiente: "Este îmbucurător faptul că, folosindu-mă de mij loace blânde
faţă de celelalte neamuri, mi-a succes că un număr mare de comune cu şcoli de altă
limbă au cerut spontan transformarea lor în şcol i româneşti "1 6 1 • Politica lui
I. F londor în ceea ce priveşte naţionalităţile conlocuitoare, a fost înţeleasă în unele
cercuri, ca o strategie prin care Bucovina trebuia ferită de influenţele venite din
Vechiul Regat: "Bucovina, care a stat 1 44 ani cu zăvoarele trase dinspre România,
să nu lase să se strecoare azi nici o palpitare de suflet românesc din Regat, pentru
că domnului Flondor îi e frică să nu sughiţe «naţionalităţile>> Dumnealui" 1 62.
În domeniul politicii faţă de naţional ităţi, I. Nistor a dat declaraţii ferme de
respectare a drepturilor lor, considerând că acestea "ştiu să se împace cu noua stare
de lucruri creată după unire"1 63• Istoricul însă a descris nedreptăţi le suferite de
români în anii stăpânirii austriece.
În privinţa poziţiei faţă de mişcările politice din Vechiul Regat, I. Flondor a
păstrat o atitud ine rezervată, caracteristică omului politic "deprins cu rigorile de
ţinută din Parlamentul austriac, obişnuit a privi de sus politica şi pe politicienii din
Vechiul Regat, acuzaţi pe drept de corupţie"1 64 . 1. Flondor era împotriva oricărui tip
de fuziune cu vreun partid pol itic din Regat, în virtutea existenţei unei "mentalităţi
nenorocite a Vechiului Regat, unde interesele de partid primează asupra oricărui alt
sentiment"1 65 • Omul politic bucovinean afirma în acest sens: "Fidel principiului de
a nu mă alătura, din cauze politice bine înţelese, nici unui partid istoric din Vechiul
Regat şi, prin urmare, de a nu lua parte la luptele între aceste partide, ţin să declar
că acuzaţiile mele se referă la grupul Al. Constantinescu - Nistor şi propagandiştii
lor"1 66• Deşi avea idei comune cu transilvăneanul Iuliu Maniu, Iancu F londor, într-o
scrisoare adresată acestuia, se declara împotriva fuziunii Partidului Naţional din
Transilvania cu Partidul Ţărănesc al lui Ion Mihalache, arătând că partidul lui
Maniu îşi va pierde, prin această fuziune, prestigiul şi importanţa sa. Poziţia lui
1. Flondor a fost sancţionată de gazeta ardeleană "Libertatea" (ale cărei idei au fost
publicate şi în "Glasul Bucovinei "), care se întreba retoric: "De ce această atitudine
şi la bucovinenii lui Iancu Flondor? Împotriva cui? Împotriva general ilor care au
scăpat Bucovina de robia ei de 1 40 de ani?" 167•
Datorită contextului politic care a caracterizat perioada alegerilor
parlamentare din noiembrie 1 9 1 9, gruparea politică a lui 1. Flondor n-a participat la
acestea, contestând şi rezultatele lor1 6 • Această atitudine a fost explicată tendenţios
de "glasişti" prin l ipsa de aderenţi : ţăranii vedeau în el un boier ridicat împotriva
1 6 1 Ibidem, p . 254.
1 62 Şt. Bosie, Ciocoismul în Bucovina, Glasul Bucovinei ", II, 1 8 iunie 1 9 1 9, p. 1 2.
"
163 Glasul Bucovinei ", II, 1 9 octombrie 1 9 1 9, p. 1 .
-

"
164 FI. Pintescu, op. cit. , p. 254.
1 65 Ibidem,
p. 254.
1 66 Ibidem, p. 255.
1 67 Glasul Bucovinei " , II, 26 octombrie 1 9 1 9, p. 2.
168 "Ideea lui 1. Flondor de a se abtine de la alegeri a fost sustinută şi de maghiarii din Ardeal.
Cf. " Glas� ! Bucovinei", II, 1 9 octombrie 1 9 1 9, p. 1 .
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reformei agrare, iar minorităţile erau dezamăgite de faptul că 1. Flondor le-a promis
că va iscăli clauza minorităţilor, având garanţii că se va schimba guvernul1 69•
Conflictul dintre 1. Nistor şi 1. Flondor a fost mediatizat în presa din
Bucovina, ecouri ale disputei celor doi fruntaşi politici fiind resimţite şi în presa
centrală. Ziarul care a reflectat în mod constant această dispută a fost " Glasul
Bucovinei ", organul de presă al "democraţilor unionişti " , care-I susţinea pe
1. Nistor170• O primă menţiune împotriva tendinţelor autonomiste a apărut în
numărul din 3 ianuarie 1 9 1 9, într-un articol omagia! dedicat lui 1. Nistor: " Vedem
că mulţi dintre cei care au fost în stare, într-un moment de înălţător entuziasm, să
voteze, fără nici o restricţie, actul unirii acum abia după câteva săptămâni, au
început să aibă fel de fel de nedumeriri " 1 7 1 • Într-o serie de articole publicate în
martie 1 9 1 9, G. Rotică acuza poziţia grupări i l u i 1 . Flondor, care invoca pericolul
angajării de funcţionari din Vechiul Regat, ca un argument pentru păstrarea unei
autonomi i provinciale. Atitudinea grupului flondorist era justificată de faptul că
neaj unsurile administraţiei româneşti - " nu din cauza instituţii lor ci a oamenilor" 1 72
- şi situaţia materială precară a funcţionarilor în perioada interbelică, au dus la o
declasare a statutului funcţionarului public, perceput, în comparaţie cu cel austriac,
care asigura forţa şi autoritatea statului . G. Rotică vedea în manifestarea unor
asemenea atitudini dovada perpetuări i unei mentalităţi influenţată de cei 1 44 de ani
de stăpânire austriacă: " Buni funcţionari cu elasticitate de acrobat în şira spinării :
iată moştenirea noastră d e la aşa mult lăudata Austrie. N u găsiţi că-i prea puţin
încât să credem că de aici, de la Cernăuţi, va răsări soarele României de mâine? Să
nu ne facem ridicoli ! ; Dincolo de aceste graniţe nu vedem decât «putregaiul>>, o
ţară coruptă [ . . . ] . În manifestarea acestui particularism îngrădit rezidă dovada
austriacismului din sufletul nostru " 1 73.
Atitudinea politică a lui 1. Flondor a fost criticată şi de A. Burac care, în
articolul Reflexii în jurul unui discurs, a comentat cuvântarea acestuia, ţinută la
Congresul învăţătorilor din Bucovina la 1 februarie 1 9 1 9 . " Prestigiul caracterului
. ău ŞI a meritelor din trecut - afirmă autorul - i-au hărăzit lui 1. Flondor să
169
Glasul Bucovinei", I l, 16 noiembrie 1 9 1 9, p. 2.
1 70 "La polemică a participat şi ziarul Viaţa nouă" (organul de presă al Partidului Social
"
Democrat), care-I susţinea pe 1. Flondor. Publicaţia a dezbătut disputa dintre 1. Nistor şi 1. Forgaci,

declanşată de faptul că manuscrisul lui Forgaci, despre situaţia din Bucovina, în care-şi exprima
pesimismul în cea ce privea evoluţia evenimentelor politice, catalogând atitudinea lui 1. Nistor drept
"
"arbitrară, bun plac, forţă, îngâmfare, abuz , n-a mai fost publicat. Cf. A. Morariu. Rechizitoru/
profesorului procuror, în "Glasul Bucovinei ", Il, 24 august 1 9 1 9, p. 3.
171 ,.Glasul Bucovinei", I l, 3 ianuarie 1 9 1 9, p. l . Apud R . Economu, op. cit. , p. 53.
172
Al. !eşan, Viaţa socială în Bucovina după unire, p. 223. Gh. Grigorovici semnala cu regret
faptul că funcţionarii români din Bucovina, mai ales cei din jandarmerie, se purtau mai rău decât o
făceau cei austrieci. Cf. "Glasul Bucovinei", lll, 29 iulie 1920, p. 1-5 .
1 73 G . Rotică, Lăcustele, î n Glasul Bucovinei ", Il 2 0 februarie/5 martie 1 9 1 9, p . 1 ; Jdem,
"
Dintr-un colţ al României Mari. Ecouri bucovinene (1 918-1 920), Bucureşti, Editura Cartea
Românească, f. a., p. 7, 1 6.
,
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prezideze evenimentele din toamna anului, dar acum are îndoieli asupra umru
. .
"
necond 1ţ10nate 1 74 .
Momentul culminant al atacurilor împotriva lui 1. Flondor a fost declanşat de
"
interviul lui 1 . Nistor publicat, la 1 5 martie 1 9 1 9 în ziarul "Patria din Cluj .
"
Ministrul Bucovinei a semnalat " zvonul că în provincie se manifestă o m işcare
autonomistă, condusă de I. Flondor, care are ca scop asigurarea unei cât mai largi
autonomii pol itice şi administrative. Flondor era acuzat că face numiri de
funcţionari (prefecţi, secretari de serviciu), prin încălcarea articolului 1 O din
decretul-lege 3 74511 8 decembrie 1 9 1 8, funcţionari care ar fi putut influenţa
realizarea unei reforme agrare îndepărtate de principiile radicale în baza cărora a
"
fost concepută de " glasişti . Prin amploarea învinuirilor aduse modului cum era
administrată Bucovina sub conducerea lui 1. Flondor şi prin menţionarea expresă a
numelui acestuia, interviul lui I . Nistor poate fi considerat " declanşatorul" crizei
bucovi nene 1 75•
"
O notă aparte în seria articolelor publicate în ziarul " Glasul Bucovinei
referitoare la conflictul Nistor - Flondor este dată de articolul din 1 9 martie 1 9 1 9,
"
care a salutat apariţia ziarului " Bucovina , apreciindu-se Programul publicat în
primul număr, mai ales din punctul de vedere al faptului că acesta coincidea, în
"
multe privinţe, cu cel al glasiştilor. " Din discuţii lipsite de patimă va ieşi lumină s-a
concluzionat în finalul articolului 1 76. Totuşi, atacuri le din partea ziarului " Glasul
"
Bucovinei au continuat. În articolul Problema naţională177 Al. Procopovici a
criticat atitudinea lui I . Flondor, care a promis naţionalităţii germane licee în limba
maternă: "Numai la Bucureşti - afirma autorul - se poate hotărî asupra şcolilor în
l i mbile naţionalităţilor". Al. Procopovici, încercând să-şi explice cauzele apariţiei
"
" crizei bucovinene , era de părere că pe l. Flondor " 1-a asediat vechiul nostru
"
pol iticianism , ce se simţea primejduit după anul 1 9 1 8 de legi prea strânse cu
Bucureştiul. De aici au început dificultăţi le de colaborare cu guvernul central,
dificultăţi care au generat un dublu confl ict al lui 1 . Flondor cu 1. Nistor şi cu
guvernul central. Merită a fi menţionată concluzia autoru lui, care era încrezător în
bunul mers al lucrurilor 1 78•
"
Ziarul " Bucovina , care-I susţinea pe l. Flondor, n-a participat iniţial la
această polemică, oponentul lui 1. Nistor preferând să se adreseze direct guvernului
"
central de la Bucureşti pentru a se impl ica în rezolvarea " crizei bucovinene . La 1 4
aprilie 1 9 1 9 1. Flondor s-a întâlnit c u M. Pherekyde, prim ministru ad interim în
guvernul României (Ion 1 . C. Brătianu reprezenta ţara la Conferinţa de Pace de la
Paris), prezentându-i principalele sale revendicări privind administrarea Bucovinei 1 79
1 74 Glasul Bucovinei ", I l, 13 martie 1 9 1 9, p. 1 . Apud R. Economu, op. cit. , p. 53.
"
1 75 R. Economu, op. cit., p. 54; Doina Alexa, op. cit. p. 1 82.
1 76 Glasul Bucovinei " , II, 19 martie 1 9 1 9, p. 1 . Apud R. Economu, op. cit. , p. 54.
1 77 "Glasul Bucovinei ", I I, 26 martie 1 9 1 9, p. 1 . /bidem, p. 54.
1 78 "Al. Procopovici, Criza, în Glasul Bucovinei ", II, 13 aprilie 1 9 1 9, p. 1 .
"
1 79 Textul notei verbale s e regăseşte în 1 . Nistor, Istoria Bucovinei, p . 407-408.
.
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care, dacă nu erau soluţionate până la 1 5 aprilie 1 9 1 9 atrăgeau demisia sa. Acestea
se refereau la respectarea decretului-lege nr. 3 7451 1 9 1 8 privind organizarea
Bucovinei, menţinerea Direcţiei căilor ferate din Bucovina, organizarea imediată a
Jandarmeriei, asigurarea combustibilului necesar efectuării lucrărilor agricole,
organizarea Siguranţei statului. Pe lângă aceste revendicări cu caracter
administrativ, intervenţia lui 1. Flondor a tăcut referiri şi la doi membri din
guvernul Bucovinei, Al. Constantinescu şi 1. Nistor, pentru acesta din urmă
cerându-se excluderea de la conducerea Bucovinei1 80. Flondor considera că
accelerarea procesului de românizare a provinciei ar avea urmări nefaste pentru
societatea bucovineană: "[ . ] aproape toate măsurile luate de Consiliu în
chestiunea bucovineană, în special din partea domnului ministru Constantinescu şi
aj utorul dumnealui, ministrul Ion Nistor, sunt de aşa natură că, apreciate în mod
obiectiv, ele se prezintă ca o d istrugere a administraţiei Ţări i"181 . Evitând luarea
unei hotărâri ferme, având în vedere complexitatea situaţiei şi poziţia sa de
interimat, M. Pherekyde i-a solicitat lui 1. Flondor să trateze aceste probleme direct
cu Ion 1. C. Brătianu, atunci când se va întoarce de la Paris. Cum la acea dată nu se
ştia cât va l ipsi Brătianu din ţară, Flondor s-a adresat regelui Ferdinand, la 3 / 1 6
aprilie 1 9 1 9, prezentându-i u n raport în care îşi expunea principiile sale privind
administrarea Bucovinei. În condiţii le în care regele a evitat să dea un răspuns
imediat, ministrul bucovinean şi-a dat demisia.
Înainte de a se întoarce la Cernăuţi, 1. Flondor, prin interviurile pe care le-a
dat, în perioada 1 7- 1 9 apri lie 1 9 1 9, publ icaţi ilor " Epoca" (oficiosul Partidului
Conservator), " Chemarea" (organ independent) şi " Îndreptarea" (ziarul Ligii
Poporului), şi-a exprimat poziţia în ceea ce priveşte " criza" care s-a declanşat în
viaţa pol itică a provinciei, aducând argumente privitoare la atitudinea pe care a
decis s-o adopte. Atacând vehement "opera de corupţie a agenţilor domnilor
Constantinescu şi a operei Partidului Liberal" 1 82 , Flondor şi-a exprimat părerea
că, deşi nu va avea nici o acţiune politică comună cu Partidul conservator sau
liberal, va conlucra cu toate elementele care, pe baza unui program democratic,
�oresc să contribuie la consol idarea României Mari . Deşi ulterior a încercat, prin
scrisoarea trimisă la 24 aprilie 1 9 1 9 ziarului " Universul " (Bucureşti), să atenueze
vehementa atacurilor la adresa PNL, precizând că s-a referit doar la grupul lui
Al. Constantinescu şi al " propagandiştilor" săi, ruptura cu liberali i a fost decisivă
ş i a condus, în final, la îndepărtarea lui 1. Flondor de la conducerea administraţiei
Bucovinei 1 83•
1 . Flondor a încercat să clarifice şi acuzaţiile ce i se aduceau în privinţa
tergiversării reformei agrare, afirmând că în Bucovina, proiectul legii de reformă
.

1

.

R. Economu, op. cit. , p. 55.
FI. Pintcscu, op. cit. , p. 255.
1
82 Actele de corupţie se refereau la favorurile pe care le făceau agenţii liberali, indemnati de
Al. Constantinescu, în ceea ce privea aprovizionarea Bucovinei.
1
8 3 R. Economu, op. cit. , p. 56.
80
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agrară a fost bazat pe principii mai radicale decât cele expuse în proiectul legii
agrare din Vechiul Regat. Legea bucovineană prevedea constituirea de moşii
ţărăneşti ind ivizibile şi neipotecabile, iar maximum de prioritate agrară era fixat la
200 ha, faţă de 500 ha, cum prevedea legea agrară în Vechiul Regat 1 8� .
Referitor la motivele care I-au determ inat să demisioneze, 1 . Flondor afirma
că Bucureştiul privea cu totală indiferenţă hotărâri le luate la Cernăuţi, atribuţi ile
sale, fixate prin decretul lege de admin istrare a Bucovinei, nefiind respectate de
guvernul central (a exemplificat cu acţiunea de desfiinţare a Direcţiei Căii ferate
din Cernăuţi, care s-a făcut fără acordul său). În ceea ce privea persoana lui
r: N istor, F londor a mărturisit că nu are resentimente personale faţă de acesta,
dimpotrivă, el a fost acela care 1-a propus ca min istru în guvernul central, dar a
cerut ulterior îndepărtarea din guvern pentru faptu l că era impl icat în acte de
85
corupţie, legate de aprovizionarea Bucovinei cu alimente 1 •
Ca răspuns la ideile exprimate de 1 . Flondor, PNL a publ icat în ofic iosul
partidului, " Vi itorul " (4/ 1 7 apri lie şi 1 0/23 apri lie 1 9 1 9), poziţia sa referitoare la
confl ictul care a declanşat " criza bucovineană" . Negând acuzaţi ile care i s-au adus
şi exprimându-şi părerea, prin M. Pherekyde, asupra cauzelor care au dus la
demisia omului politic bucovinean - prezenţa lui 1 . Nistor în guvern şi
nemulţumirea lui Flondor legată de faptul că unele decizii ale sale erau privite la
Bucureşti ca acte de depăşire a atribuţii lor ce-i reveneau - PNL, în calitate de
mediator al conflictului, a acceptat demisia lui l. Flondor, ca singură soluţie
posibilă de rezolvare a difercndelor. De altfel, în acelaşi ziar s-a publ icat şi
comunicatul guvernului, care anunţa acceptarea demisiei de către regele Ferdinand,
specificându-se că aceasta s-a datorat unor neînţelegeri de guvernare referitoare la
reguli le stabi lite prin decretu l-lege pentru administrarea Bucovinei 1 86 •
Acceptarea demisiei lui 1. Flondor nu a dus la o rezolvare a "crizei
bucovi nene" , viaţa pol itică bucovineană fi ind marcată şi în continuare de tensiuni.
Grupul flondorist şi-a continuat activitatea pol itică. Ziarul " Bucovina" , organul de
presă al acestei grupări, a publ icat, în perioada apri lie - iunie 1 9 1 9 o serie de
articole care justificau atitudinea omului politic bucovinean . Tranziţia lentă,
moderată şi evolutivă, fără convu lsii sociale şi ţinându-se cont de structura etnică a
provincie ar fi asigurat o bună dezvoltare a societăţii bucovinene în cadrele statu lui
român. I nteresant este că aceleaşi idei au fost exprimate şi de I. Nistor, într-o
declaraţie făcută ziarului " Morgenblatt" (26 aprilie 1 9 1 9), dar afirmaţiile au fost
puse la îndoială de Gh. Grigorovici, marcantă personalitate politică bucovineană,
care-i acuza pe "glasişti " că forţează ritmul de român izare a provinciei 1 87 •
Disputa de idei a continuat şi în paginile ziaru lui "Glasul Bucovinei " care, la
aniversarea celor 1 00 de t1 umere, şi-a exprimat opin iile asupra bilanţului activităţii
184

Ibidem, p. 56-58.
Ibidem.
Ibidem, p. 57.
1 87 Ibidem, p. 66.

1 85
1 86
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sale şi a rolului pe care l-a avut în susţinerea lui 1. Nistor şi a polemicii cu ziarul
"
" Bucovina . În privinţa acţiuni i de sprij inire a guvernului central, se afirma că
acesta a fost susţinut " nu pentru că e liberal ci pentru că este guvernul României
Mari" . Se specifica, de asemenea, că lupta pentru românism a ziarului " Glasul
Bucovinei " a împiedicat apariţia unui " regionalism intolerant şi dăunător" 1 88
Comparând cele două grupări politice apărute în urma declanşării " crizei
bucovinene", G. Rotică aprecia că gruparea lui 1. Flondor era " cea mai puternică
coaliţie pe care a cunoscut-o vreodată [ . . . ] viaţa de compromisuri a politicii
bucovinene" spre deosebire de gruparea lui I. N istor, " o grupare moderată,
împotriva căreia s-au coalizat toate resturile de austriacism din Ţara noastră" 1 89• În
pagini le aceleiaşi publicaţii, V. Şesan afirma despre Flondor că " apără o naţiune
bucovineană, ce nu e identică cu cea din România", militând pentru " autonomia
naţională bucovineană" şi apărarea drepturilor naţiunii bucovinene. Autorul găseşte
şi o explicaţie a acestei atitudini: " [ . ] sistemul infernal austriac, care a fost în
stare să creeze din o parte de Români nişte pocituri de homo bucovinensis, cărora
încă şi astăzi le pare nepotrivit a fi guvernaţi de Regele tuturor românilor şi de
guvernul central de la Bucureşti " 1 90. Atitudinea lui 1. Flondor a fost comentată şi de
D. Marmel iuc, care-şi explica poziţia acestuia prin concepţiile pe care le-a avut
chiar din perioada realizării unirii, citând o afirmaţie a acestuia în care regreta actul
de la 1 9 1 8, afirmând 'că n ici un motiv de ordin sufletesc nu 1-a determinat să
accepte unirea necondiţionată19 1 • Într-un alt articol, de pe poziţii conciliante,
redacţia ziarului " Glasul Bucovinei" îşi exprima regretul că, deşi interesele
ambelor grupări au fost comune, cauza apariţiei conflictului s-a datorat faptului că
idealul comun pentru care s-a luptat " noi nu l-am putu desface de încătuşarea unor
vechi interese şi cointeresări [ . . . ]. Noi, democraţii, l-am îmbrăţişat cu toată
dragostea şi încrederea (pe 1. Flondor n.n.) [ . . ] , dar 1-a învins vechiul politicianism
cu resentimente austriece" 1 92•
După demisia lui 1. Flondor din funcţia de ministru delegat pentru
dministrarea Bucovinei1 93, acceptată la 1 5/ 1 6 aprilie 1 9 1 9, însoţită de cea
secretarilor de stat aleşi în şedinţa Consiliului Naţional Român, din 1 2 noiembrie
1 9 1 8, 1. N istor a preluat aceste prerogative, rămânând şi ministru delegat cu
problemele Bucovinei în guvernul central. În condiţiile în care tensiunile politice
nu se aplanaseră, s-a încercat o ultimă soluţie - concilierea printr-un arbitraj . Ideea
. .

.

1 88 Glasul Bucovinei ", Il, 20 aprilie 1 9 1 9, p. 1 -2; R. Cândea, Ion Nistor, in Calendarul
"
"
«Glasul Bucovinei)) pe anul 1 927", Cernăuţi, 1 927, p. 34-35.
1 89 G. Rotică, Ei şi noi, in "Glasul Bucovinei ", Il, 24 aprilie 1 9 1 9, p. l .
1 90 V. Şesan, Cine răspunde, in Glasul Bucovinei " , II, 27 aprilie 1 9 1 9, p . 3-4.
"
1 9 1 D. Marmeliuc, Medeea Bucovinei, in Glasul Bucovinei ", Il, 8 iulie 1 9 1 9, p. 2.
"
1 92 "Glasul Bucovinei", II, 22 octombrie 1 9 1 9, p. l .
1 93 Demisia lui 1. Flondor şi retragerea sa ulterioară din viaţa politică au fost considerate de
unii oameni politici (N. Iorga, Al. Averescu) ca acţiuni prea categorice, care nu au lăsat loc discuţiilor
şi medierilor. Cf. N. Ciachir, op. cit. , p. 98.
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i-a aparţinut lui N. Iorga 1 94, iar generalul Petala, cel care 1-a înlocuit pe generalul

1. Zadik, comandantul Diviziei a VIII-a de Infanterie, urma să obţină acordul lui
1. Nistor şi I. Flondor. În acest sens, la 22 mai 1 9 1 9, generalul Petala s-a adresat în
scris celor doi. Dacă 1. Nistor şi-a dat acordul imediat, 1. Flondor, invocând faptul

că nu este la curent cu situaţia politică din Bucovina, a afirmat că nu se poate
pronunţa asupra arbitrajului. Pentru a putea lua o decizie, 1 . Flondor a solicitat
aprobarea desfăşurării unei adunări, care a şi avut loc, la 2 iunie 1 9 1 9. La această
"
întrunire, " punctul culminant al opoziţiei faţă de măsurile lui 1. Nistor 1 95, au
participat partizani ai lui Flondor din Consiliul Naţional Român, reprezentanţi ai
Partidului Social Democrat şi ai comunităţilor etnice. La această " adunare pol itică
"
internaţională 1 96 s-au discutat probleme de pol itică locală şi de interes general
românesc: s-a cerut instituirea unei administraţii proprii a Bucovinei, în condiţiile
asigurării unei autonomi i a provinciei, de către un consiliu administrativ alcătuit
din reprezentanţi i tuturor naţionalităţilor şi partidelor politice. În cadrul acestei
întruniri, reprezentaţii evreilor, ucraineni lor şi germanilor, criticând administraţia
românească, au specificat faptul că, neoferindu-li-se garanţii, ei nu şi-au dat încă
"
" învoirea alipirii " cu România, care reprezenta " puterea de ocupaţie 1 9 7. La finalul
lucrărilor, adunarea a adoptat şi o moţiune198• Într-un răspuns adresat lui N. Iorga,
care dezaprobase conţinutul moţiuni i 1 99, Flondor a afirmat că rostul adunării a fost
acela de a evita nemulţumirea naţional ităţilor şi a anihila consecinţele pe care
aceasta le-ar fi avut asupra României, care participa la Conferinţa de Pace de la
Paris200• Asumându-şi răspunderea pentru cele discutate în cadrul lucrărilor
adunării, Flondor a afirmat că nu administraţia românească a fost criticată ci modul
în care se guvernează, fără Parlament, prin decrete legi. Nu s-a cerut un parlament
al Bucovinei, ci s-a urmărit să se dea o unitate politică Bucovinei . Motivele pentru
care a fost convocată adunarea erau legate, aşa cum afirma Flondor, de obligaţia pe
care şi-o asumase acesta de a da provinciei maximum de protecţie, în spiritul
legilor şi a constituţiei româneşti201 .
În urma revocării generalului Petala, arbitrajul nu a mai avut loc. Cele două
grupări şi-au continuat activitatea, urmărind propria lor linie politică. 1. Nistor a
"
"
194
"Glasul Bucovinei , III, 26 iunie 1 920, p. 1 . De altfel, istoricul avea "supărări politice în
ceea ce �rivea Bucovina, nefiind de acord cu unele optiuni exprimate de fruntaşii politici bucovineni.
1 5 Doina Alexa, op. cit., p. 1 9 1 .
1 96 A . Morariu, Reflexiuni asupra adunării domnului Flondor, î n
Glasul Bucovinei ", II,
"
5 iunie 1 9 1 9, p. 1-2.
197 Glasul Bucovinei ", Il, 26 iunie 1 9 1 9, p. 3.
"
1 98 R. Economu, op. cit. , p. 67--68; Doina Alexa, op. cit. , p. 1 9 1 .
199 Atitudinea lui Iorga în ceea ce-l privea pe 1. Flondor a fost oscilantă. Intr-o scrisoare
anterioară, datată 1 8 februarie 1 9 1 9, acesta îl asigurase "de concursul său pentru a îndrepta Bucovina
spre românism, ferind-o de otrava vechiului şi incorigibilului [ . . . ] politicianism oriental", asumându-şi
responsabilitatea de a sta oricând la dispozitia lui Flondor "pentru a servi cauza căreia şi eu mi-am
închinat viata" . Cf. R. Economu, op. cit. , p. 68.
200
De altfel, conflictul politic din Bucovina s-a desfăşurat şi in culisele delegatiei României la
Conferinfa de Pace. Cf. Doina Alexa, op. cit. , p. 1 9 1 .
20
R. Economu, op. cit. , p. 68.
•
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înfiinţat, Ia 1 5 septembrie 1 9 1 9, Partidul Democrat a l Unirii. I. Flondor şi gruparea
sa s-au apropiat de generalul Al. Averescu, l iderul Ligii Poporului.
Conflictul dintre cei doi oameni politici bucovineni s-a rezolvat, aparent, prin
"
demisia lui Flondor, dar efectele " crizei bucovinene au fost resimţite în societatea
bucovineană. Diferenţele de vârstă, origine socială, concepţii politice, au dus la
ruptura dintre cei doi pol iticieni, care aveau păreri diferite asupra rolului ce trebuia
jucat de Bucovina în cadrul României întregite . 1. Nistor era adeptul unui mod de
gândire etatistă, de tip francez, pe când 1. Flondor avea o concepţie organicistă,
evoluţionistă, de natură germană, poporul fiind privit ca un organism viu: "[ . . . ] în
momentul unirii lor, cele patru neamuri ale neamului nostru nu reprezentau o
cultură unitară, cum ar fi de dorit pentru un stat naţional omogen [ . . ] ; aceste patru
ramuri se prezintă astăzi cu mult mai puţin unificate sufleteşte decât înaintea
"
unificării politice 202 •
În fapt, conflictul dintre Flondor şi Nistor a fost " conflictul dintre două elite,
1. N istor, fiind reprezentantul tipic al noii el ite bucovinene, ce dorea să obţină
monopolul puteri i în Bucovina, având poate şi resentimente de natură socială faţă
"
de vechea elită românească 203. ·
În ceea ce priveşte modul de administrare a Bucovinei, a triumfat concepţia
lui l. N istor, dar felul în care a fost realizată integrarea, prin intermediul unor
funcţionari necinstiţi, a adus la apariţia unei stări de nemulţumire în societatea
bucovineană. Deşi resentimentele populare împotriva " regăţenilor" s-au aplanat în
timp, bucovineni i au rămas cu nostalgia eficienţei administraţiei austriece. Vorbind
"
despre " consolidarea sufletească a naţiunii , E. Speranţia, profesor universitar la
Cluj, îşi exprima regretul că aceasta era afectată de perpetuarea unor mentalităţi
provinciale: " Paguba pe care a pricinuit-o vieţii noastre naţionale acest singur
cuvânt («regăţean» - n.n.), unealtă de dezbinare, ne face să l)e gândim că ar trebui
ca într-o zi tinerimea conştientă şi însufleţită de dorul românismului integral, să
întreprindă o solemnă înmormântare simbolică a cuvântului «regăţean», făcând
legământul faţă de Dumnezeu şi în amintirea eroilor căzuţi în războaiele neamului,
"
l e a nu mai rosti niciodată această vorbă 204 .
Chiar dacă au avut concepţii politice diferite, cei doi bucovineni au fost
animaţi de incontestabile sentimente de patriotism, fiind sensibili la problemele
români lor din Bucovina, urmărind cu aceeaşi convingere, dar în modalităţi d iferite,
unificarea provinciei cu România. S ingura poziţie obiectivă, aşa cum afirma Doina
"
Alexa205 , în aprecierea evenimentelor istorice legate de " criza bucovineană este
aceea în care se apreciază deopotrivă rolul celor doi oameni politici în procesul de
realizare a unirii, avându-se în vedere cele două momente ale acesteia:
27 octombrie şi 28 noiembrie 1 9 1 8 şi cele două personalităţi care le-au marcat,
.

20 2 FI. Pintescu, op. cit. , p. 255.
203 Ibidem, p. 257.
204
E. Speranţia, Câteva cuvinte despre consolidarea sufletească, în T. Albani, op. cit. , p. 372-374.
205
Doina Alexa, op. cit. , p. 1 1 2-1 1 3 .
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1. Flondor şi 1 . Nistor. Chiar dacă Flondor a părăsit scena pol itică, nimeni nu i-a
putut contesta patriotismul său, verificat în lupta pentru unirea Bucovinei,
consecvenţa convingerilor politice, integritatea sa morală. Însuşi regele Ferdinand a
apreciat calităţile sale, fiind conştient de prestigiul personalităţii omului pol itic
bucovinean206 . T. Sauciuc-Săveanu afirma că persoana lui 1. Flondor merita, după
unire, altă apreciere, în virtutea faptului că el a fost "singurul chemat, în baza
trecutului său naţional, să coordoneze însufleţirea zilelor din toamna anului 1 9 1 8"
şi "avea de multă vreme intuiţia clară a necesităţii şi a momentului apropiat de
întregire a neamului românesc" . T. Sauciuc-Săveanu îndemna "să reîmprospătăm
în inimile noastre icoana acestui caracter de granit, pentru ca naţionalismul şi
patriotismul lui să servească exemplu viu generaţiei care s-ar părea că, sau nu are
nici un ideal, sau înclină să importeze idealuri şi formule străine"207.
Administrarea Bucovinei s-a făcut, după demisia lui I. Flondor, de către
1. Nistor, în baza prevederilor decretului-lege nr. 3 745 , a legilor austriece rămase
în vigoare şi a ordonanţelor emise pe plan local. Prima măsură a lui 1. Nistor, care
cumula cele două funcţii, de ministru delegat cu sediul la Cernăuţi şi ministru în
guvernul central, a fost numirea de noi secretari de serviciu, în locul celor care şi
au dat dem isia, odată cu 1 . Flondor. Astfel au fost numiţi: 1. Toma - secretar de stat
şef, V. Bodnărescu - secretar de stat la Interne, E. Mandicevschi - secretar de stat
la Justiţie, N. Prelici - secretar de stat la Finanţe, G. Tofan - secretar de stat la
Instrucţiune, Şt. Saghin - secretar de stat la Culte, F. Doboş - secretar de stat la
Agricultură, M. Hacman - secretar de stat la Industrie şi Comerţ, T. Vicol secretar de stat la Lucrări Publ ice, O. Gheorghian - secretar de stat la Salubritate208•
Perioada 2 ianuarie 1 9 1 9 - 5 apri lie 1 920, când Bucovina a fost condusă prin
min iştri delegaţi şi Secretariate de Serviciu locale, poate fi considerată prima etapă
a integrări i Bucovinei în cadrele statului român. A fost o etapă tranzitorie, care a
asigurat o treptată încadrarea a provinciei, prin legi unice, aplicate pe întreg
teritoriul ţării, în sistemul administrativ al României Mari. Demisia din apri lie 1 9 1 9
a lui I . Flondor din funcţia de ministru delegat cu administraţia Bucovinei şi
înlocuirea lui cu 1. Nistor au accelerat procesul de unificare, în sensul unei mai
rapide încadrări a Bucovinei în sistemul central de conducere şi organizare a
statului unitar român.
Părerile diferite asupra modalităţilor de trecere a provinciei sub suveranitatea
României şi a formelor de organizare a acesteia, prin menţinerea unei relative
autonomii sau prin centralizare instituţională, au generat o dispută de idei, cu
accente politice, care însă avea un numitor comun: " reformele ce se vor face, să
înlesnească unificarea în toate cu părţile celelalte ale teritoriului românesc"209•
206

R. Economu, op. cit. , p. 77.
T. Sauciuc-Săveanu, Comunicare făcută în ziua de 27 octombrie 1 933, la Festivalul
organizat de Societatea pentru Cultură din Cernăuţi, cu ocazia împlinirii a 15 ani de la Constituanta
Bucovinei, Cernăuţi, Tipografia Universităţii Cernăuţi, f. a., p. 9.
208 R. Economu, op. cit. , anexa XXX, p. 1 72.
209 Al. Procopovici, Cincisprezece ani de la unire, p. 24-25.
207
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1 93

La un an de la unirea Bucovinei cu România s-a apreciat că "într-o luptă
continuă, uneori făţişă, de cele mai multe ori, însă, !atentă, ideea românească, aceea
a reintegrări i poporului român din Bucovina, în toate drepturile sale, a păşit înainte,
conştientă de dreptatea revendicărilor sale [ . . . ] . Întocmiri de noi aşezăminte şi
cârmuire, de dreptate şi cultură românească sunt pe cale de a lua fiinţă, şi atâtea
alte lucruri de obştesc folos sunt în pregătire şi în studiu [ . . . ] potrivit unui bogat
program de românească ş i democratică îndrumare a vieţii noastre publice"2 1 0 • Deşi
opera de unificare debutase prin iniţierea unor măsuri care să conducă la rapida
integrare a Bucovinei în spaţiul românesc, L. Marian, şeful învăţământului
profesional particular din Basarabia, vizitând Bucovina, în anul 1 9 1 9, constata "cât
de puţin s-a lucrat de la unire pentru naţionalizarea Bucovinei "21 1 .
Die Vereinigung der Bukowina mit dem Konigreich Rumanien.
Die politisch-administrative Integration (Il)
(Zusammenfassung)

Die Studie priisentiert einige Aspekte beziiglich der Integration der Bukowina im rumănischen
Raum in der Periode Januar 1 9 1 9 - April 1 920, als die Provinz von delegierten Ministern und Iokalen
Dienstsekretariaten geflihrt wurde. Es werden die Meinungen der Bukowiner Politiker analysiert,
hinsichtlich des Obergangs der Bukowina zur rumănischen Verwaltung, des Konflikts zwischen Ion
Nistor und Iancu Flondor, der gesetzlichen Verănderungen in der Organisierung der Provinz, sowie
der 5konomisch-sozialen Massnahmen, die in dieser Periode getroffen wurden.
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A. Morariu, Continuitatea unei opere, în "Glasul Bucovinei", Il, 23 decembrie 1 9 1 9, p. 1 .
"Glasul Bucovinei", II, 28 aprilie 1 9 1 9, p. 5.
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CATINCA AGACH E

1. Interesul privind alcătuirea acestei lucrări a pornit de la constatarea
existenţei unei corespondenţe între numele acestei aşezări moldoveneşti şi cel al
localităţii maramureşene Dragomireşti, precum şi de la istoria renumitului complex
arhitectural .
Pentru realizarea lucrării s-a folosit Chestionarul toponimie şi Ancheta
toponimică, de Dragoş Moldovanu.
Ancheta a avut ca informator principal pe Tanase Al �xandru, din satul
Mitocaş, în vârstă de 53 de ani, muncitor, un foarte bun cunoscător al locurilor
comunei.
Ca informatori secundari au fost folosiţi localnici, câte unul pentru fiecare
sat: Tatar Emilian, în vârstă de 65 de ani, 5 clase, pensionar, pentru satul
Dragomirna; Artenie Petrov, 6 1 de ani, 7 clase, pensionar, lipovean care vorbeşte
româneşte şi ruseşte, pentru satul Lipoveni; Loghin Constantin, 67 de ani, 7 clase,
pensionar, pentru satul M itoc.
II. Comuna are în componenţa sa patru sate Dragomirna la nord, Mitocaş,
la est, Lipoveni la vest ş i Mitoc, satul de centru - întinzându-se pe o suprafaţă de
5 000 ha.
Vatra actuală a comunei n-a fost dintotdeauna pe aceleaşi locuri, ci mai
înspre sud-est, de unde s-a strămutat pe arealul Mitocaşului, prin deplasări ale
populaţiei din calea deselor invazii, spre acele Prisăci care au constituit, în timp,
noua vatră de sat.
Cel mai vechi nume cunoscut al comunei este acela de Dragomireşti, ce
provine de la românii maramureşeni. Originari din Cuhea şi Dragomireşti, aceştia
au trecut în Moldova, o dată cu venirea voievodului Dragoş, şi au întemeiat aici noi
aşezări, denumindu-le după cele lăsate acasă. O parte d intre oamenii care I-au
însoţit pe voievod s-au stabi lit, în timpul scurtei domnii a acestuia, a fiului său Sas,
sau a nepotului Bale, mai întâi, în satul Ruscior, situat pe actualul teritoriu al
cartierului lţcani (Suceava), şi ulterior, ceva mai spre nord, pe actualul loc al
Mitocului. Aici au construit o bisericuţă din lemn ( 1 3 5 8), asemănătoare cu
-

'

Toponime culese, în anul 1 980, prin anchetă directă.

Analele Bucovinei, X, 1, p. 1 95-2 1 3, Bucureşti, 2003
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Bisericuţa lui Dragoş din Maramureş, în j uru l căreia s-au adunat şi locuitorii din
vechea aşezare de pe Ghidion. Numele noii aşezări a fost dat după cel al localităţii
maramureşene, aflate pe cursul superior al Izei, Dragomireşti. Această denumire a
şters din memoria sătenilor numele vechii aşezări de pe Ghidion. Câteva
similitudini, în ceea ce priveşte numele de familie mai des întâlnite, între
Dragomireştii din Maramureş (Aiexe, Pentescu, Vatamaniuc, Andrii ş.a.) şi
Dragomireştii de lângă Suceava (Aiexiuc, Pentiuc, Vatamaniuc, Andriuc ş.a.),
dincolo de specificitatea unor sufixe ucrainene (-iuc şi -o viei) pentru spaţiul
sucevean, susţin explicaţia menţionată. Totuşi, se pare că în sat a existat şi un
anume boier Dragomir, dar, cum nu s-au găsit urme ale vreunei curţi boiereşti, în
afara celei aparţinând boierului Creangă de pe locul fostu lui sat Ruscior, această
ipoteză este puţin probabilă. Amândouă explicaţi ile sunt cunoscute de săteni, dar
dovezi sigure lipsesc în ambele cazuri. Cert este faptul că, în anul 1 5 87, domnul
Moldovei, Petru Şchiopul a dăruit ostaşului Ilie Crimcovici - viitorul monah
Anastasie Crimca ( 1 629) - moşia Dragomireşti, ca răsplată pentru o binefacere faţă
de domnitor în lupta împotriva cazacilor.
Minte luminată, de formaţie uman ist-renascentistă, Anastasie Crimca a fost
unul dintre boierii care au întâmpinat cu entuziasm încercarea de unire a celor trei
ţări române în 1 60 1 , depunând j urământ în faţa lui Mihai Viteazul. Mare cărturar şi
om politic, Anastasie Crimca şi-a petrecut o parte de timp în bibliotecile de la
Putna şi Galata, iar sub Movileşti a făcut parte din Sfatul Ţări i. Devenit călugăr, a
fost ales episcop de Roman ( 1 605) şi m itropolit al Moldovei ( 1 608-1 6 1 7, 1 6 1 91 626). Vocaţiei sale de ctitor i se datorează înălţarea, pe moşia Dragomireşti, a
unei impozante construcţii rel igioase, cu aspect de cetate medievală, cunoscută sub
denumirea de Mănăstirea Dragomirna. În anul 1 602, aj utat de boierii Lupu şi
S imion Stroici, sprij initori ai familiei domnitoare a Movileştilor, a ridicat biserica
m ică a Dragom irnei, în zona în care fusese o bisericuţă de lemn, num ită Bisericuţa
de maici de pe Huc, apoi un schit de călugări. Cunoscută ca Bisericuţa Schitului, ea
se află astăzi în cimitirul ce-i poartă numele, situat lângă zidurile mănăstirii.
Hramu l acestei bisericuţe - Sf. Ilie Enoh Blagoslavul - cu o vechime foarte
1
mare , denotă, după părerea arhiereului Marius Creţulescu, existenţa, mai înainte, a
unor alte aşezăminte religioase, de la care acesta a fost preluat. Deşi de proporţii
reduse, fără pronaos, m ica ctitorie are câteva elemente remarcabile, care vor fi
preluate în construcţia biserici i celei mari: pridvorul abisal deschis în patru arcade,
cele trei ferestre ale altarului, arcurile în acolade, şi, mai ales, planul dreptunghiular
al clădirii şi decoraţia exterioară din cărămidă smălţuită.
Lângă acest mic şi neîncăpător lăcaş de închinare, Anastasie Crimca, susţinut
de aceiaşi boieri, a înălţat, în anul 1 609, biserica cea mare a Dragomirnei, a cărei
arhitectură va constitui un p unct de plecare pentru întreaga arhitectură a Moldovei
din secolul al XVII-lea. Intrucât nu există pisanie, datarea acestei construcţii
1

Sfânta Mănăstire Dragomirna, Bucureşti, 1 903 (manuscris Biblioteca Mănăstirii Dragomima).
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religioase s-a făcut pe baza unei msemnan dintr-un tetraevangheliar, donat
mănăstirii de către domnitorul Ştefan Tomşa. Eleganţa şi zvelteţea noii construcţii
sunt datorate modelului preluat, lucrat la altă scară. Caracteristice sunt: ridicarea
progresivă a încăperilor în trepte, începând de la pridvor şi până la altar, decoraţia
interioară în roşu-auriu-albastru, ca prefigurare a · tricolorului, brâul în torsadă,
împletit în trei (simbol al celor trei ţări surori), care încinge clădirea în zona
mediană. În interiorul mănăstirii, în pronaos, se află mormântul ctitorului ei ( 1 629)
şi o altă lespede, datând din 1 775, având săpată în ea stema unită a Moldovei şi
Ţării Româneşti, sub care se află mormântul Mariei Balş, fiica domnitorului
Constantin Mavrocordat.
O dată cu mănăstirea, a fost zidită Sala gotică - Trapezăria, unde acelaşi
Anastasie Crimca a înfiinţat prima şcoală de miniaturişti din Moldova. În acest
veritabil centru, astăzi muzeul mănăstirii, au lucrat renum iţi meşteri caligrafi,
miniaturişti, brodeuri, argintari . Motivul panglicii ca tricolor care leagă trei flori,
simbol al celor trei ţări surori, este o caracteristică a picturilor realizate de aceşti
artişti pe diferite cărţi, între care Tetraevangheliarul. Mănăstirea Dragomima, "una
din cele mai frumoase din România"2, a fost construită cu ajutorul clăcaşilor de pe
moşia ctitorului. La început, a fost numai o casă, în care dormeau vizitatorii, apoi,
prin casele pe care şi le-au ridicat robii mănăstirii s-a format un sătuc - Mitocu
(actualul sat Dragomirna). Această denumire s-a extins şi asupra locului situat cu
2 km mai sus. Mănăstirea avea 32 de metocuri ( "metoace") sau moşi i, iar pentru
identificarea acestei moşii a mănăstirii, i s-a spus Mitocu Dragomireşti, apoi
Mitocu Mănăstirii Dragomirna, Mitocul Dragomirnei.
În anul 1 627, Miron Barnovski-Vodă a fortificat mănăstirea cu ziduri ridicate
în cele patru ungh iuri, amplasând portalului turnuri masive şi puternice, care au
transformat-o într-o veritabilă fortăreaţă. În pisania cu stema ţării Moldovei, de pe
turnul de la intrare, este menţionat acest fapt: "Miron Barnovski Movilă Voevod,
domn al Ţării Moldovei, a făcut îngrăditura de zid . . . " . În cele patru colţuri ale
masivului zid, înalt de peste 1 O m, se află câte un turn pătrat, rămas fiecare în
i torie sub numele celui care 1-a constru it: Turnul lui Barnovski, Turnul lui
Gherante, Turnul Arhimandritu lui, Turnul dublu al lui Silvestru ş. a.
În anul 1 629, Barnovski-Vodă a dăruit mănăstirii moşia Ruscior. Numele
celor 32 de " metoace" ale acesteia nu s-au păstrat, dar ele sunt amintite de Hipolit
Vorobchievici3: Dragomireşti, Ruscior, Buninţi, Bîrnova, Napodova, Uriceni,
Tocmăgeni, Horodişte, Dugeşti, Flămânzi, Necşeni, Brătineşti, Salcea, Dragoteşti,
Trăisten i, Mateieni, Porceşti, Buzeşti, Dimitreni, Dimideni, Băjeneşti, Ferceni,
Dobronău, Costeşti, Zlatunuoaia, Slătinioara, Gura Văii, Goroveiu, Oradiştea,
Bârsioneşti, Jupâneasa, Şerbanaţi. "In urmă, Gorovei s-a format ca casă în 1 770 [ .. ]
Chersarie Sinadon Resmeriţă a înfiinţat ca, casă Mitoc, schit al Dragomirnei [ . . . ]
averea casei a înstrăinat-o iconomul Miitodia Rusu, ucenicul stareţilor Paisie, la
�

.

2 1 . Miclea, R. Florescu, Dragomirna, Bucureşti, Editura Meridiane, 1 976.
'
3 Ibidem.
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Dragomirna"4 - sublinia acelaşi Hipolit Vorobichievici soarta pe care au avut-o
multe dintre moşiile mănăstiri i. Dintre aceste moşii ale mănăstirii n-a mai rămas
decât un singur metoc, cunoscut chiar sub numele de J\1itocul Dragomirnei. După
înzestrarea mănăstirii cu pământuri, doi călugări, Ghedeon şi Stratulat, au fost
administratorii moşiei Dragomireşti, numele lor fiind păstrate ca toponime.
Din anul 1 775 până în 1 9 1 8, ca întreaga Bucovină, Mitocul a fost sub
stăpânire austriacă. Vreme de 1 43 de ani, locuitorii comunei au fost despărţiţi de
pârâul Ghidion, botezat din acest motiv Hraniţu. În stânga pârâului au rămas satele
Dragomirna, Lipoveni şi actualul Mitoc, în dreapta, actualul sat Mitocaş, numit pe
atunci tot M itoc. Trei pichete de grăniceri au fost aici instalate: unul La Mesteceni,
altul Ia capătul Grădinii lui Blagî, iar altul la Capu-Câmpului. Cordonul de
grăniceri format de-a l ungul Hraniţei avea ca scop apărarea sa, dar şi împiedicarea
pătrunderii holerei. Mărturie a ravagi ilor făcute de această cumplită boală sunt
câteva toponime.
Coloniştii aduşi de stăpânire - germani, unguri, polonezi, ruşi - n-au reuşit să
anuleze sentimentul apartenenţei naţionale. Numărul acestora s-a împuţinat simţitor
după 1 945, în sat nemaiexistând decât câteva familii de nemţi (Teţler), care nu mai
vorbesc însă germana, câteva nume de familie de provenienţă poloneză (Haliţki,
Colominski), ceva mai numeroase de provenienţă ruso-ucraineană (Rodamciuc,
Ioachimciuc, Lazarovici, Volastiuc ş. a.), cât şi familii care se numesc Neamţu,
Rusu, Franz, Polocoşer ş. a. Cu excepţia limbi i rusa-ucrainene, pe care o foloseşte
populaţia bilingvă a satului Lipoveni, alte limbi, în afara celei române, nu se mai
folosesc.
Fiind o comună de margine a fostului Imperiu Austriac, stăpânirea de atunci a
urmărit să-şi întărească poziţia şi prin acţiuni de catolicizare. Astfel, au fost
construite cele două biserici - catolică şi protestantă - în care slujbele rel igioase se
oficiau în limba coloniştilor. În cea de a treia, amestec de stil arhitectural catolic şi
ortodox, slujbele rel igioase se oficiau în limba română, dar în acelaşi scop al
atragerii populaţiei spre catolicism. Toate cele trei biserici au fost amplasate, în
formă de triunghi, în mij locul satului de centru, Mitoc, pe locul numit Toloaca,
u lterior Toloaca Bisericii. De remarcat că din acelaşi motiv rel igios, a fost interzisă
reparaţia bisericuţei de lemn, construită în 1 3 58, Ia care sătenii continuau să
meargă, biserică din care nu a mai rămas decât o cruce în grădina lui Saghin
Arcadie şi o icoană de lemn, aflată în bisericuţa Mitocaşului.
Acţiunile de protest faţă de stăpânirea habsburgică s-au ampl ificat în timpul
Revol uţiei de Ia 1 848, care s-a desfăşurat şi în Bucovina. Ele au fost susţinute de
frământările ţăranilor din satele din împrej urimile Sucevei, între care şi Mitocul
Dragomimei, încât autorităţile imperiale "trăiau cu groaza de năvala ţăranilor în
oraş"5• În urma revol uţiei, se ştie că autorităţile au fost nevoite să accepte ca
4
5

Ibidem.
Monoranu, O., M. Iacobescu, D. Paulencu, Suceava, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1 979,
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Bucovina să aibă o D ietă proprie, un statut propriu, un drapel şi o stemă pe care era
reprezentat capul de bour al Sucevei. Unirea de la 1 859 - Mica Unire - a fost
salutată cu bucurie de către locuitorii comunei Dragomirna. În acest sens, există o
poreclă - Ichim a Cuzoaiei (Acuzoaei) - atribuită unui moş de-al lui !chim Haliţki
(nume de fami l ie schimbat), care şi-a manifestat zgomotos bucuria, strigând prin
tot satul şi mai ales la consăteni i de dincolo de Hraniţă: "- Hura măi, hura măi, să
trăiască Cuza măi ! Hura măi, hura măi, aur şi mărgăritari prin hohăili noastri',6.
În anul 1 900, a luat fiinţă Societatea "Aurora" , iar în anu l 1 906, primul cor
românesc de plugari, avându-1 ca dirijor pe învăţătorul Totoescu. În 1 908 s-a
înfiinţat Casa parohială a mănăstirii Dragomirna. În 1 907, ratoşul (conacul)
boierului Creangă, aflat pe teritoriul actualului M itocel, a fost ars de către ţăranii
răsculaţi.
M işcarea de reîntregire a neamului a avut ecouri şi în M itocul Dragomirnei.
În primul război mondial, mulţi dintre românii aflaţi de partea cealaltă a Hraniţei au
refuzat să lupte în unităţile imperiale habsburgice, trecând frontiera şi înrolându-se
în unităţile româneşti, participând la bătăliile de la Flămânda şi Cireşoaia.
În 1 9 1 8, un localnic - Murariu Calistrat - pleda, în faţa Adunării naţionale a
români lor din Bucovina, pentru unirea cu Ţara. Marea Unire a fost primită de către
locuitorii acestei comune cu emoţia acumulată în 1 43 de ani de stăpânire imperială.
În timpul celui de-al doilea război mondial, şcoala din Mitoc, ca şi amândouă
bisericile satului, au fost ocupate de trupele hitleriste. Ruperea Bucovinei în două,
despărţirea de fraţi, a fost percepută dureros.
Graiul, specific bucovinean, păstrează câteva elemente caracteristice: ă
protonic este înlocuit cu a, ca în cuvintele: paduri, paşuni, ca!Ugur, fasuli; e
accentuat se pronunţă deschis, ca în: potriveaşti; o accentuat din două, nouă, rouă
se pronunţă diftongat - doauă, noauă, roauă. Lexicul mitoceni lor păstrează unele
elemente străine - ucrainene, ruseşti. Între acestea sunt şi câţiva termeni din l imba
germană: androc (fustă cu pliuri); baidăr (fular); laibăr (haină lungă). Portul
acestor m itoceni este deosebit: femeile sunt îmbrăcate cu fasu/ele (broboadă) şi
mdroc, iar bărbaţii cu suman din stofă chiuată sau bundă împodobită cu brâu
tricolor care leagă trei flori, motiv preluat de la miniaturiştii din mănăstire.
În toate aceste sate, locuitorii sunt cunoscuţi prin una sau mai multe porecle
folosite pentru a individualiza sau a satiriza defecte fizice sau morale: Cuhuţ
(Vatamaniuc M ircea, pentru că "sari la batai ca un cucoş"), Cheber (Curileţ
Alexandru, pentru că zicea mereu: "arde-I cheber! ", adresându-se cizmarului satului),
Po/oghian (Rodinciuc Nicolai, pentru că îi plăcea să spună "polologhii"), Hamtatoc
(Dumitru Manole, pentru că-şi mâna calul, alintându-1 : "ham tată, ham tatoc! "),
Acuzoaie (Ichim Haliţchi), Mufă (Ioachimescu Aurelian, din cauza urechilor mari ca
ale unui catâr), Duşcuţ (Bilaucă Arcadie, pentru că soţia îl dezmierda "duşcu neu"),
Şâşâneaţâ (Bilaucă Calistrat, "pentru câ iera gângav"), Bercu (,;În pod Ia Bercu"),
Ciulei, Hubă, Gogoi, Cuchea, Calea- Valea, Gagel, Luleaua ş.a.
.

6
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Satul Mitocaş, component al comunei, este aşezat la sud-est de Mănăstirea
Dragomirna şi la est de satul Mitoc. Este încadrat la nord de Pădurea Mesteacăn,
Pădurea Hulughişte, la est, de Pădurea Romanoaia, Dealul Mitocaş sau Dealul
Adâncata, Pădurea din Fundoaie, Livada Suhat, iar la sud de Pădurea Ghidion cu
poienile sale (Poiana lui Anton, Poiana cu Bărbănoc, Poiana cu Doi Cireşi,
Poiana cu Trei Tei, Poiana lui Castan). Începe de la locul numit Al Podeţ şi se
continuă până La Bechet. Este străbătut de valea pârâului Ghidion, sau a Bradului,
cu afluentul său, Dadu. Cuprinde câteva uliţe ale căror denumiri provin de la
numele unor persoane: Uliţa lui Pricopaş, Uliţa lui Sofran. Uliţa lui Sânion a lui
Petru ş. a. Satul are ca teren agricol Lanul Stanişte, imaşul numit La Preutu, livada
numită Suhat, laturile Ţarinca şi Dadu.
Până la data de 7 mai 1 775, când austriecii au ocupat nordul Moldovei şi au
stabilit Hraniţa, Mitocaşul a fost parte componentă a satului Mitoc. După această
dată, cele două părţi ale satului au fost cunoscute sub denumirea de Mitoc
Adâncata (actualul Mitocaş), cuprins atunci în ţinutul Dorohoi, rămas în hotarele
Ţării, şi Milocul, încadrat în Imperiu. Abia din 1 939, o dată cu reunirea acestora în
cadrul aceleiaşi comune, ele vor fi înregistrate cu numele de Mitoc şi Mitocaş,
pentru a face distincţie între satul mai mare şi cel mai mic. Vatra satului este o
veche aşezare, datând din paleolitic, a cărei denumire s-a pierdut. O parte dintre
locuitorii acestui sătuc lucrau pe moşia boierului Creangă, pe care au împărţit-o
între ei şi au format un sat mai mic, numit Mitocel, situat la poalele Pădurii
Ruscior, încadrat astăzi în cartierul lţcani.
Satul Dragomirna este situat chiar lângă ctitoria de la care şi-a primit
numele, prin extensie: satul Mănăstirii Dragomirna - satul Dragomirna. 1 s-a mai
spus Cordon, întrucât în timpul stăpânirii austro-ungare aici a fost instalat un
cordon de grăniceri.
Aşezat la nord de satul de centru, Mitoc, în partea vestică a Mănăstirii
Dragomirna, satul este înconjurat de câteva păduri : Podul Chetrarului, Gavan,
Schitu, Chilia, Vărăria. Începe de la poiana numită La Brazi şi se termină cu
Fântâna Doamnei, loc pe lângă care trece drumul spre Pădurea Crujana. Este
străbătut de Pârâul Dragomirna cu afluenţii săi Chilia, Fântâna Doamnei, Parâul
Schitu. Cuprinde câteva terenuri agricole (Prihon, Crucea Ha/erei, Huc, Fălci,
Schitu) şi poieni (La Brazi, Poieni, Poiana cu Trei Meri), folosite pentru fânaţ. Este
leagănul renumitei rezervaţii naturale Făgetul de la Dragomirna. Are o singură
ul iţă, de-a lungul căreia se înşiră casele răzleţe. Locuitorii săi se ocupă cu
pădurăritul, agricultura şi meşteşugurile.
Satul Lipoveni este situat la sud de Mănăstirea Dragomirna, în partea de vest
a Mitocului, în valea pârâului Dragomirna sau Huc, la poalele Pădurii Prisaca.
Satul Lipoveni cuprinde în jur de 2 1 5 familii şi este format din refugiaţi ruşi din
secolul al XVIII-lea. Locuitorii acestuia vorbesc ucraineană, dar cunosc şi limba
română. Ei ţin sărbătorile religioase după calendarul vechi, motiv pentru care au
fost numiţi stilişti.
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Satul a fost înfi inţat în anu l 1 774 de către o colonie de l ipoveni veniţi aici din
cauza persecuţiei la care au fost supuşi de către biserica rusă. Ei au avut drept
conducător pe Filip Pustoswist, care este şi întemeietorul comunităţii lor religioase.
Deja în anu l 1 773 se scria: "au fost numiţi philippoveni după un oarecare
Philippus" .
Fiecare loc din acest sat are două denumiri, una românească, cunoscută de
toţi locuitorii comunei, alta cunoscută numai de lipoveni : Pârâul Dragomirna Recika; grădina mănăstirii - Potiprisaca; Pădurea.. . - Obcia. . . ; Câmpul. . . Dolipolea.. Capul satului este cunoscut sub numele La Tei, iar coada acestuia sub
numele de Ostrov. Partea stângă a drumului care traversează satul, înspre Mitoc,
este numită Zaharoţki (pentru bogăţia grădinilor), iar partea dreaptă, până la iaz,
Serednepole (mij locul câmpului).
Satul de centru, Mitoc, este aşezat între cele două văi formate de pâraiele
Dragomima sau Huc şi Mitoc, în zona de interferenţă dintre partea deluroasă şi cea
depresionară, caracteristică Jocului. Dintre accepţiile entopicului metoc [mitoc - s.n.;
metoh - reg.; mitocuri - pl.] "mănăstire mică, subordonată alteia mai mari" , " loc de
găzduire" , sătenii au folosit-o pe cea de "moşie a unei mănăstiri " . Are ca vecini: satul
şi Mănăstirea Dragomima la nord (între cele două sate interpunându-se, pe o distanţă
de 2 km, lanul Prihon şi Crucea Holerei); satul Mitocaş la est (de care este despărţit
prin pârâul Ghidion); satul Lipoveni la vest (de · care este despărţit de pârâul
Dragomima şi valea numită Poşmeşter); municipiul Suceava la sud (până la care
satul se continuă prin lanurile Stratulat, Prosia şi dealul Cocârlău).
Vatra veche a satului s-a aflat de-a lungul pârâului Ghidion, de unde s-a
extins spre nord-vest. Prin venirea maramureşenilor şi ridicarea, în anul 1 3 5 8 , a
unei bisericuţe de lemn, în j urul acesteia s-au adunat atât noii veniţi, cât şi o parte a
locuitorilor de pe Ghidion, conturând astfel vatra actuală a satului.
Străbătut de şoseaua (şuşaua) turistieă Suceava - Dragomirna, străjuită până
la intrarea în sat de bătrâni i plopi plantaţi în timpul împărătesei Maria Tereza,
'\1itocul are în centrul său, pe locul numit Toloaca, sau Toloaca Bisericii,
principalele instituţii comunale: primăria, şcoala nouă, spitalul, precum şi cele trei
biserici şi cimitirul.
.

Adăpătoare (Adăpătoari) - un loc din pârâul Dragomirna, unde se adapă
vitele; imaşul care se întinde în jurul acestui loc de la care şi-a primit denumirea,
prin extensie. Entopicul adăpătoare mai are şi sensul " loc în/din pădure, unde se
adapă sau se scaldă animalele sălbatice" .
Al Podeţ sau La Podeţ - podişor care trece peste pârâul Dadu, locul de unde
începe satul Mitocaş.
Bahnă (Bahnî) - loc mlăştinos, folosit ca păşune sau fânaţ, situat la nord de
satul Mitoc.
Barabuliştea din Dadă (Dadî) - loc pe care, în mod obişnuit, se cultivă
cartofi, v. Dadă.
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Bisericuta de maici de pe Huc - locul unde altădată a existat o bisericuţă de
maici, pe malul pârâului Huc. Există numai ca denum ire, întrucât, pe acest loc, s-a
construit o altă biserică, v. Bisericuţa Schitului.
Bisericuta Schitului - locul unde Anastasie Crimca a zidit, în anul 1 602, o
bisericuţă care a servit ca model pentru biserica cea mare a Dragom irnei. Situată în
afara zidurilor mănăstiri i, în cimitirul acesteia, a fost construită pe locul alteia Bisericuţa de maici de pe Huc - şi a unui schit de călugări, de unde şi denumirea sa.
Cheatră, La Cheatră - locul de unde se extrage piatra, situat în Pădurea
Hulubişte (Hulughişti). De aici izvorăşte pârâul Ghidion.
Cimitirul Bisericuţii Schitului (Ţântirimu' Bisericuţâ Schitului) - cimitir
situat în afara zidurilor Mănăstirii Dragomirna, în partea sa sud-estică. Se numeşte
aşa, întrucât între zidurile acestui cimitir se află B isericuţa Sch itului, v. Bisericuţa
Schitului.
Cimitirul Crucea Holerei (Ţântirimu' Crucea H61eri)
cimitir situat la
nord de satul Mitoc; lanul din j urul acestuia. Se numeşte astfel, întrucât aici au fost
îngropaţi cei răpuşi de holeră în timpul stăpânirii austro-ungare. Apelativul cruce
are în acest toponim mai mult sensul figurat: " moartea" .
Cimitirul Ruscilor - cimitir situat în Siliştea Ruscior. Numele este legat de
cel al satului aflat altădată pe aceste locuri, din care nu au mai rămas decât acest
cimitir şi o bisericuţă, părăsită şi ea.
Cimitirul Rusciorenilor - v. Cimitirul Ruscilor.
Coasta Boierească - pădure situată la sud-est de satul Mitocaş, lângă
Pădurea Ruscior. "Aici ş-o avut moşâia boieru Creangâ" . Toponimul n-a păstrat
decât apelativul boier, nu şi antroponimul.
Coasta de peste Huc - un teren arabil, situat la marginea de sud-est a
Mănăstirii Dragomirna, de partea dreaptă a pârâului omon im; un loc ceva mai înalt.
Cocârlău - deal izolat, cu o movilă în vârf, unde sătenii spun că şi-a avut
casa un moşneag gârbovit, poreclit Cocârlă. Apelativul cocârlă desemnează o mică
ciupercă cu pălăria galben-roşiatică. Cocârlă este şi un nume de familie, la origine
poreclă, în j ud. Suceava.
Cordon - denumire dată satului Dragomirna, în timpul stăpânirii austro
ungare, de către locuitorii celorlalte sate. Provine de Ia Cordonul de grăniceri "
" l ivizori - format de-a lungul pârâului Ghidion. Cordun aminteşte şi de vechiul
nume al B ucovinei.
Curătură (Caraturî) - loc defrişat, redat agriculturii, situat între satele
Lipoveni şi Dragomirna, în partea dinspre pârâul Dragomirna, preponderent
mlăştinos, la poalele Pădurii Prisaca. Entopicul care stă la baza acestui toponim are
mai multe accepţii: "teren defrişat, dar şi coastă de deal, plantată cu viţă-de-vie"; " loc
m lăştinos" sau, uneori, "panglică a unei ape curgătoare" . Toate aceste sensuri sunt
înglobate în acest toponim.
Dadă sau În Dadi teren arabil, aflat Ia poalele Pădurii Romanoaia, de-a
lungul pârâului cu acelaşi nume. Toponimul are o origine antroponimică.
-

-
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Dealul Adâncăţii, sau Dealul Mitocaşului un teren mai înalt, situat la est
de satul Mitocaş, v. Valea Adâncăţii.
Dealul Dragomirna sau Dealurile Dragomirnei
v. Mănăstirea Drago
mirna, supra.
Dealul Morii - loc mai înalt, situat la sud de satul Mitocaş, în apropierea
unui iaz cu moară, de la care îş_i trage, prin extensie, şi numele.
Dealul Pleşa - coastă de deal golaşă, situată între satele Lipoveni şi
Dragomima. Apelativul pleş - pleaşă - pleşi (pl.) are sensurile " lipsit de
vegetaţie", " fără arbori" , "fără semănături" , " uscat" , "sterp" , " pleşuv" .
Doli Polea - câmpul unde îşi aveau loturi lipovenii. Toponim folosit numai
de l ipoveni.
Dragomireşti - nume de obşte al unei proprietăţi, una dintre moşiile " - Mănăstirii Dragomima, derivat de la antroponimul Dragomir, cel
metoacele
"
care a întemeiat satul maramureşan ce-i poartă numele. O parte dintre locuitorii
acestui sat maramureşan, veniţi în Moldova în timpul voievodu lui Dragoş, stabiliţi,
mai târziu, pe actualul loc al satului Mitoc, au dat noii aşezări numele localităţii pe
care au părăsit-o, Dragomireşti, v. comuna Milocul Dragomirnei.
Dragomirna sat, vezi supra.
Dumbrava sau Dealul Dumbrava - loc arabil, situat în partea sud-vestică a
satului Lipoveni şi a Pădurii Prisaca. Odinioară, această parte a comunei a fost
acoperită, din loc în loc, cu stejari bătrâni, de unde şi denumirea sa. Sensul
entopicului dumbrava - " loc din pădure cu copaci foarte rari " , " pădure tânără şi nu
prea deasă" , " pădure de stejari" - nu mai corespunde realităţii .
Făgetul de Dragomirna - rezervaţie naturală, situată î n partea d e nord a
Dragomirnei, de la Fântâna Doamnei şi până la Poiana cu Trei Meri. Se întinde pe
o suprafaţă de 1 1 O ha şi cuprinde cele mai interesante specii de muşchi. Denumirea
provine de la fagii, numeroşi şi falnici, existenţi în acest loc.
Fântâna Călugărului (Călugărlu) o fântână construită de un călugăr de la
mănăstire, astăzi părăsită. Sub acest nume este cunoscut locul din j urul acesteia,
folosit ca imaş (păşune). Acesta este situat la capătul satului Dragomima,
aparţinând de Pădurea Crujana. De aici până la mănăstire au fost găsite u luce de
piatră prin care era adusă apă. Toponimicul s-a păstrat, el însă oglindeşte o altă
realitate.
Fântâna Doamnei - numele unei fântâni, astăzi părăsită, situată la capătul
satului Dragomima. Locul din jurul acesteia este folosit astăzi ca păşune, cunoscută
cu acest nume.
Fântâna Grecului (Fântâna Grecului) - numele unei fântâni situată la nord
de satul Dragomima, în Pădurea Chilia. Se numeşte aşa, întrucât a fost construită
de unul dintre grecii care au ajutat la înălţarea mănăstirii .
Fântâna Hriştei - numele unei fântâni situată aproape de şoseaua asfaltată,
lângă Dealul Morii, înspre Mitoc. A fost construită în amintirea unui anume Hriscu
de către văduva acestuia. De aceea i s-a spus Fântâna Hriştei, adică a Hristei.
Acest nume nu se mai găseşte astăzi în sat, v. Fântâna Călugărului.
-

-

-

-

·
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Fântâna lui Crăcănuţă - fântână situată l a poalele dealului Holm (Ha/miu,
Holmu). Se numeşte aşa după porecla dată celui care a construit această făntână.
Fântâna Parascanului - se află în Pădurea Ruscior, iar numele ei provine
de la cel care a constituit-o.
Fundoaia - v. Pădurea din Fundoaie.
Gavanoaia - v. Pădurea Gavan
Gârla Gavan - o groapă cu adâncitură semisferică, la nord de satul Dragomima.
Entopicul găvan are mai multe sensuri : " scobitură semisferică" , "scobitură mai
mare de pământ sub forma unei linguri adânci sau a unui căuş" , " hroapâ cu găvan"
(gârlă adâncă), " o gârloai mari, rătundâ" .
Gârla Hucului - loc plin de tufăriş, folosit ca păşune, situat între satele
Lipoveni şi Dragomireşti. Denumirea provine de la numele pârâului Huc.
Gârla Mari - v . Gârla Hucului.
Gârla la Cutea - loc pentru fânaţ, situat la nord de satele Mitoc şi
Dragomirna, o gârlă aflată lângă casa unui om poreclit Cutia, pentru că era
cunoscut ca cel care ascuţea coasele în sat.
Gârla Naşcului - o groapă numită aşa, întrucât a aparţinut unui sătean numit
Naşcu, nume azi inexistent în sat. Locului i se mai spune şi Gârla Naşucului.
Gârloaia - v. Gârla Hucului, supra.
Gârla Morii - crac de apă adus de om pentru mori, situat la sud de satul
Mitocaş. Acum, pe aceste locuri, nu mai există mori, dar denumirea s-a păstrat.
Grădina lui BlagÎ - loc aparţinând unui sătean - Blaga - unde, în timpul
stăpânirii austriece, s-a aflat un pichet de grăniceri.
Grădina lui Sabin Arcadie o grădină aparţinând unui sătean - Saghin
Arcadie -, în care se află crucea rămasă de la fosta bisericuţă de lemn construită în
anul 1 3 58, singura urmă a existenţei acesteia.
Holm (Holmu sau Holmiu) - deal înalt şi izolat, situat la sud de satul
M itocaş, lângă Pădurea Ruscior; teren agricol şi fânaţ. Apelativul holm are mai
m ulte accepţiuni: " ridicătură de teren, deal în formă ovală, ca un ou, umflătură ce
apare pe trunchiu l copacilor" . Este unul dintre locurile "tari " ale comunei.
Hraniţa - denumire dată pârâului Ghidion în timpul stăpânirii austriece,
întrucât acesta a servit ca graniţă între Imperiu şi Regat.
Huc, Pârâul Huc sau Parăul Dragomireşti - este principala apă curgătoare
a comunei. Izvorăşte din Pădurea Gavan şi traversează satele Dragomirna ş i
Lipoveni. Denumirea entopicului huci desemnează tufărişurile c e s e întindeau
altădată de-a lungul văi i pârâului, astăzi defrişate. Accepţiile acestui apelativ, huci,
huceag (reg.) - "turariş, pădurice cu copaci mici" , "pădure tânără şi deasă" - nu s-au
păstrat. H idronimul Huc este cunoscut şi sub denumirea de pârâul Dragomirna.
Hulubişte, Pădurea Hulubişte (Hulughişti, Padurea Hulughişti) - o
pădure cu fagi scorburoşi, p lină altădată cu hulubi (porumbei) sălbatici, la nord de
satul Mitocaş.
-
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Iaz cu Moară sau Iaz cu Morilă gârlă care făcea altădată să meargă moara
de apă; derivaţia dinspre râu pentru a duce apa la moară. Numai denumirea s-a
păstrat, întrucât toate morile de pe aceste locuri au dispărut.
Î ntre Salcâmi (Întri Salcâni) - o poieniţă înconj urată de salcâmi, situată
lângă şcoală, chiar în centrul satului M itoc.
La Barbă-Lungă - o bucată de fânaţ, situată la nord de satul Dragomirna.
Numele provine de la porecla dată unui călugăr bărbos care lucra, de obicei, în
această parte a moşiei mănăstireşti. Poate fi şi o poreclă generică pentru călugării
care erau văzuţi lucrând aici.
La Brazi sau Poiana dintre Brazi - loc unde se ţin horele, hramu l bisericii,
serbările câmpeneşti, situat chiar în faţa Mănăstirii Dragomirna. Deşi se numeşte
Poiana dintre Brazi, aici se mai găsesc, de fapt, numai câţiva mol izi. Denumirea se
datorează, însă, locului plin de brazi care înconjură mănăstirea în partea sa sud
estică. În trecut şi în acest loc era pădure de brazi, defrişată ulterior.
La Cherestea (La Chiriste) - teren pentru fânaţ, situat lângă Gârla lui
Cutea (Cutia). Înainte, aici s-a prelucrat lemnul de pădure - cheresteaua. De aici şi
numele toponimului: ",ocu' unde se fabrica cheristeua" .
La Crăcănuţă (La Cracanuţî) - o bucată de teren agricol, situată jur
împrej urul fântânii de la care şi-a luat numele, v. Fântâna lui Crăcănuţă.
La C ruce sau Drumul la Cruce ori Crucea locul în care şoseaua Suceava
- M itocul Dragomirnei se desparte în două: o parte se îndreaptă spre Mitoc Dragomirna, cealaltă spre M itoc - M itocaş. Entopicul care stă la baza acestui
toponim are tocmai acest sens: " răscruce de drumuri " . În plus, numele acestui loc
este legat şi de crucea care se află chiar la această răspântie.
La Mesteceni, Pădurea Mesteacăn
o parte (parcelă) de pădure, situată
lângă locul numit La Cheatrâ, altădată plină de mesteceni, acum răriţi prin tăieri
neraţionale.
La Podeţ - v. Al Podeţ.
La Preutu - loc de imaş situat la nord de satul Dragomirna. Fostă proprietate
a unui preot.
La Schit sau Schitul - lot agricol situat între mănăstire, satul Dragomirna şi
Pădurea Schitu de la care şi-a primit numele.
La Tei - o poieniţă care cuprinde câţiva tei, loc de unde începe satul
Lipoveni.
La Ţâgani - o mică parte a satului M itoc, situată înspre Ruşi, unde s�au
aşezat câteva familii de ţigani, asimilate, în mare parte, de-a lungu l anilor.
Lacul Bâlc - întindere de apă care nu se află pe raza comunei, ci în imediata
sa apropiere. Sensul entopicului bâlc (reg.) - "apă stătătoare, puţin adâncă şi de
mică întindere, care seacă vara" - s-a păstrat.
Lanul Crucea Holerci - loc arabil care se află în juru l cimitirului cu acelaşi
nume. Este considerat unul dintre " locuri le rele" din sat, v. Crucea Holerei.
-

