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EDITORIAL 

CENTENAR SIMION FLOREA MARIAN 

Acad. VALERIU D. COTEA 

Împlinirea unui veac, la 1 1  aprilie 2007, de la trecerea în eternitate a lui Simion 
Florea Marian, îmi oferă prilejul să aduc omagiul Academiei Române memoriei celui 
ce a fost un prestigios reprezentant al folcloristicii şi etnologiei româneşti. 

Locurile în care trăim evenimentul de faţă, acelea ale Sucevei, locuri atât de 
bogate în legende, doine şi balade create, păstrate şi răspândite de popor, 
aureolează, aş spune, cu un plus de lumină, acest moment ce se constituie într-o 
reală şi necesară punte între trecut, prezent şi viitor. 

Cuvine-se, aşadar, să pătrundem cu sfiala impusă de solemnitatea momentului 
în altarul în care a slujit întreaga viaţă Simion Florea Marian, atât ca preot - păstor 
de suflete -, cât şi ca specialist de frunte în folcloristica şi etnografia românească. 

Încă din anul 1 88 1 ,  Bogdan Petriceicu-Hasdeu 1-a definit drept "singurul 
etnograf român [ ... ] în adevăratul sens al cuvântului, care a răzbit în toate 
unghiuleţele, fie cât de ascunse, din traiul, din cugetul, din simţul poporului român". 

Izvorând dintr-o conştiinţă înalt receptivă la funcţia şi misiunea literaturii orale 
şi anonime în întemeierea şi perpetuarea culturii unei naţiuni, preocupările de 
folcloristică şi etnografie ale lui Simion Florea Marian au făcut, de-a lungul 
deceniilor, obiectul şi al altor numeroase şi înalte aprecieri, culminând, cum se ştie, 
cu laurii academiei. 

Aş cita, în acest sens, consideraţiile unuia dintre distinşii continuatori ai 
marelui nostru bucovinean, respectiv folcloristul transilvănean Ovidiu Bîrlea care, 
evaluând căutările, eforturile şi rezultatele activităţii lui Simion Florea Marian, 
crede că "volumele sale relevă o robusteţe de invidiat şi o putere de muncă rar 
întâlnită, iar onestitatea cu care au fost lucrate le conferă o durabilitate ce pare a 
creşte cu trecerea timpului". Şi din perspectiva momentului de faţă se vede cât de 
multă dreptate a avut cunoscutul folclorist. 

Poetul Ion Pillat, relevând elementele unei înţelegeri profunde a literaturii 
populare de către Simion Florea Marian, continuă, subliniind că acesta "nu a fost 
numai un mare cercetător al graiului străbun", ci şi un proeminent folclorist care a 
intuit "geniul liric şi spiritul de observaţie al românului de la ţară". 

Poate că nu este lipsit de semnificaţie să amintim câteva coincidenţe 
memorabile. Dintre acestea desprindem: Simion Florea Marian se naşte în aceeaşi 
comună cu Ciprian Porumbescu; debutează în acelaşi an - 1866 - şi în aceeaşi 
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revistă - ,,Familia" - cu Mihai Eminescu; în fine, Iosif Vulcan, fondatorul revistei, 
Bogdan Petriceicu-Hasdeu, care l-a consacrat în Academia Română, trec în 
eternitate, ca şi el însuşi, în acelaşi an, 1 907. 

Simion Florea Marian, spirit de factură enciclopedică, a realizat o operă 
impresionantă, în care cultura populară a fost cercetată, pentru prima dată, în toate 
compartimentele ei, şi integrată cu multiple alte domenii: istorie, botanică, 
ornitologie, entomologie etc. 

Mi-aş îngădui, apropiindu-mă de finalul cuvântului meu, să vă mărturisesc că 
sunt adânc impresionat de amploarea manifestărilor comemorative dedicate 
marelui cărturar, de cadrul de desfăşurare al acestora, acela al Bucovinei mult 
îndrăgite, prin numeroasele ei similitudini cu spaţiul meu natal, Vrancea. Bucovina, 
cu tot ceea ce are ea mai durabil şi înălţător pentru spiritualitatea românească -
biserici, mănăstiri, locuri cu rezonanţă istorică şi culturală şi care au fost surse 
fecunde pentru opera înfăptuită de Simion Florea Marian. 

Prezenţa a numeroase personalităţi ale folcloristicii şi etnologiei româneşti 
vădeşte, de asemenea, că reuniunea de astăzi, prin semnificaţie şi anvergură, 
onorează nu numai Suceava, Ţara de Sus a Moldovei , ci însăşi România. 

Aş saluta, deopotrivă, participarea la lucrări a unor colegi de peste Prut, încă 
o dovadă a ceea ce dorim cu toţii - solidaritatea şi unitatea românească. Pentru 
efort, dar mai ales pentru gest, care nu e doar frumos, ci şi patriotic, o afectuoasă 
acoladă fraţilor de peste Prut. 

Suntem încântaţi că la acest eveniment cultural participă reprezentanţi ai 
oficialităţilor, fapt care-i conferă nu numai autoritate şi prestigiu, dar induce şi 
convingerea susţinerii acestei manifestări în toate sensurile. 

Faptul că se află aici şi reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale dă garanţia 
că voci şi condeie autorizate vor mediatiza necesar şi corespunzător evenimentul. 

Îmi exprim entuziasta apreciere şi felicit cu această ocazie, din toată inima, 
Complexul Muzeal Bucovina, pentru iniţiativa acestei manifestări cu un program 
atât de bogat şi semnificativ. 

Salut, deopotrivă, cu admiraţie, Consiliul Judeţean Suceava, care şi-a trecut 
printre priorităţi organizarea unei asemenea manifestări acum, în aceste timpuri 
când, trebuie să recunoaştem, ştiinţa şi cultura nu prea reuşesc să-şi facă loc în 
agenda publică. În acest context, permiteţi-mi, vă rog, să-mi exprim dezacordul cu 
unele opinii potrivit cărora statul trebuie să investească bani numai în sectoarele 
care aduc, cât mai rapid, profituri mari. Investiţiile în învăţământ, ştiinţă şi cultură 
fiind pe termen Jung, sunt, din păcate, văzute de mulţi ca un pariu dinainte pierdut. 

Încheind cu optimism, doresc ca începutul acesta luminos al reuniunii să 
continuie cu o desfăşurare rodnică şi să aibă rezultate pe măsura eforturilor depuse. 
Ca oenolog, îngăduiţi-mi să vă torn din cupa sufletului meu licoarea celor mai alese 
simţiri, să vă adresez urări de sănătate şi realizări, pe măsura timpurilor ce le dorim, 
şi să mă înclin, încă o dată, memoriei celui sărbătorit, care a participat direct la 
devenirea spirituală a epocii sale, marcând-o cu abnegaţi:.� şi devotamentul 
spiritelor fecunde. 
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EVOCĂRI 

CERCETĂTORUL AUSTRIAC FRANZ HERBICH (1791-1865) 
ŞI CONTRIBUŢIILE SALE LA CUNOAŞTEREA 

FLOREI DIN BUCOVINA • 

VASILE 1. SCHIPOR 

Franz Herbich ( 1791-1865) este un nume aproape necunoscut în viaţa 
ştiinţifică din Bucovina de astăzi . Noi îl semnalam, cu un deceniu în urmă, în 
comunicarea Destinul unei biblioteci din Bucovina, susţinută în cadrul 
Simpozionului "Cartea şi biblioteca în istoria Bucovinei" - organizat de Biblioteca 
Bucovinei "I.G. Sbiera" din Suceava, în 16  octombrie 1998, la împlinirea a 75 de 
ani de la înfiinţarea sa -, şi tipărită ulterior în mai multe periodice locale şi centrale 
din România. Sub titlul Biblioteci în tranziţie, comunicarea se publică în 

"Biblioteca", revistă de bibliologie şi ştiinţa informării, Bucureşti, serie nouă, anul 
X, nr. 3, martie, 1 999, p. 87-89 şi nr. 4, aprilie 1999, p. 1 17-1 19. Cu acelaşi titlu, 
Biblioteci în tranziţie, se tipăreşte în "Anuarul Colegiului Naţional <<Eudoxiu 
Hurmuzachi)) 1997-1998", Rădăuţi, Editura Septentrion, 1999, p. 3-22. Cu titlul 
Destinul unei biblioteci din Bucovina, se publică şi în "Analele Bucovinei", 
Bucureşti, anul VI, nr. 1 [ianuarie-iunie], 1999, p. 39-46. Cu modificare de titlu şi 
date noi, studiul Biblioteca Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al 
Academiei Române - Filiala Iaşi, apare ulterior în volumul Nicolae Şorea 
(coordonator), Peste vremi . . .  Istoria unei generaţii: promoţia 1952 a Liceului 

"Eudoxiu Hunnuzachi" din Rădăuţi, laşi, Editura Pim, 2006, p. 43-53 .  Sub formă 
de rezumat, cu titlul Biblioteca Centrului de Studii "Bucovina", studiul se publică, 
mai recent, în "Scriptum", buletin trimestrial de informare ştiinţifică şi de formare 
profesională al Bibliotecii Bucovinei "I.G. Sbiera", Suceava, anul XII, nr. 1-2 
[ianuarie-iunie] , 2006, p. 8-1 1 .  

În Fondul documentar Eudoxiu Hurmuzachi al bibliotecii Centrului pentru 
Studierea Problemelor Bucovinei, preluat, prin transfer, în 1996, de la Colegiul 
Naţional , ,Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi, lucrarea Flora der Bukowina, tipărită 
la Leipzig, în 1 859, provenea din vechea Lehrer Bibliothek, reunind periodice 

• Comunicare susţinută în cadrul seminarului"Podişul Sucevei şi perspectiva unor acumulări 
de gaze naturale", Şcoala de Vară a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 
Rădăuţi, 7 iulie 2007. 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 427-434, Bucureşti, 2007 
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germane, periodice româneşti, enciclopedii şi dicţionare, carte veche şi rară, carte 
de interes ştiinţific, carte cu dedicaţie, care a funcţionat până în 1948 ca valoroasă 
bibliotecă profesională, organizată, după model german, în jurul donaţiei lui Emst 
Rudolf Neubauer din 1 876 (250 de cărţi şi periodice germane). Acest exemplar din 
lucrarea lui Franz Herbich a fost salvat miraculos la epurările din 1948 şi 1952, la 
fel ca alte lucrări, cum este Tratatul de vinificaţie, tipărit de dr. Josef Bersch, în 
1889, la Viena, lucrare impozantă, cu 780 de pagini şi i lustraţii, o raritate astăzi în 
l iteratura europeană de specialitate, despre care scrie profesorul Nicolai Pomohaci 
în proza memorialistică Hazard, tipărită în lucrarea Din viaţa unui universitar, 
voi. II, Bucureşti, Editura Ceres, 2002, p. 13-15. Volumul salvat de la ardere de 
către elevul Pomohaci Nicolai fusese legat în piele de Cordoba, care se mai păstra 
doar pe cotor, după ce fusese "epurat", sub supravegherea militarilor sovietici 

"eliberatori" . 
Niciuna dintre lucrările biobibliografice elaborate în Bucovina meridională 

după 1945 nu-l menţionează pe Franz Herbich: [1. Pânzaru, Petru Foicu]. Ştiinţa în 
Bucovina. Ghid biobibliografic, cu o prefaţă, Dimensiuni cultural-ştiinţifice 
bucovinene, de Traian Cantemir, voi. 1, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1982; 
[1. Pânzaru, Petru Froicu, Eugen Dimitriu] , Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobiblio
grafic, cu un cuvânt înainte de 1. Pânzaru, voi . II, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 
1983; [1. Pânzaru, Petru Froicu, Eugen Dimitriu] , Ştiinţa în Bucovina. Ghid 
biobibliografic, cu o notă redacţională de I[oan] P[ânzaru]. Suceava, Biblioteca 
Judeţeană, 1984; Emil Satco, Ioan Pânzar, Personalităţi bucovinene. Dicţionar, 
VIII, Suceava, Biblioteca Bucovinei "1. G. Sbiera" - Fundaţia Culturală a 
Bucovinei, 1997; Emil Satco, Bucovina. Contribuţii cultural-ştiinţifice. Dicţionar, 
IX, cu o notă redacţională nesemnată, Suceava, Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 
2000; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, cu o Prefaţă de Emil Satco, voi . 1-11, 
Iaşi-Suceava, Editura Princeps-Biblioteca Bucovinei "1. G. Sbiera", 2004. Nu-l 
menţionează, de asemenea, nici lucrarea colectivă, Biologi de seamă din Bucovina, 
voi. 1, Suceava, Editura Ţara Fagilor, 1994; voi. Il, laşi, Editura Bucovina, 1998; 
voi. III, Iaşi, Editura Bucovina, 2000; voi. IV, Iaşi, Editura Bucovina, 2003. 
Interesant în cazul acestei lucrări este că unul dintre autori, profesorul George 
Istrate": doctor în biologie, nu-l menţionează pe Franz Herbich nici în materialul 
Biologi născuţi, formaţi sau care au efectuat cercetări în Bucovina, publicat în 
voi. 1, p. 1 38-143 şi voi. II, p. 138-148, precizând, însă, că indexul întocmit 
rămâne incomplet, deoarece ,,reconsiderarea operei ştiinţifice din Bucovina este de 
durată" (voi. 1, p. 143). Profesorul Mihai Bejinaru, în lucrarea sa Natura şi 
cercetarea biologică în Bucovina, Cuvânt înainte de prof. univ. dr. Constantin 
Toma, m. c. al Academiei Române, [Bucureşti, R.A. ,,Monitorul oficial", 2004], îl 
menţionează pe "naturalistul austriac" Franz Herbich printr-o singură trimitere la 
cercetările sale de teren, efectuate în 1 859 în Obcina Mestecănişului, când 
semnalează aici strugurele ursului, Arctostaphilos uva-ursi, ca ,,relict glaciar de 
mare valoare floristică" în flora montană din Bucovina (p. 31). Mihai Bejinariu este 
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singurul autor bucovinean de după 1945 care se referă la "pionieratul [unor] 
remarcabili geografi, geologi, paleontologi şi biologi (botanişti-zoologi), 
deschizători de drum în cercetarea naturii bucovinene". Printre aceştia el îl 
menţionează şi pe Franz Herbich, cu lucrarea sa Flora der Bukowina, tipărită în 
1 859 (p. 60). În notele bibliografice, însă, nu este menţionată nici una dintre 
lucrările lui Franz Herbich şi nicio sursă bibliografică străină referitoare la 
pionieratul cercetărilor de profil efectuate în Bucovina (p. 88). 

La Cernăuţi îl găsim menţionat pe Franz Herbich în bibliografia lucrării 
Sudinni roslini flori cemiveţcoi oblasti, eaki pidleagaiuti ohoroni. Atlas - dobivnik, 
elaborată de un colectiv, sub redacţia lui 1. 1. Ciornei şi tipărită la Editura Ruta, în 
1999 (p. 1 3 1) .  

Materialele postate pe mai multe site-uri ne ajută, în ultima vreme, oferindu
ne - cu zgârcenie, totuşi - câteva date biografice. Născut la 8 mai 179 1 în Viena, 
Franz Herbich este botanist şi medic militar. În 1829, 1 830 şi 1832, Franz Herbich 
cercetează, împreună cu Alexander Zawadzki, flora din Munţii Tatra, publicându-şi 
rezultatele cercetărilor în lucrarea Botanischer Ausjlug in die galizisch
karpatischen Alpen des Sandezer Kreises ( 1834) iar colegul său în lucrarea In der 
Centralkarpathen gesammeltes Herbarium ( 1 832). Cercetările lor se înscriu în 
cadrul cercetărilor sistematice de botanică desfăşurate în Munţii Tatra în perioada 
1 8 1 5-1870. În perioada 1832-1 850, Franz Herbich face cercetări de pionierat în 
masivul Gewont1 • La mij locul veacului al XIX-lea, Franz Herbich, în calitate de 
ofiţer al armatei austriece, întreprinde cercetări de botanică în Ţara Huţulilor 
(Huţulscina). După Balthasar Hacquet, profesor de medicină la Universitatea din 
Lemberg, care face, în 1795, cercetări la Czarnohora, Franz Herbich cercetează 
flora de aici, descoperind, în vara anului 1 84 1, la Rebra, o nouă varietate floristică, 
Senecio carpaticus Herbich2. Ceva mai târziu, în 1 86 1 ,  1 87 1  şi 1 878, Franz 
Herbich efectuează cercetări geologice sistematice în zona cupriferă Bălan
Harghita, cum aflăm dintr-o notă de fundamentare a unui proiect didactic, 
nesemnată, publicată pe internet, Cercetări geologice asupra zonei cuprifere 
Balan3• 

În 1834, Franz Herbich vine în Bucovina, unde, timp de 20 de ani, cercetează 
flora de aici, cum precizează în Prefaţa la volumul Flora der Bukowina, tipărit la 
Leipzig, în 1 859: "Când am venit în Bucovina, în anul 1834, scopul meu era să 
cercetez această ţară din punct de vedere botanic, atât cât îmi vor putea permite 
îndatoririle mele profesionale; deoarece nu ştiam exact cât timp voi rămâne în 
Bucovina, pe atunci nu mă puteam gândi şi la prelucrarea datelor despre flora 
menţionată, cu atât mai mult cu cât nu exista nicăieri un ierbar cu plante autohtone 
şi nu mă puteam baza decât pe propriile mele cercetări. Abia după ce am petrecut 

1 Conf. www .ceper.com.plfazlg.html; www .tatry.z-ne.pllt5,haslo,pol,tatry,O,O, 1 395.html. 
2 Conf. karpaccy .pllindex. php?option=com_content&task=view&id= 146&Itemid=3 1 ). 
3 Conf. www.ordogborda.hu/?=balan_ro; www.ordogborda.hulhasmas/CERcet_Hasmas.html. 
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20 de ani în Bucovina, timp în care am observat şi cules cea mai mare parte din 
plantele sălbatice din această zonă, am putut încerca să scriu despre flora 
Bucovinei. [ . . .  ] 

În lucrarea mea Selectus plantarum Galiciae et Bucovinae, Cernăuţi, 1 836, 
am prezentat un rezumat al cercetărilor de botanică întreprinse în Bucovina, iar 
despre unele excursii în munţi am relatat şi în «Revista de Botanică» din 
Regensburg, anul XIX. 

Ar fi prea detaliat să amintesc aici toate excursiile mele şi de aceea menţionez 
doar că am străbătut de mai multe ori, din 1836 până în 1 856, câmpiile şi dealurile de 
la malul Nistrului până la râul Moldova, am mers de-a lungul pâraielor Mosca, 
Huchev, Răchitna, Bruşniţa, Hliniţa, Derelui, Corovia, Hatna, Dragomima ş.a., am 
urmărit până la izvoare cursurile râurilor principale ale zonei, Ceremuş, Siret, 
Suceava, Moldova, chiar şi Prutul şi Bistriţa, ale căror izvoare se găsesc în afara 
Bucovinei, am cercetat văile păraielor afluente, şi anume ale Siretului Mic, ale 
Sireţelului, ale celor două râuri Putna, ale Suceviţei, Humorului, Moldoviţei, 
Negrilesei, Ostrei, Domei, Sărişoarei, Cârlibabei, Ţibău, Tătarca, Putila, Sărata, pe 
cursul superior al Ceremuşului Alb. Am cules plante din toate văile submontane, din 
toţi munţii Bucovinei, din munţii de la graniţa cu Transilvania, din Munţii Rodnei, 
Vârful Roşu, Ineu-Bistricioara şi Ghirghileu, din Maramureş, ca şi din regiunea 
învecinată cu Galiţia, de la izvoarele Prutului şi din lanţul muntos Cemohora de 
lângă Tisa (Alpes Pocutiensis), urcând pe Kuppen, Lyssina, Tomantik, Rybra, 
Bombiwski, Dzymbronja, Berbenieska şi Spezi, vârfuri pe care le-am şi măsurat. 

Datorită acestor cercetări botanice am descoperit majoritatea plantelor 
sălbatice din Bucovina şi am avut ocazia să constat diferenţa dintre flora montană a 
Bucovinei şi cea a ţinuturilor învecinate" (p. III-IV). 

Este important să mai menţionăm aici, pe lângă cercetările sistematice de 
teren, şi faptul că Franz Herbich activează în această perioadă ca membru al 
Asociaţiei de Geografie şi Cultură din Bucovina, asociaţie nemenţionată nicăieri în 
lucrările istoriografice româneşti privind Bucovina. 

În ultima parte a vieţii, îl găsim pe Franz Herbich stabilit în Galiţia şi funcţionând 
ca medic militar şi profesor la Cracovia. Se stinge din viaţă la 29 septembrie 1865, 
la Cracovia. În cariera sa profesională şi ştiinţifică acoperind o jumătate de secol, 
Franz Herbich este membru al Societăţii Medicilor din Viena şi Lemberg, al 
Societăţii Regale Bavareze de Botanică din Regensburg, al Societăţii de Fizică din 
Halle şi Zlirich, al Societăţii de Istorie Naturală din Wetterau-Hessen, al Societăţii de 
Medicină şi Fizică din Erlangen, al Societăţii de Medicină şi Fizică din Iaşi, al 
Societăţii Naturaliştilor din Austria, al Societăţii Galiţiene de Agricultură din 
Lemberg, al Asociaţiei de Zoologie şi Botanică din Viena, al Asociaţiei 
Transilvănene de Ştiinţele Naturii din Sibiu şi al Asociaţiei de Geografie şi Cultură 
din Bucovina. 