-

-
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Lanul Dealul Morii - este situat în continuarea Lanului Prosia, în sudul
satului Mitoc, spre Suceava, v. Dealul Morii.
Lanul Ghidi6n - este situat în lunea Pârâului Ghidion, de unde şi denumirea
sa. Se continuă în sud cu Lanul Stratulat, v. Ghidion; Pădurea Ghidion.
Lanul Prihon sau Prihod - este situat în sudul Mănăstiri i Dragomirna, în sud
estul satului Dragomireşti. În continuarea sa se află Lanul Crucea Ha/erei, v. Prihon.
Lanul Prosâia - v. Prosâi sau Prosâia.
Lanul Stanişti - loc arabil situat la vest de satul Mitocaş, în nordul Pădurii
Ghidion, în vecinătatea comunei Adâncata. Accepţiile apelativului - " loc umbros,
răcoros" - se referă la situarea acestuia, între Pădurea Romanoaia, la nord, şi
Piidurea Ghidion, în sud.
Lipoveni - v. Lipoveni.
Lanul Stratulat - teren arabil, situat la poalele Pădurii Ruscior, în sudul
comunei. A fost parte a moşiei Dragomireşti. Denumirea vine de la numele
călugărului administrator al acestei moşii - Stratulat.
Livada Lipovenilor sau Livatka o grădină cu pomi fructiferi, situată la
marginea satului Lipoveni.
Livatka
variantă ucraineană a termenului livadă, cu sens diminutival
livegioară, " livadă mai mică" , " grădiniţă" . Este folosit de lipoveni pentru a
desemna mica lor livadă de la marginea satului. Şi: Livada Lipovenilor.
Lut Negru - loc situat la sud de satul Mitocaş, de unde se scoate lut de
culoare neagră. Toponimie compus prin juxtapunerea a două cuvine, al căror nou
sens este de " pământ mănos" .
Mitoc {N it6c) - numele acesta a fost folosit, multă vreme, pentru toate satele
componente ale comunei, v. Mitoc, supra.
Mitocaş (Nitocaş) - v. Mitocaş, supra.
Mitocel (N itoctH) - numele unui loc situat la marginea Sucevei - azi cartierul
Iţcani, în care s-au aşezat locuitori ai satului Mitocaş, după împărţirea moşiei
boierului Creangă.
Mitocul Dragomirnei (Nit6cu Dragomirni) - v. Mitocu Dragomirnei,
comună, supra.
Moldoveni - numele părţii de centru a satului Mitoc. A fost numită astfel, din
timpul stăpânirii austriece, pentru a delimita grupurile compacte de vorbitori de grai
moldovenesc de cele care vorbeau ruseşte din partea de lângă Hrahiţa, numită Ruşi.
Obcia, sau Pădurea Sătească
este o pronunţie locală, a lipovenilor, a
termenului obşte, v. Pădurea Prisaca, infra.
Odaie (Odai, Hodai) sau La Odaie (La Odai) loc de adăpost al ciobanilor
în timpul verii. Aici se găseau două mori de apă. Este unul din " locurile rele" .
Ostrov - loc între gârle, insuliţă dintre "cracii " pârâului Dragomirna, situată
la capătul satul u i L ipoveni, în partea sa nordică.
Păpuşoiştea din Stratulat (Popuşoiştea din Stratulat) - loc întins, de pe
care s-a recoltat porumbu l .
-

-

-

-
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Pădurea Chilia (Padu rea Chilia) - loc împădurit, situat la nord-vest de
satul Mitoc. Numele provine de la chiliile de călugări care au existat în apropierea
acesteia înainte de actualele chilii din interiorul mănăstirii. Săteni i spun că, în
această pădure, Anastasie Crimca ar fi avut o chi l ie în care se retrăgea deseori. De
aici izvorăşte pârâiaşul Chilia.
Pădurea Ghidion (Padurea lui Ghidion) - loc împădurit, situat la sud-est
de satul Mitocaş, pe partea dreaptă a pârâului cu nume omonim. Termenul este un
antroponim care aminteşte de un călugăr - Ghedeon -, administrator al unei părţi a
moşiei Dragomireşti. Cuprinde cele mai multe poieni: - lui Castan, - lui Foca, lui Sânion.
Pădurea din Fundoaie (Padurea din Fundoâi) - loc împădurit, de la
marginea unei fundături, de unde izvorăşte pârâul Dadu. Este situat Ia est de satul
Mitocaş. Numele acestui toponim provine de Ia natura accidentală a terenului.
Pădurea Gavan - este situată în nordul satului Dragomirna, între pădurile
Podul Chetrarului şi Schit, fiind hotar înspre comuna Zvoriştea. Din această pădure
izvorăşte pârâul Dragomirna - Dragomireşti, fost Huc, v. Gârla Gavan, supra.
Pădurea Podul Chetrarului (Padurea Podu Chetrarlu) - o pădure situată
la nord-est de satul Dragomirna, unde se află un pod construit de un pietrar.
Numele acestuia nu s-a mai păstrat, întrucât el era cunoscut cu acest apelativ, fiind
singurul în sat. Se află în continuarea nordică a Pădurii Prisaca şi se continuă cu
Pădurea Gavan. Este hotar spre comuna Calafindeşti .
Pădurea Prisaca - este situată în vestul comunei Mitocul Dragomirnei,
având la nord Pădurea Podu Chetrarului, iar la sud Păşunea Dumbrava. La
poalele ei se află satul Lipoveni . Aici se află: Poiana Armanului, Poiana lui Lazăr.
Pădurea Schit (Padurea Schitu) loc împădurit, situat la nord de mănăstire
şi Ia est de satul Dragomirna. Se continuă, în nord, cu Pădurea Gavan. Este hotar
spre comuna Zvoriştea. Denumirea provine de Ia schitul de călugări care a existat
altădată pe aceste locuri.
loc împădurit, situat la est de satul Mitocaş.
Pădurea Romanoaia
IJenumirea provine de la antroponimu l Roman şi sufixul marital -oaie. Romanoaia,
::.c ţia unui foarte cunoscut om din sat, unul dintre proprietari i acesteia.
Pădurea Ruscior (Padurea Rusciori) - loc împădurit, situat la sud de
Pădurea Ghidion, în continuarea acesteia. Se numeşte astfel, după numele satului
care a fost la poalele lui: Ruscior.
Pădurea Vărăria (Padurea Varăria) - loc împădurit situat în partea de
nord a satului Dragomirna, dincolo de Pădurea Schitu. Se numeşte aşa, întrucât, în
trecut, de aici se extrăgea varul . Şi astăzi pământul acesta mai are culoarea varului.
Pârâul Brad ului (Parău sau Părău Bradului) - v. Pârâul Ghidion.
Pârâul Chilia (Parău sau Părău Chilia) - un afluent al Hucului
(Dragomirnei). Se numeşte astfel, întrucât izvorăşte din Pădurea Chilia.
Pârâul Dadu (Parău sau Părău Dadu) - numele pârâului care izvorăşte din
Pădurea din Fundoaie, traversează lanul cu aceeaşi denumire şi se varsă în pârâul
Ghid ion, v. Dadu sau În Dadă.
-

-

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

208

Toponime din comuna Mitocul Dragomirnei

14

Pârâul Dragomirna sau Pârâul Dragomireşti (Parău sau Părău
Dragomirna) - numele unuia dintre cele două pâraie principale ale comunei, fost
Huc. Izvorăşte din Pădurea Gavan, trece pe lângă Poiana lui Anton, pe lângă
Mănăstirea Dragomirna, străbate cele două sate - Mitoc şi Lipoveni -, intră în
Lacul de acumulare Dragomirna, îşi urmează, mai apoi, cursul pe lângă fabrica de
piele şi încălţăminte lţcani, după care se varsă în apa Sucevei, nu înainte de a primi
ca afluenţi pârâiaşele: Fântâna Doamnei, Sch itu, Chilia, Fântâna Călugărului.
Pârâul Fântâna Călugarului (Parău sau Părău Fântâna Calugurlu)
afluent al Hucului (Dragomirnei). Se numeşte aşa deoarece izvorăşte din Fântâna
Călugărului.
Pârâul Ghidion (Parău sau Părău Ghidi6n) - numele pârâului care
izvorăşte din locul numit La Cheatră (La Cheatrâ), trece prin satele Mitoc şi
Mitocaş, trece pe lângă fostul sat Ruscior şi se varsă în apa Sucevei. În j urul acestui
pârâu a fost vechea vatră a satului. Nu se ştie cum se chema înainte, numele păstrat
provine de la numele călugărului Ghedeon, unul dintre cei doi administratori ai
moşiilor mănăstireşti. Primeşte ca afluenţi, de-a lungul cursului său, trei pârâiaşe:
Ţărinca, Dadu, Bradului, v. Pădurea Ghidion.
Pârâul Mitocului (Parău sau Părău Nit6culu)
afluent al pârâului
Ghidion, pe valea căruia se află satul de centru Mitoc, de la care şi-a primit şi
numele. Străbate lanurile Stratulat şi Ghidion.
Pârâul Schitul (Parău sau Părău Schitu) - afluent al Hucului
(Dragomirnei). Se numeşte aşa, deoarece izvorăşte din Pădurea Schitu.
Pârâul Ţărinca (Parău sau Părău Ţarinca) - afl uent al pârâului Ghidion,
străbate lanul numit Ţărincă, de la care şi-a luat şi numele.
Pleaşa - v. Dealul Pleşa.
Podul Chetrarului (Podu Chetrarlu) - v. Pădurea, Podul Chetrarului.
Podul Chivii (Podu Chivi) - loc situat pe vechiul drum ce făcea legătura
între Suceava şi Mitocaş. Denumirea provine de la numele unui evreu - Ch iva care avea casa aproape de acest loc şi care îi întreba pe sătenii care treceau pe acest
pod: "- N-ai fasuli di vânzari?" (- N-ai fasole de vânzare?) Denumirea este
cunoscută de puţini oameni şi este pe cale de dispariţie.
Podul Lui Pavel (Podu lu Pâvăl) - podeţ şi zona din j urul acesteia, situate
aproape de locul numit La Cruce, lângă şoseaua Suceava - M itoc. Podeţul a
d ispărut odată cu asfaltarea acestei şosete, dar toponimul a rămas. Denumirea
provine de la numele celui care 1-a construit.
Podul Turcului - loc pe unde obişnuiau să treacă turcii, în drum spre
Suceava, situat la nord de satul Dragomirna şi de Pădurea Chilia.
Poiana sau În Poieni teren agricol, situat la nord de satul Dragomireşti.
Înainte de defrişare, aici se găseau mai multe poieni. S-a păstrat doar ca toponim,
realitatea fiind alta.
Poiana cu Doi Cireşi
loc situat în Pădurea Ghidion, în vecinătate cu
Poiana cu Trei Tei. Se numeşte astfel, întrucât aici se găsesc doi copaci cu cireşe
amare, sălbatice, v. Poiana.
-

-

-

-
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Poiana cu Trei Meri - loc situat între Poiana Crujana şi Pădurea Schitu. Se
numeşte astfel, întrucât în centrul acestei poieni se află trei meri sălbatici, v.
Poiana.
Poiana cu Trei Tei - loc situat în Pădurea Ghidion. Se numeşte astfel,
întrucât aici se află trei tei bătrâni, v. Poiana.
Poiana Goinesei sau Agoinesei (Poiana Goinesî) - loc situat lângă pârâul
Dadu, în marginea Pădurii Ghidion. A aparţinut pe vremuri unei văduve, numită
Goineasa, nume astăzi dispărut din sat, după numele soţului - Goinea, "a lui
Goinea, sau Agoinesii " .
Poiana Armeanului (Poiana Armanulu) - loc fără copaci, situat în
Pădurea Prisaca. A aparţinut pe vremuri unui armean sau unui om smead la faţă,
asemeni armenilor. Apelativul armean, regional arman, înseamnă "om negru la
culoare", dar şi " loc unde se treieră fân şi paie" . Sătenii din Mitoc au numit-o
astfel, întrucât "o fost a unui vinitic, un om fără credinţî, o corciturî neagrî la faţî" .
Poiana lui Anton loc situat la nord de satul Dragomirna. A aparţinut unui
om numit Anton. N umele de familie, aici nume de botez, nu mai există astăzi în sat.
Poiana lui Costan - loc în Pădurea Ghidion. Se numeşte aşa, întrucât a
aparţinut pe vremuri unui om numit Castan, hipocoristic de la Constantin. Numele
de familie, sub această formă, nu s-a mai păstrat.
Poiana lui Foca - loc situat în Pădurea Ghidion. Se numeşte astfel, întrucât
a aparţinut unui om cu numele Foca, nume care nu s-a mai păstrat până astăzi.
Poiana lui Lazăr (Poiana lu Lazur - Poienili lu Lazur) loc format din
mai multe poieniţe, situate în Pădurea Prisaca, la marginea acesteia. A aparţinut
unui om numit Lazăr (reg. Lazur). Astăzi, mai există ca nume de fami l ie, sub
forma Lazarovici.
Poiana lui Simion (Poiana lu Sînion) - loc aflat în Pădurea Ghidion, la sud
d� satul Mitocaş. Se numeşte astfel, întrucât a aparţinut unui om cu numele Sânion.
Poiana Morăreştilor - luminiş, situat între Pădurea Hulubişte (Hulughişti) şi
Pădurea Ghidion. Se numeşte astfel, întrucât a aparţinut unor morari - Blagâ şi
'anasâ - care avuseseră pe pârâul Ghidion două mori de apă. Aceştia erau cunoscuţi
sub numele comun de "Morăreşti ", care desemna o familie de asemenea meşteri.
Poşmester - o taria din Siliştea Lipovenilor; loc de fânaţ aparţinând
l ipovenilor. Toponim folosit numai de lipoveni.
Poteca Călugărului (Poteca Calugurlu) - o cărare bătătorită care trece pe
lângă Fântâna Călugărului (Calugurlu), de la care şi-a primit numele.
Potiprisaca = Gradina Manastirii - toponim folosit numai de lipoveni.
Prihon sau Prihod - taria situată între satele Mitoc şi Dragomirna, altădată
loc pe unde treceau animalele, la adăpat, spre râul Dragomirna. Sensul entopicului
nu mai corespunde real ităţii.
Prisaca - v . Pădurea Prisaca.
Pr6sâi sau Prosâia - taria în sudul satelor Lipoveni şi Mitoc. Apelativul
prosie, prosii (pl.), are mai multe sensuri: "pământ care se ară pentru prima dată",
-

-
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"
"
" loc d e p e care s-au tăiat copacii , "loc lăsat să se odihnească 2-3 ani . Denumirea
dată acestui lan - Prosâia - înseamnă "teren care a fost defrişat" susţinând ideea că
pe aceste locuri au fost înainte păduri, ale căror urme se mai văd şi astăzi, defrişate
pentru mutarea vetrei satului.
Romanoaia - v. Pădurea Romanoaia.
Ruscior (Ruşciori) - numele satului care se întindea altădată la poalele
Dealului Holm, pe teritoriul actualului cartier lţcani, până la apa Sucevei. A fost ars
din temelii de către hatmanul cazacilor, în anul 1 653 . După o nouă devastare,
provocată de năvala tătarilor, puţinii supravieţuitori s-au mutat spre nord, spre
păduri, în actualul sat Mitocaş. Denumirea mai veche a satului nu este cunoscută.
Un sat mai mic decât cătunul Ruşi.
Ruşi (Ruş) - numele unei părţi a satului de centru, Mitoc, cea dinspre pârâul
Ghidion. Aici, în timpul stăpânirii austriece, au fost aduşi colonişti de diferite
naţionalităţi, între care predominanţi au fost vorbitorii de limbă ucraineană, de
unde şi denumirea sub care a rămas cunoscută. A fost folosit pentru a delimita
această parte de restul satului. Astăzi, aici nu se mai vorbeşte ruseşte, dar
toponimicul s-a păstrat, ca şi câteva nume de familie.
Sad sau Grădină - este folosit de lipoveni şi desemnează grăd ina
lipovenilor.
Serednepole - mij locul câmpului, loc unde aveau pământ lipoven ii.
Toponim folosit numai de lipoveni .
Sihla (Sâhla) - desiş d e pădure d e conifere căreia i s e mai zice ş i ,,Sâhla cu
iepurele cel mic Sâhla cu epurl i cel ilie" , denumire dată în glumă şi legată de
eşecul a 1 2 vânători .
Silişte ş i Sălişti - teren agricol, fostă vatră a satu lui Ruscior. Săliştea satului
- vatra satului Ruscior, azi taria. 1 se mai spune şi La Cracanuţă, întrucât aici s-a
făcut o fântână "di un uom poriclit Cracanuţâ".
Siliştea Lipovenilor şi Săliştea Lipovenilor - loc arabil, roditor, situat la
sud de satul Lipoveni. Numele vine de la un alt sens al apelativului topic silişte,
"
"pământ care dă rod bogat , "loc în apropierea satului, bun de cultivat sau plantat
"
cu pomi fructiferi .
Spre Calea-Valea - loc situat în partea de nord a satului Mitoc, înspre
Bahnă, pe unde trec vitele spre imaş. Denumirea vine de la porecla foarte
cunoscută a unui om care locuieşte pe aproape de acest loc, şi aceasta din cauza
zgârceniei lui recunoscute şi a cuvintelor pe care le folosea pentru a refuza orice
încercare de a cere un împrumut: " Du-ti la Calea-Valea, nu la mini ! " .
Stanişte - loc umbros, unde vara se odihnesc vitele, în timpul amiezii toride.
Este situat la sud-est de satul Mitocaş.
Stratulat - v. Lanul Stratulat.
Suhat - coastă de deal, la est de satul Mitocaş, fost imaş, astăzi livadă.
Sensul entopicului suhat - " imaş", "păscătoare", " izlaz" - nu mai corespunde
realităţii.
=
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Toloaca sau Toloaca Bisericii - teren viran, situat în centrul satului Mitoc,
un fel de poiană înconjurată de case, pe care au fost construite cele trei biserici,
aşezate sub formă de triungh i : b iserica ortodoxă, cea catolică şi cea protestantă.
Din sensurile apelativului topic toloacă - toloace (pl .) - " imaş comunal ", "loc unde
merg vitele la păscut" , " imaş", "teren liber, la marginea satului" - s-a păstrat cel de
"
"teren neîngrădit între case . Cioatele de copaci care se mai găsesc încă pe acest
loc vorbesc despre faptul că acesta a fost defrişat pentru mutarea vetrei satului
situată ceva mai la sud.
Ţărincă - teren agricol, situat la sud de satul Mitocaş. Dintre sensurile
apelativului ţarină - "pământ care se ară şi se seamănă" , "ogor", "păşune" toponimicul îl păstrează pe cel de "câmp cultivat" . Este, în acelaşi timp, şi
hidronim - afluent al Ghidionului.
Ţâgligani - numele unui deal unde au locuit, o vreme, câţiva meşteri care
făceau ţiglă, sau unde trăiesc ţâgliganii (locuitorii acestei aşezări).
Uliţa lui Bechet - "hudiţă lăturalnică" a satului; numele este legat de cel al
unui moşneag cunoscut de tot satul.
Uliţa lui Pricopaş - "hudiţă" din satul Mitocaş, la capătul căreia se află casa
unui sătean foarte cunoscut - Pricopaş -, urmaş al lui Pricop.
Uliţa lui Simion a lui Petru (Uliţa lu' Sînion a lu' Chetru) - se află pe
artera principală a satului, iar numele îi este dat după Sinion (Sânion), feciorul lui
Petru B i linciuc.
Vama (Vamâ) (La Vamâ) - loc de trecere dinspre partea comunei aflată sub
stăpânire austriacă spre cea din Regat. Azi nu mai aparţine de comuna Mitocul
Dragomirnei. Toponimicul s-a păstrat, nemaireprezentând însă realitatea.
Vatra Morii - partea de jos a Dealului Morii, de lângă iaz, unde se găseşte
scocul de lemn prin care venea apa la moară. Numai denumirea s-a păstrat.
Vărăria - v. Pădurea Vărăria
Valea Adâncăţii - loc situat la poalele Dealului Adâncăţii, care desemnează
porţiunea în care se află o adâncitură. Denumirea se află în strânsă legătură cu
lUmele Pădurii Adâncata şi a comunei Adâncata cu care se învecinează satul
M itocaş, v. Adâncata.
Valea Dragomirnei sau a Hucului (Valea Dragomirni, a Huculu) sectorul dintre satele Dragomirna şi Lipoveni, cu un pronunţat relief accidentat,
asimetric pe toată lungimea lui.
Valea Mitocului sau a Ghidionului - porţiunea mai puţin verificată, situată
de-a lungul acestui râu. Descoperirile arheologice (un bordei, un cimitir) efectuate
aici susţin ideea existenţei unei vechi vetre a satului. Aceste descoperiri atestă
existenţa unor aşezări omeneşti încă î. Hr., de o parte şi de alta a Ghidionului, mai
spre sud-estul actualei aşezări, începând cu Capu Câmpului şi până aproape de
actuala biserică a Mitocaşului. Pe locul actualei aşezări se întindea imensul covor
vegetal de foioase.
Zaharoţki - toată partea stângă a drumului ce străbate satul Lipoveni, spre
Mitoc. Este numită astfel de lipoveni pentru bogăţia grădinilor.
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Zona Dragomirnei (Zona Dragomirni) denumire mai recentă, întrebuinţată
pentru a cuprinde toată această parte a judeţului Suceava, raportată la cunoscuta
ctitorie.
III. Î n ceea ce priveşte etimologia termenilor, există, după cum s-a văzut, mai
multe straturi. Ca şi în cazul altor zone din România, cele mai multe toponime au la
bază un apelativ general cunoscut, un antroponim, mai rar un nume de popor etnonim sau un alt toponim. Ponderea o deţin, însă, denumirile formate de la nume
de persoană, atât pentru nume de locuri obişnuite, cât şi pentru aşezări umane şi
chiar pentru nume de ape. Toponimele din Mitocul Dragomirnei sunt, cu câteva
excepţii, româneşti, formate de la apelative de diferite origini, intrate însă în
vocabularul limbii române. Cuvintele ucrainene, sârbo-croate, maghiare au devenit
entopice româneşti, toponimele formate cu ele sunt creaţie românească.
o particularitate a numelor topice prezentate o constituie prezenţa unor
elemente ucrainene, lipoveneşti, şi în mai mică măsură, şi germana-austriece (Şlag
- " parcela" ). O altă particularitate o constituie existenţa unor locuri care au două
denumiri, una cunoscută numai de lipoveni şi alta, cunoscută de toţi locuitorii
comunei (Dolipole - Câmpul; Livatka - Livada; Recika - Pârâul; Obcia Pădurea Sătească; Sad - Grădina -; Potiprisaca - Grădina Mănăstirii,
Serednepole - Mijlocul Câmpului) .
Sunt, de asemenea, câteva nume de locuri care provin de la porecle (La
Calea- Valea), de l a nişte istorii hazl ii (Podul Chivii) sau de la superstiţii (La
Cruce, Crucea Holerei).
Graiul din satele comunei Mitocul Dragomirnei se încadrează, prin
particularităţile sale, în graiul bucovinean din jurul Sucevei, şi, în mare, în graiurile
moldoveneşti de nord.
Unele fenomene fonetice şi lexicale ardeleneşti se explică prin migraţiile
românilor din Transilvania în Moldova şi Bucovina timp de 5-6 secole.
-
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Toponymen aus der Gemeinde Mitoka Dragomirna
(Zusammenfassung)

Die Feststellung einer Verbindung zwischen dem Namen der Moldauischen Gemeinde Mitoka
Dragomirna und dem Namen des Ortes Dragomireşti, in Marmarosch, iiberzeugte die Verfasserin
Catinca Agache, cine Studie iiber die Toponymen aus dem Mitoka Dragomirna zu schreiben. Die
toponymischen Daten aus der vorliegenden Arbeit wurden 1 980 durch direkte Umfragen von den
Einwohnem und von denjenigen gesammelt, die die vier zur Gemeinde gehorenden Dorfer gut
kannten.
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FOLCLOR, ETNOGRAFIE, ARHITECTURĂ

ILIE E. TOROUTIU (1888-1953), UN SPIRIT BUCOVINEAN
'
iN CULTURA ROMÂNĂ

ELENA CRISTUŞ-PASCANIUC

Personalitatea şi activitatea de folclorist, istoric şi critic literar, germanist,
prozator, traducăter, editor şi pub l icist a lui Ilie E. Torouţiu s-au împlinit şi
desfăşurat într-e perioadă dominată de "grave convulsii politice şi sociale", iar spre
sfârşitul ei, de trădări, dezamăgiri şi suferinţe.
Născut la 1 7 iunie 1 888, în Solca, Ilie E. Torouţiu - numit de Perpessicius
"
"un Hurmuzachi al literaturii - aparţine unei generaţii al cărei renume a fost
dobândit prin sacrificiu şi muncă trudnică.
După şcoala primară, urmată în satul natal, părinţii Toader şi Ecaterina
Torouţiu şi-au trimis fiul la Gimnaziul superior " Ştefan cel Mare" din Suceava,
unde acesta îi numără printre colegi pe Leca Morariu, Erast Costea (viitor scriitor),
Alexandru Zavulovici (primul compozitor bucovinean membru al Societăţii
Compozitorilor Români)1 • Studiile universitare le face la Universitatea din Cernăuţi
(Facultatea de Litere şi Filozofie), unde i-a avut printre profesori pe Sexti l Puşcariu
şi,;Matthias Friedwagner. Între anii 1 9 1 1 şi 1 9 1 3 , îl găsim pe Torouţiu în Germania,
la Universitatea din Frankfurt pe Main, ca asistent al profesorului Friedwagner,
�.:are părăsise universitatea cernăuţeană în 1 9 1 1 , cu sarcina de a pregăti
transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Sociale din Frankfurt în
Universitate. Primu l pas spre această reorganizare a inclus crearea de lectorate
pentru limbile romanice. Între acestea, şi primul lectorat pentru limba şi l iteratura
română de la U niversitatea din Frankfurt. Pentru postul de lector de l imba română,
Friedwagner i-a solicitat lui S. Puşcariu, fostul coleg şi prieten de la Universitatea
din Cernăuţi, să-i trimită un tânăr pregătit; acesta a fost I.E. Torouţiu.
Revine în ţară în 1 9 1 3 , pentru îndeplinirea serviciului m i l itar. La izbucnirea
războiului, tânărul Torouţiu este mob i lizat la Cernăuţi, dar în decembrie 1 9 1 4 "se
preumbla ca «dezertor» austriac, încă în uniformă militară, prin Bucureşti, unde se
1 Petru Froicu, !. E. Torouţiu - un Hurmuzachi a/ literaturii române, în " Buletinul Societătii de
Ştiinte Filologice" , Bucureşti, 1 988, p. 52.

A nalele Bucovinei, X, 1 , p. 2 1 5-22 1 , Bucureşti, 2003
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va stabili pentru toată viaţa"2 • În Bucureşti, a fost profesor de limbă germană Ia
Liceul "Dimitrie Cantemir" .
Până în j urul anului 1 9 1 5, Torouţiu publicase texte populare şi articole în
periodice din Bucovina şi din ţară şi două volume de cu legeri populare (A fost
odată, Cluj , 1 9 1 1 ; Frunză verde, Solca, 1 9 1 4). Având modelul lui S. FI. Marian 
fostul său profesor la Gimnaziul sucevean - şi îndemnul şi încurajările prietenului
Leca Morariu, Torouţiu a publicat la revista "Ion Creangă" , lncă din 1 909, poveşti
şi cântece populare, fiecare text având menţiunea: "auzit(ă) de la . . . " ; colaborarea la
revista bârlădeană condusă de Tudor Pamfile a continuat şi în 1 9 1 O .
Deşi s-a manifestat mai accentuat în prima parte a activităţii sale,
preocuparea lui Torouţiu pentru folclor nu s-a limitat numai la zofia natală şi nici
nu a fost pasageră. 1. Filipciuc face cu temei următoarea observaţie: "Pentru
Torouţiu, culegerea cântecelor şi basmelor poporale avea un întreit rost: 1 . Să le
repună în circuit folcloric pe calea scrisului, ceea ce ar fi o tezaurizare in vivo; 2. Să
le studieze sub aspect literar şi poate chiar să le prelucreze pentru o valorificare
estetică; 3 . Să extragă din acest strai de sărbătoare al limbii române elemente
fonetice, morfologice şi semantice pentru îmbogăţirea materialului destinat
filologiei romanice"3. Torouţiu a cules cântece de dragoste, poveşti, balade,
strigături care circulau în Solca, Vama, Tişăuţi, Poieni, Crasna, Tereblecea,
Gemenea, Câmpulung, Stroieşti etc., alcătuind cele două culegeri pentru "sătenii
mei ", cu intenţia - mărturisită în Câteva cuvinte, prefaţa la cartea din 1 9 1 1 , - de a
veni în întâmpinarea "setei lor după cărţi" de poveşti ori de cântece. Însă în
cuvântul de încheiere la volumul din 1 9 1 4, Câteva cuvinte pentru învăţaţi cu
ochi/ari şi fără ochi/ari, tânărul filolog face şi alte precizări importante:
"Materialu l folcloristic din paginile acestea este scos din lucrarea Cântecele şi
basmele neamului românesc din Bucovina, la care de ani de zi le muncim câţiva
tovarăşi de idei, adunând mereu material din toate unghiurile Bucovinei şi
studiindu-1. Lucrarea proiectată va trebui să fie o energică afirmare a sufletului
românesc şi o nestrămutată dovadă de vitalitate a Poporului Român din Bucovina.
Înainte de toate ea va trebu i să fie, din partea Bucovinei, cea mai însemnată
contribuţie pentru studiul limbei, căci [ . . ] ea - culegerea - nu s-a făcut de cătră
oameni lipsiţi de studii pregătitoare [ . . ] . În lucrarea amintită, însă, materialul va
apare bine studiat, aranjat şi după regulile fonetice". Sublinierea îi aparţine
autorului, care în felul acesta se disocia de diletantismul cu care fuseseră alcătuite
destule culegeri în epocă şi pe care Ovid Densusianu îl denunţa încă din 1 909:
"
"Di letantismul a tronat netulburat până acum în folclor [ . . . ] 4 • Pe linia noii
.

.

2 Ion Filipciuc, 1. E. Torouţiu. Întâiul temei şi cea din urmă nădejde, folclorul, prefaţă la voi.
Ilie E. Torouţiu, Frunză verde. Cântece şi basme poporale din Bucovina, ediţie îngrij ită de Ion
Filipciuc, Câmpulung, Biblioteca "Mioriţa", 2003, p. VII.
3 Ibidem, p. XXIV.
4 Ovid Densusianu, Folclorul. Cum trebuie înţeles, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura P. Suru,
1 937, p. 24.
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orientări a folclorului p e care o propunea folcloristul bucureştean, Torouţiu se arată
preocupat de latura l ingvistică a materialului folcloric adunat, iar câteva d intre
textele populare în proză: Aşa se mânâncă în satul nostru, Vestirile-s strigate, Dus
pe gânduri . redau exprimarea cotidiană a ţăranului, apreciată de O. Densusianu
pentru că în ea "se poate vedea mai bine spontaneitatea lui în ce priveşte limba, ca
şi spontaneitatea lui sufletească"5. Ceea ce mai reţine atenţia în culegerea din 1 9 1 4
este capitolul de Cântece trimise din America, cântece populare p e care culegătorul
le aprecia ca "un specimen c iudat şi cu totul nou în l iteratura noastră poporală, de
când mizeria şi sărăcia I-au silit pre bietul nostru ţăran să apuce calea peste Ocean" .
Lucrarea pe care o anunţa atunci Torouţiu nu a mai apărut, dar peste aproape patru
decenii, în ani i ' 50, Iulian Vesper îşi aminteşte: "Î l găseam încă preocupat de
planul ce şi-1 făurise cu ani în urmă: publicarea unui imens corpus al folclorului
românesc, pe regiuni. Printre numeroşii colaboratori ce şi-i apropiase în vederea
transpunerii în viaţă a vastului proiect, mă aflam şi eu"6. E foarte probabil ca
modelul acestui corpus de literatură populară pe regiuni să fi fost colecţia de
l iteratură populară din B ucovina, iniţiată de Matthias Friedwagner, colecţie din
care nu a apărut decât un singur volum, în 1 940, Rumănische Volkslieder aus der
Bukowina, 1 Band: Liebeslieder.
Î n aceste împrej urări, contribuţia lui Torouţiu la dezvoltarea folcloristicii
româneşti este apreciată de Ion Filipciuc la "foarte puţin ", în comparaţie cu ceea ce
proiecta cărturarul să realizeze.
Cu proză originală a debutat în ziarul "Patria" din Cernăuţi, unde a publicat,
de-a lungul anului 1 9 1 O, cinci texte la rubrica Foiţa: Cum l-am cunoscut pe dr.
Augustin Bunea (1), anul V, nr. 3 , joi 1 3 ianuarie 1 9 1 0, p. 1 ; Cum l-am cunoscut .
(II), anul V, nr. 4 , duminică 1 6 ianuarie 1 9 1 0, p. 1-3 ; Instructor (Schiţe din viaţa
unui student), anu l V, nr. 23, joi 24 martie 1 9 1 O, p. 1 -2; Doctorul Silvan, anu l V,
nr. 3 8, joi 19 mai 1 9 1 O, p . 1 -2; Viaţă-Artă-Teorie (Rejlexiuni), anul V, nr. 5 8 , joi
28 iulie 1 9 1 O, p. 1 -2; Din Roma Cezarilor, nuvelă, publicată în două numere ale
ziarului, nr. 86, joi 3 noiembrie 1 9 1 0, p. 1-2 şi nr. 88, joi 1 0 noiembrie 1 9 1 0, p. 1 -2.
Jlterior, aceste proze, în care "1. E. Torouţiu a reuşit să ne dea unele fragmente
reale de viaţă omenească", au fost incluse în volumul de proză Chipuri ( 1 9 1 2),
"fără mari pretenţii l iterare, [dar care] aduce ceva caracteristic din Bucovina:
elementul duios şi patriotic"7•
Spiritul analitic al tânărului cărturar se manifestă pe'ntru început în plan
social, I l ie E. Torouţiu publicând mai multe studii în domeniul statisticii economice
şi de sociologie, privind structura societăţii din Bucovina: Românii şi clasa
intelectuală din Bucovina (Editura Societăţii Academice "Junimea", Cernăuţi,
1 9 1 1 . Ion Fi lipciuc menţionează că este vorba de o ediţie separată din organu l
. .

. .

·

5

Ibidem, p . 23.
Apud Ion Filipciuc, art cit. , p. XXIII.
7 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina. 1 775-1918, Cemăuti, Editura
Alexandru cel Bun, 1 996, p. 34 1 .
6
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Partidului Naţional, "Foaia Poporului "), Românii şi clasa dirigentă din Bucovina
(Cernăuţi, 1 9 1 1 ), Românii şi clasa de mijloc din Bucovina. I. Meseriaşii
(Cernăuţi, 1 9 1 2), Il. Negustorii (Cernăuţi, 1 9 1 2), Poporaţia şi clasele sociale din
Bucovina (Bucureşti, Biblioteca Bucovina, nr. 3 1 -3 8 , 1 9 1 6).
Ca traducător, Torouţiu s-a apropiat de cultura şi literatura gennană. A tipărit
la Leipzig, în 1 9 1 2, dicţionarele Liliput-Wărterbuch. Deutsche-Rumănisch şi
Liliput-Wărterbuch. Rumănisch-Deutsche8, a real izat traduceri din: Friederich
Hebel, Maria Magdalena (Cluj , 1 909); Matthias Friedwagner, Mihail Sadoveanu9
( 1 9 1 2); I. C . Ryle, Fă ce poţi (Salca, 1 9 1 3), Ce ne învaţă pământul? (Bucureşti,
1 9 1 5 ), Îndestulaţi-vă cu cele ce aveţi (Bucureşti, 1 9 1 5); Otto Funcke, Limba veche
şi limba nouă (Bucureşti, 19 1 5) etc.
După ce Torouţiu s-a stabilit în Bucureşti, a început să lucreze în tipografia
din Pasagiul Român nr. 3, loc în care se întâlneau refugiaţii bucovineni, "mai ales
acei care aveau ceva de publicat sau de tipărit", după mărturia lui Arcadie Dugan10•
În această tipografie au apărut, în perioada aprilie-august 1 9 1 6, cele nouă numere
ale publicaţiei bilunare "Revista Bucovinei. Culturală. Politică. Economică.
Literară", cu rubrici ca: De la noi de-acasă, Cronica ştiinţifică, Spicuiri din presa
germană, Bibliografie, în care se întâlneşte şi semnătura lui Torouţiu. Revista avea
rostul să risipească "întunerecul care mai împiedică cunoaşterea [ . . . ] sub toate
raporturile a acestui colţ de pământ înstrăinat" 1 1 •
În 1 927, Torouţiu înfiinţează revista "Floarea-Soarelui", pe care o tipăreşte în
propria tipografie, " Bucovina" . Publicaţie eclectică de orientare tradiţionalistă,
revista de " literatură, artă, ştiinţă, viaţă socială" , este astfel prezentată (sub
semnătura ITE) în primul număr, din 1 ianuarie 1 927: "«Floarea-Soarelui» [ . ] se
apropie de căminul românesc, de familia românească, de sufletul românesc, în
dorinţa de a se învrednici să fie primită cu faţă senină, [ . . ], să ajute la reclădirea
templului pentru cultul frumosului şi închinarea adevărului " 12• Revista a apărut
până în 1 929.
. .

.

8 Lucian Predescu, Enciclopedia României Cugetarea ". Material românesc. Oameni şi
"
înfăptuiri, ediţie anastatică, Bucureşti, Editura Saeculum 1. 0., Editura Vestala, 1 999, p. 858.
9 Friedwagner se numără printre primii critici străini ai operei lui Sadoveanu. Prozatorului
român, autor a 17 volume până în 1 9 12, acesta îi dedică studiul monografie menţionat, prezentat la
Congresul Filologilor din Frankfurt în 1 9 1 2, în care îi aduce "omagiul şi preţuirea ştiinţei în faţa
congresiştilor adunaţi din toată Europa şi de peste Ocean " (1. E. Torouţiu). În acelaşi an, autorul a
trimis studiul revistei "Convorbiri literare", care 1-a publicat în traducere, în nr. 7 din iulie 1 9 1 2. Din
nota redacţiei, se înţelege că traducerea ar fi făcut-o chiar Friedwagner, dar S. Puşcariu confirmă că
traducerea îi aparţine lui 1. E. Torouţiu.
10
Apud Liviu Papuc, /. E. Torouţiu - 50 de ani de la moarte, în "Convorbiri literare", Anul
CXXXVII, serie nouă, decembrie 2003, nr. 1 2 (96), p. 84.
1 1 1 . Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti (1 790-1990), ediţia a II-a revizuită şi
completată. Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1 996, p. 363.
1 2 "Floarea-Soarelui" . Literatură-Artă-Ştiinţă-Viaţa socială, Bucureşti, anul l, nr. 1 , 1 ianuarie
1 927, p. 1 .
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Activitatea d e editor, întregită ş i d e susţinerea materială p e care Torouţiu o
acordă periodicelor "Făt-Frumos" şi "Buletinul Mihai Eminescu" (Cernăuţi), este
dublată de colaborarea la numeroase alte publicaţii cu ecou în cultura română:
"
"
"
"Gazeta bucovinenilor , "Junimea literară , "Revista germaniştilor români ,
"
"Neamul românesc l iterar etc.
Ca istoric şi critic literar, s-a impus cu lucrările: Oameni şi cărţi, Solca,
1 9 1 4; Carmen Sylva în literatura română, Cernăuţi, 1 924; Immanuel Kant în
filozofia şi literatura română, B ucureşti, 1 925; Modernismul. Simbolism impresionism - expresionism, Bucureşti, 1 927; Heinrich Heine şi heinismul în
literatura românească, Bucureşti, 1 930; Hermann Sudermann în literatura
românească, Bucureşti, 1 930; Hermann şi Dorothea - Enăchiţă Văcărescu.
Pagini din monografia Goethe, B ucureşti, 1 93 1 ; Pagini de istorie şi critică
literară, Bucureşti, 1 936.
L-a consacrat colecţia d e Studii şi documente literare, apărută între anii 1 93 1
şi 1 946, în 1 3 volume, l ucrare în care Simion Mehedinţi vedea un act de "ctitorie a
istoriei literaturii române" . Un lucru mai puţin amintit este faptul că istoricul literar
proiecta apariţia a încă 1 2 volume ale colecţiei. Munca şi proiectele lui Torouţiu au
căzut sub "teroarea istoriei " însă, şi cărturarul şi-a văzut risipite truda şi cărţile în
bombardamente, iar mai târziu sub asediu! securităţii.
De recunoaşterea publică a muncii şi a meritelor sale s-a bucurat în 26 mai
1 936 13 , când a primit titlul de Membru corespondent al Academiei Române. Se
înscria astfel în rândul personalităţilor bucovinene care " s-au afirmat creator sub
cupola Academiei Române" : I. G. Sbiera, S. FI. Marian, Alexandru Hurmuzachi,
Dimitrie Onciul, Dimitrie Dan, Matthias Friedwagner, Francisc Iosif Reiner, Ion I.
Nistor, Vlad imir de Repta, Vasile Grecu etc.
În anul 1 939, Torouţiu preia de la Al. Tzigara-Samurcaş conducerea revistei
Convorbiri
literare", schimbare pe care cu satisfacţie şi speranţă o anunţa acesta
"
din urmă în articolul Către cetitori (ianuarie 1 939): "Anunţăm azi încredinţarea
iirecţiei în mâinile nouei generaţi i sub conducerea d-lui profesor I. E. Torouţiu,
membru corespondent al Academiei Române, care prin valoroasele şi
voluminoasele sale publicaţii, apreciind rostul Junimii în mişcarea de renaştere a
limbii literaturii române, va şti să ducă mai departe făclia veşnic vie a gândirii
junimiste" . Reprezentând a treia generaţie junimistă, ultimul director interbelic al
renumitei reviste publică - în primul din cele 63 de numere câte au apărut sub
conducerea sa - articolul-program, în două părţi, După 71 de ani . . . (Însemnări din
trecut, I; Încrestări pentru viitor, II). În spirit j unimist-maiorescian, noul director se
declara deschis "luptelor de idei şi principii ", dorea valorificarea moşteniri i
l iterare, dar şi cultivarea traducerilor din clasici şi moderni. A dat revistei "un
caracter mai accentuat marcat de istoria literară". Profesorul Ştefan Cuciureanu,
secretar în redacţia "Convorbirilor", îşi amintea că "I. E. Torouţiu a pornit la drum
13

Repus în drepturi la 3 iulie 1 990. Liviu Papuc, loc. cit.
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entuziast, chemând şi bătrâni şi tineri. Năzuia să dea publ icaţiei, pe frontispiciul
căreia era însemnat al 72-lea an de existenţă, un nou impuls vital " 1 4 •
A ajuns director a l revistei într-un a n "greu" : s e împlineau 50 d e ani d e l a
moartea lui Eminescu, Creangă şi a Veronicăi Micle, s e apropia centenarul naşterii
lui Titu Maiorescu ( 1 840- 1 940). Lui Eminescu i-a fost dedicat numărul cvadruplu
6-7-8-9, pe iunie-septembrie, însumând aproximativ 1 000 de pagini. Între
numeroşii autori ai articolelor se numără N . Iorga, Ramiro Ortiz, Gino Lupi,
Alexandru Elian, 1. Găvănescul, dar şi bucovinen ii Ştefan Cuciureanu, Leca
Morariu, Petru Iroaie, Vasile Posteucă, Teofil Lianu, Traian Chelariu . Recitind şi
analizând acest număr, redactorul-şef al seriei noi a revistei "Convorbiri literare",
Cassian Maria Spiridon, concluzionează: "Eminescu era privit, cel puţin de
colaboratorii autohtoni ai acestui număr cvadruplu, 6-7-8-9, iunie-septembrie
1 939, mai mult admirativ, mai puţin analitic şi aproape deloc în spirit critic. Este o
extaziere generalizată ce-l încremeneşte în statuie [ . . . ]" 1 5 •
Munca la "Convorbiri literare" s-a încheiat în apri lie 1 944, când tiraj u l
numărului 4 p e aprilie a ars î n timpul unui bombardament. După aceea, revista a
fost interzisă.
În acelaşi an, Torouţiu mai suferea şi alte pierderi, provocate de război, în
tipografia proprie. O parte a colecţiei de Studii şi documente literare arsese şi ea.
Î ntr-o scrisoare către Perpessicius, datată 22 octombrie 1 947, Torouţiu aminteşte de
acestea: "Din nenorocire, eventualitatea bănuită în 1 939 a devenit la 7 mai 1 944 o
tristă realitate, când bombardamentele anglo-americane mi-au ars un etaj al casei şi
toate volumele VIII-XII din Studii şi documente literare, 1 000 voi. din Pagini de
istorie şi critică literară, 500 v[o] l . din Heine şi heinismul, 300 ex. Grigorescu,
monografia lui N . Petraşcu şi altele [ . . . ] . În această epocă de nesiguranţă, oricare
dintre noi se poate aştepta la un sfârşit năprasnic, şi în tot cazul eu nu mă puteam
despărţi de lumea asta cu imaginea instituţiei pe care am creat-o, rănită de moarte
prin bombardamentul din 24 august 1 944, şi cu conştiinţa că munca de un deceniu
şi j umătate a fost transformată în scrum, în bombardamentul din 7 mai 1 944. De
aceea, înfruntând orice risc, chiar cel al privaţiunii de libertate, de pohod na Sybir,
am retipărit colecţia [ . . . ]. Concomitent, trec la cealaltă lucrare: volumele 1 4-25 d in
Studii şi documente literare, aşadar încă 1 2 volume, dintre care patru cuprind o
parte din arhiva inedită T. Maiorescu, patru volume - arhiva Sextil Puşcariu, două
volume - vechi şi noi junimişti, două volume - diverşi. [ . . ]. Dacă nu mi se
întâmplă nimic şi dacă împrejurările se vor schimba aşa cum se conturează [ . . . ], în
mai puţin de un an voi fi predat circulaţiei colecţia întreagă de 26 de volume" 16•
.

1 4 Apud Luca Bejenaru, Destinul unui întemeietor, î n .,Septentrion" , Anul XIII-XIV, 20022003, nr. 1 9-20, p. 1 6.
"
15 Cassian Maria Spiridon, Eminescu la 1939, în "Convorbiri literare , Anul CXXXVII, serie
nouă, nr. 1 (97), ianuarie 2004, p. 5 .
1 6 Scrisoarea s e publică pentru prima dată î n întreginw î n lucrarea 1 . E. Torouţiu, Exegeza
eminesciană. Poeziile antume din punct de vedere filologic, antologie, notă editorială şi bibliografie
de Doina Rizea. Prefaţă de Nicolae Georgescu, p. 247-248.
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Speranţa fi lologului nu s-a împlinit. Mai mult, arhivele scriitorilor pe care
dorea să le dea circuitului public i-au fost confiscate de securitate în 1 95 3 . Poate şi
acest gest brutal, de natură să-I împiedice a-şi continua munca, a grăbit dispariţia
cărturarului bucovinean, în noiembrie 1 95 3 .
Ilie Torouţiu (1888-1953), ein Bukowiner Geist
in der rumanischen Kultur
(Zusammenfassung)

Ilie Torouţius Personlichkeit und Tătigkeit als Folklorist, Historiker und Literaturkritiker,
Germanist, Prosaschriftsteller, Obersetzer, Herausgeber und Joumalist edUIIten und entwickelten sich
in einer von "geHihrl ichen politischen und sozialen nimmt die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen in
Anspruch wieder, indem sie sowohl dic wissenschaftlichen Beschăftigungen und Projekte, durch
welche der Literaturkritriker und Kulturmensch zu ciner Personlichkeit seiner Epoche geworden ist,
als auch seine moralische Wiirde prăsentiert, mit derer Hilfe er die ihm gezwungenen Unruhen"
beherrschten Periodc und an dcrer Ende, in einer Zeit voller Verrătc, Enttăuschungen und Leiden.
Dic Studie Ilie Torouţiu (1888-1 953), ein Bukowiner Geist in der rurnanischen Kultur
dramatischen Lebensbedingungen bis zum Todc durchgemacht hat.
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ŞTIINŢELE NA TURII

KLIPPA TRIASICĂ
DE PE PÂRÂUL CAILOR - FUNDU-MOLDOVEI,
IMPORTANT PUNCT FOSILIFER DIN CARPAŢII ORIENTAL!
OVIDIU BÂTĂ

Caracterizare. Klippă de calcare roşii care adăposteşte o bogată faună fosilă
caracteristică Triasicului mediu-superior (Ladinian - Camian timpuriu, circa 2 1 5
mil ioane de ani).
Localizare. Din punct de vedere geografic, rezervaţia se află în partea sud
estică a Obcinii Mestecăniş (Carpaţii Orientali), în ulucul depresionar ce se
conturează pe Pârâul Cailor, pe teritoriul comunei Fundu-Moldovei, comună
situată pe cursul superior al râului Moldova, în partea vestică a j udeţului, !a o
distanţă de 1 3 km de oraşul Câmpulung-Moldovenesc şi de 88 km de municipiul
reşedinţă al j udeţului. Comuna este aşezată într-o depresiune tectono-erozivă,
înconjurată de culmi ce aparţin Obcinii Mestecănişului, şi anume: la est, Culmea
Lucina Muncel, la vest, Culmea Mestecăn işului, la sud, Culmea Arseneasa, iar la
nord, râul Moldova traversează Culmea Lucina-Muncel, unde îşi taie chei pitoreşti
în calcare dolomitice.
Rezervaţia paleontologică - cunoscută şi sub numele de "calcarele de
"
Hallstatt de pe Pârâul Cailor - se găseşte pe versantul drept al Pârâului Cailor, la
poalele Dealului Cailor ( 1 1 43 m).
Acces. Dacă accesul la majoritatea rezervaţii lor naturale prezentate până
acum în paginile revistei "Analele Bucovinei" este uşor, ele fiind situate în
apropierea unor drumuri mai circulate, la punctul fosilifer de pe Pârâul Cailor se
aj unge mai greu, fi ind necesară o cunoaştere foarte bună a locurilor.
Pentru a ajunge la rezervaţie, trebuie să ne deplasăm circa 3 , 5 km pe Pârâul
Cailor, afluent de stânga al râului Moldova, a cărui gură de vărsare se găseşte la
circa 1 km aval de satul Fundu-Moldovei. Pârâul este însoţit de un drum vechi pe
care se făcea accesul la fostele exploatări de jaspuri hematitice - utilizate în secolul
al XIX-lea pentru extragerea fierului şi obţinerea fontei - situate în şaua dintre
Dealul Cailor şi Dealul Răchitiş. De la gurile vechilor galerii miniere se coboară
circa 370 m spre nord-est, pe o cărare ce şerpuieşte prin fâneţe, până la o excavaţie
naturală a terenului, unde se află blocul de calcar ce face obiectul ocrotirii.
Analele Bucovinei, X , 1 ,

p.

223-230, Bucureşti, 2003
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Geillogia regiunii. Obcinile Bucovinei constituie o porţiune a orogenului
alpino-carpatic şi ele se înscriu pe zona flişului (Obcina Feredeului şi Obcina
Mare) şi pe zona cristalino-mezozoică (Obcina Mestecăniş). La alcătuirea lor
participă trei categorii de formaţiuni litologice: metamorfice, magmatice şi
sedimentare (de vârstă mezozoică, paleogenă şi miocenă inferioară).
Obcina Mestecănişului se suprapune zonei cristal ino-mezozoice, fiind
alcătuită din formaţiuni metamorfice, sedimentare şi magmatice.
Forniaţiunile metamorfice sunt reprezentate prin roci ce aparţin grupului
Bretila, grupului Rebra, grupului Negrişoara şi grupului Tulgheş.
Formaţiunile magmatice, considerate ca vestigiile unui rift oceanic, sunt
reprezentate prin bazalte, peridotite şi serpentinite. Apar sub forma unor kl ippe în
masa wildfl işului sau ca petice de acoperire.
Formaţiuni le sedimentare mezozoice apar pe latura estică a Obcinii
Mestecăn iş, unde alcătuiesc terminaţia nordică a sinclinalului Rarău, şi stau
transgresiv şi discordant peste şisturile cristaline. Sunt reprezentate prin roci
carbonatice (dolomite, calcare, mame), roci detritice (conglomerate, gresii, argi le)
şi roci silicioase Uaspuri).
În cadrul depozitelor mezozoice d in regiunea sinclinalului Rarău, o pondere
importantă o au formaţiunile triasice, dezvoltate sub două tipuri : triasic autohton şi
triasic alohton.
Triasicul autohton este constituit din depozite ce stau normal peste şisturile
cristaline. Se dezvoltă pe flancurile sinclinalului Rarău, depozitele fiind constituite
din conglomerate cuarţitice (Seissian), gresii cuarţitice, local argilite roşii-violacee,
calcare dolomitice şi dolomite (Campilian - Anisian), local calcare albe
marmoreene (Triasic mediu şi superior).
Formaţiunile sedimentare mezozoice alohtone din " Sinclinalul marginal
extern" aparţin mai multor serii transilvane, cu o suită l itostratigrafică specifică.
Seriile transilvane ar constitui tot atâtea pânze - pânza de Hăghimaş, pânza de
Perşani, pânza de Olt (M. Săndulescu, 1 984).
Triasicul alohton este reprezentat, aproape în exclusivitate, prin depozite de
natură calcaroasă, d ispersate în tot lungul sinclinalului Rarău, foarte fosilifere, ce
constituie petice de acoperire, lentile olistolitice şi klippe sedimentare
dezrădăcinate, de vârste foarte variate, înglobate în masa depozitelor de vârstă
cretacică (wildflysch) - conglomerate, gresi i şi breci i prinse într-un l iant argilos,
totul fără o orientare şi fără o stratificaţie regulată - din umplutura sinclinalului.
Triasicul inferior alohton. Werfenianul este reprezentat prin depozite în
facies de Werfen (V. Uhlig, 1 9 1 1 ). Pe baza faunei - culeasă de Uhlig dintr-o
deschidere de pe Valea Seacă (Câmpulung-Moldovenesc) şi determinată de
G. Merhart ( 1 9 1 1 ) - a fost stabilită vârsta campiliană a depozitelor.
Ilie Turculeţ ( 1 970; 1 97 1 , 1 979) clari fică problema stratelor de Werfen din
zona Rarăului, Iocalize'!-ză cartogra:fic toate punctele de apariţie, descrie l itologic
st�ate le de Werf�n - . f01;mate . din calcare marnoase în plachete, mame cenuşii,
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şi
mame şistoase, cu numeroase impresiuni de valve de lamelibranhiate
determină 1 6 specii nou citate în regiune, pe lângă cele semnalate de geologii
austrieci. Autorul conchide că depozitele ce reprezintă Tiasicul inferior alohton
aparţin ca vârstă numai Campil ianului, cu faună de tip Werfen, cu eventuale treceri
şi în Anisianu l timpuriu.
Triasicul mediu alohton. Primele semnalări ale prezenţei Triasicului mediu
(Anisian - Ladinian) în regiunea Rarăului au fost făcute de către geologii austrieci
- C. M. Paul ( 1 874, 1 876); B. Walter ( 1 876); E. Mojsisovics ( 1 879, 1 882). Aceştia
au descris o succesiune de calcare roşii, considerate a fi de Hal lstatt, fosilifere, pe
Pârâul Cailor de la Fundu-Moldovei - succesiune care, la acea vreme, era apreciată
ca fiind in situ - şi au citat o foarte bogată faună de amoniţi, lamelibranhiate,
nautili etc., cu specii de Trachyceras, Daonella, Arpadites, Monophyllites,
Orthoceras, Halobia, Arcestes, Joannites, Sageceras etc.
Anisianul este bine reprezentat în klippa de la Botuş - calcare gri-cenuşii şi
negricioase, sau cenuşii-albicioase şi roşii, diaclazate - şi într-o serie de blocuri de
la izvoarele Pârâului Cailor.
Ladinianul este atestat la Piatra Zimbrului (Rarău) şi în kl ippa de pe Pârâul
Cailor (Fundu-Moldovei).
Pe Pârâul Cailor, Ladinianul este foarte bine reprezentat în klippa de calcare
roşii şi portocalii lumaşelice. Din punct de vedere m icrofacial ele sunt de fapt
biomicrite cu Posidonia şi biosparite cu Daonella (Grasu et. al., 1 995).
Calcarele roşii lumaşelice sunt formate dintr-o aglomerare de valve de
Posidonia vengensis, mai rar halobii şi amoniţi mici.
Calcarele ·portocalii sunt masive, lumaşel ice, fiind constituite dintr-o
aglomerare de val ve de Daonella pichleri.
Triasicul superior alohton. Constituit din depozite de roci calcaroase - în
primul rând calcare -, este prezent în klippele şi blocurile exotice din umplutura
sinclinalu1ui Rarău într-o serie de iviri foarte importante din punct de vedere
paleontologic, dintre care amintim:
- klippa de calcare albe de pe pârâul Izvorul Malului (est de Câmpulung
Moldovenesc), cu faună de corali, bivalve, alge şi moluşte de vârstă carniană
(Turculeţ, 1 97 1 ). Ca !carele sunt exploatate aproape integral;
- klippa de la izvoarele pârâului Timon/Timen, la locul cunoscut sub numele
"
" la Ciungi (Fundu-Moldovei), formată din calcare masive, local noduloase, roşii,
cenuşii-gălbui sau vinete, cu un inventar paleontologic ce cuprinde · l 23 de taxoni 
amoniţi (45), nautiloidee (1 0), brachiopode (28), bivalve (7), foraminifere (27),
echinoderme ( 4 ), co1eoidee (2) -, ce permite localizarea precisă a vârstei calcarelor
respective la nivelul Norianului (1. Turculeţ, 1981 ); conţine cea mai bogată faună
noriană (sevatiană) din toţi Carpaţi i româneşti;
- blocurile de calcare masive, de culoare cenuşie-negricioasă, compacte, cu
faună extrem de bogată în brachiopode specific rhetiene, de pe pârâul Izvorul
Malului, din vecinătatea klippei de calcare albe camiene. Blocuri mai mici, cu
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faună rhetiană asemănătoare, au mai fost găsite pe Valea Seacă şi pe valea
Moldovei, între Sadova şi Pojorâta (1. Turculeţ, 1 972).
Carnianu l este prezent şi în klippa de pe Pârâul Cailor, cunoscută încă din
secolul al XIX-lea (C. M. Paul, 1 876; B. Walter, 1 876; E. Mojsisovics, 1 879, 1 882;
G. Arthaber, 1 906; E. Kittl, 1 9 1 2). Este vorba de cal carele de culoare roşie sau
vânăt-violacee din această klippă. O parte din calcarele roşii, masive cu aspect
microbrecios, sunt formate aproape exclusiv din cochilii de amoniţi de talie mică
(Nannites, Sphingites). Calcarele vânăt-violacee sunt foarte bogate în resturi
organice - fragmente de amoniţi (Trachyceras), teste de echinoderme, foraminifere
(Nodosaria, Dentalina).

Schiţă geologică cu localizarea rezervaţiei paleontologice
din Dealul Cailor (după 1. Turculeţ, 1 968).

Obiectul ocrotirii. Î l formează un bloc relativ mic (8 m lungime, 7 m lăţime,
3 m înălţime), de calcare roşii şi gălbui - calcare biomicritice şi biosparitice, pe
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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alocuri puternic feruginoase, care au intercalate lentile portocalii şi galben-verzui,
fonnate din lumaşele de cochilii de bivalve şi amoniţi mici -, fosilifere, din care s-au
descoperit şi descris numeroase fosile, mai ales amoniţi şi bivalve, de mare valoare
stratigrafică. Pe alocuri, calcarele au aspect brecios. Pe lângă blocul principal se
află şi alte blocuri, mai mici, sub un metru diametru, provenite din cel mare.
Importanţa deosebită a acestui punct fosilifer, devenit loc de referinţă pentru
faunele triasice, este demonstrată şi de faptul că o parte dintre fosilele descoperite
aici şi determinate de marele paleontolog E. Mojsisovics au fost citate în
monografia sa asupra cefalopodelor din regiunea mediteraneană (E. Mojsisovics,
1 882), punctul fiind citat şi în lucrări ulterioare referitoare la faunele triasice
(G. Arthaber, 1 906; E. Kittl, 1 9 1 2).
După aproape 90 de ani, perioadă în care punctul fosilifer din versantul drept
al Pârâului Cailor nu a mai fost găsit - cercetătorii mulţumindu-se doar a plasa
acest punct pe Pârâul Cailor, fără nici o altă precizare asupra locaţiei exacte a
acestuia -, regiunea este reluată în cercetare de către I . Turculeţ, care redescoperă
punctul fosilifer în anul 1 964, precizează localizarea sa şi caracterul de bloc exotic,
alohton al depozitelor. Calcarele de pe Pârâul Cailor reprezintă un bloc încorporat
în umplutura cretacică a sinclinalului şi nu pot fi considerate de Hallstatt calcarele de Hallstatt din punctele clasice din Austria conţin o faună ce aparţine
Triasicului superior (Carnian şi Norian) - datorită faunei lor, foarte bogată, cu
forme comune Ladinianului şi Carnianului inferior din faciesurile sud-alpine
(I. Turculeţ, 1 97 1 )
Din calcarele roşii, cu o stratificaţie neclară, uneori brecioase, cu lentile
lumaşelice colorate galben-verzui, 1. Turculeţ ( 1 967, 1 968, 1 97 1 ) determină un
mare număr de fonne fosile, unele dintre ele citate pentru prima dată în Triasicul
din România.
În teza de doctorat, I. Turculeţ ( 1 97 1 ) citează următoarea faună determinată
de aici:
Protrachyceras archelaus Laube
Protrachyceras furcatum Miinst.
Paratrachyceras cf. dichotomum Miinst.
Paratrachyceras basileus Miinst.
Anolcites cf. parania Salom.
Arpadites cinensis Mojs.
Arpadites sp.
Celtites evolutus Salom.
Celtites sp.
Clionites sp.
Sageceras haidingeri Hauer
Sageceras sp. n.
Megaphyllites jarbas Miinst.
Megaphyllites procerus Arth.
.
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Lobites sp.
Coroceras sp.
Proarcestes sp.
Gymnites sp.
Joannites salteri Mojs.
Joannites sp.
Monophyllites aonis Mojs.
Orthoceras mojsisovicsi Salam.
Orthoceras sp.
Atractites sp.
Daonella lămmeli Wissm.
Daonella badiotica Mojs.
Daonella pauli Mojs.
Daonella pichleri Gtimb.
Daonella tripartita Kittl
Daonella cf. reticulata Mojs.
Halob ia bukowinensis Kittl
Posidonia wengensis Wissm.
Posidonia wengensis Wissm., var. cyc/oidalis Kittl
Entolium concentrice-striatus Horn.
Chlamis sarajevensis Kittl
Paleonucula strigi/lata Mtinst.
Gonodus planum Mtinst.
Cidaris sp. n.
Maj oritatea formelor sunt caracteristice pentru etajul Ladinian al Triasicului
mediu - Protrachyceras, Arpadites, Celtites, Daonella. Sunt prezente şi câteva
forme caracteristice Carnianului inferior - specii de Joannites, Coroceras -, dar şi
forme comune ambelor etaje - specii de Megaphyllites şi Daonel/a, Halobia
bukowinensis, Monophyllites. Asociaţia de faună demonstrează, indubitabil, vârsta
ladiniană, prin B iozona de ocurenţă cu Protrachyceras archelaus - Daonella
(Lămmelella) lămmeli, cu posibile treceri în Carnianul inferior.
Cu un conţinut faunistic fosil excepţional - cuprinzând amoniţi, nautiloidee,
bivalve, echinoderme etc., numărul mare de taxoni determinati de aici depăşind
orice aşteptare (1. Turculeţ, 1 97 1 , 1 98 1 , 1 982, 1 984, 1 986; 1. Turculeţ şi Aurora
Bosancu-Poptămaş, 1 979) klippa calcaroasă de pe Pârâul Cailor este apreciată ca
cel mai valoros punct fosilifer Triasic mediu din Carpaţii Orientali.
1. Turculeţ, într-o lucrare publicată, în 1 968, la Academia Română, a solicitat
argumentat forurilor competente luarea sub ocrotire a klippei de calcare roşii de pe
Pârâul Cailor. Argumentele au convins, ivirea - inedită atunci prin natura
litostratigrafică şi mai ales prin conţinutul bionomic, cu 26 de forme, dintre care
1 5 amoniţi şi 1 1 bivalve (M. B leahu et al. , 1 976) - şi o suprafaţă de 500 m 2 din
j urul acesteia a fost declarată rezervaţie paleontologică şi luată sub ocrotirea legii
sub numele de "Calcarele de Hallstatt de pe Pârâul Cailor" .
-
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Inventarul fosilelor determinate de aici se ridică, în prezent, la 56 de taxoni,
d intre care 34 de amoniţi, 4 de nautiloidee şi coleoidee, 1 6 de bivalve şi 2 de
echinide.
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Die triasische Klippe vom Kailor Bach - Fundu-Moldowi, eine wichtige
Versteinerungsstelle aus den Ostkarpathen
(Zusammenfassung)

Im 1 9. Jahrhundert vom osterreichischen Geologe C. M. Paul entdeckt, enthalten die roten
Kalksteine vom Kailor Bach - Fundu-Moldowi viele Versteinungen, die in der Monographie zur
triasischen Zephalopoden aus dem Mittelmeerregion von E. Mojsisovics ( 1 882) bestimmt und
verwendet wurden. Diese Region ist zum Bezugspunkt der Forschung der triasischen Faunagebiete
geworden (G. Arthaber, 1 906; E. Kittl, 1 9 1 2).
Ilie Turculeţ entdeckt die Kalkklippe vom Kailor Bach 1964 wieder und bestimmt am Ort eine
grosse Anzahl von Versteinerungen; die meisten von ihnen wurden zum ersten Mal als zur
rumănischen Trias gehorend erwăhnt. Aus den Merkmalen der Fauna geht das Ladinische Alter der
Versteinerungen und deren O bergang zum Unteren Kam hervor.
Betrachtet als der wertvollste mitteltriasische Versteinerungspunkt aus den Ostkarpathen,
wurde die Klippe mit �oten kalksteinen, mit einer Obertlăche von 500 Quadratmeter, unter Schutz
gestellt und fllr palăontologisches Naturschutzgebiet erklărt.
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DIVERSITATEA MICOBIOTEI ÎN ECOSISTEME NATURALE
DIN OBCINA MARE (CARPAŢII ORIENTALI)
CĂTĂLIN TĂNASE " , ADRIANA POP""

Introducere

Obcina Mare face parte din grupa nordică a Carpaţilor Oriental i, reprezentând
treapta estică, înălţată, a flişului senonian - paleogen . Trăsăturile caracteristice ale
acestei unităţi geomorfologice o reprezintă paralelismul culmilor, în sens
longitudinal, de la NV la SE.
Munţii Obcina Mare se suprapun unităţii marginale (precarpatice), flişul fi ind
reprezentat prin depozite paleogene. Eocenul prezintă un facies marginal şi unul de
tranziţie, cu numeroase orizonturi (gresii cu microconglomerate, straturi de Straja,
strate de Pasieczna, şisturi marno-argiloase, straturi de Plopu şi straturi de
Lupoaia). Oligocenul este cel mai întins, formând zone anticlinale şi sinclinale.
Teritoriul este situat între 47°32'42" şi 47°50'55" latitudine nordică, respectiv
25°25'55" şi 25°57'3 0" longitudine estică. Altitudinea maximă este reprezentată de
Vârful Scoruşelul ( 1 222,6 m), iar cea min imă este de 43 0 metri, la Gura
Humorului.
Sub aspect climatic, Obcina Mare se încadrează sectorului cu climă de munte,
ţinutul munţilor mij locii împăduriţi, caracterizat printr-un regim moderat al
oscilaţii lor temperaturii medii anuale, prin precipitaţii destul de abundente şi
vânturi dominante dinspre NV .
În Obcina Mare, precipitaţiile sunt pluvio-nivale. Din cantitatea anuală de
precipitaţii, circa 20-40% sunt sub formă de zăpadă. Evapotranspiraţia este în
general mai mică decât precipitaţiile medii, surplusul asigurând vegetaţiei condiţii
bune de dezvoltare, fără perioade de uscăciune edafico-fiziologică.
Munţii Obcina Mare se găsesc în zona forestieră şi aparţin, din punct de
vedere floristic, de regiunea euro-siberiană, provincia central-europeană, subprovincia
carpatică sau a Carpaţilor dacici, ţinutul Carpaţilor Orientali.
Vegetaţia este reprezentată prin etajul nemoral al pădurilor de foioase,
subetajul pădurilor de fag şi amestecu l de fag cu răşinoase. Speciile dominante sunt
•

Universitatea " Al. !. Cuza" laşi, Facultatea de B iologie.
Institutul de Biologie Cluj-Napoca.

••

Analele Bucovinei, X, 1, p. 23 1 -243, Bucureşti, 2003
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

232

Cătălin Tănase, Adriana Pop

2

Fagus sylvatica L., Abies alba Mill. şi Picea abies (L.) Karst. subsp. abies întâlnită
cu dominanţă ridicată, la care se adaugă sporadic următoarele specii: Carpinus
betulus L., Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L., Euonymus europaeus L.,
Viburnum lantana L., Viburnum opulus L., Sambucus nigra L., mai rar Sambucus
racemosa L., Populus tremula L., Fraxinus excelsior L., Betula pendula Roth,
Sorbus aucuparia L., Rubus hirtus Waldst. & Kitt. Dintre speciile ierboase
menţionăm: Asarum europaeum L., Anemone nemorosa L., Primula veris L., Scilla
bifolia L., Galanthus nivalis L.) Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend., Hieracium
rotundatum Kitt. ex Schultes, Mycelis muralis (L.) Dum.
Dintre endemitele rare menţionăm: Cirsium boujartii (Pilier & M itterp.)
Schultz. Blp. subsp. boujartii, iar dintre endemitele carpatice fac parte: Aconitum
moldavicum Hacquet, Cardamine glanduligera O. Schwartz, Hieracium
rotundatum Kit. & Schultes, Pulmonaria rubra Schott, Silene nutans L. subsp.
dubia (Herbich) Zapal ., Symphytum cordatum Waldst. & Kit. sau daca-balcanice:
Melampirum bihariense A. Kerner.
Cercetările floristice au început încă din secolul al XIX-lea (Franz Herbich,
1 836, care citează specii de plante din zonă) şi aprofundate în lucrări de sinteză
(D. Mititelu, T. Chifu şi P. Pascal, 1 990; D. Mititelu şi E. Toderaş, 1 990).
Cercetările micologice sunt inserate în lucrările lui C. Petrescu ( 1 923), C. C.
Georgescu ( 1 940), Victoria Gaşmet ( 1 952), C. Sandu-Vi lle şi M. Hatman ( 1 957, 1 959).
Speciile de m icromicete cu predilecţie se găsesc menţionate în lucrările lui
Al. Manoliu şi M. Rusan ( 1 973 ), Al. Manoliu şi M. Mititiuc ( 1 976), Al. Manoliu şi
Vera Bontea ( 1 990), Eugenia El iade ( 1 990).
G. Negrean publică specii de ciuperci din zonă ( 1 98 1 , 1 984) şi realizează o
val o roasă teză de doctorat ( 1 996), în care sunt inserate 875 de speci i de ciuperci
care aparţin la 293 de genuri. Lucrarea analizează, din punct de vedere taxonomie
şi ecologic, şi un număr de 3 80 de specii de macromicete repartizate astfel: în
ordinul Agaricales sunt incluse 272 de specii, în Aphyllophorales, 76 de specii, 20
de specii sunt Gasteromycetes, iar 12 specii fac parte din ordinele Tremellales,
Auriculariales şi Dacrymycetales.
Între speciile care nu au mai fost citate în literatura de specialitate menţionează:
Armilaria ostoyae Romagn., Calocera furcata (Fr.) Fr., Clavulinopsis cinerioides
(Atk). Corner, Coprinus episopalis P. D. Orton, Cortinarius colus Fr., Cortinarius
tophaceus Fr., Crepidotus pubescens Bres., Entoloma babingtonii (Bioxam) Moser,
Entoloma euchroum (Pers.: Fr.) Donk, lnocybe griseolilacina Lange, Lactarius
auratio.fulvus Blum ex Bon, Polyporus ciliatus Fr., Russula cavipes Britzelm.,
Tomentella bryophila (Pers.) Larsen, Tomentellafibrosa (Berk. & Br.) Larsen.
Material şi metode

Materialul mico logic a fost colectat efectuându-se cercetări pe itinerar. Au
fost notate speciile comune, pentru majoritatea fiind întocmite fişe de observaţie în
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care s-au menţionat: aspecte macroscopice (substratul, consistenţa, culoarea şi
gustul tramei, culoarea prafului sporifer) şi microscopice (morfologia, culoarea,
dimensiunile şi caracteristicile biochimice ale ascosporilor şi basidiosporilor;
morfologia şi dimensiunile ascelor şi basidiilor; structura epicutisului). În aceste
fişe sunt menţionate şi unele observaţii în vederea stabilirii categorii lor ecologice şi
a formelor biologice.
Nomenclatura speciilor de ciuperci este după P. Bertea şi colab. ( 1 989).
Conspectul speciilor de ciuperci este prezentat în ordine alfabetică, iar numele
autorilor este prescurtat după recomandările lui D. L. Hawksworth ( 1 980).
Conservarea specii lor de macromicete s-a făcut prin uscare la SIGG Dorex,
iar materialul inserat în această lucrare se găseşte în Ierbarul Societăţii Micologice
din România.
Rezultate şi discuţii

Observaţiile asupra diversităţii micobiotei evidenţiază prezenţa în ecosistemele
studiate a 1 70 de specii de ciuperci. Dintre acestea, 23 de specii sunt considerate
patogene, majoritatea speciilor parazitând arbori şi arbuşti. Nu am consemnat explozii
ecologice ale speciilor parazite, acestea fiind stabile de la o staţiune la alta şi cu efecte
fitopatologice nesemnificative. Am remarcat diversitatea speciilor micetogeofite care
sunt dominante şi din punct de vedere cantitativ.
Considerăm semnificativă prezenţa următoarelor specii: Amanita muscaria
(L . : Fr.), Anellaria semiovata (Sow.: Fr.) Pearson & Dennis, Armillaria mellea
(V ahi.: Fr.) Kumm., Cantharellus cibarius Fr., Hypholoma capnoides (Fr.) Kummer,
Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer, Mycena pura (Pers.: Fr.) Kumm.,
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) Karst., Russula mustelina Fr., Stereum
hirsutum (Willd.: Fr.) S. F. Gray, Trametes versicolor (Fr.) Pil., Tricholoma
sulphureum (Bull.: Fr.) Kumm., Fomesfomentarius (L. : Fr.) Fr.
Din punct de vedere al valorii alimentare, majoritatea speciilor sunt
necomestibile. Am semnalat specii ale genului Amanita care produc intoxicaţii grave
[Amanita muscaria (L.: Fr.) Hooker - buretele pestriţ, muscăriţă], iar alte două specii
sunt cunoscute pentru toxicitatea lor, fiind letale [Amanita phal/oides (Vaill.: Fr.)
Secr. - buretele vi perei], Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krombh. şi Amanita regalis
(Fr. Maire). Alte specii toxice semnalate sunt: Lyophyllum connatum (Schum. : Fr.)
Sing., Tricholoma su/phureum (Bul!.: Fr.) Kumm. şi Mycena pura (Per.: Fr.) Kumm.
Ciupercile comestibile sunt foarte apreciate în zona cercetată. Semnalăm
prezenţa cantitativă a speciilor Boletus edulis Bull: Fr. (hrib), Cantharellus cibarius
Fr. (gălbiori), Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) Kumm., Hydnum repandum L.: Fr.
(bureţi ţepoşi), Tricholoma terreum (Schaeff.) Kumm., Lactarius deterrimus Groger
(râşcov), Russula virescens (Sch.) Fr. (hulubiţe).
Între speciile caracteristice pentru ecosistemele studiate menţionăm: Amanita
muscaria (L. : Fr.) Hooker, Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krombh., Cantharellus
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cibarius Fr., Lactarius deterrimus Grăger, Russula emetica (Schaeff.: Fr.) S.F. Gray şi
Russula mustelina Fr. din sinuzia tericolă, iar din sinuzia epixilă Armillaria mei/ea
(V ahi.: Fr.) Kumm. ss. str., Fomesfomentarius (L.: Fr.) Fr., Fomitopsis pinicola (Fr.)
Karst., Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murr., Pseudohydnum gelatinosum (Scop.:
Fr.) Karst., Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S.F. Gray şi Trametes versicolor (Fr.) Pil.
Structura şi dinamica micosinuzii lor prezintă particularităţi influenţate de
compoziţia floristică, diferenţele microclimatice şi altitudinale ale staţiilor de unde
au fost colectate corpurile sporifere.
Analiza sinuziilor de macromicete evidenţiază dominanţa speciilor
micorizante, care ar putea fi explicată prin faptul că acestea favorizează nutriţia
minerală a arborilor şi arbuştilor prin compensarea proceselor de humificare care
pot prezenta valori ceva mai reduse.
Dintre speciile rare sau semnalate până în prezent în puţine locuri din ţară,
menţionăm: A thelia epiphy/la Pers., Cerocorticium ma/are (Chaill.: Fr.) Ji.il.,
Chlorocyboria aeruginascens (Nyl.) Karst., Choiromyces mendraeformis V itt.,
Exidiopsis ca/cea Wells., Grandinia barba-jovis (Fr.) Ji.il., Macroscyphus
macropus Pers. ex S. F . Gray, Osteina obducta (Berk.) Donk, Pluteus salicinus
(Pers.: Fr.) Kumm. (specie inclusă pe lista cu specii protejate în Europa),
Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk, Suillus grevillei (Kiot.) Sing., Ustulina
deusta (Fr.) Petr.
Diversitatea micobiotei

Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc. - pe sol, saprofită, Valea Şoarecului - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fay - pe sol, saprofită, comestibilă, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
A manita pantherina (DC . : Fr.) Kumm. - pe sol, micorizantă, toxică, Valea
Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 1 998.
Amanita phalloides (Vaill.: Fr.) Secr. - pe sol, micorizantă, toxică, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
A manita porphyria (A. & S . : Fr.) Secr. - pe sol, micorizantă, toxică, Valea
Şoarecului - Suceviţa, 2 5 . 08. 2000.
Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S. F. Gray - pe sol, micorizantă, crudă este toxică,
Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
A manita spissa (Fr.) Kummer - pe sol, micorizantă, crudă este toxică, Valea
Şoarecului - Suceviţa, 2 5 . 08. 2000.
Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vitt. - pe sol, micorizantă, toxică, Codrii Voievodesei
- Horodnic, 24. 08. 2000; Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Anellaria semiovata (Sow. : Fr.) Pearson & Dennis - coprofilă, Codrii Voievodesei
- Horodnic, 24. 08. 2000.
Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kumm. ss. str. - pe trunchiuri uscate, saproparazită
lignicolă, Codrii Voievodesei - Horodn ic, 24. 08. 2000.
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Asterophora parasitica (Bull.: Fr.) Sing. - parazită pe corpuri sporifere de Russula
nigricans Fr., Valea Şoarecului - Suceviţa, 25 . 08. 2000.
Athelia epiphylla Pers. - pe ramuri rupte de foioase, saprofită, Codrii Voievodesei
- Horodnic, 24. 08. 2000.
Bjerkandera adusta (Fr.) Karst - pe lemn mort de foioase, saprofită, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Boletus appendiculatus Schaeff. : Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului Sucevita, 2 5 . 08. 2000.
Boi'etus ca/opus Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Boletus edulis (Bul!.: Fr.) - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
2 5 . 08. 2000.
Boletus erythropus (Fr.: Fr.) Pers. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului Suceviţa, 2 5 . 08. 2000.
Boletus luridus Schaeff.: Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
2 5 . 08. 2000.
Boletus reticulatus Schaeff. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Bovista nigrescens Pers. : Pers. - pe sol, saprofită, Codri i Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Calocera cornea (Batsch.: Fr.) Fr. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr. - saprofită lignicolă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
2 5 . 08. 2000.
Cantharellus cibarius Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Cerocorticium molare (Chaill.: Fr.) Ji.il. - pe ramuri moarte de foioase, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Chlorocyboria aeruginascens (Nyl.) Karst. - saprofită lignicolă, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Choiromyces mendraeformis Vitt. - în sol, micorizantă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Clavulina cinerea (Fr.) Schroet. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei - Horodn ic,
24. 08. 2000.
Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) Kumm. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Clitocybe odora (Bul!. : Fr.) - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei 
Horodnic, 24. 08. 2000.
Collybia conjluens (Pers. : Fr.) Kumm. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kumm. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
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Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) Kumm . - pe lemn putred de foioase, saprofită,
Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Crucibulum laeve (Bull. ex DC) Kambly - pe lemn putred de foioase, saprofită,
Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Cyathus striatus (Huds.) Wied. - pe lemn putred de foioase, saprofită, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Daedalopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. var. tricolor (Bull. ex Merat) Bond. &
Sing. - saproparazită lignicolă, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Exidiopsis ca/cea Wells. - saproparazită, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. - saproparazită, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst. - saproparazită, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat. - saproparazită, Valea Şoarecului 
Suceviţa, 2 5 . 08. 2000.
Gan·oderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk. - saproparazită, Codrii Voievodesei 
Horodnic, 24. 08. 2000.
Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) Fr. - pe sol, micorizantă, comestibi lă, Valea
Şoarecului - Suceviţa, 2 5 . 08. 2000.
Grandinia barba -jovis (Fr.) JUI. - pe ramuri moarte de foioase, saprofită, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Sacc. - saprofită, Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) Karst. - saproparazită lignicolă, Codrii Voievodesei 
Horodnic, 24. 08. 2000.
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. - saproparazită lignicolă, Codrii Voievodesei
- Horodnic, 24. 08. 2000.
Hydnum repandum L.: Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Hydnum rufescens Fr. : Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Hygrocybe jlavescens (Kauffm.) Sing. s.s. Favre - pe sol, saprofită, Valea Şoarecului 
Suceviţa, 25 . 08. 2000.
Hygrocybe obrussea (Fr.) Wtinsche - pe sol, saprofită, Valea Şoarecului Suceviţa, 2 5 . 08. 2000.
Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului Suceviţa, 2 5 . 08. 2000.
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Uv. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei 
Horodnic, 24. 08. 2000.
Hypholoma capnoides (Fr.) Kummer - saprofită lignicolă, Valea Şoarecului Suceviţa, 2 5 . 08. 2000.
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kummer - saprofită lignicolă, toxică, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
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Hypholoma radicosum Lge. - saprofită l ignicolă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
2 5 . 08. 2000.
Hypomyces aurantiW> (Pers.) Tu!. - parazită pe Xerocomus chrysenteron (Bul!.) Quel. Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Hypomyces lateritiW> (Fr.: Fr.) Tu! . - parazită pe Lactarius sa/monicolor Heim &
Leei . - Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Inocybe fastigiata (Schff. : Fr.) Quel. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Inonotus hispidus (Fr.) Karst. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Kuehneromyces mutabilis (Schff.: Fr.) Sing. & Smith - saproparazită lignicolă,
Codrii Voievodesei - Horodn ic, 24. 08. 2000.
Laccaria amethystea (Bul!.) Murr. - pe sol, saprofită, Valea Şoarecului - Suceviţa,
2 5 . 08. 2000.
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Bk. - pe sol, saprofită, Valea Şoarecului Suceviţa, 25. 08. 2000.
LactariW> deterrimus Groger - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Lactarius pergamenus (Schartz: Fr.) Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei
- Horodnic, 24. 08. 2000.
Lactarius piperatus (L.: Fr.) S. F. Gray - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei 
Horodnic, 24. 08. 2000.
Lactarius pterosporus Romagn. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
2 5 . 08. 2000.
Lactarius pyrogallus Bul!.: Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Lactarius quietus Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Lactarius salmonicolor Heim & Leei. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului Suceviţa, 25. 08. 2000.
Lactarius vellereus (Fr.) Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Lactarius volemus Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Leccinum carpini (R. Schulz) Mos. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Leccinum duriusculum (R. Schulz in Fr.) S ing. - pe sol, micorizantă, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Lentinellus omphalodes (Fr.) Karst. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Lentinus torulosus (Pers.: Fr.) Lloyd - saprofită lignicolă, Valea Şoarecului Suceviţa, 25. 08. 2000.
Lepiota c/ypeolaria (Bul!.: Fr.) Kumm. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
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Lepiota cristata (A. & S.: Fr.) Kumm. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Lepista inversa (Scop.: Fr.) Pat. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Leucopaxillus giganteus (Fr.) Sing. - pe sol, saprofită, Valea Şoarecului Suceviţa, 25. 08. 2000.
Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Sing. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei 
Horodnic, 24. 08. 2000.
Macroscyphus macropus Pers. ex S. F. Gray - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei
- Horodnic, 24. 08. 2000.
Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. et Pouzar - pe ramuri îngropate,
saprofită, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24.08.2000; Valea Şoarecului Suceviţa, 25 . 08. 2000.
Melogramma vagans de Not. - pe ramuri putrede de foioase, saprofită, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Meripilus giganteus (Pers.: Pers.) Karst. - pe trunchi putred, saprofită, Valea
Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Mycena alcalina (Fr.) Kumm. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S. F. Gray - pe trunchi putred, saproparazită,
Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Mycena pelianthina (Fr.) Quel - pe frunze putrede, pe trunchiuri de arbori şi
arbuşti putrede, saprofită, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Mycena pura (Pers.: Fr.) Kumm. - printre frunze, saprofită, Codrii Voievodesei 
Horodn ic, 24. 08. 2000.
Osteina obducta (Berk.) Donk - saprofită, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Oudemansiella radicala (Relhan.: Fr.) S ing. - parazită, Codrii Voievodesei Horodnic, 24 august 2000; Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Panellus stipticus (Bull . : Fr.) Karst. - pe truchiuri, ramuri putrede, saprofită, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr. - pe sol, saprofită, Codrii Voievodesei Horodn ic, 24. 08. 2000.
Peniophora quercina (Fr.) Cooke - pe ramuri putrede de foioase, saprofită, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Phaeolus schwenitzii (Fr.) Pat. - pe trunchiuri putrede de arbori şi arbuşti,
saprofită, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
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Phallus impudicus (L.) Pers. - în sol, saproparazită, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Phellinus igniarius (L. : Fr.) Quel. - pe trunchi putred, saprofită, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Pholiota adiposa (Fr.) Kumm. - pe trunchiuri de foioase, saproparazită, Valea
Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Pholiota aurivella (Batsch : Fr.) Kumm. - saproparazită, Valea Şoarecului Suceviţa, 25. 08. 2000.
Pleurotw pulmonariw Fr. - saproparazită, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) Kumm. - saproparazită, comestibilă, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Pluteus atricapillus (Secr.) Sing. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Pluteus leoninus (Schff. : Fr.) Kumm. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Pluteus nanus (Pers.: Fr.) Kumm. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Pluteus petasatus (Fr.) Gill. - saprofită l ignicolă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Pluteus salicinus (Pers.: Fr.) Kumm. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Peniophora quercina (Fr.) Cooke - saprofită lignicolă, Codri i Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Polyporus badius (Pers. : S. F. Gray) Schw. - saproparazită, Codrii Voievodesei 
Horodn ic, 24. 08. 2000.
Polyporw variw Pers.: Fr. - saproparazită, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Postia caesia (Schrad.: Fr.) Karst. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Psathyrella piluliformis (Bul ! . : Fr.) P. D. Orton. - pe sol, saprofită l ignicolă, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) Karst. - pe sol, saprofită lignicolă, Valea
Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000; Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Ramaria aurea (Schaeff. : Fr.) Quel. - pe sol, saprofită, Valea Şoarecului Suceviţa, 25. 08. 2000.
Ramaria formosa (Fr.) Quel. - pe sol, saprofită, Valea Şoarecului - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Rozites caperata (Pers.: Fr.) Karst. - pe sol, micorizantă, Valea Şoareculu i Suceviţa, 25. 08. 2000.
Russu/a albonigra (Krombh) Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000; Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Russula amethystina Quel. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
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Russula aurora Krombh. - p e sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Russu/a betularum Hora - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Russula ch/oroides Krombh. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Russula cyanoxantha Schff. : Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Russula densifolia Gillet - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Russula drimeia Cke. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Russula fagetico/a (Melz.) Lund. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului Suceviţa, 25. 08. 2000.
Russulafellea Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Russulajirmu/a Schff. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Russulafoetens Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Russulajragilis (Pers.: Secr.) Fr. p. p. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
l}ussula gracillima J. Schff. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Russula grisea (Pers.: Secr.) Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Russu/a heterophylla (Fr.) Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoareculuî - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Russula krombholzi Shaffer - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Russula /epida (Fr.: Fr.) Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Russula lepida (Fr.: Fr.) Fr. var. /actea Mall . - pe sol, micorizantă, Valea
Şoarecului - Suceviţa, 2 5 . 08. 2000.
Russu/a mustelina Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Russu/a nigricans Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Russula ochroleuca Pers. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Russula olivacea (Sch.) Pers. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Russula pectinata Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Russula persicina Krombh. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Russula puellula Ebb., Mall . & J. Schaef. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului 
Suceviţa, 25. 08. 2000.
Russula vesca Fr. - pe sol, micorizantă, Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
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Russula violeipes Quel . - pe sol, m icorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Russula virescens (Sch.) Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Schyzophyllum commune L.: Fr. - saproparazită, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk - pe ramuri moarte de foioase, saprofită,
Codrii Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Scleroderma citrinum Pers. - saprofită, micorizantă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Stemonitis axifera (Bull.) Macbr. - saprofită lignicolă, Valea Şoarecului - Suceviţa,
25. 08. 2000.
Stereum hirsutum (Wild.: Fr.) S. F. Gray, - saproparazită lignicolă, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Stereum insignitum Quel. - saproparazită lignicolă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr. - saproparazită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) Quel. - pe sol, saprofită, Codri i Voievodesei
- Horodnic, 24. 08. 2000.
Suillus grevillei (Kiot.) Sing. - micorizantă cu Larix decidua Miii., Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Telephora pa/mata Scopoli: Fr. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Trametes hirsuta (Wulf. : Fr.) Pil. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Trametes versicolor (Fr.) Pil. - saprofită l ignicolă, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Tremella mesenterica Retz. ex Hook. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Tremiscus helvelloides (DC.: Fr.) Donk - pe sol, saprofită, Valea Şoarecului Suceviţa, 25. 08. 2000.
Trichaptum abietinum (Fr.) Ryv. - saprofită, Codrii Voievodesei - Horodnic,
24. 08. 2000.
Ustulina deusta (Fr.) Petr. - saprofită, Valea Şoarecului - Suceviţa, 25. 08. 2000.
Volvariella bombycina (Sch.: Fr.) S ing. - saproparazită lignicolă, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Xerocomus badius (Fr.) Ktihn. & Gilb. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei 
Horodnic, 24. 08. 2000.
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quel. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei 
Horodnic, 24. 08. 2000.
Xerocomus rubellus (Kromh.) Quel. - pe sol, micorizantă, Codrii Voievodesei Horodn ic, 24. 08. 2000.
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Xeromphalina campanella (Batsch: Fr.) Maire - saprofită lignicolă, Codrii
Voievodesei - Horodnic, 24. 08. 2000.
Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Xylaria polymorpha (Pers. : Fr.) Grev. - saprofită lignicolă, Codrii Voievodesei Horodnic, 24. 08. 2000.
Colectarea materialului micologic s-a. realizat cu sprij inul participanţilor Ia
cel de al XII-lea Simpozion de Micologie, organizat la Rădăuţi . Au colaborat Ia
determinarea unor specii de ciuperci: prof. dr. T. Chifu şi prof. dr. M. Mititiuc de Ia
Facultatea de Biologie a Universităţii "Al. 1. Cuza" din Iaşi, dr. G. Negrean de la
Grădina Botanică "Dimitrie Brândză" a Universităţii din Bucureşti, dr. Şt. Manie
de la Rezervaţia " Codrii " din Republica Moldova şi dr. Margareta Grudniki de Ia
Facultatea de Silvicultură a Universităţii " Ştefan cel Mare" din Suceava.
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The diversity of mycobiota from the natural ecosystems
of the Obcina Mare Mountains (Eastern Carpathians)
(Abstract)

The taxonomical and ecologica! observations of the mycobiota emphasize the presence in the
examined ecosystems of both 1 70 saprophytes and parasites species. We determined 23 pathogen
species are parasite on trees and bushes. We noted no ecologica) explosions of parasites species, the
phytopathological effects being not significant. We notice the diversity of the mycetogeophytes
species that are also prevailing from the quantitative point of view.
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OPINII

DESCENDENT! AI FAMILIILOR FLONDOR ŞI HURMUZACHI
.

D. VATAMANIUC

Studiile care s-au tipărit în ultima vreme specifică sau lasă să se înţeleagă că
cele două fam ilii bucovinene, cu vechi tradiţii şi rol important în viaţa politică,
socială şi culturală în Ţara de Sus a Moldovei, s-au stins din viaţă.
Aurel Constantin Ritter Onciul, înrudit prin mama sa cu familia Flondor şi
nepot al lui Aurel Onciul, cunoscutul om politic de la începutul secolului trecut, ne
trimite o scrisoare din Ni.irenberg (Germania), unde locuieşte şi în care atrage
atenţia asupra informaţiilor incomplete cu privire la cele două familii bucovinene,
cu descendenţi până în zilele noastre. Publicăm scrisoarea ca o completare a
informaţii lor la lucrările apărute până acum, însă şi ca o mărturie din care se vede,
o dată mai mult, că mij loacele noastre de documentare continuă să fie deficitare.
Omitem din scrisoare trimiterile la persoanele pe care le are în vedere ŞI
reproducem informaţiile privitoare la urmaşii celor două familii.
Breaza, 25 mai 2003
[. . .] George Flondor nu este ultimul reprezentant al familiei sale şi, cu
moartea lui, survenită la 1976, nu se stinge această familie, deoarece Nicu
Flondor, fratele mai mic al lui Tudor şi Iancu, căsătorit cu o fată a familiei
Grigorcea, a avut doi fii şi o fiică. Radu, fiul cel mare, a îmbrăţişat cariera
diplomatică şi a murit fără a lăsa urmaşi; doar fiul mai mic, Alexandru, căsătorit
cu confesa de origine poloneză Lazanski, a avut doi copii, pe Maria, născută în
1928, şi pe Nicolae, născut în 1933. Acesta din urmă locuieşte în prezent în satul
Zahareşti - comuna Stroieşti, de lângă Suceava, unde şi-a redobândit moşia
familiei sale. [. . .]
În ceea ce priveşte pe Nicu Flondor, acesta s-a căsătorit, la 31 act. 1943, la
Cernăuţi, cu mama mea, Ana şi, împreună ne-am refugiat, în martie 1 944, la
Braşov. În septembrie 1 947, Nicu Flondor moare la Braşov, mormântul său se
găseşte în cimitirul din Schei, lângă biserica Sf Nicolae.
În ceea ce priveşte familia Hurmuzachi şi aici avem urmaşi în viaţă:
deoarece Constantin Hurmuzachi, profesor entomolog la Universitatea din
Analele Bucovinei, X, 1 , p. 245-246, Bucureşti. 2003
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Cernăuţi şi frate a/ lui Alexandru, ultimul căpitan al ţării până la 1918, a avut doi
copii cu Zola Kalmuţchi, şi anume pe Nicolae şifata Alice.
Nicolae, născut în 1913, a studiat dreptul /a Cernăuţi şi a fost bibliotecar la
universitate. S-a căsătorit, în anu/ 1946, cu Gisele Silmen, de origine germană, la
Dumbrăveni, jud. Târnava Mică şi ei au 3 copii - o fată şi doi băieţi, Nicolae şi
Alexandru. Ei trăiesc acum în Germania, primul la Husbruck - Nurenberg, al
doilea la Bamberg. Deci nici neamul Hurmuzăcheştilor nu s-a stins.
Din păcate, nici unul dintre ultimii urmaşi ai Flondorenilor şi
Hurmuzăcheştilor nu au urmaşi În linie bărbătească. Numai Nicolae, fiul mai mare
a/ lui Nicolae, fiu/ lui Constantin, are douăfete.
Aurel Onciul
Din această scrisoare se vede că Alexandru, din familia Flondor, trăieşte la
Zahareşti, comună nu departe de Suceava, unde şi-a redobândit proprietăţile.
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EIN WICHTIGER PROTOKOLL
ZUR EINRICHTUNG DES BUCCOWINER DISTRICTS
Wien, April 1 7 80

Acad. RADU GRIGOROVICI

Einfii h rung

Das hier zweisprachig wiedergegebene und selten zitierte Dokument wurde
als Beilage zu J. Poleks Beitrag zum "Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums" ,
B. III, 1 895, Josephs II. Reisen abgedruckt. Dem mit der Zeitspanne um 1 780
unvertrauten Leser sagt der Titei wenig i.iber die Entstehung und den Inhalt des
Dokumentes aus.
Dessen Herausgeber und Uebersetzer flihlt sich deshalb verpflichtet dem
eigentlichen Text eine diesbezi.igliche kurze historisch-politische Einftihrung
vorausgehen zu lassen.
Es waren kaum 2 Monate vergangen, seit der Si.iden Polens gennant Galizien,
bei der ersten Teilung dieses Reiches durch die benachbarten Măchte am 5. August
1 772 Oesterreich zufiel, als der immer reiselustige Corregent Maria Theresias,
Joseph II . , nach einer monatelangen Reise im Zig-Zag durch Ungarn, den Banat,
Siebenbi.irgen und Galizien, von Si.iden kommend, die �ord-Westliche Grenze der
Moldau erreichte und den Entschlu� fasste, ein etwa 1 O 000 qkm messendes, nord
westliches Gebiet dieses unter tlirkischer Oberherrschaft und russischer Besetzung
befindlichen Fi.irstentums fur O sterreich "friedlich " zu erwerben.
Staatskanzler Graf Kaunitz war mit Josephs Plănen im Einklang, obwohl er
deren Erfolg bezweifelte. Joseph fand in den ji.ingeren hohen Offizieren ergebene
und fahige Helfer: Im September liefert der Generalstabs-Hauptmann von M ieg die
Landkarten des ganzen Gebietes bis nahe an Chotin; der Kommandant des 2.
valachischen Grenzregiments erforscht im geheimen an Ort und Stelle die Vorteile
der "Acquisition " des Gebietes und die Mtiglichkeiten des Baues einer "gedeckten"
bequemen Stra�e zwischen Galizien und Siebenbi.irgen durch das ungemein
ergiebige und noch ungeni.igend bevtilkerte Gebiet; Oberst Seeger bringt
historische Argumente fur die Erwerbung ans Licht; General von Spleny besetzt im
September 1 773, sofort nach dem Abschlu� des Friedens von Kutschuk-Kainargi,
Analele Bucovinei, X, 1, p. 247-294, Bucureşti, 2003
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das Gebiet und ftihrt ein militărisches Verwaltungs-Regime ein. Man verdankt ihm,
unter anderen Eingaben, eine ausftihrliche Beschreibung von Land und Leuten der
Bukowina unter der von griechischen Pachtftirsten beherrschten moldauischen
Regierung, gefolgt von zahlreichen sozialen und oekonomischen Verbesserungen
und Anpassungen an die modernen in Westeuropa sich entwickelnden
fortschrittliche Regime. Die meisten dieser Ideen, biei ben aber nur auf dem Papier,
da Joseph II. jede Abweichung vom bestehenden statu quo, ausser im Notfall
ausdrlicklich verboten hatte.
Die Abtretung des Gebietes seitens der Hohen Pforte und die Beschleunigung
des Abzuges der russischen Besatzungsarmee wurden vom erfahrenen Diplomaten
Baron Thugut durch Bestechung in Konstantinopol und beim russischen
Kommandanten der Besatzungstruppen erreicht. Man kann diese Vorgănge zwar
als friedlich betrachten, aber redlich ging es nicht zu. Denn die Hohe Pforte hatte
einen Teil des Territoriums der Moldau, das ihr n icht gehorte gegen gutes Geld an
O sterreich verkauft.
Die entgliltige Festlegung der Grenzen der "6sterreich ischen Moldau " wie
die spătere Bukowina anfangs zum Unterschied von der "ttirkischen Moldau"
genannt wurde, geschah erst am 2. Jul i 1 776 durch die Convention von
P(B)alamutka. Die "Adler", wie O sterreich die Grenzpfahle nannte, waren auf die
neue moldauisch-osterreichische Grenze verlegt worden.
Was offensichtlich darauf folgen sollte, war die " Systematisierung" der
Bukowina, woftir kein Plan ausgearbeitat worden war. Darauf zielende Schriften
oder Eingaben, schob Joseph als verfriiht beiseite und verlangte die strenge
Beibehaltung des status quo.
In der Tat, war, im Vergleich mit den diplomatischen und militărischen
Vorgăngen i n Europa, die Zukunft der Bukowina ein untergeordnetes Problem
sowohl fur den j ungen Corregenten der alternden Kaiserin, als auch ftir den
vorlăufig untătigen, schlachtenhungrigen Karriere-Offizier General von Spleny.
Ersterer war mit dem Treffen von folgenschweren Entscheidungen liberhăuft.
Der zweite sehnte sich nach der Wiederaufnahme einer glănzenden militărischen
Laufbahn, trat von seinem Posten zurtick, erreichte in vielen Schlachten die
hochsten Titei und Ehren, lebte glticklich auf seinem Tokayer Gut in der Mitte
seiner Familie von 8 Tochtern und zwei Sohnen bis zum Alter von 84 Jahren, ohne
sich wahrscheinlich an die Bukowina zu erinnern.
Sein Nachfolger wurde am 6. April 1 778 Oberst Baron Enzenberg von dem
schon als Kommandant des 2. valachischen Grenzregiments in Bistritz die Rede
war, aus Tirol stammend, ein Mann der Tat, der sich vornahm Splenys
reformatorische sowohl wie seine eigenen radikalen Ideen zu verwirklichen, ohne
Josephs Verbote einzuhalten, aher das Regime einer militărischen Grenze
beibehaltend.
Endlich erging an Enzenberg liber den Hofkriegsrat im August 1 779 der
Befehl, liber den Zustand des Landes zu berichten und Verbesserungsvorschlăge zu
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unterbreiten. In letzterer H insicht sollte der General insbesondere dariiber seine
Meinung ăussern, "ob in der Bukowina eine «Grenzmiliz» mit Nutzen errichtet
werden konne, oder ob es geniige, die Bevolkerung zu Erhaltung der Sicherheit im
Land und an denen Grenzen zur Dienstleistung" beizuziehen.
Aus Enzenbergs " Systemisierungsplane" - so bezeichnet der General selbst
sein aus sieben, vom 30. October 1 779 datierten Denkschriften bestehendes
Elaborat - ist zunăchst ersichtlich, dass trotz des im allgemeinen noch
aufrechterhaltenen Statu quo die ersten ftinf Jahre osterreichischer Verwaltung in
der Bukowina nicht erfolglos waren; denn die Einwohnerzahl hatte sich teils auf
natiirlichem Wege, teils durch Zuwanderungen nahezu verdoppelt, der Verkehr
hatte sich durch die Herstellung der Verbindung zwischen Siebenbiirgen und
Galizien gehoben, die Justiz wurde nicht mehr willkiirlich, sondern nach Gesetzen
gehandhabt, und die Errichtung von Schulen war durch die Griindung eines
Schulfonds angebahnt.
Joseph reagiert n icht und infolgedessen unterbreitete der Hofkriegsrat am 1 5 .
Januar 1 780 dem Kaiser den Antrag, da� sowohl General Enzenberg als auch der in
Lemberg angestellte Oberkriegscommissăr Wagmuth, letzterer in Vertretung des
mit den Enzenbergschen Ideen nicht ganz einverstandenen Commandierenden in
Galizien, des Feldmarschall-Lieutenants Baron Schroder, behufs endgiltiger
Feststellung des Bukowiner Regul ierungsplanes nach Wien berufen werde. Diesem
Antrage stimmte Joseph zu.
Inzwischen beschăftigte sich Joseph mit der Vorbereitung dreier Reisen
durch: Galizien, Russland, um die Kaiserin Katharina Il., die iim eingeladen hatte
zu besuchen, und die ihm noch unbekannte Bukowina, in dieser Reihenfolge.
H ier bemerken wir nur, dass die drei Marschrouten gemeinsam durch
Schroder, Mieg und Enzen�erg ausgearbeitet wurden; d ie dritte sollte aber beinahe
nur die Grenzgebiete mit der Moldau beriihren. Mit diesen Reisen werden wir uns
hier nicht weiter beschăftigen.
Wăhrend der Kaiser d ie Anstalten zu seiner galizischen Reise traf, wurden,
und zwar vom 4. bis zum 1 5 . April, im Schosse des Hofkriegsrates in Gegenwart
des Generals Baron Enzenberg, des Oberkriegscommissărs Wagmuth aber in
Abwesenheit des Generals Schroder, die Beratungen iiber die der B ukowina zu
gebende "Einrichtung" gepflogen.
Im grossen und ganzen pflichtete die Commission den Enzenbergschen
Vorschlăgen bei; nur bewahrte sie nicht immer deren bestimmte Form, sondern
machte sie durch mannigfache Zusătze zweifelhaft. Hier sei nur der erste
Beratungsgegenstand hervorgehoben. Er betrifft die Beschaffenheit der kiinftigen
Regierung: "doch welche Regierungsform man auch immer wăhle, in keinem Falle
lasse sich die Bukowina ihrer Lage nach ganz mit S iebenbiirgen oder Galizien
vereinigen; allenfalls konnte der Teil von der galizischen Grenze bis an den
Moldaufluss an Galizien, der iibrige Teil aber, vom Moldaufluss angefangen bis an
die siebenbiirgische Grenze, an S iebenbiirgen abgegeben werden" .
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Selbstverstăndlich lag es nicht in der Absicht des Monarchen, sofart seine
Willensmeinung kundzugeben; er wallte sich vielmehr iiber die Richtigkeit und
Ausftihrbarkeit der ihm unterbreiteten Vorschlăge an Ort und Stelle iiberzeugen.
Beweis hieftir ist ein am 2 1 . April, 4 Tage nach Einreichung des weiter unten
wiedergegebenen Protakalls, an den Hofkriegsrats-Prasidenten gerichtetes
Handschreiben. Es lautet:
"Lieber Feldmarschall Graf Hadik! Ueber das Mir wegen kiinftiger
Einrichtung des Bukowiner Districts hinaufgegebene, hierneben zuriickfalgende
Pratakal l bleibt Meine Entschliessung annoch in suspenso, weil Ich
bekanntermassen ahnedies an dem bin, Mich in das Land selbst zu verftigen und
die Măglichkeit der vargeschlagenen kiinftigen Einrichtungen in loca einzusehen.
Einstweilen sind aus diesem Pratokoll al le Hauptpunkte zu extrahieren und diese
Extracte sammt dem ganzen Protokoll, dann unterschiedenen Meinungen Mir
wăhrend Meiner Reise, bevor ich noch in die Bukawina selbst gelange,
nachzusenden; zugleich aber ist dem General Enzenberg und Oberkriegs
commissaria Wagmuth von nun an zu bedeuten, dass sie sich sagleich auf ihre
Pasten zuriickverftigen, sich m it allen năthigen Beilagen und Auskiinften zu der
Sachen griindlichen Erărterung und Auseinandersetzung versehen und,
salchergestalt wahl instruirt und gefasst, um Mir iiber alles Auskunft zu geben,
Mich erwarten măgen. Jaseph Correg. "
Zur Zeit als der Hofkriegsrat das in Angelegenheit der Bukowiner
Districtseinrichtung verhandelte Commissionsprotakall mit dem hieriiber
verfassten Auszug dem Kaiser zuriicksandte - es geschah am 1 3 . Mai 1 780 - war
dieser bereits in der Hauptstadt Galiziens angekommen. Er hatte am 26. April Wien
verlassen und den weiten Weg mit vielen Miihen und Beschwerden zuriickgelegt.
Am 20. Mai 1 780 verlasst Joseph Galizien, nachdem er sich ausschlieplich
mit deren Prablemen beschăftigt hatte, um der Kaiserin Katharina II. in Mahilev
am 4. Juni entgegenzukammen. Die zwei refarmsiichtigen Manarchen, obgleich
auf Grund van d iametral entgegengesetzten Prinzipien fussend - er als toleranter,
freisinniger Herrscher, die Czarin als gestrenger, absaluter Manarch - verstanden
sich gut, reisten viei und Joseph erreichte am 1 7. Juni Maskau. Einen Tag varher,
wahrend einer Begegnung in Lemberg zwischen den Generalen Enzenberg und
Schrăder, wahrscheinlich in Verbindung mit den Varbereitungen fur die kiinftige
Durchreise Josephs durch d ie Bukawina, hălt letzterer in Lemberg einen Vartrag
iiber die Frage der Systematisierung der Bukowina; es falgt die Erganzung des
Protakolls mit einigen unwesentlichen Bemerkungen zu diesem Thema, van denen
Palek n ur zwei dem Pratokall hinzuftigt.
Auf d iese Weise ergănzt wird es wie falgt datiert: Lemberg, den 1 6. Juni
1 780 und van OK. Wagmuth, Gen.-Majar Enzenberg und Feldm.-Lieuten.
Schrăder unterzeichnet, abwahl letzterer an den Verhandlungen der Cammissian in
Wien zwischen dem 4. und 1 5 . April nicht teilgenommen hatte.
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D ie Einmischung Schroders ins Protokoll verspricht nichts Gutes. Joseph gibt
den Bitten seiner um seine Au�enpo1itik und seine Gesundheit besorgte Mutter
nach, verspricht auf die Reise durch die Bukowina zu verzichten und aus Russland
direkt nach Wien zu kommen. Die klarste Formulierung des wenigstens
zeitweiligen Verzichtes auf die Sorge um das Schicksal der Bukowina, bietet der
Text der dem am 2 1 . Juni von dem Hofkriegsrat an das galizische General
kommando gesandten Anzeige, "dass seine Majestat der Kaiser geruht habe die
Entschliessung Uber die Bukowiner Systemisierungsangelegenheiten bis zur
erfolgten ZurUckkunft nach Szaleschik aufzuschieben ".
Endlich muss noch bemerkt werden, dass im ganzen deutschen Texte, die
Ortographie je nach dessen Quelle auperst gropen Schwankungen unterliegt.
Nattirlich gilt dies auch ftir denselben Text, wenn es sich um das eigentliche
Dokument handelt.
Protocollum commissionis
sub 4ta Aprilis 1 780 Viennae habitae
in A ngelegenheit der Buccowiner Districts-Einrichtung unter dem Vorsitz des
Feldmarschall und Hofkriegsrathprasidenten Grafen von Hadick. Praesentes:
Generalfeldwachtmeister Graf v. Browne, Generalfeldwachtmeister Baron
Enzenberg, Hofrath von TUrkheim, Ursini, Razesberg, Luerwaldt, DUrfeld, Weebern,
Oberkriegscommissar Wagmuth.
Abschrift (Registratur d. Bukow. k. k. Landesregierung).

Theils aus der Absicht, um in Betreff des Buccowiner District das Nahere
dahier bestimmen und die nothigen AuskUnften Euer Majestat unterlegen zu
konnen, theils aus der Erwagung, dass das gal lizische Generalcommando Uber d ie
Sache in verschiedenen StUcken nicht einerlei Meinung mit dem Generalen
Enzenberg ware, ist mit Euer Majestat Begnehmigung General Enzenberg nacher
Lemberg beordert, allda die Concertierung gesammter auf den Buckowiner District
einen Bezug nehmenden Deliberationsgegenstanden angeordnet, sofort Enzenberg mit
dem Oberkriegscommissar Wagmuth hieher abzugehen angewiesen worden.
Um d ie auf bestmoglichste BenUtzung des Buccowiner Districts gerichte
Absicht desto sicherer zu erreichen, ist es nothwendig, denen Uber die innerlichen
Districtsverbesserungen bereits in Vorschein gelangten verschiedenen Vorschlagen
dasjenige vorangehen zu lassen, von woher der District erst die Fahigkeit zu
Vollftihrung solcher Vorschlagen bekommen muss, und beinebst grUndlich zu
beurthei len sein mag, welche von derlei Verbesserungsanstalten der Eigenschaft
des Districts am meisten angemessen sind und am wahrscheinlichsten die gesucht
werdenden Vortheile erreichen machen.
Der Grund zur diesfalligen Ueberlegung ergibt sich aus dem mittelst des
Oberkriegscommissarii Wagmuth eingelangten, hier angeschlossenen Bericht des
gallizischen Generalcommando, der, um den Allerhochsten Entschluss Uber die
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Sache zu erleichtern, nach der Verschiedenheit deren darin enthaltenen
Gegenstănden in Abschnitte getheilet wird, von welchen ein jeder die hiezu
gehorigen Anmerkungen an seiner Seite erhălt.
1. We!ches von beeden, nămlich die politische oder Militarbesorgnis dem
District besser undfur den Staa! nutzbarer seie?
FUr die politische Administration treten folgende Betrachtungen ein:
1 . In der Buccowina dorfte sich seiner Lage nach mit der Zeit ein ergiebiges
Commercium etablieren, wozu das Politicum den besten Grund zu legen
vermogend sein solle.
2 . Das Mautwesen stehet unter der politischen Stelle.
3 . Dieser District ist mit Siebenbi.irgen, der Marmaross und Gall izien
verbunden, welche Lănder pol itisch besorgt werden.
4. Die okonomische Einrichtungen und Verbesserungen in Absicht auf den
Ackerbau und die Viehzucht, auf die Waldkultur, auf die Anlegung nlitzlicher
Fabriken, auf die Aufsuchung ergiebiger Erze, dann auf die Contributionseinrichtung
sind Gegenstănde, die sich ihrer Natur nach mehr fur das Politicum als fur das Militare
schicken, weilen besonders das Politicum mit der Sache verstăndigen mehreren
Individuen auch schon versehen ist und beinebst grosseres Vermogen als Militare hat,
den Unterthan vor Bedrlickung der Grundherrn und der Mautbeamten zu schiitzen.
Fiir die militărische Besorgnis kommt hingegen in Betrachtung:
1 . Ob die Buccowina ganz militarisieret werden konne, in welchem Fali die
militărische Besorgung continuieren miisste; konnte aher
2 . Nur ein Theil zur Grenzmiliz gezogen werden, so wi.irde der i.ibrige Theil
der Buccowina ader militărisch behandelt ader dem Publica liberlassen werden
konnen.
3 . Die Grenze der Buccowina vom Dnister an bis an den Moldaufluss ist
flach und offen und weder mit Gebirgen noch mit Wassem bedeckt; nur der Theil
vom Moldaufluss bis an Siebenblirgen ist mit Gebirgen gedecket. In diesen
Gebirgen sind zur Grenzbewachung gegen Bezahlung tăglicher 6 kr. Verpflegung
bereits j unge Leute beigezohen worden, und es haben dieselbe sich hiezu willig
gezeigt. Nur ist aher seit der Besitznehmung der Buccowina noch nicht so viei Zeit
verstrichen, um mit Grunde zu bestimmen, ob das Volk zu einer Grenzeinrichtung
sich femer herbeilassen und hiezu aufgelegt sein wird. Es wiirde femer nach denen
dermaligen Districtsumstănden, wenngleich das Volk zur Grenzmiliz Lust und
Neigung hătte, ein Hauptanstand, derjenige nămlich, flirwalten, woher die
Dotierung zur Grenzmi l iz zu nehmen wăre, welcher das erste und Hauptrequisitum
einer Grenzmiliz ist. Solang endl ich bei denen Moldauer und Buccowiner
Grundherm und vorziiglich bei der Geistlichkeit die jetzige Macht liber den
Unterthan bleibet, wiirden erstere alles anwenden, den Ausmarsch ihrer
Unterthanen, von denen sie leben, zu verhindem ader beschwerlich zu machen.
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D iese vorliegende Umstănde sind jenes, woriiber nur Euer Majestăt die
Entscheidung geben konnen, ob die Besorgung des Politici oder des M i litaris fur
den Buccowiner District und fUr den Staat nutzbarer seie.
a) Wird die Buccowina dem Politico iibergeben, so wiirde zu Czemowiz ein
Kreisamt, zu Suczawa aber ein Districtsamt erforderlich sein, deren Verwaltung
jedoch ganz natiirlich und besonders die erstere Jahre die schon angewohnte und
bestehende B uccowiner Gebrăuche nicht gănzlich wiirden abschaffen konnen.
b) Auf den Fali, wenn unter politischer Verwaltung Umstănde in den Weg
kămen, die verhinderlich wăren, das Landvolk zur Grenzbewachung m itverwenden
zu konnen, wiirde ein betrăchtliches Militare in der Buccowina verbleiben, mithin
die derzeit in Lande liegende 1 4 Compagnien beibehalten werden und noch eine
Escadron Husaren dazukommen miissen.
c) Bei dem Umstande, wo der District annoch i n grosser Verwirrung und
Unordnung, auch mit sehr vielen Processen angehăuft ist, sollte wenigstens die
ersten Jahre allda ein hinreichendes Justizdepartement angestellt werden.
d) Wenn auch die Buccowina in di e politische Administration iibergehet, so
wird allezeit die Cordons- und Contumanzbewachung und ihre Besorgung von dem
gallizischen Generalcommando abhangen miissen, folgsam das M ilitare in der
Buccowina diesen Gegenstand zu besorgen haben.
2. Es mag die Buccowina unter die Militar- ader unter die politische
Administration gelangen, sol/ die ganz an Gallizien ader an Siebenbiirgen
einverleibt werden?
Weilen das Land einen Theil von Gallizien, die Marmaross ganz und ein
Theil von S iebenbiirgen umschliesset, hiemăchst auch die Entfemung von der
gall izischen Grenze, nămlich von Zaleszik (Zaleszcziky) an bis auf Kosna nach
S iebenbiirgen auf der Communicationsstrasse 30 Meil Wegs betraget, so konnte
man die Buccowina ihrer Lage nach weder ganz an Gallizien noch auch sie ganz an
S iebenbiirgen einverleiben.
3. Wenn die Buccowina nicht ganz ader an Gallizien ader an Siebenbiirgen
incorporiert werden kann, wie wăre allenfalls davon ein Theil an Gallizien und der
andere an Siebenbiirgen zu geben?
Aus vorangeftihrten Bewegsgri.inden miisste dieses Land nach der Natur
seiner Lage von der gallizischen Grenze bis an den Moldauer Fluss an Gallizien,
der iibrige Theil aber vom Moldaufluss angefangen bis an die S iebenbiirger Grenze
an S iebenbiirgen abgegeben werden, womach letzterer Theil ohngefahr 1 500
Familien enthalten dorfte.
Weilen das hohe Gebirge bei Wal Saky (Walesaka) anfanget und an dem
Duraga-Berg die Grenze nach Siebenbiirgen hin laufet, so kann d ie neue
siebenbiirgische Grenze bei Wal Saky und Kapo K�drouli (Kapokodrului)
anfangen und an dem rechten Ufer der Moldawa bis Wamma fort laufen, welches
Ort aber aus der Ursache, dass solches dem Monaster Moldaviza zugehoret, bey
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der Buccowina zu verbleiben hatte. Sodann ziehet sich die Grenze mit dem
cameral ischen Kimpolunger Okol (Bezirk) bis an die siebenbiirgische Grenze.
Bei d ieser Grenzscheidung wiirden folgende Ortschaften an Siebenbiirgen
kommen:
Walle Saky, dem Kloster Slatina in der Moldau
gehorig, Capo Kodrouli, Monaster Woronetz,
Buk Soja (Bukschoja), Fratin (Frassin),
Stulpicani, Masarin (Mazanejestie) nebst noch
einigen in Gebirg zerstreuten Hausem
dann Kimpolung, Sadowa, Poseritta (Pozoritta),
Fond Moldavi (Fundul Moldowi), Czakaniest
(Czokanestie), Jakobeny m it Dorna Kandreni

{

{

alle dem Kloster
Woronez
zugehorig

alle k. k. zu dem
Moldauer Kimpolunger
Okol gehorig

Die Ursachen und Umstande, welche bei diesem Antrage zu Erwagung
vorfallen, sind folgende:
a) Weilen der an Siebenbiirgen kommende Theil zur Grenzeinrichtung
gelegen ist, und das 2. wallachische Siebenbiirger Regiment angrenzet und ohnehin
schwach ist, so wiirden in demselben mittelst Ausrottung der iiberfliissigen
Waldungen 2 Compagnien, wo nicht jetzo, doch mit der Zeit reichlich dotiert
werden konnen.
b) Bei dem Umstand aber, wo nur allein der Moldauisch-kimpolunger Okol
ein Cameralgut ist, folglich derselbe auch nur Grenzdotierung verwendet werden
konnte, und der Allerhochste Hof zur Vermehrung des Stands der siebenbiirgischen
Grenzmiliz einen Aufwand durch Erkaufung vorbemeldter, dem Kloster Slatina
und Woronez zugehorigen Dorfschaften zu machen nicht gesonnen sein dorfte, so
konnte in obgedachten Okol derzeit n icht mehr als eine Compagnie dotiert werden.
c) Wenn, wie zu vermuten ist, auch anfanglich das Landvolk zur Grenz n icht
inclinieret, so wiirden sich doch von dem 2. wallachischen Regimente mit
Vergiitung einiger Uebersiedlungskosten verschiedene Familien freiwillig in
diesem Okol umso ehender iibersetzen lassen, weil eine ziemliche Anzahl dieses
Regiments sehr schwach und zum Theil gar nicht dotiert ist, welche den alten
Einwohnern zum Beispiel dienen wiirden.
4. Wie sol/ die Grenz van der Bucowina zu ziehen und die Sicherheit an
denen Grenzen zu verschaffen sein?
Es ist bereits im ersten Abschnitt gesagt worden, dass die Grenze von Dnister
bis an den Moldaufluss flach und offen und weder mit Gebirgen noch mit Wassern
gedecket ist. Aus diesem Grunde kann sich daselbst die Grenzeinrichtung gegen
das tiirkische und Moldauer Gebiet nicht weiter als auf die Praevaricationen,
Emigrationen, das Pestiibel und die Viehseuche erstrecken. In besagtem Abschnitt
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wurde auch angezeigt, dass das Landvolk in den Gebirgen zur Grenzverwachung
beigezogen worden, welches unter der Direction der commandierten Ober- und
Unterofficiers und Gemeinen des 2. Garnisonsregiments willig und unverdrossen
gedienet hat. Es wăre also moglich die diesfallige Dienstleistung zu erweitern und
solche auf dem platten Lande ebenmăssig einzuftihren, wozu
a) Die năchsten, iiber 4 oder 5 Stunden weit von der Graniz n icht
abgelegenen Dorfer anfanglich beigezogen werden konnten.
b) Dem Landvolk kann dieser Grenzdienst angenehm gemacht werden, wenn
der aufziehende Mann von den oneribus publicis, als da seind: Strassen-, Gemein-,
aerarisch und . publike Roboten, befreiet wird, welcher aber die Contribution und
die herrschaftlichen Prăstanda wie andere zu entrichten verbunden wăre.
c) Aus diesem Landvolk liesse sich nach und nach eine Landmiliz erziiglen,
die mit der Zeit in Compagnien eingetheilt werden konnte. Vielleicht wiirde sich
das Volk auf diese Art mit der Zeit und spătern Jahren zur Grenzmiliz herbeilassen,
wenn es nur an der Dotierung nicht ermanglete, wozu zu gelangen der einzige
Ausweg darin bestiinde, wenn denen Geistl ichen der Antrag geschehete, ihnen ihre
Giiter abzukaufen, wie solches unter dem Abschnitt von der Geistlichkeit des
mehrern ausgeftihret werden wird.
d) Die zwei Libenzer- (Freiwilligen-) Compagnien, die derzeit zwar nicht,
jedoch damals erfordert werden, wenn Truppen wieder nach dcm Beispiel des Jahr
1 778 ausser Land marschieren sollten, konnen in gar kurzer Zeit in dienstfertigen
Stand gesetzet werden.
Die Grenzbewachung unter Beiziehung des Landvolks erfordert unter 4
Abtheilungen, nămlich von Dnister bis zum Pruth, von Pruth bis zum Sireth, von
Sireth bis zum Moldaufluss, von Moldaufluss bis an die siebenbiirgische Grenze 4
Officiers, 1 6 Corporals und 360 Gemeine sammt der Ablosung der obligaten
Mannschaft, wo sodann ein Gemeiner jederzeit in Czartaken am Cordon sein
miisste, der zweite aber in dem Dorf des Cordons im Quartier zu stehen hătte.
Die hierzu erforderlichen 4 Officiers wiirden aber mit Rlicksicht auf die
Sprache und Grenzbehandlung in den wallachischen Grenzen mit gutem
Vorbedacht ausgewăhlet werden miissen, anerwogen hierauf das Griindliche
ankommet.
Um einestheils die Czartaken und Communicationsstrassen aufm Cordon
immer in gutem Stande zu erhalten, die Grenzposten mit Holz zu versehen,
anderntheils aber die Mannschaft nach dem Dienstposten des commandierten
Officiers aus ihren Wohnorten auf ihre Bestimmung zur Dienstleistung
herbeizubringen, so wăre zu jeder Abtheilung ein Grenzcommissarius mit einem
monatlichen Sold pr 20 fl . erforderlich, wogegen die vorhin mit 1 fl. tăglich
angestel lt gewesten Grenzcommissarien abzuschaffen kommen.
Aus dem Beweggrunde, dass die Corporalen und Gemeine oder in
Czaartaken oder in denen dazu gehorigen Dorfem immerhin stehen bleiben
miissen, und sie in dem Inneren d ieser Dorfer zur Aneiferung der Mannschaft in
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der Dienstbegierde und zur innerlichen okonomischen Verbesserung, dann
Civilisierung verwendet werden wollen, erachtet man al lerunterthanigst, dass dem
Corporaln tăglich 2 kr., dem Gemeinen aber taglich 1 kr. zu sein�r Lohnung
zugelegt und jedem Mann das Brodgeld erfolgt werden konnte. Anfangs wiirde
beim Landvolk mit der a 6 kr. angefangenen Verpflegung fortzufahren nothwendig
sein, nach der Hand aber allenfalls auch diese auf dem Verpflegsfuss der iibrigen
Grenzmiliz gesetzet werden konnen.
Nachdem sich in de Buccowina viele Dorfschaften befinden, die theils selbsten
mit der Moldau vermischt sind oder aber ihre Grundstiicke in jenseitigem Gebiete
Iiegen haben, und sie dahero einestheils bei Hereinftihrung ihrer erbauten Friichten
und des Heues von den Mautbeamten gekrankt worden sind, sie auch von dem
erbauten eigenen Produkt die Mautgebiihr haben entrichten miissen; andererseits
aber, wenn der Pest- oder Viehseuche halber der Cordon gesperret wiirde, sie von
ihren Grundstiicken zugleich abgeschnitten werden miissten, so entstehet die
begriindete Beisorge, dass diese Leute, die doch dem Staate wie andere die
Contribution und sonstige Abgaben entrichten, aus vorgedachten Ursachen sich nicht
mehr erhalten konnten, folgsam ihre Hauser zu verlassen gedrungen waren, wodurch
sowohl Unterthanen als die Contribution verloren giengen.
Es lasst sich keine Vertauschung derleiger Grundstiicke veranlassen; weilen
aber dem Staate daran Iiegt, diese vermischten Unterthanen noch ferners zu
behalten, so erachtet man das Beste zu sein, derlei Dorfschaften und iiberhaupt die
schmal ausgehenden Winkel nach der Moldau von dem Maut- und Sanitătscordon
ganzl ich auszuschneiden, damit sie zu aller Zeit ihre Grundstiicke ungehindert
benutzen konnen.
a) Die eigentliche Grenzlinie wird aber jederzeit in der besten Evidenz
gehalten werden.
b) Bei den ausgeschnitten werdenden Dorfern ware fur den Maut- und
Sanitatscordon eine neue Linie zu ziehen, an welchen die Contumazen und Rastels,
dann die Wohnungen der Mautbeamten ihre Bestimmung zu erhalten haben.
c) Wenn die ausgeschnittenen Dorfer einige Producta in die Bukowina zum
Verkauf bringen, miissen sie nicht nur d ie Mautgebtihr entrichten, sondern auch bei
gesperrtem Cordon sich den Contumazen unterziehen. Nur die selbst erzeugende
Producta von Lebensmitteln waren von der Mautgabe zu befreien, von welchen
eben der Landmann die k. k. Abgaben herholen muss, wei len er den Absatz seiner
wenigen Producten in der Moldau nicht findet, nach dem Beispiel deren an d ie
Wallachei in Siebenbilrgen angrenzenden Callibaschen.
5. Wenn der District militărisch bliebe, was fur eine Grundlage wăre zur
Grenzmiliz einzuleiten?
Im ersten Abschnitt ist schon angezeigt worden, dass in den Gebirgen zur
Grenzbewachung gegen Bezahlung taglicher 6 kr. Verpflegung j unge Leute
beigezogen worden und der 4. Abschnitt enthaltet, dass diese Dienstleistung
erweitert, auch auf dem platten Lande eingeftihret und die nachsten liber 4 oder
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5 Stund weit von der Grenze nicht abgelegenen Dorfer zur Grenzbewachung
beigezogen werden konnten. Aus diesem Grunde lăsst sich schliessen, das eine
Landmi l iz zu erziiglen und selbe mit der Zeit in ordentliche Compagnien
einzutheilen m0gl ich sein werde.
Dieses wăre die Grundlage, aus welcher, wenn das Volk den Militardienst
gewohnt haben wird, in spătern Jahren eine Grenzmiliz erzielet werden kănnte.
6. Wenn die Buckovina mit _ Beiziehung des Landvolks verwacht wird, so
ensteht die Frage, wie vie! Militare annoch allda năthig sein werde?
Wenn der Theil zwischen dem Moldaufluss und dem Tripla Confinio an
Siebenbiirgen einverleibt wird, so wăren \'On dem zweiten Gamisonsregiment 6
Compagnien hinreichend, wovon ein Stabsofficier mit 2 Compagnien in Czernovitz,
2 Compagnien in Sireth und 2 Compagnien in Suczava bequartieret werden konnen;
verbleibt aber obgedachter Theil bei der Buckovina, so sind annoch 2 Compagnien
nacher Kimpolung erforderlich. Die iibrigen Compagnien konnten sonach sammt
dem Stab nach Gallizien, am bequemsten in Snyatin, Horodenka und Szaleszik,
verlegt werden, um auf alle Fălle in der Năhe zu sein und die Communication ohne
Beschwerde zu unterhalten. Cavallerie ist zwar derzeit in der Buckovina keine
nothig, auf den Fali aber, wenn mit dem Cavallarischen Remontierungscommando
eine Ănderung zu treffen befunden wiirde, konnte ein Escadron Husaren aus
Gallizien in die Buckovina verlegt werden.
7. Sol! die ăkonomische Mappierung vorgenommen werden, ode!- was kann
anstatt derselben geschehen?
Aus dem Grunde, dass dermalen in der Buckovina nur der K impolunger
District mit denen 3 Stădten Czernovicz, Suczava und S ireth landsflirstlich ist,
hingegen das sămmtliche tibrige Erdreich denen Grundherren zugehoret, der
Unterthan aber nicht eine Handbreit eigenes Erdreich besitzet, sondern lediglich
Felder und Wiesen von denselben respective in Pacht hat, hiernăchst einer jeden
erspriesslichen Landeseinrichtung, dessen okonomische Aufnahme vorangehen
solle, hat General Enzenberg die okonomische Mappierung, welche das Terrain
nach der Classification der Capacităt mit allen ăkonomischen Betrachtungen
anzudeuten hătte, als sehr nothwendig vorgestellet und dabei bemerket, dass er,
wenn ihme die Hauptdirection tiberlassen und der bereits in der B uccowina
befindliche Hauptmann Scherz des grossen Generalstab mit andem geschickten
Officiers ihtn zugegeben wiirden, mit 1 2 Messtischeln in einet Zeit von 1 2
Sommermonaten mit der Mappierong fertig zu werden verhoffe. Es kommet m ithin
darauf an, ob diese Mappierung, deren Nothwendig- und Nutzbarkeit nicht
misskennet werden mag, nach dem General Enzenbergischen Antrag vor sich
gehen, oder ob aus der Erwăgung, dass die Mappierung Kosten verursachen und
dabei auch noch viele Zeit verloren gehen wiirde, anstatt der Mappierung etwa die
Fassionseinreichung nach dem Beispiel Galliziens ăuch in dem Buccowiner
District angeordnet werden solle. Hătte das letztere zu geschehen, so wiirde sowohl
·
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a) Der Adei als die Geistlichkeit zur strengsten Fassion ihrer Besitzungen
von Landereien, Schankhăusern, Mtihlen, Fischteichen, Zehenten und Proventen
von Unterthanen dorfetweis mit namentlicher Benennung der Familienvăter zu
verhalten sein.
b) Um die Fassionen so viei moglich richtig zu erhalten, mtissen die
Caelanten mit der Confiscation des verschwiegen werdenden bedrohet und bei
diesfalliger Betretung und Ueberweisung mit der halben Einziehung zuverlăssig
bestraft werden, von welcher Strafe dem Denuncianten zur Belohnung ein Drittel
zu bestimmen wăre.
c) Der Adei und die Geistlichkeit mtisste femers verhalten werden, dass selbe
ihre schriftliche Urkunden, Donationen und Privilegien mit den vorgedachten
Fassionen zur Einsicht einreichen, woraus sich veroffenbaren wird, ob sie ihre
Grtinde mit Recht besitzen.
d) Zur Einreichung ihrer Fassionen und Beibringung der schriftlichen
Urkunden, Privilegien, Donationen u. s. w. wăre ihnen ein Termin, und zwar vom
Tage der Publication an gerechnet, auf 6 Monat einzugestehen.
Zu diesem Abschnitt gehort noch ein wesentlicher Gegenstand, derjenige
nămlich von der im Buccowiner District ebenfalls noch ermanglenden
Landsconscription, die ein Geschăft in sich begreift, welches der Systemisierung in
der Buccowina voranzugehen hătte, um hierdurch den Familien- und Seelenstand, so
derzeit noch nicht verlăsslich hat erhoben werden konnen, in die Evidenz zu bringen.
Nach der Meinung des General Enzenberg soli die Conscription annoch heuer
vorzunehmen thunlich sein; in dem Anbetracht aber, dass das Volk gar zu sehr
argwohnisch ist und sich beifallen lassen dorfte, man habe d ie Absicht, einstens
Recruten auszuheben, findet General Enzenberg fur nothig, den zur Conscription
verwendeten Officiers zu ihrem Nachverhalte eine besondere Instruction zu ertheilen,
vermoge welcher sie und ihre Untergebenen dem Landmann beizubringen hătten,
dass die diesfallige Conscription auf Verminderung ihrer geleisteten Abgaben und
die unentgeltlichen Robote abgesehen seie und weilen sie zum Theil schon die
Grenze mitverwachen helfen, welcher Dienst ihnen allein obliegen wtirde, sie keine
Recrutenstellung zu befahren haben wtirden.
Ob nun zur Vermeidung sowohl der mit einer sogestalten Conscription
verkntipften Weitlăufigkeiten als der hieraus fur die Zukunft entstehen konnenden
bedenklichen Folgen nicht etwa auch der Populationsstand durch die Fassionierung
der Obrigkeiten dermalen in d ie Evidenz zu bringen und etwa erst nach der Hand
durch das Militare aber die Rectification vorzunehmen sein konnte, hăngt von dem
Al lerhochsten Befund ab.
8. Wie ist die Steuer in der Buccowina in vorigen Zeiten bestanden, und was
wăre bei der neuen Systemisierungfur ein Steuerfuss einzufuhren?
In vorigen Zeiten bestunde der Steuerfuss in nachfolgenden Abgaben, welche
auch seit der Besitznehmung bis anhero pro aerario sind eingebracht worden,
nămlichen:
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An Cantributian.
Ein Bauer aus der Stadt oder Dorf zahlt jăhrlich, er mag viei oder wenig
Felder besitzen, flir die Familie 2 fl. 30 kr., ein grosser Kaufmann 2 1 fl., ein
geringer 9 fl., ein mittlerer 4 fl., ein kleiner 2 fl. 30 kr., ein Schliacht
(Schlachtschitze) oder der geringste Edelmann 4 fl., ein Armenier 4 fl., ein
Kallarasch (berittener Amtsdiener) 3 fl. 45 kr., ein Jude 5 fl . , ein Lingurar oder
fremder Zigeuner 1 fl. 30 kr.
An Quostina (Gastina) ader Schafzehent.
Alle jene, die in Buccowiner District wohnhaft sind, nicht minder jene aus
den benachbarten k. k. Lăndem, so ihre Schafe und Ziegen in diesem District
haben, bezahlen vom Sti.ick 5 kr. : diejenigen, die derlei Vieh entweder im Winter
oder im Sommer ausser dem District halten, zahlen von Sti.ick 3 kr.; ftir ein
verschwiegen Sti.ick bezahlt der Eigenthilmer 1 fl., wovon der Finder 30 kr. und das
Aerarium 30 kr. bekommet.
Desetina ader Schweine-und Bienenstackgeld.
Die Bauern bezahlen von Stiick 1 2 kr., die Monaster (Kioster), Bojern und
Massiln (Edelleute 2. Grades) 6 1 /2 kr., die Ruptaschen (Edelleute 3. Grades) 6Y2 kr.,
was selber mehr hat, das Sti.ick 1 2 kr. Wie die Ruptaschen, also zahlen auch die
Popens, Diacons und Gerichtsdiener. Von verschwiegenen ist die Strafe wie bei
den Quostina. Dann zahlt jeder Eigenthi.imer ftir seinen Namen 6 kr.
Salarii ader Salzgeld.
Die Dorfer des Czernowitzer Districts zahlen hieftir j ăhrlich 500 fl., welche
vorhin der Grandlogofet (Kanzler) in Jassy empfangen hat.
Vulpu Kretschunului ader Weihnachtsfuchsbalg.
Obgedachter District bezahlet hieran als ein ehehin gewohnlich gewestes
Praesent ftir den Starosten jăhrlich 620 fl . 30 kr.
Welche beede Posten seit der Besitznehmung dem Aerario verrechnet
worden sind.
Vorerzăhlte Abgaben haben derzeit jăhrlich abgeworfen, nămlich
die Contribution . . . .
..
. . . . . . . 50 200 fl. - kr.
die Quostina
23 500 fl. - kr.
die Desetina ................ ...................................................................... 1 6 700 fl. - kr.
die Solaritgelder
.
. . .
.
..
550 fl.
kr.
ftir Neujahrfuchsbalg
..
. .
.
. 62 1 fl. 30 kr.
. .

. .

. .

.

. . . . .. .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....

. . . .

.

.

. . . .

.

. . . .

. . . . . . .................................................. . . . . . . . . . .....................

. . . . . .

. . . . . . . . .................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

.

.....

. . . . ..............

. . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . .

. .. .. . . . ..

.

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

..