Doctoml Franz Herbich îşi publică rezultatele cercetărilor sale ştiinţifice în 
volum şi în câteva periodice: "bsterreichische Zeitscherift fUr das Berg- und 
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Hiittenwessen", "Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft" 

(Viena), ,,Flora" (Regensburg), ,,Rocznik kornisyi fiziograficznei c.k. tow. 
naukowego Krakowskiego" (Cracovia). În Bibliographie zur Landeskunde der 
Bukowina. Literatur bis zum Jahre 1965, MUnchen, Verlag des Siidostdeutschen 
Kulturwerkes, 1 966, Erich Beck îl menţionează în 14 poziţii bibliografice, 
consernnându-i lucrările publicate. Preluarea informaţiei noastre se face de aici, 
însă cu respectarea strictă a criteriului cronologic: Additamentum ad jloram 
Galiciae, Lemberg, Millikowsky, 1 836; Selectus plantarum variorum Galiciae et 
Bucovinae, Czernowitz, Millikowski in Lemberg 1 836; Botanischer Ausjlug in 
einen Teil der Hochgebirge der Bukowina, în ,,Flora", Regensburg, 1 91 1836, 
p. 625-653; Beschreibung der bis jetzt bekannten Mineralspecies der Bukowina, 
Cernowitz, Selbstverl . ,  1 853; Beschreibung zweier in der Bukowina entdeckten 
neuen Pflanzen . . .  , în ,,Flora", Regensburg, 38/ 1855,  p. 64 1-645; Stirpes rariores 
Bucovinae oder die seltenen Pflanzen der Bukowina, Stanislau, Pilier, 1 853; 
Botanische Mitteillungen aus Galizien, în ,,Flora", Regensburg, 4011 857, p. 497-
509; Flora der Bukowina, Leipzig, Volckmar, 1 859; Pflanzengeographische 
Bemerkungen iiber die Wălder Galiziens, în "Verhandlungen der k.k. zoologisch
botanischen Gesellschaft", Wien, 1 0/ 1 860, p. 359-366; Beitrăge zur Flora 
Galiziens, în "Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft", 
Wien, 101 1 860, p. 607-634; Die Urschieferformation der ostlichen Karpaten und 
ihre Erzlagerstătten, in "

Ostereichische Zeitschrift fiir das Berg- und 
Hiittenwessen", Wien, 9/1 86 1 ,  p. 209-2 13, 2 1 8-222; Ober die Verbreitung der in 
Galizien und in der Bukowina wildwachsenden Pflanzen, in "Verhandlungen der 
k.k. zoologisch-botanischen Gesellschaft", Wien, 1 11 1861 ,  p. 433-446; Ein Blick 
auf die pflanzengeographischen Verhăltnisse Galiziens, in "Verhandlungen der 
k.k. zoologisch-botanischen Gesellschaft", Wien, 14/1 864, p. 1 25-1 36; Rzepien 
kolczysty (Xanthium spinosum), in ,,Rocznik kornisyi fiziograficznei c.k. tow. 
naukowego Krakowskiego", Krakow, 711 864, p. 1-18 .  

Informaţii privind viaţa şi  activitatea ştiinţifică a lui Franz Herbich se află în 
mai multe surse străine postate pe internet, dar nedisponibile online: XV. 
Jahresbericht des botanischen Tauschvereins in Wien, im Jahre 1860, p. 50-534• 
Vereine, Gesellschaftten, Anstalten, în ,,Zeitschrift Plant Systematics and Evolution" 
(Editor-şef: Frank H. Hellwig. Editori: R. v. Wettstein, E. Janchen, F. Knoll, 
L. Geitler şi F. Ehrendorfer. Periodic specializat ("Organ fiir Botanik und 
Botaniker"), fondat în 185 1 de către Alexander Skofitz, sub denumirile "

Osterreichische 
Botanische Wochenblatt", ,,Zeitschrift fiir ăsterreichische Volkskunde", continuat, 
în perioada 1 858-1873, sub numele de "

Osterreichische Botanische Zeitschrift", 
iar de la 1 974 de "Plant Systematics and Evolution". Periodic central-european de 
prestigiu, ajuns la volumul 265, odată cu nr. 1-2, mai 2007), Verlag Springer Wien, 
voi. XI, nr. 1 1 , noiembrie 186 1 ,  p. 372-3775; Verzeichniss der in Oesterreich 

4 Conf. www.springerlink.com/index/PT43 1577G2VVV8L68.pdf. 
5 Conf. www.springerlink.com/index/V73Q701 3564G122R.pdf. 
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lebenden Botaniker, în Zeitschrift"Plant Systematics and Evolution", Verlag 
Springer Wien, voi XII, nr. 1 2, decembrie 1 862, p. 395-4036; Saussurea macrophylla 
alpina, S. discolor S. alpina, Cienhowskia, în Zeitschrift"Plant Systematics and 
Evolution", Verlag Springer Wien, voi. XV, nr. 1 1 , noiembrie 1 865, p. 36 1-3627. 

După explorările efectuate de E. Witmann ( 1 824), cercetările lui Franz 
Herbich şi Alexander Zawadzki asupra florei din Bucovina (Beschreibung der 
Herbichia, în ,,Flora", Regensburg, 1 5/ 1 832, p. 629-633; Enumeratio plantarum 
Galiciae et Buccowinae, oder die in Gallicien und Bukowina wildwachsenden 
Pflanzen mit genauer Angabe ihrer Standorte, Breslau, Kom, 1 835 ; Fauna der 
galizisch-bukowinischen Wirbeltiere. Eine systematische Vbersicht der in diesen 
Provinzen vorkommenden Săugetiere, Văgel, Amphibien, Fische, mit Riicksicht auf 
ihre Lebensweise und Verbreitung, Stuttgart, Sahweizbart, 1 840) premerg, în bună 
măsură, cercetărilor lui K. Holze ( 186 1 ) ,  Josef Hermann Knapp ( 1872), 
A. Rehrnann ( 1873), Gregar Kupczanko ( 1 874, 1 875), Josef Lazarus ( 1 876, 1 877), 
Emerich Turczynski ( 1 876, 1 877, 1 878). Cu mai multe decenii, cercetările lui 
Franz Herbich prernerg cercetărilor lui Constantin Hurmuzachi (publicate în 
perioada 1 888-1937 în periodice de prestigiu ale epocii, cele mai multe în limba 
germană), menţionate de Erich Beck în Bibliographie zur Landeskunde der 
Bukowina. Literatur bis zum Jahre 1965, Miinchen, Verlag des Siidostdeutschen 
Kulturwerkes, 1966, în 46 de poziţii bibliografice. Ele sunt continuate până în 
preajma izbucnirii celui de al Doilea Război Mondial de alţi cercetători (biologi, 
botanişti, entomologi, zoologi), unii cu nume de prestigiu în domeniu: B .  Blocki 
( 1 883, 1 884), A. Wiktorowicz ( 1 884), W. Philipowicz ( 1 889), Cari Bauer ( 1 890), 
J. Breidler ( 1 890), J. Dorfer ( 1890), J. Hlibowicki ( 1 890), J.A. Knapp ( 1890), 
Aurel Procopianu-Procopovici ( 1890, 1 895, 1 897), L. Szajnocha ( 1890, 1 893), 
Alfred Pawlitschek ( 1 893, 1902), J. Paczoski ( 1 897), M. Kociuba ( 1 898), 
O.J. Lu:lecki ( 1902), S. Jalikowski ( 1 906), P. Bom ( 1907), Alphons Karl Penecke 
( 19 10, 1 9 1 1 ,  1928, 1 929, 1 93 1), A. Cardaş ( 1 9 1 1 ), Mihail Guşuleac ( 1 9 1 5, 192 1 ,  
1 929, 1 930, 1932, 1933), 1. Lepşi ( 1 921 ,  1 922), Anton Miihldorf ( 1925, 1926, 
1 927), Orest Marcu ( 1927, 1 928, 1 929, 1 930, 1 93 1 ,  1933, 1 934, 1 935, 1936, 
1 937), Emilian Ţopa ( 1928, 1 932, 1 935, 1 938, 1 942), Hubert Kargl ( 1930), E. Pop 
( 1930), Ludwig Rodewald ( 1930, 1 934, 1935, 1 936), I.T. Tamavschi ( 1 930, 193 1 ,  
1 932, 1936), Eugen Botezat ( 1 93 1 ), Emil Sahleanu ( 1 93 1 ), Douglas St. Quentin 
( 1932), Anton Husiatinschi ( 1932, 1 933), Alexandru Roşea ( 1935, 1936), Traian 1. 
Ştefureac ( 1 936, 194 1 ). Patru dintre aceştia sunt membri ai Academiei Române: 

6 Conf. www.springerlink.com/index/J40221 36GU654362.pdf. La Rădăuţi, în Fondul german 
de la biblioteca Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române, acest 
periodic central-european de prestigiu, cu regim de apariţie lunar, se păstrează, legat, pe ani, în 25 de 
volume: 1 872, 1 873, 1 874, 1 875, 1 876, 1 877, 1 878, 1879, 1 880, 1 88 1 ,  1 882, 1 883, 1 884, 1 885, 1886, 
1 887, 1 888, 1 889, 1 890, 1891 ,  1 892, 1 893, 1894, 1 895 şi 1 896. Fiecare volum se deschide cu 
portretul unei personalităţi din viaţa ştiinţifică a disciplinei, realizat în peniţă, cu autograf şi însoţit de 
un fişier biobibliografic. 

7 Conf. www.springer1ink.com/index/G5P941 1 30LPK3886. pdf. 
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Eugen Botezat ( 1 87 1-1964; membru corespondent, 26 mai 19 13), Mihail Guşuleac 
( 1 887-1960; membru corespondent, 26 mai 1937), Constantin N. Hurmuzachi 
( 1 863-1937; membru de onoare, 7 iunie 1 9 19), Ludwig Iosif Urban 
Rodewald/Rudescu ( 1 908-1992; membru corespondent, 2 1  martie 1963) .. În semn 
de omagiu şi recunoaştere a contribuţiei sale ştiinţifice, mai multe varietăţi 
floristice îi poartă numele cercetătorului austriac, cum este, de exemplu, şi Rosa 
Herbichiana, descoperită în Galiţia Răsăriteană şi descrisă de Bronislaw Blocki în 
articolul Zur Flora von Ostgalizien, publicat în "

Osterreichische Botanische 
Zeitschrift", anul XXXVII, nr. 12, 1 887, p. 419-420. 

Lucrarea dr. Franz Herbich Flora der Bukowina face parte dintre cărţile 
ştiinţifice şi colecţiile de periodice valoroase, păstrate la Rădăuţi timp de peste 130 
de ani. De format 1 1  x 7,5 cm, cu 460 de pagini, rară ilustraţi i, aceasta apare sub 
egida Editurii F. Volckmar din Leipzig şi este imprimată la Tipografia 
A. Edelmann din aceeaşi localitate. Exemplarul este legat şi se prezintă şi astăzi 
într-o stare bună. De culoare neagră, cartanul legăturii are cotorul şi colţurile 
exterioare pânzate, cu nuanţe de gri. Pe cotor sunt imprimate simetri::, sus şi jos, 
trei linii orizontale, sub formă de bandă, fiecare gardată de o vignietă. Intre acestea, 
în partea de sus, sunt imprimate, orizontal, numele autorului şi titlul cărţii: 
H. Herbich, Flora der Bucovina. 

Sumarul cărţii cuprinde un Cuvânt înainte, elaborat la Cracovia şi datat 
1 1  noiembrie 1 858, p. III-VI; un studiu introductiv, Allgemeiner Charakter der 
Bucovina in Beziehung auf Vegetation, p. 1-14, Index generum, p. 1 5-1 8 şi un 
singur capitol, masiv, Monocotyledoneae, p. 1 9-460. Cele 484 de specii ale florei 
din Bucovina sunt organizate pe ordine, genuri, specii şi subspecii. Descrierea 
ştiinţifică se face în limba latină. Aceasta este urmată de un aparat critic, 
cuprinzând trimiteri la autori şi izvoare. În limba germană sunt menţionate 
localităţile din Bucovina unde au fost observate plantele, precum şi lunile de 
recoltare pentru ierborizarea acestora. 

Documentarul nostru, pe care îl publicăm în acest tom al "Analelor 
Bucovinei", reprezintă, totodată, un modest omagiu închinat cercetătorului austriac 
Franz Herbich, gândit şi din perspectiva unor orizonturi noi de înţelegere a istoriei 
culturii din Bucovina. 

Der Osterreichischer Forscher Franz Herbich (1791-1865) 
und seine Bei trage zur Kenntnis der Flora der Bukowina • 

(Zusammenfassung) 

Franz Herbich ist im heutigen wissenschaftlichen Leben der Bukowina ein fast unbekannter 
Name. Keine von den in der Bukowina nach 1945 erarbeiteten Werken erwăhnt ihn in einem 
vermerkenswerten Artikel. Wenige hiesige rumănische Autoren zeigen sich bereit, "die 

• Traducere: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu. 
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bahnbrechende Arbeit [einiger] ausgezeichneten Geographen, Geologen, Palăontologen und Biologen 
(Botaniker und Zoologen), Wegbereiter der Bukowiner Naturforschung" aus den Kronlăndem der 
ehemaligen Habsburger Monarchie anzuerkennen. Zu diesen zăhlt auch der osterreichische Forscher 
Franz Herbich, Verfasser von hervorragenden Studien und Forschungsarbeiten. In der Bibliographie 
z.ur Landeskunde der Bukowina. Literatur bis z.um Jahre 1965, MUnchen, Verlag des Stidostdeutschen 
Kulturwerkes, 1 966, erwăhnt ihn Erich Beck in 14 bibliographischen Notizen und gibt seine in 
Bănden und darnaligen Zeitschriften veroffentlichten Arbeiten an. 

Die Arbeit Flora der Bukowina, erschienen im Verlag F. Volckmar aus Leipzig, Druck A. 
Edelmann, zăhlen wir zu den wertvollen wissenschaftlichen BUchem und Periodikasamrnlungen. die 
in Radautz 130 Jahre lang bewahrt und erstaunlicherweise von den grol3en stalinistischen 
Săuberungen gerettet wurden. Ursprilnglich der Deutschen Lehrerbibliothek des 1 872 gegrilndeten 
k. k. Oberstaatsgymnasiums gehorend, befindet sich dieses Buch heute in der Bibliothek des 

"Bukowina"-Instituts der Rumănischen Akademie. Der lnhalt umfasst ein in Krakau am 
I l .  November 1 858 verfasstes Vorwort (S. III-IV), eine einleitende Studie mit dem Titei Allgemeiner 
Charakter der Bucovina in Beziehung aufVegetation (S. 1-14), ein Index generum (S. 15-1 8) und ein 
einziges sehr grol3es Kapitel, Monocotyledoneae (S. 1 9-140). Die 484 Spezien der Bukowiner Flora 
sind in Familien, Gattungen, Arten und Unterarten gegliedert. Die wissenschaftliche Beschreibung 
wird auf Lateinisch gemacht. Weiter folgt der kritische Apparat mit Autoren- und Quellenverzeichnis, 
Deutsch werden die Ortschaften aus der Bukowina erwăhnt, wo die Pflanzen und die flir ihre 
Sammlung geeignete Zeit beobachtet wurden. Unsere Dokumentation prăsentiert als Faksimil den 
inneren Umschlag des Werkes, das Vorwort, die einleitende Studie und die ersten 39 Seiten aus 
Dr. Franz Herbichs Buch liber die Flora der Bukowina. 

Die vorliegende Studie prăsentiert auch die wissenschaftliche Tătigkeit von Dr. Franz Herbich, 
der in der Bukowina ausftihrliche Lokalforschungen in der Periode 1834--1 854 gemacht und eine 
Lticke in der rumănischen Forschung in diesem Bereich ergănzt hat. Aus der Perspektive des 
gegenwărtigen Verstăndnisses der Kulturgeschichte der Bukowina ist unsere Arbeit gleichzeitig eine 
Huldigung, die wir dem osterreichischen Forscher Franz Herbich, 1 20 Jahre nach seinem Tod, 
darbringen. 
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VICTOR ION POPA- DESENATOR ŞI COLABORATOR 
AL MAI MULTOR PUBLICAŢII 

D. V ATAMANIUC 

Victor Ion Popa se face cunoscut ca dramaturg cu piesa de debut, Ciuta, din 
1 923, căreia îi urmează, între cele mai importante, Muşcata din fereastră ( 1 930) şi 
Take, lanke şi Cadâr ( 1 938), reprezentată, cu precădere, pe scenele din România, şi 
ca romancier cu Velerim şi Veler Doamne ( 1 933), tipărită în mai multe ediţii, şi 
Sfârlează cu fofează ( 1936), care cunoaşte, de asemenea, mai multe ediţii. În 
ultimii ani de viaţă trece la elaborarea romanului fluviu şi tipăreşte Maistoraşul 
Aurel, ucenicul lui Dumnezeu, cu subtitlul Cronica vremii şi vieţii lui Aurel Vlaicu, 
în trei volume, apărut în 1 939. Situaţia se va repeta, în chip izbitor, la mare distanţă 
în timp, cu Carnii Petrescu, cu un an mai mare decât Victor Ion Popa, dramaturg şi 
romancier. Trece şi el, la sfârşitul vieţii, la elaborarea unui roman fluviu, Un om 
între oameni, tipărit, de asemenea, în trei volume, între 1953 şi 1957. Cele două 
romane au construcţii asemănătoare, prin situarea în centrul acţiunii a unor 
personalităţi cu existenţă reală - Aurel Vlaicu şi Nicolae Bălcescu - şi prin 
preocuparea de a evoca şi epoca în care au trăit. 

Victor Ion Popa conduce Teatrul Naţional din Cernăuţi, cu o întrerupere, între 
1 925 şi 1 929, când director tehnic este George baron L�vendal. Sub conducerea lor 
instituţia cernăuţeană cunoaşte cea mai mare înflorire. Acestei epoci îi aparţine şi 
cortina realizată de George baron L�vendal, celebră la acea dată, dispărută în 
timpul celui de al Doilea Război Mondial. 

Înainte de a debuta în teatru cu Ciuta, scrisă în 1921 ,  reprezentată pe scenă în 
1922 şi tipărită în volum în 1 923, şi înainte de a conduce Teatrul Naţional din 
Cernăuţi, Victor Ion Popa colaborează la , ,Revista noastră" din Focşani , 

"
Versuri şi 

proză" din Iaşi, 
"
Florile dalbe" din Bârlad şi 

"
Revista copiilor şi a tinerimei" din 

Bucureşti, colaborări care stau în atenţia biografilor să{ Sunt de spus şi alte 
lucruri, care nu formau obiectul unor cercetări speciale în lucrări de sinteză. 
Importante pentru aceste aspecte sunt ultimele două publicaţii. 

1 Ştefan Cristea, Victor Ion Popa. Viaţa şi descrierea operei; contribuţii documelllare, 
Bucureşti , Editura Minerva, 1973; V. Mândra, Victor Ion Popa, Bucureşti, Editura Albatros, [ 1975]. 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 435--443, Bucureşti, 2007 
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"Florile dalbe", revistă literară, este înfiinţată la Bârlad, oraşul natal al lui 
Victor Ion Popa, şi apare într-un singur an, 1 9 19 .  Colaborează la ea G. Tutoveanu, 
V. Voiculescu, T. Parnfile, D. Iov, G. M. Zarnfirescu, Gr. Tăbăcaru, 1. Valerian, 
M. Lungianu. Între ei se găsesc şi doi scriitori bucovineni, Liviu Marian, fiul 
folcloristului Simion Florea Marian, care stabileşte un paralelism între poezia lui 
Coşbuc, Trei Doamne şi toţi trei şi o poezie germană, Anfang [O întrebare] , poezie 
în dialect bavarez2, şi G. Voevidca, fiul folcloristului muzical Alexandru Voevidca, 
care a scris o poezie, Unei mâini, cu dedicaţie pentru domnişoara Silvia Saghin şi 
datată Cernăuţi3. 

Victor Ion Popa colaborează la revista bârlădeană ,,Florile dalbe" cu poezii ce 
poartă titlurile Pastet, Pastel de noapte, pe copertă Pastel de toamnă5; Pastel de 
varif. Poeziile sunt de dragoste şi în Pastel compară "viaţa risipită" a iubitei sale 
cu a plopului, care plânge sub "albastru văi de noapte". O singură poezie poartă alt 
titlu, Amintire, în care evocă iubirea sa din trecut, asemenea lui Eminescu, cu 
durerea sa din Pe aceeaşi ulicioară, însă în altă tonalitate şi persiflantă la atitudinea 
sa şi a partenerei sale în dialogul de iubire dintr-un trecut nu prea îndepărtat7• 

Victor Ion Popa nu alege întâmplător titlurile poeziilor sale. Schiţează 
privelişti asupra naturii, cu localizări în anotimpuri. În Pastel de vară schiţează 
aspecte din dezagregarea naturii în căldura toridă, când suferă şi vieţuitoarele: 

Praf uscat peste câmpie 
Lasă luna lui Cuptor 
În întinderea pustie 
Nu vezi pas de călător. 

Joacă zarea ca o apă 
Sub aprinsul bici de foc. 
Însetate se adapă 
Turma oilor la scoc. 

Iar în miriştea aprinsă 
Un biet cal înţepenit 
Lasă iarba neatinsă 
Dând din cap nemulţumit. 

Victor Ion Popa este, în versurile sale, un pastelist şi precede activitatea sa, 
tot de pastelist, însă cu peniţa. 