Zusammen 9 1 5 7 1 fl. 30 kr.
Diese Schuldigkeiten leiten ihren Ursprung von dem Moldauer Pachtftirsten
her, und die Extraabgaben, die der vorbesagte Fi.irst willkiirlich ausschreiben
konnte und ausschriebe, haben noch viei mehrers als die Steuerabgaben betragen,
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da nach den eingeholten Berichten der Bauer jăhrlich 1 3 tl. bis 1 4 tl . und diesen
Betrag in 1 3 (?) Terminen hat bezahlen mtissen. Auch ist es gar wohl bekannt, dass
in der Moldau dermalen der vermogliche Bauer, welcher zugleich einen Handel
treibt, des Jahrs 70 bis 80 tl. dem Ftirsten entrichten muss. Solchemnach sind die
Bukowiner Unterthanen unter der diesseitigen Regierung mit Geldabgaben nicht
bedrtickt worden, sondern es ist vielmehr ihnen Zeit gelassen worden, sich von der
Last des Kriegs und der hieraus erfolgten gănzlichen Verarmung zu erholen, sofort
sich wiederum mit hinlănglichem Vieh als dem Hauptnahrungszweige zu versehen.
Hingegen mtissen dermalen d ie Bauern nebst der Contribution im Gelde (zu)
Magazin-, Mtihlen-, Spităler-, Officiersquartiere-, Kirchen-, Schulen-, Gefangnisse-,
Kalchofen-, zum Stall- und anderen Bauwesen wie auch zum Brticken- und
Strassenbau Hand- und Fuhrrobaten unentgeltlich leisten, woftir ihnen wiederum
dadurch ei ne Erleichterung zustatten kommt, dass sie ihren Grundherrn jăhrlich nur
1 2 Robatstăge zu arbeiten schuldig sind, also mtissige Tage genug vor sich haben.
Noch eine andere Contributionsentrichtung besteht derzeit in dem
kaiserlichen Heu, welches in vorigen Zeiten nicht bestanden, sondern erst von den
Russen eingeftihret worden ist, und die Moldau gegen Zurticklassung der
Contribution fur die russische Armee bis ad locum derselben verschaffen oder
solches zum Theil im Gelde reluieren musste. Aus diesem Grund sind unsererseits
pro anno 1 775 an derlei Heu 9 1 30 1 12 Falschen (a 2 880% Klaft.
1 0 3 5 8%
Meter) ausgeschrieben und gemacht worden . Vor gedachte Heumachung, wozu der
Grundherr das Wiesenfeld hergeben, der Bauer aber das Heu erzeugen und bis an
den bestimmten Platz unentgeltlich zuftihren musste, ist annoch das abgewichene
1 779te Jahr vor sich gegangen, in welchem 4 400 Falschen erzeugt worden sind.
Nun hat sich aber bei der betrăchtlichen Ansiedlung und dem Zuwachse an Vieh
erwiesen, dass d ie diesfallige Heuerzeugung und dessen unentgeltliche Zufuhr zu
den Okols und Stăllen, wo Rimonten stehen, dem. Lande ăusserst nachtheilig und
beschwerlich fallen, wessenthalben das Land einstimmig angeboten hat, dass jede
steuerbare Familie anstatt besagtem Heu, dann dessen Zufuhr und anstatt dem
Stallbaue j ăhrlich 1 tl. dem Aerario bar entrichten wolle, nebst welchem jede
Familie auf Stallrequisiten und das erforderliche Streustroh j ăhrlich 5 kr. entrichtet.
Da aber d ie Nutzung d ieses sogenannten kaiserlichen Heues eher n icht bestanden,
sondern nur von den Zeiten der Russen den Anfang genommen hat, so wird es bei
Verfassung des neuen Steuerfusses auf die Allerhochste Entscheidung ankommen,
ob das fur sothanes Heu freiwillig angebotene Genus der Abgab, nămlich von jeder
steuerbaren Familie jăhrlich ein Gulden, angenommen und pro aerario eingebracht
werden konne.
Dies sind die Abgaben und sonstige Prăstationen, die dem Bukowiner
District zur Schuldigkeit bis itzo aufgelegt waren. Nachdem aber bei dem Statu quo
nicht mehr stehen geblieben werden kann, weilen hierunter nicht nur
U n gcrechtigkeiten
unlerloffen
sind,
sondern
auch
die Einktinften m it
=

kostsplitterigen A u fwa n d e hereingebrachl

wcrd en

mussten, so ist fUr das Aerarium
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wie fur das Gemeinwesen nothwendig, dass ein neuer Steuerfuss verfasset werde,
vermog welchem von dem vorhinigen Steuerfusse gănzlich abgegangen und die
Contribution auf die Capacităt der Grundstiicke gelegt werden muss.
Bei dem 7. Abschnitte ist schon gesagt worden, dass die Grundherrn ihre
Fassionen einreichen sollen, nach welchen die Steuer radiciert werden wird. Es
konnte also der neue Steuerfuss nachfolgendermassen reguliert werden.
9. Geistlichkeit, Ade/ oder Grundherren.
Die Grundherrn haben ausser der Quostina und Desetina bishero nichts
entrichtet, von welchen Abgaben sie anitzo zu dispensieren kămen, dagegen hătten
sie nach den einreichenden Fassionen von ihren eigenen Proventen jăhrlich 6 pro
cento Contribution zu entrichten.
a) 1n Gallizien werden zwar 1 2 pro cento bezahlet, nachdem. aber die
Buccowiner keinen Verschleiss ihren Producten und sonsten nicht viei
eingenommen haben, so wird erachtet, dass sie derzeit nur mit 6 pro cento zu
belegen sein dorften.
b) Ausser der Contribution pr 6 pro cento hătte jeder Grundherr zur
Unterhaltung der Landsadministration annoch 2 pro cento abzufuhren.
c) Wenn sie Grundstlicke und Wiesen fur sich selbsten benutzen, mlissten sie
deren Ertrag in die Fassion einbringen, oder es mlisste von denselben eine măssige
Contribution, auf den Koretz ( 1 236 Hektol.) gerechnet, abgefordert werden.
d) Weilen der Grundherr zu fassionieren hat, wieviel Felder und Wiesen der
Bauer besitzet, so wăre auch dem Grundherrn wie in Gallizien die Dafurhaftung fur
die richtige Abfuhr der Contribution aufzutragen, wornach die Geldabgaben
jăhrlich in 3 ratis zur Steuercassa und zwar 1 /3 im November, December und
Januarius, 1 /3 im Febr., Mărz und April, 1 /3 in den Sommermonaten abgefuhret
werden mlissten.
e) Die Edelleute konnen sich um so weniger der Conribution entziehen, weil
sie solche in der Moldau ebenfalls entrichten mlissen.
1 O. Bauer- und gemeiner Stand.
Der Bauernstand entrichtete die Contribution von den inhabenden Feldern
und Wiesen nach ihrer Classification, und man erachtet, dass der Koretz erster
Classe mit 20 kr. zu belegen sein werde.
Ausser der auf die Felder und Wiesen radicierten Contribution hătte jede
steuerbare Familie, wenn Euer Majestăt das obberlihrte Heureluitionsoffertum
beizubehalten befanden, fur das , kaiserliche Heu und den Stallbau, dann auf
Fuhrlohn zu entrichten 1 fl., zur Unterhaltung der Stallrequisiten und Anschaffung
des erforderlichen Streustroh 5 kr., wovon sich auch die Zuggeschirre in den
Marschstationen werden erhalten Jassen, zum Unterhalt der Landesadministration
und auf Districtsangelegenheiten 55 kr., auf Erbauung der Militarquartiere,
Spităler, Kasemen und fur die Administrationsparteien 30 kr., zusammen fur jede
steuerbare Familie jăhrlich 2 fl. 30 kr. Dagegen wtirden sie von der Quostina und
desetina befreiet.
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11. Burger und Professionisten.
Die in der Bukowina befindliche Burger und Professionisten, die ausser ihren
Hăusern keinen Feldbau besitzen, bezahlen jăhrlich Protectionstaxa 3 fl., auf
Districtsausgaben 2 fl. 30 kr., dann eine der Verschiedenheit ihres Nahrungsbetrieb
anpassende Gewerbssteuer, wovon das eigentliche Quantum in loca zu bestimmen
und anzuzeigen wăre. Jene, die keine Hăuser haben, bezahlten an Protectionstaxa
3 fl. und obgedachte Gewerbsteuer.
12. Massils, Ruptaschen und Schliachten, (d. i.) k/eine Edelleute.
D iese wtirden in Ansehung der Contribution van Feldern und Wiesen, dann
sonstigen Proventen wie d ie KIOster und Edelleute und andere Grundherrn
behandelt und hătten also 8 pro cento zu entrichten.
13. Russisch-kimpolunger Okol. Moldauisch-kimpolunger Okol.
In der Rucksicht, dass diese 2 Okols kein Getreide bauen konnen, und sie
bloss vom V ieh leben mtissen, wăre ihnen nur die halbe Contribution die in der
Bukowina festgesetzt werden wird, aufzulegen. Die zu andern D istrictsnothdurften
fur jede steuerbare Familie angetragenen 2 fl. 30 kr. wiirden sie auch nur zur Hălfte
entrichten dărfen.
Der Russisch-kimpolunger Okol ist seit der Besitznehmung gegen vorige
Zeiten mit Abgaben zu sehr tibersetzt gewesen und dahero arm, wornach der neue
Steuerfuss iqretwegen nicht wohl liber eine den Betrag van 1 000 Ducaten
tibersteigende Ausmessung bestimmet werden kann.
Der Moldauisch-kimpolunger Okol stehet hingegen annoch bei Krăften; es
konnte ihme dahero die Unterhaltung der Communicationsstrasse, die durch den
Okol hingehet, zugemuthet werden, insoweit dabei Handrobaten erfordert werden.
14. Kauf- und Handelsleute.
Im ttirkischen Gebiet zahlet der handelnde Armenier jăhrlich 3 Ducaten. In
der Bukowina trăgt man d ie Contribution folgendermassen an: die erste Class mit
1 O fl., d ie zweite mit 7 fl., die dritte mit 3 fl.
Zu den D istrictsnothdurften zahlete jede behauste Fam ilie 2 fl . 30 kr. Wenn
sie Grundstticke besitzen, zahlten sie davon Steuer wie die Bauern. Die keine
Hăuser haben, bezahlten nur die Protectionstaxa pr. 3 fl. nebst vorgedachter
Contribution, wenn sie handeln.
Sollte in Suczawa eine armenische Colonie zustande kommen, sa konnte mit
derselben tiberhaupt auf ein Pauschquantum pr â 3 Ducaten pactiert werden, zu
welcher Schătzung sie sich angeboten haben.
15. Zigeuner, Vagi genannt.
I n der Rucksicht, dass sie wegen ihren Professionen derzeit im Districte noch
n icht zu entbehren seind, hătte ein jeder derselben noch fernerhin jăhrlich 1 fl.
3 0 kr. Steuer und ihrem Lingurarscapităn 30 kr. zu entrichten, wodurch dessen
j ăhrliche Besoldung pr 1 00 fl . dem Aerario ersparet wtirde.
16. Rabry (Roby) oder Sc/aven genannt, (also) Leibeigene.
Diese wăren mit ihren Feldern und Wiesen zur Contribution herbeizuziehen
und wie andere Bauem zu behandeln. Diejenigen, welche keine Felder besitzen
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und eigentlich nur als Knechte dienen, bezahlen lediglich die Protectionstaxa
jăhrlich mit 3 fl.
1 7. Skutelniks (von Contribution befreite Bauern), so den Hofchargen
bewilliget gewesen.
Insoweit sind noch ein oder anderer im District befindet, wăren selbe
allerdings wie die Rabry zu behandeln, und deren Titei sollt kiln ftig gar nicht mehr
gestattet werden .
18. Arganten (Argaten) oder Hofdiener.
Diese wăren ebenfalls wie die Rabry zur Steuer zu ziehen und deren
fernerweite Creierung n icht mehr zu gestatten.
19. Gerichts- und Amtsdiener, die Panzier, Arnauten, Umblatores und
Barans genannt werden.
Deren zăhlet man gegen 200, worunter die mehresten Bauern sind, die wegen
ihren unentgeltlichen Dienstleistungen von der Contribution und den Oneribus
publicis bishero frei gelassen worden. Wenn an deren Stelle ftir jeden der
2 Districten besoldete gute Gerichtsdiener, nămlich 8 zu Pferd monatlich mit 1 O fl.
und 8 zu Fuss mit monatlich 6 fl., verwilliget wilrden, gleichwie das eigentliche
hierilber bei dem folgenden Abschnitt vonder Justiz vorkommen wird, so konnten
obige besoldete Gerichtsdiener zum Bauernstand geschlagen und in die demselben
angemessene Schuldigkeiten gesetzt werden.
20. Judenschaften in der Bukowina.
Diese sollen zu contribuieren j ăhrlich schuldig sein:
1 . Jede Judenfamilie, verheiratet oder im Wittibstande 1 5 fl., zum
Strassenbau 5 fl., ftirs kaiserl. Heu das Duplum: 2 fl. 1 O kr., zur Unterhaltung der
Landesadministration das Triplum: 2 fl. 45 kr., zum Quartiersbaue und den
Kasernen das Quadruplum: 2. fl. Der ein Gewerb treibt oder Wirtshăuser unterhălt,
soli sich fassionieren und 1 5 pro cento zahlen. Welcher Dorfer, Milhlen etc. im
Pacht hat, soli von dem Pachtquanto 5 pro cento bezahlen. Summa der Abgabe:
26 fl. 55 kr.
2. Ledige Juden und die als Knechte dienen, zahlen j ăhrlich Contribution 5 fl.,
zum Strassenbau 2 fl. 30 kr., zu anderen Landesnothdurften 2 fl. 3 0 kr., zusammen
1 o fl.
3 . Jeder heiratende Jud hătte ftir die Licenz zu heiraten zu entrichten
20 Ducaten.
4. Jeder in ein anderes Land sich verheiratende Judenbub oder Judenmădl soli
1 O Ducaten als ein Abfahrtgeld zu entrichten schuldig sein.
5. Die Rabbiner konnten zwar von den Abgaben freigelassen werden, d ie
Kahale (Judenrichter) milssen die Abgaben wie andere Juden entrichten.
21. Pachter und Arendatoren.
Insoweit sich der Pachtung halber fremde Edelleute aus Pohlen oder
russische Marketender in der Buccovina befinden, hătten di e wirklichen Pachters
an Contribution j ăhrlich 20 fl. zu bezahlen, zugleich auch zum Strassenbau 5 fl.
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beizutragen; diejenigen aber, die ihre Pachtung bereits aufgegeben haben und sich
in der Buckovina aufhalten, wăren mit 4 fl. Protectionstaxa und m it 2 fl. 30 kr. auf
Districtsauslagen zu belegen.
22. Einbringung der Steuergelder.
Bisanhero wurden diese Gelder durch geschworene Massils, die vom Land
mit einem Aufsch lage pr Familie â 3 kr. bezahlet worden, von Dorfern colligiert
und zur Districtscassa eingeliefert; nunmehro aber bei der neuen Systemisierung
diirfte nothwendig sein, sowohl in Czernoviz als in Suczava an jedem Orte einen
Steuereinnehmer mit 2 Schreibern anzustellen, welche das Steuerwesen in Ordnung
zu ftihren, die Gelder einzunehmen und solche an d ie Districtscassa abzuftihren
hatten.
Die Kosten der Massils bei der Conscription beliefen sich jăhrlich gegen
3 000 fl., die ohngefahr die 2 Steuerămter auch kosten wiirden.
23. Wie kann die Geistlichkeit in der Buccovina in die ihrem Beruf
angemessene Verfassung gebracht und das Schulwesen eingeleitet werden?
In der Buccovina befinden sich 26 Basilianerk!Oster, worunter ein
Frauenkloster und eine Menge Weltgeistlichen. Diese stehen theils unter dem
Metropolit zu Jassy und theils unter dem Buccoviner B ischof zu Radauz, alle aber
unter dem Patriarchen zu Constantinopel.
Der General Enzenberg belobet den Bishof zu Radauz als einen Mann, der in
seinem Sprengel gute Ordnung halt, wohingegen in dem Sprengel des Metropoliten
vermuthlich aus der Ursache, weil er seinen Vicarium nach Wohlgefallen schalten
lăsst, viele Gebrechen bemerket worden. Es wăre dahero sehr zu wiinschen, dass
die Absonderung der Buccoviner Geistl ichkeit von der Spiritualjurisdiction des
Patriarchen zu Constantinopel geschehen und sonach die ganze Buccovina dem
Bischof von Radauz in Spiritualibus ritus non unti untergeordnet werden konnte.
Aus Anlass des hieriiber bereits mit der Hof- und Staatskanzlei gepflogenen
Einvernehmen ist von derselben sowohl unterm 1 5 . Dezember 1 777 als unterm
2 1 . Jănner 1 780 die Ruckăusserung erfolget, dass, weilen die Pforte das dringliche
Ansuchen gemacht hat, dass bei ihrer eigenen hochst kritischen Lage diesseits mit
allen Neuerungen, womit ihre eigenen Unterthanen verflochten wiirden, vor
dermalen zuruckgehalten werden mogte, sie Staatskanzlei in Erwăgung dessen und
der sonst noch miteintretenden verschiedenen politischen Betrachtungen mit dem
Antrag, so wegen der Kloster- und iibrigen Buccoviner Geistlichkeit zu vernehmen
gegeben worden ist, n icht in Vorschein kommen konnte, wornach andere Mittel
und Wege zu suchen nothwendig sein wird, die ganz unvermerkt und ohne einer zu
besorgenden AnstOssigkeit die bereits erklarte Absicht mit der Geistlichkeit
erreichen machen konnen.
Vermog einer vom Jahr 1 777 vorhandenen Erklărung des Fiirsten in der
Moldau ist durch ihn die Anweisung an den Metropoliten zu Jassy ergangen, dass
er keine Jurisdiction willktirlich in Ansehung der Buccoviner Geistlichkeit ausilben
und ilberhaupt in Ecclesiasticis nichts ohne der Buccoviner Administration
·
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vornehmen solle, in dessen Folge der Metropolit sich auch erst in verwichenem
Sommer wegen Besetzung der erledigten Dechin- und der Igumenstelle zu St. Illie
mit der Landesstelle ordnungsmassig einvernommen hat.
Nach der Ă usserung des Generalen Enzenberg gibt sich die Geistlichkeit in
der Buccovina vorzilglich mit dem Wirtschaftswesen und mit Pachtungen ab, ist in
der Religion selbst sehr unerfahren und sucht daher auch das Volk in der
Unwissenheit und in dem blinden Gehorsam gegen sie, die Geistlichkeit, zu
unterhalten, welcher Vorgang der Buccoviner Administration in Gelegenheiten
zum ganz schicksamen Anlass dienen mag, sowohl dem Bischofen zu Radauz als
dem Metropoliten in Jassy empfinden zu machen, wie unvereinbarlich der
Wirtschafts- und Pachtungsbetrieb mit dem geistlichen Stand und Beruf sei, und
wie sehr es also das Beste der Religion fdrdere, die Geistlichkeit in den Stand und
in die Verfassung zu setzen, dass sie denen Religionsptlichten nachkommen konne,
mithin auch selbe vorzilglich aus denen Sorgen von der Gi.iterverwaltung gebracht
und diese der politischen Administration i.ibergeben werde.
Der Metropolit sowohl als viele in der Moldau situierte Kloster und anderer
Adei besitzet betrăchtliche GUter in der Buccovina. Ebenso besitzet der Radauzer
Bischof und die Buccoviner Monasters viele Gtiter in der Moldau. Die Gtiter des
Metropoliten in der Buccovina und jene des Radauzer Bischof in der Moldau gegen
einander austauschen zu machen, kann vermuth lich von darum keinen grossen
Schwierigkeiten unterliegen, weilen hierdurch der Metropolit ehender gewinnen als
verlieren wird und das Mittel zur Befriedigung und Beruhigung des Radauzer
Bischof, wenn er bei diesfalligen Tausch verlierete, sich darum finden lasst, wenn
er einen seinen Stand angemessenen Gehalt ab aerario erhălt und die Gtiter
landsflirstlich gemacht werden. Ist einmal der sogestalte Gtiteraustausch zwischen
dem Metropoliten von Jassy und dem Radauzer Bischof zuwegen gebracht, ferner
der Bischof gutwillig aus dem Besitz seiner Gi.iter und in einen Aerarialgehalt
gesetzet, endlich die Administration der geistlichen Klostergi.iter in die Hănde der
pol itischen Administration i.ibergeben, so kann der weitere Schritt moglich gemacht
werden, dass die Kloster zu dem Verkauf ihrer Gi.iter bei dem Patriarchenstuhl zu
Constantinopel den hierzu nothigen Consens selbst ansuchen, und nach der Hand
ein allgemeiner Austausch der Gtiter zwischen denen beedseitigen Monasters und
Edelleuten zum Erfolg gelange, mithin auch tiberhaupt die B uccoviner und
Moldauer Einwohner aus der genauen Verbindung kommen, in der sie jetzt wegen
dieser Gtitervermischung stehen, wornach sodann, falls die Buccovina eine
Militargrenz werden sollte, die geistlichen Gtiter zur dotierung der Grenzer
erkaufet und, soweit sie nicht in der Năhe der Grenzen gelegen waren, gegen
andere solche GUter ausgetauschet werden konnten, die in der Nachbarschaft von
denen Grenzern sich befinden.
Soweit in der Moldau wohnhafte Kloster und Edelleute Gi.iter in der
Bukovina haben, kann ihnen zwar weder zu deren Verăusserung oder Verkaufung
ein Termin anberaumet, weder nach dessen Verstreichung auf ihre Proventen eine
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hohere Ahgahe geleget werden, wohl aher scheinet es ausser Bedenken zu sein,
dass, wie es unter dem 7. Ahschnitt schon angetragen worden ist, nehst dem
moldauischen Adei auch die Geistlichkeit in Ansehung ihrer diesseits hahenden
Besitzungen die Fassionen unter Producierung ihrer schriftlichen Urkunden,
Privilegien, Donationen u. s. w. einzureichen, die Anweisung erhalte, woraus sich
veroffenharen wird, oh sie sammentlich ihre Gi.iter mit Recht hesitzen und n icht ein
oder anderere vom Fisco regio in Anspruch genommen werden konnten.
Zum Behuf des Schulwesen muss in der Bukovina gleichwie in der Moldau
jeder Pop jăhrlichen einen Ducaten dem B ischofen unter dem Titei des Schulgeld
einhăndigen. Der Radautzer Bischof empfanget nicht nur diesen Betrag aus dem
ihme unterstehenden Theil der Bukovina, sondern auch denjenigen, welcher aus
des Metropoliten seinem Antheil eingehohen wird. Dem Radautzer Bischof ist die
Verwahrung d ieser Gelder und die Disposition dari.iher dergestalten i.iherlassen,
dass er alle Jahr in Dezemher die Rechnung hieri.iher der Landesadministration
einreichen muss, um die Gehahrung mit diesen Geldem einzusehen. Die Ahsicht
ist, dass aus d iesem Fonds nicht allein wallachische, sondern auch deutsche und
mit der Zeit lateinische Schulen erhauet und eingerichtet werden sollen. Da nun
hereits einige wallachische Schulen hestehen, so konnte nunmehro der Anfang zu
Einflihrung ein oder anderer deutschen Schul auf folgende Art eingeleitet werden.
a) Dem Radautzer B ischof wăre zu erkennen zu gehen, es seie die Ahsicht,
dass, wenn die Bukoviner Eingehornen die deutsche Sprache, dann lesen, schreihen
und rechnen zu lernen und sich i.iherhaupt zu Bedienstungen geschickt zu machen
hestrehen wi.irden, d ieselhen vorzi.iglich Landeshedienstungen erwarten konnten.
Aus diesem Grunde erachte man nothwendig, dass in den 3 Stădten Czemovitz,
Sireth und Suczava deutsche Schulen errichtet 'Yerden sollen. Da nun diese
Schulen zur Excolierung der Bukoviner Unterthanen gewidmet wi.irden, also
scheine der Billigkeit angemessen zu sein, dass diese Ahsicht von dem Schulfundo
ohne Nachstand der wallahischen Schulen untersti.itzt werde. Es wi.irde dahero auf
seine, des Bischof, O herlegung ankommen, wieviel aus der Schulfundi-Cassa
derzeit und fortan jăhrlich der Landesadministration ahgegehen werden ki.innte.
b) Anfanglich wăre nur e i n e deutsche Schule einzurichten, sodann aher,
wenn sich mehr Schi.iler einfinden, die zweite, dann die dritte und endlichen auch
zu Kimpolung die vierte aufzustellen.
c) Wenn auch das allerhochste Aerarium zur Erricht- und Erweiterung der
deutschen, dann zu Errichtung ein oder mehrerer lateinischen Schulen einen
Aufwand machen mi.isste, ohne welchen das Schulwesen in keine Aufnahme wi.irde
gelangen konnen, so hătte der Staat durch erlangende B ildung dieser rohen
Menschen eine hinlăngliche Vergi.itung dafiir in der Folge anzuhoffen.
d) Um geschickte Schulmeister wird sich die Landesadministration zu
verwenden wissen.
24. Wie die mit der Besitznehmung der Bukovina aus Siebenbiirgen, der
Marmarosch, aus Pohlen, vorziiglich aher aus Gallizien in die Bukovina
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transmigrierte und allda ad Schisma gegangene viele unierte Familien wiederum
zur unierten Kirche zuruckgefuhret werden kănnten.
Aus dem Grunde, dass der unierte und schismatische Ritus die Gebrauche,
Kirchengesetze und Fastenbeobachtungen sich n icht im geringsten von einander
unterscheiden (sic), ist dieses sich i.iberall zerstreut angesiedlete Volk, ohne einen
Unterschied zu kennen, vermuthlich unbedenklich und unwissend zu dem
schismatischen Ritus Ubergegangen. Es ist aher nicht bloss aus Religions-, sondern
auch aus politischen Rucksichten an der Befdrderung der Union und desto mehr
noch an der Verhinderung des Abfall von der Union ad Schisma gelegen, dahero,
weil die Separierung der Geistlichkeit von dem Patriarchalstuhl zu Constantinopel
derzeit noch n icht vor sich gehen kann, auch n icht zu hoffen ist, dass die derzeit im
Lande zersteut untergebracht geweste Unierte aus einem Religionsantrieb ihre
erbauten Hauser und Wirtschaften verlassen wi.irden, und die Geistlichkeit alles
einer solch allenfalls in Antrag kommenden Zusammenziehung wohl ohnfehlbar
die grossten Hindernisse einstreuen dărfte, es dieserhalben bloss auf nachstehende
Veranlassung anzukommen scheinet.
1 . FUr die bereits in der Bukovina befindl iche Unierte sol len in den Stădten
Suczawa, Sireth, Czernowiz, Satagura und Wisnize, dann zu Moldauisch
Kimpolung kleine Kirchen erbauet und bei jeder Kirchen unierte Geistliche
angestellet u nd dotieret werden.
a) Hierdurch erlangten die unierten Ansiedler aus der Nachbarschaft die
Gelegenheit ihre Religion zu exercieren.
b) Wenn zu Seelsorge solche unierte Geistliche gewăhlet werden, die eines
auferbaul ichen Wandels, erudit und in irem Umgang bescheiden sind, der dazu
nothig ist, um die Abgefallenen zur Union zuri.ickzuftihren und die Union
unvermerkt auszubreiten, so lăsst sich hoffen, dass das Landvolk i.iberhaupt zu
ihnen mehr Vertrauen als zu ihren unwissenden schismatischen Popen fassen wird.
c) Zu jeder Kirche wird nach der Ă usserung des Generaln Enzenberg 1
Pfarrer, 1 Kaplan und 1 Cantor erforderlich, welche 3 Individuen bei Abhaltung der
Liturgien und Gottesdiensten nach der Pravila gegenwartig sein mi.issen, die alle,
weilen sie weder Grundsti.icke noch eine Stolam derzeit zu erwarten haben, mit
einem Stipendio versehen werden mi.issten, welches fi.ir den Pfarrer doch etwan auf
300 fl., fi.ir ein Kaplan auf 200 fl. und ftir den Cantor auf 1 00 fl. zu bestimmen sein
dorfte, womach kiinftig, wann es nămlich an der Zeit befunden werden wird, in der
Bucowina solche Offentliche Anstalten zu treffen, die zur Ausbreitung der Un ion
befdrderlich sind, sich benommen werden kann, inzwischen aher dort, wo die
Errichtung einer unierten Kirchen der bereits erklărten Ursach halber nothwendig
ist, ein Pfarrer m it einem Cantor genug sein und letzterer allenfalls auch die
Schuldienste versehen mag.
d) General Enzenberg rathet ein, dass zu Pfarrern von dem Siebenbi.irgen
Basilianerkloster Balasfalva Priester aus der Ursache fUrgewăhlet werden sollten,
wei l diese Geistlichkeit meistens der lateinischen Sprache kundig, in dem Convict
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de propaganda jide in Rom erzogen, Theologi, tiberhaupt aber bescheiden und
pol icierte Leute und von der wallachischen Nation sind, die, je nachdem als ktinftig
die schon bekannte Umstănde des Districts es verstatten werden, zugleich
Missionen besorgen, der rohen und ganz unerfahrnen schismatischen Geistlichkeit
in der B ucowina zum guten Beispiel dienen, zu Erreichung der Absicht den Grund
legen und dem Publica des lateinischen Ritus assistieren konnten, wodurch auch
die deutschen Einwohner in ihrer Religionstibung erleichtert wtirden.
e) Zu Vermeidung der Anstossigkeit, die sich daraus ergeben konnte, wenn
die in dem Bucowiner District zu stehen kommende unierte Geistliche dem
Feldsuperio in Gallizien, mithin einem Geistlichen Ritus latini zu untergeben der
Antrag beschehete, ist nichts anderes tibrig, als dass diese unierte Geistlichkeit in
Ecclesiasticis unter die Jurisdiction des Lemberger unierten Bischofen gesetzet
werde; nur wird demselben mit Nachdruck einzubinden und in der Folge stets
darauf zu sehen nothwendig sein, damit, weil sowohl russisch als wallachische
Emigranten sich in der Bucowina befinden, die ftir di� Bucowina ordiniert
werdende Seelsorger der beeden Sprachen kundig sind, und diese Geistliche weder
offentliche M issionen noch gewaltsame Bekehrungen unternehmen, um allen
Unruhen, die hieraus entstehen konnten, vorzubeugen.
2. Aus der Absicht von der Hintanhaltung des in der Bucowina
eingeschlichenen Uebel, dass die aus Galizien, Siebenbtirgen und Hungarn
heimlich abgegangene Unterthanen allda Schutz und den Aufenthalt gefunden
haben, ist zwar bereits vor einiger Zeit derowegen die nothige Vorsehung getroffen
und insbesondere die Ordnung ergangen, dass in dem Bucowiner District an derlei
Unterthanen keine andere als diejenige angenommen werden sollen, die von ihren
Obrigkeiten zur Ansiedlung die Erlaubnis erhalten haben. Was aber solche
bisanhero in die Bucowina transmigrierte Unterthanen betrifft, hat der General
Enzenberg sich dartiber geăussert, dass er zwar n icht entstanden seie, anfanglich
verschiedene reclamierte Familien nacher Galizien wiederum zurtickzugeben,
allein es hătte dies die tible Folge nach sich gezogen, dass ein grosser Theil auf den
Ruf von der Ausl ieferung die Flucht ergriffen und sich in die Moldau gefltichtet
hătten, welches, obschon die Grenze sehr gut bewacht ist, dennoch nicht gănzlich
verhindert werden kann, besonders wenn sich die Emigranten, wie es vorztiglich
die Galizier gethan haben, nahe an der moldauischen Grenze postieren, dahero
auch die derzeit in der Bucowina befindliche Transmigranten aus anderen
diesseitigen Landen ohne der Gefahr, sie fast alle zu verlieren, n icht mehr an ihre
vorige Wohnorte zurtickgegeben werden konnten, wohergegen von nun an in
Ansehung derlei Transmigranten, wenn sie n icht nah an der galizischen Grenze
angehalten werden, n ichts anderes ertibrigt, als dass sie gleich beim E intritt in die
B ucowina angehalten und m it guter Verwachung an das năchste Districtsamt oder
.
an das năchste Comitat sogleich zuruckgesch icket wtirden. Soweit ktinftig Unierte
entweder aus anliegenden fremden ader aus denen diesseitigen Landen mit der
gehorigen Legitimation sich in dem D istrict anzusiedlen verlangen und solches
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

23

Ein wichtiger Protokoll zur Einrihtung des Buccowiner Districts

269

denenselben verstattet werden kann, wird ihnen solche Wohnorte anzuweisen der
Bedacht genommen werden, wo sie beisammen verbleiben konnen, mithi n auch
wegen ihres Rel igionsexercitii die M ittel zu verschaffen thun lich ist.
25. Wie solle, wann die Bucowina unter der Militaraufsicht verbleibet, die
Landesadministration zur Besorgung der vorkommenden Geschăften bestellet und
mit den năthigen Individuen besetzt werden?
Nach der Anzeige des Generaln Enzenberg muss die Correspondenz, die
bloss in okonomischen und Justizsachen vorfallet, m it dem Fiirsten van der
Moldau, mit dem Bascha con Chotim, mit Beamten aus der Moldau, mit Kreis- und
Districtsămtern aus Galizien, aus Siebenbiirgen, mit 5 Landesbeamten und denen
Dorfwomiks und andern Unterthanen in verschiedenen Sprachen gepflogen
werden. Die Uebersetzungen dieser Sprachen ins Deutsche und der zu publicieren
kommenden Befehle ins Wallachische und deren sovielmal ige Copierung, die
Correspondenz zwischen dem Militari, den Contumazen und dem Mautwesen,
endlich auch die Correspondenz mit der Instanz erfordert, dass der Bucowiner
Landesadministration zu Bestreitung der vielfaltigen Geschăfte das hochst
nothwendige Personale zugegeben werde.
Bishero sind an Individuen bei der Landesadministration bestanden:
1 General: Baron Enzenberg, { welche das Deutsche alles besorgen miissen,
1 dessen Adjutant,
1 Kriegscommissarius,
1 Districtscassier, so ein Officier ist mit Zulage,
1 wallachischer Secretăr, besoldet,
1 dto Schreiber mit Remuneration,
1 pohlnischer Schreiber mit Remuneration,
1 Director in Czernowitz, so ein Officier ist m it Remuneration,
2 wallachische Schreiber a lida auf Remuneration,
1 Ispravnik in Suczawa, besoldet
1 wallachischer Schreiber allda,
1 Oberwomik in Kimpolung Mold., besoldet,
1 Okolcapităn zu Sireth mit Remuneration,
1 dto in Russisch-Kimpolung mit Remuneration,
2 Officiers als Waldaufseher im Czermoscher Thal mit Remuneration,
Zur Justizverwaltung: 1 Districtsauditor, 1 Gamisonsauditor, 1 Gerichts
Schreiber.
Ob nun zwar die okonomischen wie die politischen Gegenstănde bei dem
statu quo m it obigem Personale bestritten worden seien, so konne dieses bei der
neuen Systemisierung n icht mehr gehoffet werden, weilen sich auch die
Geschăften vermehren. Dahingegen sei das Justizfach bereits schon so weit
zuriickgeblieben, dass bei der erfolgten Abreise des Generalen Enzenberg 284
unausgemachte Processe an General Kaltschmid i.ibergeben worden sind.
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Damit sowohl die Landesgeschăfte bestritten als auch die Justizangelegen
heiten schleunig besorget und die versessene Prozesse nachgeholt werden mochten,
hat der General Enzenberg als hochst nothwendig vorgeschlagen :
Zur okonomisch- und politischen Verwaltung:
Bei der Landesadministration: 1 Landesadministrator, 1 Kriegscommissarius,
1 Fiscalcassier, 1 deutscher Secretarius, 1 wallachischer Secretarius, 1 wallachischer
Schreiber, 1 poln ischer Schreiber, 1 Concepist, 3 Kanzelisten, worunter einer das
Exhibitionsprotokoll zu ftihren hat, 1 Registrant, 1 Translator, 1 Kanzleidiener, ein
Landes-Oberchirurgus mit 600 fl., bei der Cordonsbewachung: 4 Grenzcommissarien,
jeder monatlich mit 20 fl.
Beim Districtsamt zu Czernowitz: 1 Director, Militarofficier mit Zulag,
2 wallachische Schreiber a 200 fl., 1 Steuereinnehmer mit 600 fl., 1 Steuerschreiber
mit 300 fl., 1 zweiter Steuerschreiber mit 200 fl., 1 Landeschirurgus mit 300 fl.
Beim Districtsamt i n Suczawa: 1 Director, 2 wallachische Schreiber a 200 fl .,
1 Steuereinnehmer m it 600 fl., 1 Steuerschreiber mit 300 fl., 1 zweiter Schreiber
mit 200 fl., 1 Landeschirurgus mit 300 fl .
Im Moldauisch-kimpolunger Okol: 1 Oberwornik, 2 Schreiber a 200 fl.,
2 Amtsdiener, worunter 1 berittener, a 60 fl. et 3 6 fl.
Im Russisch-kimpolunger Okol: 1 Okolcapităn oder Oberwornik, 2 Schreiber
a 200 fl., 2 Amtsdiener a 60 et 36 fl.
Zu Sireth: 1 Okolcapităn oder Oberwornik, 2 Schreiber jeder a 200 fl.,
2 Amtsdiener, worunter 1 berittener, mit 60 fl. und 3 6 fl.
Im Czeremuscher Thal : 2 Officiers als Waldaufseher oder 2 Waldmeister,
8 Waldforster.
Hierbei kommt zu bemerken, dass der in Moldauisch-kimpolunger Okol
angestellte Oberwornik Angelaky weder lesen noch schreiben kann und derselbe
annoch von vorigen Zeiten her ist. Der General Enzenberg rathet ein, dass er i n
Pensionsstand gesetzt oder besser semei pro semper abgefertigt und ausser Land zu
gehen angewiesen werden mochte, indeme derselbe den Russen sehr zugethan
gewesen ist. An dessen Stelle wăre dagegen ein rechtschaffener Officier als
Oberwornik einzusetzen. Zur Landes- oder Qber-Chirurgistelle hat der General
Enzenberg den Regimentschirurgum vom 2. siebenbtirgischen wallachischen
Regiment aus der Ursache vorgeschlagen, weil derselbe der wallachischen Sprache
gut kundig, sein Metier recht verstehet und zugleich in dem Geschăft der
Hebammen vollkommen erfahren ist, auch d ie Gewohnheiten, Sitten und d ie
Natursart der Wallachen kennet. Er wtirde dem Lande durch Unterricht der
Hebammen vielen Nutzen schaffen.
Nach dem Erachten des Hofkriegsraths muss, gleichwie bei einer jeden
andern, also auch bei der Buccowiner Einrichtung der Ausmessung des Personali,
welches zu Verrichtungen gewidmet wird, die Bestimmung sowohl der
Gegenstănden, welche zur Bearbeitung verfallen, als die Art und Weise von ihrer
Erl�digung vorangehen, dahero, bis in Betreff des Buccowiner Districts die noch
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ermanglende eigentlich Allerhochste Gesinnung bekannt sein wird, liber den
General Enzenbergischen Entwurf van dem Personalstand fur die Politica und
Oeconomica n icht wohl etwas mit Bestand beigebracht werden kann, und wenn der
District unter der Mil itaradministration zu verbleiben hătte, nach Mass als mit der
Landseinrichtung van Zeit zu Zeit weiter ftirgeschritten wird, das hierzu
ohnumgănglich nothige Personale, dermalen aher gleich den angetragenen Land
Oberchirurgum zu verwilligen, desgleichen den nach Euer Majestăts Befehl
einsweilen bei dem hofskriegsrăthlichen Justizdepartement beihiltlich gebraucht
werdenden, seiner Geschicklichkeit halber bekannten Rittmeister Pizell und van denen
zum Militarstand nicht tauglichen, inzwischen bei Montursokonomiecommissionen
als Rechnungsadjuncten verwend werdenden Neustădter Akademisten die zwei
geschickteste, und zwar einem jeden van diesen 3 bis zur kUnftigen Regul ierung
des Personalstatus mit 2/3 Zulag van ihren jetzigen Genuss beizugeben, nicht
minder den dermaligen Oberwornik Angelaky, wenn hierzu hinlăngliche Ursachen
vorhanden sind, aus dem District abschaffen zu machen der Antrag ist.
Zur Justizverwaltung:
sind zwar mehr als nachfolgende Individuen in Vorschlag gebracht worden, es
konnte aher d ie Justizeinrichtung auf folgende Art gleich von nun an eingeleitet
werden.
Zu Czernowitz: 1 Oberauditor mit jăhrlich 800 tl., 1 Actuarius, welcher
zugleich bei der Administration zu verwenden ist, mit 400 fl., 1 Dolmetsch,
deutsch, wallachisch und polnisch mit 3 00 tl .
Beim Districtsamt: 1 Landauditor mit jăhrlich 600 tl., 1 Syndicus mit 400 tl.,
1 Gerichtsschreiber mit 400 fl., 1 Dolmetsch mit 300 tl., 1 Profoss mit 300 tl ., wo
er aher Schliesseisen und Freimannsunkosten bestreiten mi.isste.
Zu Suczawa: 1 Landauditor mit jăhrlich 600 fl ., 1 Synd icus mit 400 fl.,
1 Gerichtsschreiber mit 400 fl ., 1 Dolmetsch mit 300 fl., 1 Profoss, weilen er die
Freimannsunkosten nicht bestreiten dorfte, 250 tl.
Fi.ir jeden District werden Uberhaupt ftir alle Fălle Gerichtsdiener angetragen
werden: 8 zu Pferd â 1 O tl. monatlich und 8 zu Fuss a 6 tl. monatlich.
In den 3 Stădten Czernoviz, Suczava und Sireth wi.irde die Magistraten zu
bestellen nothig sein und ftir dieselbe ein Fonds excindicret werden mUssen.
a) Da diese 3 Stădte landsftirstlich sind, konnten ihnen die Proventen van
Brauhăusern, von allem Schank, von Fleischbank und vom Markte zu anfanglich
măssigen Magistratsbesoldungen, soweit sie nothig sind, gegen jăhrliche
Verrechnung in der sogestaltigen Commun ităteinkUnften und - Ausgaben
Uberlassen werden, worUber aher die Landesadministration die genaue Aufsicht
ftihren milsste.
Die Dorfworniks wăren ki.inftig van der Gemeinde ordentlich zu bestellen
und alsdann van der Landesadministration zu bestătigen.
b) Es kann ihnen sodann eingestanden werden, dass sie Uber kleine Sachen,
die sich nicht liber 1 O pohlnische Gulden erstrecken, entscheiden und sprechen
konnen.
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c) Sowohl van den Dorfworniks als van den Stadtmagistraten hătten die
Justizangelegenheiten den Zug zum Director, Oberwornik und Okolcapităn, van
dannen aber zum Landesauditor zu nehmen.
d) Vom Landesauditor gienge der weitere Zug zum Oberauditor in
Czernoviz, welcher allda eine Art eines Appellatorii vorstellen wi.irde.
e) Um keinen Umtrieb zu machen, wodurch nur Zeit verloren gehet, hătte das
Revisorieren van dem Appel latorio den Zug geradenwegs nacher Wienn zu
nehmen.
f) Aus der nămlichen Ursache hătten die Berichte der Administration tiber die
okonomische und politische Gegenstănde, gleichwie es auch bei derlei
Einrichtungen des deutschen Ansiedlungsbezirk im Temeswarer Banat geschehen
ist, wenigstens die ersten Jahre recta an den Hofkriegsrath zu gehen;
demohnangesehen aber blieb die Buccoviner Administration dependent von dem
gall izischen. Generalcommando und alle pure Militaria, desgleichen solche
Gegenstănde, wo <las Pol iticum in Gall izien sich einverwickelt, mtissen an das
Generalcommando abgegeben werden.
Sollte der Antrag van der Einrichtung des Justizwesen den Allerhochsten
Beifall erreichen, so wird eine der Absicht angemessene form liche Instruction
alsdann sogleich entworfen und zum allseitigen Nachverhalt bekannt gemacht
werden.
26. Armenier machen den Vorschlag, in der Stadt Suczava eine Colonie des
Handels wegen anzulegen, wenn ihnen die angesuchte Freiheiten eingewilliget
wurden. Was kănnte a/so dense/ben eingestanden werden?
Vorztiglich kommet hiebei in Ueberlegung zu nehmen, ob die Stadt Suczava,
wenn sie zu einer armenischen Handelstadt gemacht wird, der in Gall izien
l iegenden privi legierten Handelsstadt Brody nicht etwan hinderlich sein dorfte. Die
Stadt Suczava ist i.iber 30 Mei l van Brody entfernt und kann nach seiner Lage in
Betreff des russischen, Danziger, Breslauer, Frankfurt- und Leipziger Handel der
Stadt Brody in nichts nachtheilig sein. Was hingegen den ttirkischen Handel mit
Zeug, Baumwolle, gefarbtem Garn und andern Artikeln anbelanget, deren ihr Zug
allezeit durch die Moldau und Podolien ader aber durch die Moldau, die Buccovina
und Gallizien gehet, derselbe konnte vielleicht der Stadt Brody in etwas einen
Abbruch verursachen. Die Stadt Suczava scheinet dahero zur Verbreitung des
Warenhandels mit andern k. k. Lăndern, mit dem Viehhandel hingegen auch mit
andern Lăndern gelegen zu sein, obschon sie ebenfalls mit Leibzig und Bresslau
einigen Seidenwarenhandel treibet, der ihr auch gestattet werden muss.
Der Antrag van der Ansiedlung einer armenischen Colonie in der Buccowina
entspringt von den in Lemberg wohnhaften armenischen Handelsmann Nikorovich,
einen Mann, der wegen seiner Redlichkeit, seines Offentlichen Vertrauens und
seiner patriotischen guten Gesinnung fUr das diesseitige Beste alle Rticksicht
verdienet, nur aber bei diesem, obschon gut gemeinten Antrag den Fehler begangen
hat, dass zu frtihzeitig hiertiber offentlich Sprach geflihret und nach einer van der
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Hof- und Staatskanzlei erst vor kurzem heri.iber gelangten Ă usserung dadurch das
ti.irkische Ministerium bereits in eine Bewegung gebracht worden ist, wornach
derzeit mit denen Armeniem sich in keine schriftliche Verhandlung dessentwegen
eingelassen, sondern wie es auch die Hof- und Staatskanzlei ftir gut befindt, nur
denenjenigen, die sich freiwillig einfinden, die Ansiedlung verlangen und dazu
qualificieret genug befunden werden, eine solche geneigte Aufnahm eingestanden
werden kann, die weder auswărts ein Aufsehen zu hewirken vermogend ist, noch
mit andern diesseitigen Commerzanstalten sich kreuzet.
Dasjenige, was hiernach der armenischen Colonie auf ihre eingereichten
Vorschlăge zu verwilligen sein dorfte oder einer Ausnahm unterlieget, kann in
folgenden hestehen.
a. Denen disunierten Armeniem wăre das freie Religionsexercitium wie den
Katholischen einzugestehen, in welchem sie ganz und gar nicht gehindert werden
sollen.
b. Sie sollen von der Militarhequartierung hefreiet sein, sohald in Suczava die
Kasemen erhauet sein werden, woflir die Stadt die Erhauungskosten in Zeit von 8
Jahren dem Aerario wieder zu ersetzen hătte.
c. D ie Sohne der Kaufleute und Bi.irger sollen zu Soldaten weder
aufgeschriehen noch weniger gewaltsam weggenommen werden, die aher freiwillig
zum Militari i.ihergehen, hătten sich der Praerogativen des Militarstandes zu
praevalieren.
d. Damit die Grenzen durch einen ausgesprengten falschen Ruf von der Pest
und V iehseuche n icht voreilig von den Contumazen gesperret werden, wird die
Landesadministration in derlei Făllen jedesmal unverwei ltc Untersuchung anstellen
und das Nothige an die Contumazen verftigen.
e. Von den eingeftihrten Mautahgahen kann die Stadt Suczava nicht hefreit
bleihen, jedoch sol i ihnen nichts anderes, als was die Tarif hesaget, aufgeleget
werden konnen.
f Wenn die armenische Colonie in Suczava zunimmt, so solle der Magistrat
aus Armeniem allein hestellt und alle Stadteinwohner demselhen untergeordnet
werden. Der Magistrat kann sodann in Gerichtssachen die erste Instanz, der
Landesauditor allda die zweite und der Oherauditor in Czernowitz in Revisorio die
dritte Instanz ausmachen. Die Streitigkeiten mogen hier wie in Lemherg nach den
armenischen Gesetzen hehandelt werden.
g. Es wird der Colonie hewilligt, Gi.iter anzukaufen oder derlei in Arenda zu
nehmen. Die Landesadministration wird ihnen hierin an die Hand gehen, sofern
anderst dieses nicht etwa der ki.inftigen Grenzverfassung entgegenstehet; das
Aerarium kann aher hierzu keinen Geldvorschuss machen.
k. Was die allda wohnenden Moldauer hetrifft, sind dieselhen in ungestorter
Ruhe zu helassen; den Armeniern bleiht aher unhenommen, das sie von selhen,
wenn sie einverstanden sind, Hăuser an sich kaufen mogen. Auch sollen denen
Armeniern zu Erbauung neuer Hăuser Plătze unentgeltlich angewiesen, nicht
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minder d ie in Suczava vorhandene alte Gemăuer, Kel ler und Gewolber
denenselben gratis gegeben werden. D iejenigen Armenier, welche sich Hăuser und
Grundstlicke erkaufen, konnen zwar von der darauf haftenden Contribution n icht
freigelassen werden, sie haben aber durch die bewilligte Freijahre die in Betreff
ihres Handels ausgemessene Contribution nicht zu entrichten.
!. In der Stadt Suczava mogen liber die bestehenden 5 Viehmărkte annoch
2 Jahrmărkte, năml ich am neuen Jahr und am Fest der heiligen Aposteln Petri und
Pau li auf die Art gehalten werden, dass alle Nationen und Juden hiebei erscheinen
und allenfalls nach dem Beispiel von Brody auch in Suczava die 2 neue Jahrmărkte
ausschliessend von al len Mautabgaben privilegiert werden konnen, weil ausser
einiger Befreiung fur die fremden Handelsleute von diesen Mărkten nichts
Erspriessliches gehoffet werden mag. Die Kundmachung gedachter Mărkten kann
seiner Zeit in den kais. konigl. Landen geschehen, was aber die auswărtigen Lănder
betrifft, măgen gleichwoh l die Armenier selbst daflir besorgt sein, wie sie allenfalls
die Existenz dieser Mărkten zu jedermanns Wissenschaft zu bringen die
Gelegenheit finden dărften.
m. Wenn liber die vorgesehene Mautabgaben moldauischerseits geschritten
wlirde, kănnte die Anzeige dessentwegen an die Landesstelle gemacht werden.
n. Brăuhănser zur Bier-, Meth- und Brantweinerzeugung, auch Băder zu
errichten, wird verwilligt, wovon aber die alten Moldauer Einwohner nicht
ausgeschlossen werden konnen.
o. Weil in der Buccowina kein Tabakspacht bestehet, so kann auch tlirkischer
Tabak gegen gehăriger Maut eingeflihret werden, wohergegen Steinsalz aus
S iebenblirgen verschaffet werden wird.
p. In Suczava wird ftir die Soldaten eine katholische Kirche ab aerario
erbauet werden, welche seiner Zeit an die katholische Annenier libergeben werden
kann ; sie werden dadurch die Gelegenheit haben, bei dieser Kirche ihre Schulen
anzulegen.
q. Wenn den diesunierten Armeniem durch den Patriarchen oder seinen
Visitator Excommunicationes oder Auflagen ad pias elemosinas aufgelegt werden
sollen, wăre hierliber sogleich die Anzeige der Landesadministration zu machen.
r. Wenn Suczava besetzt sein wird und sich armenische Fami lien in einer
anderen Stadt ansăssig machen wollen, sollen sie măglichst unterstlitzet werden,
und wenn d ieselben auf 1 00 Familien anwachsen, rilăgen sie m it Bewilligung der
Landesadministration einen eigenen Magistrat wăhlen und eine Kirche erbauen. In
minderer Anzahl von Familien wird gestattet, sich den Vorsteher zu erwăhlen.
Nachdeme der neuen Colonie aller Schank, Brău (sic) und Brantweinbrennerei,
Fleischbănke und die Marktgefalle zu benutzen tiberlassen wird, so wird hierdurch
n icht nur der Magistrat besoldet werden kănnen, sondem auch auf den Schulenbau
etwas librig verbleiben, zu welchem Fundo auch die einhebenden Strafgelder
gewidmet werden konnen.
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Bei dieser Gelegenheit, wo der Handelsmann Nikorovics in der Gemăssheit
des Obstehenden zu vernehmen bekommen konnte, auf was Art Armenier diesseits
ansiedlen zu lassen die Absicht ist, wăre demselben auch noch weiters zu bedeuten,
dass er denen Armeniern, die er zum Werkzeug von der Vollfuhrung seines Plan zu
gebrauchen befande, die ihnen verwilligt werdende Vorziige und Freiheiten nur
miindlich und bloss fur sich, folgbar ohne Einmischung der Stellen, viei weniger
des Allerhochsten Hofes beizubringen hătte, desgleichen, wie es insbesondere die
Hof- und Staatskanzlei zu vernehmen gegeben hat, weder Nikorovich noch ein
anderer Sachwalter der Colonie aus dem Absehen von der angetragenen
Ansiedlung sich auf tiirkischen Boden betreten lassen sol le, weil sie solchenfalls
Unannehmlichkeiten oder wohl gar Strafen von Seiten der Tiirken sich zuziehen
konnten.
2 7. Es be.finden sich in der Buccovina bis 800 Fami/ien Juden, deren vor der
russischen Occupierung etwan 400 gewesen sind. Wie kdnnen dieselben, da sie
dem Lande beschwerlichfal/en, vermindert werden?
Es unterlieget keinem Anstande, dass alle jene Juden, die seit der russischen
Occupierung sich in der Buccovina eingeschlichen haben, wiederum aus dem
Lande geschafft werden konnen, wie es die in dieser Angelegenheit ergangene
Allerhochste Resolutionen mit sich bringen, und wornach auch die
Landesadmin istration anno 1 778 alle neue Juden gewarnet hat, dass sie keine
Hăuser bauen sollen.
Um die Juden dahero zu vermindern und sie nach und nach aus der
Buccovina zu vertreiben, ist von dem General Enzenberg kein anderes schicksames
M ittel gefunden worden, als sie, wie es der 8. Abschnitt von Steuerfuss ausweiset,
so viei mogl ich hoch zu belegen, wobei von der Landesadministration der Bedacht
darauf wird genommen werden miissen, damit die Juden nicht die Gelegenheit
finden, d ie auf sie gelegt werdende Steuererhohung wieder von andern
Districtseinwohnern hereinzubringen. Ausserdeme macht General Enzenberg zu
ihrer, der Juden, Verminderung folgende Antrăge:
a. Wenn eine Judenfamilie in den schuldigen Abgaben celieret, sollte solche
in Duplo gestraft, ein Drittel dem Denuncianten, ein Drittel der katholisch
lateinischen Kirche und ein Drittel pro aerario eingetrieben werden.
b. Den Juden sol i fur immer verboten werden, ganze Dorfschaften in Arenda
zu nehmen, um zu verhi.iten, dass nicht Christen ihre Unterthanen werden.
c . Mit Brod, Lebzelten und andern Băckereien sollen sich die Juden nicht
abgeben diirfen, weilen es biirgerliche Nahrung ist und sie damit betriigerisch
umgehen.
d. Den Juden solle noch fernerhin verboten bleiben bei 20 Ducaten Strafe,
christliche Weibspersonen in Dienst zu nehmen, und sie sol len auch am Schabes
keine Weibspersonen unter 40 Jahren zu ihren hăuslichen Geschăften gebrauchen
dtirfen.
e. Weilen sie aher ihre Praestanda erwerben miissen, so konnen sie
Wirtshăuser, um Wein, B ier, Meth und Brantwein zu schenken, somit kiinftig noch
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derlei Pachtungen zu machen befunden werden, und nicht andere annehmlichere
Pachten hervorthun dorften, in Arenda nehmen, auch Fleischbănke halten und mit
Vieh und Waren Handlung treiben, wovon sie die Abgaben laut 8. Abschnitt mit 1 5
pro cento entrichten sollen.
f Der Hauptkahal zu Czernowitz, an welchen die Kahale von Suczawa,
Sireth, Satagura und Wisznice anzuweisen seind, soli einen Judenrichter nebst dem
Rabbiner und einen deutschen Judenschreiber auf die in Gall izien eingeftihrte Art
unterhalten und die Rechnungen der Landesadministration zur Einsicht vorlegen.
g. Alle Contracte, Schuldverschreibungen, Testamente, etc. sollen ungiltig
erkannt werden, wenn sie nicht von der Landesstelle bestătigt worden sind.
h. Bettelj uden sollen in keinem Orte geduldet werden bei Strafe von 3
Ducaten, die derjenige bezahlen muss, wo der Jude angetroffen wird. Fremde
Handlungsjuden hingegen milssen sich um einen Hausierungszettel an die
Administration verwenden, nach dessen Verstreichung jeder des Tags 3 0 kr.
bezahlen soli. Ohne Hausierungszettel aber wilrde jeder fur einen Tag einen
Ducaten bezah len milssen. Um sich aber von den seit anno 1 769 eingeschlichenen
Juden zu entledigen, kommt in Vorschlag:
1 . Es hătte die Landesstelle eine Commission zu delegieren und diese eine
Judenfamilie um die andere zu untersuchen, ob sie vor den Russen schon ansăssig
gewesen ader erst zu ihrer Zeit ins Land gekommen seie. Ist die erst nach der Hand
gekommene Familie von gutem Leumund, vermogend und ftihret einen
ansehnlichen Handel, soli sie noch ferners verbleiben konnen und von der
Landstelle einen Schutzbrief erhalten, ausser deme aber abgeschaffet und ilber den
Cordon verwiesen werden. Doch sollte sich die Anzahl von den auf diese Art
verbleiben konnenden neuen Juden nicht ilber 1 2 Familien erstrecken.
2. In Rilcksicht auf den kleinen Handel mit Mehl, Gemils etc. konnen nur die
nothig befundenen alten Juden, etwan 1 6 an der Zahl, im District belassen werden.
3 . Jene Juden, die von anno 1 776 und 1 777 wider das Verbot Hăuser erkaufet
ader erbauet haben ader Contracte von Arenden der Dorfschaften angestossen,
folgbar wider das Gesetz gehandlet haben, und an welchen der Beibehaltung halber
dem Staate nichts sonderliches gelegen ist, sollen a die publ icationis 3 Monat Frist
zur Verăusserung ihrer Habseligkeiten erhalten und sodann abgeschafft werden.
4. Wenn neue Juden, die abzuschaffen kommen, Dorfschaften in Arenda
haben, sollen nicht befugt sein, d iese Arenden an andere Juden zu ilberlassen,
welche nur um den nămlichen Contract an Christen ilberlassen ader dem
Grundherrn zurilckgestellet werden konnen.
5. Juden hingegen, die Schank- und Brantweinhăuser ader Delnitzen in
Arenda und auf einige Jahre in voraus Contracte angestossen, sofort wie
gewohnl ich, in voraus den ganzen Pachtschilling schon bezahlet haben, konnen an
die zuruckbleibende Juden diese Pacht auf die eingeschrănkte Contractzeit
iiberlassen, wenn nicht andere Districtseinwohner denen abgehenden Juden die
nămliche Schadloshaltung zuwenden.
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6. Damit die Buccoviner Juden von jedermann erkannt werden konnen und
die sich einschleichenden desto ehender entdecket werden, sollte ein jeder um den
Gupf des Huts oder um die Mlitze oder Kusona ein zwei F inger breites gelbes Band
zu tragen verbindlich gemacht werden. Insoferne sich aher ein fremder dieses
Zeichens bediente, soli derselbe durch 1 2 Monat Offentlich in Eisen arbeiten oder
1 O Ducaten Strafgeld erlegen.
28. Ueber das Mautwesen in der Buccovina sind van den Unterthanen
mehrma/ige Beschwerden vorgekommen. Wie wăre dense/ben fur die Zukunft
abzuhelfen?
Nach der Anzeige des Genera1en Enzenberg sollen sowoh1 Moldauer als
Buccoviner Unterthanen aus purer Unwissenheit der Mautpatente bereits
dermassen in Contrebande verfallen sein, dass sie bis zum Bettelstand und
Auswandern verungllicket sind . . Er flihret zugleich an, dass verschiedene
Mautbeamten, die einer sonstigen ungerechten Gebahrung liberflihret worden,
theils desertietet, theils in Eisen geschlagen oder ab officio suspendiert worden
sind, wodurch das Publicum freilich liberzeugt wurde, dass auch bei diesem
Geschăfte ein jeder Rechenschaft von seinen Thaten geben miisse. Indessen seien
jedennoch von dem Publica liber das Mautwesen die bittersten Klagen geflihret
und solche dadurch noch mehr vergrossert worden, dass in dem abgewichenen
Jahre das jederzeit aus der Moldau eingeflihrte, fur das Vieh benothigte Steinsalz
nicht passieret wurde, welches General Enzenberg, weilen keine gi.itliche
Verhandlung auf dessen Ansuchen etwas fruchtete, mil itariter liber den Cordon
musste transportieren lassen, um nur das Volk z:u beruhigen. Mit Einflihrung des
Tabaks, obschon in der Buccovina keine Pachtung bestehet, wiirden dem
Landmann, die grossten Hindernisse gemacht. Erst im Januar gegenwărtigen Jahres
kamen von dem Bojer Wassil Balsh die Beschwerden vor, dass die Dorfer Russ
und Sekuriczen, die ihre Felder liber dem Grenzcordon haben, ihre erbauten
Frlichte an das Bosantzer Filialmautamt haben verzol len mlissen. Ausserdeme wăre
das eine Dorf wegen eingeflihrten 63 Koretz Kukuruz zu 1 fl . 36 kr. und flir
verschiedenes Heu zu 2 fl . die Fuhr in Contrebande verurtheilt worden.
Dem Hofkriegsrath ist wegen deren in der Buccovina eingeflihrten Mauten
keine andere als die Anzeige zugekommen, dass die Mauten nicht weiter bestehen,
als wie sie vorhin waren und selbe, um nach Mass der durch die Occupierung der
Buccovina erfolgten d iesseitigen Grenzenverănderung weiter vorgerlicket worden
sind, dahero auch das gal l izische Generalcommando, soviel diesen Gegenstand
betrifft, wiederholt von hier aus zu vernehmen bekommen hat, dass, wenn sothane
Mautvorruckung eigentlich nur zum Behuf des Handel und Wandel und zur
Erleichterung der diesseitigen und jenseitigen Einwohner geschehen ist und
dermalen keine hohere als die vorhin eingeflihrt geweste Mautabgaben gefordert
werden, es hiebei nach dem Allerhochsten Befehl sein Bewenden behalten konne,
der den Statu quo in Ansehung des Buccoviner Districts gefordert hat. Vom
Hofkriegsrath wird hiebei weiters in Erwăgung gezogen,dass, wenngleich allenfalls
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der Antrag gemacht werden wollte und zu erwirken thunlich wăre, dass die dermalen
an der moldauischen Grenze und an der Raya ausgestellte Mauten wieder an die
vorige Grenzen Gal liziens gegen den Buccoviner District zuri.ickgesetzt wiirden, die
Buccoviner Einwohner dadurch noch grosseren Nachtheil leiden dorften, weil sie
zwar in Ansehung des Passivhandel mit der Moldau auf alle mogliche Art
einzuschrănken und nach und nach vol lig aufhoren zu machen getrachtet werden
\vird, mautfrei sein, hingegen das Bancale alsdann ganz unfehlbar der Buccoviner
ihren stărksten Activhandel mit Gallizien, der in dem Verschleiss der Schaf, des
Hornviehs und des Honigs besteht, mit Mauten belegen dorfte.
Solchem nach wăre in Ansehung des Buccoviner Mautwesens nur nothig:
a) das Buccoviner Mautinspectorat anzuweisen, dass selbes in vorkommenden
Făllen jedesmal mit der Landesadministration freundschaftl iche Commun ication
pflege;
b) dass selbes in Sachen der Buccoviner Unterthanen ohne Intervenierung der
Landesadministration i.iber einen Contrebande nicht spreche;
c) dass es die unterstehenden Beamten zu einem hoflichen und anstăndigen
Betragen gegen die Mil itărofficiers anweise, dann
d) wegen der von den ausserhalb der Grenzlinie befindl ichen Feldern
einftihrenden Friichten denselben die Weisung gebe, das sie solche unbedenkl ich
passieren sollen.
Bei diesem Abschnitte kommet auch von Strassenmauten das Nothige zu
bemerken.
Nachdeme die Commun icationsstrasse von Zaleszik bis nach Siebenbi.irgen
heuriges Jahr vollends zustande kommen dorfte, zu deren Herstellung die
Kaufleute und Juden alljăhrlich einen Geldbeitrag gemacht, die Bauern aber mit
unentgeltlicher Hand- und Fuhrrobot das meiste beigetragen haben, so wird es an
der Zeit sein, dass zu Unterhaltung derselben, dann der i.iber 70 sich erstreckenden
kleinen Bri.icken, um auch den Bauern von der unentgeltlichen Robot zu befreien,
eine Wegmaut eingeftihret werde.
Von dieser Maut wăren aber zu befreien:
a) alle Buccoviner Unterthanen des gemeinen Standes, insoweit sio in ihren
hăusl ichen und Herrndienstgeschăften die Strasse befahren,
b) alle, welche in Allerhochsten Herrndiensten reisen und sich dari.iber
Iegitimieren, worunter das Mil itare, das Adm in istrations-, das Maut- und das
Contumazpersonale verstanden ist.
Dagegen hătten die Wegmaut zu bezahlen:
a) alle im D istrict wohnende Edelleute und Geistl iche, wei len sie zum
Strassenbau nichts concurrieret haben, wie i.iberhaupt alle reisende Geistliche und
Weltliche, Kaufleute, Juden, Fuhrleute und Viehhăndlern.
b) D ie Einnahme derselben kann zu Zaleszik, Czernowiz, Stirze burl inze und
Szuzava bei dem Ueberftihren geschehen, um durch besondere Einnehmer dem
Aerario keine Kosten zu machen; zu Kandreni aber muss ein Einnehmer mit etwan
20 fl . monatl ichen Gehalt angestellt werden.
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Zur Mautabnahme konnte folgende Tarif angewendet werden:
Van Zaleszik bis Czemowitz wăre zu zahlen: flir 1 Sttick Zugvieh ader
Reitpferd 1 kr., flir 1 Rindvieh ader Pferd im Triebe Yz kr., flir 4 Sttick kleines V ieh
Yz kr. Van Czemowitz bis Stirze burlince wtirde das nămliche wie oben bezahlt.
Van Stirze burlince bis Suczawa zahlte: die erste Classe 1 Y2 kr., d ie zweite � kr.,
die dritte � kr. Van Suczawa bis Kandreni: fur d ie erste Classe 3 kr., die zweite 1 Yz
kr., die dritte 1 Yz kr. Welches vice versa zu beobachten wăre.
Wenn der Reisende nur auf 2 Meiln weit gienge, so zahlte er: fur 1 Zug- ader
Reitpferd nur Y2 kr., ftir 4 Sttick grosses Triebvieh Y2 kr., ftir 8 Sttick kleines Vieh
Yz kr. Die nămliche Zah1ung muss auch bestehen, wenn der Reisende nur 1 Mei!
Wegs gieng.
a) Vorgedachte Wegmauteinnahme mtisste der Landesadministration besonders
verrechnet und dartiber monatlich ein Extract eingesendet werden. Es wăre daher
jeder Einnehmer mit gedruckten gedoppelten Bolleten zu versehen, in welch
beeden die Abgabe eingeschrieben werden mtisste. Die eine wtirde abgeschnitten
und dem Passanten gegeben, der tibrigee, unzerschnittene Theil aber zum
Rechnungsbeleg aufbehalten.
b) Zu Czemowitz, Suczawa und Kimpolung wtirden 3 Strassenaufseher
aufzustellen nothig sein, deren jeder monatlich mit 1 5 fl. zu besolden wăre.
29. Wie ist das Miinzwesen in der Buckowina beschaffen?
In der Buckowina cursieren bis anhero an auslăndischen Mtinzen: Rubels,
alte, zu 1 fl. 45 kr., Ragusaner Thaler zu 1 fl, 24 kr., ganze Lowenthaler zu 1 fl.
20 kr., wie letztere 2 Gattungen untem 3 0 September 1 777 in Lemberg evalviert
und selben der Curs zu bestătigen befunden worden ist.
Die Lage der Buckowina und besonders der Verschleiss ihrer Schafe nach
Constantinopel machet nothwendig, dass Ragusaner und ttirkische Lowenthaler
nebst andem derlei Geldsorten im Umlaufe gestattet werden mtissen. Nach der vom
Lemberger Landesprobieramt unterm 2 1 . F ebruarii 1 778 ausgefertigten Valvations
tabella sind die ttirkischen Mtinzen auf ihren i nnerlichen Wert herabgesetzt, und
hiemach i st denselben, jedoch nur in der Buckowina, folgender Curs gestattet
worden, nămlich: 1 ganzer LOwenthaler 1 fl. 20 kr., ein halber Lowenthaler 37Yz kr.,
ein ganzer Lowengulden 52 kr., ein halber Lowengulden 26 kr., ein Viertel
Lowengulden 1 3 kr., ein Achtel-Lowengulden 6Yz kr., ein Para-Sttickl 1 kr., ein
Ragusaner Thaler 1 fl. 24 kr.
Seit der sorgfaltig beschehenen Herabsetzung haben sich die halben
Lowenthaler, dann die ganzen Gulden, Viertel- und Achtel-Lowengulden nebst den
Para-Sttickeln fast gănzlich aus der Buckowina verloren, und es sind nur die ganzen
Lowen- und Ragusaner Thaler in dem Umlauf geblieben. Um das Aerarium wie das
Publicum vor Bevortheilungen sicher zu stellen, hat der Hofkriegsrath van jeder
dieser zwei Gattungen 1 00 Sttick nebst 1 00 Sttick Rubels mittelst der Hofkainmer i n
Monetoriis e t Montanisticis bei dem hiesigen Mtinzamte valvieren lassen. Wie e s die
mit der Hofkammer-Ăusserung hiemeben Iiegende Valvationstabelle ddo. 1 0. Mărz
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1 780 ausweiset, ist in Entgegenhaltung des kais. kănigl. Siberausmtinzungsfusses,
die fei ne Mark â 24 fl. gerechnet, jedes Stiick wert:
Ein ganzer Lăwenthaler: die schwerste nach dem hăchsten Feinhalt 1 fl.
21 kr. 2 Denare, nach dem geringsten 1 fl . 1 5 kr. 1 d., nach dem Schmelzen 1 fl.
20 kr.; die geringste nach dem hăchsten Feinhalt 1 fl . 19 kr. 1 d., nach dem
geringsten 1 fl. 1 3 kr. 1 d., nach dem Schmelzen 1 fl. 1 7 kr., 3 d.; alle 3 Gattungen
zusammen gewogen : nach dem hăchsten Feinhalt 1 fl. 20 kr. 2 d., nach dem
geringsten 1 fl . 1 4 kr. 1 d., nach dem Schmelzen 1 fl. 1 8 kr. 3 d.
Ein Ragusaner Thaler: die schwerste nach dem hăchsten Feinhalt 1 fl. 25 kr.
2 d., nach dem geringsten 1 fl . 2 1 kr. 1 d., nach dem Schmelzen 1 fl. 24 kr.; die
geringste nach dem hăchsten Feinhalt 1 fl . 24 kr. 2 d., nach dem geringsten 1 fl .
20 kr. 2 d . , nach dem Schmelzen 1 fl . 2 3 kr.; alle 3 Gattungen zusammen gewogen :
nach dem hăchsten Feinhalt 1 fl. 25 kr., nach dem geringsten 1 fl . 2 1 kr., nach dem
Schmelzen 1 fl . 23 kr. 2 d.
Es erhellet also aus vorstehender Valvation, dass in Rucksicht auf den
hăchsten Feinhalt und den inneren Wert sowohl das Aerarium als das Publicum
derzeit noch immer gedeckt seie.
Ueber die Frage, ob und inwieweit vorgedachten fremden Mtinzen nebst den
kais. kănigl. Mtinzen der Curs in der Buckowina gestattet werden kănnte, hat sich
das hiesige Mtinzamt dahin geaussert, dass den alteren russischen Rubeln wie in
Gallizien nach dem untern 1 4 . Januar 1 775 emanierten Patent §. 1 O und zwar denen
vor der jetzigen Regierung ausgemiinzten Rubeln wie bishero zu 1 fl. 45 kr., denen
neuen derlei wahrend der jetzigen Regierung ausgemilnzten Rubeln aher zu 1 fl .
3 0 kr. der Curs gestattet werden kănne und solle. Was hingegen die Ragusaner und
ttirkische Mtinzen betrifft, da ist das Mtinzamt der Meinung, dass denselben ein
Curs in der Buckowina zu gestatten nicht rathl ich seie, zumalen die Ragusaner,
noch mehr aher die tilrkischen Mtinzen sowohl in dem Gewicht als in dem
Feingehalt so sehr unterschieden sind. Sollten jedoch hăchst wichtige Ursachen in
Ansehung des Cameralis ftirwalten, welche den Curs dieser Mtinzgattungen
erheischeten, so ware denselben nur der Curs nach dem Pagament-Einlăsungswert
eines geringsten Sttickes, namlich dem Ragusaner Thaler zu 1 fl . 1 9 kr. und dem
ttirkischen Lăwenthaler zu 1 fl . 1 2 kr. zu gestatten, um liber kurz oder lang, wenn
derenselben Cursierung n icht mehr năthig sein dărfte, diese Milnzen ohne Verlust
des Aerari i und Publ ici als Pagament einlăsen zu kănnen.
Was bei dieser vorliegenden der Sache Beschaffenheit in Ansehung des
B uccowiner Milnzfusses zur Erwagung vorfallet, besteht in folgenden:
a) Obzwar in der Bukovina nebst allen kais. kănigl . erblandischen und
gall izischen Milnzen die russischen alten Rubels zu 1 fl. 45 kr. im Umlaufe sind, so
kann doch denen tiirkischen, respective Ragusaner Thalern, der im Lauf n icht
gesperret wird, weil das Land, wie es bereits beim Anfang dieses Abschnitt
bemerket worden ist, seine Schafe nacher Constantinopel und auch einige andere
Producta in die Moldau verschleisst, an welchen Orten der Bukoviner lnwohner
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das Stilck eines j eden Thalers zu 1 fl. 30 kr. annehmen muss und, wenn sie
allenfalls nach dem Wert der auswărtigen schlechten Miinzen um so viei mehr auf
ihre Ware schlagen wollten, zu besorgen stilnde, dass die Bukoviner diesen ihren
Absatz verlieren und die Moldauer und Tlirken die bishero aus der Bukovina
erkaufte Schafe und sonstige Producta sich von anderwărts zu verschaffen suchen
wiirden.
b) Nach dem derzeit bestehenden Curs verliert bereits der Bukoviner
Unterthan an denen ins Land bringenden Thalem, und zwar an jedem Ragusaner
Thaler 6 kr. und an jedem Lowenthaler aher 1 0 kr. Wenn aher
c) nach dem Antrage des Mlinzamts, wo der Ragusaner Thaler nur 1 fl. 1 9 kr.
und der Lowenthaler 1 fl. 1 2 kr. zu cursiren hătte, der Buccoviner Unterthan
abermalen an dem Ragusaner Thaler 5 kr. und an dem Lowenthaler 8 kr. verlieren
sollte, so wlirde man demselben nicht nur eine tiefe Wunde schlagen, sondem
iiberhaupt dem Handel einen grossen Stoss geben.
d) Wie es schon weiter voran angeflihret worden ist, sind die tlirkischen
Lowengulden und die kleineren Miinzen nach der anno 1 778 beschehenen
Devalvierung von selbsten bis anhero fast gănzlich aus dem Umlaufe gekommen,
dahero, wei l die Mautentrichtungen ohnehin allzeit in patentmăssigen Miinzsorten
geschehen miissen, auch die vorgedachten Thaler weder in Gallizien noch in
Siebenbiirgen angenommen, sondem bloss in der Moldau und Tlirkei gebraucht
werden konnen, das Aerarium aher selbe, wie sie eingehen, wiederum im Lande
ausgibt, ohne dabei zu verlieren, sich hoffen lasst, dass auch diese Thaler nach und
nach sich von selbsten vermindem werden.
e) Um den kleinen Handel zwischen der Moldau, dem tiirkischen Gebiet und
der Buccowina nicht zu verderben, machen dahero der General Enzenberg und der
Oberkriegscommissarius Wagmuth den Vorschlag, und der Hofkriegsrath nimmt
solchen beizutreten keinen Anstand, dass den tiirkischen Mlinzen nach dem anno
1 778 in der Buccovina eingeflihrten Curs der Umlauf noch weiterhin gestatten
werden sollte; nur hătte dabei die Landesadministration den genauen Bedacht zu
nehmen, dass auf den Fali, wenn eine tiirkische Miinzgattung oder Ragusaner
Thaler gar zu hăufig in Umlauf kommen wollten, sie dieselben ohne Verzug nach
Beschaffenheit der Umstănde um 1 , auch 2 kr. herabsetzen miisste, wordurch dem
Unterthan nicht geschadet, der zu starke Umlauf tiirkischer Miinzen hingegen
verhindert werden konnte, gleichwie auch die tiirkische und Ragusaner Miinzen,
besonders wann sie von neuem Geprăg oder von neuen Datis sind, das Jahr
hindurch 6fter probieren zu lassen und sich dadurch zu versichern wăre, ob diese
Miinzen, wie es ohnedies schon bekannt, nicht von Zeit zu Zeit schlechter werden,
ferner im D istricte unter Festsetzung geschărfter Strafen ein allgemeiner Verbot zu
ergehen hătte, dass die kais. konigl. Miinzen nicht ausser Landes in das Turcicum
gehen sollen, weil, wenn diese besser sind, und die tlirkische Miinzen liber ihren
innerlichen Wert cursieren, sonst der Kipperei niemals ein Ende sein wird.
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30. Die Buckovina holet den meisten Brantwein aus der Ukraine, den Wein
aus der Ma/dau, das Steinsalz aus der Moldau, wofiir grosse Summen ausser Land
gehen. Was fiir Mittel kănnen dieser Geldausschleppung in fremde Lănder
angewendet werden?
Das Landvolk beiderlei Geschlechts ist an das Brantweintrinken iiber die
Massen gewi:ihnet, und dasselbe kann nur mit der Zeit erst zu einer etwelchen
Măssigung gebracht werden. Die eigene Erzeugung ist annoch gering, weilen der
Brantwein aus der Ukraine, der ăusserst stark ist, sehr wohlfeil zu stehen kommt.
Es kann dahero dessen Einfuhr noch nicht verboten werden. Um aber die Einfuhr
zu hemmen und endl ich aufhăren zu machen, auch das Landvolk zu mehrerem
Ki:irnerbau und der eigenen Brantweinerzeugung anzueifern, erachtet der General
Enzenberg dienl ich zu sein:
a) dass fur jeden einftihrenden Eimer Brantwein ausser der Mautgebiir zur
Landesadministration 1 Rubel oder 1 fl. 45 kr. Aufschlag bezahlet werden sol le,
b) dass im District bekannt zu machen seie, jedermann konne auf Anmelden
bei der Landesadministration die Erlaubnis erhalten, Brantweinkessel zu halten,
ohne davon die Caldaritgelder bezahlen zu dărfen, welche wenigstens auf 4 Jahr
nachgesehen werden konnten .
Bei dem Umstande, wo Siebenbiirgen ftir das eigene Consumo nicht genug
Wein erzeuget und Hungarn gar zu weit abgelegen ist, muss der Buccowina die
Weineinfuhr aus der Moldau annoch gestattet werden.
a) Es bestehen bereits in den Stădten Czernowiz, S ireth und Suczowa
Brauhăuser, wo gutes B ier erzeugt wird, welches der Wallach gern trinket; es ist
dahero Hoffnung, dass sich die Weinerfordernis nach und nach vermindern werde.
Die Bukowina brauchet des Jahrs wenigstens 40 000 Centner Steinsalz fur
das Vieh, welches bishero von Okna aus der Moldau abgeholet worden ist. Die
Buccowina hat zwar viele Salzquel len, von welchen sich der Bauer im Gebirg das
Kochsalz selbsten zubereitet, ftir das Vieh hingegen n immt er kein anderes als das
Steinsalz.
Um das bishero ftir Steinsalz in die Moldau gegangene betrăchtliche
Geldquantum in kaiserlichen Staaten zu behalten, konnte veranlasst werden:
a) dass in der Buccovina etwan in Kimpolung eine Salzniederlage errichtet
und dahin eine Hinlăngliche Quantităt Steinsalz aus Siebenbi.irgen verschaffet
werde,
b) dass, weilen in der Moldau der Stein Salz im Gewichte von 1 114 Centen
ohngefahr 2 fl . kostet, in die N iederlage der Buccovina das Steinsalz so wohlfeil
als mi:iglich und dahero auch mautfrei verschaffet werden mochte, damit der
Unterthan bestehen und keinen Widerwillen fassen konne.
c) Wenn der Salzberg zu Jod oder Schofalu ohnweit Bistritz geăffnet werden
mochte, wiirde das Steinsalz in die Bukovina sehr wohlfeil verschafft werden
kănnen. Die Verpachtung . . . Dadurch liessen sich die Vortheile der B ukovina und
Siebenbi.irgens, welches einen gri:isseren Salzverschleiss bekăme, mit einander
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verbinden, und der Hofkriegsrath wi.irde im Allerhochsten Begnehmigungsfall das
Nothige dessentwegen besorgen, wohergegen des Sudsalzes in der Bukovina nicht
wie in Gallizien wird eingeft.ihret werden konnen, weil einestheils so viei
Salzquellen vorhanden sind, die nicht versperrt werden konnen, andemtheils aber
der Unterthan arm isfund eine billige Rucksicht verdienet.
31. Wenn die Bukovina so verbleibt, wie sie jetzo ist, wie kann die
Communication mit Siebenbiirgen unterhalten werden, und was ist dessentwegen
anzukehren năthig?
Die Communicationsstrassen, worauf alle Gattungen Wăgen sehr gut
fortkommen konnen, wird heuer bis nach Siebenbi.irgen vollends fertig werden.
FUr Truppenmărsche bestehen derzeit durch die Buccowina folgende
Stationes, welche ordentlich ausgemessen worden sind, benanntlich: von
Czernowiz bis Kutschur mare 1 Meil, von nebenstehenden bis Stirze Burlince 3,
(von da bis) Granicestie 3 , (von da bis) Suczawa 3, (von da bis) Kapo Kodrouli 3 \11,
(von da bis) Houmori 1 , (von da bis) Wamma 1 \11 , (von da bis) Kimpolungo 1 \11 ,
(von da bis) Dorno 5 \11 Meil.
Weilen zwischen Kimpolung und Dorno die Weite ft.ir einen Marsch zu gross
ist, eo muss die Bukovina in Valle Putny ein Dorf erbauen, woselbst General
Enzenberg bereits ein Wirtshaus erbauet hat.
Von Dorno bis Kandreni, letzter Ort in der Bukowina, 1 Meil. Von Kandreni
gehet der Marsch nacher Siebenbi.irgen, wo das erste Ort Kossna heisst und von
Kandreni entfernt ist 1 Meil.
Wenn also die B ukovina zwischen Kimpolung und Domo im Vale Putny das
Dorf gebauet haben wird, so hat dieselbe der Communication halber nichts weiters
mehr vorzukehren. Nachdeme aber das erste siebenbi.irgische Dorf Kossna nur aus
5 Hăusem bestehet und von der letzten Bukowiner Station Kandreni nur 1 Meil
entfemet ist, so ist ganz nati.irlich, dass der Marsch von Kandreni tiefer nach
Siebenbi.irgen gehen mlisse. Weilen aber von Kandreni bis Rodna 6\11 Mei) sind,
ohne zur Ablosung ein Dorf anzutreffen, so ergibt sich von selbsten, dass zwischen
Kossna und der Rodnaer Contumaz, welches eine Entfernung von 4\11 Meil
ausmachen wird, ein oder zwei Dorfer siebenbi.irgischerseits erbauet werden
sollten, welches durch das zweite wallachische Regiment allerdings in die
Erftillung gebracht werden konnte. Vermog der zwischen beeden
Generalcommandi in Siebenbi.irgen und Gallizien i.iber die Sache gepflogenen
Correspondenz meint zwar das siebenbtirgische Generalcommando genug zu sein,
wenn Siebenbi.irgen auf der Rodnaer Contumaz ein Dorf erbauet: es werden aber
von Kandreni bis dahin 5 \11 Meil gezăhlt werden, die sowohl dem Menschen als
auch dem Vieh in einem Tage zu machen zu schwer fal len wi.irden. Von der
Rodnaer Contumaz bis auf Rodna wird 1 \11 Stund oder 1 Meil die Entfernung
ausmachen. Der dermalige Hauptmann Brunetz hat nach Ăusserung des General
Enzenberg vor ohngefahr 6 oder 8 Jahren auf Befehl des Siebenbtirger
Generalcommando die ganze Gebirgsgegend okonomisch aufgenommen und seine
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Gedanken Schritt vor Schritt entworfen. Dessen abgestatteter Bericht diirfte die
Anzeigen enthalten, wo und welcherorten zwischen der Kossna und Rodna
Dorfschaften anzulegen thunlich sein mochte, obgleich dermalen von dem
siebenbiirgischen Generalcommando dem Antrag wegen der Errichtung eines Dorf
auf der Strasse von Kukuraza gegen Kossna hauptsachlich das Bedenken
entgegengestellet wird, dass sich auf dieser Strassen ihrer ganzen, durchgangig
waldigten Strecke nach kein Platz befinde, wo ein Dorf angeleget werden konne,
da nirgends ein Wasser vorhanden sei und weder in dieser ganzen Lage einiges
Getreide, wie es die angestellte zweijahrige Versuche erprobten, aufkommen noch
Menschen in einer so oden und unfruchtbaren Gegend subsistieren konnten.
32. Die Buccowina hat iiber die unentge/tliche Heuerzeugung fiir die
Remonten Beschwerde gefiihrt und General Enzenberg bewiesen, dass diesfăllige
Heuerzeugung die Ansied/ung und Viehzucht hemme und das Land sowoh/ hierdurch
a/s durch andere Arbeiten, besonders bei dem Remontierungscommando,
mitgenommen wird. Es entstehet a/sa die Frage, wie der Sache abgeho/fen werden
kănne?
Aus welchen Bewegsgriinden der Bukoviner District das sogenannte
kaiserliche Heu jahrlich hat erzeugen miissen, und dass diese Schuldigkeit nur erst
von der Besitznehmung der Russen von der Moldau den Anfang genommen hat,
dies ist bereits unter den 8. Abschnitt vom Steuerfusse ausgeftihret worden. Es
kommet also hauptsachlich darauf an:
1 . ob das kaiserliche Heu nach der bisherigen Observanz erzeuget oder daftir
das vom Lande angetragen wordene Aequivalent, namlich von j eder steuerbaren
Familie jahrlich pr 1 fl . , angenommen oder aber von dieser Abgabe, die zum Statu
quo nicht gerechnet werden kann, ganzlich abgegangen werden solle;
2 . ob der Remontendepot noch ferners in der Bukovina verbleiben konne,
wenn es auch von der obgedachten Heuerzeugung abkommen sollte;
3 . ob bei Friedenszeiten einen oder mehr Remontendepots zu haben dem
Dienste vortheilhaft sei.
Ad 1. Nach Ă usserung des General Enzenberg und nach der Bestatigung des
gal lizischen Generalcommando wird auf dem Fali, wann das sogenannte
kaiserliche Heu der Buccowina zur Schuldigkeit zu rechnen ware, dem Lande und
zugleich ftir das Aerarium bessţr sein, wenn das daftir vom Lande angebotene Geld
per Familie jahrlich â 1 fl. angenommen wiirde; anerwogen die diesfallige
Einnahme hinreichend sein wird, nicht nur fur 1 000 Rimonten das Heu zu
verschaffen, sondem auch das von Zeit zu Zeit erforderliche Bauwesen und die
Reparatur zu bestreiten. Weilen aber die Zeit herankommet, dass die Grundherrn
bald zu wissen nothig haben werden, ob noch femerhin das kaiserliche Heu
gemacht werden solle, oder ob die Reluition im Geld daftir angenommen oder aber
von dem ein- wie von dem andem gar abgegangen werden wird, damit sie, wenn
sie keinen Wiesenwachs abgeben darfen, sich mit mehrerm V ieh versehen und ihre
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Wirtschaften bestellen konnen, so wird ihnen hieriiber bald die Erklărung gemacht
werden miissen.
Ad 2. Das Cavallarische Rimontierungscommando ist fur das gegenwărtige
Jahr mit der Heuerfordemis schon bedeckt. Auf den Fali, wenn in der Buccovina
auch femerhin ein Rimontendepot unterhalten werden sollte, so wiirde es keinem
Anstand unterliegen, fur 1 000 bis 1 200 Stiick Pferde das nothige Heu kăuflich
aufzutreiben, jedoch mit dem Unterschied, dass der Ankauf jedesmal zur rechten
Zeit und n icht etwan zur Winterszeit ader gegen das Friihjahr geschehen miisste;
allermassen wenn das Heu zu rechter Zeit gekauft wird, die Portion iiber 2 kr. n icht
zu stehen kăme. Auf den Vorschlag des Rittmeisters Cavallar in Angelegenheit der
in Arenda zu nehmen angetragenen 32 Dorfem, um hieraus die unterhabende
Rimonten mit sehr geringen Kosten auszuhalten, hat General Enzenberg erwidert,
dass Cavallar auf die Okonomiebeamte, deren wenigstens 1 6 sein sollten, n icht
gedacht habe; dass d ie Unterthanen, wann Cavallar ihre Grundstiicke im Bestand
hat und mit Haber anbauet, ftir sich und ihr Vieh nichts zu leben haben werden;
dass der Fechsungs- und Einnahmsantrag durch eine griindlichere Untersuchung
vorhero erhoben werden miisste; dass bei Fehljahren ader anderen Ungliicksfallen
diese Speculation schădlich sein wiirde, und dass es endlich gar zu schwer halten
wiirde, die Contracten der dermaligen Păchter mit der landesfurstlichen Macht zu
annullieren und sie ohne Schadloshaltung, die auf 24 pro cento laufen dărfte, aus
dem Besitze zu treiben. D iese Bewegsgriinde sind hinreichend genug, um van
dieser Speculation abzugehen.
.
Ad 3. Bei Friedenszeiten ist noch niemalen ein ărarischer Rimontendepot
bestellt gewesen; bloss allein hat der tartarische Pferdeinkauf den Anlass gegeben,
dass die zu schwachen und jungen Rimonten, dann maroden, wie auch im spăten
Herbste ganz verfallen angekommenen Pferde in Absicht auf das vorrăthige
kaiserliche Heu in der Buccowina iiberwintert, im Friihjahr aber auf die Weide
gegeben und davon die dienstbar gewordenen auf beschehene Anordnung unter die
betreffende Regimenter assentieret worden sind. Erst gegen das Friihjahr des 1 778ten
Jahrs geruheten Euer Majestăt dem Rittmeister Cavallar die Buccovina ftir den
unterhabenden Rimontendepot zu bewilligen, van welcher Zeit an ihme auch ein van
verschiedenen Regimentem ordentlich zusammengesetztes Rimontierungscommando
beigegeben worden ist. Es ist sicher, dass der Rittmeister Cavallar bei ftirgedauerten
letzten Krieg durch seinen unermiideten Fleiss in Aufbring- und Abrichtung der
Rimonten sich vielen Verdienst erworben habe; dermalen aher, wo kein Pferdeinkauf
nothwendig ist, sondem die Armee auf ein paar Jahr mit den vorfindigen
supemumerari Pferden wird auslangen konnen, scheinet dem Allerhochsten Dienst,
und um das Aerarium van den Zulagen und andem verschiedentlichen Auslagen zu
entledigen, die bei diesem Rimontierungscommando in der Buccovina vorkommen,
sehr erspriesslich zu sein, wenn dasselbe dissolvieret und jedes Individuum an seine
vorige Bestimmung abgeschicket werden mochte. Vor der Dissolvierung wăre
jedoch Nachstehendes zu veranlassen nothig:
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a) Da fast sămmtliche Cavallarische Rimonten vollkommen dienstbar sind,
so wăren dieselben annoch in bevorstehendem Sommer unter die Chevauxlegers
und Husarenregimenter zu vertheilen; nur die zu j ung und schwache sammt den
vorfindigen Fohlen mtissten in der Buccovina zuriickverbleiben.
b) Vor Auseinandergehung des Cavallarischen Commando hătte eine
Escadron von Barca in die Bukovina einzurucken und die zurtickverbleibenden
Rimonten und Fohlen in die Wartung zu tibernehmen, auch liber dieselben eine
besondere Rechnung zu ftihren.
c) Insoferne die zuriickbleibenden Rimonten und Fohlen in der Buccovina,
wie zu vermuthen ist, iiberwintern und das vorrăthige Heu bis in Sommer 1 78 1
nicht auslangen konnte, so miisste das Militarvepflegsamt wegen dieser
Heuerfordernis Vorsehung treffen.
d) Sol lte aber das Cavallarische Commando in der Buccovina noch weiterhin
stehen verbleiben, so wiirde bei den Stallungen eine schleunige und betrăchtliche
Ausbesserung vor die Hand zu nehmen nothig sein. Cavallar trăgt auch auf einige
neue Gebăude an, deren Veranlassung von der Allerhochsten Entscheidung
abhanget, ob das Commando allda zu verbleiben habe. Sollte der Bau ftir sich
gehen, so hătte dabei die Landesadministration und der Kriegscommissarius zu
intervenieren.
Wofern das Caval larische Commando in der Buccovina lănger verbleiben
sollte, wtirde sămmtl iche Fourage durch das Verpflegsamt verschaffet und von
demselben gegen Quittung empfangen werden mtissen.
Um dasjenige mit Grund ermessen und beurtheilen zu konnen, was bishero in
Betreff des Cavallarischen Rimontendepot und Commando angeftihret worden ist,
kommet es nach dem Erachten des Hofkriegsraths darauf an, dass die
Bewegsursachen von der diesfalligen Aufstellung nebst denen dazu gehorigen
Betrachtungen erwogen werden.
1 . Der Landmann in der Buccovina konnte andurch, dass ihm die Rimonten
abgekauft werden, zur Pferdezucht angefrischet werden; nachdeme aber die
dermalige Landesart vom Pferd viei zu klein ist, hiemăchst die V ieh-, somit auch
die Pferdzi.Jcht durch das Heuconsumo der Rimonten gehemmet werden, so bleibet
zum Pferdeinkauf a lida ftir j etzo keine Hoffnung.
2. Durch das Commando wăren gute Pferde aus der Moldau zu ziehen;
Cavallar kaufet aber die Pferde auf dem Markt zu Brodi und haltet sich sonsten an
armenische Lieferanten. Diese zwei Auswege kann man sich allzeit vorbehalten,
wenn auch das Rimontierungscommando nicht in der Buccovina stehet.
3 . Die j unge Rimonten konnten, bis sie das 5 . Jahr erreichen, in der
Buccovina mit geringen Kosten und unter guter Obsicht gehalten werden, damit die
Regimenter gleich vollig brauchbare Pferde erhalten.
Wenn in der Buccovina dem Landmann das Heu und d ie Hand- und
Zugroboten, die das Land dem Rimontierungscommando leistet, bezahlet werden
sollten, so wtirde die Unterhaltung der Rimonten allda ebenso hoch als in Pokutien,
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in Siebenbtirgen und in Ungarn zu stehen kommen, und dennoch die Ansiedlung
und die Viehzucht in der Buccovina gehemmet bleiben; es scheinet dahero weit
ftirtrăgl icher zu sein, in einem oder in jedem dieser Lănder einen proportionierten
Rimontendepot zu halten. Hiedurch wiirde der Ankauf in Ungarn und
Siebenbtirgen, wo man in Kriegszeiten ohnehin ungleich mehrere Pferde
aufbringet, als durch den Cavallarischen Ankauf zu hoffen sind, schon in
Friedenszeiten beforderet, somit die Pferdzucht allda zunehmen. Auch in der
Buccovina kănnte man die Pferdzucht betreiben lassen, somit wiirde das Geld in
den kaiserlichen Landen verbleiben. Sollten diese Uinder mit der Qualităt
gleichwohl n icht aufkommen, so wăre die Behandlung mit den Armeniern und dem
Markt zu Brodi, wovon bereits hier oben die Anregung geschehen ist, zu Hilfe zu
nehmen, und ausser diesem hat man den pohlnischen Lieferanten Seltenhoffen an
der Hand, dessen Stellung von Scotti so sehr gelobet worden, und der in Krieg wie
im Frieden eine betrăchtliche Anzahl jăhrlich zu stellen bereit ist. Wenn
Rimontendepots in Ungarn und Siebenbiirgen zu stehen kămen, wiirde allda das
Contributionale mit der Fourage leichter abgeftihrt werden kănnen, und die
Buccovina wtirde an Inwohnern und in der Viehzucht zunehmen.
33. Die Czeremuser Thals-Inwohner haben sich beklaget, dass sie fiir das
nach Galizien ausfiihrende Holz die Waldgebiihr entrichten miissen, die sie in
vorigen Zeiten nicht haben bezahlen dărfen. Eş entstehet die Frage, ob sie davon
befreiet werden kănnen.
In vorigen Zeiten ist es den Pohlen nicht erlaubt gewesen, in der Buccovina
Holz zu holen und auszuftihren, wenn sie nicht ftir eine zweispănnige Fuhr unter
dem Titei Starosteigebiir 6\12 kr. ftir den Starosten und 4 kr. dem Grundherrn
entrichtet hatten. Seit der Besitznehmung der Buccowina sind die ftir den Starosten
iiblich geweste 6Y2 kr. pro aerario eingezohen worden. Mittelst der von dem
Generaln Spleny wăhrend seiner Anstellung in der Buccovina eingeftihrten
Waldordnung ist unter anderm verordnet worden, dass auch der Buccoviner
Unterthan, wann er Holz nach Galizien flihret, wie die Galizier die obgedachte
Waldgebi.ir pr. 6\12 kr. et 4 kr. zu entrichten habe, worauf auch bisnunzu gehalten
worden ist. Die diesfallige Waldnutzung bat jăhrlich ungefahr 3- bis 4 000 Gulden
pro aerario abgeworfen; um sie aher hereinzubringen und auf die Praevaricationen
soviel măglich acht zu haben, mussten bei diesem Gefall nausgesetzt 2 Officiers
und 1 00 Gemeine vom 2. Garnisonsregiment auf Commando verwendet werden.
Aus Anlass der obgedachten Waldgebiir beklagten sich die Czeremuser
Unterthanen in der Buccovina bereits im abgewichenen Jahr, man habe sie von Zeit
der Besitznehmung zur Entrichtung der Waldgebiir verhalten, wo sie doch in
vorigen Zeiten, wann sie Holz, Wasserkandeln und Schindeln nach Pohlen
ausgeflihret hatten, weder dem Starosten noch dem Grundherrn daftir etwas haben
entrichten dărfen, und sie baten, dass sie von dieser Abgab wieder befreiet werden
măchten.
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In der Rticksicht, dass der Bauer befugt ist, in jeder Waldung, nur die
eingezăunten ausgenommen, Holz zu schlagen und auch zu verschleissen, weshalb
bei den Gtiterverkauf die Waldungen in keinen Anschlag genommen werden
kănnen, scheinet unbillig zu sein, dass sie, Czeremuser Unterthanen, an den
Grundherrn von j eden zweispănnigen Wagen 4 kr. haben entrichten mtissen.
General Enzenberg hat das Angeben dieser Czeremuser mit deme untersttitzet, dass
die Abnahme der Waldgebtir von Bukowiner Unterthanen in vorigen Zeiten nicht
bestanden, sondern erst seit der diesseitigen Besitznehmung eingeftihret worden
seie. Es sollten dahero die Czeremuser Unterthanen in ihre alte Gewohnheit und
Gerechtsame zurtickgesetzet und von der sie bedrtickenden Waldgebtirsabgabe pr.
61;2 kr. und resp. 4 kr. frei gezăhlet werden worgegen die Gall izier, wenn sie Holz
abholen, die diesfallige Abgabe nach dem alten Herkommen noch fernerhin zu
entrichten hătten; nur wtirde es der Mtihe nicht lohnen, in Zukunft bei diesem
Holzgefall noch weiter ein so betrăchtliches Commando zu unterhalten, sondern
viel leicht besser sein, wenn die Landesadministration mit den Grundherren des
Czeremusser Thals eine Behandlung eingehete, dass sie fur die Starostengebtir
jăhrlich ein Pauschquantum pro aerario abftihren sollen.
34. Wie kănnten die in der Bukowina und besonders in den Gebirgen
bejindliche zersteute Hăuser in ardent/iche Dărfer zusammengezohen werden?
General Enzenberg stellet die Zusammenziehung der zerstreut liegenden
Familien aus der Ursache als nothwendig vor, weil diese einschichtigen Familien
keine Viehhirten halten kănnen, mithin das herumschwărmende Vieh Andem
Schaden machet, wodurch Schlăgereien, Pfandereien, auch Mordthaten und
unausgesetzte Processe entstehen, hiernăchst die einschichtigen Famil ien in ihrer
jetzigen Lage niemalen zur Ordnung und richtigen Abfuhr ihrer Schuldigkeiten
verhalten werden kănnen, da von einem Orte oder einschichtigen Hause bis zum
andern die Communictionswege ermangeln und die Inwohner ăfters bei
Ansichtigwerdung eines Soldaten oder Landesbeamten ausreissen und sich
verbergen. General Enzenberg ftiget diesem noch bei, dass die Grundherren der
zerstreuten Familien derenselben Zusammenziehung in ordentliche Dărfer sehr
wtinschen, mithin hierzu, wie es thunlich sein wird, mit Gtite und, wo diese nichts
ausgibt, m it Schărfe der Anfang gemacht werden kănnte, wortiber von ihme
folgende Anschlăge beigebracht worden sind:
a) Um diese Dărfer mit geringen Kosten herzustel len, wtirden die
benachbarten Dorfer durch eine geistliche Pomana ersucht werden, dass sie an
Feiertagen, wo sie ftir sich nichts arbeiten dărfen, durch einige Tage mit Hand- und
Fuhrroboten Beihilfe leisten măchten.
b) Die neuen Dărfer wtirde man auf die Art wie diejenige, welche von denen
in dem Buccowiner District sich angesiedelten Sekleremigranten hergestellet
worden sind und I sten Szegits und Fogad lsten sich nennen, erbauen mtissen, weil
diese den Wallachen sehr gefallen. Zur Baudirection wtirden aber 2 verstăndige
Officiers erforderlich sein.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