2 ,,Florile dalbe", 1, nr. 12-13, 15 iulie 19 19, p. 170- 1 74. 
3 Idem, nr. 20-21 ,  22-23 decembrie 1919 ,  p. 220-221 .  
4 Idem, nr. 8,  1 mai 1 9 19, p .  1 18. 
5 Idem, nr. 4, 15 februarie 19 1 9, p. 63. 
6 Idem, nr. 1 2-13,  15 iulie 19 19, p. 175. 
7 Idem, nr. 14-15, 1-15 august 1 9 1 9, p. 1 9 1 .  
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"Revista copiilor şi tinerimei" este fondată de C.G. Costa-Foru, Ia Bucureşti, 
în 25 mai 19 13, şi apare până în aprilie 1925, cu o întrerupere între 1 2  noiembrie 
19 16  şi 1 ianuarie 1919 .  Colaborează la ea, cum se vede dintr-o listă publicată în 
decembrie 1920: 1. Al. Brătescu-Voineşti, Al. Cazaban, Maria Cunţan, 
V. Demetrius, Victor Eftimiu, P. Dulfu, Elena Farago, V. Militaru, I.Gr. Perieţeanu, 
L. Rebreanu, 1. Simionescu, I. Slavici, Th. Speranţia, B .  Solacolu, G. Tutoveanu, 
I.C. Vissarion, V. Voiculescu8. Cel din urmă este poetul consacrat al revistei, iar 
Ioan Slavici, prozatorul ei, de la care ne-a rămas şi corespondenţă importantă cu 
fondatorul acestei publicaţii. 

C.G. Costa-Foru reuneşte în jurul "Revistei copiilor şi tinerimei" personalităţi 
de seamă ale scrisului românesc într-un moment de răscruce din istoria noastră 
naţională. Figurează în lista colaboratorilor şi desenatorii :  Popa, Iordache, 
A. Petricu, Mac, la care se alătură şi alţii. Textele sunt însoţite cu ilustraţii, prin 
care se atrage atenţia asupra situaţiilor respective. Fiecare număr este prevăzut şi cu 
Pagina hazlie - de fapt două pagini -, cu istorioare în versuri pe diferite teme şi 
însoţite de mai multe ilustraţii .  

Victor Ion Popa este trecut pe copertă printre desenatori, alături de 
A. Petrescu şi Alecu, în 18  octombrie 19 19, şi, în acelaşi număr, găsim şi prima 
ilustraţie semnată de el. Este integrată în povestirea lui A. Codreanu-Niculescu, 
Judecata lui Akbar, traducere după Morgand, despre care nu avem informaţii9• 
Ilustraţia îl înfăţişează pe Akbar, mare înţelept, în una dintre şedinţele sale de 
judecată. 

Victor Ion Popa figurează pe coperta revistei şi în numărul următor, cel din 
25 octombrie 1 9 19,  alături de Alecu Georgescu. Face o ilustraţie la povestirea 
Pentru pâine, semnată Penelopa, pseudonim neidentificat10• Scena înfăţişează o 
tânără în faţa unei comisii, pregătită să treacă examenul la maşina de scris, spre a 
ocupa o slujbă modestă la o instituţie de stat. Se bucură de mare atenţie o ilustraţie 
trecută ca frontispiciu la poezia Elenei Farago, Pe munte, care înfăţişează un peisaj,  
cum se descrie şi  în poezie, stâncos, cu puţină vegetaţie1 1 . Ilustraţia este reprodusă 
ca frontispiciu la poezia lui Corneliu Drăgan, Toarce-ţi firul, publicată în 
24 ianuarie 1920, evocare a primăverii şi în fruntea poeziei lui G. Tutoveanu, 
Aduceţi-v-aminte, publicată în 3 aprilie 1920, elogiu adus înaintaşilor şi îndemn 
pentru noile generaţii în lupta pentru apărarea patriei 12• 

Victor Ion Popa are o înclinaţie evidentă să ilustreze lucruri cu eroi cu un 
sfârşit tragic. Nestor Urechia înfăţişează, în povestirea Pământul Ţării, publicată în 
15 noiembrie 19 19, un fiu de clăcaş din România, care face studii strălucite şi se 

8 "Revista copiilor şi tinerimei", VIII, nr. 35, 23 decembrie 1 920, p. 458. 
9 Idem, VII, nr. 4 1 ,  18  octombrie 1 9 19, p. 540-542. Ilustraţia, p. 541 . 

10 "Revista copiilor şi a tinerimei", VII, nr. 42, 25 octombrie 1 9 19,  p. 556--557. Ilustraţia, 
p. 556. 

11 "Revista copiilor şi a tinerimei", VII, nr. 43, 1 noiembrie 19 19. p. 565. 12 Idem, VIII, nr. 4, 24 ianuarie 1920, p. 59; nr. 10, 3 aprilie 1920, p. 148. 
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stabileşte în Franţa. Duce cu el pământ din ţară, îl păstrează în ghivecele cu flori 
din camera sa şi lasă să fie aruncat peste sicriu! său13. Ilustraţia înfăţişează 
întâlnirea naratorului cu prietenul său, care îi încredinţează ultima dorinţă pe patul 
de moarte. În altă povestire, a lui Eugeniu Dragomirescu, Plutonul morţii, publicată 
în acelaşi număr, se descrie o luptă din Primul Război Mondial 1"'. Ilustraţia 
înfăţişează un trăgător urcat într-un copac, unde este secerat de gloanţele 
duşmanului .  Ilustrează şi o povestire a lui Alohonse Daudet, Jargaille în Paradis, 
publicată în 29 noiembrie 19 19, în traducerea lui Trandafir, pseudonim 
neidentificat15• Jargaille, un hamal, îl păcăleşte pe Sf. Petru să-I primească temporar 
în Paradis, de unde nu mai vrea să iasă, cu toate rugăminţile binefăcătorului său. 
Abandonează Paradisul numai când aude că se pregătea o luptă cu tauri i ,  de la care 
nu putea lipsi. Ilustraţia îl înfăţişează pe Sf. Petru, cu cheile de la porţi le cereşti, în 
dispută cu hamalul, înainte ca acestea să afle că se pregătea lupta cu tauri i .  Mai 
menţionăm o ilustraţie la lucrarea lui Costin Săteanu, Notes-ul d-lui Sperieţeanu, 
un jurnal care începe în 8 august 1908 şi se continuă, pe sărite, până în septembrie 
19 1416• Un tată, care se numeşte Gicu Sperieţeanu, manifestă mare dragoste faţă de 
copilul său. Îl lasă totuşi în seama doicii .  Ilustraţia o înfăţişează cu copilul în braţe, 
încântată că stăpânul i-a mărit leafa. 

Întâlnim şi două situaţii în care Victor Ion Popa face ilustraţii pentru scrieri 
literare şi ele se reproduc în toate numerele în care se tipăreşte textul respectiv. 
I. C. Vissarion începe să publice basmul său, Ion Năzdrăvmzul, în 24 ianuarie 1920 
şi continuă până în 8 mai 1920, încă în 1 1  numere17• La ultimul număr se specifică 

"va urma". Nu găsim şi continuarea. llustraţia reprezintă un cioban, cu căciulă 
specifică pe cap, sarică pe umeri, sprijinit în toiag, cu oile în faţa sa. Portretul 
ciobanului, gânditor, este destul de expresiv. Introduce în câteva numere (4, 6, 9) şi 
câte o ilustraţie în text. 

O situaţie asemănătoare întâlnim şi la feeria lui Nestor Urechia, Salamandra 
albastră, care se publică între 7 februarie şi 1 1  aprilie 1920, şi se reia în şase 
numere18• Ilustraţia pusă înaintea "feeriei naţionale" înfăţişează reptila şi un bărbat 
alături de diavol. Ilustraţia are nevoie de explicaţii .  Nestor Urechia deschide piesa 
cu un dialog între Ziua bună şi Ceasul rău. Victor Ion Popa explică în text 
simbolistica din ilustraţia de pe frontispiciu. Întocmeşte şi o ilustraţie reprezentând 
o femeie frumoasă, Ziua bună. iar în pagina următoare altă ilustraţie cu Ceasul rău, 
reprezentat tot printr-o femeie. însă ajunsă în stăpânirea diavolului. 

13 Idem, VII, nr. 45, 15  noiembrie 1 9 1 9. p. 596-597. 
14 "Revista copiilor şi a tineri mei", VII, nr. 45. 15 noiembrie 1 9 19. p. 604-605. Ilustraţia, 604. 
15 .,Revista copiilor şi a tinerimei", VII, nr. 47. 29 noiembrie 19 19, p. 634-636. 
16 "Revista copiilor şi a tinerimei". VI I ,  nr. 5 1 ,  27 decembrie 19 19 .  p. 698-70 1 .  I lustratia. 

p. 698. 
17 .. Revista copiilor şi a tinerimei". Vlll .  nr. 4. 24 ianuarie - nr. 16. 8 mai 1920. 
IH ,.Revista copi ilor şi a tinerim,:i", V I I I ,  nr. 6. februarie 1 920 - nr. I l . 1 1  apn lic 1 920. 

Ilustratii le în p. 90--9 1 .  
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Concomitent cu activitatea sa de ilustrator, Victor Ion Popa publică, la 

"Revista copiilor şi a tinerimii", şi trei poezii, Pastel, în 1 noiembrie 1 9 1 9, Cântec 
de leagăn, în 29 noiembrie 1 9 1 9  şi Trista noapte de Crăciun, în 24 decembrie 
1 9 1919• Prima poezie continuă prin titlu pe cele publicate în ,,Florile dalbe", însă se 
deosebeşte, prin spaţiul mult mai extins, în desfăşurarea discursului liric. 
Reproducem una dintre cele cinci strofe ale poeziei: 

Din adâncul văii sure 
Fumuri urcă somnoroase 
Cântul prinde lin să fure 
Cântecele-n pădure 

Şi prin casă. 
Poezia ne îndrumă spre lama pe uliţă şi este, prin fondul ei şi prin 

organizarea strofelor, coşbuciană. 
Cea de a doua poezie, Cântec de leagăn, este o "oraţie" în multe strofe, cu 

versuri scurte şi repetiţie în interiorul lor, să fie spusă la leagănul copilului, cu 
vocea cantată. Reproducem începutul :  

Nani, nani, puişor, 
Uite, vine 
Lângă tine 
Şi rnămuca şi tătucu 
Ca să-ţi spună: 

"Noapte bună, 
Puişor, 
Dormi frumos 
Şi dormi uşor." 

Cântec de leagăn se încadrează tematic între poeziile lui Şt. O. Iosif cu acest 
titlu, cu deosebirea privind desfăşurarea "oraţiei", structura resurselor şi invocarea 
elementelor din natură - noapte cu lună, grădina cu bujori, cântec de păsări. Să mai 
notăm că, după exemplul lui Şt. O. Iosif, care închină Cântecele de leagăn Corinei, 
fiica sa, şi Victor Ion Popa închină Cântecul de leagăn Lenuţei Cristescu, nepoata sa. 

Cea de a treia poezie, Trista noapte de Crăciun, are la bază preocupări 
educative. Moş Crăciun venea cu sacul plin de daruri pe la case şi le împărţea 
copiilor. Nu intra însă şi în casa unde copilul nu dăduse ascultare părinţilor săi. 
Reproducem ultima strofă: 

Şi cum fulgii prind să cadă 
Moşu pleacă-ncetinel 
Scuturându-şi de zăpadă 
Haina groasă de pe el. 

Victor Ion Popa îşi intitulează şi singurul volum de versuri Cântecele mele, 
tipărit în 1 946. 

19 "Revista copiilor şi a tinerimei", VII, nr. 44, 1 noiembrie 19 19, p. 571 ,  nr. 47, 29 noiembrie 
1 9 19,  p. 629; VIII, nr. 1 ,  6 ianuarie 1 920/24 decembrie 19 19, p. 12 .  
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Proza lui Victor Ion Popa, pe care o întâlnim în ,,Revista copiilor şi a 
tinerimei", Soldatul Fălfăloaia, publicată în ianuarie 192 1 ,  are caracter 
autobiografic20. Se relatează despre campania militară din 1916-191 8, în care 
Victor Ion Popa este rănit. Avea în subordinea sa şi un soldat, Fălfăloaia, care 
răspundea în pilde, după capul său, şi era privit ca prostănac. Se dovedea însă cea 
mai bună santinelă, iar în confruntarea cu duşmanul, inventiv: ,,Dar Fălfăloaia de 
acolo, întinzându-şi gâtul la mine, îmi şopti secretul, marea lui invenţie. 

«- Dom' Elev . . .  trag cu două puşti ca să creadă nemţii că avem şi noi 
mitralieră la posb>". 

Victor Ion Popa se găseşte într-o situaţie singulară în literatura română. 
O ilustraţie a sa este trecută de C.G. Costa-Foru, directorul "Revistei copiilor şi a 
tinerimei", în fruntea editorialului Patriotism, pe care îl publica în 22 noiembrie 
1 9 1 921 • Ilustraţia înfăţişează bătrânul înţelept la masa de lucru, scriind cu pana de 
gâscă - cum făcea şi Ioan Slavici, deprindere de la şcoala din Şiria natală, de lângă 
Arad -, la care nu putu renunţa toată viaţa. Bătrânul înţelept aşterne pe hârtie 
consideraţiile sale, având la dreapta şi la stânga cărţi pentru documentare. 
C.G. Costa-Foru trece ilustraţia în fruntea a peste 70 de editoriale, pe care le 
publică, cu câteva întreruperi, între octombrie 1919 şi 1924. Important este şi faptul că 
deschide cu această ilustraţie editorialele sale, în care se ocupa, cel mai adesea, cu stări 
de lucruri nedorite din societatea românească, după marele act al Unirii din 19 18. 

Ilustraţia face o carieră strălucită, neîntâlnită în presa românească, prin deasa 
reluare şi în timp îndelungat. Ilustraţia trecută în fruntea acestei lungi serii de 
editoriale se traduce şi ca un avertisment, să ne călăuzim după "învăţătura 
bătrânilor" în tot ce întreprindem în viaţă. Altfel spus, ilustraţia este emblematică 
pentru întreaga activitate a lui Victor Ion Popa, desenator şi ilustrator în presa din 
vremea sa. 

C.G. Costa-Foru pregăteşte nr. 9 din ,,Revista copiilor şi a tinerimei", cum 
era programat, pentru 27 februarie 1920. Nu se imprimă însă nici în săptămânile 
următoare din cauza grevei tipografilor. Se intră în dificultăţi şi în privinţa 
procurării hârtiei . De altfel, revista se şi tipărea pe o hârtie de calitate inferioară. 

Victor Ion Popa îi adresează lui C.G. Costa-Foru o scrisoare, în 27 martie 
1 920, pe care o publicăm: 

"Stimate Domnule Costa-Foru, 

Recurg la acest mijloc pentru a evita penibila situaţie ce mi-ar crea-o 
necesitatea unei explicaţiuni verbale. 

Neavând a vă aduce D-Voastră decât asigurarea recunoştinţei mele pentru 
bunăvoinţa cu care m-aţi primit şi privit tot timpul cât am lucrat la "Revista 

20 .,Revista copiilor şi a tineri mei", IX, nr. 3, 20 ianuarie 1 92 1 ,  p. 44-45. 
2 1  Idem, VII, nr. 46, 22 noiembrie 1 9 1 9, p. 6 1 1-6 1 2. Ilustratia, p. 6 1 1 .  
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7 Victor Ion Popa - desenator şi colaborator al mai multor publicatii 44 1  

Copiilor ş i  a Tinerimei", mă văd astăzi obligat de a da  înapoi de  la  datoria pe care 
mi-o asumasem. 

Vitregia condiţiunilor în care revista este şi va fi obligată să apară, mă pune 
în imposibilitatea de a continua drumul pe care am pornit şi care ar pretinde din 
parte-mi, precum au pretins şi până acum, infructuoase sforţări spre mai bine. 

Pornit cu speranţe frumoase şi cu dor de îndreptare, văd astăzi ajuns la capăt 
stocul meu de încredere în mine şi am impresia ciudată dar obsedantă că sunt mai 
mult o piedică decât un umăr la roata şovăitoare a revistei. 

Pe de altă parte vederea sacrificiilor zilnice pe care sunteţi nevoit a le face 
pentru apariţia revistei mi-au creat o stare de demoralizare întărită pe fiecare zi de 
nepăsarea micilor cititori - sau poate a părinţilor lor -, demoralizare ce, poate, nu 
face cinste tinereţei mele, dar care e inerentă celui ce porneşte cu tot sufletul la 
drum pentru binele altora şi se vede oprit tocmai de acei cărora li se închinase 
activitatea sa. 

Şi asta mă obligă să plec pe alt drum. 
Cu toată părerea de rău, Vă anunţ dar, Domnule Costa-Foru, că nu mai pot 

continua serviciul redacţional pe care mi l-aţi încredinţat, rămânând însă 
colaborator de departe, fie în scris fie în desen, dacă aceasta va fi o necesitate. 

Această decizie vă rog s-o consideraţi irevocabilă şi Vă rog să primiţi 
Domnule Costa-Foru asigurarea celei mai profunde stime ce vă păstrez. 

Ion Popa 
Bucureşti, 27 Martie 1920"22 

C.G. Costa-Foru îl preţuia pe Victor Ion Popa, cum se desprinde din această 
scrisoare şi aflăm, tot de aici, că îndeplinise în redacţia ,,Revistei copiilor şi a 
tinerimei" şi "serviciul redacţional", alături de cel de ilustrator. Era dezamăgit de 
lipsa de interes faţă de revistă până şi din partea celor cărora le era destinată. 
Promitea să rămână colaborator, fie "în scris, fie în desen". Aparţin lui Victor Ion 
Popa, rară îndoială, şi texte şi ilustraţii nesemnate. 

"Revista copiilor şi a tinerimei" îşi reia apariţia, cu numărul 9, cum era 
programat, însă cu o întârziere de o lună, în 27 martie 1 920, în aceeaşi zi în care îşi 
data şi Victor Ion Popa scrisoarea reprodusă mai sus. G. Costa-Foru adresează către 
cititori un Cuvânt lămuritor, în care justifică neapariţia revistei23. Deplânge lipsa 
unei legislaţii care să reglementeze conflictele de muncă, încât să nu aducă 

22 Scrisoarea face parte din Fondul C.G. Costa-Foru în păstrarea noastră, preluat de la familie 
în vederea elaborării unei monografii destinată lui C.G. Costa-Foru ziarist, militant în lupta pentru 
pace şi autor de lucrări cu caracter economic şi politic. Împrejurări nefavorabile au făcut ca 
monografia să nu se poată tipări. Din Fondul C.G. Costa-Foru s-au publicat, înainte de a ajunge la mine, 
documente, între care cele mai importante privind procesul ziariştilor din 1 9 1 9. C.G. Costa-Foru se 
înscrie între apărătorii ziariştilor trimişi în judecată de guvernul liberal. 

23 .,Revista copiilor şi a tinerimei", VIII, nr. 9, 27 martie 1920. 
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prejudicii activităţii culturale. Nu aminteşte de plecarea lui Victor Ion Popa din 
redacţie. Continua însă să reproducă ilustraţia emblematică a acestuia în 
deschiderea editorialelor sale şi îi trece numele între desenatori, alături de B .  Arg., 
Petrescu, iar în unele numere figurează şi Adr. Dragotescu, Iordache şi Mac. Nu 
colaborează la revistă, cu toate indicaţiile de această natură. 

Victor Ion Popa îi adresează lui C.G. Costa-Foru o nouă scrisoare, în 
8 octombrie 1920. O reproducem: 

"Bucureşti, 8 Oct. 1 920 

Stimate domnule Costa-Foru, 

Conform făgăduielii ce V -am dat, înainte de a părăsi revista, Vă trimit o 
pagină hazlie pentru a reîncepe colaborarea mea. 

Nădăjduiesc că veţi mai avea cât de curând asemenea lucruri din parte-mi. 
Primiţi, Vă rog, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni. 

Victor Ion Popa"24 

Victor Ion Popa îşi reia colaborarea la "Revista copiilor şi a tinerimei", la 
rubrica Pagina hazlie, de fapt două pagini plasate la mijlocul publicaţiei. Ne-am 
aşteptat să găsim acest text în nr. 25, din 10 octombrie 1920. Nu-l găsim nici în nr. 
26, din 17  octombrie 1920. Explicaţia stă în faptul că în aceste numere se tipăreşte 
la Pagina hazlie, în continuare, Cocuţa la ţară, cu versuri de Myne, pseudonim 
neidentificat şi cu ilustraţii nesemnate. Victor Ion Popa îşi reia colaborarea la 
,,Revista copiilor şi a tinerimei", în 21  octombrie 1920, cu o lucrare "hazlie", 
Păţania lui Lajos, cu versurile şi ilustraţiile făcute de ef5. Acţiunea imaginată 
pentru această istorisire nu are o motivaţie convingătoare, însă versurile sunt destul 
de cursive: 

Om de treabă-i Berşki Lajos 
Bun şi blând gospodar 
Însă n-a fost niciodată 
Înăuntru la Sătmar. 

llustraţiile sunt sugestive, îndeosebi prin introducerea în desenul cu peniţa a 
elementelor caracteristice eroului istorisirii. Foarte importantă este şi introducerea, 
în caracterizarea eroului, a limbajului specific, procedeu folosit şi de V. Alecsandri 
în teatrul său. Păţania hazlie anticipează, sub acest aspect, comedia Take, lanke şi 
Cadâr. 

24 Fondul C. G. Costa-Foru. 
25 . .  Revista copiilor şi a tinerimei'', Vlii, nr. 27, 21 octombrie 1 920, p. 336-337. 
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Victor Ion Popa îl informa pe C.G. Costa-Foru, în scrisoarea din 8 octombrie 
1920, că va mai da "curând asemenea lucruri". Nu am putut identifica în Pagina 
hazlie - din octombrie 1920 până în aprilie 1925, când revista îşi încetează apariţia 
alte texte ce i-ar putea aparţine. C.G. Costa-Foru îi reproduce totuşi ilustraţia 
emblematică în fruntea editorialelor sale din 1924. Sunt mărturii că nu-şi 
îndeplineşte promisiunea. Îşi descoperise chemarea pentru teatru. Pregăteşte piesa 
Ciuta, în trei acte, cu drama femeii în societatea din acea vreme, care se reprezintă, 
cum am arătat la începutul acestor consideraţii, în 1922 şi se tipăreşte în volum, în 
1923. Doi ani mai târziu, ia conducerea Teatrului Naţional din Cernăuţi şi rămâne 
la conducerea acestuia, cu o întrerupere, până în august 1929. Extinde activitatea 
Teatrului Naţional din Cernăuţi şi în alt� oraşe din Bucovina26. Prezenţa sa în Ţara 
de Sus a Moldovei are însemnătate aparte şi sub alte aspecte. Formează, la 
Cernăuţi, o generaţie de actori din care fac parte, între alţii, Jules Cazaban, 
N. Siriteanu, Petru şi Gina Sandry Bulandra, N.N. Matei, Cezar Racoviţeanu, 
Gr. Vasiliu - mai târziu Gr. Vasiliu-Birlic -, care se vor remarca pe scena 
românească. Îl alăturăm marilor actori pe George baron L!l!vendal, pictorul 
reprezentativ al Bucovinei, cel mai apropiat colaborator al lui Victor Ion Popa. 

Victor Ion Popa - Zeichner 
-und Mitarbeiter mehrerer Publikationen • 

(Zusammenfassung) 

In seinem Artikel stellt D. Vatarnaniuc die literarische Tătigkeit des Schriftstellers Victor Ion 
Popa (er schrieb Drarnen, Romanen und Gedichte) dar, indem er seine Mitarbeit an mehreren 
Publikationen aus Focşani, Iaşi, Bârlad, Bucureşti hervorhebt. Der Verfasser bezieht sich auch auf die 
Tătigkeit des V. 1. Popa als Leiter des Czemowitzer Nationaltheaters. 

26 Nicolae Havriliuc, Preocupări scenice la Suceava interbelică, în "Bucovina literară", XVIII, 
nr. 4, aprilie 1 997, p. 1 8 .  

• Traducere: Ştefănita-Mihaela Ungureanu. 
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VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

ZIARUL ,,BUKOWINA" (1862-1868) ŞI SUPLIMENTUL SĂU 
LITERAR "SONNT AGSBLATT'' (1862) - CONTRIBUŢD LITERARE 

ŞI ARTISTICE LA VIAŢA CULTURALĂ DIN BUCOVINA (II) 

ŞTEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU 

Continuăm, în numărul 2/2007 al revistei "Analele Bucovinei", cu 
prezentarea, în facsirnil, a numerelor 7-9 din suplimentul intitulat "Sonntags
blatt der Bukowina" al periodicului editat la Cernăuţi, în perioada 1 862-1 868, de 
E.R. Neubauer, "Bukowina. Landes- und Amtszeitung". 

E.R. Neubauer a urmărit crearea unui for literar pentru tinerii scriitori şi poeţi 
bucovineni, pe care i-a încurajat şi susţinut. Se regăsesc în paginile suplimentului 
aceiaşi autori care colaborează la scrierea ziarului şi ale căror versuri vor fi publicate 
într-un volum, îngrijit de Wilhelm Cappilleri, în 1865, cu titlul Buchenblătter. 

Aşadar, numerele de faţă conţin: 
- poezii semnate de Iancu Lupu (Am Abend [Seara] , Der Horatanz [Hora] , 

Die Liebe [Iubirea]), E.R. Neubauer (Das ldeonenlied [Cântecul Ideonilor]), 
Ludwig Adolf Sirniginowicz-Staufe (Fahrwol! [Mergi cu bine !]) ;  

- proză (povestirile Khodadad 's Begebenheiten [Peripeţiile lui Khodadad], 
Erinnerungen aus Aegypten [Amintiri din Egipt]); 

- un text inedit, nesemnat (Liebesbrief [Scrisoare de dragoste]); 
- un text (de actualitate în perioada apariţiei suplimentului) despre conceptul 

de naţionalitate în Bucovina, intitulat Auch wenn das Streben nach Nationalităt das 
Ziei, welches es sich gesetzt, erreichen wiirde, kann die europăische Menschheit 
hierin keine Befriedigung finden [Chiar dacă aspiraţia spre naţionalitate şi-ar atinge 
scopul stabilit, popoarele europene n-ar găsi în aceasta nici o satisfacţie], semnat de 
Joseph baron de Cotvos; 

- rubrici cu informaţii mondene din afara provinciei sau a imperiului (Aus 
Siidruj3land [Din sudul Rusiei]); 

- o comunicare susţinută în cadrul unei conferinţe de specialitate organizată 
la Viena (Vortrag des Herm Professors Ritter von Perger iiber " deutsche 
Baumsagen " [Conferinţa domnului profesor cavaler de Perger cu tema ,,Legende 
germane despre copaci"] ); 

- un articol despre agricultura din Bucovina (Landwirtschaftlicher Beitrag) 
semnat de Moritz Amster; 

- informaţii cu caracter general informativ (Die ersten Schienenwege 
[Primele căi ferate]); 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 445-501,  Bucureşti, 2007 
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- o  poezie trimisă pentru rubrica Eingesendet (care, de obicei, conţine 
materiale din partea cititorilor), intitulată Am Grabe des Vinzenz Manz Ritter von 
Mariensee [La mormântul lui Vinzenz Manz cavaler de Mariensee] . 

În încheiere, amintim că suplimentul literar 
"

Sonntagsblatt der Bukowina" a 
apărut numai un an de zile, în 1 862, din cauza dificultăţilor financiare cu care s-a 
confruntat redacţia ziarului 

"
B ukowina". 

Publicarea acestor numere a fost posibilă prin bunăvoinţa d-lui dr. Ioan 
Lihaciu, asistent la Catedra de germanistică a Facultăţii de Litere din cadrul 
Universităţii ,,Al. I. Cuza" Iaşi. 
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Do flog in eonncn�6�tn 
Cfin lfatrr burrll �ic IMI, 
!ll!on �Gt i�n fAIIDI grft�CII 
3m Maurn 11:\olfrubuft. 

Drr IJirirrr abrr hd)lr 
lllm fil�lrn l!!lrgtlrirb : 
D fac()tc, llogtl, fad)to, 
Se() 6in fo franr, [o mh 1 

Drr ifolfr abrr &09 nuihr 
3n unnrnnbarrr l!ul!, 
Unb odjtrlt nid)t brn IRcitcr, 
!lli!\11 Dclfcn fcanh !i!lruft i 

Dori) bir[cr [o� mir ertrilbcn 
Drn luftig'n llogd aa, 
Unb batlltr : o rvir' nld}t bal l!lcbca 
'ludj id) &09' �imntdGn. 

8. Unb euenn id) dnft, 
Wnb lllrnn td) linii a•Ptrbcn bia, 
eo tragt mid) In bie .t�rlmal �In, 
Unb billrt um rin eild)rn !!oum 
... : mc'nun (jlra.�. - o rutcr :traum. 

Unb lllrnn idj rinP bcgrabcn 6in, 
6o rufrt mir 'ncn .ltuM $ia , 
:Drr jingc htl rin l!icb fo bang, 
IBir id) '' nur im trbra fana. 

1 

! .7tadJ IDtnn Jiu .$'tubrn n11d} 11olifnlllitit bll' �j, 
l .,rtd}r• re 1\dJ acfr.l, mrid}tn 111iirllr1 k11nn 'tir rar 

,iifd}r #llrnfd.J�ril iJitrill krinr J,trfrirlli&Ull8 �nlltn. 
!llon Jtfi'JI� Wrci�tml •· Q i 1 • 6 f. 

{lui tr�m .,:)!>un• •r1 nrua1�nrm :l•••tunbtrrl). 

llllic d brn allgrmcinrn llrr�ciltni(fcn bd IS. Joi 
; ���n�rr" au&u[l\)rtibcn ifl, boU l'cr l'!lcsrilf bcr !Rationali• i bur!ll rinisc .Stil allrn ltintlul auf �'" lllana ttr Clrcigni 

'Orrlor, (o i ll rl �ic IRroflion �rgrn birfe lltr�dtniiTr, bcr o 1 bie notionolrn l!lrlllcgungrn ijn[crcr .!hit sroPcnl�rill au bonl 
�o6rn. 

1 !IJI�n 14ugnrtc bie !!cd)ltgrunblagr brl A6[ohdrn .lton 
r�umc. - 'tlllrl, mal bamibcr rtnrd brwri[cn ronntc, mu1 
�cr'Oorsrfudjr, ijftb 111ir fonr:lr maa ba bi: nationtBrn IB 
rrd)tc 'Orrgclfrn, bir auf bcr 18o[il brf aUgrmrin fur Aii 
ancrfAAnlrn �ifltrifdjcn 8hdjlcl bcru�tcn ? ee it hi iJol! jt· 
utcc()U �clbrnmlitbig rrrtomirl tAtrc, lllArb man rbrn fo fi 
barcuf, brm IBollc anau�r�orcn, alf man [idj frii�cr in t 
.ltull bel 'bclt au Drilngcro (udjtr. llllic nron rinfl brn X 
b1f .tofd natllgro�ml unb um Ne llltlt nidjt anbrrl, • 
froa�6[i[c11 gr[prodjrn �ouc, ro moun nun bir eitrrn bd 11.1• 
fel r�r1111irbig Arlllorbrn. :3cbrr ftrtlttc fie n•c11aua�mrn, jc! 
�Ing Auf cinn1ol an ben lllcbrâudjcn brt llllitcr. lllor .!tura 
ntor man ouf frine IU tl�nr11, auf fcinrn cigcncn I!Bappr 
(djilb unb bie l!arbcn, in bir man [rinc Di:nrr flribrtt, fir 
gclllc[tn, nun 111arb mnn rl auf bie \Yarbcn uni> i!Bapprn t 
llotrrlonbrl unb bir l.lcldjic11tc [ciarl (lot rcc. :Ilie .Seir n 
11orii6rr, 1110 nuc bcr �d) tinrn .,lir.Qrr btl ecoatcf ncnn 
ronntr, brr bna 'bel nnsr�6rrr, man fud)lt n1111 (linrn 1: 

1 hrin, IBiir�tr cind grntifftn 81utd IU (eia. i!J!it llin 
I IBortr, bie aritlofratifd!cn C!cfii�lc - 111rld)c aic11t �an1 

uaaatlirlic!l au lcin fdjrinrn, olt mon onnimnrl, h mir 
librraU in bcr Cllcld)id)tc lllicbtrfinl>cn - fllidjtctcn jid) In b 
CBcbirt bd iJlotriolilmul. G:ommra·e l!Dortc, bir tr In• Il 
slnnc bcf IBGrgrrfricgct ge[prodjtn : .n fiirrnr rt!l!l f 
(ogcn, 11'41 cr nidjl 111oUr, lllifTc abrr nod) ni11,1, JI)QI cr ll'iL 
!!•ffcn sona ouf bit rrPr fran!iiiflllc IRrbolution unb bie o•• 
.llrir, rDcld;)t ibr bil i••t A •foldl· Dlc Glrf��Jid)tr bd 11�1 
balbcn 3a�r�unbrrU ift tic ciatr allscmcintn :Jhaftion. tl: 
gilt oon ben nolioncllrn !Zirmrguagrn rbin fo �ur, fo 111ic D 1 oUtn iibriarn. il.lcr P!\1 i.brr bie unl�ugb�u Grfdjrinu 
!Jtcd)rnftllofl &U arbcn fuiiJI, II)QCURI ba, 11!0 Wrri�rit �cfbar 

1 11nb •ie inbiviburarn 1Rr11Jtr lod llin!clncn in �lnfld)t 1 
' C!rbraud)cd f<incr evrodlc nilllt 'Otrlt,l murbtn, frine notionr 

tlufrc�ung rnlllanb •), JD��rcnb boci, mo bie iubivib:u 
Wnibeit in tir[u �in[idjt �ur!IJ cine rrivilr&irrc .ntoffc oi 
cino !Rr�lrruaR brbro�t ntu, �ir 18c.qciftcrun� fiir bir �oi 
n411tcir bit 1um IBiirgcrfricgc llir.'J, fonn �irriibrr mdjt 
.S!l'rifd frin. 

lll.lir jrbd Drnfrn mit rincm .Sntrifcl obrr l!.iugnrn 1 
gilint, [o brsrnnl irbtt ifort[cj)riU oul beon Glrbitll lod e1aa 
·lcbcnl 111it rinrr lftcaflion ; fo ll!rnig brr brnfcnbc alciR 
.SIIlcifrl obcr l!ougnrn fcinr !8cfricDigung fiabrn fonn, cbrn 
rvcnig tann el rin llolt, !l'ran rl lod 8irl Jrnrr ilrflrr&{ 
gen rmi�t �ot, brncn blol bir IRcaftion gcgrn bd l8rflrbrr 
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448 ŞteBnita-Mihaela Ungureanu 

- &1 -
.a llnmbl •••• f>rr tlqr�bllcf brl ei:ad III imattr eia 1 "  uf clan Dlcl alr�rrrrra eturr btr Olr!iltuae, fo wirb [clar 

lilfli�, totii rl llt iatatrr tin tlagrn&licf, brn, ft!rna rr rlgrnr !llotionoliror oDmollg in •rr bd klir rrn llolfrl rnl• fctar polili11n lllrlultelr brrworgr&rotlll •••· bir litiaarrllhg 11>rbn A••! obor 111rnlgflrnl �rotrntbrill oufarbrn, uab birl bn Dpfrr, �ir rr grlotlrl, lia;;rr iibrrbourrt, •11 fiii,) brr III - h bti trobrrnbrn IO&lfrrn loii lmam &ribr Umjlăab• 
lldrrr lriirb �ill. 311 fo frrar a:ro •nfrr• n�1ienrllrn l8e· : oerfaa1mrn - brr gr•�bnlilllfl• W•ll. l!hi(pirlr •irfir Mrtta 
lln••aaca nur rin llh(ullol hr 81caftioa "nb, fo f•nn ••cii j uaf foii •Dr lliilfrr, tir fiii,) bie rinjrlnrn troDiDIID brf mrll• 
'" eira fiiDr tourrnbr 1\rfrlrN�··� .......... Drr tir Qlc• 1 r�mifll,)rn !trii\Jrf IIDtrrroorfra �·&rn; bir !l!eabillrtD in CUI•• 
fclli•rr grolrr llo116bn•r�unern ia frll�rrrr anb unfrm .!Irit , u. f. "'· 
,. ..... •irb tir 9!icllligfrit blt[rf e., •• al�l litugnrn. . 211 bir .!1·�· hl rrobrrnbrn llolfrf hhutrnb, ........ 

Docil - DIIR roitb rinll'rnbrn - bot td(rnigr , um : (rnr, bir rf !id;J unit roorlra, in flriarrr lloltnflb•flen ar• 
.... mon im !llomrn trr tlotianoritu riasr, nicllt �··· nrq•• ·

. 

lbrill, obrr brl•ntrn fir fiii,) inl llrrglricllr IDm eirgn •llf 
tiorr tiri Iri. IDmn ,, ••III •••• bir 8!rdlion a·�·· .3•· ' rinrr frbr nic�mn erufc bn fl<iiiiUn,), [D grf�ir�l bd lhl• 
ltlia�r. mcrln mon Ne inbioiburar IJrri�ril brl liin1rlnrn i grgrngrfrerr. 
lrlbfl in frinn errolllr orrlrerr, qurrfrn ruarr, ft!d !• allrn 1 einb lrnr bri�rn Umllonh, oon �rnrn d ob�•n�r. ob 
no.liantDrn !Zltrorgungra anfrrrr .Stil 'ilnloj grgrbru bol, llnb bir !Jiolionolilol bit eitl)trt in brr �rt !11rfitQirn, obn ob 
torn birfr IBrmr�IIDQ, in fo frrnr f,r blot ibrrn nrgoliorn birfr in jrnn oufgrbr, mir cinanbrr in1 alrgrnfoer, b. b. ill 
.!lmrd' rruicllt, ITitrrlidj aucll aur �·• nrgotior 9!c[ult•t �•brn �ir .!lobi brr lhobrrrr !!rin uab brr .ltuaurju�onb bd It• 
raan, bol mon �dj DOR riurr Ur[ocljr ( rr Unlufrirbrnbrir br• obrrrrn tlollrf rin air�ri�rrrr. oii brr ••• eirgrrf, obrr ..... 
frril �ot, fo litiJI bodj drn n•li•n<Dtn !llri!rrbung :n oufrr gr'rbrt, boun ITiirb bd !Kltrf brr tliiimilolloa rroe o!lrr tin• 
birltnl aucll rin pofiliDrr .!loorcf ŞU IJrunbr, nnb blrltr itl rl, 6rrn�ungrn Olt eirarre nic grlin�rn. -
in bclfrn llrrriciJ•ns tir lllrnfclj�rir ib« IBrfrirbiguna fonbrn Doe Qntfcllribrnbr birbti ift obrr gcroiibnliclj nicllr bir 
mirb. .3•bl, - lonbcrn brr .lful111r1utlonb. l!llrnn ficll l"''i 91orio• 

IDir bobrn ... frlibrr ubrr!rUgl, boli brr ft!irlli .. �·fi· l noli!JIIn brrllbrrn, ITiirb bir eir� 1•11 imnltr irnn blriora, 
tiDr .!lrord (rbtr nolionrllrn IBrtlrrbung bir .Oml<tolr iti ") ; i bir rinr bobrrr e1ulr bcr Chrnlldrlung mricllt bol. !lllon 
runn mao nun annrbmrn 10iU , h8 bir (irrclcllung bir[<l l br•ucllt, 11m fi� biroon 1• Ubrr!ru�rn, blot bie lltrbrtitung 
.tl��>rcfre ruirflillj IBr[rirbisuns trj<ug:n lonn, ob10o�l uni tir brr ro•ni[djrn !llotion•lit.i.l JU b.rrolllrcn. Obll'abl el !tin 
Olrfclltcţllr icnrr ll61frr, btrtn .t>rrrf<II<Jir fiiii am ITitllrllrn llol! brlfcr orrP•n�rn �ar, f•cll onbrrr 2Jollcr 1• •ilimilircn, 
ouUrbntr, nicllt lmn11r Dd !8ilb ITI4brrr 18rfrirblqung blrlll, oii bol romi[cllr, !o bat boli,) bir  rrponflor .llro[l brr riimifcllrn 
fo mut m•n mmi�llrnl !ld<hn, boit bir!

.
• 18tfrirbigung b6dl• l !llotoonJiilat in Drr btibtrrn �i�ilif

.
arion Qlrircllrnlonb• rlar 

fhnf filr (rn• ••nigrn llllfrr rnrllr�rn IOnnr, bir rinr folcllr f!rcn\r Arlan�rn, 11nb bir l.lorf�ri[l, boli romi[ll,)r !llio�i�r•• 
,!!lrrrfdl•fl 1• rrringrn 11nt l" rrbollrn f.ibig �nb. t11olrn fiiii oucll bri <Jrircllrn brr lalrlni[djrn 8prodjr brbirnrn 

Il• nun tir !lobi biclrr lliilrrr nrrbUinif•n<tig !lrin ! [oOun, bol in <llrlrcllcnlanb IDtbrr rin< �otiour<runa, ll'ir in 
ifl, fo flmnrn oulll an btr 1\rfrirbi�una, ITIIIII,)i mon oon brm 1 Qla" irn o�rr ,O!I,anirn &ur �OlQt grbo�t, nodj b ir ottno.iligr 4!1iro< br• trln)iprl Drr 9lariauoi•IU tr11k1rlrr, nur ll.'rnlgr '· llh.i<iflrung brr grbilbrlrn Bron�r in 91om orr�inbrrn fonnrn.) 
ltbril nr�mrn, ll!o�rrn� oDr iibrigrn Pcll in1 lclbm 11ugrn�lid'r 
Ulii ro unaliicflicllrr fiiblrn mGifrn, ali b .. errcbrn, Pcll ... 1 lllir OIOD bri politilcll•n :Dilfuffionrn <llrunbr, ruclcllr 
!ll•rion gtlttnb 1• onoi\Jrn, .in lrbbollrrrl roar. Doi b11rcll mon ••• brr (!Jrldli<tllr SrJOObll, mit Drr IBcmtr!•n� jur.id'• 
bol et��il[ol bro llnl!igtr IJo:r abrr roirb in brm[tlbrn �·o••· IUIDtilrn pflrgl, •• frl ��·· •••A• brr, lrir baS ""B•Iil�rl< 
blicfr, mo •• lcin1n .!!•ref rrrri�t, b. h. bir .�'llrrfclloft rrrun• b•arror!rn, [o lirbl mon •• oul jrbr lllouu;fr-ung iibrr �;, 
grn bol, alrUrii\JI brfrirblsr frin, �oii,) litgt trr IJrunb blrfrr ilurunfl , aud) 10rnn ii< rinr nolbiTirnbigr 3olgr grroiJjcr 
1\rfrlrbigun� nillll mrbr im '-'rin1irr bcr 9l•tienolit•t, bo fldj 'J)romilfrn roorr, bon1it !D nnh1>orrrn, bojj tdirniar. "'"' u�o�n 
bcmfrlbcn, ,.;, ,, grjir�t. immrr brr !8rariif bd e, .. ,,, (ub• <·Orouf�rl•••· nod) niclll ··�'"''"" fri, uub bl•• hrum ••f· 
llilllirr, 11nb bol unlrr(ocllrnbr l.loiP in lllom 1• sur •11 ••· gc�rllr IDtrN, banoir mon on btm frlbilA•fo!joffuun 'J)opona 
•'trft!.irU b .. filtru�, ouf b<m rt bd f!rbăubt frinrr lll!oi\JI lrinr .lrofl unb Cllrlll,)idlicl,)fcil !1181ft !onnr. 'llucll In bir[rm 
rrrillllrt, rnllor�rr niclll rorilrr hrucf��liQI o�cr [rlbll brmu�r !aUr bin idj oul rinnt oi�nli�rn lfiniDurl oorbcrrirrt. !lll�n 
Ul, '' mrs!urliumcn. tDirt'l n1rinr lJou�o�•fr•ua� rinr rrtrtmr nrnntn, mirb btf)a.up' 

. . . . ! 1rn, brr .31Drcf notionrUrr l!lr�rr�unarn Iri blol_ bie IJicicll• 
. 