43

Ein wichtiger Protokoll zur Einrihtung des Buccowiner Districts

289

c) Jedes neue-Dorf\ytirde hăchstens auf 70 bis 80 Hăuser angetragen und der
Bauer verhalten werden mlissen, dass er zur Unterbringung seines V iehes Stălle
erbauen und dasselbe im Winter nicht unter freiem Himmel verbleiben und
verderben soli.
35. Sind dermalen die Schuldigkeiten des Bauers gegen seinen Grundherrn in
der Bukovina verhăltnismăssig, weil }eder, er mag vie/ oder wenig Felder haben,
einerlei Prăstation unter/ieget?
D ie bisherige Schuldigkeiten stammen ab van dem Moldauer Flirsten Ghika,
welcher ein Gesetz machte, dass jeder Zaran ader Bauer, er măchte wenige ader
viele Felder benlitzen, seinem Grundherrn folgendes zu verrichten schuldig seie:
a) jăhrlich 1 2 Robatstăge ader daftir 2 fl. im Geld, wovon dem Grondherrn die
Wahl liberlassen ist; b) die Decimam van allen angebauten Feldfrtichten, vom Obst
und Gartengrlinzeug, wie auch van aufgeschoberten Heu pr Klafter 1 Para) ader
1 Y:z kr.; c) alle Jahre eine Henne; d) alle Jahr ein Gespinst Garn von beilăufig :Y..
Pfund i m Gewichte, worwegen der Grundherr van Hanf und Flachs keine
Decimam nehmen darf; e) alle Jahr ein mit 2 Ochsen bespannte Fuhr Holz in die
Curiam zuftihren, wenn solches n icht liber 4 Stunden weit entfernet ist; f) alle
Reparatur der Wirtshăuser, Brantweinsiedereien, Mlihlen und Fisch(teich)dămrne,
jedoch keine neue zu machen.
Diese Schuldigkeiten bestehen dermalen noch; lediglich die Decima vom
Heu ist pr Klafter auf 4Y:z kr. gesetzt worden. General Enzenberg vermeinet den
Versuch zu rnachen, ob nicht die Grundherrn auf die nachfolgenden Bedingnisse
den Bauern einen Theil Grundstticke erblich liberlassen măchten, und rechnet die
diesfallige Dotierung flir einen ganzen Bauer auf 36, ftir einen halben auf 24, fur
einen Hăusler auf 8 Koretz Feld, worunter Wiesen und Hutweide schon
mitverstanden wăren. Der erforderliche Bauplatz zum Haus, zur Stallung, Scheuer,
Schupfen und zum Hausgarten wăre ebenfalls dern Bauer eigenthlimlich zu
libergeben. Wenn der Grundherr Waldungen hat, wăre derselbe schuldig, dem
Bauer ader Hăusler das fi.ir seinen Gebrauch benăthigte Holz unentgeltlich
verabfolgen zu lassen. Endlich wăre der Grundherr zu vermăgen, liber obgedachte
Donationen einen Cessionsbrief mit Bestimmung der Grenzen auszustellen,
welcher bei der Administration aufzubewahren, davon aber dem Bauer eine
vidirnierte Abschrift zu ertheilen sein wtirde.
Auf d iesen Fali entwirft General Enzenberg die Schuldigkeiten des Bau ers
gegen seien Grundherrn fogendermassen:
a) van einem ganzen Bauer 24 Tag Handrobot, 24 Tag Fuhrrobot mit einem
zu 4 Ochsen ader 4 Pferden bespannten Wagen und einem Knecht, von einem
halben Bauer 1 8 Tag Handrobot, 1 8 Tag Fuhrrobot mit einern zweispănnigen
Wagen und Knecht. Die Reluierung dieser Roboten hătte van der Willktir des
Bauers abzuhangen und solle fi.ir 1 Tag Handrobot 1 O kr., flir 1 vierspănnigen
Wagen tăglich 30 kr. und fi.ir l zweispănnigen Wagen 20 kr. sammt dern Knechte
und nicht mehr abgenommen werden dărfen. Der Grundherr kănnte diese Roboten
·
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hochstens in quartaligen Ratis und in der Erntezeit nicht auf einmal fordern. Wenn
der Bauer 3 Mei! weit auf die Robot ziehet, solle ihme flir den Hinweg und also
auch zuriick j edesmal an der Robot ein Tag gut geschrieben werden. Wenn die
Roboter auf dem bestimmten Orte beisammen sind und wegen iiblen Wetter nicht
gearbeitet werden kann, ware dem Bauer der Robotstag gleichwohl zu gutem zu
rechnen. Von Aufgang bis eine Stunde vor Niedergang der Sonne mit
Eingestehung 4 Raststunden ware der Bauer zu arbeiten schuldig. Der Russisch
wie auch der Moldauer Kimpolunger Okol verdienten aus Rucksicht, dass sie
weder Feldbau noch Zugvieh haben, an der Robot einen Nachlass, wornach sie
keine Fuhrroboten zu prastieren, sondern allein die Handrobot zur Halbscheid zu
verrichten hatten.
b) Die Decima von allen Getreidsorten, vom Griinzeug und Obstgarten, was
naml ich auf den Feldern erbauet wird, bloss allein den Hausgarten ausgenommen,
miisste dem Grundherrn abgegeben werden. Anstatt der Decima von Heu hatte
jeder Bauer von einer jeden aufstel lenden Klafter 4Y2 kr. baar Geld dem
Grundherrn zu entrichten.
c) Wenn die Eintheilung der GrundstUcke obgedachtermassen erfolget, hătte
es von gesammten vorhin iibl ichen Schuldigkeiten des Bauers gegen seinen
Grundherrn vollig abzukommen und dahero der Grundherr sich bloss mit obig
ausgemessenen Roboten und der Decima zu begniigen.
Ausser den grundherrlichen Roboten wăre das Landvolk auch schuldig dem
Landesflirsten zu arbeiten. Bishero seien die Landesflirstlichen Roboten
unentgeltlich geleistet worden; wenn aber nach der neuen Systemisierung das
Landvolk auf Militar- und Provincialgebaude einen Geldzuschuss beizutragen
hatte, so wiirden die Hand- und Fuhrroboten dem Unterthan und zwar auf die Art
bezahlet werden mtissen:
a) dass fur jeden Tag Handrobot 1 O kr., flir einen vierspănn igen Wagen
tăgl ich 30 kr., flir einen zweispănnigen taglich 20 kr. sammt dem Knechte
bestimmet werden konnten, wobei aber genau darauf wiirde gesehen werden
.
miissen, dass zu den Arbeiten erwachsene Leute und nicht etwa Kinder gestellet
werden.
b) Den Zimmerleuten aus dem Landvolke, nachdeme sie bei dem Bauwesen
bestandig verbleiben miissen, folgsam ihrer eigenen Wirtschaft nicht nachgehen
konnen, konnten tăglich 1 8 kr. zum Taglohn bestimmet werden.
c) Was aber die Vorspannsadministrierung fur Truppenmarsche, Artilerie,
Gewehr, Montur, Kranke, Verpflegsnaturalien und sonstig ararische Transporte
anbelanget, wird sich in der Buccowina nach dem gallizischen Vorspannsregulativ
benommen, auch hiernach dem Bauer die Bezahlung geleistet werden mUssen.
Soweit der Antrag des Generalen Enzenberg von der Robot und von
sonstigen Schuldigkeiten handelt, hălt der Hofkriegsrath fur nothig, dass, je
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nachdem als .Euer Majestăt die ktinftige Abtheilung und Verwaltung des
Buccowiner District zu entschliessen befinden werden, die Einrichtung der Robot
und anderer Schuldigkeiten der Bauem in der Bestimmung des Qualis und des
Quanti und der Zeit tibereinstimmend mit derjenigen von andern benachbarten
diesseitigen Provinzen wird gemacht werden mtissen, damit nicht in der
Buccowina etwas solches Neues gemacht werde, so auf die anliegende Provinzen
einen nachtheiligen Einfluss haben konnte, gleichwie auch, falls Euer Majestăt in
der Buccowina m it der Zeit eine Grenzmiliz zu errichten befanden, um dadurch
nach der bereits zu vernehmen gegebenen Gesinnung die Grenzketten bis an
Pohlen zu ergănzen, dem General Enzenberg in Verfolg seines obbertihrten
eigenen Vorschlag, womach er die Grundherren zu vermogen antraget, dass sie
denen U nterthanen einige Grtinde eigenthtimlich einrăumen sollen, die Aufgab zu
machen wăre, ob er n icht auch măglich hielte, flir jene Unterthanshăuser, wo ein
Mann zu Grenzdiensten entbehrlich ist, die dem Grundherrn schuldige Robot un
Zehenten des Haus m it Geld ab aerario, das ist von denen Districtseinktinften zu
redimieren und mit d ieser Redemtion so wie mit der Lohnung im Cordonsdienst
dem d ienenden Mann eine Gattung einer Dienstdotirung zu geben, ohne selbst die
Herrschaften einzu!Osen.
Hierin bestehen die Hauptpunkten, worauf es in Ansehung der Buccowina
ankommet, um daselbst die Wege und Mittel zu einer nutzbaren Einrichtung und
Benutzung des District zu offnen und zu erreichen, und von welchen Punkten
vorztiglich diejenigen einen baldigen Allerhăchsten Entschluss nothwendig haben,
welche auf die Mappierung und Conscription oder die Fassions- und respective
Populationsstandeinreichung, auf die Steuerregulierung, auf die Ansiedlung der
Arrnenier, endlich darauf den Bezug nehmen, ob die Buccowiner noch ferner Heu
l iefern sollen oder pr Fam ilie den daflir angebotenen 1 fl. angenommen werden
darf oder auch diese Abgab aufhăren kann.
Soweit der Buccowiner District zu solchen innerlichen Verbesserungsanstalten
geeignet sein dărfte, wie z. B . der Bergbau, die Goldwăscherei, die Errichtung
einer Lederfabrik, Pottasch- und Salnitersidereien, einer Papiermtihle, Anlegung
mehrerer Brunnen, Einflihrung einer Feuerloschordnung und andere derlei
Polizeigegenstănde sind, hat man derzeit hiertiber etwas vorzunehmen noch nicht
an der Zeit zu sein befunden und trăgt anbei an, lediglich der Landadministration
zu tiberlassen, dazumal, wann und wie sie nach denen Localumstănden auch zu
derlei Veranlassungen ftirzuschreiten ermessen wird, hiertiber die Vorschlăge zu
machen und das Năthige an Ort und Stelle einzuleiten.
Ob der General Enzenberg und der Oberkriegscommissarius Wagmuth, wann
Euer Majestăt liber das gegenwărtige Commissionsprotokoll den Allerhăchsten
Entschluss abgeschăpft haben werden, sich alsdann sogleich auf ihre Posten von
h ier zuruckbegeben kănnen oder noch weiter in Wien verbleiben sollen, dartiber
wird sich Euer Maj estăt Wil lensmeinung ebenfalls erbeten.
Wien den 1 5 . A prii 1 780
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Zwei der Anmerckungen zur Buccowiner Sistemisirung gehorig
nachtrăglich von G. M. Enzenberg, Feldm.-Lieut. Baron Schroder und
Ob. Comm. Wagmuth am 1 6 . Juni 1 780 in Lemberg zugefligt
Orig. (Registratur d .. Bukow. k. k. Landesregierung)

Wie ll'ăre allenfalls ein Theil (der Bukowina) an Gallicien, und der andere an
Siebenbiirgen abzugeben?
Der Lage nach wăre der Theil von der Gallicischen Grănze bis an Moldawa
Fluss an Gallicien, der tibrige kleine Theil aber von dem Moldawa Fluss
angefangen bis an die siebenbtirgischen Grănze an die siebenbtirgischen Grănze an
Siebenbtirgen abzugeben. Der General Major Baron v. Enzenberg bat bey seiner
Ruckreise von Wienn nach dem erhaltenen Auftrage von dieser Gegend nochmalen
die Einsicht genohmen, und befunden, dass in obgedachten Theil das zweyte
ohnehin schwache Wallachische Infanterie Regiment erweitert und verstărcket
werden konte. Bey der diesfalligen Militarisirung kăme nur das Dorf Wal le Sacky
von dem Kloster Slatina in der Moldau, und die iibrigen in Protocoll angezeigten 6
Ortschaften sammt einschichtigen Hăusern von dem Buccowiner Kloster Woronetz
einzulosen.
Wie ist die Steuer in der Buccowina in vorigen Zeiten bestanden, und was
wăre bey der neuen Systemisirungfiir ein Steuer Fuss einzufiihren?
Nach Inhalt des Protocolls ist der neue Steuer Fuss fur jeden Stand ins
besondere angetragen . Nachdeme aber eines theils das 1 780te Mii. Jahr schon iiber
die Helfte verstrichen ist, anderen theils aber die Production und Fassions
Einreichung vielle Zeit erforderen wird, so ist man der allerunterthănigst
unmassgebigsten Meinung, dass fur gegenwărtiges Jahr, wo das Land Vollk
ohnehin mit viellen ohnentgeltlichen Robothen annoch beschweret ist, der alte
Steuer Fuss beyzubehalten seyn dorfte, nur der Russisch-Kimpolunger Okol solle
sich der allerhochsten Gnade zu erfreuen haben, dass Er anstatt der Contribution,
dann der Setina, und Desetina, und fur alle Abgaben tiberhaupt blos das bereits
bewilligt wordene Pausch quantum pr. 1 000 Stiick Ducaten pro anno 1 780
bezahlen dărfe. Was hingegen die Judenschaft anbetrift, so wiirde es keinen
Anstand unterliegen, dieselben schon ftir heuer nach dem fur sie ausgemessenen
Steuer Fuss behandeln zu konnen. Nur wiirde nothig seyn, durch einen
verlăsslichen Officier mit ein Fourier, und 2 Kahals Persohnen die Judenschaft
conscribiren zu lassen, welch ersten die liefer Gelder dem 2ten aber eine Zulage
abzureichen, erforderlich wăre.
Es bejinden sich in der Buccowina bis 800 Familien Juden deren vor der
Russischen Occupirung etwa bey 400 gewesen sind; wie kănnen dieselben da sie
dem Lande beschwerlichfallen, vermindert werden?
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Nacbdeme die Regulirung und Verminderung der Judenscbaft mit dem
S istemisirungs Gescbăft in der Buccowina keinen wesentlicben Zusammenbang
bat, sondern deren lăngere Beybebaltung viei mebr der guten Ordnung, dem Statt
und dem gemeinen Wesen van Tag zu Tage schădlicber wird, so wi.irde es van der
allerbocbsten Entscbli.issung alleine abbangen, ob nacb Inbalt des Commissions
Protocol ! die interimal Administration die Abscbaffung der Juden untemebmen
solle? Diese Abschaffung siebet man als den Haupt Gegenstand an wodurcb bey
Regulirung der sonstigen Buccowiner Angelegenbeiten allscbon viele
Hindemilssen aus dem Wege gescbaffet seyn werden.
Das Kloster Horecza in der Buccowina macht Anspruch auf die Ueberfuhrs
Einkiinfte von der Schif Briicken zu Czernowitz iiber den Pruth Fluss mittelst
Beybringung zweyer Privilegien von dem Moldauer Fiirsten Gregorius Johan und
dessen Nachjolger Gregorius Gika Alexander, dass demselben diese Ueberfuhrs
Einkiinfte der Armuth halber zur Verbesserung ihrer Umstănde nach der Anzeige
von ao 1 778 schon vor 1 0 Jahren geschenkt worden seyen. Ob schon sie in Jahr
1 775 auj austriicklichen Bejehl des Oberstlieut. Mieg von grossen General Staab
eine mit viellen Kosten erbaute Schif Briicke hergestelt hătten, so wăren ihme
gleichwohlen ao 1 777 die Einkiinften entzogen, und anstatt ihrer eine Kayserliche
Schif Briicke errichtet worden. Das Kloster bittet dahero, um die Confirmirung
dieses Privilegii, aderfiir die Ueberjuhrts Einkiinften um ein anderes Equivallent.
Hierauf kommet alleruntertbănigst zu bemerken:
a) Nacb Inbalt der Privilegien ist diese Scbanckung zu keiner Fundation zu
recbnen, wei llen selbe erst ao 1 768 gemacbt worden; Zudeme erweisen dieselben,
dass es jeden neuen Landes Filrsten freystebe das Privilegium zu confirmiren, ader
aber aufzubeben.
b) Da die Jura Fluviorum liberali den Landes Filrsten zustehen, so ware der
zeitlicbe Pacbt Filrst nicbt vermogend lănger hinaus, als auf seine Lebens Zeit ein
Privilegium zu ertbeillen, weillen Er obne Bewilligung der Pforte ein · landes
flirstlicbes Regale nicht verschencken konnen.
Aus voliegenden Grunde bat der General Feld Zeug Meister Graf Siskowicz
mit Begnehmigung des Hof Kriegs Ratbs Ao 1 776 zu Erbauung dieser Schif
Bri.icken die Befehle ertheilt, und Ao 1 777 ist sie zu Stande gekommen, und das
Brilcken Geld davon dem aerario verrechnet worden. Es scheinet sehr bedencklicb
zu seyn, auf vorgedachte Privilegien eine Rucksicht zu nehmen, weil len auch
andere die vorhin das Ueberfuhrts Recht in der Buccowina exercirt haben, sicb
ohnfeblbar in Bewegung sezen wilrden.
Aus dieser Ursache hat das Gallicische General Commando das Kloster
Horecza auf dessen Gesuch untern 4ten April 1 778 abweislich verbeschieden.
Weillen aber das Kloster anzeiget,
dass es Ao 1 775 auf Anordnung des Oberst
.
Lieut. Mieg mit viellen U nkosten ei ne Scbif Bri.icke erbauen milssen, diessorts aber
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hievon nichts eigentliches bekant ist; So wird der General Enzenberg hieri.iber die
Untersuchung anstellen, und den Bericht mit der Wohlmeinung beyzubringen
haben, ob auf den Fali als das Angeben vor richtig befunden wurde, dem Kloster
Semei pro Semper wegen der obgedachten Bri.icken einige Entschădigung
zuzuwenden seyn dărfte.
Lemberg den 1 6ten Juny 1 780.
Freyh. von Schroder
F. M. L.
Enzenberg
G . M.

Johann Franz Wagmuth
Ob. Comm.
Endbemerkung

Hier beenden wir den Abdruck des mit Protokoll bezeichneten Dokuments,
das tatsăchl ich auch in anderen Varianten vom einzigen hoheren osterreichischen
Offizier Karl v. Enzenberg verfasst wurde, der an der Grenze zwischen
Siebenbi.irgen und der neu geschaffenen Bukowina, valachische Einheiten befahl
und manchmal unglaublich radikalen Ueberzeugungen wie die Durchftihrung einer
Agrarreform frohnte die seinem Herrscher den Spottnamen "Bauerkaiser"
einbrachte. Als Haupt einer militărischen Regierung, versuchte er so weit wie
moglich in einem winzigen Gebiet und gesti.itzt von einem Herrscher mit
verwandten Ueberzeugungen, dem er voll vertraute, seine Ideale zu verwirklichen.
Wie gewohnlich weicht die Wirklichkeit, zum Besseren oder Schlechteren, mehr
oder weniger von idealisierenden Projekten ab. Ich hoffe noch im Stande zu sein,
die von Enzenberg gedachten und geschaffenen Reformen in einem kommenden
Artikel zu beschreiben, und zusammen mit dem Leser zu verfolgen und
festzustellen in wie weit ihre Spuren noch nachweisbar sind.
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UN PROTOCOL IMPORTANT REFERITOR
LA REGLEMENTAREA DISTRICTULUI BUCOVINEAN
Viena, aprilie 1 7 80

Acad. RADU GRJGOROVICI

Introducere

Documentul, redat aici bi lingv şi arareori citat, a fost tipărit, în 1 895, ca
anexă la contribuţia lui J. Polek la "Anuarul Muzeului Ţării Bucovina", voi. III,
Călătoriile lui Iosif II. C ititorului nefami liarizat cu epoca din j urul anului 1 780,
titlul îi spune puţin despre naşterea şi conţinutul acestui document.
De aceea, editorul şi traducătorul documentului se simte dator să prevadă
textul respectiv propriu-zis cu o scurtă introducere istorico-politică.
Trecuseră abia 6 Juni, de când sudul Poloniei, Galiţia, revenise - la 5 august
1 772, ,d upă împărţirea acestui imperiu de către puterile învecinate - Austriei, când
coregentul Mariei Terezia, Iosif II, totdeauna dornic de călătorii , după ce
parcursese vreme de câteva luni, în zig-zag, Galiţia, Ungaria, Banatul şi
Transilvania, ajunsese, venind dinspre sud, la graniţa de nord-vest a Moldovei şi
adoptase hotărârea să achiziţioneze pentru Austria, în mod paşnic, un teritoriu de
circa 1 O 000 km2 din colţul nord-vestic al acestui principat aflat sub suzeranitatea
turcească şi ocupat de trupe ruseşti .
Cancelarul de stat, contele Kaunitz, era de acord cu planurile lui Iosif, deşi se
îndoia de reuşita lor. Iosif găsi în ofiţerii mai tineri, de rang înalt, ajutoare
credincioase şi capabile. Căpitanul de stat major von Mieg întocmeşte hărţi ale
regiunii ce se întinde până aproape de Hotin şi o descrie; un comando din cel de-al
doilea regiment de graniţă valah din Bistriţa, condus de comandantul regimentului,
colonelul baron Enzenberg, execută o recunoaştere secretă, la faţa Jocului, a
avantajelor prezentate de achiziţia regiunii şi evaluează posibilităţile de construire a
unui drum "acoperit" şi comod între Galiţia şi Transilvania, prin regiunea extrem
de fertilă şi încă insuficient populată. Colonelu l Seeger aduce ijl lumină argumente
istorice pentru anexarea regiunii. Generalul von Spleny ocupă, în septembrie 1 773 ,
imediat după încheierea păcii de la Kuciuc-Kainargi, regiunea şi introduce un
regim militar de administraţie. 1 se datorează, între alte memorii, o descriere
Analele Bucovinei, X, 1, p. 295-336, Bucureşti, 2003
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amănunţită a ţării şi a locuitorilor regiunii de sub guvernarea moldovenească,
dominată de domnitorii-arendaşi greci, urmată de numeroase propuneri de
ameliorări sociale şi economice, şi de adaptare la regimurile moderne şi avansate,
în curs de dezvoltare, în Europa de vest. Majoritatea acestor idei rămaseră numai
pe hârtie, căci Iosif II interzisese în mod expres orice abatere de la statu quo, în
afară de extremă necesitate.
Cedarea regiunii către Austria din partea Înaltei Porţi şi accelerarea evacuării
trupelor de ocupaţie ruseşti au fost realizate de abilul diplomat baron Thugut prin
mituiri masive la guvernul otoman de la Constantinopole şi mituirea, relativ
modestă, a comandantului rus al trupelor de ocupaţie. Aceste procedee pot fi
considerate drept paşnice; dar vânzarea pe bani peşin a unei părţi a teritoriului
Moldovei, de către Înalta Poartă, Austriei nu era treabă cinstită, căci Moldova nu-i
aparţinea.
Stabilirea definitivă a graniţelor "Moldovei austriece" - cum era numită în
contract la început B ucovina de mai târziu, pentru a o deosebi de "Moldova
turcească" -, a avut loc abia la 2 iulie 1 776, prin Convenţia de la Balamutca.
"
"Pajurele , cum erau numiţi în Austria stâlpii de graniţă, au fost deplasate curând
pe noua graniţă moldo-austriacă.
Se aştepta evident ca "sistematizarea" Bucovinei să urmeze în scurt timp; dar
un plan corespunzător nu fusese întocmit. Scrierile ce urmăreau acest scop continuau
să fie calificate de Iosif drept premature, menţinându-se cu stricteţe statu quo-ul.
De fapt, în comparaţie cu evenimentele diplomatice şi militare în curs, în
Europa, viitorul Bucovinei era o problemă secundară atât pentru relativ tânărul
"
"coregent al bătrânei împărătese, cât şi pentru deocamdată inactivul, dar belicosul
ofiţer de carieră Spleny.
Cel dintâi era copleşit de luarea unor hotărâri cu urmări importante. Al doilea
dorindu-şi reluarea unei cariere militare strălucite, renunţă la poziţia sa în Bucovina
şi cucereşte în multe bătălii cele mai înalte grade şi onoruri. Se bucură, pe moşia sa
de lângă Tokay, de o bătrâneţe fericită în cadrul familiei sale de 8 fiice şi 2 fii în
viaţă, atingând vârsta de 84 de ani şi uitând probabil de Bucovina.
Urmaşul său deveni, la 6 aprilie 1 778, generalul baron Enzenberg, despre
care a mai fost vorba mai sus, în cal itatea sa de comandant al celui de-al 2-lea
regiment de graniţă valah de la Bistriţa. De loc din Tirol şi ca om al faptei, porneşte
să pună în practică atât idei le reformatoare ale lui Spleny, cât şi pe cele proprii,
mult mai radicale, fără să respecte interdicţiile lui Iosif, dar păstrând caracterul de
graniţă militară al guvernării.
În sfârşit, sosi, în august 1 779, la adresa lui Enzenberg, prin intermediul
Consil iului aulic de război, ordinul de a raporta asupra stării ţării şi de a supune
propuneri de amel iorare. Î n această din urmă privinţă i se cerea generalului să-şi
exprime îndeosebi opinia sa, "dacă s-ar putea introduce în Bucovina, cu folos, o
«mil iţie de graniţă» sau dacă ar fi de-ajuns de a apela către populaţie să servească
pentru menţinerea l iniştii în ţară şi la graniţa ei " .
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Din planul de sistematizare al lui Enzenberg - cum îi spune însuşi generalul
răspunsului său -, compus din şapte memorii, datate 30 octombrie 1 779, rezultă
mai întâi că, în ciuda statu quo-ului menţinut în general în primii cinci ani ai
administraţiei austriece în Bucovina, aceştia nu au fost lipsiţi de succes, căci
populaţia se dublase aproape, parte în mod natural, parte prin imigrări, circulaţia
crescuse prin realizarea legăturii dintre Transilvania şi Galiţia, justiţia nu mai era
aplicată arbitrar, ci în conformitate cu legile, iar înfiinţarea de şcoli era iniţiată prin
crearea unui fond şcolar.
Iosif nu reacţionează şi, ca urmare, Comisia aulică de război îi supune, la 1 5
ianuarie 1 780, împăratului propunerea ca atât generalul Enzenberg, cât şi comisarul
superior de război Wagmuth, angajat la Lemberg, în calitate de substitut al
Comandantului Galiţiei, feldmareşalul-locotenent baron Schroder, aflat în dezacord
parţial cu ideile lui Enzenberg, să fie chemaţi la Viena pentru stabilirea definitivă a
p lanului de reglementare a Bucovinei. Iosif este de acord cu propunerea.
Î ntre timp, Iosif se ocupă de pregătirea a trei călătorii - în Galiţia, în Rusia,
pentru a o întâlni pe ţarina Ecaterina II, care-I invitase, şi în Bucovina, pe care încă
n-o cunoştea (în această ordine).
Aici observăm doar, că cele trei trasee au fost elaborate în comun de
Schroder, M ieg şi Enzenberg; al treilea traseu trebuia să parcurgă aproape numai
teritorii învecinate cu Moldova. Cu aceste călătorii nu ne vom mai ocupa aici .
Î n timp ce Iosif îşi pregătea călătoria în Galiţia, se desfăşura, între 4 şi 1 5
aprilie, chiar în cadrul Consil iului aulic de război, în prezenţa generalului baron
Enzenberg şi a comisarului superior de război Wagmuth, dar în absenţa generalului
Schroder, consfătuirea privitoare la reglement�rea care urma să fie dată Bucovinei.
Î n general, Consiliul era de acord cu propunerile lui Enzenberg, numai că ele
n u păstrau întotdeauna formele lor bine definite de acesta în memoriile sale din
30 octombrie 1 779, ci le făceau dubioase prin variate adăugiri.
Aici, vom atrage atenţia asupra primului subiect pus în discuţie. El priveşte
structura guvernării viitoare: Consiliul constată că "oricare ar fi forma de guvernare
aleasă, conform poziţiei ei (geografice), Bucovina nu se poate reuni integral cu
Transilvania sau cu Galiţia; cel mult, partea dinspre graniţa cu Galiţia până la râul
Moldova s-ar putea ceda Galiţiei, iar cea începând cu râul Moldova până la graniţa
transilvană., Transilvaniei" .
Fireşte, suveranul n u intenţiona să-şi dezvăluie voinţa; e l voia numai să se
convingă la faţa locului de corectitudinea şi fezabi litatea propunerilor care i se
prezentaseră. Dovada în această privinţă este scrisoarea olografă adresată la
2 1 april ie, adică la 4 zile după sosirea protocolului preşedintelui Consiliului aulic
de război. Ea are următorul conţinut:
"Iubite feldmareşal conte Hadik! Cu privire la Protocolul alăturat restituit
aici, înaintat mie, referitor la reglarea vi itoare a districtului bucovinean, hotărârea
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mea ramane mea m suspensie, deoarece Mă pregătesc precum se ştie să mă
deplasez eu însumi în această ţară şi să analizez posibilitatea vi itoarelor instituţii
propuse in loco. Deocamdată, se vor extrage din acest Protocol toate punctele
principale şi să-mi trimiteţi din urmă aceste extracte împreună cu tot Protocolul şi
părerile contrarii, în timpul călătoriei Mele, înainte de a ajunge eu însumi în
Bucovina; totodată, să se indice generalului Enzenberg şi comisarului superior de
război Wagmuth să se deplaseze imediat la posturile lor, să se înarmeze cu toate
anexele şi informaţi ile necesare pentru analiza şi discutarea aprofundată a
problemelor şi să mă aştepte astfel, bine instruiţi şi documentaţi, pentru a mă
lămuri în toate privinţele" . Joseph Correg.
Atunci când Consi liul aulic de război restitui împăratului Protocolul referitor
la Problema Reglementării Bucovinei discutat în Comisie - aceasta s-a întâmplat la
1 3 mai 1 780 -, împăratul sosise de acum în capitala Galiţiei. Plecase la 26 apri lie
din Viena şi parcursese lungul drum cu mult chin şi greutăţi.
La 20 mai 1 780, Iosif părăseşte Galiţia, după ce se ocupase exclusiv de
problemele acestei provincii, pentru a o întâmpina pe împărăteasa Ecaterina a II-a la
Mohilev, la 4 iunie 1 780. Cei doi monarhi reformatori, dar pe baza unor principii
diametral opuse - el, ca suveran tolerant şi liberal, ţarina ca monarh absolut şi sever 
se înţelegeau bine, călătoreau mult şi Iosif ajunsese, la 1 7 iunie, tocmai la Moscova.
Cu o zi înainte, la o întâlnire între generalii Enzenberg şi Schroder, probabil în
legătură cu pregătirea viitorului periplu al lui Iosif prin Bucovina, cel din urmă
prezintă la Lemberg o conferinţă despre problema sistematizării Bucovinei, anexează
Protocolului câteva Observaţii neesenţiale privitoare la Sistematizarea Bucovinei,
dintre care Polek reţine numai cele doLJă intercalate şi în documentul de faţă.
Astfel completat, Protocolul de la Viena este datat Lemberg, 1 6 iunie 1 780 şi
semnat Wagmuth, Corn. sup., Enzenberg, Gen. Maior şi Schroder, Feldmar.-locot.,
deşi acesta din urmă nu participase la lucrările Comisiei dintre 4 şi 1 5 aprilie de la
Viena.
Intervenţia lui Schroder în Protocol nu promite n imic bun; Iosif cedează
rugăminţilor insistente ale mamei sale îngrijorate atât de orientarea politicii sale
externe cât şi de sănătatea sa, promite să renunţe la călătoria prin Bucovina şi să se
întoarcă din Rusia direct Ia Viena. Dar formularea cea mai clară a dezinteresării sale,
cel puţin temporare, faţă de soarta Bucovinei, o oferă textul trimis de Consiliul aulic
Ia 21 iunie Comandamentului General galiţian: "ca urmare a dispoziţiei pe care
Majestatea sa împăratul a binevoit să o dea, se amână hotărârea sa privitoare la
problemele sistematizării Bucovinei până la viitoarea sa revenire la Zalesciki" .
În sfârşit, mai trebuie observat că în întreg textul german, ortografia prezintă
variaţii deosebit de mari, în funcţie de sursa sa. Natural, acelaşi lucru este valabil
chiar în cadrul aceluiaşi text, dacă este vorba de un anumit document.
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Protocollum commissionis
sub 4ta Aprilis 1 780 Viennae habitae
în chestiunea regimului d istrictului bucovinean, sub preşedinţia feldmareşalului
şi preşedintelui Consiliului aulic de război, contele von Hadik. Prezenţi: Generalul
maior conte v. B rowne, Generalul-maior baron Enzenberg, Consil ier aulic von
Tiirkheim, Ursini, Razesberg, Luerwaldt, Dtirfeld, Weebern, Comisar principal de
război Wagmuth.
Copie (Registratura Guvernului împărătesc regesc al ţării Bucovina).

Parte din intenţia de a determina aici amănunte privitoare la districtul
bucovinean şi de a supune informaţi ile necesare Maiestăţii voastre, parte din
consideraţia că Comandamentul general galiţian nu a fost de acord în diverse
probleme cu generalul Enzenberg, acesta a fost chemat la Lemberg cu aprobarea
Maiestăţii voastre şi i s-a ordonat să se pună de acord la faţa locului, prin
deliberare, în toate problemele privitoare la Bucovina, dispunând de îndată venirea
generalului Enzenberg şi a comisarului general Wagmuth la Lemberg în acest scop.
Pentru a real iza cu atât mai sigur intenţia celei mai bune exploatări a
districtului bucovinean, trebuie să dăm prioritate acelor diverse propuneri
preliminare de ameliorări interne ale districtului, de pe urma cărora districtul va
căpăta abia capacitatea punerii în practică a acelor propuneri şi să judece în acelaşi
timp aprofundat care dintre aceste propuneri de îmbunătăţire a însuşirilor
districtului sunt mai potrivite şi vor face mai probabilă realizarea avantajelor dorite.
Motivul prezentei analize rezultă din raportu l anexat, sosit aici prin
intermediul Comisarului general de război, Wagmuth, al Comandamentului general
galiţian, care, pentru a uşura Maiestăţii sale luarea unei hotărâri în această
chestiune, 1-a împărţit în secţiuni în funcţie de diferitele probleme conţinute în acea
secţiune, fiecărei secţiuni anexându-i-se remarci le corespunzătoare.
1. Care din două, şi anume administrarea politică sau cea militară, va fi mai
defolos districtului şi statului?
În favoarea administraţiei politice, vorbesc următoarele consideraţii:
1 . Î n B ucovina, cu poziţia ei (geografică) se va naşte cu timpul un comerţ
rentabil, pentru care sectorul politic ar trebui să poată dezvolta baze solide.
2. Vămile se află în domeniul politic.
3. Acest district este legat de Transilvania, Maramureşul şi Galiţia, ţări care
trebuie tratate politic.
4. Instituţiile şi îmbunătăţirile economice privitoare la agricultură şi creşterea
vitelor, si lvicultura, precum şi întocmirea contribuţiilor sunt obiecte, care se
potrivesc, prin natura lor, mai mult domeniului politic decât celui militar, căci
domeniul politic dispune de pe acum de mai mulţi indivizi pricepuţi decât militarii,
în protejarea supusului din partea proprietarilor de pământ şi a vameşilor.
În favoarea admin istraţiei militare avem în vedere următoarele consideraţii:
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1 . Dacă Bucovina ar putea fi militarizată integral, ea ar trebui să continue sub
administraţie militară.
2. Dacă numai o parte din ea ar fi încadrată în miliţia grănicerească, partea
rămasă ar putea să fie administrată mil itar sau ar putea fi lăsată în seama
domeniului public.
3. Graniţa dintre Nistru şi râul Moldova este neaccidentată şi deschisă fără să
fie acoperită de munţi sau ape; numai partea de la râul Moldova până la
Transilvania este acoperită de munţi; în aceşti munţi au şi fost încadraţi pentru paza
graniţei, contra unei plăţi zilnice de 6 creiţari, tineri care s-au declarat gata s-o facă.
Dar acum n-a trecut destul timp de la luarea în stăpânire a Bucovinei, pentru a
putea stabili cu temeinicie, dacă populaţia va vrea să se supună unui regim de
graniţă mil itar şi este dispusă să-I accepte. Mai departe, dacă în condiţi ile actuale
ale distribuţiei districtuale, poporului i-ar plăcea şi ar înclina spre miliţia de graniţă,
rămâne întrebarea de unde să provină dotarea mi liţiei de graniţă, care este recuzita
principală a unei miliţii de graniţă. În sfârşit, atât timp cât proprietarii de pământ
din Moldova şi Bucovina şi mai ales clerul vor exercita stăpânirea asupra supuşi lor
lor, ei vor aplica orice mij loace pentru a împiedica sau îngreuia exodul supuşilor
lor, de pe urma cărora ei trăiesc.
Acestea sunt condiţiile prezente asupra cărora se poate da o decizie, şi anume
dacă guvernarea politică sau cea mil itară va fi mai uti lă pentru districtul
bucovinean şi pentru stat.
a) Dacă Bucovina ar fi dată în seama politicului, Cernăuţiul va deveni
capitala unui oficiu cercual, iar Suceava ar avea nevoie de înfiinţarea unui oficiu
districtual, a căror administrare nu va putea totuşi elimina fireşte în întregime, şi
mai ales în primii ani, obiceiurile acceptate şi uzuale ale bucovinenilor.
b) În cazul în care în calea administraţiei politice s-ar ridica obstacole care ar
împiedica folosirea populaţiei rurale pentru paza graniţei, ar trebui menţinute în
Bucovina unităţi militare considerabile, adică cele 1 4 companii cantonate în
prezent în ţară şi un escadron de husari în completare.
c) Având în v�dere că districtul mai este în stare de mare dezorientare şi
dezordine şi este înecat în foarte multe procese, ar trebui înfiinţat aici, cel puţin în
primii ani, un departament de justiţie.
d) Chiar dacă Bucovina ar trece sub administraţie politică, paza şi
administrarea cordonului şi a carantinelor vor depinde de Comandamentul general
galiţian, dar cei care vor trebui să rezolve aceste probleme vor fi militarii din
Bucovina.
2. Bucovina ar putea ajunge fie sub administraţie politică, fie militară, dar
urmează ea să fie integrată integral în Galiţia sau în Transilvania?
Având în vedere că ţara înconjură o parte din Galiţia, tot Maramureşul şi o
parte din Transilvania, iar acum distanţa ei de la graniţa cu Galiţia, adică de la
Zalescichi până la Coşna în Transilvania, de-a lungul drumului de comunicaţie, se
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ridică la 30 de mile, B ucovina n-ar putea fi încadrată întreagă n ici în Galiţia, nici în
Transilvania.
3. Dacă nu poate fi încorporată integral în Galiţia sau în Transilvania, cum
s-ar da o parte din ea Galiţiei şi alta Transilvaniei?
Din motivele invocate mai sus, această ţară, după poziţia ei naturală ar trebui
dată Galiţiei de la graniţa acesteia până la râul Moldova, iar partea rămasă să fie
dată Transilvaniei, începând cu râul Moldova până la graniţa ei cu Transilvania, în
care caz această din urmă parte ar conţine circa 1 500 de fami lii.
Deoarece munţii înalţi încep la Valea Seacă (Wal Saky) şi continuă în lungul
muntelui (Duraga) până la Transilvania, noua graniţă ar putea începe la Valea
Seacă şi Capu Codrului (Kapo Kodroul i), să continue pe malul drept al Moldovei
până la Vama (Wamma), această localitate trebuind să rămână înlăuntrul
Bucovinei, având în vedere că ea aparţine mănăstirii Moldoviţa. Apoi graniţa se
întinde de-a lungul ocolului (Bezirk) camera) Kimpolung (Câmpulung) până la
graniţa transilvană.
Dacă graniţele ar fi stabilite în acest fel, următoarele localităţi ar reveni
Transilvaniei:
Valea Seacă, aparţinând mânăstirii Slatina, Capu
Codrului, mânăstirea Voroneţ, Bucşoaia (Buk Soja),
Frasin (Fratin), Stulpicani, Măzăneşti (Masarin),
împreună cu câteva case împrăştiate,
Apoi Câmpulung (Kimpolung), Sadova (Sadowa),
Pojorâta (Poseritta), Fundul Moldovei (Fundul
Moldowi), C iocăneşti (Czokanestie), Iacobeni
(Jakobeny) cu Doma Cândreni lor (Dorna Kandreni)

{
{

toate aparţinând
mănăstirii
Voroneţ
toate aparţinând
ocolului
Câmpulungul
Moldovei

Cauzele şi circumstanţele care trebuie luate în consideraţie în legătură cu
această propunere sunt următoarele:
a) Având în vedere că partea care revine Transilvaniei este situată graniţă în
graniţă cu ea, unde se află al doilea regiment valah transilvan şi care este orişicum
slab, două companii ar putea fi dotate îmbelşugat, dacă nu acum, atunci cu timpul,
tăind pădurile de prisos.
b) În cazul că numai Ocolul Câmpulungului-Moldovenesc ar deveni un
domeniu camera!, şi deci numai el ar putea fi folosit pentru dotarea graniţei şi prea
Înalta Curte n-ar fi dispusă să facă efortul de a cumpăra, pentru amplificarea stării
miliţiei de graniţă, sus amintitele sate aparţinând mănăstirilor Slatina şi Voroneţ, nu
s-ar putea dota în ocolul pomenit mai sus decât o singură companie.
c) Dacă, cum se poate presupune, iniţial populaţia rurală nu va fi înclinată în
favoarea regimului de graniţă, s-ar putea transfera benevol în acest ocol unele
fam i lii din regimentul al doilea, acoperindu-le cheltuielile mutării, şi aceasta cu atât
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mai uşor, cu cât un apreciabil număr dintre membrii acestui regiment sunt foarte
slab dotaţi sau deloc dotaţi şi ar putea servi drept exemplu locuitorilor vechi.
4. Cum să se traseze graniţa Bucovinei şi să se asigure aceste graniţe?
S-a spus încă în primul capitol că graniţa de la Nistru până la râul Moldova
este neaccidentată şi deschisă, nefiind acoperită de păduri şi ape. De aceea
instalarea graniţei se va mărgini numai la prevaricaţiuni (abateri), emigrări, flagelul
pestei şi al epizootiilor. Î n alineatul respectiv am şi indicat că populaţia rurală în
munţi a fost încadrată în paza graniţei, servind cu bunăvoinţă şi fără supărare sub
d irecţia ofiţerilor, subofiţerilor şi al gradelor inferioare din al 2-lea regiment de
graniţă. Ar fi deci posibil să se extindă prezentul serviciu şi a-1 introduce de
asemenea la şes.
a) În acest scop s-ar putea atrage sate depărtate cu mai puţin de 4-5 ore de la
graniţă.
b) Acest serviciu de graniţă ar putea fi făcut atrăgător populaţiei rurale, dacă
bărbatul înrolat ar fi scutit de alte sarcini publice ca: robotele la drumuri, la
comună, la finanţe şi la lucrări publice, dar obligat să achite contribuţia şi
prestaţiile domneşti, ca şi ceilalţi.
c) Din aceşti membri ai populaţiei Turale s-ar putea crea cu încetul o miliţie
rurală, care ar putea fi împărţită în companii. Poate că în acest mod populaţia s-ar
încadra cu timpul şi, în anii următori, în mil iţia de graniţă, cu condiţia să nu
lipsească dotarea, situaţie din care s-ar putea ieşi dacă s-ar aproba propunerea de a
li se cumpăra bunurile, aşa cum se va arăta mai pe larg în capitolul despre cler.
d) Cele două companii de voluntari, care în prezent nu sunt necesare, dar de
care va fi nevoie atunci când trupele vor ieşi din ţară, de exemplu ca în anul 1 778,
vor putea fi puse în scurt timp în stare de serviciu.
Paza frontierelor cu participarea populaţiei rurale necesită în cele 4 sectoare,
şi anume de la Nistru până la Prut, de la Prut până la Siret, de la Siret până la râul
Moldova, de la Moldova până la graniţa Transilvaniei, 4 ofiţeri, 1 6 caporali şi 360
de grade inferioare, împreună cu un schimb pentru efectivul obligat, astfel ca în
fiecare post de pe graniţă să se găsească în permanenţă un soldat, iar al doilea să fie
încartiruit în acel sat al Cordonului.
Cei 4 ofiţeri necesari vor trebui selecţionaţi cu multă grijă, ţinând seama de
limbă şi de comportare pe graniţă la graniţele valahe, aplicând drept criteriu
seriozitatea şi profesionalitatea.
Pentru a menţine, pe de o parte, în bună stare posturile şi drumurile de
comunicaţie de pe Cordon, a alimenta posturile de graniţă cu lemne, şi pe de altă
parte, pentru ca ofiţerii comandanţi să scoată pe soldaţi din locuinţele lor la
prestaţia serviciului, ar fi nevoie în fiecare sector de câte un comisar de graniţă, cu
o soldă anuală de 20 florini, desfiinţându-se, în schimb, fostele comisariate
angajate cu 1 fl . zilnic.
Pentru că permanent caporalii şi soldaţii se vor afla fie în posturi, fie în satele
corespunzătoare, pentru a spori zelul efectivului în dorinţa de a-şi face serviciul şi
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pentru îmbunătăţirea stării economice interne şi a civilizării, propunem, prea
supuşi, să se adauge la solda caporali lor 2 creiţari pe zi, gradelor inferioare 1 creiţar
şi preţul unei pâini fiecăruia. La început va trebui să se continue la populaţia rurală
cu preţul iniţial al alimentării de 6 creiţari, dar aceasta să fie ridicată şi ea la nivelul
cursului de alimentare al restului miliţiei de graniţă.
Cum în B ucovina se găsesc multe sate care sunt situate ele înseşi parţial în
Moldova sau au proprietăţi situate dincolo de graniţă şi de aceea au fost, pe de o
parte, supăraţi de vameşi când îşi aduceau acasă recolta de grâne însămânţate şi a
fânului; pe de altă parte, când cordonul va trebui să fie închis din cauza ciumei sau
a unei epizootii, vor trebui să fie şi ei separaţi de terenurile lor, apare îngrijorarea
întemeiată că aceşti oameni, care plătesc statului contribuţia şi alte dări ca şi alţii,
să nu se mai poată întreţine şi, din această pricină, să fie obligaţi să-şi părăsească
casele, pierzându-se astfel atât supuşii, cât şi contribuţia.
Nu se poate întreprinde schimbul unor astfel de terenuri, dar deoarece statul
este interesat să păstreze în continuare astfel de supuşi micşti, credem că ar fi cel
mai bine să se elimine astfel de sate şi, în general, toate colţurile ascuţite dinspre
Moldova din cordonul vamal şi sanitar, pentru ca ei să se poată folosi oricând de
terenurile lor.
a) Linia de graniţă propriu-zisă să fie ţinută mereu în cea mai bună evidenţă.
b) Pentru satele eliminate ar Y.ebui trasată o nouă linie vamală şi sanitară
lângă care vor trebui plasate carantinele şi rastele, precum şi locuinţele vameşilor.
c) Dacă satele eliminate îşi vor aduce la vânzare unele produse în B ucovina,
trebuie nu numai să plătească vamă şi să se supună carantinei atunci când cordonul
este închis. Numai produsele alimentare produse de ei înşişi vor fi eliberate de
vamă, căci ţăranul îşi plăteşte contribuţia către imperiu din acestea şi deoarece nu
găseşte în Moldova pentru puţinele sale produse, prevederi luate după exemplul
colibaşilor valahi învecinaţi cu Transilvania.
5. Dacă districtul va rămâne militar, ce bază se va iniţia pentru miliţia de
graniţă?
În primul capitol s-a şi spus că la munte tineri au fost atraşi la paza graniţei
pentru o sumă de întreţinere de 6 creiţari şi în capitolul 4 se arată că acest serviciu
se va extinde şi asupra şesului şi că satele depărtate cu mai puţin de 4-5 ore de
graniţă se vor putea încadra la paza graniţei. Din acestea se poate trage concluzia
că va fi posibil să se înfiinţeze o miliţie rurală, care să poată fi împărţită mai târziu
în companii.
Aceasta ar fi baza pe care în anii următori se va întemeia o miliţie de graniţă,
după ce populaţia se va fi obişnuit cu serviciul militar.
6. Dacă Bucovina va fi păzită prin atragerea populaţiei rurale, se pune
intrebarea de câţi militari va mai fi nevoie aici?
Dacă porţiunea dintre râul Moldova şi tripla graniţă va fi înglobată în
Transilvania, atunci 6 companii ale celui de-al doilea regiment de garnizoană ar fi
suficiente, dintre care trebuie încartiruiţi un ofiţer de stat major cu 2 companii la
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Cernăuţi, 2 companii l a Siret şi 2 compan ii l a Suceava; dacă porţiunea considerată
mai sus rămâne în Bucovina, mai este nevoie de 2 companii la Câmpulung.
Celelalte companii ar putea fi deplasate împreună cu statul major în Gal iţia, cel mai
comod la Sniatin, Horodenka şi Zalescic, pentru a fi aproape în orice caz şi a
menţine comun icaţia fără dificultăţi. Deocamdată nu este nevoie de cavalerie în
Bucovina, dar în cazul când se va considera necesară vreo sch imbare în
comandamentul Cavallar de remontă, un escadron de husari ar putea fi mutat din
Galiţia în Bucovina.
7. Dacă ar fi cazul să se întreprindă cartografierea economică, sau cu ce ar
putea fi înlocuită?
Având în vedere că în prezent în Bucovina numai districtul câmpulungean şi
cele 3 oraşe Cernăuţi, Suceava şi Siret sunt domenii domneşti, în timp ce tot restul
pământului aparţine proprietarilor de pământ, iar supusul nu posedă nici o palmă de
pământ, ci are în arendă de la aceia câmpuri şi pajişti, generalul Enzenberg a
propus cartografierea economică, care să caracterizeze terenul după clasificarea
calităţii sale economice, lucru pe care 1-a prezentat drept foarte necesar, constatând
cu această ocazie că, dacă i se acordă direcţia generală a lucrării şi ajutorul
căpitanului de mare stat major Scherz, aflător în prezent în Bucovina, şi acela al
altor ofiţeri îndemânateci, speră să termine cartografierea cu 1 2 măsuţe de măsură
în 12 luni de vară. Depinde deci dacă această cartografiere, a cărei necesitate şi
folos nu poate să nu fie recunoscute, să decurgă conform cu propunerea generalului
Enzenberg, sau, luând în considerare că acea cartografiere implică costuri şi că s-ar
şi pierde mult timp, să se ordone în locul cartografierii instituirea procedeului de
fasiune, după modelul Galiţiei, şi în districtul bucovinean. Dacă s-ar proceda în
acest din urmă mod, ar trebui ca atât
a) nobilimea cât şi clerul să fie obligaţi să execute cea mai severă fasiune
(declaraţie pe proprie răspundere) a proprietăţilor lor ca terenuri, cârciumi, mori,
iazuri de peşte, zeciuieli şi venituri de pe urma supuşilor pe sate cu nume oficiale
ale taţilor de familie.
b) Pentru ca să se obţină fasiuni cât se poate de corecte, tăinuitorii trebuie să
fie ameninţaţi cu confiscarea celor tăinuite şi în cazul unor încălcări şi transferări
factice să fie pedepsiţi cu j umătate din ele, din care o treime îi va reveni drept
răsplată denunţătorului.
c) Nobi limea şi clerul mai trebuie obligaţi să înainteze spre examinare
documentele, donaţiile şi privilegiile lor împreună cu fasiunile sus-amintite, din
care va rezulta dacă au dreptul de a poseda pământurile lor.
d) Pentru înaintarea fasiunilor şi anexarea documentelor scrise, a
privilegiilor, a donaţiilor ş.a.m.d. trebuie să li se acorde un termen şi anume 6 luni
socotite de la ziua publicării .
D i n acest capitol trebuie s ă mai facă parte o problemă esenţială, ş i anume
aceea a conscripţiei de asemenea încă neintroduse în districtul bucovinean, care
cuprinde în sine o acţiune ce ar trebui să preceadă sistematizarea Bucovinei, pentru
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Il

Un protocol important referitor la reglementarea Districtului Bucovinean

305

a pune în evidenţă starea familială şi cea spirituală, care n-a putut fi sondată până în
ziua de azi cu un grad ridicat de încredere.
După părerea generalului Enzenberg ar fi posibil să se execute conscripţia încă
în acest an; dar, ţinând seama de faptul că poporul este mult prea bănuitor şi ar putea
să se lase convins că se intenţionează să se ridice cândva recruţi, generalul Enzenberg
consideră necesar ca să se comunice ofiţerilor folosiţi la conscripţie o instrucţie, cu
privire la comportarea lor ulterioară, cu ajutorul căreia ei şi subordonaţii lor să-I
convingă pe ţăran că prezenta conscripţie are drept ţel scăderea îndatoririlor prestate
şi a robotelor neplătite, şi cum contribuie parţial la paza graniţei, serviciu care le va
reveni exclusiv, nu trebuie să se teamă de recrutare.
Depinde de preaînalta hotărâre dacă, pentru evitarea atât a complicaţiilor
implicate de o astfel de conscripţie, cât şi a unnărilor îndoielnice cărora le-ar putea
da naştere în viitor, să evidenţieze nivelul prezent al populaţiei prin fasionarea
notabilităţilor, rectificarea putând să se facă ulterior.
8. Cum se aplicau impozitele in Bucovina in trecut şi ce mod de impozitare ar
trebui să fie introdus in noua sistematizare?
Î n trecut impozitarea consta din următoarele dări, care au fost încasate aici şi
după achiziţionare în folosul vistieriei, şi anume:
Contribuţia
Un ţăran de la oraş sau din sat plăteşte pe an, indiferent dacă avea puţine sau
multe ogoare, pentru familie, 2 fl. 30 kr., un negustor mare 2 1 fl., unul mai mărunt
9 fl., unul mij lociu 4 fl., unul mic 2 fl. 30 kr., i.m şleahtiţ sau un nobil de cel mai
mic rang 4 fl., un armean 4 fl ., un călăraş 3 fl. 45 kr., un evreu 5 fl., un lingurar sau
ţigan nomad 1 fl.30 kr.
Quostina (Goştina) sau zeciuială la oi
Toţi cei domiciliaţi în districtul bucovinean, ca şi cei din ţările imperiale
învecinate, dacă îşi ţin oile sau caprele lor în acest district, plătesc pe bucată 5 kr.;
cei care-şi ţin astfel de animale iarna sau vara în afara districtului plătesc pe bucată
3 kr.; pentru o bucată tăinuită proprietarul plăteşte 1 fl., din care găsitorul primeşte
30 kr. şi vistieria 3 0 kr.
Dese tina sau zeciuiala pe porci şi stupi de albine
Ţărani i plătesc pe bucată 1 2 creiţari, mănăstirile, boierii şi mazi lii (nobili de
rangul 2) 6� kr., ruptaşii (nobili de gradul 3) 6� kr., pentru cei ce depăşesc 1 2
bucăţi 1 2 kr. pe bucată. Ca ş i ruptaşii plătesc şi popii, diaconii şi servitorii judiciari.
Pedeapsa pentru bucăţi tăinuite este ca la Quostina. Fiecare proprietar mai plăteşte
pentru numele său 6 kr.
Solaritul sau plata pentru sare
Satele din districtul cenăuţean plătesc pentru sare 500 fl. pe an, bani pe care îi
primea înainte marele logofăt (cancelar) de la Iaşi.
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Vulpea Crăciunului sau pielea vulpii de Crăciun
Districtul pomenit plătea în locul unui fost cadou făcut Starostelui, 620 fl.
3 0 kr. pe an.
Aceste două dări au fost desfiinţate după achiziţionare.
Din aceste dări enumerate mai sus i-au revenit vistieriei anual :
Contribuţia
50 200 fl . - kr.
Goştina .
.
.
23 500 fl. - kr.
Desetina
1 6 700 fl. - kr.
Solaritul
550 fl. - kr.
Vulpea Crăciunului
.
.
..
62 1 fl . 30 kr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............

. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .......

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total:

.

......

9 1 571 fl. 3 0 kr.

Aceste dări îşi au originea de la principii arendaşi ai Moldovei, iar dările
suplimentare pe care le putea impune sus-numitul principe după voia sa, şi le şi
impunea, se ridicau cu mult mai mult decât valorau impozitele, căci, după
informaţiile obţinute, ţăranul trebuia să plătească anual de la 1 3 până Ia 14 fl. şi să
achite această sumă în 1 3 (?) termene. Mai este bine cunoscut că în Moldova
ţăranul înstărit care practica negustoria, trebuia să plătească principelui în fiecare
an 70 până la 80 fl. În consecinţă supuşii bucovineni n-au fost împovăraţi de
guvernul nostru cu dări băneşti, ci li s-a dat timpul necesar pentru a se reface de pe
urma sarcinilor de război şi de sărăcirea totală care a urmat, şi să se prevadă cu
suficiente vite, ramura principală a alimentării lor. În schimb, acum ţărani i trebuie
să achite contribuţia bănească, să execute gratuit clădirea de magazii, mori, spitale,
case pentru încartiruirea ofiţerilor, biserici, şcoli, închisori, cuptoare de var,
grajduri şi altele asemenea, precum şi robote manuale şi de cărăuşie pentru
construirea unor poduri sau drumuri, în schimbul cărora li se va acorda iarăşi o
uşurare, în sensul că vor trebui să muncească numai 1 2 zile de robotă pe an pentru
proprietarul pământului şi vor dispune pentru ei de zile l ibere.
Î ncă o formă de contribuţie ce se aplică în prezent constă din fânul
împărătesc, care nu exista în trecut, ci a fost introdusă abia de ruşi, iar Moldova
trebuia fie s-o livreze în schimbul iertării de contribuţia la faţa locului pentru
armata rusească, fie s-o răscumpere parţial în formă de bani. De aceea, s-a prescris
şi s-a recoltat în anul 1 775 acest fân de pe 9 1 30� fălcii (de câte 2880 stânjeni
pătraţi
1 O 3 5 8 metri pătraţi). Această recoltare de fân, pentru care proprietarul
trebuia să pună la dispoziţie fâneţele, iar ţăranul s-o recolteze şi s-o transporte
gratuit până la faţa locului cerut, s-a executat şi în anul trecut 1 779, când s-a livrat
fânul de pe 4 400 fălcii. Acum însă s-a dovedit că, în urma colonizărilor apreciabile
şi a creşterii numărului de vite, producţia de fân şi transportul ei gratuit la ocoalele
şi graj durile remontelor existente a devenit extrem de împovărătoare şi dificilă
pentru ţară, din care cauză în mod unanim ţara a propus, ca fiecare familie
impozabilă să achite vistieriei în schimbul fânului, a transportului acestuia ş i a
=
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construirii graj durilor, 1 fl. pe an peşin, şi pe lângă aceasta să mai achite pentru
rechizitele de grajd şi paiele de aşternut câte 5 kr. pe an. Dar, cum folosirea acestui
aşa-zis fân împărătesc nu existase şi începuse abia pe vremea ruşilor, va depinde
doar de hotărârea prea-înaltă, la stabilirea noii impozitări, dacă se va putea accepta
şi încasa în folosul vistieriei genul de impozitare prin dare bănească în schimbul
acelui fân, şi anume 1 fl. pe an pentru fiecare familie impozabi lă.
Acestea sunt dările şi celelalte prestaţii care au fost impuse până acum ca
îndatorire districtului bucovinean. Dar deoarece statu quo-ul nu mai poate fi
menţinut, căci în el nu numai că s-au strecurat nedreptăţi, ci au şi trebuit să fie
introduse cheltuieli excesive la încasare, devine necesar atât pentru vistierie, cât şi
pentru comunitate ca să se conceapă un nou sistem de impozitare, care să se abată
integral de la sistemul vechi, şi să pună contribuţia pe baza capacităţi i proprietăţilor
de teren.
În capitolul 1 s-a şi spus că proprietarii de pământ trebuie să-şi înainteze
fasiunile, pe baza cărora li se va impune impozitul. Prin urmare noul sistem de
impunere ar trebui întocmit precum urmează.
9. Clerul, nobilimea şi proprietarii de pământ.
Până acum, proprietarii de pământ o-au plătit nimic, în afara Goştinei şi a
Desetinei, de care dări ar urma să fie scutiţi acum; dimpotrivă, după fasiunile
·
înaintate, ar fi trebuit să achite anual 6 procente din veniturile lor.
a) În Galiţia se plătesc ce-i drept 12 procente, pe când în Bucovina şi în
general, ei n-au prea realizat mult din vânzarea produselor lor, şi de aceea s-a
considerat că n-ar trebui impuşi deocamdată decât cu 6 procente.
b) În afara contribuţiei de 6 procente, fi�care proprietar de pământ mai
trebuia să contribuie cu 2 procente pentru întreţi nerea administraţiei.
c) Dacă-şi folosesc terenurile şi paj iştile pentru ei înşişi, ar trebui să introducă
veniturile de pe urma lor în fasiune, sau ar trebui să se ceară de pe urma lor o
contribuţie modestă raportată per coreţ ( 1 236 hectol.).
d) Deoarece proprietarul trebuie să includă în fasiune câte câmpuri şi paj işti
posedă ţăranii, ar trebui să se însărcineze proprietarul cu depunerea corectă a
contribuţiei, ca în Galiţia, achitarea banil or urmând să se facă anual în 3 rate la
casele de impunere şi anume 1 /3 în noiembrie, decembrie şi ianuarie, 1 /3 în
februarie, martie şi aprilie şi 1 /3 în lunile de vară.
e) Nobilii se pot sustrage cu atât mai puţin contribuţiei, cu cât trebuiau s-o
plătească şi în Moldova.
1 O. Starea ţărănească şi comună.
Starea ţărănească plătea contribuţia pe câmpuri1e şi paj iştile pe care le
posedă, după clasificarea lor, şi se consideră că un coreţ de prima clasă trebuia
impus cu 20 kr.
În afara contribuţiei bazate pe câmpuri şi pajişti, fiecare familie impozabi lă
va fi impusă anual cu 2 fl . 30 kr., dacă Maj estatea voastră va aproba sus-amintita
ofertă privitoare la fânul împărătesc, construcţia de grajduri şi plata transportului
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fânului d e fl. ş i cea privitoare la întreţinerea rechizitelor d e grajd şi procurarea
paielor de aşternut de 5 kr., din care se vor întreţine şi rechizitele de tracţiune în
etapele de marş, pentru întreţinerea administraţiei ţării şi afacerile districtului 55 kr.
şi pentru construirea clădirilor pentru încartiruirea militarilor, spitalelor, cazărmilor
şi instituţiilor administrative 30 kr. în total . În schimb va fi scutită de Goştină şi
Desetină.
11. Burghezii şi profesioniştii.
Burghezii şi profesioniştii aflători în Bucovina, care nu posedă terenuri
agricole în afara caselor lor, plătesc o taxă de protecţie anuală de 3 fl., pentru
cheltuielile districtului 2 fl . 30 kr., apoi un impozit profesional potrivit cu diferitul
mod de alimentare, cantitatea concretă urmând să fie determinată local şi adusă la
cunoştinţă. Cei ce nu posedă case plătesc taxa de protecţie de 3 fl. şi impozitul
profesional de mai sus.
12. Mazilii, ruptaşii şi şleahtiţii (adică nobilii mărunţi).
Aceştia vor fi trataţi, cu privire la contribuţia pentru câmpuri şi paJ IŞti,
precum şi a altor venituri, ca şi mănăstirile şi nobilii şi alţi proprietari de pământuri
şi trebuie deci să plătească 8 procente anual.
13. Ocolul Câmpulungului-Rusesc. Ocolul Câmpulungului-Moldovenesc.
A vând în vedere că în aceste două ocoale nu se pot cultiva grâne, şi că
oamenii trebuie să trăiască numai de pe unna vitelor, ar trebui să fie impuşi numai
cu j umătate din contribuţia fixată în Bucovina. La fel ar trebui să achite numai
j umătate din celelalte contribuţii atribuite fiecărei familii impozabile.
Ocolul Câmpulungului-Rusesc a fost încărcat, de la l:Jarea în posesie, prea
mult faţă de trecut, şi a sărăcit, astfel că impozitarea sa n-ar trebui să depăşească
suma de 1 000 de ducaţi.
Dimpotrivă, Ocolul Câmpulungului-Moldovenesc mai este acum în puteri; i
s-ar putea pune de aceea în sarcină întreţinerea drumului de comunicaţie care
traversează ocolul, în măsura în care ar fi nevoie de muncă manuală.
14. Comercianţi şi negustori.
În regiunea turcească, armeanul care face negustorie plăteşte anual 3 ducaţi.
În Bucovina se propun unnătoarele contribuţii: prima clasă 1 O fl., a doua 7 fl., a
treia 3 fl.
Pentru ne<.;esităţile districtului, fiecare familie posesoare de casă plătea 2 fl.
30 kr. Dacă posedă şi terenuri agricole, plăteau dări ca şi ţăranii. Cei ce n-aveau
case plăteau numai taxa de protecţie de 3 fl., pe lângă contribuţia de mai sus, dacă
făceau comerţ.
Dacă Ia Suceava s-ar realiza o colonie armenească, s-ar putea cădea de acord
cu ea cu privire la o cantitate pauşal de câte 3 ducaţi, o evaluare pe care au oferit-o.
15. Ţiganii, numiţi vagi (nomazi).
Având în vedere că districtul încă nu se poate lipsi de ei, fiecare dintre ei ar
trebui să fie imputat şi de acum înainte anual cu un impozit de 1 fl. 3 0 kr., şi să achite
căpitanului lingurarilor 30 kr., vistieria economisind astfel 1 00 de ducaţi anual.
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16. Rabry (numiţi robi sau sclavi), (deci) şerbi.

Aceştia ar trebui supuşi cu câmpurile şi paj iştile lor la contribuţie şi trataţi ca
ceilalţi ţărani . Cei ce nu posedă câmpuri şi sluj esc numai ca argaţi plătesc numai
taxa anuală de protecţie de 3 fl .
1 7. Scutelnicii (ţărani scutiţi de contribuţii) aprobaţi În trecut curtenilor.
Întrucât se mai găseşte câte unul, vor fi trataţi ca robi i, iar titlul nu va fi admis
în viitor.
18. Arganţii (argaţii) sau slujitorii.
Aceştia ar trebui să fie impuşi ca şi robii şi crearea lor în viitor să fie
interzisă.
19. Servitorii judiciari şi administrativi, numiţi panţâri, arnăuţi, umblători şi
bârani.
Ei sunt în număr de vreo 200, cei mai mulţi dintre ei fiind ţărani care până
acum erau scutiţi de contribuţiile şi servitudinile publice în schimbul servici ilor lor
gratuite. Dacă, în locul lor, s-ar angaja adevăraţi servitori j udiciari, şi anume câte 6
călare pentru 1 O fl . lunar şi câte 8 pe jos pentru 6 fl. lunar pentru fiecare dintre cele
două districte, deşi lucrurile esenţiale în această privinţă vor apărea în capitolul
următor privind j ustiţia, atunci aceşti servitori j udiciari salarizaţi ar putea fi
încadraţi în starea ţărănească şi să li se impună îndatoririle corespunzătoare.
20. Comunităţile evreieşti din Bucovina.
"
Aceştia să fie datori să achite anual u rmătoarele contribuţii:
1 . Fiecare familie evreiască, căsătorită sa• 1 văduvită 1 5 fl., pentru construcţia
de drumuri 5 fl., pentru fânul împărătesc dublu l : 2 fl. 1 O kr., pentru întreţinerea
administraţiei ţării triplu!: 2 fl . 45 kr., pentru case de încartiruire şi cazărmi
cvadruplul: 2 fl. Cel ce practică o profesiune sau ţine cârciumi să se fasioneze şi să
plătească 1 5 procente. Suma dării 26 fl. 55 kr.
2. Evreii holtei şi cei ce servesc drept argaţi plătesc o contribuţie anuală de
5 fl., pentru construcţia drumurilor 2 fl . 3 0 kr., pentru alte necesităţi ale ţării 2 fl.
3 0 kr., la un loc 1 O fl.
3 . Fiecare evreu care se căsătoreşte trebuie să achite pentru licenţa de
căsătorie 20 de ducaţi .
4. F iecare evreu sau evreică tânără care se căsătoreşte în altă ţară să fie dator
să achite o dare de plecare de 1 O duca ţi.
5. Rabinii pot fi scutiţi de dări, dar cahal ii U udecători pentru evrei) trebuie să
plătească dări ca toţi evreii.
21. Arendaşii.
Spre deosebire de nobilii străini din Polonia sau marchitanii ruşi care se află
în Bucovina pentru arendăşie, adevăraţii arendaşi trebuie să achite anual 20 fl., dar
să şi contribuie totodată la construcţia drumurilor 5 fl.; dar cei care au şi renunţat la
arendăşia lor şi se află în Bucovina, vor fi impuşi cu o taxă de protecţie de 4 fl. şi
cu 2 fl. 30 kr. pentru cheltuielile districtuale.
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22. Încasarea impozitelor băneşti.

Până acum aceşti bani erau colectaţi din sate de către mazili j uraţi, care erau
plătiţi cu un adaos de 3 kr. pe familie, şi erau depuşi la casa districtuală; acum însă,
cu ocazia noii sistematizări va trebui ca atât la Cernăuţi cât şi la Suceava să fie
angajat câte un încasator de impozite împreună cu câte 2 scribi, care să ţină în
ordine tot sistemul impozitar, să încaseze banii şi să-i depună la casa districtuală.
La conscripţie, costurile pentru mazil i se ridicau anual la circa 3 000 fl., care
ar egala costurile pentru cele două oficii de impozitare.
23. Cum poate fi adus clerul din Bucovina la o stare potrivită profesiunii lui
şi să se iniţieze sistemul şcolar?
În Bucovina se găsesc 26 de mănăstiri din ordinul Sfântului Vasile, printre
care o mănăstire de femei şi o mulţime de preoţi de lume. Ele sunt subordonate în
parte mitropolitului din Iaşi, în parte episcopului bucovinean de la Rădăuţi, dar
toate patriarhului de la Constantinopol.
Generalul Enzenberg îl laudă pe episcopul de la Rădăuţi drept un om, care
impune ordinea în dieceza sa, în timp ce în dieceza mitropolitului se observă multe
deficienţe, probabil fi indcă îl lasă pe vicarul său să conducă după plac. Ar fi deci
foarte de dorit, ca să se realizeze separarea clerului bucovinean de j urisdicţia
spirituală a patriarhului de la Constantinopol, după care toată Bucovina ar fi
subordonată episcopului din Rădăuţi, în spiritualibus ritus non uniti.
Cu ocazia înţelegerii realizate în această privinţă în Consiliul aulic al curţii şi
al statului, s-a primit de la acesta atât la 1 5 decembrie 1 777, cât şi la 21 ianuarie
1 780 răspunsul că, având în vedere că Poarta şi-a exprimat rugămintea expresă ca,
ţinând seama de -propria ei situaţie critică, să ne reţinem acum de partea noastră de
la toate înnoiri le în care ar fi impl icaţi supuşii ei. Cancelaria de Stat, ţinând cont de
aceasta precum şi de alte diverse considerente concomitente, nu poate ieşi la
lumină cu problemele clerului mănăstiresc şi, de alt fel, din Bucovina, şi va fi
necesar să se facă uz de alte mijloace şi căi, care să poată realiza intenţiile anterior
lămurite privitoare la cler, fără să atragă deloc atenţia şi fără să provoace un
scandal îngrijorător.
În virtutea unei declaraţii, existente din 1 777, a principelui Moldovei, a fost
adresată mitropolitului din Iaşi indicaţia să nu exercite vreo jurisdicţie samavolnică
privitoare la clerul bucovinean şi să nu întreprindă în general nimic fără
administraţia Bucovinei ; ca urmare mitropolitul s-a şi înţeles în mod ordonat cu
organele ţării, în cursul verii trecute, în privinţa ocupării efective a locurilor de
decan şi egumen la Sf. Ilie.
După spusele generalului Enzenberg, clerul din Bucovina se ocupă mai ales
cu gospodăria şi arendăşia, este nepriceput în religia propriu-zisă şi tinde de aceea
să menţină poporul în neştiinţă şi în ascultare oarbă faţă de ei înşişi, adică de cler,
ceea ce poate servi excelent administraţiei bucovinene în unele împrej urări drept
ocazie de a-1 convinge pe episcopul de la Rădăuţi şi pe mitropolitul de la Iaşi cât de
nepotrivite sunt preocupările de gospodărie şi arendăşie cu starea şi profesiunea de
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cleric şi cât de mult este în favoarea religiei faptul că administraţia oferă clerului
starea socială şi materială potrivită pentru a-şi putea îndeplini îndatoririle lor
rel igioase, eliberându-i de grij ile administrării moşiilor şi dându-le pe acestea în
seama administraţiei pol itice.
M itropolitul, ca şi multe mănăstiri situate în Moldova, şi altă nobilime posedă
moşii însemnate în Bucovina. Tot aşa, episcopul din Rădăuţi şi mănăstirile din
Bucovina posedă multe moşii în Moldova. Se poate bănui că schimbul moşii lor din
Bucovina ale mitropolitului contra celor din Moldova ale episcopului de la Rădăuţi
nu va întâmpina probabil mari dificultăţi, deoarece în acest fel mitropolitul mai
degrabă va câştiga decât va pierde, şi că mij locul de împăcare şi de potolire a
episcopului rădăuţean, în caz că va ieşi în pierdere, se va găsi, oferindu-i-se de
către vistierie un grad de salarizare potrivit stări i sale, iar moşiile vor deveni
domeni i domneşti. O dată ce s-a realizat un astfel de schimb de moşii între
mitropolitul din Iaşi şi episcopul de la Rădăuţi, iar episcopul a renunţat de bunăvoie
la posesiunea moşiilor sale şi i se va fi acordat un salariu din partea vistieriei, şi, în
sfârşit, administrarea moşiilor clericale mănăstireşti va fi fost dată în mâinile
administraţiei politice, se va fi creat posibilitatea facerii următorului pas, şi anume
ca mănăstirile înseşi să ceară de la scaunul patriarhiei din Constantinopol consensul
necesar pentru vânzarea moşiilor şi să se realizeze ulterior cu succes un schimb
general al moşiilor între mănăstirile şi nobilimea din cele două părţi, şi, în acest
mod, locuitorii bucovineni şi cei moldoven i să iasă totodată din legătura precisă
existentă în prezent d in cauza acestui amestec al bunurilor, după care, dacă
Bucovina ar deveni o graniţă militară, să răscumpere aceste moşii clericale pentru
dotarea grănicerilor, şi, în măsura în care nu se găsesc în apropierea graniţelor, să
poată fi schimbate contra unor astfel de moşii, care se găsesc în vecinătatea unor
astfel de graniţe.
În măsura în care mănăstiri sau nobili care locuiesc în Moldova au bunuri în
Bucovina, nu li se poate impune un termen pentru l ichidarea sau vânzarea acestora
sau să fie supuşi după depăşirea acestuia la o dare mai mare pe profiturile lor, dar
pare să fie admisibil, aşa cum s-a şi propus în capitolul 7 ca, în afara nobilimii
moldoveneşti, şi clerul să fie i nvitat să înainteze cu privire la proprietăţile lor
fasiunile respective prezentând documente, privilegi i scrise ş.a.m.d., din care să se
poată concluziona dacă-şi posedă toate bunurile pe drept sau unul sau altul ar putea
fi reclamat de fiscus regius.
În privinţa sistemului şcolar, în Bucovina ca şi în Moldova, fiecare popă
trebu ie să înmâneze episcopului un ducat sub titlul de ban şcolar. Episcopul de la
Rădăuţi primeşte această sumă nu numai din partea subordonată lui din Bucovina,
ci şi din cea care se încasează în partea m itropolitului. Păstrarea acestor bani şi
dispunerea de ei este lăsată la dispoziţia sa numai în sensul că va trebui să înainteze
administraţiei ţării în luna decembrie a fiecărui an socoteala asupra ei, pentru a se
controla contabilizarea acestor bani . Intenţia este ca din acest fond să se
construiască şi să se înfiinţeze nu numai şcoli valahe, ci şi germane şi, cu timpul,
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latine. Cum există de pe acum câteva şcoli valahe, s-ar putea iniţia înfiinţarea uneia
sau mai multor şcoli germane în felul următor:
a) Episcopul de la Rădăuţi ar trebui lămurit că există intenţia ca, dacă indigenii
ar învăţa l imba germană, apoi s-o citească, s-o scrie şi să socotească şi s-ar strădui în
general să devină îndemânateci în servicii, ei s-ar putea aştepta să fie preferaţi în
serviciile ţării. De aceea se consideră necesar ca în 3 oraşe, Cernăuţi, Siret şi
Suceava, să se înfiinţeze şcoli germane. Deoarece aceste şcoli erau destinate
şcolarizării supuşilor bucovineni, pare nimerit ca această intenţie să fie sprij inită din
fondul şcolar rară dezavantajarea şcolilor valahe. Ar depinde deci de judecata sa, a
episcopului, cât s-ar putea ceda anual acum şi în viitor administraţiei ţării.
b) Iniţial să se înfiinţeze o singură şcoală germană; apoi însă, dacă se găsesc
mai mulţi şcolari, să se organizeze a doua, a treia şi, în sfârşit şi a patra la
Câmpulung.
c) Deşi preaînalta vistierie va trebu i să facă cheltuieli pentru înfiinţarea şi
lărgirea şcolilor germane şi apoi pentru înfi inţarea uneia sau mai multor şcoli
latine, fără de care sistemul şcolar n-ar putea deveni acceptabil, prin culturalizarea
realizată a acestor oameni primitivi statul va putea spera să fie suficient de
despăgubit.
d) De găsirea unor învăţători iscusiţi va şti să se îngrijească administraţia
ţării.
24. Cum s-ar putea readuce din nou la biserica unită acele multe familii
unite transmigrate, odată cu ocuparea Bucovinei, din Transilvania, Maramureş,
Polonia, dar mai ales din Galiţia În Bucovina, şi devenite aici schismatice?
Din cauză că ritul unit şi cel schismatic, datinile, legile bisericeşti şi
restricţiile postului nu se deosebesc deloc unele de altele (sic, nota lui Polek),
această populaţie colonizată aşezată peste tot, a trecut la ritul schismatic. Dar nu
numai din motive religioase, dar şi din considerente politice, favorizarea Uniunii şi,
încă mai mult, împ iedicarea separări i de Uniune către schismă are mare importanţă,
căci, în timp ce separarea clerului de scaunul patriarhal de la Constantinopol încă
nu poate avea loc în prezent, nici nu se poate spera ca foştii uniţi, acum aciuiaţi
împrăştiaţi în ţară, să părăsească casele şi gospodări ile pe care şi le-au construit,
dintr-un impuls religios, iar clerul va opune în orice caz în calea unei propuneri de
comasare de acest fel cele mai mari piedici, din care cauză nu se poate conta decât
pe următoarele iniţiative.
1 . Penţru uniţii care se şi găsesc în Bucovina să se construiască în oraşele
Suceava, Siret, Cernăuţi, Sadagura şi Vijniţa, apoi în Câmpulungul-Moldovenesc
mici biserici şi să se angajeze la fiecare biserică clerici uniţi şi să fie dotaţi.
a) Astfel, coloniştii uniţi din vecinătate vor avea ocazia să-şi exercite religia.
b) Dacă se vor alege pentru grija sufletească el erici uniţi, cu o comportare
înălţătoare, erudiţi şi modeşti în purtare cu alţii, însuşire necesară în acest scop,
pentru a readuce pe cei rătăciţi la Uniune şi a răspândi Uniunea pe nesimţite, atunci
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se poate spera, că populaţia rurală va avea în general mai multă încredere în el
decât într-un popă schismatic neştiutor.
c) Pentru fiecare biserică este nevoie, după spusele generalului Enzenberg de
1 preot, 1 capelan şi 1 cantor, 3 persoane care, după pravilă, trebuie să fie prezente
la liturghie şi la serviciul divin, aceştia trei, neavând n ici pământ, nici nu se pot
aştepta acum la stolă, trebuie prevăzuţi cu un stipendiu, care ar trebui să se ridice
pentru preot la 300 fl., pentru capelan la 200 fl. şi pentru cantor la 1 00 fl., care va
putea fi desfi inţat mai târziu, atunci când se va ajunge la situaţia în care în
Bucovina se vor lua măsuri publice favorabile răspândirii Uniunii; deocamdată
însă, când, din motivele expuse, este necesară construirea unor biserici unite, ne
vom mulţumi cu un preot şi un cantor, acesta din urmă preluând şi îndatoririle
şcolare.
d) Generalul Enzenberg recomandă să se aleagă drept parohi preoţi din
mănăstirea transilvăneană a ordinului Sf. Basilius din Blaj, din cauză că membrii
clerului de acolo sunt de obicei cunoscători ai limbii latine, au fost crescuţi în
convietui de propaganda fide din Roma, sunt teologi şi în general oameni modeşti
şi politicoşi şi de naţionalitate valahă, care, dacă o vor permite în vi itor bine
cunoscutele împrej urări din district, vor împlini totodată misiunea de a servi
clerului schismatic primitiv şi cu totul lipsit de experienţă din Bucovina drept
exemplu, vor pune baza pentru atingerea scopului şi vor putea asista populaţia de
rit latin, uşurând practicarea religiei de către locuitorii germani.
e) Pentru a evita conflictele care s-ar putea isca, atunci când clerici lor uniţi
staţionaţi în districtul bucovinean li s-ar pretinde de către superiorul de campanie
din Galiţia, prin urmare din partea unui cleric de rit latin, să se subordoneze, atunci
nu se poate face altceva, decât ca acest cler unit să fie subordonat in Ecclesiasticis
sub j urisdicţia episcopului unit de la Lemberg; numai că atunci acestuia trebuie să i
se ordone în mod accentuat şi să fie pus sub observaţie că o va face în vi itor, să
vegheze ca grij itorii sufleteşti ordinaţi pentru Bucovina să cunoască cele două
limbi, rusa şi valaha, pe care o vorbesc emigranţii în Bucovina, şi ca aceşti clerici
să nu întreprindă nici misiuni oficiale, n ici convertiri forţate, pentru a preîntâmpina
orice nelinişte care s-ar putea naşte din această cauză.
2. Din intenţia de a înfrunta orice rău ce se va fi infiltrat în Bucovina, din
Galiţia, Transilvania şi Ungaria prin supuşii plecaţi pe furiş şi au găsit aici apărare
şi găzduire, s-au luat ce-i drept acum câtva timp măsurile necesare şi s-a ordonat
chiar ca în districtul bucovinean să nu fie admişi decât cei care au căpătat de la
autorităţile lor permisiunea de colonizare. Cu privire la supuşii de acum
transmigraţi în Bucovina, generalul Enzenberg s-a exprimat în sensul că el nu este
dispus să restituie din nou Galiţiei diferitele familii reclamate la început, dar toate
acestea au avut drept urmare neplăcută că o bună parte dintre ei au fost puşi pe fugă
de zvonul repatrieri i şi s-au refugiat în Moldova, fugă care, deşi graniţa este foarte
bine păzită, nu poate fi împiedecată total, mai ales dacă emigranţii se postează
aproape de graniţa cu Moldova, cum fac mai ales Galiţien ii; de aceea
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transmigranţii din alte ţări din partea noastră care se şi găsesc în B ucovina n-ar
putea fi retrimişi la fostele lor locuri de trai fără primejdia de a-i pierde aproape pe
toţi, din care cauză de acum înainte cu astfel de transmigranţi, dacă nu sunt opriţi
aproape de graniţa galiţiană, nu rămâne altceva de făcut, decât să fie opriţi imediat
ce intră în Bucovina şi să fie trimişi sub pază bună la cel mai apropiat oficiu
districtual sau să fie trimişi înapoi în cel mai apropiat comitat. Î n măsura în care
nişte uniţi din ţări adiacente străine sau din ţări din partea noastră ar cere,
legitimându-se valabil, să se aşeze în district şi acest lucru li s-ar putea admite, să li
!'e atribuie locuri de aşezare, ţinând seama ca ei să poată rămâne laolaltă şi să se
poată găsi m ijloace ca să poată participa la exercitarea religiei lor.
25. Dacă Bucovina rămâne sub supraveghere militară, cum trebuie
organizată administraţia ţării pentru rezolvarea afacerilor ce vor apărea şi cum să
fie dotată cu indivizii necesari?
După indicaţia generalului Enzenberg, corespondenţa care priveşte numai
problemele economice şi juridice, cu principele Moldovei, cu paşa de la Hotin, cu
funcţionarii din Moldova, cu oficiile cercuale şi districtuale din Galiţia, din
Transilvania, cu cei 5 funcţionari ai ţării şi vomicii satelor şi alţi supuşi, trebuie
purtată în diferite l imbi . Traducerile din aceste limbi în l imba germană ş i a
viitoarelor ordine în l imba valahă şi copierea lor în mai multe exemplare,
corespondenţa dintre militari, carantine şi cu sistemul vămilor şi, în sfărşit,
corespondenţa cu Instanţa cere să i se atribuie administraţiei ţării personalul
suplimentar numaidecât necesar pentru rezolvarea multiplelor afaceri.
Până acum există următorul personal la administraţia ţării :
1 general; baron Enzenberg
1 adj utantul său

{

care trebuie să rezolve
problemele în limba germană

1 comisar de război
1 casier d istrictual, care este un ofiţer plătit supl imentar
1 secretar valah, salariat
1 scrib remunerat
1 scrib polonez salariat
1 director la Cernăuţi, care este un ofiţer remunerat
1 ispravnic la Suceava
1 scrib valah acolo
1 vomic principal la Câmpulungul Mold., salariat
1 căpitan de ocol la Siret, remunerat
1 asemenea l a Câmpulungul rusesc remunerat
2 ofiţeri ca supraveghetori silvici în valea Ceremuşului, remuneraţi
Pentru administraţia judiciară:
1 auditor districtual
1 auditor la garnizoană
1 scrib de j udecătorie
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Deşi, în prezent, problemele economice ş i cele politice au fost rezolvate cu
personalul de mai sus în statu quo, nu se poate aştepta lucrul acesta la noua
sistematizare, căci treburile devin mai numeroase. Î n schimb, în sectorul j uridic
lucrurile sunt atât de rămase în urmă, încât la petrecuta plecare a generalului
Enzenberg au fost predate generalului Kaltschmid 284 procese nerezolvate.
Pentru ca treburile ţării să fie rezolvate, iar treburile juridice să fie rezolvate
rapid şi procesele rămase în urmă să fie aduse la zi, generalul Enzenberg a propus,
ca numaidecât necesare, următoarele.
Pentru administraţia economică şi politică:
La administraţia ţării: 1 administrator al ţării, 1 comisar de război, 1 casier
fiscal, 1 secretar german, 1 secretar valah, 1 scrib valah, 1 scrib polonez,
1 concepist, 3 cancelarişti, dintre care unul trebuie să ţină protocolul de exhibiţie,
1 registrant, 1 translator, 1 servitor al cancelariei, un chirurg principal al ţării - cu
600 fl., la paza cordonului: 4 comisari de graniţă, fiecare cu 20 fl. lunar.
La oficiul districtului din Cernăuţi: 1 director, un ofiţer militar cu supliment,
2 scribi valahi cu câte 200 fl, 1 încasator de impozite cu 600 fl., un scrib de impozite
cu 300 fl., 1 al doilea scrib de impozite cu 200 fl., 1 chirurg al ţării cu 300 fl ..
La oficiul districtual din Suceava: 1 director, 2 scribi valahi cu câte 200 fl .,
1 încasator de impozite cu 600 fl., 1 scrib de impozite cu 300 fl., 1 al doilea scrib
cu 200 fl., 1 chirurg al ţării cu 300 fl ..
La Ocolul Câmpulungului-Moldovenesc: 1 vornic principal, 2 scribi cu câte
200 fl., 2 servitori ai oficiului, dintre care 1 călare, cu câte 60 fl. şi 36 fl ..
La Ocolul Câmpulungului-Rusesc: 1 căpitan de ocol sau vornic principal de
ocol, 2 scribi cu câte 200 fl., 2 servitori de oficiu cu câte 60 fl. şi 36 fl . .
L a Siret: 1 căpitan d e ocol sau vornic principal d e ocol, 2 scribi c u 200 fl .
fiecare, 2 servitori de oficiu c u 6 0 fl . şi 36 fl ..
Pe Valea Ceremuşului: 2 ofiţeri ca supraveghetori silvici, 2 maiştri pădurari,
8 silvicultori .
Aici trebuie observat că vomicul principal Anghelache angajat la ocolul
Câmpulungului-Moldovenesc, nu ştie nici citi, nici scrie, fiind încă din timpurile vechi.
Generalul Enzenberg sfătuieşte să fie scos la pensie sau, mai bine, să fie despăgubit
semei pro semper şi să părăsească ţara, având în vedere că a fost totdeauna de partea
ruşilor. În locul său ar trebui investit un ofiţer corect ca vomic principal. Pentru
ocuparea postului de chirurg al ţării sau chirurg principal, generalul Enzenberg 1-a
recomandat pe chirurgul celui de-al doilea regiment valah transilvănean, din cauză că
stăpâneşte bine limba valahă, îşi cunoaşte bine meseria şi are totodată experienţă
perfectă în domeniul moşitului şi cunoaşte de asemenea obiceiurile, datinile şi firea
valahilor. El ar aduce mari servicii ţării prin instruirea moaşelor.
După opinia Consi liului aulic de război ar trebui, ca şi în orice alt caz, astfel
şi la organizarea Bucovinei, să se determine anterior dimensionării personalului
destinat anumitor funcţiuni, atât obiectele activităţilor care îi revin, cât şi modul în
care vor fi rezolvate; de aceea, cât timp nu va fi cunoscută părerea preaînaltă de
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fapt încă necunoscută cu privire la districtul bucovinean, nu se poate exprima o
opinie bine fondată cu privire la proiectul generalului Enzenberg, referitor la starea
personalului politic şi economic; şi dacă districtul urmează să rămână sub
administraţie militară, să se acorde pe măsura înaintării administraţiei, din timp în
timp, personalul numaidecât necesar, dar să se aprobe imediat numirea chirurgului
principal al ţării propus, şi de asemenea să-I numească pe căpitanul de cavalerie
Pizelli care este folosit din ordinul Majestăţii voastre deocamdată ca adjunct la
departamentul de j ustiţie al Consiliului aulic de război, cunoscut pentru
îndemânarea sa, precum şi pe doi dintre cei mai capabili absolvenţi ai Academiei
de la Neustadt, inapţi pentru serviciul militar folosiţi între timp la comisia
economică a uniformări i ca adjuncţi de calcul, şi anume să se acorde fiecăruia
dintre aceştia trei, până la reglementarea rangului lor personal, un supl iment de 2/3
din salarizarea lor actuală, şi în sfârşit, dacă există suficiente motive pentru aceasta,
propunem să fie îndepărtat din district fostul vornic principal Anghelachi.
La administraţia justiţiei:
Au . fost propuşi mai mulţi indivizi decât cei care urmează, dar administraţia
justiţiei ar putea începe imediat în felul următor:
La Cernăuţi: 1 auditor principal cu 800 fl. anual, 1 grefier, care poate fi
folosit în acelaşi timp în administraţie cu 400 fl., 1 tâlmaci german, valah şi
polonez cu 3 00 fl ..
La oficiul districtual: 1 auditor al ţării cu 600 fl., 1 jurisconsult (sindic) cu
400 fl., un scrib judiciar, cu 400 fl., 1 tâlmaci cu 300 fl., 1 temnicer cu 300 fl., de
unde ar trebui să acopere cheltuielile pentru lacăte şi cu cei eliberaţi.
La Suceava: 1 auditor de ţară cu 600 fl. anual, 1 sindic cu 400 fl., un scrib
jud iciar cu 400 fl., 1 tâlmaci cu 300 fl., 1 temnicer, fiindcă nu ar trebui să suporte
cheltuieli le cu cei eliberaţi, 250 fl ..
Pentru fiecare district se vor propune în general în toate cazurile servitori
judiciari: 8 călare cu câte 1 O fl. lunar şi 8 pe jos cu câte 6 fl. lunar.
Î n cele 3 oraşe, Cernăuţi, Suceava şi Siret, vor trebui instalaţi magistraţi şi să
se prevadă pentru ei un fond separat.
a) Aceste oraşe fiind domneşti, li s-ar putea atribui profiturile fabricilor de
bere, de la toate cârciumile, de la măcelării şi de la pieţe în schimbul unei salarizări
magistrale iniţial modeste, în măsura în care este necesar, pe baza unei decontări
anuale, în forma unor încasări şi cheltuieli comunitare, supravegheată strict de
administraţia ţării.
Vomicii satelor trebuie să fie angajaţi în viitor, formal, de către comună şi
apoi să fie confirmaţi de administraţia ţării.
b) Se poate admite apoi ca ei să hotărască şi să judece în cauze ce nu
depăşesc 1 O guldeni polonezi.
c) Cauzele judiciare îşi vor urma cursul atât de la vomicii satelor, cât şi de la
magistraţii oraşelor la director, la vornicul principal şi căpitanul de ocol, iar de aici
la auditorul de ţară.
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d) D e I a auditorul d e ţară cursul continuă l a auditorul principal de l a Cernăuţi,
care va figura ca un fel de Curte de apel.
e) Pentru a evita ocolurile, care nu duc decât la pierderi de timp, reviziile lor
vor lua drumul de la Curtea de apel direct la Viena.
/) Din acelaşi motiv rapoartele administraţiei despre chestiuni economice şi
politice trebuie să meargă cel puţin în primii ani de-a dreptul la Curtea aulică de
război, cum s-a procedat şi în cazul unor instituţii similare ale circumscripţiei de
colonizare germane în Banatul timişorean; dimpotrivă, administraţia bucovineană a
rămas dependentă de comandamentul general galiţian şi toate chestiunile pur
militare, precum şi problemele în care este implicat sectorul politic din Galiţia,
trebuie să fie adresate către Comandamentul general.
Dacă propunerea instalării sistemului judiciar ar găsi preaînalta aprobare, se
va elabora imediat o instrucţiune formală corespunzătoare acestei intenţii şi se va
face cunoscută pentru conformare în viitor.
26. Armenii propun să se înfiinţeze o colonie comercială în oraşul Suceava,
dacă li se acordă libertăţile cerute. Ce li s-ar putea acorda?
Î n primul rând, trebuie luat în considerare dacă oraşul Suceava, fiind
transformat într-un oraş comercial armenesc, n-ar fi cumva dăunător oraşului
comercial privilegiat Brody situat în Galiţia. Oraşul Suceava este la o depărtare de
mai mult de 3 0 de mile de Brody, iar poziţia sa relativă la comerţul rusesc, cu cel
cu Danzigul, cu Breslau, cu Frankfurt şi cu Leipzig nu poate fi dezavantajos în nici
un fel oraşului Brody. Dimpotrivă relativ la comerţul turcesc cu postav, bumbac,
fire colorate şi alte articole, al cărui parcurs ·a traversat întotdeauna Moldova şi
Podolia sau Moldova, B ucovina şi Galiţia, ar putea reduce întrucâtva comerţul
oraşului Brody. Oraşul Suceava pare deci favorabil situat pentru răspândirea
comerţului de mărfuri cu celelalte ţări imperiale, şi a comerţului cu vite şi cu alte
ţări, deşi el face comerţ de mătăsuri şi cu Leipzig şi cu Breslau, ceea ce trebuie să i
să permită de asemenea.
Propunerea aşezării unei colonii armeneşti în Bucovina vine din partea
negustorului armean Nicorovici, locuitor al Lembergului, un om care merită tot
respectul pentru cinstea, încrederea sa publică şi bunele sale intenţii patriotice
pentru binele părţii noaste, dar a făcut totuşi cu ocazia acestei propuneri
bineintenţionata greşeală că a vorbit prea devreme public despre ea şi, în urma unei
exprimări ajunse recent aici din Cancelaria aulică şi de stat, a alarmat astfel
ministerul turcesc care nu vrea să intre acum în scris în tratative cu armen ii în
această privinţă, ci doar admit, ca de altfel cum crede şi Cancelaria aulică şi de stat,
să se facă o primire binevoitoare celor care se prezintă de bună voie, cer aşezarea şi
se dovedesc destul de calificaţi în acest scop, fără să poată atrage atenţia
străinătăţii, n ici să se încrucişeze cu alte planuri comerciale interne.
Ceea ce s-ar putea permite coloniei armene, conform celor de mai sus, dintre
propunerile lor sau ar constitui o exceptare, ar consta din următoarele;
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a) S-ar putea acorda armenilor neuniţi aceeaşi libertate de exercitare a religiei
lor ca şi celor catolici, de la care să nu fie împiedicaţi nicidecum.
b) Să fie scutiţi de cartiruirea militară, îndată ce vor fi construit la Suceava
cazărmile, oraşul fiind obligat să restituie vistieriei în răstimp de 8 ani costul
construcţiilor.
c) Fiii negustorilor şi cetăţenilor să nu fie înregistraţi ca soldaţi şi cu atât mai
puţin luaţi cu forţa, dar cei ce vor trece de bună voie la militărie se vor prevala
prerogativelor stării militare.
d) Pentru ca graniţele să nu fie închise prematur de către carantine în cazul
răspândirii unui zvon fals despre ciumă sau vreo epizootie, administraţia va
întreprinde neîntârziat în astfel de cazuri cercetări şi va comunica acelor carantine
cele necesare.
e) Oraşul Suceava nu poate fi eliberat de costurile de vamă stabilite, dar nu i
se va putea impune nimic altceva decât prevede tariful.
j) Dacă va creşte colonia armeană din Suceava, atunci magistratul să fie
compus numai d in armeni şi toţi locuitorii oraşului îi vor fi subordonaţi . În
probleme j uridice magistratul va putea constitui prima instanţă, auditorul de ţară pe
cea de a doua şi auditorul principal de la Cernăuţi, în caz de revizie pe a treia. Ca şi
la Lemberg, certurile vor fi tratate după legile armene.
g) Se permite coloniei să cumpere sau să arendeze moşii. Administraţia ţării
le va veni în ajutor în aceste privinţe, afară de cazurile când ele ar veni în
contradicţie cu viitoare dispoziţii relative la graniţe, dar vistieria nu le poate acorda
avansuri în bani în acest scop.
h) Î n ceea ce îi priveşte pe moldoven ii care locuiesc în ()raş, ei vor fi lăsaţi în
linişte netulburată; dar armenii rămân liberi să cumpere de la ei case, dacă aceştia
sunt înţeleşi. De asemenea să le pună gratuit la dispoziţie terenuri pentru
construirea unor case noi, şi nu mai puţin zidurile, pivniţele şi bolţile vechi care se
află în Suceava. Acei armeni care-şi cumpără case sau terenuri, nu pot fi scutiţi de
contribuţia aferentă lor, dar ei nu trebuie să achite în anii de scutire de dări
contribuţia evaluată în conformitate cu comerţul lor.
l) Î n oraşul Suceava se vor putea ţine în afara celor 5 târguri de vite încă două
târguri anuale, anume de anul nou şi de sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel
şi in aşa fel ca toate naţiunile şi evreii să poată lua parte şi, în ori ce caz, luând
exemplu de la Brody şi la Suceava exclusiv cele două târguri anuale noi să fie
scutite excepţional de toate dările de vamă, căci în lipsa unor scutiri pentru
negustorii străini, nu ne putem aştepta la nici o rodnicie. Anunţul cu privire la
aceste târguri proiectate se va putea face la timpul potrivit în ţările imperiale
regeşti, dar în ce priveşte ţările străine, armenii ar putea avea grijă ei înşişi, căci ei
vor avea în orice caz ocazia să facă cunoscută tuturor existenţa acestor târguri.
m) Dacă dările de vamă prevăzute vor fi depăşite dinspre partea
moldovenească, trebuie informat despre acest fapt guvernul ţării .
n ) Construirea de fabrici d e bere, hidromel ş i rachiu, c a şi d e băi este
permisă, de la care însă vechi i locuitori moldoveni nu pot fi excluşi.
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o) Deoarece în Bucovina n u există arendă de tutun, poate fi importat ş i tutun
turcesc contra unei vămi potrivite. pe când bulgării de sare vor fi procuraţi din
Transilvania.
p) La Suceava se va construi de către vistierie o biserică catolică pentru
soldaţi, care poate fi predată la timpul ei armenilor catolici; ei vor avea astfel
posibilitatea să alăture şcolile lor pe lângă această biserică.
q) Dacă armenilor neuniţi li s-ar da de către patriarh sau de către vizitatorul
său excomunicări sau contribuţii adpias elemosinas, faptul se va comunica imediat
administraţiei ţării.
r) Dacă Suceava ar fi ocupată şi familii armeneşti ar vrea să se aşeze în alt
oraş, ei vor fi sprij in iţi pe cât se poate şi dacă numărul lor va atinge 1 00, ei pot
alege cu permisiunea administraţiei ţării un magistrat propriu şi o biserică. Dacă
numărul familiilor este mai mic, li se permite să-şi aleagă starostele. O dată ce se
vor da în folosinţa noii colonii toate cârciumile, fabricile de bere şi de rachiu,
măcelăriile şi venituri ale târgului, se va putea salariza nu numai magistratul, ci va
rămâne ceva şi pentru şcoli, acestui fond putându-i-se aloca şi amenzi le încasate.
Cu acea ocazie când negustorul Nicorovici ar putea afla, conform celor de
mai sus, care este modul în care se intenţionează colonizarea armenilor, ar trebui să
i se indice să comunice acelor armeni, pe care intenţionează să-i folosească drept
unelte pentru realizarea planului său, avantajele şi libertăţile acordate numai oral şi
numai pentru ei înşişi, prin urmare fără implicarea autorităţilor şi, cu atât mai puţin
a prea-înaltei Curţi, şi de asemenea, cum transmite îndeosebi Cancelaria Curţi i şi a
Statului, nici Nicorovici, nici vreun alt purtător de cuvânt al coloniei cu privire la
intenţia de propunere a colonizării să nu calce pe pământ turcesc, căci şi-ar putea
atrage neplăceri sau chiar pedepse din partea turcilor.
27. În Bucovina se găsesc până la 800 de familii evreieşti, înaintea ocupaţiei
ruseşti fiind circa 400. Cum pot fi Împuţinaţi, deoarece sunt inoportuni ţării?
Nu există nici o obiecţie împotriva scoaterii din ţară a tuturor evreilor care s-au
strecurat în Bucovina de la ocupaţia rusească încoace, cum rezultă din preaînalta
rezoluţie privitoare la această problemă, pe baza căreia şi administraţia ţării a
avertizat în anul 1 778 pe toţi evreii noi, să nu-şi clădească case.
Pentru a-i împuţina pe evrei şi a-i alunga cu încetul din Bucovina, generalul
Enzenberg n-a găsit alt mij loc mai potrivit, decât, aşa cum dovedeşte cap. 8 privitor
la impunere, să-i impună cât mai tare, trebuind ca administraţia ţării să fie foarte
atentă ca evreii să nu găsească ocazii să compenseze creşterea intenţionată a dării
prin venituri de la alţi locuitori ai districtului. Afară de acestea, generalul
Enzenberg mai face pentru împuţinarea evreilor următoarele propuneri.
a. Dacă o familie evreiască ascunde unele impozite datorate, ea să fie
pedepsită prin dublare, din care o treime revine denunţătorului, o treime bisericii
catolice latine şi o treime vistieriei.
b. Evreilor să li se interzică pe veci să ia în arendă sate întregi, pentru a evita
ca unii creştini să devi nă supuşii lor.
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c . Evreilor le este interzis să se ocupe de pâine, turte dulci şi alte capturi, căci
este vorba de hrana cetăţenilor şi ei le manipulează necinstit.
d. Evreilor să le fie interzis şi de acum înainte sub o pedeapsă de 20 de ducaţi
să ia în slujbă femei creştine şi, de asemenea să folosească de şabăs persoane
feminine sub 40 de ani pentru treburile lor gospodăreşti.
e . Dar deoarece ei trebuie să-şi câştige prestaţiile, pot arenda şi în viitor
cârciumi, pentru a vinde vin, bere, h idromel şi rachiu, dar nu pot lua alte arenzi mai
profitabile, dar pot ţine măcelării şi face negoţ cu vite şi mărfuri, după care vor
plăti, conform cap.8, 1 5 procente dare.
f Cahalul principal din Cernăuţi de care vor depinde cahalurile din S uceava,
Siret, Sadagura şi V ijniţa, trebuie să întreţină un judecător de evrei precum şi pe un
rabin şi un scrib evreu de l imbă germană, aşa cum s-a introdus în Galiţia şi să
prezinte la control administraţiei ţării socotelile.
g. Toate contractele, dovezile de achitare a datoriilor, testamentele etc. vor fi
declarate nevalabile, dacă nu au fost confirmate de guvernul ţării .
h . Evreii cerşetori s ă nu fie toleraţi în n ici o localitate sub o pedeapsă d e 3
ducaţi, pe care trebuie s-o plătească cel la care este găsit evreul. Evreii negustori
străini trebuie însă să se adreseze administraţiei pentru a primi o ţidulă de boccegiu,
după a cărei expirare va plăti 30 kr. pe zi. Fără ţidula de boccegiu ar trebui să
plătească 1 ducat pe zi. Pentru a scăpa de evreii care s-au strecurat începând cu
anul 1 769, a fost propus:
1 . Guvernul ţării urmează să delege o comisie care să ancheteze fiecare
familie evreiască, una după alta, dacă au fost aşezaţi încă înainte de venirea ruşilor
sau au venit pe vremea lor în ţară. Dacă fami lia a venit abia după termen, se bucură
de un nume bun, este bogată şi face un comerţ apreciabil, poate să mai rămână şi
obţine de la guvern o scrisoare de protecţie; dacă nu, este expulzată şi trimisă
dincolo de Cordon. Dar numărul evreilor de acest fel, care pot rămâne, nu trebuie
să depăşească 12 familii.
2 . Cât priveşte micul negoţ cu făină, legume etc. pot rămâne în district numai
evreii bătrâni necesari, cam 1 6 la număr.
3 . Acei evreii, care începând cu anii 1 776 şi 1 777 au cumpărat sau construit
în ciuda interdicţiei case sau au încheiat contracte de arendă cu comune săteşti, prin
urmare au acţionat împotriva legii şi la a căror rămânere statul nu are nici un
interes deosebit, vor obţine cu începere de la ziua publicării un termen de 3 luni
pentru lichidarea bunurilor lor şi vor fi apoi îndepărtaţi.
4. Evreii noi care urmează să fie expulzati şi ţin în arendă comune săteşti, nu
sunt autorizaţi să le transfere altor evrei, ci numai să cedeze acest contract unui
creştin sau să-I restituie proprietarului pământului.
5. D impotrivă, evreii care au încheiat pentru câţiva ani înainte contracte de
arendă pentru cârciumi sau fabrici de rachiu sau delniţe şi au achitat, ca de obicei,
anticipat toată suma arendei, pot lăsa evreilor care rămân această arendă pe un
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termen redus, dacă alţi locuitori ai districtului nu oferă evreului care pleacă aceeaşi
despăgubire.
6. Pentru a putea fi recunoscuţi de oricine şi cei strecuraţi să poată fi
descoperiţi cu atât mai uşor, fiecare dintre evreii bucovineni sunt obligaţi să poarte
în jurul corpului pălăriei, a şepcii sau a căciulii o panglică galbenă lată de 2 degete.
Dar dacă un străin s-ar folosi de acest semn, va lucra în public în cătuşe timp de 1 2
luni sau va depune drept pedeapsă 1 O ducaţi.
28. Împotriva sistemului vămilor din Bucovina au apărut repetate plângeri
din partea supuşilor. Cum s-ar putea ajuta acestea în viitor?
După cum relatează generalul Enzenberg, atât supuşi moldoveni cât şi supuşi
bucovineni s-au făcut, din necunoaşterea patentelor de vamă, atât de vinovaţi de
contrabandă, încât au ajuns la sapă de lemn sau la emigrare. El mai susţine că
diverşi vameşi, care au fost dovediţi vinovaţi de alte comportări nedrepte, fie au
dezertat, fie au fost puşi în cătuşe, fie au fost suspectaţi ab o.fficio, ceea ce a
convins fireşte publicul că şi în aceste chestiuni fiecare ar trebui să dea socoteală de
faptele sale. Între timp s-au primit din partea publicului plângeri grave cu privire la
sistemul de vămuire, care au mai fost agravate prin faptul că anul trecut nu s-a lăsat
să treacă sare în bulgări, atât de necesară pentru vite, ceea ce 1-a făcut pe generalul
·
Enzenberg, având în vedere că nici o negociere privitoare la cererea sa nu a avut
succes, a fost nevoit să treacă sarea peste Cordon cu ajutorul militarilor, pentru a
l inişti populaţia. Deşi în Bucovina nu există nici o arendă privitoare la tutun, i se
pun ţăranului cele mai mari piedici la import. Recent, în ianuarie al anului prezent,
a sosit din partea boierului Vasile Balş plângerea că satele Rus şi Securiceni, care-şi
au ogoarele dincolo de Cordonul de graniţă, au trebuit să vămuiască recolta lor la
filiala oficiului vamal de la Bosance. În afară de aceasta unul din sate a fost
condamnat la 1 fl. 36 kr. pentru fiecare coreţ de cucuruz din cele 63 importate şi
câte 2 fl. pentru fiecare car de fân adus prin contrabandă.
Consiliului aulic de război nu i s-a adus, în legătură cu vămile introduse,
decât informaţia că aceste vămi nu mai există decât aşa cum au fost şi au fost doar
împinse înainte de partea noastră atât cât reieşea din deplasarea graniţelor cu ocazia
ocupării Bucovinei şi din această cauză comandamentul general galiţian a fost
informat în repetate rânduri de către noi că zisa înaintare a vămilor s-a făcut de fapt
numai pentru promovarea comerţului şi a comunicaţiilor şi pentru uşurarea situaţiei
dintr-o parte şi din cealaltă şi de aceea nu se va cere vamă mai multă ca cea
introdusă mai înainte, acesta fiind rezultatul ordinului prea-înalt ca în districtul
bucovinean să se menţină status quo. Pentru viitor Consiliul aulic va ţine seama de
faptul că, dacă s-ar face totuşi propunerea şi s-ar putea realiza ca vămile plasate
acum la graniţa Moldovei şi la cea a Raialei să fie retrase din nou la fosta graniţă
dintre Gal iţia şi districtul bucovinean, locuitorii bucovineni ar suferi dezavantaje
mai mari, căci, în felul acesta se va elibera de vamă comerţul pasiv, adică de import
al Bucovinei din Moldova, care tinde să fie limitat în toate felurile posibile şi să
înceteze treptat cu desăvârşire, în timp ce bancherii vor pune fără îndoială imediat
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vamă pe comerţul de export cel mai puternic al bucovinenilor cu Galiţia, care
constă din vânzarea oilor, a vitelor cornute şi a mierii.
Î n concluzie cu privire Ia sistemul de vămi al Bucovinei ar fi numai necesar:
a) ca inspectoratul vamal al Bucovinei să ţină, în toate cazurile care intervin,
o legătură amicală cu administraţia ţării;
b) ca acesta să nu vorbească despre contrabandă în problemele iscate cu
supuşii bucovineni fără intervenţia administraţiei ţării;
c) să indice funcţionarilor subalterni să se poarte politicos şi cumsecade cu
ofiţerii mil itari, iar
d) în ceea ce priveşte recoltele care urmează să fie importate de pe
pământurile aflate dincolo de linia graniţei vă dăm indicaţia să le lăsaţi să treacă
fără nici o ezitare.
Aici este locul să observăm cele necesare privitoare Ia vămile de pe drumuri.
Cum drumul de comunicare de Ia Zalescic până în Transilvania s-ar putea să
fie terminat complet în acest an, şi Ia a cărui construcţie au contribuit negustorii şi
evreii, iar ţăranii prin robotă de mână şi de cărăuşie gratuită, a venit vremea ca
pentru întreţinerea sa, precum şi a celor peste 70 de podeţe, şi pentru a elibera pe
ţărani de robota gratuită, va fi introdusă o taxă de drum.
Dar de această taxă vor fi scutiţi:
a) toţi supuşii bucovineni din starea de mij loc, în măsura în care se
deplasează pe acest drum pentru treburile gospodăriilor lor sau în slujba treburilor
stăpânilor lor,
b) toţi cei ce călătoresc în slujba prea-înaltului domnitor şi se legitimează ca
atare, printre care se înţeleg militarii, personalul administraţiei, vămilor şi a
carantinelor.
Dimpotrivă, trebuie să plătească taxa de drum:
a) toţi nobilii şi clericii care locuiesc în district, deoarece n-au contribuit cu
nimic la construirea drumului, ca şi în general toţi călătorii clerici şi laici,
comercianţi, evrei, cărăuşi şi negustori de vite.
b) Î ncasarea lor poate avea loc Ia Zalescic, la Cernăuţi, la Stârce Burlinţe şi la
Suceava Ia treceri, pentru a evita vistieriei cheltuieli pentru încasatori deosebiţi; dar
Ia Candreni trebuie angaj at un încasator cu un salariu lunar de 20 fl .
Ca taxă de drum s-ar putea folosi următorul tarif:
De la Zalescic Ia Cernăuţi s-ar plăti: pentru un animal de tracţiune sau un cal
de călărie 1 kr., pentru' o vită sau cal mânat Y2 kr., pentru 4 bucăţi vite mici Y2 kr.
De Ia Cernăuţi Ia Stârce Burlinţe s-ar plăti acelaşi tarif ca mai sus. De Ia Stârce
Burlinţe Ia Suceava ar plăti clasa 1 -a 1 şi Y2 kr., a 2-a % kr., a treia % kr. De Ia
Suceava Ia Candreni pentru clasa 1 -a 3 kr., a doua 1 Y2 kr., şi a treia 1 Y2 kr. Vice
versa se va respecta acelaşi tarif.
Dacă călătorul parcurge numai 2 mile, ar plăti pentru un animal de tracţiune
sau un cal de călărie numai Y2 kr.; pentru 4 buc. vite mari mânate Y2 kr., pentru
8 buc. v ite mici Y2 kr. Preţul este acelaşi dacă călătorul ar merge doar 1 m ilă.
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a) venitul prevăzut mai sus pentru folosirea drumului trebuie contabilizat
separat şi un extras trebuie prezentat lunar. De aceea fiecare încasator va trebui
prevăzut cu bilete duble, taxa încasată să fie înscrisă pe amândouă. Una va fi tăiată
şi dată trecătorului, cealaltă patte, netăiată va fi reţinută pentru a servi la decontare.
b) La Cernăuţi, la Suceava şi la Câmpulung vor trebui angajaţi 3 supra
veghetori ai drumului, fiecare dintre ei fiind plătit cu 1 5 fl . pe lună.
29. Care este structura sistemului monetar în Bucovina?
Monedele străine care circulă în prezent în Bucovina sunt următoarele: Ruble
vechi, a 1 fl. 45 kr., Taler de Ragusa a 1 fl. 24 kr., Taleri leonini a 1 fl. 20 kr.,
evaluaţi ca cele 2 categorii din urmă la 30 sept. 1 777 la Lemberg, al căror curs s-a
considerat că trebuie confirmat.
Poziţia Bucovinei şi, îndeosebi, vânzarea oi lor la Constantinopol impune ca
taierii ragusani şi cei leon ini turceşti să fie admişi în circulaţie alături de alte sorturi
de astfel de bani. După tabela de evaluare întocmită de oficiul de verificări al ţării
de la Lemberg la 21 februarie 1 778, valoarea monedelor turceşti a fost diminuată la
valoarea lor internă şi, de aceea li s-a permis, dar numai în Bucovina, următorul
curs, şi anume: 1 taler leonin întreg 1 fl. 20 kr., 1;2 taler leonin 371;2 kr., 1 gulden
leonin întreg 52 kr., 1;2 gulden leonin 26 kr., 1;4 gulden leonin 1 3 kr., 1 /8 gulden
leonin 61;2 kr., 1 piesă de para, 1 kr., 1 taler ragusan 1 fl. 24 kr..
De la reducerea, cu grijă tăcută, a valorii lor, jumătăţile de taleri leonini ca şi
guldenii leonini întregi, j umătăţi şi sferturi, precum şi piesele de o para au dispărut
aproape total din Bucovina şi au rămas în " circulaţie numai taierii leonini şi
ragusani. Pentru a pune la adăpost atât vistieria, cât şi publicul de prej udicieri,
Consil iul aulic de război a dispus să fie evaluate câte 1 00 de bucăţi din aceste două
categorii din urmă precum şi 1 00 de bucăţi ruble prin intermediul Camerei aulice
de monetărie şi montanistică la oficiul monetar de aici. Cum o dovedeşte tabela de
evaluare din 1 O martie 1 780 anexată adresei Camerei aulice, fiecare bucată
valorează relativ la cursul imperial-regesc al argintului de 1 marcă fină câte 24 fl . :
1 taler leonin: cel mai greu c u cel mai mare conţinut fin 1 fl . 2 1 kr., 2 dinari,
cu cel mai redus conţinut fin 1 fl. 1 5 kr. 1 d., după topire 1 fl. 20 kr. ; cel mai uşor,
cu cel mai mare conţinut fin 1 fl . 1 9 kr. 1 d., cu cel mai redus conţinut fin 1 fl. 1 3 kr.
1 d., după topire 1 fl. 1 7 kr., 3 d.; toate trei categoriile cântărite împreună cu cel
mai mare conţinut fin 1 fl. 20 kr.2 d., cu cel mai mic conţinut 1 fl . 1 4 kr., după
topire 1 fl. 1 8 kr. 3 d.
1 taler ragusan: cel mai greu, cu cel mai mare conţinut fin 1 fl. 25 kr. 2 d., cu
cel mai mic conţinut fin 1 fl. 2 1 kr. 1 d., după topire 1 fl. 24 kr.; cel mai uşor cu cel
mai mare conţinut fin 1 fl . 24 kr. 2 d., cu cel mai mic conţinut fin 1 fl. 20 kr. 2 d.,
după topire 1 fl. 23 kr; toate 3 categoriile cântărite împreună cu cel mai mare
conţinut fin 1 fl . 2 1 kr., după topire 1 fl. 23 kr. 2 d ..
Din evaluarea de mai sus rezultă că, ţinând seama de conţinutul de argint fin
cel mai mare şi a valorii intrinseci, atât vistieria cât şi publicul mai sunt şi în
prezent acoperiţi.
·

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

324

Radu Grigorovici

30

Cu privire la întrebarea, dacă1 şi în ce măsură monedele străine amintite mai sus
să Ii se permită circulaţia alături de cea împărătesc-regească în Bucovina, Oficiul
Monetar şi-a exprimat opinia că circulaţia rublelor ruseşti mai vechi să poată şi
trebuie să fie admisă ca şi în Galiţia după Patenta emisă la 14 ianuarie 1 775, §. 1 O, şi
anume celor bătute � fostul [nu prezentul ! - n.n.] guvern, ca şi până acum, la cursul
de 1 fl. 45 kr., dar celor noi bătute acum în timpul noului guvern la cursul de 1 fl .
30 kr . C e priveşte însă monedele ragusane şi cele turceşti, Oficiul Monetar este de
opinia că nu sunt recomandabile circulaţiei în Bucovina, având în vedere că cele
ragusane, şi cu atât mai mult cele turceşti diferă foarte mult în greutate şi în
conţinutul lor de argint fin. Dacă însă, din motive extrem de importante, predomină
în opinia zarafului necesitatea care ar impune cunoaşterea cursului în cazul
schimburilor unor plăţi, ar trebui să se admită pentru talerul ragusan numai cursul
minim de 1 fl. 1 9 kr. şi pentru talerul leonin cursul de 1 fl. 1 2 kr., pentru ca, după un
timp oarecare, când stabi lirea cursului lor nu va mai fi necesară, aceste monede să
poată fi acceptate ca plată fără pierdere pentru vistierie sau pentru public.
Având în vedere această situaţie, ceea ce trebuie luat în consideraţie cu
privire la cursul monedelor în Bucovina sunt următoarele.
a) Deşi în Bucovina circulă, pe lângă toate monedele împărăteşti regeşti din
ţările ereditare şi din Galiţia, şi vechile ruble ruseşti a 1 fl . 45 kr., nu li se poate opri
taierilor turceşti respectiv ragusani circulaţia, fiindcă ţara, cum s-a observat la
începutul acestui capitol, îşi vinde oile la Constantinopole şi alte câteva produse în
Moldova, locuri în care locuitorul Bucovinei trebuie să accepte fiecare bucată de
taler la 1 fl. 30 kr. şi, în ori ce caz, ar spori preţul mărfii lor în raport cu valoarea
monedei externe mai slabe, apare grija că bucovinenii ar putea p ierde acest
plasament şi că moldovenii şi turcii vor căuta să-şi procure din altă parte oile şi alte
produse cumpărate până acum din Bucovina.
b) După cursul actual valabil, supusul bucovinean pierde la taierii aduşi în
ţară, şi anuine la fiecare taler ragusan 6 kr. şi la fiecare taler leonin chiar 1 O kr.
Daca însă
c) conform propunerii Oficiului Monetar, după care talerul ragusan ar avea
cursul de 1 fl . l 9 kr., iar cel leonin cursul de 1 fl. 1 2 kr., supusul bucovinean ar
pierde din nou la talerul ragusan 5 kr. şi la cel leonin 8 kr., nu numai acesta ar fi
puternic păgubit, dar s-ar pricinui în general comerţului o grea lovitură.
d) Cum s-a remarcat de-acum. mai sus, guldenii leonini turceşti şi monedele
mai mici au ieşit de la sine aproape complet din circulaţie după reducerea valorii
lor existentă din anul 1 778, având în vedere că oricum taxele vamale au trebuit să
fie achitate oricând în sorturi de monede patentate, taierii amintiţi mai sus nu sunt
acceptaţi nici în Galiţia n ici în Transilvania, ci se folosesc numai în Moldova şi în
Turcia, iar vistieria, pe măsura în care intră, le cheltuieşte din nou în ţară fără să
piardă nimic, se poate spera că şi aceşti taleri se vor împuţina pe încetul.
e) Pentru a nu dăuna micului comerţ d intre Moldova, teritoriul turcesc şi
B ucovina, generalu l Enzenberg şi comisarul principal de război Wagmuth propun,
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iar Consiliul aulic de război nu ezită să li se asocieze, ca să se permită şi de-acum
înainte circulaţia în Bucovina a monedelor turceşti la cursul stabilit în 1 778; numai
că administraţia ţării să fie foarte atentă, şi dacă un anumit soi de monedă turcească
sau talerul ragusan şi-ar spori prea mult circulaţia, să reducă imediat, după
împrejurări cursul lor, chiar şi cu 2 kr., deci fără a dăuna supuşilor, dar s-ar putea
micşora c irculaţia prea puternică a monedelor turceşti� şi, de asemenea, să se pună
mai des la verificare în cursul anului monedele turceşti şi cele ragusane, mai ales
dacă sunt bătute mai recent sau de dată recentă, şi să se asigure astfel dacă aceste
monede n u devin din ce în ce mai proaste, cum se ştie oricum, apoi să emită în
district, sub pedeapsă mult înăsprită, o interdicţie generală, ca să nu scoată monede
împărăteşti-regeşti din ţară în ţara turcească, căci dacă acestea sunt mai bune, şi
monedele turceşti au un curs superior valorii lor intrinsece, nu se pune niciodată
capăt falsificării.
30. Bucovina aduce majoritatea rachiului din Ucraina, vinul din Moldova,
sarea bulgări din Moldova, lucruri pentru care ies din ţară sume mari. Ce mijloace
se potfolosi pentru a împiedica scoaterea banilor din ţară?
Populaţia ţării, de ambele sexe, s-a obişnuit să bea rachi u peste măsură şi
acest obicei nu se poate aduce la oarecare măsură decât cu timpul. Producţia
proprie este deocamdată redusă, căci rachiu! din Ucraina, care este foarte tare, este
foarte ieftin. De aceea, importul lui încă nu poate fi interzis. Dar pentru a frâna
importul şi a-1 face să înceteze până la urmă, şi populaţia ţării ar trebui stimulată să
cultive mai multe grâne şi să-şi producă propriul ei rachiu, crede generalul
Enzenberg că ar fi mai n imerit:
a) pentru fiecare găleată de rachiu importat să se plătească pe lângă taxa de
drum, un surplus de 1 rublă sau 1 fl. 45 kr. pentru administraţia ţării.
b) să se facă cunoscut în district că, anunţându-se la administraţia ţării, oricine
poate să obţină permisiunea de a ţine un cazan de fiert rachiu fără a fi nevoit să
plătească de pe urma lui Căldăritul, de care vor putea fi scutiţi cel puţin 4 ani.
Având în vedere că Transilvania nu produce suficient vin pentru consumul
propriu şi Ungaria este prea depărtată, trebuie să se mai permită Bucovinei
importul vinului din Moldova.
c) Există de pe acum în oraşele Cernăuţi, Siret şi Suceava fabrici de bere,
unde se produce bere bună, pe care valahul o bea cu plăcere; se poate deci spera că
cererea de vin se va împuţina cu încetul.
Bucovina are nevoie anual de cel puţin 40 000 de chintale de sare bulgări
pentru vite, care se aduceau până acum de la Ocna din Moldova. B ucovina posedă
ce-i drept multe izvoare sărate, din care ţăranu l de la munte îşi prepară singur sarea
de bucătărie, dar pentru vite n u foloseşte" decât sarea bulgări.
Pentru a menţine în ţările împărăteşti cantităţile apreciabile de bani ce plecau
în Moldova pentru sarea bulgări, s-ar putea întreprinde:
a) Să se înfiinţeze, de pildă, la Câmpulung, un depozit de sare şi să se
transporte în acesta o cantitate suficientă de sare bulgări dVI Transilvania.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

326

Radu Grigorovici

32

b) Deoarece în Moldova 1;4 chintal de sare bulgări costă aproximativ 2 fl., în
depozitul din Bucovina să fie adusă sarea bulgări la preţ cât se poate de redus şi,
dacă se poate, nevămuită, pentru ca supusul să poată exista şi să nu se scârbească.
c) Dacă s-ar deschide mina de sare de la Iod sau Sofalu, nu departe de
Bistriţa, sarea bulgări ar putea fi procurată foarte ieftin în Bucovina. Arendarea:
Astfel s-ar putea lega între ele avantajele Bucovinei cu cele ale Transi lvaniei, care
ar găsi un plasament mai mare şi Consiliul aulic de război ar avea grijă, în cazul
aprobării prea-înalte, de cele necesare în acest scop, în timp ce, dimpotrivă, sarea
fiartă n-ar putea fi importată ca în Gal iţia, căci, pe de o parte, există atâtea izvoare
sărate, care n-ar putea fi închise, dar, pe de altă parte, supusul este sărac şi merită
să se ţină seama de el.
31. Dacă Bucovina rămâne aşa cum este în prezent, cum poate fi întreţinută
comunicaţia cu Transilvania şi ce trebuie întreprins În acest scop?
În cursul acestui an drumurile de comunicaţie vor fi terminate complet până
la Transilvania şi pe ele se pot deplasa foarte bine toate feluri le de care.
Pentru marşurile trupelor există în prezent pentru trecerea prin Bucovina
următoarele etape (staţiuni), care au fost măsurate cu grijă, şi anume precum se
ştie: de la Cernăuţi până la Cuciurul Mare 1 milă, de la acesta până la Stârce
Burlinţe 3 , de aici la Grăniceşti 3, de aici la Suceava 3, de aici la Capu Cadrului
3 Y:!, de aici la Humor 1 , de aici la Vama 1 Y:!, de aici la Câmpulung 1 Y:!, de aici la
Dorna SY:! mile.
Cum distanţa dintre Câmpulung şi Dorna este prea mare pentru un singur
marş, Bucovina trebuie să clădească la Valea Putnei un sat, unde generalul
Enzenberg a şi construit o cârciumă.
De la Doma la Candreni, u ltima localitate din B ucovina 1 mi lă. De la
Candreni începe marşul către Transi lvania, unde prima local itate se cheamă Coşna
(Kossna) şi este situată la 1 milă de Candreni.
Deci, dacă Bucovina va fi construit satul între Câmpulung şi Dorna de la
Valea Putnei, ea nu va mai trebui să contribuie cu nimic alta la comunicaţie. Dar,
cum primul sat transilvănean, Coşna, nu constă decât din 5 case şi se găseşte la
numai o milă depărtare de ultima staţie bucovineană, este evident că marşul de la
Candreni va trebui să pătrundă mai adânc în Transilvania. Dar cum de la Candreni
la Rodna sunt 6Y:! mile, fără a întâlni un sat pentru refacere, rezultă de la sine că
între Coşna şi carantina de la Rodna distanţa este de 4Y:! mile şi ar trebui construite
unul sau două sate transilvănene, ceea ce se poate îndeplini ce-i drept de către al
doilea regiment valah. Din corespondenţa dintre cele două comandamente din
Transilvania şi Galiţia referitoare la această problemă, rezultă că Comandamentul
general din Transilvania consideră suficientă construirea unui singur sat pe
carantina de la Rodna; dar atunci se numără S Y:! mile de la Candreni până acolo,
ceea ce i-ar veni greu de parcurs atât omului cât şi vitelor în cursul unei singure
zile. De la carantina Rodnei până la Rodna drumul ar fi de 1 Y:! ore sau 1 milă
distanţă. Căpitamtl de atunci Brunctz a înregistrat, după spusele generalu l u i
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