(Qf •It 11nc aDgrmunr lirf•�run8 br� ll!rltg<lcll•clllr, 1 bmc�JtiA••a . unb jrbll llolf rurr�r fiii,), foboiD Dltlt rrrungrn 
Do O llbrf . lllalţ ''! brlll •us·��"''· �·· '·' . ··� ,,,rrf'\1•11 �r· 1 i[l, ooDfonunrn MrirDigl r·�···· ••oibrrnD b" lllrlt lm Qlr• 
rungrn, b11_ !llucfao�lrn ţur l11at 

_
91ollonohlot tr_nrn fur [llnr 1 nulir brr l!rribrit, <.lllritbbrir unb !llriiDrrliciJfril br� biicllllrn �mfd)oft 1n1mrr f •borD1nlr1. Ilie lrbtrrrn trbufdjm d, bot · Qlliicfrl grnirjrn ITiirb, brfirn �· fobia ijl. 

�rr fcllntfr Cllr8••1•.� IIDIIcllra trm e118tr unD �rfit81<n m68· 1 :!cii bin oabrrrr \�ll[ldjt. lllrna rin Rlolf fur irgcn� rin hcllll bllb oulerehll,)rn "'""'• IIDb. rorunt IVIfb . •ull,) lrbt.f 'J)rin1i� grfirAI IJ•I, (o fonn m••• uur rinr llor•ul[rQuna mii 
lllelf, rorl�rf jUr �!rrf41•1� -ld•n�l 1jt, 'Gilr• oufblltrn, Nm11 lll•br[cllllnlid;J!tir anar�mrn, unb bir i�, D•t rf (11nrn SitA 
blr nar:o�rUc llrrfcllllhnblll oufbOrr, �r.l<Ur jllll[djrn •bm aab bi6 !• orn iiutn,rn l!

.olgrn grb_roul\)rn ronbr . .  i!iir ri� l.<ol! 
2cnrn, 011 rf unlrmorfcn [141, brjlrbr , ubr.lgr

,
nf folgl .hroul li cAl bol ll!rclllr nir 10 Dcr lllhllr, fonDm1 unm<r om Ci ,.. 

burcllouf nodjl, t•.l bd brrrfclln.D< ll�lf biC ?t•t10nol11o1 btt trrn rn;  unb o1>ir unf bir llllclr�rlciJill,)tr '"" !L "[oic. 1""'• 
UntnJOorfrnm l11nrr r�grara 1• •lf•mu• ten tudjrn noufi.. 2n 100 IJolfrr i�rc l!lloi\JI grbroucllt 11nb Dodj niciJ! rniti�roud)t 
frbr �lrlrn. W•Drn gr[clllfbl grubl bd Cllrsrnlbrrl i tnrld)IINn� , billlrn, rurnn (ir nicllr jUr Qlurt:ltig!ril SI!U>Ungrn 10urbtn, f• 
iti bllbll ''""·"� b!•' b.rr Uontlonb, ••1. tutllllnn llllrgr b•• \ Qloubc ill,), int il•Ur bd 'J)rinjip btr !lloliuolitol nod) 1• 
lllrrf brr. llltlrmolatoon llldjln grfcllrhn fonnr. 211 bd IIJolf, ' rorirrrn tlr1Dt8UDA1n •••• , sibr unb li•Arn IaUrt, cbrn ro 
10rlcllrt bit �rrrfll,)afl rnungrn, on .!lobi lU srrlng, obrr P<bt ! ••rniA boron, boO rin IIJolf von an.OOO,OOO !VIm[ll,)rn f•ll,) 1 bo1uit b<AnoiQtn ll!trbt , n1it rinrm onbrrn , rorld)rf bld 

•) �do ll•ubr lrO .. olrn iU,'tiD�, �� trr .-' .. of fur �i� �lh!iOU· j 3.0fiii,OOO ··�lr, glricllbrrtciJiigl IU blrib,n, •1• ffcll mĂ�trnb 
11161 ubrrd, •• tr o,d!f Dll 1•1tt fru�rcr. URitrDrlidune It. ��� Jtir .. nrrformolian - bn boli,) bit tlllltung oor bcr frrun 
�r�m �j� etrtbtD ,,.,. !llollrf - ()fnf .. fr .......... 

.,,. Urhrjrueung blf Clinarlnrn 1• Qlrunbr log, irgrnb ria !Iri· 
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fpltl btfil'r �abcn tiJt, bAD rlnc .Jenlrlfion lilil bn lrcl�it 
an& Glhi11J!lcl11ng 'IUcr�_ !Ar bie fie ar!intfft, aafrlcbca gr• 
mcfcn lllărc. Do�t 10111 1� annt�DIIII, baf mcin1 •nfl4t 
irrlg fei. 

6t'tn 10ir ••rad, �·• aUcn notJeacUcn l'ltllrcbungca 
lllirfticll Dlll' biT i1911nf11J naliJ CJ!ti�bert4tl8UD8 IU <JJrunbc 
lirJII, IIDb bA' ale l!otltr, Ilie bilft IITUDgtft ifl, ficll hfric• 
bigr fli�frn mcrbcn. &It fngr faan bicfr 18cfrir�iguag baucrn 9 - Unflrritig nur f• lange, ale bir Q\l<irljbtrcdjllguug 
ltcflrtt. 

!nun grtr d abcr arir bu Qllridjbnccl)tigung b<i 91o.rio• 
11111 r�rnl•, mir mit bu Clltid)brir fibcr�•IIPI· :l)n !Jrunb• 
fal iil balb auls<fprodjrn, cr lajt iidl ali Qlrfct fOIIIIUilrtn, 
la 1 li eli alt Clrunbla&t bu ll.hrfolfun' aufilcUcn ; lm prafli• 
(lljtn l!tbcn lrilt librigenl fr.l �alb bit ect�roitri8Ffit bn �U•• 1 

fll�nang Ocrf•r, unb mir el, !o laage bra1 ::lnbio ibuulll brr ' 
frtir Olrbraulll fdnrr .lh.iflc gcfldjm blcibr, bri Ur •oaron!• l 
mrnflln gefrblilllrn !!Hricllbrit nid)r 1u orrbinbern i(l, baD bae i 
orrfdjir�rnr 18cgahng cine lllrrfeljirbtl�tit ber euhngtn 
rrarugr, unb rolr tot <lr!rnnrn birfrr l:botfa4< bir llltfrit• 
bi�ung, 111rldjr brr Cllrunbla• btr Clllrid).rir Drm ltinarlnrn 
grroa�rr, fr�r balb arPiirt, ,. DIU' birf•• •nil) bri IJolhra 
ge[djr�rn; jo in rinrm nll<ll oid �o�rrrn llll•h, �· Drr Untu• 
fdjlcb ber .l!rofl< hi 3nrioi�urn, ro grot rr au4 (ti, oilljl 
•nil l<nrm eu orralridjrn III, IDclc()rr elllifdl•n tlolftrn brflr�r. 
"'"• •�aefr�rn von �rr �o�rrn !llraaDung unb !llilbung rin• 1 
�rlnrr 91.:tionalit<itrn, bir Hrfdlirtrnrn .!h.ltnur�olln•ITt ir�r ' 
••irrtilljr Clllridl.rit unmoglidj miC!Jen. ! l!lir olfo h, 1110 mon D•• 'J'rin6iP brr Qllridjbrit brr i 
!Jnbioiburn oii 0ttineniil Nr !lltlrirNgung aufg<tlrDt bat, ' 
unb li!D bir ll!rali!otion Dd(rlbrn eum .�;��urreroufe oDrr �n· · 
tlungungrn gr111orbrn ifl, nolbrernbi& brr Clrbaalc entilr�rn 1 
muitr, bir <ll<idj�ril GUf Jtoflrn trr 'jjrri�tit au vrnt>irrlidjrn, 
fo 111irb, jo mup bie  glridjr iorbrrung ina �lamcn gonecr 
!Jlarlonalitaltn aufgrPrUt, bie[rlben 'liol�rn tr;ruprn, ba jo 
ouCIJ bir roirflidjr Ollrîdjbrrtdlt igung bre mationohrotrn, oon 
brr man !lltj'rirDigunJ! tnl'Atlrt, nur fo langr brflrbra ronn, 
oii mu ibr bir \Jfllbtir. b. �· boljentdt, Obnc bd bei un• frm �ioilifation !cine lBrfrirbiguna brntbar ;p, eom tlplrr 1 
grbradjt bat. 

tlb mon babrr bit .i:ltrrfc!jaft rla:igtr llliif!rr obrr bir 
glridjr IJuibril 'i!Urr 411 �rn !lrorcf autlourUrr Rlrllrrhn�rn 
•�nr�n1rn roia, ro 111irb bre 5:rium�b brl frinaipd in birfrm , 
11111 in jtnrm \J.Ur frint !l'r[rit�IQUU8 rtjtUQrn. / 

!lllic �d ')'rinJip trr l'irri.rit Wtb Gilri<l!bril an hr 1 
Worm, in bcr mon '' oufgr(lrUr, rin modjti�er .i)rbrl un[mr 1 
lBr�t�eguna roor, unb [einrm !lrotcfr, hl !l\rflon&rnr 1u orr• 1 
n!djtrn, oentonamrn rntfrrod)en ••r, fo fainnen roir boffr lbe 
•on• IJlrinaipe �rr !Jhtionoliriit fogrn. Cii reor rinr illoffr, bac man grgrn brn eroar acoraueljt, unb fr ine �"' ibm rirlrrr 
llllunben. gefd)logrn; bolii lUtr �· �offr, tafi rl bitfr !!llunbrn 
•.u� �"'"' rorrbr, rou[�l jid). !illic i rl rl - roi< <llui1o1 
rtd}t!g brmrrrt - brmjcnagcn, Dtt cine !Jlroolution �rgonnrn, , 
grfunorn, bi!felbe out�� eu fd}lirfirn, unb t�lfrl�r lo�t jid) oulll l 
von <Jrunbf•,rn fa�rn. .tlal !lllorl, b,,, mon ,,,. e.�f•l1l· 
I(Rtuf Q<6rr.<�.tf, roitb nimmtrnH�t �ir OD1Qiil bcf 'jljrirbtftl 1 
a nn, unb nur rornn bir <Jrmiitbn brrul)lg r jinb, fiinnrn fiei} auf bcn .lt�mpfrn brr l!lrgrnroart .Sulliinbe eutll>icfda bei brnna �ir !171rnf��rir ibrr 18rfrir�igung finbrr. 

' 

1la5 JDeonoofieD, 
obn 

eebol 'i9ofJet un�. 4\DclJ&tft. 
Qin tlh�illal in ·�• 0tflnara, 

Jlir $d)Oprang, otrr: ,.l\rllaa unll 1lrn nhnlli, 
,Du !lblua ! mrin n•ut�igrr Glcaolfr ! 
Unb bu !lbromr led! ! brr bu gc&tigr 
���� milhn Jhnap('. �·· bu rin .\)rlbm·Sproflr, 
llor brm fiei) jrtrr ep��trn•llbrrub n�iQI ; 
::ld} ,,�··· i�r frib rr��bcn 00 brut ero,., 
Dn ual gctroffrr.. - !Dlutb•oD, ungrbrugt, 
1!!4au' ici/ bir mri(lrn �lrr ; l!olb �off ld} : !J.Ur ; 
Unb ouhrflrbrn rorrbrn ,.;, oont a'oQrf• 

,Cfr ,.agl d aicf/1, lro� unftrrr Cfnllbronung, 
llrl fihiflrl Wroitrit in uni an&uroflca ; 
Elir blirb uaf - nidjr ctroo turii! Cllnob' unb Elct�onuag . 
e'r maDit - jo - tr mufjtr li• unt faflrn. 
3t1 glri4 bir �oar unt brflimmt aur lllt�nung, 
eo (oQrn todj bir Elpbarrn bafb nblaflrn : 
Elobafb bir .3rit �eflallet bd <llclinArn, 
Unb unf'rr \Jilligr brn ll!aum Durcllbringrn.• -

,!llir 1110Urn, uni brm llliber�onb' onm.ibfrnb 
llntfdjlollcn !rin ; brnn ll!lro•dl frin ifl int lEbun, 
Co toir im l!riNn firii bd grbllfe tilrnb ! 
:D'rum ruOig auf, un� lalfcl uni nidjt ru�n, 
.tlaJ 111ir baf ii<Atnl�<il von 'flllrnt ro4blrn� , 
!Bol ibn• grfâlll, wil rtugua ,\;onbrln nun 
Sein il�l&r' !Dladjro<rf triibrn un� orrlt.tn, 
3ntem mir !J�m un6 rroig lll i�rr!e.ra. • 

• Unb arcnn rr bonn oul un ierna Rlofrn <l!utd 
�croor&ubrin�<n (udjt no<b lcinrr 'llrr, 
:tlonn maliJrn roir brmil�t [tin rcfl!lrn �ur�rf, 
.tlirf su v<rrilrfn hr� Rt�tin11 W•brl ; 
.It rin E!pb4ttn1Dc(rn gibfl, rrin Jtinb td !llull f ,  
.tlrm nilţ\1 im lluttn l<f.•fl rin !!llillrf INr� 
.Su l8�[cna. Unb bir6 !DI•IIrl foR unt lrnrrn, 
Unt un[rtn \Jrinb in• !Jnnrr(lcn 1u friinfrn 1" -

.unb naag rr aud) eum Ell!lut unb 1ur lhb�ltung 
Dar ep��ren•eproffrn roorncn vor �rm \Jriab : 
l!!lir jrigen - IIJ<dj[cln� g(ooacn unb (ilc(loltuns -
!III E14rin : 10af ifl ; - o(f (rimb : 1001 nur fdjrinl. 
eo loeljrn reir brt giitrlil!l:n lnlfoltung, 
Unb 3ebr• rornbenb, rod cr gur gcmelnt, 
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llltrlt4tll eir't tn• fdacr ••ifen !&arnung, 
Dnb �riagca d In Wl(crr Umgarnang. • -

&1 fri�alr t>otoa frtd/ bem DtljţJ1 .f:IDrtl, 
Unb tnl au JVcit'rcm .!hmpf bie Otrb<rdtuag. -
Dcr Glrifl btr llri�et 6irlc friar IBortr, 
Unb fo� bcr b6flcrn e�ur<n [�INtii llitang ; 
'llleia grofnrl blitb bit �immrJt•\lflnte, 
ltr �tmmlt ai�l �It bro�rnbt llcrbrril�hQ , 
t>ic cr bur�'t IRcf<ll �cr fiinflmill 1•- ••n�cfa, 
liciDirlig, fcbcn 'lugenblid' au bubdn. -

'lllriu lr liet 6inlort •11• ltintn e�Oircn, 
3t lincn Cfngd lit�h 6UII1 !Ioab' ��� 91olf;lt i 
Dea lliagong au bra IBrlltn au bm«�rcn 
llor Doton't 8inn, brr jtbcr Bleu' gdo"'t, 
llor 'l�iron'd flu�nnirblgrlll Olcbo�rm, 
Unb ur tlbroii1<11<1Jt tollr&i�n" ll!o<IJI. 
U11b illlmtr nolf;l !;'h�rtoufcnbcn tllta rritbcr 
.Sum Sili� Du ��� ein on�m ctngrt nichr. 

Cflo• "'"' au<rfl �lnobgcflicgtn 
\lll t in" bcr rrrubUrn enop�im ; 
t> rouf rom 3t�urlll, fi"' onaaf�mitgca, 
Donn 'lbbitl, ll!tgibbon unb Cflim; 
t>ona rom libonld mir fcinrn E!!ilgrn, 
Unb !Bitb•l un� •urom [olglca i�m, 
Uo.b Uritl jDittl. - !IIWI folllr <1><11 
lin ncucr Cfnad !<IJii•co.b airbtrf<l!n�tbrn. -

t>o f•� bu .\)trr ouf 'lrbo uab ocrrroule 
!Uoll Glnobr ibm �it f�JOm tSentuna on ; 
I>otiJ mir " �· rouf Uronbond bue�fcbourr, 
Dcr �olft, bllfcloc Qlnobe au empf•bn , 
Unb .";, bcr llllld' brr lrfna:t nicbrr�ouu 
lloU Dt111u1 unb lir�rbung in hn 'llloa 
Drl Cfrrigtn ; ba nilft brr ţ)crr ben !Beibrn : 
Unb ,810<1 oU Ciini l•b fie btr ,Pimmrl (d;)ribrn. -

Dea unrrmcfli�cn unb IID'�ea lllri�tn 
:Drr eurn•uJVrll burd;!tilrnb, sing i�r l!ouf 
\!ori inmur fort �iaab, unb rnbhd} tleigen 
Drr D•mmrr�n� urrro'gc :'R.iaDJI ollf.· 
:Donn r.m �·· riifl'rr, fur�lbor <DI'Qt et��JOcigm, 
Unb !l!od;)l unb fd}"'J'I' IDI•ii• fol�tcn r·roul; 
Unb �ltr, om CllrrnaFunrt rrfl rt' '"''8 'l:o�lln 
llrrblirbrn ftr, IDil el brr .l)nr grbotm. 
Un� fie�, b• fu�llrn lh ein ri�g !l!le�cn -

Ciin bonger .!tloarton bued!�rong bir !Il•"''' 
'lllf ••nn rin l!ufttlrom ntit gec.impftem \ilrbrn 
Unb fr"'em lnimmem jlieg' ��� ticfua 0tllo�t. -
:Dod} allbalb boltr !Jdtl �rn flltitl grlr�en ; -
::Denn l8clbrn ao�·. oon :D•tn roll� orrladjt, 

- 61 -

e"'mtbl tibaboaa - flaflrr - ai4f AU mot!,., 
Unb flagt hm. aluurn fcinn: Blruc Ouolrn. 

Unb flud;)t nf Dotan, 'llbiran unb '111r ,  
DJe l�n mit liji ocrleiltt aur ltatporuna ; 
llrrflu!IJI bit Ur�rbrr oon ftinrn• IJolle;  
llcrfla!IJt fitil ftlbll �• rigtnrr !Brt�bnng. -
Unb t>oton lo�l mii fut!IJ!bor loutrm e"'ollr, 
Unb lollltnb bro�t cr lll•�• unb .3nflhuag, 
Unb la!IJenb frint tr fi!IJ otl Cllott'hcrĂcllltr 
Un dt ,Pbllr flimmt in (ein iJtl<i<l!tcr. -

IB•• \!lb&•bond finll'rr ll!rbrn r1ogtrn 1 -
Jtrin 8ttrbli�rr fpei!IJI auf bir &onarn Stric. 
Ilie bribrn Cingd �i>rl1n - fa�·n, anb - fugltn 
!lllil rincm !!llilf ooll !lllillriU nodj bem Ortr -
·e "'"' nuc Ciin 2\lid' - Ciin ecufler ; - botiJ fi< l•at<n 
,Su oitl bomit. - eJ11on fob ODRI Slrobltn•_ţ)Orlt 
Det �in10ulf bcr !IIUn>iiienbr btn �lilf, -
Unb ricf Dlt &eibrn <ingtl tlugt aurud'. -

CU boUr li• i"' l!lugtnblilf ber ll!lr�mutb 
t>ct .S•orifrll bi•ITrr e��Jattrn i•bcrlcb•urrt ; 
Unb ob brr lj)rin fur brn o<rrudjlrn -l)obmulb 
Dd .tlollrngtiOtf �onrn for grtrourrt; 
Dodj fdjntll unb ficgrtidj �•rb oon i�rtr :Dtmul� 
Dat Dun!rl btr llrrludjung ilbrrboucrl , 
Unb flic�rnb n:il iabrilaflig rr 1!obpniiung, 
llrfulllen �� bd .!;)immrll rofdjr lllti[ung. 

�tri(CijUDj trl i �Jrfong� ÎOijl. 

J{Qobabnh'8 J�egefienijeilen. 
�nc .. , •iturilcl!r ll••l•cl!rn e•1runlrll <ir1iWuna ••• ltn 3<ilm !lhlir l!cl!•dll. !Bon '· ��- 1!. 

� ... j,, .... 
.IIJirin tlbrrbtrr, mrin .ltonig, • oniJOorlrl< btr trflounl< 

1 3&ingling, .IDri!IJI \llfdjr 1(1 ouf ntein {l•UPI Qrfa«tn, �oj i<fl 
onserlaQI mrrtr, Cinrrn An•bigra !lltfrbltn

.
un3

.
•b••f•m guDt[rn 

��� !tin ! eu ••br idl cturr eu .. ,, ber nrtbt�gfle liurtr 
.
D"' 

nrr &in, rtrilrbt idj bi1 i!Jitinung btr il!lorlr lil\'. !III•Jriiat 
ni!IJt.• . 

• i!ld �i-rtn toir1 •  i•.�lr brr \:5djadj tnbem tr !idl oon 
fcinrm ei,r rr�fb, unb t-.:um rrir.r eunung mllbtr ttnno.l'm. 
.Jt�an � JlfJ�n !  .@Gu)lu�r ��r, unfun tDnislicbtn Wrrtn..Jn, ben 
mlr DOt ltl�niQtr al• rin rn1 2JlDJt.lt 11ut unfurr ��tup1 Ru�t 2'• 1 pob•n abgrfonbr, emplongrn 1" �.,brnl  Unglucllitllrr. Sln>br ! 
morum Dlr�ropcrn I>u io :Drincn W•Wull burd) W•lf"'�flll ·r !tilir �·b•n rinrn <i!bolom, JOrldlrt bir raniglidltn I>tpc[d;lrn ubrr• 

; broc()tr, unllr <!urtnl (lltfolgc g1lcbrn, unb t-obtr ,••� IU<fll ti 
' nidjt, [tint tln!unfr 1• lo•gnrn. Cid •••• 1n btm :llrufc, ben 1 rr gcbroelll b•l, btr ll\rft�l tnlbOUrn, Dat """ in Xabrlll 

btrilaufenb mriltr auf Ciurtr �IOOiDJ Olf[GOlOIIln _font, Ulii 
bntir 611 ftin, a1n Di,rar�nttn birf•• illlon01t' n.:ad) C't'fat�an aufor 

6 
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JUbrt�tn. 3r.t lfl f�on 1\rr II�DII, unb 1� ft�r ni�t, boJ ,B�obobob,• fu�r n fort, ,fii� bhfrn 18rir(, llr• fcinrr 
lr9rnb llorbm!tungrn 1" brm IJdbauAt arma�! 11orbrn finb 1 �n6olt, un� fo�• mir, 1101 Di� �uhitrt �oi, a• h�auplln 
au6ttbrm rourbrt 3br In brm llr!rft un brr tlbfi!llt unfrrl bof n frlncn lllrfr�l, bir litrupprn IU �rrfamnu!n, rnt�idt 
IBrfu�rl untrrri�trt, unb �•slri� 3br nid)t arnou brn Saa llrl, unb onhrortr mir.• 
miffrn ronnltl, on TOrl!IJrm TOir onfommrn miir�rn, roor d Drr Qloooorrnrur �on tlanbijon •1111'�"� brn fiini�li!IJor 
brnno!IJ Cfurl 'J)fli�t, unfrrr !In funii IU rrmartrn ;  .ltbobabab 113rirf o al brr f;!onb 9lobirt unb lai i�n mot Clr�ounrn, brnn 
.ltbon, �br �obi 1" lrbr oul unfm Glunft ormoul ! 3� filr�lr, rr brmrrflr, baf rl ni!IJ! 1\rr[dbt roor, brn brr Olbolom i�or 
!l�r b•H Clud) ''"' lll••A·�ung au ed)ulhn fomm•n loffrn.• libtrlirftrt �GIIt, lonbrrn ino Ol<dlnlbril ''" Wirmon, brr ���� 

.. ti�, mrin f6niglid)tr ţ)rrr, mrin gnib lgrr .Rilni9," onl• in ���� �rftimmtrflrn !lulbnlcfm �rfobl, bir Sruppm om 1 \  
TOorlrl< Nr tllouorrnrur, ,ma• fur !llortt finb baf 1 !Jl irmoll brl !ll!rnoU au orrlommcln. 
bobr id! rinrn lllrlrbl err tlrt, TOir 3br rmibnt, rrbollrn. III .. 111111, n�rin foniglid)rr �rrr !" rirl brr 2Qn�ling, olf n 
tit roobr, bol tin CJ�ol•m �or rinigrn !a:ogrn �irr im lj)olofl bir Urfunh grlr[rn bollr ; .!o roobr id) rin !RubiAI<iubiAn 
onfom, dtr brr il'irmon, hn rr mir librr�rod)tr, Hiicftr oon bin, �� muti birrbri rin l!lrlrUA erou jrlun�•n b•brn. 3ot 
eritrn lfro. ID!ojrflăt rinr gona onbrrr 'ilbfilflt oul. e� roobr, 10iU ouf brn bcil igrn Jtoron fd)lll�rrn, bo id) brn l!lrlrf, ll>rl• 
oii mrin l!r�rn in (furrr .t>•n� ifl, oourh Clurr ercoor Durd) d)rn id;l jr�t in mrinrr .panb �oltr, nir oor�rr grfr�rn bobr, 
brnfrlbrn bt'adlrid!tigr, DoO Wrirbrnlrd!lfnunarn grooooiJt lllOr• , unb �•li brrlrnigr, lllrld)rn id) un Drno <llbolom rrbidr, rinrr 
brn morrn, unb man hn grgrn bir Xlirfrn brJ6"d)tigtrn IJrib· i gana oon b ir[tm �rrflljirbrnro ll\rf<�l rnt,hll. !Bei aao b !  n 
!U9 oufArfd;lo�rn b•rtr. • '1 nout, ftitbcno i� ibn In n�ril11 lllruftofd)t grflrcft b•br, �rr· .�•, fpridlft tlu ro !" rirf brr .ltoniA, inhm [rin tin• rord)ltlt TOorbtn ftin. • -
grfic!JI rintn aufhucf oon nod! Arilfrrrr etrrnsr onnobm, .�oii Du irgrnb rinrn 1!\rmrif baflir, jungtr !D/onn,• 
oll oorhrr ; unb [rinr 11ugrn oor .Sorn [unrrllrn. .e.u mid) 1 frogtr brr eoc!J, .rornn tol ifl, lo bringr ibn augrnblidli" 
btn !!lrirl lt�rn, rotld)rn tlu rno,fongrn b•ll ! .f)ohn roir llrr• , bri ; oul ll:rrbrun� btl �nbtnlrnl :Orinrf llolu' '!lgrorul 
ralbrr b rou�rn !• - . . . f �ocfltr i� �trn n•illfl!'<t;g gr�rn. :Oid,i •rrfobrrn, *' id;l mul 

.ltbototob !'A l11nr e�rroHoftl bnoor, nabm brn l!lr�rf, ; nnrn g rl1orogrn 1B ·rot�l ron Dtontr llnld,iulb bobrn. • 
ll'tld)tr ibm OOn brm Cfobolom ubrr�r�rn JllOfbln ll)Of, �rraul, 1 .,tlonf brr !IJorfrbung, mrin (lbnbm, i<l) �l�l tintn 
unr ubrrrrid)lr i�n lnirrnb lrinrn Cbtrbrrrn. 91obir rriilfnrlt .Srug rn fiir noicfl, !D/mao .ltrrbrlob •••r grgtnlr.ir

.

tig, oii id;l 
ibn bolii�, unt- no<l!�tm tr ftintn !JnbGII fllitlltig u•trfrbtn lluroo � irno•n rr�irlt.' 
�ottr, rirf rr !""' grojttn Clrflounrn oUrr lllurorfcnbrn mit "@ojt !lllm!• .ltrrbtla� oortrdrn, • roor brr l!lrf<bl, br• 
cinrr l•fl �·· !!Butb rrnidtrn E!tlnomr 1 1 �labir �·�. ald " �ir h�trn !!!!ortr .. !!botG�·�·- �iJrtt. 

,:tritt nobrr, 9/ofaldli 2\af<l)i, (Cbtr�rn�rr) mo�r Dicll .C!oo. 9JI•i•Oot urrari�rn,• brumftr rin !llr!itr, .rr ill 
brrrit, btm @il.qnrr trn Jto�f ob!ufc!Jiogrn !" ni�t �irr." lllu !Diann in trffrn '!lnrtilj fiiii tine bol IDlilltib nid,it "<ll<bl, �oii i�n, !apt ibn fitil auguobli!fli<l) un[rrno :tbrDRI 
lrnn1nbt llnilbbrit �I!QII, !rol ouf Nn !8rfrbl brroor, unb ' n•1htn," [ogtr \llabir, .,1'011 torf rr '' 11),1�rn, au rinrr [o(d)tn 
frinr f!IJroor�r l�oroffonl[d,ir .lt(ingr OUl brt ed)r ibt !irbrn�, ! .!Irit oboorfrnb JU (r in. Glrbt, foot ibno, 11 joUr fOo]lridl �mi• [djroang rr �· �robrn' librr brl ungllicflid)rn �ilnglingf t•u�t, !roi, �rnn rr unfmr UngnoN uugrbrn orear. !Jbr (onf, • lubo 
inbtm rr nur bd furd)lborr .8ritllrn nroortdr, brn :to�ri�cid,i brr E51f)a� fort, fitil on Jtbobabob rornernb, "ba8 llurr llr• !" oonfilbrrn. 1irr g rgrn111.irrig roor, ali unlrr lllrl<f onlano • .  \;lot rr hifrn 

llllir olt britlll, rocnn �� am rornigftrn rrmorlrt roirb, bol !Jnb•lr grlclrn 1" 
llnglu!f iibrr trn oronrn lhbcnhll'obnrr brrrin. IDir oft roir� .!Jitin Clm. !Diojrfl<it,• an!lrort<tr bcr f!ouDifnrnr, • ''b" 
bit {jl(lidtfdjJir in t11nlrlbrn !lugrnblid, 1110 TOir fir lrtrrn ici) untrrrid)tttr ibn oon brm �nbollr, unb lr�tr buo l'lirnoon 
n:oUrn, AtrtrRmmrrt, unb brr �itttrt �rltn br� lflrnbf an ban• i� m:inr l\rir!ta[d)r, ouC IVrld)rr rr mobrfi\Jrinlid) gr• 
ibrr errar gt[r�t. lllor_ ri�rr Stunbt TOIÎrbr .llbobatob frinr floblrn unb rin anbrrtr OII [tint errar grltgt n>orern ift .• 
@onr ntl\ll mot btno !Vlolljtogflrn trr !!ilrlt orr!•afd)t bobrn. 2lri blr[tn l!lorlrn, bir frfl unb rnlfd)lo(frn grlprod!rn 
lllor rin�r etuntr mor frinr �hicfltliglcir ungdrubt, - �atu rour�rn, mn1rur trr 1!5�·� bir etirn, unb �li!ftr rinc !lllinutr 
rr bri rr:ntr lllr!ir�lc_n '!lugrnbl ilf< brr rrioPrn erllglrit A'' l.,ng brn iunarn i!1/onn Irit inl Olrfidlt. E5cinrr Unlc!Jul� r.dl noiTrn : oorr 111 11 orron�rrt mar nun bir E5rrnr l lllkr b<illt i�n brrouft, btRtanrtr .n�obobob noonnlid,i rrm !llof,lilltn .. licfr 9lo• 
brnr.i�rt. ni� .b•l J>rn�rrt E5d)rorrt iibtr [rinrm .i)ouprr fcllror&t.r, �ir&, unb rrinr lD/ulf<i b<rorgtr fiiii in Iti nun Glcr.dlu. br"'l, auf ""'" !llonf Drlfrulgrn, uon IVdd,imt fcltcn un ,lfl lft [onbrr��� • (nglr brr Jtolnig, nadjbrno rr [dnr 
Urt�toiMrrutll turildgrnommrn rourh, �rro&&ufollrn. j Untrr[u�unn �ollrnbrl �ollr, . oornn il\l Irul() an�l idr, .ltbob•· 

.Dcr .n�on, roddjr� noit �rr ll<ronloffung JUm .!lorn 
.b•• bob, 10irb .'' mir �d)rorr, an .lturt E5dlulb !U gloubrn. Clun 

E5d)odj unbrfonnt roor, 11�od! �rrft�, h8 rlmGI Unq r�orogcl . !Brtragrn •R fid)rrhd) tol tonrt rrd,itf<li•ffrncn !Dlonn<f, •b!r 
uor.qrfo'lrn [un nou8tc, botlt nul l<�nrr lllrrl�<ibigun� rin, unb ldl mull g•llrbrn, tot btr I!Jrrbodlt fd;lrorr �uf llutll rubl. eub 
btUA!r ntit mub1mrbonlfc!Jrr lirgrbaag ftlnrn !Ralfrn brno au frtod) orrfid)rrt, bot liud) voar lllmd)tlglllt roobrrf•brrn unb 
trTOOf!tnbrn E5trtid)r. �br nid)t ung rbort OrtUl!� tii! llltrbrn (oQt.' 

lfinr !!11inulr rong f•b !Jbbir brn 11ng!OIIU�rn �olngllas ::In blrlrnt tlu�rnblid trat ID!urao Jtrr&rfo� <in, unb 
noii frOrm llficfr "'· IU roor rinr ID!inulr frfrrlfc!Jrr unb n��brno rr. brm .!Unosr [unr librfuri\JI brJrlgt b•llr, �rmrrflr 
olbrmloftr 'lingi! fur Nr 3uf���Gurr, tma �r9rn man f•ll bltftr a�rnog : • • 
ld,ilogrn biirlt, fo bt[lig flriontr bd flllul �tn turd)t rmgt .ţlllm.ao .!!rrbdob.L.."'obrr fommt d,, boj ::l�r fo !D9�rl1 
burd) i�rr �br rn 

1 ' fu" b•rr IID!ultrarn. IDol! brr E5tllod) nod)tt, ht ::lbr l�n 
.., . • mii fo(dlrr lllrrlnafd;l4•ung ���nbrlt, fprrd)t, il'rialiroş, fl>rr!IJI J• ... uh-t. '"' trr ed)alb, fi� on brn eoţJarfr!lfltrr �nbrn�l  .tlrr nirerigft• Ciurrr eraorn b;tlll trm ljuflud)tlorl .etrcfr !lnn E5d)mcrt fOr brn tlu�rnbluf IDI<btr na ; obtr brl g•n&rn llniorrfumf otrllrllrn au bQrfrn • ontroorlrlr brr "'""'1' ?''!'"'" ll\rfrbl." ll!ttirr, .bot rr bit tirfrn llugrnblid nid)r

' 
rouftr, bat llno. 

. :Bu t11lrm llnrrll)Ortrlm �uffd)ub Drrna�m mon rin bnmDfrl !Diajrftlil fid) &rro�gdaflrn buttr bltfr Start mit brm GJ!ante 
lllr�fa!Umurmrln, bd frbO<I) btr bar[4t Ion DOR 9lobir'l frinrl lllno•fid/tf au rrlruclitrn. Qurr Glrringfltr unttr brn Git• etommr 111lrtrr llodrn motlltr. ringPrn lfl foglrh�, olt rr bicfrl gliidlid)r llrrianlt �Drtr, 
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tlrqa_srriU, am �ra etau• lhrrr iJdft mit frlarm �lllplr Db9lri11J !Rablr Gr81DD�nlr, kl lrrt&• Jlrrklo� ri•r gri• 
1• ·�••· • ftrr Jlcaatnii lfr bem IJorgonsr bittr, olt brr !llliniiln �· 

.,.�,· uatrr6n11J !RGbir, .birt mit lhmr !ririiJrnbrn acigrn fur gur ioab, fo roor btr llrrboiiJI bolll nor It rufe 
8pro11Jr aaf, unb �·•-rtrr mrinr Wr•grn obnr .Segrrn, uab oul fo un111iiiJiiAr l.!lrllnbr grbout, ht brr e111o111 auf bie 
IDftla "' CluiiJ m6glilll iP, Ciurr !Jlrtr (o rinauriclltrn, bof eia IJiiriPr•cll• hr ibn Umgrbrnbrn buon ab�oub, bra llr&irr ouf 
errninftiarl llllort oon Ciurrn l!ipprn fOmait. eo�rl !lbr frmdll bir :tortur au brinarn. 
birfrn 18rirl aorbrr 1" !2lri birfcn IBortcn �irit rbm brr eclloiiJ !ln brmfdbrn 11ornb irboiiJ bottr .lfbobabob bir Olcnus• 
bra ••• Jtbtbobob rrbollrnrn !Bri<f Dor. lbuunş, oul !nabir'6 <igcnrm Sl!unD< bir Urbrrjrugung au Una, 

,!Dlrin l!rbm flrbl in Iuru �onb, • rrrolrbrrtr �rr llr• bal unr llrrf11Jo>'Dt11n& grgrn bta jungm Jlbon tir Urfotllr 
airr, ,rtran ti mir rrloubl ijl, bir lllrmrrlung JU moiiJtn, fo aarf Urbrlf AlrDrfrn n>ou, n>rlbolb brnn auei! brr llouorrncur IDU<h ici! fagrn, bol ti btrfd•c iJirmon ijl, n>rltllrr Dor angr• in bir bObr e1rar, n>d�r <r Urbtr JU frinrf 4'inn 8ufrir• fobf !<ba Jl:ogrn von rintm !iini&litllrn 18olcn bitrb<r Stbroll!l brnbril innr gr""bl bollr, n>icbtr cinRcfr.l IDUrbr. 
murbc. • , g!obir, n>rld,Jrr !o bd 'llnllie fcinr• Qhintllingl 10irhr 

.lllill S�r brflra S•b•lll" !r4911 9l4bir. 1 lllciti srnooll!t �ollr, lllti cin rn ltltl<bl jUr l!lrrfoaunlung brr .'.illl bln fo JOrit un bcmfrlbrn untmiiiJ!rt, oU n,imli� 1 :tnlppcn brr 'llrooin� oulgrbrn, bomit for brrrll 111orrn, ft4 
erinr lfrrarnj, brr ClJouormrur, mir, "nolllbtm 11 bm !llricf mii bem 0\rof brr ifrnrcr, IOIIIIJr• ino IJiarfiiJr no� (irin>oD 
burtllgrfr�rn bot!<, rinr !UTjl aabrulung DOR brm, n>GI tr brgrilfrn lt"Gr, &U VrrbinNn, unb oii rir notbigca \Jirmonl gc• 
mt�irll, A•b. • llllrirbrn, grflcgrll unb brn .Oonbcn Olllmr llbalam• ii�cdir• 

!(uf bd ect�otll \JUQ I I  !ll!41 .lf�Obobob grfogt bobt, frrl n>orhn n>orrn, trfri[l\)lr [iltl bn E5111olll 11a.; ttD !llliibfr• 
fu�ru !Dirrr1• Jlrrbrlob bir brl jrnrr 11-rlrgrnbrit un brm lig!rirrn brr !Jlrifc burtll rin f!iob, tJorouf rr, ••III brr :tb<ilnobm• 
.liban gr[pra<ttrnrn 11.\ortr 4n. an rinrm rinfolllrn IWoblr, frinr �rglrilrr rr.rlirl uab firii aur 

,�o !" fogtr tJlobir e111o4, noiiJbtm btr I!JtjiU frinrn !Jlubr brgob. tlrrilllt obgrllotrrl bollr, .i'll lann ni<ttr uml)in, au sroubrn, IBrnigc E5runlrn ••tii brn obrn cqabllrn !llrgrbrnbrirra 
boj rin e�ur!rnjlrriiiJ brl birfrr ealllr oargrfoUrn iti. 2ofl f•b mon 1inrn !lliGin in brm .!l inomrr rinr• �ufrl, DIIIIIJ<I on 
ben ll�olom, brr mir hr UrbcrbringunA tu Drprftllr buut• hl Ulouorrnrur• �olo� jlidj, tJiifbrnb· ouf• unb ob�<bcu. 
tcogr IDor, oortrrtrn. lllir mu!Tcn ibn flrrngr orrborcn, unb Glrojr Stlln>riOr ropfrn flonbrn ouf frinrr Slirn unD roa1rn 
Wrrot\rn, brrcitrl bir IH•IIannobr oor.• iibrr frinr llll•nA•• brr•�. unb •uf !rinrn1 11ntli� lt'orcn bir 

Drr Qlbolom rrot QUI Dir[cn l!lrfrbl oer, obn r6 n>or uctnoifiiJrtn linopfinbun�tn oon \'ln�fl unb �utb in brn flort• 
rinr !lllof[r ouf frinrm 11nlli- unb cin l!itrrrn in hinrnr ll!onar, llrn .Siogcn srsri<ttnrr. n>d!llrl b"n burt��trir.grnbrn !lugr 9!arirs niiiJI cnlging, brr Dir[rf ooor brr io&rrot>unbcnr lllrrft��roiirrr. !llntllbtm rr 
in bruo b>rfdJrPrn :S:onr oulrirf : rinigt E51unbrn in birftm SuP•nN Prrb•rrt �ollr, f<ttirn tin 

• .�>unblfo�n ! '""' brr 18ritf, bru Da brm .R�okbob pliltlillltr llcbonl• �ur.; [rinrn .!!opf su f•brrn. ltr � irit innr, 
Jl""n iibrrlicfrrtrtl, �cr[rlbr, IDtllllcn .i)u 0011 unf rmpfinall? (rr n>ur�r rubig) tia nrur• .RomploU f�itn fiiii in frinrm bol• 
lllrbr, Du nir�rigd <Jrfrllbpf, un� •rrfulllt d ni$1, btn ed,J•III IJ<Iftrn CJrmiil�r rni!Dicfrl! Ju �•brn, unb rr blirb in frinrnr 1• bttriigm. • - .Simmrr, urn 6U ubrrlr�ta, n>it rr fiiii om brflrn brf lfrfolgrf Dcr llbtiiDI onfuiiJr. JU At�orollrn, ohr tera•••••, bie ocrfill!rra liinntr. - - -
erimmr D<rf•� tr ibn1 brn Dirnll unb ftinr Jtnir broljjrn au• D11 J'rrfrr �ollrn hir llrrfdl••!••a orrlolfrn, unb bt• 
fomaun, ID.ibrrnb frinr toonlrubr CllrPalt in bta 18obrn au fonbrn firii nun ibrtn Wunbra, tril !tnrttn, bir i�nrn ,. Orbnuno 
[inrrn fd)irn. . rnrgrgrn a•!osrn n>arrn, grgrniibrr. IU n>or rin 11116nrr 1lnblicl', .lllci bem l)ouplr td EIIIJ•<tt,• rirf bn ratcuflrtc !Ro• 1 bir bill!lrn !Jlcibrn brr fldJ ouf b11 4!51111•111• ooroncircnbtn 
bir out, ,bot iff�r unfm llrtult au oitl. Ungroc!jltt brr j' !Dlonnrr, bmn I!Dolfrn in brr eonnr glonJIIII, 1• fr�rn. Dn 
fllrnbt trn Clltbl'dutll [dnrr .!lungr unb frinrr <trinnrranaf!roft ft��nuig r llip(rl brf b�brn '!roror n>or in �rr OnlfcrnunR fiiii!• 
orrlorrn !U b•b<n fdltinl, n>oUrn IDir ibnt �·��� """' !ofra 1 bor, uab ubrrblhftr bit (lbcnt "" <tmoon, •• n>tiiiJrr an 
llnb lr'llrl n>irbcr oulfclfd)rn. �itr, ij'rroft��rn, grbl ibm bie 1 jrn<DI �Qt ria furclllbGrtr .IIO�pf GU'arfoliJitn n>trbrn [oatc, 
IBoflonn•br. :ld,J brmr:Pt, bo' brr irigliag mit inf .l!omplot ben btr aro•• !Ruf btt l!ln/u�rrr, foou�l oon turriftllu olt 
DrriDicl'rll ljl. • prrliflllrr erirr, nocll anJi•brnbu mod,Jrr . 