33

Un protocol important referitor la reglementarea Districtului Bucovinean

327

Enzenberg, acum vreo 6 sau 8 ani din ordinul Comandamentului general al
Transilvaniei toată regiunea muntoasă din punct de vedere economic şi a pus pe
hârtie gânduri le sale pas cu pas. Raportul înaintat de acesta ar trebui să conţină
indiciile unde şi în ce locuri ar fi indicat să se înfiinţeze între Coşna şi Rodna alte
sate, deşi atunci Comandamentul general al Transilvaniei s-a opus propunerii
ridicării unui sat pe drumul dintre Cucuraţa către Coşna în principal din
consideraţia că pe acest drum, care trece pe tot parcursul său prin pădure, nu este
loc pentru aşezarea unui sat, deoarece nu există nicăieri apă şi încercările făcute
timp de doi ani de a cultiva ceva grâne în această regiune nu au reuşit şi deci n-ar
putea subzista oameni într-o regiune atât de pustie şi de neroditoare.
32. Bucovina s-a plâns de obligaţia de a produce gratuit fân pentru remonte
şi generalul Enzenberg a dovedit că producţia de fân de aici ar Îngreuia
colonizarea, şi creşterea vitelor şi că ţara este afectată în acest fel, cât şi de alte
lucrări, mai ales la comandamentul de remontă. Se pune Întrebarea cum s-ar putea
rezolva această problemă?
S-a arătat încă în capitolul 8 de ce districtul Bucovinei a trebuit să producă
anual aşa-numitul fân împărătesc şi că această dare s-a introdus de abia la ocuparea
de către ruşi a Moldovei. Prin urmare este vorba de a:
1 . Produce fânul împărătesc după observanţa de până acum, sau să se accepte
echivalentul de dare propus de către ţară de 1 fl. anual pentru fiecare familie
impozabilă sau, însă, să se renunţe cu totul la această dare, care nu corespunde
statu quo-ului.
2 . Dacă depozitul de remontă ar mai putea rămâne în Bucovina, dacă s-ar
renunţa la producţia de fân de mai sus;
3. Dacă menţinerea în timp de pace a unui sau a mai multor depozite de
remontă este avantajoasă serviciului.
ad 1 . După spusele generalului Enzenberg şi după confirmarea de către
Comandamentul general galiţian ar fi în ori ce caz mai bine pentru ţară şi totodată
pentru vistierie, dacă aşa numitul fân împărătesc ar rămâne în sarcina ţării şi să se
accepte banii oferiţi de ţară, anume 1 fl. pentru fiecare familie impozabilă, dacă se
poate presupune că venitul astfe l realizat va fi suficient nu numai pentru a procura
fânul pentru cei 1 000 de cai din remonte, ci şi pentru a acoperi din când în când
cheltuielile pentru c lădirile necesare şi pentru reparaţii. Deoarece însă se apropie
vremea, când proprietarii de pământ trebuie să ştie, dacă se mai face de acum
înainte fânu l împărătesc sau dacă se acceptă compensaţia în bani pentru el sau chiar
se renunţă atât la unul, cât şi la celălalt, pentru ca, dacă nu ar trebui să plătească
pentru creşterea păşuni lor, să-şi prevadă gospodăriile cu mai multe v ite, ar trebu i să
l i se aducă curând la cunoştinţă o declaraţie în această privinţă.
ad. 2. Ner.esarul de fân al Comandamentului de remonte a lui Cavallar este
dej a acoperit pentru anul în curs. În cazul că în Bucovina va fi întreţinut pe mai
de p arte un depo:ât de remontă, n u va exista nici o d i ficu ltate de a cum p ăra lanul
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mereu Ia timp şi nu, de pildă, pe timp de iarnă sau către primăvară; în ori ce caz,
dacă fânul s-ar cumpăra la timp, o porţie n-ar trebui să coste mai mult de 2 kr. Faţă
de propunerea căpitanului de cavalerie Cavallar în problema luării în arendă a
32 sate, pentru a acoperi Ia costuri extrem de reduse remontele existente, generalul
Enzenberg i-a obiectat lui Cavallar că acesta nu se gândise la funcţionarii
economisiţi, din care ar trebui cel puţin 1 6; că supuşii n-ar rămâne cu cele necesare
vieţii lor proprii şi a vitelor, dacă Cavallar, care ar avea în stăpânire terenurile lor şi
le-ar însămânţa cu ovăz; că propunerea de recoltare şi încasări trebuie supuse mai
întâi unei cercetări aprofundate; că în ani răi sau alte nenorociri această speculaţie
ar fi păguboasă şi, în sfârşit, va fi prea dificil să anulezi contractele arendaşilor
prezenţi prin puterea domnească a ţării şi a-i izgoni din stăpânirea lor fără
despăgubire, care s-ar ridica probabil la 40 de procente. Aceste consideraţii sunt
suficiente pentru a renunţa la această speculaţie.
ad 3. Pe timp de pace nu s-a instalat niciodată un depozit de remontă al
vistieriei; numai achiziţia de cai tătăreşti a oferit această ocazie, căci caii de
remontă slabi, tineri şi bolnavi, ca şi caii extrem de slăbiţi sosiţi târziu în toamnă au
iernat în Bucovina cu gândul la rezerva de fân împărătesc, au fost daţi la păşunat în
primăvară, iar dintre aceştia cei deveniţi buni pentru serviciu au fost incorporaţi în
urma dispoziţiilor date în respectivele regimente. Abia către primăvara 1 778
Majestatea voastră aţi binevoit să-i aprobaţi căpitanului de cavalerie Cavallar să
aşeze depozitul de remontă intenţionat în Bucovina, căruia i s-a alăturat de atunci
înainte un Comandament de remontă compus în mod ordonat din diferite
regimente. Este sigur că prin efortul său neobosit de a înfiinţa şi a instrui
remontele, căpitanu l de cavalerie Cavallar a dobândit multe merite în războiul
trecut; acum însă când nici o achiziţie de cai nu este necesară şi armata se va putea
descurca timp de câţiva ani cu caii supranumerari existenţi, i se pare preaînaltului
serviciu că pentru a scuti vistieria de adaosuri şi de alte cheltuieli diferite, care apar
la acest Comandament de remonte din Bucovina, ar fi foarte spomic, dacă acesta ar
fi dizolvat şi fiecare individ ar fi trimis la destinaţia sa anterioară. Înainte de
dizolvare ar fi necesar să se ia următoarele măsuri:
a) Deoarece toţi caii de remontă ai lui Cavallar sunt pe deplin buni de
serviciu, aceştia ar trebui distribuiţi chiar în vara care urmează între regimentele de
la Chevauxlegeri şi Husari; numai caii prea tineri şi slabi, ca şi mânjii existenţi ar
trebui să rămână în B ucovina.
b) Înaintea dezmembrării Comandamentului Cavallar, un Escadron von
Barco ar trebui să intre în Bucovina şi să preia în paza sa remontele şi mânj i i
răm aşi ş i să ducă o contabi l itate separată asupra lor.
c) fntrucât rernonte l e şi mânj i i rămaşi vor ierna probab i l în Rucovina, şi s-ar
putea ca rezerva de fân să nu fie îndestulătour� până în vara n n u l u i 1 7 8 1 , Ofici u l de
apro v i zionare a armatei ar trebui să acorde atenţie ac�stei necesităţi de fân .
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grajdurilor. Cavallar se referă şi la câteva clădiri, hotărârea cu privire Ia acestea
depinzând de preaînalta decizie dacă Comandamentul va rămâne acolo. Dacă se va
executa construcţia, vor trebui să intervină administraţia ţării şi comisarul de
război .
În caz c ă Comandamentul Cavallar ar urma s ă rămână mai mult timp în
Bucovina, toată furaj area ar trebui să se facă de către oficiu! de aprovizionare şi să
fie primită de Comandament contra chitanţă.
Pentru a aprecia în profunzime şi a judeca tot ce s-a prezentat până acum cu
privire la depozitul de remontă Cavallar şi Comandamentul respectiv, va trebui,
după opinia Consiliului aulic de război, să se cântărească cauzele care au dat
naştere atât celor expuse mai sus cât şi consideraţiilor aferente.
1 . Ţăranul din Bucovina ar putea fi stimulat să crească cai, dacă i s-ar
cumpăra remontele; dar, având în vedere că soiul de cai indigeni este mult prea mic
şi că deocamdată creşterea vitelor şi deci şi cea a cailor este limitată de consumul
de fân al remontelor, nu rămâne n ici o şansă ca să se poată cumpăra cai.
2 . Prin Comandament s-ar putea aduce cai buni din Moldova; dar Cavallar îşi
cumpără cai din târgui de la Brodi şi este de altfel în contact cu furnizori armeni.
Aceste două variante pot fi reţinute oricând, chiar dacă Comandamentul de remonte
nu ar rămâne în Bucovina.
3. Caii de remontă tineri pot fi ţinuţi ieftin şi sub bună supraveghere în
Bucovina până împlinesc 5 ani, pentru ca regimentele să primească de-a dreptul cai
complet folosibili.
Dacă ar fi să se plătească ţăranului bucovinean fânul şi robotele de mână şi de
tracţiune, pe care le furnizează Comandamentului de remontă, întreţinerea
remontelor ar deveni tot atât de costisitoare ca şi în Pocuţia, în Transilvania şi în
Ungaria, dar s-ar pune piedici colonizării şi creşterii vitelor în Bucovina; pare să fie
deci mai avantajos să se ţină în una sau în toate aceste ţări un depozit de remontă
proporţional. În acest fel, cumpărarea de cai în Ungaria şi în Transilvania ar fi
stimulată încă pe timp de pace, căci în timp de război se achiziţionează oricum
incomparabi l mai mulţi cai, decât s-ar putea spera să se facă prin achiziţionările lui
Cavallar. Şi în Bucovina s-ar putea să se continue creşterea cailor, în acest fel bani i
a r rămâne î n ţările împărăteşti. Dacă totuşi aceste ţări n-ar putea face faţă din
punctul de vedere al calităţii, atunci s-ar putea face apel la tratativele cu armen i i şi
cu târgui de la Brodi , la care s-a făcut aluzie mai sus şi afară de aceasta dispunem şi
de furnizorul polonez Seltenhoffen, a cărui atitudine a fost lăudată atât de mult de
către Scotti, şi care este gata să ne pună la dispoziţie un număr anual impresionant
în timp de război şi de pace. Dacă depozite de remontă ar fi plasate în Ungaria şi în
Transilvania, contribuţiile şi furajul ar putea fi şi transportate mai uşor, iar
Bucovina ar creşte în locuitori şi vite.
33. Locuitorii Văii Ceremuşului s-au plâns că trebuie să plătească darea
silvică pentru lemnul exportat în Galiţia, dare pe care pe vremuri nu erau nevoiţi
s-o plătească. Se naşte întrebarea dacă n-ar puteafi scutiţi de plata ei.
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Pe vremuri polonezilor nu le era permis să aducă şi să exporte lemn din
Bucovina, dacă n u plăteau pentru o căruţă cu doi cai 612 kr., sub numele de dare
pentru staroste, şi 4 kr. pentru proprietarul terenului. De la luarea sub stăpânire a
Bucovinei, s-au încasat pentru vistierie cei 612 kr. uzuali pentru staroste. Prin
regimul pădurilor, introdus de generalul Spleny în timpul angajării sale în
Bucovina, s-a ordonat printre altele ca şi supusul bucovinean, care duce lemn în
Galiţia, să fie obligat, ca şi galiţien i i, să plătească darea de 612 kr. et 4 kr., ceea ce
s-a respectat până acum. Exploatarea prezentă a pădurilor a adus anual vistieriei
vreo 3 000-4 000 guldeni ; dar pentru a-i i ncasa şi a preveni pe cât se putea
încălcările, au trebuit să fie folosiţi pentru Comandament neîntrerupt 2 ofiţeri şi
1 00 de negradaţi din al doilea regiment de garnizoană.
Cu privire la această dare silvică supuşii ceremureşeni din Bucovina au făcut
plângere încă în anul trecut, cum că din timpul luării în stăpânire au fost obligaţi la
plata acestei dări silvice, pe când pe vremuri, când exportau lemn, vase pentru apă
şi şindrilă în Polonia, nu trebuiau să plătească n imic nici starostelui nici
proprietarului pământului, şi cereau să fie scutiţi cu totul de această dare.
Având în vedere că ţăranul este îndreptăţit să taie şi să comercial izeze lemnul
în ori ce pădure, în afara celor împrejmuite, cauză pentru care la vânzarea bunurilor
pădurile nu erau incluse în preţ, pare nedrept ca supuşii ceremureşeni să fi fost
obligaţi să plătească proprietarului de pământ 4 kr. pentru fiecare căruţă cu 2 cai.
Generalul Enzenberg a sprij init cererea ceremureşenilor, spunând că pe vremuri nu
a existat o dare silvică a supuşilor bucovineni, ci că ea a fost introdusă odată cu
luarea noastră în stăpânire. De aceea supuşii ceremureşeni să fie repuşi în
obiceiurile şi drepturile vechi şi să fie socotiţi liberi de împovărătoarea dare silvică,
în timp ce galiţien i i, care vin să ia lemnul, ar trebui să continue plata respectivă
prezentă, conform cu vechea tradiţie; dar n-ar merita. să întreţii în viitor în legătură
cu această exploatare de lemn un comandament atât de important, ci că ar fi poate
mai bine dacă administraţia ţări i ar intra în tratative cu proprietarii din Valea
Ceremuşului, ca ei să achite vistieriei în schimbul dării pentru staroste o sumă
pauşal anuală.
34. Cum s-ar putea concentra casele împrăştiate din Bucovina şi mai ales
cele ajlătoare în munţi în sate bine aşezate?
Generalul Enzenberg prezintă concentrarea fami l i i lor situate împrăştiat drept
o necesitate, din cauză că aceste familii izolate nu pot ţine văcari şi că, prin urmare,
vitele vagabonde aduc altora pagubă, ceea ce duce la bătăi,. amenzi şi omoruri şi
procese interminabile, de asemenea din cauză că aceste fami l i i izolate nu pot fi
ţinute în frâu în situaţia lor şi obligate să se achite cum trebuie de îndatoririle lor,
deoarece lipsesc căi de comunicaţie de la o localitate şi de la o casă izolată la alta şi
adeseori, la vederea unui soldat sau a unui funcţionar al ţării, o iau la goană şi se
ascund. Generalul Enzenberg mai adaugă că proprietarii de pământ doresc foarte
mult concentrarea fami l ii lor dispersate în sate ordonate, ş i încă, să se procedeze,
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dacă se va putea, cu binele şi, dacă acesta nu ajunge, cu asprimea; în această
privinţă s-au făcut următoarele propuneri:
a) Pentru a construi aceste sate cu cheltuială redusă, să fie rugate satele
vecine ca în zilele de sărbătoare, când nu au voie să lucreze nimic pentru ei înşişi,
printr-o pomană rt? ligioasă să vină în ajutor câteva zile la rând cu robote manuale şi
cărăuşie.
b) Noile sate ar trebui construite la fel cu cele realizate în districtul
bucovinean de către emigranţii secui colonizaţi şi se numesc Isten Szegits şi Fogad
Isten, căci acestea le plac valahilor. Pentru dirijarea lucrărilor însă, va fi nevoie de
2 ofiţeri pricepuţi.
c) Fiecare sat nou va fi constituit din cel mult 70 până la •80 de case, iar
ţăranul va trebu i obligat să-şi construiască graj duri pentru adăpostirea vitelor sale,
pentru ca acestea să nu rămână iarna sub cerul l iber şi să piară.
35. Sunt oare îndatoririle ţăranului din Bucovina faţă de proprietarul
pământului său corespunzătoare, căci fiecare, indiferent dacă are mai multe sau
mai puţine câmpuri, este obligat la aceleaşi prestaţii?
Îndatoririle de până acum derivă de la principele Moldovei Ghika, care a
făcut o lege, ca fiecare zaran sau ţăran, indiferent dacă foloseşte multe sau puţine
câmpuri, este dator să execute următoarele: a) anual 1 2 zile de robotă sau, în
schimb, 2 fl. în bani, alegerea între ele fiind la placul proprietarului; b) zeciuiala
din toate roadele pământului semănate, din fructe şi verdeaţă din grădină, precum şi
din fânul adunat în clăi 1 para sau 1 \12 creiţari per stânjen; 1 găină pe an; d) anual
un tort de aţă în greutate de aproximativ 314 de livră, dar stăpânul nu poate cere
zeciuială de la cânepă şi in; să l ivreze anual la curte 2 care de lemne trase de boi,
dacă (pădurea) nu se află la distanţă de mai mult de 4 ore; /) să execute toate
reparaţiile la cârciumi, la distileriile de rachiu, la mori ş i la digurile iazurilor de
peşte, dar nu să construiască unele noi.
Aceste îndatoriri mai există şi acum; numai zeciuiala pentru fân s-a fixat la
4\12 kr. Generalul Enzenberg este de părere să se facă încercarea, dacă stăpânii
pământului n-ar fi dispuşi ca, în condiţiile care urmează, să cedeze ţăranilor o parte
de teren, cu drept de moştenire, socotind dotarea pentru un ţăran întreg egală cu
câmp pentru 36 coreţe (1 coreţ 1 \12 hectol itri de grâne), pentru o jumătate de ţăran
cu câmp pentru 24 coreţe, şi pentru un om având doar o casă cu câmp pentru 8
coreţe, paj iştea şi păşunea considerându-se cuprinse în acestea. Locul de
construcţie a casei, a grajdurilor, a şuri, a şopronului şi cel pentru grădina casei ar
trebui date de asemenea în proprietatea ţăranului. Dacă stăpânul pământului posedă
păduri, ar fi de datoria sa să dea ţăranului ca şi omului ce are doar o casă lemnul de
care are nevoie pentru folosinţă, în mod gratuit. În sfârşit, ar trebui obligat să
redacteze o scrisoare de cesiune privitoare la această donaţie o dată cu fixarea
graniţelor ei, care se va păstra la administraţie, o copie legalizată trebuind să fie
înmânată ţăranului.
=
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Î n acest caz generalul Enzenberg expune îndatoririle ţăranului faţă de
stăpânul său de pământ precum urmează:
a) Din partea unui ţăran întreg 24 zile de robotă manuală, 24 zile de robotă de
cărăuşie cu o căruţă trasă de 4 boi sau 4 cai şi un argat, din partea unei jumătăţi de
ţăran 1 8 zile robotă manuală, 1 8 zile de robotă de cărăuşie cu o căruţă trasă de două
animale şi cu un argat. Compensarea acestor robote să depindă de bunul plac al
ţăranului şi ar fi evaluată 1 zi de robotă manuală cu 1 O kr., cărăuş ia cu 1 căruţă
trasă de 4 animale cu 30 kr. zilnic şi cărăuşia cu o căruţă trasă de 2 animale cu
20 kr., inclusiv argatul, şi nu cu mai mult. Stăpânul pământului poate pretinde
aceste robote cel mult în rate cvartale şi, în timpul recoltei, nu deodată. Dacă
ţăranul parcurge până la robotă mai mult de 3 mile să i se socotească de fiecare
dată atât pentru dus, cât şi pentru întors o zi de robotă. Dacă robotaşii s-au adunat
într-un anumit loc şi nu se poate lucra din cauza vremii rele, ar trebui să i se
recunoască ţăranului 1 zi de robotă ca lucrată. Ţăranul este obligat să muncească de
la răsăritul până la un ceas înainte de apusul soarelui cu acordarea a 4 ceasuri de
odihnă. Datorită faptului că cei din ocoalele Câmpulungului rusesc şi a celui
moldovenesc, nici nu lucrează pământul şi nici nu au animale de tracţiune, ei
merită la robotă o reducere, ei netrebuind să presteze robote de cărăuşie, iar robota
manuală s-o execute numai pe jumătate.
b) Zeciuiala de la toate soiurile de grâne, verdeţuri şi pomete, adică ce se
cultivă pe câmp, cu singura excepţie a grădinilor de pe lângă case, trebuie dată
stăpânului pământului. Î n locul zeciuielii pentru fân ţăranul va plăti stăpânului
pământului ca bani peşin 4� kr. pentru fiecare stânjen pus în stog.
c) Când repartizarea terenurilor va fi fost întocmită cum s-a arătat mai sus,
toate celelalte îndatoriri de mai înainte ale ţăranului faţă de stăpânul pământului au
încetat cu desăvârşire şi de aceea stăpânul pământului trebuie să se mulţumească
numai cu robotele şi zeciuiel i le atribuite mai sus.
Î n afara robotelor pentru stăpânii pământului, ţărănimea era datoare să
muncească şi pentru principele (domnul) ţării . Până acum robotele domneşti se
prestau gratuit; dar dacă, după noua sistematizare, poporul ţării (ţărănimea) va
trebui să contribuie un adaos bănesc pentru clădiri m i litare şi provinciale, atunci
robotele manuale şi de cărăuşie vor trebui plătite supusului şi anume în felul
următor:
a) S-ar putea prevede pentru fiecare zi de robotă manuală 1 O kr., pentru un
car cu tracţiune cvadruplă pe zi 30 kr., pentru una cu tracţiune dublă 20 kr. pe zi,
inclusiv argatul, dar ar trebui supravegheat ca la muncă să fie puşi oameni maturi şi
nicidecum copii.
b) Dulgherilor dintre oamenii de la ţară, trebuind să fie prezenţi permanent în
timpul construirii, deci neputând să-şi vadă de gospodăria lor, li s-ar putea stabili o
simbrie zilnică de 1 8 kr.
c) Ceea ce priveşte administrarea podvezi lor pentru marşuri de trupe,
artilerie, arme, montură, bolnavi, produse naturale pentru îngrij ire şi alte
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transporturi pentru stat, se va proceda în Bucovina după reglementarea galiţiană a
podvezilor, prin urmare ţăranul să fie plătit corespunzător.
În măsura în care propunerea generalului Enzenberg se referă la robotă şi alte
îndatoriri, Consiliul aulic de război consideră necesar ca, în funcţie de modul în
care Majestatea voastră va hotărî asupra repartizării şi administraţiei districtului
bucovinean, instituţia robotei şi a altor îndatoriri ale ţăranilor cu privire la calitate,
cantitate şi timp să fie în concordanţă cu cele din celelalte provincii ale noastre
învecinate, pentru ca în Bucovina să nu se facă ceva nou, ce ar putea avea o
influenţă nefavorabilă asupra provinciilor învecinate, aşa precum, dacă Majestatea
voastră aţi binevoi să instituiţi cu timpul o miliţie de graniţă, pentru a completa,
după opinia voastră anterior exprimată, lanţurile grănicereşti până la Polonia,
generalului Enzenberg însă să-i impuneţi ca în urma propriei sale propuneri sus
menţionate, în care oferă stăpânilor de pământ să treacă în proprietatea supuşilor
lor unele terenuri, să se gândească dacă nu ar fi posibil ca în acele case de supus,
unde este un bărbat de care serviciul de grăniceri se poate dispensa, robota şi
zeciuiala datorată de casă stăpânului pământului să fie compensată în bani de la
vistierie, adică din veniturile districtului, iar cu aceşti bani împreună cu simbria
pentru munca prestată la Cordon să i se acorde un soi de dotare de serviciu, fără a
încărca însăşi stăpânirea.
Acestea sunt punctele principale privitoare la Bucovina, pentru a deschide
drumul şi de a aj unge la căile şi m ij loacele unei organizări ş i exploatări utilizabile a
districtului; punctele care necesită neapărat o hotărâre prea-înaltă rapidă sunt cele
care se referă la cartografiere şi la conscripţie sau la instituirea fasiunilor şi,
respectiv, a stării populaţiei, la reglementarea impunerilor, la colonizarea
armenilor, în sfârşit, l a hotărârea dacă bucovinenii să livreze în continuare fânu l
sau se poate accepta acel 1 fl. per familie oferit sau c a această dare s ă înceteze cu
desăvârşire.
A vând în vedere că districtul bucovinean pare să fie potrivit pentru ameliorări
ca, de pildă, mineritul, spălarea aurului, înfiinţarea unei fabrici de piele, a unor
cocturi de potasă şi de salnitru (salpetru), a unei mori de hârtie, săparea mai m ultor
fântâni, înfiinţarea unei organizaţii de pompieri, şi alte astfel de obiective
poliţieneşti, s-a considerat că încă nu este vremea să se întreprindă ceva în aceste
privinţe, iar acum se propune să fie lăsate exclusiv în seama administraţiei ţării,
care să facă propuneri în această privinţă, ţinând seama de condiţiile locale şi de
ocaziile de a interveni, şi să iniţieze cele necesare la faţa Jocului.
Rugăm de asemenea pe Maiestatea voastră ca să ne comunice opinia şi
dorinţa ei dacă, după ce veţi fi luat prea-înalta Voastră hotărâre după ce aţi analizat
prezentul protocol al Comisiei, generalul Enzenberg şi comisarul principal de
război Wagmuth pot reveni imediat de aici la posturile lor sau să rămână mai
departe la Viena.
V iena, 1 5 aprilie 1 780
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Două dintre observaţiile la sistematizarea Bucovinei
făcute ulterior de general-maior Enzenberg, feldmareşalul-loct.
baron Schroder şi Comis. princ. de război Johann Franz Wagmuth
redactate la 1 6 iunie 1 780 la Lemberg
Original. (Registratura Guvernului împărătesc regesc al ţării Bucovina)

Cum ar fi dacă o parte (a Bucovinei) ar reveni Galiţiei, iar cealaltă
Transilvaniei?
Conform poziţiei ei, partea de la graniţa cu Galiţia până la râul Moldova ar
trebui dată Galiţiei, iar partea restantă mai mică începând cu râul Moldova până la
graniţa cu Transilvania, acesteia. Gen-maior baron v. Enzenberg a examinat din
nou, după revenirea sa de la V iena conform însărcinării primite, această regiune şi
a conchis că oricum slabul regiment al 2-lea de infanterie valah s-ar putea extinde
şi întări în partea sus-menţionată. În cazul acestei militarizări ar trebui răscumpărat
numai satul Valea Seacă de la mănăstirea Slatina din Moldova şi celelalte
6 localităţi menţionate în Protocol de la mănăstirea bucovineană Voroneţ.
Cum era reglementată în trecut impunerea în Bucovina şi ce nivel de
impunere va fi introdus în noua sistematizare?
Conform conţinutului său, Protocolul propune pentru fiecare stare un alt n ivel
de impunere. Dar cum, pe de o parte anul militar 1 780 a şi trecut pe j umătate, iar,
pe de alta, înaintarea fasiunilor va cere mult timp, este părerea noastră prea-supusă
şi modestă că pentru anul în curs, în care ţărani i au fost şi mai sunt oricum
împovăraţi cu multe robote gratuite, să se menţină vechiul nivel de i mpunere şi
numai ocolul Câmpulungului rusesc să plătească prin graţia Voastră, în locul
contribuţiei, a setinei şi a desetinei şi, în general, a tuturor dărilor, numai pauşalul
dej a aprobat de 1 000 de ducaţi pe an. În ceea ce priveşte însă evreii, nu obiectăm
ca să fie trataţi încă în anul în curs la nivelul de impozitare care le-a fost atribuit.
Mai este necesar să spunem ca evreimea să fie înregistrată de către un ofiţer de
încredere ajutat de un furier şi de 2 persoane din cahal, celui dintâi înmânându-i-se
banii datoraţi şi celu i de-al doilea un adaos.
În Bucovina se află până la 800 de familii de evrei, dintre care 400 erau aici
înainte de ocupaţia rusească; cum pot fi ei împuţinaţi, având în vedere că ei
împovărează ţara?
Deoarece reglementarea şi împuţinarea evreilor n-au o legătură esenţială cu
operaţia de sistematizare a Bueovinei, ci cu menţinerea ei îndelungată devine zi cu
zi mai dăunătoare bunei orânduieli, statului şi colectivităţii, ar depinde numai de
prca-înalta

hotărâre,

dacă

con fnrrn

cu

con ţinutul

Protocolului

Comisit:i,

adm i n i straţia interimară să întreprindă desfi inţarea evreilor. Această desfiinţare o
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considerăm obiectivul principal atunci când după reglementarea celorlalte
probleme ale B ucovinei multe piedici vor fi fost înlăturate.
Mănăstirea Horecea din Bucovina ridică pretenţii asupra veniturilor de pe
urma trecerii peste podul de vase de la Cernăuţi peste Prut prin prezentarea a
două privilegii din partea principelui Moldovei Grigore Ioan şi a urmaşului său
Grigore Ghika (Gika) Alexandru, din care rezultă că acestei mănăstiri i s-au
acordat din cauza sărăciei, conform anunţului din anul 1 778, încă acum /0 ani,
veniturile de trecere pentru ameliorarea stării ei. Deşi ei construiseră încă din
anul 1 775, la comanda expresă a locotenent-colonelului Mieg de la marele Cartier
general cu multă cheltuială un pod de vase, li s-au tăiat în anul 1 777 veniturile şi
construit un pod de vase împărătesc. De aceea mănăstirea roagă confirmarea
acestui privilegiu sau acordarea altui echivalent, în schimbul veniturilor de
trecere.
Î n această privinţă observăm cu adâncă supunere următoarele:
a) Conform conţinutului acestor privilegii această donaţie nu poate fi socotită
o fundaţie, căci a fost făcută abia după 1 768; în plus de aceasta, că fiecare principe
nou era l iber să confirme sau să anuleze privilegiul.
b) Deoarece Jura Fluviorum îi revin pretutindeni principelui ţării, principele
arendaş fiind temporar, nu avea puterea să acorde privilegii decât pentru răstimpul
vieţii sale, căci nu putea dona drepturile domneşti ale ţării fără aprobarea Porţii.
Din aceste motive generalul de intendenţă conte Siskowicz a dat în anul 1 776
ordinul de construire a acestui pod de vase cu aprobarea Consiliului aulic de război,
care s-a încheiat în anu l 1 777, iar banii pentru trecerea peste pod au fost
contabilizaţi la vistierie. Pare riscant să se ţină seama de sus-amintitele privilegii,
căci şi alţii care au avut în trecut drepturi de trecere în Bucovina, s-ar pune negreşit
în m işcare.
Din această cauză Comandamentul general galiţian a respins la 4 august 1 778
cererea mănăstirii Horecea. Dar deoarece mănăstirea susţine că în anu l 1 775 a fost
obligată să construiască cu multă cheltuială din ordinul locotenent-colonelului
Mieg u n pod de vase, despre care însă nu se ştie nimic precis pe aici, generalu l
Enzenberg va ancheta cazul şi v a raporta c u bunăvoinţă ca, dacă indicaţiile s e vor
dovedi corecte, să se acorde mănăstirii semei pro semper o oarecare despăgubire
pentru sus-menţionatul pod.
Lemberg, la 1 6 iunie 1 780
Johann Franz Wagmuth
Ob. Comm.

Freyh. von SchrOder
F. M. L.
Enz�nbcrg
G. M .
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Concluzie

Ne oprim aici cu publicarea documentului intitulat Protocol, redactat de fapt
şi în alte variante de unicul ofiţer superior austriac de înalt rang, Karl von
Enzenberg, care a comandat unităţi valahe de graniţă din Transilvania, învecinate
cu nou-creata Bucovină, baronul cu convingeri reformatoare radicale, uneori
uimitoare, cum ar fi realizarea unei reforme agrare, fapt care a creat chiar
suveranului său porecla de "împărat al ţărani lor" . Ca şef al unei guvernări de tip
mil itar, a încercat să realizeze pe cât posibil idealurile sale pe un teritoriu infim,
sprij inindu-se cu încredere pe înrudirea ideologică cu suveranul său. Ca de obicei,
realitatea diferă mai mult sau mai puţin, spre bine sau spre rău de proiectele ideale.
Sper să mai am puterea ca într-un articol viitor să pot descrie realitatea ce a
reflectat de fapt înfăptuirile intenţiilor reformatoare ale iosefinismului şi să
urmăresc împreună cu cititorul în ce măsură urmele lor se mai manifestă.
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Mihai Bej inariu, Doru Guşu, Monografia Liceului Militar ,. Ştefan cel Mare ",
ediţia a 11-a, îmbunătăţită şi adăugită, Iaşi, Editura Trinitas, 2002, 528 p. +
8 planşe cu fotografii.
Î n multitudinea d e monografii sectoriale d i n impresionanta bibliografie consacrată Bucovinei
se disting câteva realizări ce privesc şcolile din provincie: Anton Norst, A/ma mater Francisco
Josephina. Festschrift zu deren 25 jtihrigem Bestande, Czernowitz, Pardini, 1 900; Eusebie Popovici,
Din istoricul Liceului ., Ştefan cel Mare " din Suceava, 1860-1 935, Suceava, Editura Societăţii
"
"Şcoala Română , 1 935; Dragoş Rusu, Constaqţ.in Botezat (coordonatori), Liceul de Stat Siret. Pagini
documentare, Siret, 1 987 (lucrare amplă, rămasă din păcate în manuscris, cuprinzând şi o secţiune de
Memorialistică: impresii, portrete, amintiri, autobiografii şi biografii); Petru Bej inariu (coordonator),
Compendiu istoriografic al Liceului Teoretic .. Eudoxiu Hurmuzachi " din Rădăuţi, 1872- / 99 7, Iaşi,
Editura Bucovina, 1 997; Paul Leu, Colegiul Naţional .. Ştefan cel Mare " Suceava, voi. 1. Etapa
austriacă, Suceava, Editura Euroland, 2000 (prima parte dintr-o proiectată trilogie monografică
urmărind "să umple golul creat, în ultima j umătate de secol, de politica obstrucţionistă a unor
"
culturnici comunişti locali şi să integreze în circuitul culturii române " imaginea şcolii [de] pe
"
parcursul celor 1 40 de ani de existenţă rodnică , după cum precizează însuşi autorul lucrării); Valeria
Popescu, Ioan Popescu, Şcoala Călugăriţa - ieri şi azi, Rădăuţi, Editura Septentrion, 200 1 .
P e lângă acestea, de-a lungul timpului, se publică studii ş i articole consacrate unor şcoli/licee
din Bucovina şi Universităţii din Cernăuţi în diverse periodice româneşti şi germane, semnate, printre
alţii, de Constantin Morariu, Heinrich Lagler, Filimon Taniac, Dimitrie Dan, Victor Olinschi,
Agripina Tarnovieţchi, Gheorghe Pălămărescu, Emilian Voiuţchi, Constantin Loghin, Ioan Puiul,
R.Fr. Kaindl, Peter Tomaschek, August Nibio, Olga Naida, Nicolae Tcaciuc-Albu, Rudolf Wagner,
Erich Prokopowitsch, Mircea Grigoroviţă, Victor Dobrescu, Alexandra Lozinschi. Î n lucrarea sa
Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina, inaugurată la MUnchen, în 1 966, Erick I3eck le
consemnează cu acribie, oferind utilizatorilor interesaţi date şi informaţii de ansamblu, acoperind
peste un secol de preocupări în domeniu.
Î n această tradiţie se înscrie, ca realizare notabilă, lucrarea publicată de praf Mihai Bej inariu
şi col. (r) Doru Guşu, Monografia Liceului Militar ., Ştefan cel Mare ", ediţia a 11-a, îmbunătăţită şi
adăugită, Iaşi, Editura Trinitas, 2002, 528 p. + 8 planşe cu fotografii.
Î n Motivaţie, autorii precizează că "elaborarea şi publicarea monografiei - ca încercare - nu-i
"
un capriciu şi nici un moft. Demersul decurge din raţiuni istorice şi pragmatic-şcolare . Acesta "se
vrea un document sumă, care, surprinzând obiectiv geneza, evoluţia şi rezultatele încorporate în
valoarea absolventilor într-o istorie de aproape opt decenii ( 1 924-2002), cu o pauză de opt ani, să
sugereze contribuţia de necontestat a Liceului la permanenta înnoire a braţului înarmat al ţării" .
Lucrarea valorifică documente de arhivă, mărturii ale foştilor elevi şi profesori într-o încercare de
" tratare unitară, cu respectul cuvenit continuităţii şi adevărului, pentru demnitatea instituţiei şcolare şi
a slujitorilor ei intraţi deja în arhivă sau aflaţi în preajma acesteia".
Din raţiuni impuse de istorie, de politica oficială, de conjuncturi ori mentalităţi şi practici
comuniste (" drama liceului, suprapusă celei naţionale pentru anii 1 940-1 945, hiatusurile de
continuitate funcţională, împingerea nereuşită spre uitarea începuturibr, caducitatea multor
"
informaţii, alături de lipsa voită a altora" ), istoria Liceului Militar " Ştefan cel Mare este del imitată
de autori în trei etape: 1 ) începuturile - înrădăcinarea şi intrarea pe rod ( 1 924-1 940);
2) dezrădăcinarea - pribegii impuse şi dilema între "a fi şi a nu fi " ( 1 940- 1 952); 3) rcînfiinţarea
( 1 953) şi o nouă strămutare ( 1 956) aproape de origini, într-o nostalgie mută către restaurare, mai
pregnantă şi îndreptăţită după 1 990 (p. 6). "Nota sentimentală ce se degajă pe alocuri - precizează
autorii monografiei - nu constituie broderie estetică, ci componentă structurală intimă, trăită şi nu
inventată, tără de care monografia n-ar fi decât o însumare de anuare" . Astfel gândilă şi realizată,
Monografia Liceului Militar "Ştefan cel Mare ", după ediţia din 1 994, este dedicată împlinirii a 80 de

Analele Bucovinei, X, 1, p. 337-354, Bucureşti, 2003
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

338

Cărţi. Reviste

2

ani de la înfiinţarea Liceului la Cernăuţi, prin Decretul Regal nr. 3 889, promulgat la 25 noiembrie
1 924 de către Regele Ferdinand şi a 500 de ani de la trecerea în veşnicie a patronului şcolii,
domnitorul Ştefan cel Mare.
Monografia Liceului Militar ,. Ştefan cel Mare " îşi structurează cuprinsul în şapte capitole:
!. Liceul militar in sistemul de învăţământ al Armatei Române, p. 1 2- 1 7; Il. Itinerar istoric, p. 1 8-73;
lll: Procesul instructiv-educativ, p. 74- 1 84; IV. Organizarea şi incadrarea liceului, p. 1 85-346;
V. Serviciile şi zestrea şcolii, p. 347-3 58; VI. Elevii . . . frumoase punţi intre trecut, prezent şi viitor,
p. 359-389; Vll. Situaţia şcolarizării elevilor şi promoţiile de absolvenţi, p. 390--5 22.
Bibliografia cuprinsă în Notele de la sfârşitul fiecărui capitol, bogata iconografie şi condiţiile
grafice îngrijite întregesc valoarea monografiei, subliniată, de altfel, în diverse aprecieri reunile sub
titlul Din ecourile asupra primei ediţii, p. 8-1 1 , toate actuale: "o monografie nu numai temeinic
documentată, extraordinar de densă în informaţii şi date care recuperează şi conferă fluenţă şi
credibilitate unui trecut frământat şi plin de reuşite, dar şi pătrunsă de fiorul unor trăiri şi experienţe";
realizarea monografiei se numără printre primele tomuri obiectiv redactate pe această temă" ; pe
"
"
baza documentelor şi a participării directe a autorilor a fost reconstituită, veridic şi emoţional, odiseea
liceului de la Cernăuţi până la Câmpulung-Moldovenesc"; într-o "sensibilă cronică de gând şi de
suflet" , autorii "au reuşit pe deplin, aducându-ne în faţă, într-un stil ce îmbină fericit tratarea
ştiinţifică, exactă, cu portretizarea literară, sentimentală, istoria a şapte decenii de existenţă a
prestigiosului locaş de învăţământ" ; " o carte de istorie", "nu numai de istorie a unei instituţii,
integrată organic în istoria oştirii, în istoria ţării, cât istorie trăită de oamenii şcolii, povestită,
împărtăşită cu rigoare şi căldură"; "o contribuţie valoroasă pe tărâmul istoriografiei militare" , prin
care se " recuperează un munte de învăţătură".
Monografia Liceului Militar ,. Ştefan cel Mare " este o realizare meritorie, pe nedrept trecută
sub tăcere ori chiar ignorată (vezi Târgui de carte" anual de la Suceava), oferind istoriografiei
"
contemporane un izvor valoros de date şi informaţii. La o nouă ediţie, pe lângă extinderea
documentării (avem aici în vedere şi fondurile din arhivele încă inaccesibile cercetătorilor) s-ar
impune o atenuare a discursului encomiastic la " profiturile de azi/în devenire apropiată" în beneficiul
echilibrării acestora cu cel al profilurilor didactice de ieri". Fragilitatea criteriilor ( minimum 30 de
"
"
ani serviţi în Liceul M ilitar" ), "motivele documentar-arhivistice" (până la un punct) ori soluţia unui
"
" itinerar de referinţă (p. 262-265) nu justifică în nici un fel expedierea unor nume deloc comune ori
ale unor personalităţi: Teodor Balan, Constantin Brătescu, Traian Cantemir, Petru Caraman, Ioan
Cârdei, Nicolae Grămadă, Dan Hulubei, Paul Leu, Vladimir Nichitovici, Miron Nicolescu, Eugen
Pohonţu, Anghel Popa, Dragoş Protopopescu, Constantin Şandru, Vladimir Trebici, Emilian Ţopa,
Pan Vizirescu, care au funcţionat o vreme aici.

Vasile 1. Schipor

Petru Bejinariu, Biologi de seamă din Bucovina, IV, Iaşi, Editura "B ucovina" ,
2003, 224 p.
Editura "Bucovina" din Iaşi publică cel de al IV-lea volum din seria Biologi de seamă din
Bucovina, sub semnătura profesorului Petru Bej inariu.
Structura actualului volum are un aspect eterogen, din intenţia vădită a autorului de a
subordona strălucirea şi performanţele înaintaşilor demersului imperativ a celor care, în pragul
mileniului III, sunt chemaţi să vegheze la sănătatea planetei.
Academicianul Liviu Ionesi deschide lucrarea printr-un Cuvânt înainte, pentru ca apoi, în
Prefaţă, autorul să-şi mărturisească intenţia: " Stăruinţa noastră a dorit să capete forma unei sinteze
privind cercetarea biologică din Bucovina şi care să fie de folos oricărei persoane animate de cerinţa
cunoaşterii unor biologi din acea::;tă parte: de \nrll".

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

3

CăJţi. Reviste

339

Î n cele 16 citate selectate ca preambul, autorul reuşeşte să contureze dimensiunea planetară a
îngrijorării unor biologi, filozofi sau sociologi pentru viitorul Terrci. Î ntr-unul d intre acestea,
cunoscutul naturalist Alexandru Borza afirmă: " Lipsa de cultură, nepriceperea, răutatea, tembelismul
"
ruinează necontenit şi la noi frumuseţile peisajelor şi monumentelor naturii .
În capitolul Reputaţi oameni de ştiinţă despre dezechilibrele ecologice, sub semnătura unor biologi
contemporani, găsim luări de poziţii autorizate privitoare la dezechilibrele care pun în pericol mediul
înconjurător. Amintim câteva dintre acestea: Omul, societatea şi mediul înco'1furător acad. Constantin
Toma; Ecologia şi societatea - prof. univ. dr. Aurel Ardelean; Necesitatea protecţiei ciuperci/ar în
România - prof. univ. dr. Mihai Mititiuc; Alimentaţia, demografia şi resursele - ing. dr. Mihai Cristea;
Pregătirea ecologică - componentă a personalităţii omului modern - prof. Petru Bejinariu etc.
Cel mai consistent capitol este cel care dă şi titlul căJţii, în care sunt dezvoltate cele 20 de
monografii ale unor biologi din Bucovina. În ordinea tratării lor acestea sunt: Mihai 1. Constantineanu,
Fritz Netolitzky, Marina Huţu, Radu Gh. !chim, Mircea Hatman, N icolai Pomohaci, Nicolae Florcscu,
Peter Tanzel, Nicolae Paşcovici, Dragoş Scripcaru, Eugenie Turenski, Mihai Prodan, Ştefan Negru,
Conrad Malinovschi, Vasile M. Duran, Ilie Saghin, Petru Brega, Margareta Dracinschi, Iosif Lepşi şi
lorgu Toma.
Petru Bejinariu este autorul a şase dintre monografii, profesorii universitari Constantin Toma,
Mandache Leucov şi Constantin Filipescu semnează câte o monografie. Ceilalţi autori sunt cunoscuţi
profesori de biologie din Rădăuţi şi Câmpulung-Moldovenesc, dintre care îi amintim pe lfrim
Popescu, Mircea Coroliuc, Adrian Botezat, George Istrate şi Mihai Bejenariu.
Într-un inspirat articol, cercetătorul ştiinţific Ovidiu Bâtă şi Petru Bejinariu fac o succintă
prezentare a rezervaţiilor naturale din Bucovina istorică, deci şi a celor aflate astăzi pe teritoriul
Ucrainei. Acestea sunt împălţite în rezervaţii geologice, forestiere, floristice şi mixte.
Ultimul capitol, intitulat Note de lector, oferă autorului prilejul să propună cititorului o lectură
mai relaxată asupra problematicii actuale a protecţiei mediului înconjurător. Este prezentată revista de
educaţie ecologică şi ocrotire a naturii " Ecos" , tipărită de Editura "Cultura" din Piteşti, prin efortul
eroic al unor împătimiţi ai naturii. În finalul lucrării, autorul îşi oferă voluptatea justificată de a cita
opiniile unor prestigioşi biologi despre volumul publicat anterior.
Biologi de seamă din Bucovina, volumul IV, avându-1 drept autor pe profesorul Petru
Bej inariu şi colaboratori prestigioşi, adaugă o nouă contribuţie la întregirea unui tablou al
personalităţilor bucovinene din domeniul biologiei, care şi-au legat viaţa şi opera de pământul sfânt al
Bucovinei istorice.
-

Sorin Trelea

Gherasim Putneanu, Tămâie şi exil. Dialoguri despre pribegia fraţilor, Botoşani,
Editura Gea, 2003, 268 p.
P.S. Gherasim Putneanul, pe numele de mirean Ion Cucoşel, se naşte la 30 mai 1 924, în
localitatea Bogdăneşti-Suceava. Este al cincilea şi singurul băiat, după patru surori, în familia lui
Constantin şi a Mariei Cucoşel, originară din satul Ciumuleşti, astăzi Vadul Moldovei. Î ntr-un
accident de muncă în pădure, unde lucra pentru a asigura existenţa familiei, îi moare tatăl şi, rând pe
rând, trei dintre surori. În satul natal al mamei, unde aceasta se întoarce cu copiii, urmează şcoala
primară ( I 93 I - 1 938), păstrând o caldă afecţiune învăţătorului Gheorghe Jitaru. La vârsta de 14 ani, în
toamna anului 1 93 8, pleacă Ia Schitul Boureni-Iaşi pentru a deprinde rânduiala cântărilor bisericeşti.
Aici, îl are ca profesor pe renumitul duhovnic Vartolomeu Dolhan. Din lipsa posibilităţilor materiale
pentru susţinerea examenelor necesare Ia Şcoala de Cântăreţi de la Mănăstirea Neamţ, se înscrie Ia
Şcoala de Radiotelegrafişti din laşi ( 1 942-1 943) şi este încorporat în armată, participând la operaţiuni
militare după evenimentele din 23 August 1 944. La 23 aprilie 1 945, este demobilizat şi se întoarce în
satul natal.
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După o matură chibzuinţă, la 1 iulie 1 945 intră în obştea Mănăstirii Neamţ, ucenicind în
preajma unor mari duhovnici: Teofil Boghean, Gherasim Cârjă, Dionisie Creţu, Vasian Iosub,
Damaschin Trofin. La 23 martie 1 946 depune voturile monahale, primind numele Gherasim. Î n
acelaşi an, la 1 septembrie este hirotonit ierodiacon de către arhiereul Valerian Moglan. Î n februarie
1 949 ierodiaconul Gherasim se înscrie la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamţ, unde îi sunt
profesori, în primii ani, cei cinci arhierei exilaţi aici: Emilian Antal, Partenie Ciopron, Atanasie
Dincă, Eugeniu Laiu şi Pavel Şerpe. După "risipirea" arhiereilor, îi sunt dascăli alte nume de prestigiu
ale Teologiei româneşti, profesori distinşi, părinţi trăitori cu adevărat şi veşnic vrednici de pomenire:
Sofian Boghiu, Benedict Ghiuş, Ghenadie Niţoiu, Nicodim Sachelarie, Andrei Scrima, Petroniu
Tănase. Aici, după o practică veche, învaţă totodată meseria de culegător manual/zetar, sub ascultare
la tipografia mănăstirii. La 1 1 noiembrie 1 952, la propunerea consiliului profesoral al Seminarului
Monahal Superior, este hirotonit întru ieromonah.
Î n perioada 1 953-1957, Gherasim Cucoşel frecventează cursurile Institutului Teologic
Universitar Bucureşti, susţinându-şi licenţa cu teza Catalogarea şi prezentarea manuscriselor
româneşti din Mănăstirea Secu, sub îndrumarea ştiinţifică a preotului Gheorghe Moisescu. La
1 august 1 957, proaspătul licenţiat este numit egumen al Mănăstirii Neamt şi, totodată, profesor la
Seminarul Teologic de aici. Î l cunoaşte acum pe scriitorul Mihail Sadoveanu, care îşi petrece
împreună cu familia vacanţele la Vovidenie, în casa confiscată de la Mitropolitul Bucovinei Visarion
Puiu, condamnat în contumacie de regimul comunist din România şi trăitor în exil, în Franţa. În
perioada 1 962-1 976, este staret şi arhimandrit (din 1 965) la Mănăstirea Putna, aproape pustie după
Decretul 4 1 0/ 1 959. Aici, desfăşoară activităţi extrem de utile: reorganizarea Muzeului, salvându-i
tezaurul cultural-artistic, organizarea marilor serbări prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la zidirea
mănăstirii, restaurarea întregului complex mănăstiresc: biserica, turnul-tezaur, turnul "Eminescu",
clopotnita, chiliile. Î ntre anii 1 977- 1 985, Arhimandritul Putnei Gherasim Cucpşel este ales arhiereu
vicar la Arad. La 1 ianuarie 1 985, arhiereul Gherasim Hunedureanul este numit episcop misionar
responsabil cu problemele stiliştilor din Moldova. Î n acelaşi an, la 17 noiembrie este detaşat ca
arhiereu vicar la Episcopia Buzăului, cu titlul Gherasim Vrânceanul. De la 1 iulie 1 992, este transferat
ca Episcop vicar la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.
La Rădăuţi, în cel mai rodnic popas arhieresc, P.S. Gherasim Putneanul participă la festivitatea
de canonizare a Cuviosului Leontie de la Rădăuţi şi a Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi
"
Stănt (2 iulie 1 992), organizează un muzeu etnografic-religios la Mănăstirea "Stăntul Gheorghe din
"
Cămârzani-Vadul Moldovei, îndrumă prin înţeleaptă "împreună lucrare şi fără de odihnă "dragoste
"
lucrătoare viaţa Eparhiei, ia parte activ la viaţa culturală a Bucovinei. Î n spiritul marilor tradiţii ale
Ortodoxiei Româneşti, tipăreşte acum cărţi cu o largă adresabil itate: Catalogarea manuscriselor
româneşti din Biblioteca Mănăstirii Secu ( 1 994), În duhul evlaviei ortodoxe ( 1 999), Cuvinte şi
tâlcuiri arhiereşti ( 1 999), Mierea din drumul pelinului. Convorbiri după vecernie (în colaborare cu
Constantin Hrehor, 2000), Iarba din roata amurgului. A lte convorbiri de seară (în colaborare cu
Constantin Hrehor, 200 1 ), Precizări tipiconale (2002). Continuând vechea tradiţie a mecenatului,
sponsorizează cărţi utile: Vasile M. Sandu, Monografia satului Vadu-Moldovei (1 995),
Ierom. Nicodim Grosu, Întâmplări auzite şi povestite de părintele Cleopa ( 1 999), Gheorghe Jitariu,
Viaţa unui dascăl (2000), Serapion Blaga, Prinţesa Tamaz. Floriile, V/ada şi fiul ei (2000),
Virginia B ârleanu, Moştenite din bătrâni, din români, din oameni buni (culegere de folclor din
Vadul Moldovei, 200 1 ), Constantin Hrehor, Pianul înzăpezit (versuri, 2002). De-a lungul anilor,
publică peste 1 50 de articole în periodice cu profil teologic şi laic din Iaşi. Timişoara, Suceava,
Buzău, Cluj, Sibiu, Rădăuţi, bucurându-se de o largă apreciere profesională şi în viata publicP
încununată de înalte distincţii şi consacrată internaţional prin includerea în DILu:lopedia Who 's Who.
Sub egida Editurii Gea, P.S. O herasim Putneanul tipăreşte la Botoşani, în colaborare cu
preotul-scriitor Constantin Hrehor, Tămâie şi exil. Dialoguri despre pribegia fraţilor. Structural,
cartea se înscrie într-un ciclu, alături de Mierea din drumul pe/inului. Convorbiri după vecernie şi
Iarba din roata amurgului. Alte convorbiri de seară. Cum precizează într-o Zicere prefaţatoare
"
Constantin Hrehor, Tămâie şi exil este o carte necesară, pe care o datorăm unui "monah integru şi
"
apare într-un "timp jefuitor şi judecător , inaugurând în Bucovina o direcţie tematică. Într-o vreme a
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monologului generalizat, ocolind constant marile probleme, lucrurile esenţiale şi spiritul cntJc,
dialogul face substanţa acestei lucrări - eveniment editorial al anului în Bucovina şi caldă pledoarie
pentru restituirea istoriei confiscate.
"
Cartea Tămâie şi exil apare la sugestia unui "monah îmbunătăţit , părintele Pctroniu Tănase,
egumenul Schitului Prodromul din Athos, răspunzând "orizontului de aşteptare'' al unui public
interesat de literatura sfătoas!l, pitorească, sapienţial!l, evocatoare". Arhiva prodigioasă a
"
P.S. Gherasim Putneanul reconstituie şi de această dată momente tulburătoare dintr-o jumătate de
veac frământat. Cele 1 25 de pagini ale "dialogurilor despre pribegia fraţilor" evocă "perioada tristă,
consemnată în secolul şi mileniul trecut, când regimul comunist a dispus izgonirea din mănăstiri a
vieţuitorilor consacraţi vieţii monastice, transformând lăcaşurile de închinare în instituţii cu destinaţie
profană, fără nici o legătură cu credinţa" (p. 8). Î n acest fel, cartea umple un gol în istoria
monahismului românesc şi, deopotrivă, în istoriografia recentă consacrată represiunii comuniste din
România.
Autorul, martor "consacrat şi trăitor în universul monastic" la evenimentele dramatice, când
răul a intervenit programatic în societatea civilă românească, evocă mai întâi câteva momente din
istoria şi viaţa monahală (ca instituţie permanentă şi necesară Bisericii), personalităţi ale
monahismului românesc - candelă nestinsă de rugăciune către Dumnezeu, pildă de sfinţenie şi
"
sprijin duhovnicesc pentru popor în vremuri de restrişte" (Ioan Casian, Cuviosul Gherman din
Dobrogea, Dionisie cel Smerit). Consacrată aplicării Decretului 41 O din 1 959, elaborat în spiritul
Directive/ar N.K.V.D., din 2 februarie 1 947, lucrarea prezintă situaţia mănăstirilor din ţară după al
doilea război mondial, valorificând datele din cartea Biserica Ortodoxă Română sub regimul
comunist, 1 945-1989, voi. l, semnată de Radu Ciuceanu, referate, rapoarte, note informative şi de
anchetă, evidenţiind politica dură a regimului comunist privind compromiterea monahismului
românesc (acuzaţii politice şi de imoralitate, diversiuni politice, supraveghere atentă), politică pusă în
aplicare începând din octombrie 1 958, din iniţiativa lui Alexandru Drăghici.
Prin aplicarea Decretului 41 O din 1 959, stăpânirea atee de tristă amintire, declarând război lui
"
Dumnezeu şi Bisericii Lui, a avut ca ţintă principală monahismul, i-a confiscat bunurile materiale, i-a
golit mănăstirile de monahi, pe care i-a arestat şi izgonit, împiedicând totodată pe doritorii de viaţă
"
duhovnicească să intre în mănăstire (p. 1 5-1 6). Un "regim de amară amintire a dorit să-I înlocuiască
pe Dumnezeu cu omul politic" (p. 29), a dorit să anihileze activitatea monahismului, fără scrupule",
"
apelând la "metode şi torturări meschine" (p. 29), umplând închisorile în care numeroşi clerici şi buni
creştini, care au suferit şi au murit ca martiri în iadul roşu" (p. 3 1 ) Cu aplicarea Decretului 4 1 O din
"
"
1 959, s-a dezlănţuit o furie barbară şi iconoclastă , o "furibundă expresie de răutate" faţă de "o lume
"
modestă, care şi-a acceptat umilinţa prin cele trei voturi definitorii, retrasă în meditaţie şi lucrare a
virtuţilor, nepreocupată de violenţă, nepericuloasă" (p. 28). Pentru că timp de veacuri mănăstirile au
fost în România modele de cultură, de disciplină şi sfinţire" (p. 3 1 ), regimul comunist a urmărit "să
"
stăvilească aceste activităţi şi a trecut la ofensivă imediat": naţionalizarea şi cedarea unor terenuri,
scăderea numărului călugărilor, restrângerea activităţii atelierelor mănăstireşti, desfiinţarea unor
schituri şi mănăstiri, desfiinţarea seminariilor monahale.
Scrisorile integrate în gramatica dialogului, încărcate de tânguirea monahilor şi monahiilor,
memorialistica, b iografiile de monahi exilaţi (precum monahia Antonia Hoidrag, p. 69-76) ori
depoziţiile cutremurătoare (Tecla Afloarei, p. 79-83, Patriei a Codău, p. 98-1 02), unele mărturii
publicate în periodice (Răzvan Surcel, Mărturii inedite privitoare la aplicarea Decretului 41011959,
p. 84-97) şi observaţiile naratorului-martor evidenţiază faptul că regimul comunist a uzat de studii
"
serioase pentru a pune în practică satanicul său plan" (p. 53). Acesta cuprindea, în ingineria sa
malefică, practici de import, perfecţionate în laboratoarele terorismului comunist: compromiterea
unor persoane, acuzaţii politice şi de imoralitate, etichetarea monahilor corecţi, serioşi drept mistici
"
"
şi periculoşi pentru ţară (p. 53), viclenie şi perfidie în formularea unor articole pentru completarea
Decretului 1 77 din 4 august 1 948, privind regimul general al cultelor religioase.
"
Punerea în aplicare a satanicului plan , prin Decretul 4 1 0 din 1 959, a provocat un dezastru
"
ce a declanşat râuri de lacrimi în întreaga ţară, fapt concretizat în sute de poezii, în care îşi vărsau
"
durerea, suspinul şi plânsul neîncetat după mănăstirile părăsite mulţi vieţuitori sublimaţi de anonimat"
.
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(p. 54), mulţi dintre ei bătrâni, neputincioşi, fără sprij in. Cei izgoniţi, astfel, din schituri şi mănăstiri
au plecat acasă, pe baza unei declaraţii semnate forţat. Exilaţii sunt urmăriţi îndeaproape de Miliţie şi
"
Securitate. Pentru ei viaţa în " lumea zgomotoasă devine exil, pribegie, înstrăinare muncită neîncetat
"
de dorul mănăstirii şi plângere " de dorul lui Iisus , o închisoare cu trăirea dureroasă a sărbătorilor şi
praznicelor împărăteşti, un neostoit zbucium sufletesc, nostalgie după viaţa călugărească, frică de a
"
stărşi în " pământ străin . La fel ca poporul evreu în vechime, exilaţii duşi în robie îşi vindecă prin
"
cântec suferinţa. " La apa Vavilonului, jelind de Ţara Domnului , petrec în plângere, fără mângâiere.
"
Fecioarele îndurerate ale Sionului închis, aruncate în "străinul Babilon , hulite, "fără nici un
"
"
crezământ , îşi petrec viaţa mizer, "ca nişte roabe în veşminte sărăceşti , plângând "plânsul neamului
"
întreg , aflat el însuşi într-o nestărşită pribegie pe "marea de păcat"' a lumii.
Î n Anexele cărţii Tămâie şi exil sunt reproduse documente utile: adrese oficiale, tabele cu
vieţuitorii care au plecat şi rămas în diferite mănăstiri (Putna, Suceava, Neamţ, Secu, Văratec,
Măgura-Ocnii), precum şi unele situaţii ale monahilor izgoniţi (p. 1 28-145). Microantologia lirică
(p. 146-247) cuprinde texte-document, ilustrând un moment dramatic din viaţa monahală a veacului
"
"
trecut, o sensibilitate umană ultragiată, comunicând "dorul după veşnicie , "dorul slant după pustie 
"
"combustie enigmatică în făptura cugetătoare (Constantin Hrehor): Suspinul unei Sihăstrii,
p. 1 46- 1 5 5 ; Rugăciune de laudă şi cerere, p. 1 55-1 62; Sosit-au ceasul despărţirii, p. 1 62- 163 ;
Rugăciunea despărţirii, p. 1 64-1 78; Căutarea lui Dumnezeu, p. 1 79-1 88; Scrisoare de Ziua Învierii
Domnului, p. 1 88-1 95; Mănăstirea Văratec, p. 1 95-20 1 ; Reîntoarcere, p. 20 1 -204; Rugăciune de
mărturisire şi de lăsare în voia Lui Dumnezeu, p. 204-2 10; Ultimul popas la Mănăstirea Agapia
Veche, p. 2 1 1 -2 1 6; Plâns de pribegie, p. 2 1 6-2 1 8; Codrule, iubitul meu, p. 2 1 9-220; Codrule,
prieten drag, p. 22 1 -222; Nostalgie, p. 222-224; Rămâi cu noi, p. 224-227; Rătăcind pe meleaguri
străine, p. 227-23 1 ; Dorul de căsuţa mea, p. 233-234; Cea de pe urmă despărţire, p. 234-242;
Regretul în ultima clipă a plecării din Sfântul Lăcaş, p. 242-245 ; Cuvinte ale unui Sfânt Părinte către
clevetitori, p. 245-246; Rugăminte, p. 246-247.
După cum precizează coautorul cărţii, " fără multă gramatică şi fără riguroase legi ale
prozodiei, mărturiile epice şi în versuri, culese de pioşi îndrăgostiţi de l iteratură simplă ori puse la
dispoziţie de supravieţuitori [ . . . ] , sunt mărturii sensibile'', constituind pentru acel timp "singura formâ
"
de exprimare a suferinţei, a nostalgiei după viaţa monahală trăită în mănăstire (p. 1 07), salvate
"
"
miraculos, contribuţii la arhiva unui "folclor călugăresc , prin care râzbate "istoria celor mici ,
încărcată de subiectivitate şi, deopotrivă, de autenticitate.
Un valoros corp iconografie, p. 248-267, acoperă ca discurs complementar o jumătate de secol
din istoria Bisericii Ortodoxe Române, 1 946-2003 .
Reconstituind pe baza unor documente diverse şi memorialistic istoria unor ani întunecaţi,
autorul cărţii Tămâie şi exil crede că, "fără a exagera, Decretul 4 1 0, pentru monahism a fost mai
"
devastator decât un râzboi (p. 68). Concluzia sa aparţine cercetătorului onest: " Istoriei nu i se poate
închide gura. Chiar dacă îi tac limbiţile o vreme, nu-i tac pentru totdeauna. [ . . . ] Istoria va spune ce
trebuie spus, cu amănunte, fără a putea fi mituită, coruptă. [ . . . ] Regimului comunist nu-i era de-ajuns
exilul vieţuitorilor din pacea mănăstirilor, de la slujba tărnâii, nici desfiinţarea mănăstirilor, ci şi
"
înstrăinarea de destinaţia fireasca a lăcaşurilor (p. 1 03 ).
Cartea P.S. Gherasim Putneanul, realizată în colaborare cu preotul-scriitor Constantin Hrehor,
este o "contribuţie cu valoare istorică, aducând în prim-plan un moment tragic din viaţa Bisericii
"
româneşti, pe nedrept şi nemotivat ocolit încă , o contribuţie valoroasă la marea " cronică a
"
"
izgonirilor , realizată mai presus de toate ca "datorie faţă de confraţii Crucii şi Î nvierii , împlinind,
dincolo de restituire, şi un însemnat rol instructiv, în spiritul vechii tradiţii cronicăreşti de la noi: "Tot
.
ce s-a spus, s-a spus nu din imaginaţie, ci din întâmplări ad evărate ale acelor vremuri [ . . . ], să se
"
înteleagâ cum a fost altădată în societate şi în viaţa monahală (p. 1 24, 1 2 1 ). Extinderea investigaţiei
pe această temă asupra întregului spatiu românesc, valorificarea tuturor documentelor de arhivă
(unele încă inaccesibile cercetătorilor) rărnân însă, din păcate, în sarcina unor cercetări viitoare, ca
obiective ce privesc patrimoniul cultural şi moral al românilor din veacul trecut.
Vasile 1. Schipor
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Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004. Portret în legendă, Suceava, Editura
M uşatinii, 2003 , 252 p.
În pofida unei tranziţii haotice, c u efecte dezastruoase ş i î n viaţa noastră culturală, î n Bucovina
Uudeţul Suceava) se dezvoltă o piaţă a cărţii. Cu toate disfuncţionalităţile din acest subsistem (cadru
legislativ nestimulativ, distribuţie/circulaţie dirijată, întârzierea apariţiei serviciilor noi, dorite de
diverşi utilizatori, marketing defectuos, fragi litatea spiritului critic, lipsa unei burse a cărţilor, sistem
clientelar de finanţare, de premiere şi promovare etc.) şi în Bucovina se realizează o notabilă
producţie de carte. Salonul Literaturii Române din Bucovina, organizat recent la Suceava,
evidenţiază, în primul rând, bogăţia de carte tipărită în provincia în care "trăiesc oameni şi cărţi"
(Paul Celan), interesul, dragostea şi respectul publicului cititor pentru carte, în pofida sărăcirii
galopante a categorii lor sociale pentru care cartea a fost şi este încă o investiţie prioritară.
Dintre apariţiile editoriale ale acestui an, prin multe calităţi ale sale, se individualizează
volumul I al unei trilogii omagiale: Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004. Portret in legendă. Rostul
tipăririi volumului este cuprins în Închinarea vieţuitorilor Sfintei Mănăstiri Puma, sub patronajul
căreia apare: "Prin acest Portret in legendă, aducem prinos de mulţumiri, laude şi smeritele noastre
închinăciuni Soarelui Moldovei, slăvitului Voievod, celui ce a biruit duşmanii creştinătăţii şi viaţa şi-a
pus-o în slujba Domnului Hristos, celui cinstit şi iubit ca un părinte, ocrotitorul neamului românesc, la
500 de ani de la fireasca strămutare la locaşurile de veci" .
Realizată sub îngrij irea P.C. Melchisedec Velnic, stareţul S fintei Mănăstiri Putna, cartea este
tipărită cu binecuvântarea Î .P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, el însuşi cgumcn şi
stareţ la Putna ( 1 957-1 96 1 ), vrednic muzeograf şi neîntrecut ghid al acesteia ( 1 964-1 974), care
semnează Cuvântul inainte: "Legendele cu privire la persoana şi faptele slăvitului Voicvod Ştefan cel
Mare au fost ţesute de mintea şi evlavia poporului nostru după ce B inecredinciosul Domn s-a
strămutat la veşnicele locaşuri. Chipul său sufletesc ne-a fost zugrăvit în cuvinte de cronicarul
[Grigore Ureche] : «ce după moartea sa până astăzi îi zic sfăntul Ştefan-Vodă, nu pentru suflet, ce este
în mâna lui Dumnezeu, pentru că el a fost om cu păcate, ci pentru faptele lui vitejeşti pe care nimeni
din Domni nu I-au ajuns»".
Î n legendele despre Ştefan cel Mare se subliniază înţelepciunea, bunătatea, spiritul de dreptate,
dragostea de ţară, dragostea de om, dragostea de Biserică, de gedinţa neamului şi, o dată cu acestea,
dragostea de Dumnezeu. Toate izbânzile sale le atr.ibuie pOterii, ajutorului lui Dumnezeu şi nu
priceperii sale, în schimb înfrângerile le atribuie păcatelor sale. În această mărturisire poporul nostru a
văzut în Ştefan cel Mare pe creştinul adevărat, luându-1 ca exemplu de trăire în orice împrejurare a
vieţii; în această mărturisire poporul nostru a văzut pe omul smerit, pe omul pregătit în orice clipă să
apere cu preţul vieţii sale credinţa şi glia strămoşească.
Legenda nu este o plăsmuire fantastică a vieţii şi faptelor unui om, ci o înfăţişare a unei
realităţi care scapă puterii de înţelegere deplină a minţii omeneşti. Dacă privim cu luare-aminte la tot
ce este în jurul nostru: oameni şi faptele lor, natura cu legile ci, înţelegem înţelepciunea şi bunătatea
lui Dumnezeu pe care o arată şi o dă omului temător de El.
Ştefan cel Mare, viaţa şi faptele sale sunt ca nişte taine care scapă puterii minţii de a le înţelege
pe deplin; în viaţa şi faptele sale simţim prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu. Câteva clipe petrecute în
faţa mormântului său de la Putna sau în faţa h!!.rţii Moldovei cu cetăţi de apărare şi sfintele biserici şi
mănăstiri ctitorite de slăvitul Voievod au darul să ne descopere mai bine, mai adevărat, chipul
luminos al marelui Domn.
Cartea Ştefan cel Mare - Portret în legendă este un omagiu de cinstire a slăvitului Voievod
adus de obştea Mănăstiri i Putna sărbătoririi celor 500 de ani de la strămutarea Soarelui Moldovei la
locaşurile de veci unde Măria Sa se roagă neîncetat pentru toţi cei ce cred şi mărturisesc prin fapte
dragostea de glia strămoşească şi B iserica neamului nostru românesc" (p. 7-8).
În Argument, acad. Virgil Cândea subliniază "marea însemnătate spirituală" a legendelor
populare consacrate lui Ştefan cel Mare, relevanţa lor istorică şi rosturile adevărurilor profunde pe
care le transmit. Din această perspectivă, ocolită o vreme de " educaţia laică, pozitivistă, refractară
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valorilor spirituale", " legendele, cuvintele celor bătrâni se cuvin întârnpinate şi meditate cu respect,
nu numai ca vestigii ale trecutului păstrate de amintirea binecinstitoare a credincioşilor, dar şi ca
mărturii ale cugetării şi trăirii duhovniceşti a românilor de altădată. La o asemenea experientă ne
îmbie cartea de fată" (p. 9-- 1 3).
Cele 83 de texte, exclusiv legende populare, din această antologie sunt grupate în opt
capitole/secţiuni, pe criteriul tematic: Copilăria Voievodului, p. 1 7-42; Înţelepciune şi sfinţenie,
p. 43-95; Ştefan cel Mare şi sihaştrii, p. 97-1 48; Ctitorii, p. 1 49-- 1 6 1 ; Vremi de cumpănă, p. 1 63-202;
Pe aici a trecut Ştefan Vodă, p. 203-2 1 1 ; Oamenii Măriei sale, p. 2 1 3-234. Acestea sunt frecvent
însoţite de note bibliografice şi comentarii cu caracter istoric, infrapaginale, iar la sfărşit au precizată
sursa de unde se reproduc. Lor le urmează un Glosar, p. 235-245 şi Bibliografia utilizată (volume şi
periodice), p. 246-247. Volumul, realizat în condiţii grafice elegante, este bogat ilustrat cu
reproduceri după tablouri, gravuri româneşti şi străine, desene şi vignete, integrate armonios în
structura şi cârnpul semantic al mesajului.
Secvenţele narative ale legendelor despre Ştefan cel Mare formează un ansamblu care
învederează o biografie exemplară. Tradiţiile despre Ştefan cel Mare transmise prin legendă tind să
realizeze un Bildungsroman, în care materialul legendei interferează deseori cu elemente din literatura
cultă. Ca peste tot în legenda istorică, Ştefan cel Mare apare în ipostaza de erou eponim, de civilizator
şi întemeietor de forme culturale, care întronează ordinea în viata socială. Manifestând preferinţe
pentru portretul clasic, naratorii anonimi sunt tributari modului de portretizare cunoscut din
istoriografia secolelor XVII-XVIII. Modelul la care fac apel povestitorii populari este cel neculcean.
În spaţiul legendei, Ştefan-Vodă apare ca domn ("domn mare întru toate", "cel mai mare domn al
Moldovei", "domnul cel vestit"), împărat ("împărat vestit de curajos şi lăudat de oameni pentru
hărnicia şi tragerea de inimă ce o avea către ţara lui" , "împărat mare şi fără seamăn", "împărat mare şi
vestit"), print şi crai ("craiul moldovenilor").
Formarea sa, "devenirea întru devenire" (Constantin Noica) este ilustrată admirabil de autorii
antologiei. Sub semnul atotputemiciei tradiţiei orale ("aşa se aude din oameni vechi şi bătrâni", "într
adevăr nu se ştie, numai oamenii aşa povestesc"), ipostazele eroului se impun mai cu seamă prin
singularizare, ca procedeu general în folclor: "unul singur a fost Ştefan-Vodă şi, dacă a fost să fie om
mare, a dat semne de mic" . "Copil bun, cu frică şi credinta lui Dumnezeu", "voinic şi amarnic",
"
"
" frumos şi ghiznovat în copilărie, Ştefan deprinde "resturile cele cu temei ale tării . Cutreieră tara în
lung şi în lat, să aleagă locuri pentru biserici şi mănăstiri, să cerceteze păsurile creştinilor, să-i ajute pe
cei nevoiaşi şi să şadă " la pilde şi la tâlcuri " cu bătrânii inteligenti. De la sihaştrii muntilor învaţă să
devină "omul lui Dumnezeu: smerit, îndurător, cu dreptate" : "Totdeauna să cinsteşti pe Dumnezeu,
totdeauna să-i înalţi laudă de mărire şi orice lucru vei începe, fie neînsemnat sau mare, totdeauna să-I
începi cu gândul la Dumnezeu, [ . . . ] totdeauna să faci câte o mănăstire sau o biserică spre lauda şi
mărirea lui Dumnezeu, de la care vei primi ajutorul, puterea şi virtutea vitejească şi întru cinstea
sfinţilor, căci numai aşa ţi-i ajunge ţinta cea dorită de tine şi de poporul ce-l vei avea sub stăpânirea şi
scutul tău".
"
"Amarnic în vreme de război , în vreme de pace Ştefan-Vodă este blând şi bun: "nu se pornea
de acasă [la luptă] până nu însura 24 de flăcăi şi mărita 24 de fete, dându-le tuturor averi şi făcându-i
pe toţi gospodari ", "celor săraci le da bani şi moşie; tot aşa şi celor viteji şi cu credinţă către domn",
"celor năpăstuiţi şi asupriţi le făcea dreptate, aşa că-n ţara lui era numai belşug şi toate cele de
mulţumită"; "cununa, boteza şi petrecea la cumetrii alături cu tăfanii'', "era gospodăros, având
podgorii vestite, pe lângă toate curţile lui şi la moşiile lui erau gospodării ca acelea, că nu mai aveau
pereche" . De aceea "oamenii îşi puneau chiar şi viaţa pentru ţară şi legea lor, că pe atunci mergea
treaba altfel! Românul de pe timpul acela nu se lăsa, ca acum, călcat in picioare de orice venetic ticăit
şi flămând şi de nişte prizăriţi şi bătuţi de Dumnezeu" . "Mare la minte şi cu chibzuială", "mare în sfat
şi in fapte, cum n-a mai fost altul ca el şi poate nici nu va mai fi vreodată", .,mare în fapte şi virtuţi",
"
"nedomolit şi tare , "asemenea Domn nu s-a arătat la un neam decât numai atunci când Dumnezeu şi-a
intors către el mila" . Astfel, Ştefan-Vodă a devenit "sufletul de viaţă, cheagul românesc" .
Despre el " lumea crede că n-a murit, fără s-a înălţat la cer cu trup cu tot, ca să-şi dea sama de
faptele lui bune şi creştineşti" . "Neadormitul Ştefan-Vodă, meşterul neîntrecut în războaie" in
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credinţa marelui său neam ritualic rămâne şi dincolo de marginile vremelniciei " norocul ţării sale
învrăjbite" . În Rai, " sufletul lui Ştefan stăpâneşte toate sufletele" ; are puterea de a descoperi şi
pedepsi pe "hoţii care fac moarte de om" . Duhul lui umblă pe pământ, mai cu seamă când "naţia
noastră-i în cumpănă mare", cârmuind şi povăţuind oştirea noastră. Numele lui se pomeneşte până şi
în descântece, având "puterea de alungat duhurile rele şi feluritele boli primejdioase''. Naratorul
popular este încredinţat că "marea lui umbră va pluti peste noi în adânca viitorime, ca un duh
apărător", ca "o icoană de îmbărbătare".
Studierea legendelor ("măiastre izvodiri") din această antologie, ca de altfel a tuturor
legendelor noastre, duce la cunoaşterea gândirii şi a istoriei populare, a mitologiei şi a credinţelor, a
artei narative a poporului român. Naratorul popular dispune şi aici de un registru de mijloace pentru a
releva "dispoziţiile caracteriale" ale personajului. Şi aici se manifestă predilecţia sa pentru portretul
moral. Datele informaţionale singularizează, construind un personaj ideal. La fel ca toţi marii
povestitori din toate timpurile, naratorul popular de legende foloseşte judecata directă, sub forma unor
comentarii sau prin adjective descriptive, fi ind interesat de transmiterea unei cantităţi de informaţii cu
o mare economie de mijloace. Maniera narativă este colocvială, tonul, familiar. Pretutindeni,
naratorul de acest tip nu este preocupat atât de valoarea estetică a discursului, ci de a pune în valoare
secvenţa-cheie a legendei, apelând pentru aceasta la resursele limbii vorbite.
Discursul său este colorat arhaic şi regional: berghelit ("urâţit"), a căptuşi ("a pedepsi"), a
chibzui, chimpoşit ("migălit"), colop ("pălărie" ), crămăluit ("necăjit, scârbit"), dănac ("băieţandru "),
durdură ("belea, necaz"), ghiznovat ("poznaş"), holcă (" larmă), a horhăi (" a orbecăi, a rătăci"),
hultuit ("altoit"), jitărie, lucină (" luminiş"), a mântui ("a termina"), a oblici ("a bănui "), odaie ("sălaş
pentru lucrătorii agricoli"), olăcar (.,curier călare"), pârdalnic (" afurisit"), prisne ("curat,
neamestecat"), a prubului ("a presupune, a potrivi"), a şugui (" a glumi "), ticăit ("nevoiaş" ), vadea
("termen"), varvar ("barbar"). Epitete, comparaţii şi superlative stilistice sporesc forţa comunicării:
"
" bălan, cu ochii albaştri gânditori", "priviri ca de catran , "se arăta în tot locul ca o icoană de
îmbărbătare" , " voinic şi amarnic", "năzdrăvanul năzdrăvanilor", "bătaie straşnică", ,.cumplită
încleştare", "fire vicleană şi de tot ticăloşită" , "se potrivea de minune", "petrecanii ca acelea", "amar
de bănet", " a bătut amarnic", "amar de sânge vărsat" . Pe lângă inversiunile arhaice (venit-au,
a/ungatu-i-au, scoborâtu-s-a), expresiile plasticizează comunicarea, ca marcă a oralităţii: a intra
vârtos la gânduri ", ,. a lăsa năpârca spurcată a fricii să-i intre în sân ", .. a-şi trage sufletul ", .. a da o
mână de ajutor ", .. a-şi pune viaţa pentru ţară şi lege ", ,. a fi omul lui Dumnezeu ", ,. a o lua raita ", .. a
se pune cu Ştefan în poartă ", ,. a da buzna ", ,. a-şi lua mila de la cineva ", .. a-şi căta în altă parte oaie
de tuns şi vacă bună de muls ", ,. a lua pe cineva ca din oală ", a-i merge cuiva buhul ", .. a lua cu
hapca . Acelaşi rol îl au şi proverbele inserate în naraţiune: .. rana dacă se deschide, anevoie se
închide ", ,. dă-mi, Doamne, mintea românului cea de pe urmă ", ,. omul /a nevoie se cunoaşte ", ,. ursul
nu joacă de voie şi nevoia-i mare belea ", ,. omul, de-i nărăvit rău, tot la rău e gândul său ", ,. turcu-i
lup bătrân şi nu uită degrabă drumul ce duce la stână ", ,. numai pe ciobanul fără câine lupu-l lasă
fără pâine ", ,. decât toată vara cioară, mai bine-o zi şoim în ţară ", .. cum are naş copilaşul, aşa are
naş şi naşul ", ,. unde capul nu deznoadă, este vai ş-amar de coadă ".
Examinarea legendelor în legătură cu spaţiul, ca element structural al epicului, conduce la
observaţii la fel de interesante. Naraţiunea folclorică fixează în acest tip de legendă un topos populat
cu personaje care aparţin preponderent spaţiului terestru prin toponime cu relevanţă pentru istoria
colectivităţii: Branişte, Bucătăria, Cănţălăreşti, Chetreşti, Ciofeni, Ciortăria, Coseşti, Fântâna
Doamnei, Frumoasa, Gârceni, Izvorul lui Ştefan Vodă, Lipnic, Movila Bortoasă, Oprişeni, Podul
Arenilor, Podul Harapului, Poiana Cârnului, Poiana Tătarilor, Tinoasa, Vadul Turcilor, Valea Rea,
Varniţa. Î n unele legende istorice din această antologie întâlnim şi personaje ale lumii celeste, care
influenţează benefic destinul eroului civilizator: îngeri, Sfântul Gheorghe. Aici supranaturalul nu are
nimic terifiant. Sensibilitatea naratorului îşi vădeşte preferinta pentru miraculosul hiperbolic, fiind
mai rar interesată de tipul "exotic" ori " instrumental ştiinţific" .
Legendele antologate în volumul Ştefan cel Mare şi Sfânt. 1504-2004. Portret în legendă
ilustrează geniul artistic al poporului român, oferind informaţii şi date valoroase etnologiei,
antropologiei şi istoriei culturii. Într-o lume a "valorilor răsturnate" , neinteresată de recuperarea
..