.... � ! .  tlmo n !  allobt! �··b� !• ritf trr Q:\�lt, brr burcll ! .lf�ohbab •• brr epitr ftintr 181i�obr, bm itrlt fiei! 
brn Obrrmo,tgrn e��Jruf pl�-��� b�t E!l�rocllr IDtrW brf:m• l Dtr, rinrn l!lngrift' onf bo' Grntrum Drf iJrinbrl JU moct�rn, 
Dltn �oUt, .�obi <Jnobr nut m1r, tiiJ 11>1U Iad brrraorn. alt rintr otn Drf ec11011Ji !lbjuloatta fidi im uUra CJolopp 

<tr II>Îirbt forlgrfabrta b•bra, obrr pl&tli<tl �Drlr enon . noblr. bta .lael �inr_r \Jfintr unb in bcDI!rlbrn lllugrnblicl' �UrJIC brr J !Jlocllbrm rr �liolltig a•srujt botlr, iobrrlirfrrl< cr b<1n 
<lbolom_ noii IIDIDI la�trn eruhrr IU lllo

.
brn. '" nt�tn brn i .Rb•• tinrn lllrlrf, unb mit brr lllrmrrfuna, bot brrfdbr !tine 

a_nsl�cl'hd)cn !Dlonn. 11>11brr au�ob, IOGr fun l!rbcn tltflobrn 1 1 t:nlll!ort nforbrrc, orrbruslr n p� lirf unr [puna re booo11, 
ronr Jtusrl b<l:ll< fr�n. �"1. burlllb�hrt. . ! ��>tr•uf .lf�obobob u1il btr IJilr, ll!tl�r [llnt l!ogc rrforbrrtt, 

,0\rfd,Jn>oab b•boa, fllf !JR•blf a•ff�rcn�ab, .btr edju� 1 t .. E5dlrribrn rrbrGCII unb 5U frinrm G-rflouncn ftlQtRbt 2ilorl< 
foon ton brr !llloutr bort nn!ID hrr. �irr, Wrr•flllrn, �lofol• '"' : lllif, elloarn, riU Dori-ia, Dn 111or�n Iona nidjl mcit mt• j .llbobohb .liban, grc ifr brhu IBmpf•na bir[rf lllritlrf 
'""' frlll . . .Ounbrrl Ducorrn :Dcmlrnlarn, bcr brn .,., ...... 1 . btll ljuao on, 9'�' ·�"· fL'O"IO i-r tir e�u·trrrr gr!rrUJI 
s•f•narn nomnor. • � b•�r. brn lllcfr-[ 1••• lltiicf.1u�c, uab loOt Chrr l8riRd• !111• 

IDian s•bOIIII< oul hr euar bml 18tfr�( btl Sd,J•rtl· : �·"· 1\rmrrll 11>0,11, ,, ijl rin• ocrjhUir l'ilu(\lr, Dtr Wrinb 
·�cr r ... , E5pur DOn btDI l!llorbrr 11>4r 1• finbrn, fo IDCOIQ, 1 Dliob Gurii in Unorbuuna folgrn, unb iti! n>iD bonn bit .O··�· 
IDIC IIIOD b_lr \\ujliflrr �btr �tlfrr bel bn :l�al Clllbrcl'cn IOUD!t ; in brm 9!•11!1ro�t ongnlfra. eo�olb lb< birf jc�l, oornDtl :J'r lh Mttn 111 �n 'lht�lltung mtjlo�n. tu� n>irbrr srsn• !11 ;  "b•bur� brlomnt<n n>ir bA' �aupnunrn 

:i:l4f 8uflu .. rn brf IJihbtrl IOUtbt DU�rtrl etuD�In btl iJtinbrf IIDifiiJ<n �rDri IJtun, Uft� �r Fonn bonn niolJI IHI• 
�lnbl&rlll, ebrr o�nr lrfola, rilrl& lorlgcfr�l, unt bie s•na• nirbrn. Dir6 [ino Oir !l:ltfr�lr 9!obir"f, frbl borouf, t•; for 
e"•lll• b1ir& In oae ticlflr lllrbrintitll A<biiDr;· · unbtbiagr c:folDI n>rrtrn.• 

8 
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- 66 -
· .R•ob<abob ld biclrn unrt'IDorlctrn l!!rlr'l arorimol, r�c bal snonnrnc IBiut roi�rrn� bor !llatllt Jl<lrolfnrt roar. 1! 
rr !dnrn l'![ugrn traurn IDMfl. 1141 ranlgilc(lc e'lrgd toar bir[n Ulljjlfilfl

.

icllcn, �on brm ••ftignen Il11rfl jrplagt, ri 
barou! &r�ri•lft, un� bn !!lrlef crfltiJtlicO lo ebrn rrP oon bel nacO lllol\rr, unb oirlr anbm !llcOtra, fl.cO in. bn Insii , 
t5tllotll riaenrr �•nb gc[d)rlr�cn. brnb unb friimonenb, burti! .Sritllrn jrnrl !Br�iirfni., ll)r( • ., rr auf frine ta.pfrrn IBrglcitcr blilftr, ali rr i•rr i�rc auGgrb6rrtrn Bungrn nitllt ""'' outaufprcdjtn im era 
Jtampflufl 11n� i�rr l11rd)tlofrn lnsrndltn la,, fii.lrr rr rinrn IDarrn, fun� 611 Qrbrn. 
tirlrn E!Jcllnur!, .bap rr folcllrrn l!lcfcblr f'brn m�ttr. Ilie IBr• 3n bcr IWittr Nr[cf orrll)irrtrn l!aocrt lrbO& licll rin � 
lcb!c ferneG fomghii;Jen �mn �urftcn rbocll nrclll unbcfolgt , ���� II)IIII;JrG �11;1 r inr !lllrngc l!tlllr orrfammrlt �attc, bo 
blcr&cn. • . . .. . augPiicllc ID!Icnrn 1cigtcn, bo8 i•r• <l!rbanfrn nrr�r oul bir !Jiabrr ecllad)1 an hr epr�r frrnr• 8tabrG, ubrrbluftr grnroart unb .!Jufunft alf auf bal brrritf lllrr�angrnr g<ric 
mit IUfrirbcntnr 1!â11J<In �ie �IIU ung . bel icinbef, 9'rin . .rr• II)Or. 3n bicfrr lnrrfammlun� brfanb litiJ, umgc�rn eon fci 
f�rnrl 'lţugr faotr r�m mlt rrncm l!llrlfr, �ai fir �brl 9"".�b.ll !Brg!elrrrn, bcr tlbcrfcllorfrid)trr, mllcllrr ou[ cine au frir 
n;•r· Srii;J an brn enbor, m�ld)n 1un•cllfl �" ��nr Jtonog tlm�r gtb6rl�c �aublung nrbcrrit<l frllitn. <fin fcll•••r!cr R. 
�rtf.t, rornhnb, fragtc r�, ob [trn< IBrrR•be brrnt marr, ona�· fcllnrtrrn.cr �ull bit [urdjlbarr E!d)nur in �rr �anb, ro4br 
Ar<rfrn. 1111 <r trnr btrobtn�< 'llntn>orr tr�olltn, ruf tr nul btr 'llnfli�rtr �cr Xruppr !tin e��;�mrrt btf!rn GIIGII! bir 6clll 
fcinrr lauttn, �raroncnb<n @5timnre, [eine IBtglcitrr (oUun brn mall fcllrlnrnb gemod)r tonr polirrr: 
Jfbobabab .ltban bci [rinrm \!lnqrilf untcrflu�rn. 

' 
• 'Ua� ! '!llla� !" ricf brr SII;Jadj plotlill;l, mlttrn in ei ner �orrfcfjana f•lgJ. 

btlbrnmiiligrn an frinr eotbotrn grrid)rmn !llrbr auf. .3!1 
d m�,J i id), b:r itigting, brr R.lrrrilbtr, rr flirbt? llor11>4rll, 
fbr pcrfif<\lrn illiinncr, eormiirU !Ur :llr rtung !• 

:tlirfr !ll!orll fticO brr ed!•rfl •••, •11 rr .!tbobobab, sr• 
rabr oii �rr 'llugrnblilf btil 6iea•• QciDmortn IU [rin fcljirn, 
licll umaorabrn un� o•f•IAI oon frrntr o•n1rn !Brigabe bie 
?;'lucllt rrgrril<n fab. :Dle ltrirfrn folst<n in g e[djlolfrnrn C!llir• 
brrn unb Drtbrcitdrn ltob unb llcrbcoben un1 �d) brr, al' 
!llabir ibrra !lh<IJtrob angriff. 

Ilrr 11nsriff, �rr eon !llabir ongc[ribrlrn ')lrrfrr 11)ar 
furclltbor, rr ll!Urbr abrr oon hn ltrir!rn topfer llbgr�ollln, 
bit, brn llortbcil nn Jlboboba�·• lltiilfjug brnu.rnb, �ie 
fcOeinborr IJ!ud)t in cine rcirflir!;Jr orrtoanb<ll ��llrn. t�ae IBc• 
miibu•A•• �d .ll�onl, frine ilrgleirrr mitbrr !U fonrmcln, 
n>ur�rn balb burdj eincn ţ)icb in ilincn !llirlfrn, burd) 11>rld)rn 
cr oom ')lfrrbc grn>orfrn rourDr, orrrirtlt. 

:Dcr Jlompf murbe hlb aa�emrin unb bit !lrnrcrn f.impf• 
trn !!llonn R•o•n i!Rann 1 bcr 91otionolblf rleigrrlr �rfl aamob• 
IIA aur ilM�, [o IVit bd �lut bcr .tăarpfcnbrn flcll imrncr 
mrbr rrbi''' - lo111 Obcr�nlr bal Clr(cllrri brr :liirlcn .'l1Uab1 wu.� 1" eumi[clll mit �rn pcrnfdjcn 'llufrll(ungrn, 1141 lll.lof• 
fcngrt&[r. Cinblicll f;'ngen bie pcr0fl1lcn ::truppen, ungroii;Jtcr �<r 
�apfrrltit bd edjod), an 111 rorid)rn. llcrgc�rnt toble 11nb 
ftiirmtr ibr 'llnliibrrr - vergebrnt fliit!le cr fiei! frlbfl in bal 
b(d)tcflr ed)laii;Jtgrmri�l; feine tlnflrrngungrn b•lfrn IU !li cii" 
unb nur bir l!lnllabrrung btr !llaclll brroabr!t bit 1lrm11 !Ra• 
birt �ou ciacr gii�:!lidjen !Rirbcrlogr. llor !lllittcrnaii;Jt icbocll 
marcn bir 1rrflrru1tn U<�<rrrfte brr dnfl [o proidjtigra 'ilrtntt 
burclj bod brmunbrruuglrorlrbigc WriHrrrntolrnl bd Bd)acll, 
JDild)et !id) im Unalfilf nooţr gnpcr alf iru Glhilf aeigtc, mic• bcr in Sicll<rbeit, lnnnrrbol& brr tlrrfdjaalungen, ll)r(II;Jc �e 
orn !llor.qrn ocrlalfrn b•llrn, orrlammrlt. 

Iltr •n&rud) bct S:agrl !tigtc ben 'J)rrfrrn ibrt 9lirbrr• 
logt in ibrcr a••aen lutbrbnung. 'llnflatt brr 8legrlardigfcit 
unb Orhuag, tocldjc grmihtitll aen ben ltrupprn bcoba�ct 
rourbr, fa� Dlln CJrupprn eoltotrn fn Dlti'Dfrrtrn ,�aufrn orr• 
lammcll, i�rr .lllribungrn marcu In Unorbaung . unb ib" IBa!• fur \trbrocljrn unb mit l!llut 6r nr.tr. 'In m•acllrn errarn 
loara bir tobten .116rorr bcr Jlrirgcr, bir bot l!•acr a11r rrrcioţrt 
bllftD0 UDI fic(j nÎrbtr 611 ltaen IIQb IU fltrben. .l)icr unb bo 1� man mrbrrrr, bie, �•• bea ilaflrraeuagen unb 6rn �aur• 
ara ibr:r IBunbcn iibrrroiÎUiat, fioţr •uf bea n11ftea tlrllbebcn 
aicbrrge�DGrfea baltrn, unb clnrm t5d;Jfaf ia bie 'ilrme gc[11afcn 
IVGrm, od brnr fir grijtentbrilf air JDir�rr crmar1!tra. Ilie 
l!uft crtinle von brm llrcOaen bcr llcr,.unbcten, bcrcn tcr• 
ftiinamdrc llliebcr lltif QI'I'DVEbrn roarrn 1nb ia berta IB1111bcl 

�in 2itbetllrlef. 
914d)flc�rntcn IBrirl, mrlcllrn rin �rrr an rin ftrou: 

in liarrnDII)it gefdrriebrn b•l, rutlcbtun •�ir ·� o r tg c t r  
bem, uni 1 •  brlit6igcr IBrnlitung anorrtr.rutrn O r i  g i n  a 

�crurflrr .ltlrino� ! Ilrr �uOon� 3brt' nicl)t Clintrrlf 
frlbrte Ulld;l 6UD1 &ebrn!licllrn ed)lu8r. - ""' �irf [rin rnag 
bot nodj onr �omn•Ae a U�r 9lot1Jmittag tro' aacr Cirm 
tung, Sdjmcra unb an,,, me!n tiDr' ! mcin 'llurpur ! inrri. 
gcliebtr .llitciunio l nirl!t febrn, ni<bl ll'iffcn, nirl!t bimn ri 
- ob oul iJolarrung �•• ll\aUf, o�cr abcr llton !ll!i�cri'Dii rir.fcil in Ci&crnomit 6Urrld'�lci�rn mullr - o mie fdjmrraţ 
un� O!aaeooa gdrammr i� bcr1ri1 rncint l!agc7 - on bt 
geflrUtc ltri<fc - - !!Ilonbelnbr !raumr umbrblllr mrin e ber fan grll)orbrncn Cl111igfrit - llerfoţroiut of� mit Glalncr 
l�un bolle 7 !răuurc il! mrin !dlrob. - !lu�an� �rr !lllirfl reu ifl bir toabrt erquid'•na. ltrfri(!llune_. 'llufmunrcrun� 1 
•ulf�<irfung mrinrl [o lriabeuoDcn Glrlftcl - llnflobrn 1 
aam Unglii!ltfaDc - "rnn mrin .lttcinob lbeurrPr tiiun 
midj nrit !rinrn b.Sn�clltn ! •" f�on mit i�r gdraut l" 1 
bcgliillrn - roirb 1 •11;1 ! 1oic UnAefcll•'t - [djon irbnr 1 111 n 
�brll Urme - bol �arte .tloinbltln �rOJfr. - llla�rfcllrin 
�ti !lbrcm Qintrrffcn birr - torr�en eir uuin Jflcinob !l 
etirne DUiac frtcljr 'llufforbrrung - IOd bo!ll frbrufoDf Il 
l�i�licO fei 1 ID/rine llarPrDung, bir eir bicr baben, 1!rfrn bu 'ltuf!cbrung llltinel �rracr:f - unb ll)rnn idj bir un� 
�ri 3bncn R>enigflenl ''"" Qlcgtnfcitig 3bm l!ir�r - rrto 
brn b4be - bitu u11 du in bcr IDeii mi!ll IDrnigflrnf 1 
ltbrilr ill troflrn - miii! Juni �tirfliclltn "ufrFfl<brn brmcgo 
aumadjea. - Sd)on l�loigr l auf � Ubr 91all;lmitragt -
mut bem - JfrinP lbcrufr uacll • miel! bcr Wrri�r !l•rt• 1 
"•rtung enttcbigen - aoţr f role UneiBd'ticll bin idj 1 eir m 
Jflcinob ! ni!ţrt gef .. tn, nill;lt grfpretiJcn, �r 1artcf �liaH 
nfcllt A•fritt 1u bahn - mit fo fdjnocbru Ztaurr unb Otr,I_O· 
nm ltbmca meincr IBrufl !'irbrt. - llcr saablgen iJi 
IIIMtcr mcinr untnt�&ai,aPe •<ll•dltnng unb �anbrut. -

eli .11) 8 tic6rntc 
3br 
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li t i  1 .  1 t ,., 
elloiDlRrf> 

�""�"'"'""•· arr�rinl 
• • el> r n l l i lfl  
rinanol, rinnz 

!ott:D put, mir 
rinatflHutm 

!JG'allr11tionm. 
9o.n ' r  ! n u  m r r i  r t 

iA (ittnorui,, 
tbtr hr� bit 

1. r. 'llonAmlrr, (llt�ir bur� car 
folibrn !llu<l>· 

�llnCiunacn 
Ni !)n• 

u.nb lJI:Id!ltntd. 

mr. 8. 

1fl r Q n LI m r� 
r a t i t n f r r r i l  
fiir a u n u fttil}::  

s•n•ii�ria ' tl .  b-llti . 2�  :icrrrli. 
l tl. rnr:onut. u rr  
•l)il 'l) o t h r r. l r n o u n t  "�Q,j. 

' fi. tiO tr. b.J.I�J. 
ifL lOPr. l"ltrttiJ . 

t fl. !O rr riu� 
rinJtlnr 'JI Htmtr 
t"OPrt 10 rr. t.:IR· 

itfanttr 
�.tU!ll!nptt 

'NfTOtrt 'Dfl! brr 
!Ht� .. :tic 1 rti4JI 

,urUdtdhllf ; 
unftllllrrrtr 

'Bdrrr ai.�r 
OnJ\n""RtlttR. 

1862. 

J a b r m o l ! 
l•�m>o( ! mrin ergrnlruf brgttiw :Di�, 
Unb n>rnn :Du fcrnr bifl, &rf fliU fGr m i<fl ! 
tl nuinr Xoubr bllib in {lu!brn mir 
t>tnn cmig, rroig flrrbt mrin C!rifl au Ilir ! 

:Ou �afl grfrlfrll midj mit :Drinrm l!l!hf , 
Qf rcor :Drin lnort nuin dcr�o�ft•l Gl!alf, 
!Jlodj tiînt'� In mir, nod) �&r' fiii {rinrn �!ang, 
Qf &!ribt i111 .t>rraeu mir nuin l!r&en fong. 

lffid immtr ou� bo6 edjitffo( fil�rf �rrbti : 
::lft!l &!ribt mrin {lrq nur :Drinrm .j?rqrn trru, 

.!lrmiJt bir �!l t!t oul\) unfm l!irbr !Ilonb 
!Il!ribt Ilir mrin @irb bod) rroig &ugrrooubl ! 

eu<fl' i<fl orrgrbrnl !11<11 in jrbrm 'll!oum 
So �nb id) Ilil\1 in mrinrm nli�t·grn Xr<�um, 
:!m ltraum, im l!ir� ba lann i� faffrn :Oi<l1 
Unb unt Ilid) n>rintn flln unb blttrrli� ! 

!G�1'111Dt l �G�I'lliD! I IIÎntllt nttint erdt bin 
eir !ann fa nur In Ilrincr ettlr g!Liqn ; 
Wabrn>ol ! 111it mrinr ���s•n ilin orrrcrfn 
moat' �� um :[)j� 9rnr fhrbrn unb otrgc�'n ! 