"
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"
"duratelor adânci ale memoriei culturale, educată într-o jumătate de veac ateu departe de rânduiala
lucrurilor esenţiale şi de tradiţiile vechimii şi străvechimii noastre, ceremonialul povestirii mai
dăinuie ca promisiune a unei sărbători fascinante a devenirii în zodia creştinătăţii, accesibilă, din
păcate, mai cu seamă celor iniţiaţi. Tot mai puţini şi ei, tot mai însinguraţi "subt vremuri" cu
orizonturi închise.
Vasile !. Schipor

Emilian Drehuţă (coordonator), Oameni sub vremi la Baineţ. Cronică, 1 490-2003,
Bacău, Editura Agora, 2003, 206 p.
Sub egida Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Emilian Drehuţă
(coordonator) tipăreşte lucrarea Oameni sub vremi la Baineţ. Cronică, 1490-2003. Coordonatorul
volumului s-a născut la 2 martie 1 93 1 . Este primul dintre cei patru copii din familia lui Ilie şi a
Eudochiei Drehuţă, familie de români aparţinând unei adevărate "dinastii ", cu rădăcini desprinse
dintr-un neam aşezat în Baineţ, pe la 1 850. După şcoala primară din satul natal, unde are învăţători
deosebiţi, ca Dionisie şi Domnica Cijevschi, dintr-o generaţie strălucită care a contribuit la progresul
satului românesc, se înscrie la Şcoala Normală din Cernăuţi, aflată în refugiu la Siret, după ocuparea
părţii de nord a Bucovinei. La risipirea acestei prestigioase şcoli româneşti, rămâne în Siret, unde
studiază la Şcoala Tehnică de Administraţie Economică. După absolvirea acesteia, urmează cursurile
Facultăţii de Finanţe şi Credit din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti ( 1 952-1956).
La Bacău, unde este repartizat după absolvirea facultăţii, Emilian Drehuţă lucrează în
domeniul controlului financiar, îndeplinind după 1968 funcţiile de director şi director general Ia
Direcţia Finanţelor Publice. După pensionare, se dedică literaturii economice şi activităţii de expertiză
contabilă.
În calitatea sa de preşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina Filiala Bacău, Emilian Drehuţă contribuie, începând din 199 1 , la promovarea valorilor culturii şi
civilizaţiei româneşti din acest colţ de ţară marcat dramatic de o istorie vitregă.
Cum aflăm din Cuvânt înainte, p. 7-8, din nota redacţională de la pagina 1 78 şi din Cuvânt de
încheiere, p. 202-204, ideea realizării unei monografii a localităţii Baineţ a apărut cu 1 6 ani în urmă,
din perspectiva împlinirii a 500 de ani de la prima atestare documentară a aşezării: 1 5 martie 1 490.
Un colectiv entuziast, constituit atunci pentru realizarea monografiei, a finalizat o primă variantă,
Florile şi fructele timpului la Baineţ, a cărei dactilogramă a fost multiplicată în 50 de exemplare. În
climatul tensional al anului 1 990, sărbătorirea celor cinci secole de existenţă a Baineţului n-a mai avut
loc. Înfruntând dificultăţi diverse, unele insurmontabile, iniţiatorii monografiei continuă însă
documentarea, adăugând la puţinele izvoare scrise "amintiri, mărturii sau creaţii literare care
completează istoria satului, cel puţin pentru ultimele două generaţi i", cu speranţa că vatra lor va
supravieţui şi va avea în viitor "o monografie mai documentată şi mai inspirat scrisă", oglindind "pe
deplin imaginea satului î� decursul istoriei " şi având mai presus de toate rolul de a-i apropia pe
oamenii acestei aşezări " la bine şi Ia rău", într-o "lume care se înstrăinează" tot mai mult de memoria
şi conştiinţa ei etnică şi genealogică.
Oameni sub vremi la Baineţ. Cronică, 1490-2003 se apropie prin structură de alte câteva
lucrări asemănătoare consacrate unor iocalităţi din Bucovina: Ion Popescu-Sireteanu (autor principal
şi coordonator), Sirezul - vatră de istorie şi cultură românească, Iaşi, Editura Omnia, 1 994, 464 p. +
3 planşe cu hărţi şi Gheorghe Rusu (coordonator), Sadova - satul cu oameni frumoşi ", însemnări
"
monografice, Câmpulung-Moldovenesc, Biblioteca "Mioriţa" , 1 999, 1 20 p. + 8 planşe cu fotografii.
Cuprinsul acestei ediţii oferă utilizatorului interesat informaţii şi date valoroase în cadrul celor trei
capitole: Istoria Baineţului, p. 9-44; Cronici, jurnale, evocări şi alte producţii literare, p. 47- 1 76;
Album cu date biografice, p. 1 77-20 1 .
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Cel dintâi capitol, semnat de Emilian Drehuţă, prezintă coordonatele geografice şi spirituale
ale localităţii, semnificaţiile şi evoluţia oiconimului, instituţii, dinamica demografiei, arhitectura
tradiţională, ocupaţii, folclor, evenimente, familii şi personalităţi, destinul satului, marcat dramatic în
ultimele şase decenii şi mai cu seamă astăzi, la întâlnirea sa cu viitorul. Din oferta celui de-al doilea
capitol, pentru valoarea documentară deosebită menţionăm subcapitolele Cronica şcolii din Baineţ,
p. 47-6 1 , acoperind prin extrasele operate intervalul 1 5 octombrie 1 884 - 3 1 august 1 947 (consemnarea
"
"momentelor dureroase la despărţirea germanilor de români , în 1 8 noiembrie 1 940, reprezintă o
impresionantă pagină de civism), Sărbători, tradiţii şi preocupări la Baineţ în decursul unui an,
p. 74-93; Istoria unei familii, p. 94- 1 0 1 (amintind, plăcut, de Cartea neamurilor, invocată de Vasile
Boca în Monografia satului Botoşana, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 200 l ), Evenimente trăite la
Baineţ, p. 1 1 1-1 1 7; Jurnal canadian, p. 1 1 8- 1 30 ("Am folosit lumina zilei şi poziţia privilegiată de la
geam pentru a admira contribuţia oamenilor din ţările care urmează României, spre vest, în a-şi
ordona spaţiul de parcă tot privind de la mari înălţimi şi-au făcut proiectele de organizare a teritoriului
şi tot de acolo au hotărât cum să fie mai bine" ; "Primim în vizită mai mulţi băcăuani care ne roagă să
luăm în bagajul nostru câte un pacheţel pentru părinţii lor cărora le duc dorul. Îi privim cu admiraţie;
sunt tineri, frumoşi, inteligenţi, cu profil profesional căutat în Canada. Constat pe viu cât de defectuos
gestionează politicienii români inteligenţa naţiunii. Oamenii noştri bine pregătiţi sunt nevoiţi să ia
calea exilului "; "După schimbarea avionului pentru Bucureşti, am avut şansa unui cer senin care ne-a
pennis să admirăm rigoarea cu care este administrat teritoriul fiecărei ţări din drumul nostru. Sosit
deasupra teritoriului României, constaţi, cu regret, un peisaj în care pădurile sunt răvăşite prin tăieri
anapoda, terenuri necultivate, munţi despăduriţi supuşi eroziunilor, cursuri de apă neamenajate.
localităţi înşirate în spaţii care nu îngăduie măsuri de urbanizare. Cred că şi Dumnezeu priveşte cu
mâhnire că nu reuşim să gospodărim cu vrednicie spaţiul ce ne-a fost hărăzit pe pământ"); Oare şi
veşnicia poate muri?, p. 1 3 5- 1 39 ("Declinul satului meu începe într-o zi de luni, 1 8 noiembrie 1 940,
cu repatrierea locuitorilor de origine germană care constituiau aproape o jumătate din populatia
comunei. [ . . . ] Pe lunga şi repedea rampă a destinului, vălătucul declinului se rostogoleşte fără
oprelişte. [ . ] Am sperat ca după evenimentele ce au avut loc în decembrie 1 989 să se producă un
reviriment care să impulsioneze o activitate de refacere şi aşezare a lucrurilor în matca lor firească.
Dar, pe lângă faptul că acest lucru nu s-a produs, declinul de care am vorbit mai sus, glisează mai
departe. Dacă colectivizarea a însemnat înmormântarea satului românesc, acum după revoluţia
anticomunistă, el începe a fi înmonnântat a doua oară. Scos din mină, fabrici, ţăranul orăşenizat, ajuns
şomer, se decuplează de la toate ţevile civilizaţiei (lumină, gaze, apă etc.) pentru că nu le poate plăti şi
- ca un fiu al satului (rătăcitor, ca după colectivizare) - se întoarce în satul cu părinţii bătrâni şi
sărăciţi, reîmproprietăriţi, fără mijloace de lucru şi unelte, ajunşi la proverbiala «sapă de lemn».
Modernizarea nu are de-a face cu satul fără doctor, punct farmaceutic, cămin cultural, bibliotecă,
şcoală civilizată. În locul acestora azi au apărut buticuri cu fel de fel de mărfuri contrafăcute, băuturi
otrăvitoare, discoteci cu muzică străină, beţii cu bătăi şi crime, de către aceiaşi oameni ai satului pe
care i-a părăsit proverbiala omenie a satului românesc. Acest sat care are azi buticuri, dar nu are
fierării (covălii), cârciumi pe toate drumurile, dar nu are moară, n-are croitori sau pantofari, deşi cei
plecaţi din sat şomează la oraş, mai grav încă: n-are rotari nici lăcătuşi care să repare puţinele unelte
primitive aflate în gospodăria săteanului. Iată chintesenta realităţilor de azi, valabile în mare măsură şi
pentru satul meu natal. De multe ori, îmi pun întrebarea: Oare nu cumva unora dintre cei ce îşi vâră
nasul în destinele naţiunii noastre le convine sărăcirea şi înstrăinarea de trecutele şi frumoasele tradiţii
ale poporului nostru, umblând chiar aici unde «s-a născut veşnicia>> şi de unde începe «talpa ţării))?
Nu cumva se încearcă colonizarea unei faune noi prin care să se desfigureze portretul etnopsihologic
cunoscut deja în lume?
Faimoasa teză comunistă ce-şi propunea «apropierea satului de oraş)), fără a respecta
specificul, i-a fost fatală săteanului. Fatalitatea îl unnăreşte în continuare. Restituirea haotică, vicleană
şi în batjocură a pământurilor luate de C.A.P. sau de Stat, a readus în lumea rurală patima şi ura,' lupte
şi judecăţi între părinţi şi copii, între fraţi şi neamuri sau 1-a întors pe bunul gospodar la agricultura
Evului Mediu. Durerea mare rezidă în aceea însă că [la] peste 1 4 ani scurşi de la revoluţie nimeni nu-i
spune să se oprească şi să se întoarcă la aceea ce a fost odată. Din când in când apar in mass-media
. .
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unii guvernanţi (indiferent de culoare!), cu fanfaronade goale, cu promisiuni fW'ă bani şi fW'ă nici o
acoperire.
Astfel, de prea multe vrăjmăşii şi vicisitudini naturale şi istorice ce s-au abătut şi asupra satului
meu natal, acesta, tot mai micuţ din an în an, neputincios şi vlăguit, izolat prin această sârmă
ghimpată care i-a tăiat cărările înspre Cernăuţi şi zona ocupată a Bucovinei, părăsit de nevoie chiar de
unii din oamenii lui, se mută încetul cu încetul în «deal Ia ţintirim», îndesând movilele şi crucile
plantate Ia căpătâi "); Bucovina şi Baineţul în imagini, p. 1 56-1 70 (unele reproduceri sunt veritabile
documente de epocă).
Capitolul Album şi date biografice întregeşte lucrarea, infăţişând pe criteriul alfabetic, prin
câteva date de fişier, personalitatea celor care "au reprezentat cu demnitate locul de baştină" acolo
unde "destinul i-a purtat în lume" . Noi " investigaţii şi stăruinţe" îl vor îmbogăţi, cu siguranţă,
apropiindu-1 de plenitudinea unei idei inspirate şi generoase. Prin această secţiune, lucrarea se apropie
de o realizare singulară în Bucovina: Dumitru Valenciuc, Constantin-Emil Ursu, Volovăţ. Paşi prin
istorie, Suceava, Editura Bucovina istorică, 2002, 72 p., album tipărit Ia împlinirea a 500 de ani de Ia
tâmosirea Bisericii "Înălţarea Sfintei Cruci" , singura ctitorie a lui Ştefan cel Mare din jurul Rădăuţilor
( 1 5 02), care a supravieţuit vicisitudinilor vremii.
Oameni sub vremuri la Baineţ [ . . . ] nu este nici cronică, nici monografie, în accepţiunea clasică a
termenilor. Este o admirabilă întreprindere ce va creşte în plenitudinea gândului începător, prin extinderea şi
aprofundarea documentării. Convieţuirea românilor cu germanii, lipovenii, polonezii şi evreii, confluenţele
culturale benefice, istoria familiilor, evoluţia graiului, onomastica şi toponimia minoră, etnografia şi
etnopsihologia aşezării vor rotunji imaginea unei comunităţi bucovinene multiseculare. în desţelenirea
acestui drum stă meritul lucrării patronate de Filiala Bacău a Societăţii pentru Cultură, cu idealurile şi
rosturile ei vechi, slujite cu înţelepciune, într-o lume în veşnică schimbare.
Vasile /. Schipor

Folclor stăneştean. Ediţie alcătuită de Ion Creţu, Ion Filipciuc şi Ion Posteucă,
Câmpulung-Bucovina, B iblioteca "Mioriţa", 2003, 1 90 p. + XXXII ilustraţii
Personalitatea şi opera scriitorului bucovinean şi a profesorului american Vasile Posteucă,
care, pentru a-şi păstra libertatea, s-a autoexilat din ţară în 1 94 1 , au fost, vreme de şase decenii,
trecute Ia index, din cauza apartenenţei sale la mişcarea legionară.
A fost membru, apoi preşedinte ( 1 934- 1 935) al Societăţii Studenţeşti "Arboroasa" şi s-a
numărat între întemeietorii revistei şi grupării literare "Iconar" ( 1 935). Volumul de debut Cântece de
ţară (Bucureşti, 1 938) şi cărţile apărute ulterior, Viaţa şi opera lui Emanoil Grigorovitza şi Cântece şi
descântece. Folclor stăneştean (Cernăuţi, 1 940) s-au pierdut, confiscate sau distruse, astfel că
activitatea literară a lui Vasile Posteucă, până în momentul plecării lui din ţară, poate fi reconstituită
numai din ceea ce au păstrat periodicele în care a publicat: "Junimea literară", "Moldova literară" ,
"
"
"Glasul Bucovinei , "Convorbiri literare .
Aproape necunoscut românilor din ţară după 1 940, Vasile Posteucă s-a afirmat în exil,
colaborând " la mai toate publicaţiile româneşti din Europa Occidentală şi din America", lăsând Ia
moartea lui, în 1 972, o "bogată moştenire literară, publicistică şi ştiinţifică ( . . . ], peste 30 de caiete cu
Jurnalul intim (care] trebuie să-şi ocupe locul meritat în patrimoniul literar şi cultural al României "
(Ion Creţu, Vasile Posteucă, fiul Codrencei, p. 2 1 ).
Din 1 993, pentru "reîntoarcerea lui Vasile Posteucă în literatura română" au făcut eforturi
scriitorul şi folcloristul Ion Filipciuc şi publicistul cernăuţean Ion Creţu, care au reuşit să publice, în
anul 2000, ediţia princeps a romanului autobiografic al lui Posteucă, Băiatul drumului, iar acum, în
2003, volumul Folclor stăneştean, închinat memoriei scriitorului.
Apariţia acestui volum este motivată astfel de editorul Ion Filipciuc: " [ . . . ] mi-a venit ideea să
întocmim împreună cu Ion Creţu şi Ion Posteucă o carte cu folclor stăneştean, în tentativa de a reconstitui
•
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culegerea făcută de Vasile Posteucă în 1 940, [ . . . ] distrusă tot atunci de trupele sovietice intrate în
Cernăuţi. [ . . . ] Cum nu avem nici o şansă de a cunoaşte cuprinsul cărţii arse: în 1940, ne amăgim că din
gândul, sufletul şi cuvântul stăneştenilor nu au fost scrumite chiar toate credinţele, cântecele şi poveştile
cu care aceşti români şi-au oblojit bucuriile şi necazurile din făgaşul unui veac" (p. 40).
Cartea este structurată în patru "cămări " : 1. Istoria satului, I l . Texte folclorice alese din
culegeri, I I I . Piese înregistrate şi publicate/executate de Vasile Posteucă în 1967 şi transcrise de pe
bandă de casetofon, IV. Aprecieri critice asupra romanului .. Băiatul drumului".
Despre satul Stăneşti, despre istoria şi oamenii lui, cu poveştile şi dramele lor, scriu Gheorghe
Radu Gireadă, Un sat aparte, Ion Posteucă, Pagini din istoria Stăneştilor, Ion Creţu, Vasile Posteucă,
fiul Codrencei; Stăneşti, vatră secu/ară, Ion Filipciuc, Casă veche din Stăneşti, povârnită sub grele
învoieli şi adăoşaguri.
Dar "pentru că lumea satului bucovinean Stăneşti nu-i doar cât se vede pe fereastra unei vechi
case povârnite sub grele învoieli şi adăoşaguri " (Ion Filipciuc}, partea a doua a cărţii cuprinde 2 1 2
texte folclorice adunate din Stăneşti, selectate de editori în majoritate din culegerea unui urmaş al lui
Vaile Posteucă, Ion Posteucă, Caiet 1, dar şi din culegerile lui Alexandru Voevidca şi ale Elenei
Niculiţă-Voronca. Renunţând deliberat la clasificările consacrate în folcloristică şi luând ca
"
"îndreptar poezia lui Blaga, Trei feţe, editorii dispun textele astfel: Ch1purile şi închipuirile copiilor
(ghicitori şi jocuri), Chipurile şi închipuirile tinerilor (cântece de dragoste, strigături, obiceiuri la
sărbători, cântece de cătănie şi război, de nuntă, satirice, scrisori versificate), Chipurile şi închipuirile
bătrâni/ar (credinţe, vise, vrăji şi descântece, legende şi basme, bocete). Pentru cercetători, această
secvenţă a volumului este interesantă deoarece câteva texte sunt menţionate, la capitolul Note şi
comentarii, ca inedite, iar la paginile 1 02- 1 04 sunt publicate Cântecele deportaţilor (,,Foiliţă de
mohor,/Doru mi-i, maică, mi-i dor/De-al meu dulce sătişor. . ./Într-o marţi de diminea(ă,/Întră trei
soldaţi în casă/Şi mă prind a întreba:/ - Kak tvaia familia?!Eu le spun că sunt român,/Ei mă apucă de
mâni,/Şi mi le leagă la spate/Şi mă-mbrâncesc într-o parte/Şi îmi strigă ca lui surdu:/ - Ne tikai la
streliati budu!/Şi îmi comandă: V period!!Unde-au dus atât norod?/În Rusia, la cărbuni,/Şi-n
Kazahstan, oameni buni! ").
Partea a treia aduce în atenţia cititorului însemnările folclorice din scrierile lui Vasile
Postcucă: Pluguşor - 1 951 (publicat în "Calendarul Solia" U. S.A., în el întâlnim versuri
cutremurătoare: "[ . . . ]/Dar de la o vreme-ncoace/Geme ţara-n jug şi tace./Neamu-ntreg a moarte
zace/Holda-n câmpuri nu se coace,/Satele-au rămas sărace/[ . . . ]/Ciopotele nu mai sună/Jalea hăuie
nebună . . . /Neamu-n foame şi sudoare/Nu mai ştie sărbătoare,/Că-1 secară veneticii/Fără lege,
bolşevicii./Şi i-au pus pe umeri piatră/Şi pustiul peste vatră,/Geme neamul de călăi,/Gemete pe munţi
şi văi,/Mânaţi boii, măi flăcăi,/Hăi, hăi. . . ), Bucovinenii din Windsor (Canada), Doina românilor
americani, Folclor românesc în America (un grupaj de 2 1 de texte care apar în revista "Drum",
1 964), Puişorii de vândut, Cu steaua şi cu pluguşorul. Un articol semnat de Ion Filipciuc, Glasul lui
Vasile Posteucă, aminteşte de pasiunea pentru muzică, pe care scriitorul a avut-o de mic, de bucuria
cu care cânta din fluier, păstrată şi pe bandă de magnetofon, datând din decembrie 1 964, de pe care
autorul articolului oferă, în transcriere, fragmente.
Ultima parte a cărţii adună nouă articole publicate în diferite reviste, în perioada 200 1 -2002,
ca ecouri la readucerea în circuitul literaturii române a scrierilor lui Vasile Posteucă, sau pentru a
lumina semnificaţiile poeziei şi prozei lui: Spre adevăr şi lumină, de Maria Toacă, Ecouri din
'.,Doina " lui Eminescu în poemul . . Catapeteasmă bucovineană ", de George Badea, O recuperare
necesară: . . Băiatul drumului", de Niadi Cemica, O meditaţie despre Dumnezeu şi lume, de Ovidiu
Vuia, Un pribeag se întoarce acasă, de Lucia Olaru Nenati, Funcţii ale basmului în romanul " Băiatul
drumului " , de George Badea, Rugăciunea de dimineaţă în Stăneştii de Jos şi Filozoful Traian
Brăileanu la hram în Stăneşti, de Ion Filipciuc.
O bibliografie selectivă, Vasile Posteucă (1 990-2002), încheie volumul omagial.
"

Elena Cristuş-Pascaniuc
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I l ie E . Torouţiu, Frunză verde. Cântece şi basme poporale din Bucovina, ediţie
"
îngrij ită de Ion Filipciuc, Câmpulung-Bucovina, Biblioteca " Mioriţa , 2003,
1 76 p.
Numele bucovineanului Ilie E. Torouţiu este legat, pentru cei mai mulţi dintre noi, d e lucrarea
Studii şi documente literare, apărută în 1 3 volume ( 1 93 1- 1 946) şi de "Convorbiri literare" , al cărei
director a fost în ultimii ani de apariţie ai seriei vechi a revistei junimiste (1 939-1 944). Istoric şi critic
literar, publicist, editor şi traducător, Torouţiu este şi autorul unui număr impresionant de pagini, cea
600, dedicate poeziei eminesciene şi editărilor ei de-a lungul timpului. Le-a tipărit iniţial în
"
"Convorbiri literare , apoi le-a revăzut, cu scopul de a alcătui cuprinsul unui volum omagia!, Exegeza
eminesciană, pe care ar fi dorit să-I publice "la 1 949, când se împlinesc o sută de ani de Ia naşterea
poetului " . Însă proiectatul volum vede lumina tiparului abia în 2002, în preajma comemorării a 50 de
ani de la moartea autorului: 1. E. Torouţiu, Exegeza eminesciană. Poeziile antume din punct de vedere
filologic, antologie, notă editorială şi bibliografie de Doina Rizea, Prefaţă de Nicolae Georgescu,
Bucureşti, Editura "Floare Albastră" .
În chiar anul comemorării morţii cărturarului bucovinean, Ia 23 noiembrie 2003,
binecunoscutul folclorist şi harnic editor Ion Filipciuc a lansat la Solca (locul natal al lui
I. E. Torouţiu), la sesiunea dedicată evenimentului, volumul Frunză verde, o reeditare a. celor două
culegeri de foclor pe care Torouţiu le-a publicat: în 1 9 1 1 , A fost odată (volum de debut) şi, în 1 9 1 4,
Frunză verde. Cartea este prezentată de editor ca una "de restituire şi evidenţiere a contribuţiei lui
I. E. Torouţiu Ia tezaurizarea folclorului din Bucovina" (Notă asupra ediţiei, p. XXX).
După un substanţial studiu introductiv al editorului, /. E. Torouţiu. Întâiu/ temei şi cea din
urmă nădejde, folclorul şi Notă asupra ediţiei, sunt publicate precuvântările: Câteva cuvinte, datată
"
"
"în ziua Sf. Nicolae, 1 9 1 1 şi Dragii mei săteni, datată " 1 8 februar 1 9 1 4 . În ele, tânărul filolog şi
culegător de folclor îşi fixează publicul-ţintă: consătenii săi, doritori de "vro carte de poveşti ori de
cîntece" aduse "de Ia târg" . Intenţia mărturisită a culegătorului a fost de a repune în circulaţie texte
folclorice culese din zonă.
I. E. Torouţiu i-a avut ca modele şi îndrumători în această direcţie pe Simeon Florea Marian,
fostul lui profesor catehet Ia gimnaziul din Suceava, şi pe Matthias Friedwagner, al cărui student a
fost Ia Cernăuţi, devenindu-i apoi asistent la Lectoratul român, înfiinţat de profesorul austriac pe
lângă Universitatea din Frankfurt pe Main. La îndemnul prietenului său, Leca Morariu, Torouţiu a
publicat primele texte folclorice, în proză, în revista "Ion Creangă" (Bârlad), în 1 909. Preocupările sale
pentru creaţia populară îl alătură unor personalităţi bucovinen� ca I. G. Sbiera, Iraclie Porumbescu,
Dimitrie Dan, Elena Niculiţă-Voronca. La sîarşitul volumului apărut în 1 9 1 4, cărturarul mai adresa
Câteva cuvinte pentru învăţaţi cu ochi/ari şi fără ochi/ari, unde preciza: "Materialul folcloristic din
paginile acestea este scos din lucrarea Cântece/e şi basmele neamului românesc din Bucovina, la care
de ani de zile muncim câţiva tovarăşi de idei, ( . . . ]". Iarăşi, modelul este uşor de recunoscut în masiva
colecţie pe care o îngrijea Friedwagner.
Deşi, după 1 9 1 4, Torouţiu nu a mai publicat alte culegeri sau studii referitoare la creaţia
populară, Ion Filipciuc afirmă că formaţia intelectuală a celui care s-a afirmat mai târziu ca istoric şi
critic literar are Ia bază, ca "temei statornic", cultura populară. Editorul identifică chiar "patru stadii
ale întemeierii folclorice [ . . . ]: 1 . cunoaşterea culturii populare din familie şi din satul natal;
2. înţelegerea textelor folclorice ca pe un element din structura culturii intregului popor în decursul
istoriei sale; 3. intesesul filologic, ştiinţific pentru cântecele şi basmele populare şi 4. valorificarea
textelor folclorice prin returnarea lor într-un circuit mai ferm decât pe cale orală - prin cartea tipărită,
prin editarea unor culegeri" (p. XXi). O amintire a lui lulian Vesper, din 1 950, este dovada că
Torouţiu mai spera încă să-şi realizeze planul din tinereţe: "Legat de unele obligaţii mai vechi, mă
abăteam pe la profesorul I. E. Torouţiu, omul de suflet, bun şi înţelegător, [ . . . ]. Îl găseam încă
preocupat de planul ce şi-1 făurise cu ani în urmă: publicarea unui imens corpus al folclorului
românesc, pe regiuni. Printre numeroşii colaboratori ce şi-i apropiase în vederea transpunerii în viaţă
a vastului proiect, mă aflam şi eu" (Memorii, Bucureşti, Editura Saeculum I. 0., 1 999, p. 1 59-160).
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Volumul numără 3 1 9 texte l a secţiunea Cântece poporale, între care patru cu menţiunea texte
suspecte, 1 3 cântece trimise din America ("un specimen ciudat şi cu totul nou în literatura noastră
poporală" ) şi şapte texte în proză. Editorul nu are intentia de a "răspunde exigenţelor folclorice de
astăzi", astfel încât ordonarea pieselor este făcută oarecum subiectiv, în funcţie de sentimentele
exprimate în versurile performerului.
Dacă am căuta o motivatie a reeditării materialului folcloric cules şi publicat de Torouţiu la
începutul secolului trecut, ea ar putea fi chiar aceea oferită de editor: "textele poporale culese de
1 . E. Toroutiu [dovedesc că] Bucovina istorică avea la începutul veacului al XX-lea o unitate
folclorică, depistarea şi urmărirea circulaţiei unor texte, motive, constante poetice sau chiar sintagme
şi valori fonetice în întreaga arie bucovineană putând oferi folcloristicii noastre un model de
investigaţie şi de ordonare a matrialului din întreaga cultură folclorică românească" .
Elena Cristuş-Pascaniuc

Românii din jurul României. Coordonator: Ion Gherman. Bucureşti, Editura
Vremea, 2003, 608 p. Hărţi, p. 577-589. Statistici, p. 5 1 1 -5 1 2. Rezumate în
română, engleză, franceză,
germană şi rusă.
•
Cartea este concepută de Ion Gherman, cunoscut şi prin alte lucrări, ca un tablou privind
istoria, geografia şi viaţa culturală a românilor care trăiesc în comunităţi naţionale, în afara graniţelor
ţării. Criteriul care se adoptă în expunere este cel geografic şi ea se deschide cu prezentarea românilor
de peste hotarul de nord al ţării - Herţa, Bucovina de nord, Cehoslovacia, Polonia, Ucraina - şi se
continuă cu românii de peste graniţa de est - Basarabia, astăzi Republica Moldova, Transnistria,
Insulă Şerpilor, cu românii de peste hotarul din sud - Iugoslavia, Bulgaria, Grecia, Albania,
Macedonia şi cu românii de peste graniţa de vest - Ungaria şi Austria. Pentru fiecare comunitate
românească în discuţie se dau informatii istorice, geografice, demografice, culturale. Foarte
importante sunt secţiunile în care se prezintă personalităţile din diferite domenii din zonele geografice
respective. Se reţin datele biografice, în general complete, şi acest sector conferă lucrării un caracter
enciclopedic.
Secţiunea consacrată nordului Bucovinei, prezentată de Ion Gherman, se deschide cu un istoric
al provinciei din cele mai vechi timpuri până Ia 1 9 1 8 şi apoi, în alte două perioade: 1 9 1 8-1 940 şi din
1 940 până în zilele noastre. Acordă mare atenţie politicii Curţii din Viena şi guvernelor de la Kiev,
prin care se modifică structura demografică în defavoarea românilor, populaţia autohtonă.
D. Vatamaniuc se ocupă, în ccintinuare, de viata culturală şi literară şi insistă asupra rolului
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina în susţinerea luptei românilor în apărarea
fiinţei lor naţionale sub stăpânirea austriacă.. Întocmeşte un tablou asupra publicaţiilor - ziare, reviste care apar în Bucovina în cursul anilor.. Mircea Grigoroviţă se ocupă de viaţa şi activitatea cărturarilor,
înalţilor ierarhi şi a personalităţilor culturale şi realizează, în fond, un dicţionar biografic. Schiţează,
de asemenea, împreună cu Ion Gherman, biografia oamenilor de ştiinţă şi din diferite profesii
intelectuale. Muzicologii şi muzicienii sunt prezentaţi de Florica Gheorghescu, artiştii plastici de
Maria-Magdalena Crişan, iar cineaştii de Irina-Margareta Nistor. Paula Filipescu întocmeşte, la
capătul acestor expuneri biografice, un Tabel sintetic al oamenilor de ştiinţă, de litere şi de artă din
nordul Bucovinei.
Metoda de prezentare este urmată şi în celelalte secţiuni, îndeosebi în cea consacrată
Basarabiei, azi Republica Moldova, care este şi cea mai extinsă ca expunere.
Merită să fie relevat şi faptul că în secţiunea consacrată nordului Bucovinei sunt prezentate şi
personalităţi ale populatiilor alogene.
Cartea se deschide cu o Prefaţă, semnată de acad. C. Bălăceanu-Stolnici şi se încheie cu o
Bibliografie selectivă. însă destul de cuprinz1'itoare. Hărţile, 1 5 la număr, sunt şi ele un îndreptar
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pentru a se putea urmări răspândirea comunităţilor româneşti din afara hotarelor ţării. Lucrarea este
elaborată pe baza unei foarte bune colaborări între cercetătorii din România şi din afara hotarelor ei.
Cartea de faţă se alătură celor cunoscute, tipărite de Ion Gherman până acum: Ţinutul Herţa.
Istoria unui pământ românesc (Bucureşti, 1 99 1 ) , Istoria tragică a Bucovinei, Basarabiei şi Ţinutului
Herţa (Bucureşti, 1 993), Cronica Ţinutului Herţa (Bucureşti, 1 996), Cartea albă a unor vechi ţinuturi
româneşti, condamnate la înstrăinare (Bucureşti, 1 999). Să mai menţionăm şi lucrarea autobiografică
Viaţa ... cu împliniri şi neîmpliniri (Bucureşti, 1 996).
Originar din Ţinutul Herţa, medic cu o bogată activitate ştiinţifică, Ion Gherman este şi
cercetătorul cu cele mai importante contribuţii privind comunităţile româneşti din afara graniţelor de
astăzi ale ţării.
D. Vatamaniuc

"
" Septentrion literar , periodic trimestrial al scriitorilor români din Gemăuţi, anul
IV, nr. 3-4 ( 1 5-1 6), octombrie - decembrie 2002, 32 p.
Pe un circuit sfidând "metabolismul cultural normal" - atribut al paradigmei unui "model
european" precum Bucovina -, ajunge la noi un număr al revistei "Septentrion literar", 3-4 ( 1 5-16),
octombrie - decembrie 2002, cuprinzător şi incitant, ca ediţie specială închinată poetului bucovinean
Arcadie Suceveanu, la împlinirea a 50 de ani.
În editorialul Cultura: folclor sau instituţie?, Ştefan Hostiuc, redactorul responsabil,
întreprinde, sine ira et studio, o radiografie a vieţii cultural-literare din partea de nord a Bucovinei din
ultimii 12 ani. Mutatis mutandis, recunoaştem destule similitudini în evoluţia vieţii culturale din
partea de sud a provinciei noastre "schizoide", fenomene, tendinţe, dificultăţi ce marchează, uneori
dramatic, mai cu seamă, trăirea locală a identităţii naţionale: "Perioada cea mai dramatică din întreaga
istorie a culturii româneşti din nordul Bucovinei a fost, fără îndoială, a doua jumătate a secolului XX.
Scoasă din instituţii, ea este nevoită să se retragă în folclor şi potiomkiadă, iar în anii din urmă, în
kitsch şi stilizare ieftină. La srarşitul anilor '80, începutul anilor '90 viaţa culturală parcă-parcă începe
să-şi revină. Pe valul liberalizării vieţii publice apare primul semn de renaştere spirituală: se constituie
Societatea pentru Cultură Românească "Mihai Eminescu", persoană juridică non-profit, cu priză largă
la public, care într-un an de zile reuşeşte să adune în jurul său cam toată suflarea românească din
regiunea Cernăuţi. Noul organism nonguvernamental porneşte la drum cu curaj, ca unică formaţiune
independentă a românilor bucovineni, continuatoare a prestigioasei Societăţi pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina [ . . . ], suspendată, ca orice instituţie de cultură românească din capitala
Bucovinei, după cel de al doilea război mondial. [ . . . ] Peste câţiva ani, Societăţii "Mihai Eminescu" i
se adaugă câteva asociaţii româneşti noi, desprinse practic din societatea mamă. Î mpreună vor putea
să rezolve mai uşor anumite probleme. Concurenţa care apare pe parcurs este de asemenea un pas
pozitiv pe calea democratizării culturii. Dar imediat se iscă şi 'ambiţii, orgolii, care duc la dezbinare.
Acum, practic, capii societăţilor nu se aud unii pe alţii, iar membrii de rând - puţinii rămaşi - îşi
răresc îngrijorător rândurile. Încercările liderilor de a se uni într-un consiliu sau alt organism care să
reprezinte comunitatea n-au dat nici un rezultat. S-au creat alianţe, nu şi o autoritate colectivă
nonguvernamentală reprezentativă, care să-şi asume responsabilitatea rezolvării constructive a
problemelor de interes general ale culturii române în contextul multietnic şi multicultural al regiunii şi
în interconexiune cu organisme de cultură similare din ţară şi din alte părţi, precum şi să elaboreze
strategii de dezvoltare culturală a comunităţii pe termen lung. Înfiinţarea unui Centru cultural român
la Cernăuţi ar fi o soluţie. Bineînţeles, e vorba despre un proiect costisitor. Dar să nu merite oare
atenţie sprij inirea unei culturi minoritare într-un spaţiu istoric cu tradiţii încetăţenite de
multiculturalitate şi toleranţă interetnică? Ori poate cineva crede că paradigma bucovineană se va
reface de la sine, fără investiţii serioase, doar prin apeluri frumoase şi nostalgice treceri în revistă a
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vremurilor de odinioară? S-au semnat tratate, s-au organizat simpozioane, s-au luat decizii, s-au
anunţat proiecte îndrăzneţe, dar, faptic, nu s-a făcut nimic sau aproape nimic.
Nimic sau aproape nimic nu se întâmplă nici în viaţa l iterară din tinut. La Cernăuţi există
scriitori români, dar nu există o instituţie literară românească. Şi aici înţelegem prin instituţie ceva
mai mult decât o organizaţie a scriitorilor (care a fost creată şi al cărei organ este chiar revista care
găzduieşte aceste rânduri). Instituţia literară înglobează, pe lângă practica scrisului, adică pc lângă
exerciţiul delicat al creaţiei artistice individuale, pe lângă profesionism şi aptitudini deosebite, un
corolar al activităţii de mare responsabilitate civică, acţiuni sistematice de promovare a valorilor,
conlucrarea cu instituţia criticii literare însărcinată să ţină sub control pulsul procesului literar, să
evalueze opere, să descopere şi să crească noi talente, să descurajeze diletantismul şi să înlăture
impostura. Editarea şi comercializarea producţiei literare necesită de asemenea un cadru institutional.
Dar să nu se creadă că scriitorii singuri, neasista(i de societate, pot să-şi asigure acest cadru, acest
spaţiu vital in care să poată să creeze civilizat, fără umilinţe, fără intimidări, nemanipulaţi, demni de
menirea lor nobilă, de rolul şi locul lor important in viaţa societăţii. Lichidată imediat după război,
instituţia literaturii române din Bucovina nu a fost încă refăcută. Cele câteva încercări timide de a
intra in normalitate venite din partea unor condeieri mai neastâmpăraţi, pe parcursul timpului, n-au
dat roade. Strategia ascunsă a regimului era să nu admită transformarea scrisului românesc din nordul
Bucovinei dintr-un exerciţiu particular intr-o instituţie viabilă şi la vedere. Motivele erau clare. Nimic
nu trebuia să dea impresia că există in jumătatea nordică a istoricei provincii o comunitate etnică
minoritară capabilă să-şi gospodărească resursele culturale, să-şi organizeze viaţa literară, să aibă
conştiinţa propriei identităţi. [ . . . ] Mentalul colectiv al românului bucovinean s-a confruntat o
jumătate de secol cu ideea pernicioasă a internaţionalismului proletar care urmărea strâmtorarea
identităţii naţionale până la anihilarea completă a acesteia. Menţinerea culturii minoritare in afara
cadrului său instituţional firesc nu face decât să alimenteze in continuare scepticismul cronic al
român ului bucovinean" (p. 1 ) .
Ca ediţie specială, închinată poetului bucovinean Arcadie Suceveanu la implinirea vârstei de
50 de ani, acest număr din " Septentrion literar" îi consacră scriitorului de mare valoare, stabilit la
Chişinău, articole ample: Ştefan Hostiuc, O baie de crini pentru doamna Apocalipsă (p. 3-4), Cristian
Constantinescu, Heraclit, înfruntat de Cavalerul Înzadar (p. 6), Mihai Cimpoi, Un cavaler al poeziei
(p. 7), [Ştefan Hostiuc], Arcadie Suceveanu, fişă biobibliografică (p. 1 2), Tudor Muşat, Aprecieri,
reflecţii, interpretări, excerpte din critica de întâmpinare şi de susţinere (p. 1 O-I l ). Sub motto-ul
Aprindeţi o lumânare sau o lanternă 1 că-i beznă În lumea modernă ", treptele creaţiei lui Arcadie
"
Suceveanu sunt ilustrate cu l i poeme, reunile sub titlul Arcadie Suceveanu. Poeta bifrons - liricul şi
antiliricul - În dublu/joc al scriiturii la cumpăna dintre milenii (p. 8-9).
Şi în acest nou număr, " Septentrion literar" publică materiale de ţinută: Arcadie Suceveanu,
Argumente pentru viitorul poeziei (p. 5), Şt[efan] H[ostiuc], Mihai Prepeliţă - 55 de ani (p. 1 3),
H. Cernăuţeanu, Poezia undelor, eseu asupra poeziei Lucianei Vladimir (p. 1 59, Pavel Ţugui,
Muzicologul Liviu Rusu şi modernismul artistic bucovinean, 1 933-1935 (p. 1 9), Rodica Cojocaru,
Mircea Streinul şi cele Zece cuvinte ale Fericitului Francisc din Assisi (p. 20), George Muntean,
Ciprian Porumbescu: Între Bucovina şi Japonia (p. 22-23), Ioan Oprcscu, Un bucovinean printre
regăţeni, evocare închinată profesorului antropolog Victor Săhleanu (p. 27), Theodor Herodot,
Cuvinte neaoşe (p. 29), Mircea Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică:
continuitate, perspective, realizări (p. 30-3 1 ). Poezie (Luciana Vladimir, p. 1 4 şi Natalia Talmacec,
debut, p. 2 1 ) şi proză (Dumitru Covalciuc, un fragment din romanul Tinereţea lui Doxachi
Hurmuzachi, p. 1 6- 1 7), o Bibliotecă .. Septentrion , pagină a noutăţi lor editoriale, realizată de Ştefan
Hostiuc (p. 24), texte inedite (Radu Petrescu: un autografpentru o bucovineancă, p. 25) şi o revistă a
revistelor (Postmanolescianismul sau întinerirea criticii literare, p. 32) rotunjesc sumarul acestui
număr al periodicului scriitorilor români de la Cernăuţi.
Împreună cu "Bucovina l iterară" de la Suceava, " Septentrion literar" reclădeşte cu
profesionalism şi o distinsă demnitate "casa spiritului românesc" . Difuzarea acestuia in Bucovina
rămâne însă o problemă nerezolvată.
"

Vasile 1. Schipor
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"
"Făt-Frumos . Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei, anul III, nr. 3 , 200 1 ,
Suceava, Editura "Publisimeditor", 250 p.
La sf"arşit de secol XX şi de mileniu, cercetătorii culturii tradiţionale bucovinene, preocupaţi de
soarta societăţii rurale, au iniţiat o amplă anchetă de teren, in cadrul programului "Etnologia de urgenţă" .
Cel de al treilea număr al periodicului ştiinţific sucevean "Făt-Frumos" publică un Raport de
cercetare etnografică, care a avut loc in zona Domelor (Broşteni, Doma Arini, Doma Candreni,
Poiana Stampei, Şarul Domei, Panaci) şi a fost organizată de Muzeul Etnografic al Bucovinei.
Raportul conţine, de fapt, prezentarea materialul brut care a rezultat din cercetarea interdisciplinară,
desfăşurată in august 1 997, şi la care au participat muzeografi, arhitecţi, desenatori şi fotografi din
Suceava, Gura Humorului, Bacău. Pe bază de chestionare, au fost înregistrare obiceiuri calendaristice
şi obiceiuri de nuntă in Bucovina (Dorinel !chim), în localităţile Doma Arini, Panaci (Elena Ciobanu)
şi de înmormântare, în satele Holda - comuna Broşteni şi Ortoaia - comuna Doma Arini (Elvira
Romaniuc); au fost căutaţi meşteri populari din zonă, formaţiile artistice, au fost inventariate
obiective de arhitecutră populară. La Muzeul Etnografic al Bucovinei din Suceava, au fost depuse
materiale conţinând fişe de creator, de aşezare, de gospodărie, de construcţie, de informator, fişe
semnal, înregistrări audio-video, schiţe, desene (dintre care 39 sunt prezente şi în raport).
Rubrica Studii de etnografie şi folclor conţine studii semnate de A urei Prepeliuc, Consideraţii
privind exploatarea pădurilor în Bucovina, până la reintregirea din /9/8, Mihai Camilar, Locuinţa
tradiţională bucovineană, evoluţie planimetrică şi sisteme constructive, Vasile Adăscăliţei, O anexă a
gospodăriei tradiţionale ţărăneşti: râmnicul, heleşteu! sau iazul de peşte, Aurel Prepeliuc, Aspecte
privind pomicultura şi viticultura în Bucovina, până la cel de al doilea război mondial, Yasilică Dan
Gheorghiţă, Importanţa credinţei creştine în viaţa satului românesc, Yioleta Marianciuc, Biserica
.,Sf Nicolae " din Broşteni, monument de arhitectură populară, Maria Mărgineanu, Elemente
caracteristice ale textilelor de interior, din zonele Humor şi Rădăuţi, Maria Olenici, Soarele şi
eclipsele de soare în ornamentica arhitecturală din judeţul Suceava, Nicolae Cojocaru, O nouă
contribuţie cu privire la etimologia refrenului .. fer doamne " în colindele româneşti, Iulia Brânză,
Puterea tradiţiei la polonezii din Bucovina, Petru Ursache, Mioriţa şi Caloianul, Graţian Jucan, Mihai
Eminescu şi mitul popular, Avramia şi Gheorghe Dolinski, Poreclele din Arbore.
La rubrica de Muzeologie Ion Cruceanu face Câteva consideraţii privind zestrea patrimonială
a Muzeului de Etnografie din oraşul Vatra Dornei, iar lustina Humă scrie despre Expoziţia Centenar
Constantin Colibaba, desfăşurată în august 2000, la Suceava. Muzeul Etnografic al Bucovinei a expus
peste 1 000 de piese (cea 25 %) din colecţia de ceramică lucrată de meşterul rădăuţean care, păstrând
"din tradiţia prelucrării lutului din Rădăuţi toate componentele meseriei [ . . . ], a diversificat arta
modelării şi a decorării, dar nu în măsura în care fondul originar să fie anulat" . Expoziţia a fost una
omagială, dar între scopurile organizatorilor a stat şi oferirea către public a posibilităţii de a face
distincţie şi comparaţie între autentic şi kitsch.
Având convingerea că "într-o societate evaluată, problema conservării valorilor patrimoniale este
o problemă a întregii societăţi nu numai a unui angajat specializat în acest sens", Paula-Dora Pascu
propune, prin studiul Prevenirea şi combaterea fenomenelor de degradare, momente de reflecţie asupra
problemelor de conservare a patrimoniului cultural, activitate care " vizează prelungirea vieţii obiectelor
patrimoniale peste durata limită a unei vieţi umane, în aşa fel încât ele să nu-şi piardă proprietăţile fizice
sau valoarea culturală" . Mihai Spânu punctează o altă etapă a păstrării şi valorificării obiectelor de
patrimoniu (" care afirmă disponibilităţile creatoare ale poporului nostru") gestionate de muzee, aceea a
depozitării şi/sau expunerii în spaţii optime şi sigure. Ce condiţii trebuie să îndeplinească şi cum se
ajunge la un astfel de spaţiu aflăm din studiul Depozitarea bunurilor din patrimoniul etnografic.
Secţiunea de Meda/ioane, note, recenzii cuprinde studiile dedicate învăţătoarei Eugenia loneţ,
fondatoare, alături de soţul ei, a Muzeului Etnografic din Rădăuţi, Preocupări etnografice şi folclorice
ale învăţătoare Eugenia loneţ, senmat de Georgeta Sidoriuc, şi lui Paul Leu, istoricul literar şi etnologul
care a scos la lumină cea 7 000 de pagini inedite ale lui S. FI. Marian. Amplu! studiu Paul Leu, etnolog şi
istoric literar la 75 de ani poartă senmătura lui Octavian Nestor.
Elena Cristuş-Pascaniuc
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SEMINARUL ŞTIINŢIFIC:

TRĂIREA LOCALĂ A IDENTITĂŢII NA ŢIONALE
În anul 2003, a avut loc, în cadrul manifestărilor ştiinţifice anuale ale Centrului de Studi i
" Bucovina" , Seminarul ştiinţific Trăirea locală a identităţii naţionale, desfăşurat î n mai multe etape.
La 1 februarie 2003, comunitatea academică din Rădăuţi a organizat, la Galeriile de Artă din
municipiu, prima parte a acestui seminar, consacrat împl inirii a 1 0 ani de la înfiinţarea Centrului de
Studii " Bucovina", la care au participat oficial ităţi locale şi intelectuali din Rădăuţi şi Suceava. Cu
acest prilej a fost realizată o prezentare-dezbatere pe marginea unor cărţi şi periodice bucovinene:
Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea, Rădăuţi, Editura " Septentrion" a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina, 2002 (autor Marian Olaru), Ultima ploaie, Rădăuţi, Editura " Septentrion ", 2002 (autor
Iulian-Iustin Melinte), " Analele Bucovinei ", VII, nr. 1 , 2000, periodicul Centrului de Studii
"Bucovina" , " Septentrion literar", revista scriitorilor din Cenăuţi, IV, nr. 3-4, 2002.
Prezentarea lucrării cercet. şt. Marian Olaru a fost făcută de către Ioan V. Cocuz, director
general la Complexul Muzeal " Bucovina" - Suceava. Apreciind importanţa apariţiei unei noi lucrări
referitoare la istoria Bucovinei, Ioan V. Cocuz a subliniat, în alocuţiunca sa, faptul că autorul a pus în
d iscuţie valoroase puncte de vedere privind fenomenul mişcări i naţionale a românilor din Bucovina la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Despre această lucrare a vorbit şi prof.
Daniel Hrenciuc (Şcoala Generală " Bogdan-Vodă" d in Rădăuţi), care a afirmat că noua apariţie
editorială reprezintă "o lucrare de referinţă care umple un gol în ceea ce priveşte analiza complexităţii
fenomenului mişcării naţionale româneşti din Bucovina în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea [ . . . ]. Bazată pe o bibliografie voluminoasă, susţinută de experienţa
acumulată în cercetarea problematicii enunţată în titlu, lucrarea reprezintă o apariţie importantă pentru
fenomenul descifrării mişcării naţionale a românilor bucovineni, impunând, prin exigenta
documentării şi acurateţea exprimării, valoroase puncte de vedere, care [ . . ] vor determina reevaluări
şi reformulări asupra temei în discuţie" . Daniel Hrenciuc a subliniat, în finalul intervenţiei sale, faptul
că lucrarea elaborată de Marian Olaru ar trebui tradusă în limba germană " pentru a se putea angaja un
dialog ştiinţific competent, atât de necesar în cunoaşterea istoriei provinciei " .
Apreciind punctele de vedere referitoare la lucrarea pe care a semnat-o, Marian Olaru, în
intervenţia sa, a vorbit despre Istoria unui proiect - Enciclopedia Bucovinei, dezvăluind intenţiile
Centrului de Studii " Bucovina" de a realiza un deziderat mai vechi, propus încă de la înfiinţarea
acestei instituţii.
Revista " Analele Bucovinei " (nr. 1 , 2000), periodicul ştiinţific al Centrului de Studii
" Bucovina", a fost prezentată de cercet. şt. Rodica Iaţencu.
Volumul de versuri şi proză semnat de Iulian-Iustin Melinte, Ultima ploaie, a fost prezentat de
cerce!. şt. Vasile 1. Schipor, secretarul ştiinţific al Centrului de Studii " Bucovina" . Văzând în autor
" un miniaturist nostalgic şi ironic", cercetătorul apreciază că "în primele sale exerciţii de
«hemografie», adică de «scriere cu tine însuţi» [ . . . ], vârsta «primului pom de Crăciun>> dintr-o
«civilizaţie a plasticului>> [ . . . ] supravieţuieşte prin cultivarea, cu religiozitate, a memoriei" .
" Exotismul cu ecouri livreşti ori din cântecul de lume", dintr-un alt grup de t('Xte, este exploatat, după
părerea lui Vasile 1. Schipor, " cu resurse de miniaturist nostalgic şi ironic" . În alte texte, lulian-Iustin
Melinte "parodiază mitul tradiţionalist al vieţii frumoase şi profunde de la sat [ . . . ], probând virtuţi de
ironist circumscrise unui mic romantism ţărănesc" . Apropierea autorului de poezia populară, " prin
structura retorico-stilistică, simboluri, refren tematic, simplitate, evidenţiază disponibilităţi reale, din
păcate insuficient valorificate" . În ceea ce priveşte textele în prQZă, Iulian-Iustin Melinte "învederează
un condeier sensibil, cu aptitudini pentru exploatarea unui nuc!leu epic" . În finalul prezentării cărţii lui
lulian-lustin Melinte, Vasile 1 . Schipor apreciază că " prin disciplină culturală severă, exigenţă şi
elevare, el ar putea aspira să devină o voce distinctă într-o familie spirituală care s-a remarcat la noi
de atâtea ori [ . . . ]".
.
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Lucrările primei părţi a seminarului ştiinţific s-au încheiat cu prezentarea, de către Vasile 1.
Schipor, a publicaţiei scriitorilor cemăuţeni " Septentrion literar" (nr. 3-4, 2002), a cărei difuzare în
Bucovina " rămâne o problemă nerezolvată" . După cum aflăm din intervenţia acestuia, pusă sub
semnul motto-ului " Europa este, înainte de orice, un mod de a fi în lume [ . . . ], un mod de a te situa în
lume [ . . . ], o sumă de tradiţii spirituale, o cultură care, în diversitatea ei, are o istorie, câteva modele
comune şi un număr de caracteristici [ . . . ], Europa este cultura ei" . (Eugen Simion), periodicul, cu un
sumar " cuprinzător şi incitant", este realizat ca "ediţie specială închinată lui Arcadie Suceveanu, la
implinirea a 50 de ani ". Prezentând această publicaţie, Vasile 1. Schipor a demonstrat faptul că
"împreună cu «Bucovina literară» de la Suceava, «Septentrion literar» reclădeşte cu profesionalism şi
o distinsă demnitate «casa spiritului românesc» " .
Partea a doua a acestei manifestări s-a desfăşurat la Universitatea " Ştefan cel Mare" din
Suceava, la data de 28 februarie 2003. La această manifestare, care a avut loc sub egida universităţii
sucevene (Facultatea de Istorie şi Geografie, catedra de istorie) au participat cercetători ştiinţifici,
cadre didactice, studenţi. Istoricul Mihai Iacobescu, prorectorul universităţii, a prezentat lucrările
apărute in colecţia Encic/opedia Bucovinei în studii şi monografii a Centrului de Studii " Bucovina" ,
insistând asupra ultimei apariţii editoriale - volumul semnat de Marian Olaru, Mişcarea naţională a
românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Vasile 1 .
Schipor a prezentat activitatea Centrului d e la înfiinţare până î n prezent, i ar Marian Olaru a susţinut
comunicarea Identitate românească în context european. Istoricul Ştefan Purici a prezentat periodicul
" Analele Bucovinei " (nr. 1 , 2000). La finalul lucrărilor, Mihai Iacobescu a specificat faptul că astfel
de manifestări, pe teme din istoria Bucovinei, vor avea loc periodic în cadrul universităţii sucevene.
Partea a treia a seminarului a avut loc la 27 martie 2003, la Casa de Cultură din Suceava.
Manifestarea a fost organizată de Centrul de Studii " Bucovina" în colaborare cu Complexul Muzeal
" Bucovina" din Suceava, cu ocazia aniversării unirii Basarabiei cu România. Marian Olaru a vorbit
despre lucrarea Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, iar Vasile 1. Schipor a prezentat comunicarea Centrul pentru Studierea
Problemelor Bucovinei al Academiei Române - / 0 ani de activitate pentru promovarea valorilor
culturii şi civilizaţiei din Bucovina. Cronologia evenimentelor legate de actul unirii Basarabiei cu
România, din 1 9 1 8, a fost prezentată de muzeograf Cristina Pânzaru, de la Casa Memorială " Simeon
Florea Marian" şi istoricul Mugur Andronic, directorul general al Muzeului Bucovinei.
A patra parte a acestui seminar s-a organizat la 4 aprilie 2003, la Biblioteca Municipală "Tudor
Flondor" din Rădăuţi. În cadrul acestei manifestări ştiinţifice, la care au participat intelectuali din
zonă, Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, directorul Centrului de Studii
"
" Bucovina , a susţinut conferinţa 2003 - anul Ciprian Porumbescu în Bucovina. În programul
complementar al reuniunii ştiinţifice au fost prezentate cărţi şi periodice bucovinene. Cercet. şt.
Ovidiu Bâtă a prezentat revista "Analele Bucovinei" (nr. 2, 2000), periodicul ştiinţific al Centrului de
Studii " Bucovina", cercet. şt. Vasile 1. Schipor a vorbit despre revista " Septentrion " (anul XIV,
nr. 1 9-20, 2003) a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Prof. Ifrim Popescu a
prezentat volumul I al lucrării Din viaţa unui universitar, apărută la Editura Ceres din Bucureşti, în
anul 2002. Autorul, Nicolai Pomohaci, colaborator al periodicului " Analele Bucovinei " , s-a născut la
Marginea, la 28 noiembrie 1 930, şi a absolvit Facultatea de Horticultură din Bucureşti ( 1 954). În anul
1 966 a obţinut titlul de doctor în agronomie, în specialitatea viticultură şi oenologie. Din 1 971 a
funcţionat ca prodecan şi, ulterior, ca decan al Facultăţii de Horticultură ( 1 990-1 992). Activitatea
ştiinţifică a profesorului Nicolae Pomohaci s-a concretizat în publicarea a 225 de lucrări ştiinţifice
(tratate, manuale, comunicări ştiinţifice, articole cu caracter metodico-didactic). Lucrarea prezentată
de Ifrim Popescu cuprinde "întâmplări adevărate, petrecute în copilărie, apoi cu colegii din liceu, din
producţie şi din primii an i universitari" trăite de autorul cărţii.
În cadrul seminarului ştiinţific Trăirea locală a identităţii naţionale, organizat, în mai multe
etape, de Centrul de Studi i "Bucovina", s-au exprimat diverse puncte de vedere şi au fost abordate
probleme legate de istoria Bucovinei.
Rodica Iaţencu
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CURSURILE DE VARĂ - O OFERTĂ CULTURALĂ REALĂ
În perioada 9-14 iunie 2003, s-au desfăşurat Cursurile de vară ale Universităţii Populare "Ion
Nistor", ediţia a XIV-a. Această manifestare cultural-ştiinţifică, devenită tradiţională pcntm Bucovina
istorică, exprimă un anumit interes din partea cetăţenilor din municipiul Rădăuţi şi, cu deosebire, a
intelectualilor, faţă de fenomenul cultural. Interes manifestă şi mulţi tineri, studenţi şi elevi ai liccclor
din Rădăuţi, ceea ce înseamnă că atributul de oraş cultural este de durată.
La această ediţie au partid pat şi trei profesoare din regiunea Cernăuţi : Marilena Timiş - limba
şi literatura română, satul Cupc1, raionul Hliboca, Cristina Pascarel - biologie şi ecologie, satul
Horbova, raionul Herţa şi Svetlana Amărculesi - corector la ziarul raional " Monitorul de Hliboca" .
În programul cursurilor a fost cuprins •m număr de 32 de activităţi sub formă de prelegeri,
colocvii, dezbateri, lansări de carte, vizite de documentare etc. Aceste activităţi au fost repartizate în şase
secţiuni: Bucovina - cultură şi istorie; Făuritori de literatură naţională din Bucovina; Destinul Moldovei
şi strălucitul domnitor Ştefan cel Mare; Conştiinţe, destine şi cărţi; Demografie, ecologie şi etologie.
Programul a fost însoţit de o excursie documentară în zona Rădăuţi - Vicovu de Sus - Putna. Activităţile
au fost susţinute de personalităţi din domeniul ştiinţei şi culturii de la Academia Română, · de la
Universităţile din Bucureşti, Suceava, Cernăuţi, profesori de la Colegiul Naţional " Eudoxiu
Hunnuzachi " (Rădăuţi), de la Liceul "Laţcu-Vodă" (Siret) şi de la Şcoala generală din Putna.
În cadrul festivităţii de deschidere a cursurilor au fost susţinute unnătoarelc prelegeri: Grigore
Nandriş şi Lucian Blaga - destine paralele, Dimitrie Vatamaniuc, directorul Centrului de Studii
" Bucovina", Ciprian Porumbescu - 150 de ani de la naştere, scriitoarea Nina Cionca, strănepoata lui
Iraclie Porumbescu şi nepoata lui Ciprian Porumbescu.
Prezentarea volumului Tămâie şi exil, cartea P. S. Gherasim Putneanul, cpiscop-vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, realizată împreună cu preotul-scriitor Constantin l lrchor, a fost
făcută de către cercetătorul Vasile 1. Schipor de la Centrul de Studii "Bucovina" .
Au prezentat alocuţiuni: ing. Dorel Petru Crăciun, deputat în Parlamentul României, prin d-ra
referent Mihaela Nicolovici; conf. univ. dr. Vasile Demciuc, directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte
şi Patrimoniul Cultural Naţional - Suceava; ing. Ilie Sarcinschi - viceprimarul municipiului Rădăuţi.
În ziua consacrată literaturii române au fost susţinute următoarele prelegeri: Satul românesc
bucovinean în proza lui Vasile Posteucă, dr. Lucia Olaru Nenati - preşedintele Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Filiala Botoşani; Societatea Scriitorilor Bucovineni, la 65
de ani, scriitorul Ion Beldeanu, preşedintele acestei societăţi; Patrimoniul societăţilor culturale
româneşti din Bucovina, ing. Mircea Irimescu, preşedintele Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina; Familii înrudite din Bucovina: Tomaschek, Cilievici, Totoescu. Memorie şi
conştiinţă genealogică, cercet. şt. Vasile 1. Schipor, Centrul de Studii "Bucovina" ; Imperii şi românii
bucovineni la moment de răscruce, prof. Radu Vizitiu, Şcoala generală " Gheorghe Popadiuc",
Rădăuţi.
În anul premergător comemorării a 500 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, una din zilele
Cursurilor de vară s-a desfăşurat la Putna. Cu acest prilej s-au prezentat următoarele teme: Mănăstirea
Putna de-a lungul istoriei. Catedrala Neamului Românesc, prof. Camelia Cotos; Voievodul Ştefan în
lucrările marilor scriitori români, prof. univ. Pavel Ţugui, Bucureşti; Profesorul Ion Nistor în
amintirea studenţilor, prof. Vasile Precop.
Secţiunea desfăşurată în oraşul Siret, Conştiinţe, destine şi cărţi, s-a bucurat de o numeroasă
audienţă, inclusiv a tinerilor. După prezentarea temei Revista " Freamătul literar " la a 70-a
aniversare, de către prof. Silvestru Pânzaru de la Liceul "Laţcu-Vodă" din Siret, col. (r) George
Galan, preşedintele Societăţii pentru Cultură - Filiala Bucureşti, a prezentat momentele dramatice din
anii 1 940 şi implicaţ-iile lor asupra Bucovinei. Poetul Vasile Tărâţeanu, de la Cernăuţi, a prezentat un
tablou al vieţii culturale româneşti din nordul Bucovinei, ocupându-se în primul rând de scrisul
românesc. Au fost prezentaţi scriitorii reprezentativi şi lucrările lor, începând cu Vasile Leviţchi, Ion
Chelaru, Alexandru Burlă şi tenninând cu Ilie Motrescu, Ilie Zegrea şi Arcadie Suceveanu. Poetul
Tărâţeanu a ajuns la constatarea potrivit căreia "limba română reprezintă coloana vertebrală a
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românismului din nordul Bucovinei şi, pentru apărarea ei, se cer eforturi din partea tuturor".
Cercetătorul Vasile I. Schipor a prezentat câteva date din viaţa lui Peter Tomaschek şi două apariţii
editoriale sub semnătura lui Ion Popescu-Sireteanu.
În cadrul secţiunii Demografie, ecologie şi etologie, cercetătorul Ovidiu Bâtă, de la Centrul de
Studii "Bucovina", a susţinut comunicarea Aspecte ale evoluţiei exploatării şi utilizării apelor
minerale pe teritoriul Bucovinei. Tot în această secţiune, in prezenţa domnului Dimitrie Vatamaniuc
şi a primarului Mihai Frunză, a fost lansată cartea Biologi de seamă din Bucovina, voi. IV, autor Petru
Bej inariu. Moderatorul momentului, Vasile I. Schipor, a prefaţat lansarea prin evocarea programului
din zilele anterioare, de la Putna şi Siret. Au prezentat cartea, în calitate de referenţi, prof. Corina
Ionescu, de la Colegiul Naţional " Eudoxiu Hunnuzachi" şi cir. Sorin Trelea, de la Centrul de Studii
" Bucovina" . Profesoara Corina Ionescu s-a referit la însemnătatea cărţii pentru activitatea didactică,
la articolele unor reputaţi biologi privind echilibrele din natură şi apărarea mediului şi la modul de
abordare a studiilor monografice care cuprind bibliografii extinse de mare utilitate.
La deschiderea cursurilor au fost aduse şi distribuite cursanţilor 50 de exemplare din cartea
Ciprian Porumbescu. Puneţi un pahar cu vin şi pentru mine, volum îngrijit de Nina Cionca şi Ion
Drăguşanul. Î n celelalte zile a fost difuzat un număr de exemplare din publicaţia "Arcaşul" de la
Cernăuţi (anul X, nr. 5) şi din primul număr al publicaţiei Societăţii pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina - Filiala Bucureşti, "Mesager bucovinean" . În cadrul a două dintre secţiunile
Cursurilor de vară au fost organizate expoziţii de carte cu vânzare.
Deşi activităţile cultural-ştiinţifice cu o participare medie de 50 de cursanţi şi 4-5 activităţi la
fiecare secţiune nu. au fost finanţate, iar cei 22 de conferenţiari (4 din Bucureşti, 4 din Suceava, unul
din Cernăuţi, unul din Botoşani şi 12 din zona Rădăuţi) au pregătit şi susţinut prelegeri, prezentări de
carte, comunicări ştiinţifice fără nici un fel de remuneraţie, ediţia a XIV -a a fost evaluată ca o
manifestare de succes. Birocraţia ne-a impiedicat să beneficiem de o promisiune de cea 5--6 milioane lei,
sumă promisă de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, respectiv d� domnul secretar
de stat Vasile Ionescu.
Deşi cunoaştem noile cerinţe ale Cursurilor de vară faţă de care se menţine un interes adecvat
în municipiul şi zona Rădăuţi, şi chiar în judeţul Suceava, iar experienţa ne-ar permite
"
"modernizarea acestui interesant şi folositor demers cultural-ştiinţific, nu se mai poate face nimic în
plus fără un minimum de finanţare de la buget. Credem că autorităţile publice din domeniul culturii
vor adopta măsuri adecvate, inţelegând că prevederile art. 1 3 , cu cele 13 alineate din Tratatul româna
ucrainean, pot căpăta primele exprimări şi prin efort financiar.
Petru Bejinariu
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Die Zeitschrift " Analele Bucovinei ", cine Publikation des
Studienzentrums "Bukowina" der Rumănischen Akademie, mit dem
Sitz in Radautz (Bezirk Suceava), verăffentlicht Studien aus allen
Gebieten, die die Bukowina betreffen. Es wird den persănlichkeiten, die
einen Beitrag zu den Kenntnissen betreffend die Bukowina geleistet
haben, die gebiihrende Aufmerksamkeit geschenkt. Ebenso den
kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichcn I nstitutionen und
Stiftungen auch der Presse. Die kirchlicheu, zum grăsstcn Teil
fUrstlichen Einrichtungen, so wie die Monumente der Natur und
Problems der Ekologie.werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Auch die aktuelle literarische und wissenschaftliche Bewegung
durch Rezenzion der Bukowina gewidmeten Biicher und Zeitschriften
wird verfolgt.
Die "Analele Bucovinei " beabsichtigen die in verschiedenen
Jahren durchflihrten. Volkszăhlungen durch Neuverăffentlichungen in
die Aktualitlit zu bringen. Ăltere We�ke, namentlich deutsche
Refernzbiicher betreff•'''d die Bukowina werden in Erinnerung
gebracht; die meisten dieser Biicher sind nur im Dokumenten - Fond
dieser neuer Radautzer Institution zu finden.
Die "Analele Bucovinei " stehen zur Verftigung des
Studienszentrums fiir die Bukowina der Czernowitzer Universităt sowie
des Bukowina-Instituts in Augsburg, mit denen das Zentrum in Radautz
die besten Verbindungen pflegt. Das Zentrum nimmt auch an
gemeinsamen Veranstaltungen und wissenschaftlichen Tagungenteil,
die der Bukowina gewidmet sind.
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