Ludlllig AiU)l( Slau(e. 
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, 6rltr brl .llrllrf uab brr e•allj, auf cinrm Sq>plllj 
: mar aua hm 18fitfc brr lllngft rrlulllcn !11!cagc po!jtblr 

.. .,..� 11 &(11• \ Vldbrulf fcinrl II,Pu.trf !tigtt tic grijtc l!llulb, 1111 ,n.U oPD • Up ' frln b(utrol�rl IIIUQC uab friar blatfc erirnr (rinr llnnii 
• • 111cgu11Q, in 111rllljc i�a bie ll!lctcrla�r vtrf<'l bollr, ar 

llom fldl ... •rjlh !l.lfc!rc IVICb bem �!JI, 1.• grf.nr&cn : llic ecflr brl 3rlld IVGr nilljl fobalb jUrutfgc(llj 
2n j!nboPo finb nollj wo�rcnb b<f epotbcltftcl .a•s.cn St100 aU rr mir cr[ .. iillrrnbrr elima" aulrirf : liclb•t tcn !• 
ciamonbunh 18ulgarcn nul :D•III!Ifflllltf•n out llllo�brn. ""8'' �or 1'  
(oagl. 11•111 bi<fr linb nalţl b<m mclclopollf�•n .lmfr tn DOr• tluf bi<frn 18r(•bl llurbt Jlbobabab oorg<fiibrl. 
(liufigt !!llinlrr�uorlim S<brocllt ID�rb<n, btc. llcruPcjUR� b<C• , f•�rf unb cntfclllof!rnrf !llclroA<R Oraftr b<n �on bra1 fdbrn b•.t brr bculf"• JtoloniP 5rta s•s•• ... n, Unr[lljabt�uns i ""9'"'nbrlrn 'ilulbrucl blf llorllurfd grrabtjU �UQII 
�on logh'!J 11 :liopdtn d Jlcrf�n,, IVc!lll< tb!11 DOP bor _.lltO�< nodJbrur rr cinrn lfup[d 8<1b41 baii<, trllarldr U (lljiD 
s•lriflct ID<rb, ubrrnommrn. iJfln •Il . •  "", • •• '""" Jhnb9fll friu 6o�ilf(ol, UbU!IUQI, bal mrnn (rin tim fpcolljr, ' 
atit ftlnrm IUour uollj IRu,lanb ""8'"""�"' unb �·'· fi" : gcfllj•b•• IDÎitb<, ... ibn !IIm errongr ohr jUm e"'"" 
DOO> erf)ofln<"l ��b ·�·ooalig!n .!h�olrn�oltrr �.lniiPIDI!I�) : �rnltrl !U �crurt�ciltn. , . bun� tafllolc :t�otr�ltll un� "" f•!rl.�ofltf <lllutf, lt'orub<r 1 9lobir f•� brn �iin�linA rinler !llllnul<n mot uncm 
bir monnisf•ltig(lrn •u.r�otrn nrruhrrn, 1""' l!lrfl�• oon iid;llicţrn l81itfr an. lfnblillj rit( rr �illcr oul : !D!iDionrn unb ,um Jtrifn' aUrr 18ourrn ll:l•tlonU unb "!'' .SP ti maglidl, baj i" trn •srorccf eobn ao: 
lcllllt b<� s•"l'" Qrbr oulse�dj,.�ngrn. �""' !ll•��•ng•� ht• l fe-r 1 illoDtc t!Dob, illl lonntr orrfidlcrl [<in, ::.l�r .".,. a•n "'"' unb brrll, oonunllooll un rounfcl!•n, liborlolt' fiii•• in trf rrcljunăDiAtn llr!cn errUc <ins•fcliorrnrr l!laPorb unb librrfon'llllcn �ubt!IHum, •.uel/ b•r " "' . hn lrttru 3•b· •C\1 !  "''"" iclj l!udl onblitft, (o (rb• illl nut bit 3ilgr l rea� b1t im t�urifd.lrn. GJubenmam, tm .«rnfr �Dn 'Prrdop ni;�tn, �n, .rmn n no"-' am @rbrn mârr, trn _.l'..ltJ unt g<lrgrr.r, burd) gtojorugc e•ţafa�lllt brio aner 11\tli�ung • �n· , ",iirtr, ,., n <tud} Jrug�t, - nriu, orrfudir lt1nr lht!o 
boll..!lil�rn' o�n tcm gl<icllnoaug•� 5)rr!•B• louP!di •n _fi"' l gun� !  l!lortr ronnrn <tudj 1• nid)U �rlfrn, .  :!�r l•nnl 
scrrocllt. Unrrmur<t unb furcllllof. 1•��� cr , no� ��� r 61hsrr husn<n, 11o� 1u llirlrr 'll•s•n gr(r-cn, Sbr lonnt """. 
lll!onn Don m<bt •" till S•brrn (rn fnnrr :tor� urc ""'"' oor brit nil()r lru�nrn. • 
rin 'Jloor �obrrn ocrflorbrnrn all&clonnt<n !!llunllj<nrr h�n· !i)lrln <llrbirtrr 1"  ani",., Irit Jtbobobob, .ici! bir 
lutflljrr .1• orrglridjrn) ,  oo� tinrm lrintt 1!16_rcr sum outrr�, iJcigli�s. ici! b•nbrllt �cOcrn oul  Uuron !l\cfriJI, _ b t t  nu auofl oU"n, [dtrn ttn "'""' .ltntd)l brgllltrt unD olt bll l 001�11 1�1 ioll rrn IJIInD ongritl Don lfurrm 11bJUI•nttn 
grolhn Glrlt[umnun nrir 1idi f•i�ronb, 1\lrf�olb flcb oon :tlfll , bulljt' murb<." 

' 
••. !hit b .. lllniilljr �·· ftincr 18rt011 buns unb lfrmorbung : ,9lun, bri b••• srotrn �opbrltn ,. "'!i'�"'' bcr � 
IOIIbrrboU. e.,.. ""1'8' :toc��ror �·1 " ·�·" IBcmrrbrrn ""' \ .bur[l Sbt ro .... in'f ll!r�lljt onfpolltn ' llicbl ••• trn 
bcn bo�ncn eronb<ft Drrfogl unb flc on !InCit <lh[od)rn t�ul• , llrllljcn ilO lfucll fonblc, unb lapr unf mii unfrra 1 
fcllrn l:>dononun orr�rirolbtr. llu t�niJrt eo��otu!r� !11�rf Uug<n bir(tn brwuntrrungfiDiitblgrn ll\cfrbl !c�rn.• llrr!"iigrnl fii�rcn mir nur ••• on, boP fiiii ••f f<IDrn l!�n· ,1110• l!llajr(lol �tr�cibca,• f•e�• .ltbobobab, ,btr : 
bmoru �'A'" $OO.OIHI e..-fc brflnb�a, ffit �rllljt tr Dllljt 1Dtllljrn illj cmpfing, ofl on brm llrtunrmrl brr e"''"' mcnigrr •lf 1\.000 ec��of�unbc unur�all. - llan rrfrculul)cf rcn s<gang<n fo 118 Iri) !rincn lllcll'<i8 hfut babr, l!:lti!pirl 0011 :J:olrran1 grbrn bie fa!bollflljtn Ull� protrffantl• �t�onbrll 111 bobrn, UDI a6rr lfm. ll)lajrnot jU bnorif<n 
flljtn 1!!'"''�"" btt .Rrim[dj<n .f!lftbluff�, "'""�' '" """ ""' •"1 hin Wrigling bin, bin ici! bmil, brn !l:ot, brn . :J�r 
anfloll<lcn Jiollcllr �""" brtno�c btr JtoPrn 1•� ••!bau micii orrboingt, obnr IB<brn t• rnulbra. !llr,mt 01111 �,: elnu gcmrlnfonrcn .it"'' in �olta grhtfr boben, rn mcl"rr nrbmt rf froi11iUig - bcnn ••• nun on !U ltbtn, ll'urb 
tir abrocdj[llnb i�rcn !llollrfbicnfl 1• �ltrn Qebrnl<a. Drn, rulrbrt (rbra. • 

.�al" f•src 9lobir, .pu�U �'br mit lfurrm llllur( 
biudjl, •• miitb< cbra ro gur a•rot[ID (tin, i�n o<flrrn ., 
ec��l alljlflltc III a•idm . ... Ugrn Dor btn iJ•P un[rrf 
ruf 1• bringcn, unb 1• br� •urtcn, ,.;,  211• rf �· :t 

'll'fi )'il l\ )'!�' 'U f. li '( gclbon b<bt, bol unfrr 18ritf orriDclllfrll "'urbr. '!1011 dltJOuRullu S diJCQCuCRtJCl en. ••<�lfl .. ••b•• bir !l•it, i" ,.;u nilll" .,,�, �"""' r• 
ltullj fOQ(ri" lfarc El!rafc funb lbUII. erbt, JI�Oblbat Qil< uf ti�Ki[djl n·•=J�·�:::·�- ���·� ..• bm .i•irm !llabir 'lllllr••s lOt bron �nbrnhn lrurrf lllaurf IDiU illj Uurc 
fdJonrn - i" lonn bol llltut �on tlgtamf n id)t on•irf 

�OCI(<&Unt Ual> eotrl•f· Ob<t �rr :tob lr�rbt iu1 IJrrglri" mit b<AC ecllirffalc, rt 
id) lfullj bcOinrmr, &ligl<it fcin. �irr, ţJrnlrr, ntbm 

Dic lllortr : .Jtbobtbab 1 Sti ef miigU" l" - .ar •ia lcinc �irrbrn ab, !"�rcl(ll frln ec���rrrt, 111�1 ibm frino 
IJcigling J• - ,eo�t �r lbn nllljt tlirb•• ·1• worcn in t!Dtr lilljc .llcibuns brrunlrr unb brflribct ibn mir brr :l:root 
!Wunb unb �u. frl)icnrn, mir uflorn, ali �· ibrr e .. tr IOit• grrin�f!cn lll·�·b (!!laun ), lafTct bi• <Bof!rnlcbrtr ,,. l t>nlor"n �o rtrn. Dir iJ•bnr ouf brm �fel btf .llcllrf, ura ibn inf 'llngrfid)t fpcica unb l�n mir 'lltilllljca unb 1!11 
&orlrl)rf bie :!Jlrnsr fiJt orrf•araull �"'· !•isle burllj bir einn• �inllrg!ldbtn. Glt( .... lnb, ellncn ! fubrl mriuc llrfr�l 
f>ilbcr, mtld)r �· rnlbiOit, bQ� bir !Gniglid)r ll.liirbc b<lrunlrr srn&litflillj aui." 
c�ronl< - rl mar hf .Stil !lobirf, bd!rn -tJcrDorlrclta 11111 :Drr ee��•• �aUc nil(lt (ohlb bi<frn f"rrtflid)rn Ur 
b<mfrlb<n mon irbrn tlugmblilf ""'"'"''• am iibrr bon un• · (prullj tufgcfprolljcn, olt n oullj flljcrn ooDfribrl 1111tbr. ll!Gtfli"'" .Rbobabd bol Urtbril � fprrdjcn, brr, brlobtn mii i Urbttbliaft util 6111î111111, brbctft mit 18rulra, bie • 
iJrflcln unb blat un brm !!llut'n:ujlt, '""''isrnb !IDif .. rn 1 ben ertinrourlcn rmpfansrn boltr, unb grllribrt in l!u 
,,.,; trofdjrrn fhnb, •• bnrn !lltgltilung " babia s•brolljl ..... I IDUrbr trr cinfl glulf(olljc unb ,.,, ... eu bot ••• brm 

Sn brmlr16cn 'llugrnNilfc lratcn ruc�rrt< 'J)rrfonca, brrrn • �' �rrrn grltirbrn, �'"' rr [o trcu unb •ifrig gcbirnl 'Jitli"r el roor, bcn .!Unig 1• ••bitnta, �"••· tal�uDrra rinc : brnaodl abrr blicb, uaara"'t<t frind !lllifs•llllitfl, bat 1 
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- � -
a ,ftobohb't lllltrrinbrrt unb frla 'laiii• btn�obrtr fenrn bo8 rr om 1!1lorgrn In i�rrl lllalrrt 'J)ololt griDrfta mrt, bo• IDO�Im 'lllltralf brr EOrbr, n .. lgte fiiii lm Unalillf fo llllobomrb .!t.Dofu i�n obor mit �imp! •ta !rinrr :niir 
tig, bot vidr .!lufdj•arr bo•oa grru�rl IDtlrDrn. fortsrlrirbrn boittr, anb lbn niliJI bobr frnarn IDtllrn. 

· 

l)tr uas!ollfli� ESrrbor IDOnbrrfr In blrfrm .Suflonbr .'lbrr mrln ... h�ab,· fo�tr ermira, .noir r·•· audj 
oisr @5tuabrn fart, bil aulql [riar rrmalfrtrn CJiirbrr i•m [rlnr alr(ianuns in !Hrlrrff :Elrinrr fidj grănbrrt �oi, bir mri• rna :Elirlfl arr[ogtrn, grquilt 10n :Elutlt unb un brn @5djmrr• nigr blribl unvrrdnbrrt. ,!tbobobob, obglridj bri frinrm .lonişr 
n frinrr ll!unbrn grfoltr!"f, [onr rr rrmllbrl in �rm el!lallrn in Ungnobr grfoUrn unb von mrinrm llotrr mrggrmir[rn, •It 
nrC lclfrnaorfprungrl rurbrr. - - - bodj nodj b. r l8rfi••• brt .\)<r!rnt, mrldjd in birfrm IBu[rn 

tln rinrm l!lhnbr, grgrn llnbr brt llllonotl tlpril, [o8 fdjldgt.• 
imiro, aen rinrr riDJigrn .!tanttJr brbirnl, ouf rintm lErp• •. :Elrr fund• .!l�on bnilflr bol brjlinbigr IIJ!Iibdjra noii! :dj ia bm•frlbrn flilartrn, ia mddjrm ibr a!rlirbtrr fir lurrfl ., rinmol in [einr 'lrmr unb fl�Jmur ibr rmigr :trrur. :Elir l!ir• 
.. lilfl

_ bollr ; o�rr JDÎ< arr4nbrrl n>or ibr 'lalfrbrn ; �d Wrurr brnbrn n>iirbrn fl•nbrnloug In brr Untrr�dlung mii rinon�rr 
Jfft rrnfl [o glonarnbrn 'lugtn JD., rrlofdjrn, unb 11nr .Rrofl• 1 &ugrbraliJI bobrn, b.ittr bir .ltonrtjt ibrt (ilrblrtrrin nicbr bor•n 
JtiJI!ril •n ibf(r gonarn ijlrfl«ll tid!lbor ; Pura, •• mar ltictlt 1 rrinnm, bd ibf( Iona< �bRir[rnbrir �om ,i1au(r btmufr "'''' 
J frbrn, boj bir !Jlodjrid!l oon .!t�Dbabob't Ungnab< ll:c&rrra brn Uliidjtr unb i�rd lllattrl etloV<n rouniua �nntrn, ii• !U 
rrrid;JI, unb b<mlufolq< !lllabomrb .!tbool<r [rin• Clttinnung (udjtn, JDDburdj .ltbobabab'l Sldjrrbril S<flibrbrr unire<. 
11 !Hrttrff brt �Dcll!rll grinbrrt ••ru. Clt ging aud) bd 1 :Elir[rr lr�t• a!runb 111irflt rnl[djtibtn� ki brm !!114bi(Jrn. 
lrrii<bl, Dat btr obsrlr.lc QloUDrrnrur nadj [rinrr llrrtrribuna J 91alflbrnr fir nod! rillg brflimmt ballr, m•nn fir i�rrn <l!tlirb• 
al brm 'J)ntif<bm l!agtr eon brn ltlir!rn rrmorbrt n>orbrn tra 10irbrr trrlfrn mollr, rit tir fiiii �·RI•Itfom oon bun l-rlr 
�&rr, ud b•• llrrfd!minb<n .ltbohobob'l Irit irnrr ungliilfli· 1 lot, unb mor ba!b (rinrm !Biirfr rnlf!D�rn. 
�rn 1\rgr�rn.ril fdjirn bd IJirriid!t au &tfliti�rn. - liinigr llllinutrn blirb Jfbo�•�ob br111r�un�'lol, bil rr 

emura �·rrr Jfbobobab lnu grlitbl. eu '""' i�n ar• aulrl!l, bo (tlnr IJiclitblr oor (rinrm !lllilf orr[d!JDuabrn n>or, 
lr&t, mir ifraurn 511 lirbrn pflrgrn, nilflt rargrn [<inrl IJhngrl, bir E5t<ar anli<fj, unb, in tirfrt !Tht��brn!ra oniuuhn, frinr 
dn<l ll!ridjtbuml obrr frinrr !Diod)r, [onbrrr. [<inrr [llbft &f)rittr <inrm Dorfr JU mrnbrlr, roo rr bi< !Jio.;t aubringrn 
orgrn. - rooUtt, ar. rin lri(rr edllog aui frinr linPr eotullrr ibn oul 

:Eli< e�ollrn brt '!�rnbt fingrn In fiiii au ocrlăngrrn, (rinrr ll:rliumrrri trtllrrftr, une rr bri'm Ummrntrn Mb< bri 
•nb brr l!llinb ru.lrr au lllr.ra, ... tir Dirn<riD ibrr �rrrin ti <Il rint !ongr i\'igur QIID•brlr, bir mit frirrlid!tr elimmr (�ud) : 
rri11nrrrr. �·li •• !l•it n>lirr, brn a!ortrn au orrloffrn. ermiu i .Wolgt m11 !" rrbob fiiii l••df•m, uab fiii! auf �rn tlrm ibrrr Jronrra< lrb• f .illobin s•bt 3br," •nt .. ortrlr .ltboba'at, .ill! modjlr 
nrab, ll!oUrr iir i&rr €djritlr brn• f)au(r 111 ltnfra, al� plo•· , gtrn Cfurr !Jtll!rrbr frnnrn, rţr id! midj lfurrr Wu&rung •n• 
lidj rin Ponn ••• i�r jtanb. :Eli< iJrGurn montrn ouffcl)rri<n, 1 orrluur. • 
obrr brr Qinbringling fa gir : • '(djl ! ici) bia J(lobabob." i .��� [oUt mid! fp4trr rrnnra lrrnrn," arrfr�lt �rdJrrmbr, enniro lonntr i�un '!ugrn fGUDI lrau<n, brr l!llonn, 1 0ft'l fragl nidjt roritrr, fonbtrn folgrl mir.• .,,,�, "' ibr jlanb, n>ar In nirbrigllr :S:ra<bl gdlriNr, bir 1 .CJrmi' ni<!lt rbrr, bit il!j mir mrinrl \Jlibrrr• 'llb�<bl 
in IJr.rn UDI i�a �inQ, [riar e<bubr morrn DOU l!ii<brr unb 6rlfrr br!onnl bin," fag li rrr .ll.oa. 
[rinr unbtfdjliOira 191itr bhalrlrn aat brn !!Bunbrn, bir fir oon .;Jdj •irit," brnurlrr brr 'lnbm, • .!t�ol>ob•r immrr flit 
brm ••rtrn IBo�rn, 6hr lllrlcllrn rr �rgaagrn ntar, rrballra rlnrn unrrfcl)rolfntn !D!onn, obrr iliJ f•ngr an 1u Qloubrn, boj 
bal!rn ; [tinr lllangrn rvarrn blrilll, fnnr !IUAID l•grn tirf in idj Unrrd!l �GUr, nnb D•t bir !JJ!rinunQ, nttldjr brr ed)ocl) 
lbrrn .l)bblru unb frint fdjlollrrnbrn Jtnirr [d)irarn Paum f<ibis, A•I•Ot �al, JDa�r lfl. 'lld! !  bo8 brr rin li cblr (�ouoernrur oon 
bir l!ofl [rintl Jriirprd 1" lrogrn. :Elrnno<fl abr; rr!annlr bd •arr&ijon ntrni,J brffrr !<in [olltt, oii -· 
!DI.ibcl)rn, •" fi• brn l!blgr!ommrnrn ongr(rbrn b«ltr, ben rin fi .-0•11," rirf Jlbobobab, .ici) fiircl)lr Ciuci) ni!IJI unb bin 
fo frii�licllrn unb taplmn .!t�obabab. ::In rinrm 'lugrn&lilf bmil, Gurr l!orbrrung 1• rrfiaUrn. 3br itib nur rin rinl,!lnrr 
(Ggrn bir 1!11brnbrn fidJ rinanbrr in hn ••mru, uab trmriltrn !Diann, unb iurrm tln[<�rn naei) babl S�r f<bon 'Oi<lt ;;,abrr 
fanar in ltummrr Umarmun�. - 1 gr[rbrn, obrr mrrrr Qudj, "'"'" idj irgrub rin .Sridjrn grlllabrr, 

eobolb ibrr IJrfii�lr ••••• rrlubrrn eu rrbrn, brnaciJ• 1 hj Sbr fal[d)rl epirl mit mir (pir!l, fo [oUt ::lbr Clurr 
ridjtigrr .lfbobabob frinr Glr!ir�lr, 111lr ungrrtdjl bir !8rb•nb• :[)opprl&llnaislrir, (o nn-,br unb mort ici) out\! bin, birtrr br• 
lung (ri, bir rr aoa brm ESll!all! rrlillrn bont : llilorouf rrurn. llormâr" ! idj miU Ciuli! lolgrn. • 
flcmiro ibrr �ănbr !Ufamaunfl�Jiug unb GUfrftf : .eo loutml brnn mit, • foQir btr grbrimnihoQr �rrmbr, 

.::JdJ mr(J tf, qrin ,!tbobabo�, idj lllcil, :[)u Ponnl<ft in rinrm J:Gnr, morin rin lri[rr 'llnfTUQ DOR epoll RlliJI !U 
nirnaoll rin lljrigling fria!  llllog brr WludJ t:llabl :Elirjmigrn arrftnnrn mor . •  :lbr &ri�r nlirflill! grotrn ESdjorfinn, �o; .S�r 
trrffrn, bir DiliJ in bir(ra .Sujlanb arr[r.l �obrn f• elaubt, id/ brobfl<btigr 11nrn !!l!rnfll!rn au bcroubrn, btr ""!" 

• tllfl l mrinr ermira, • anhoDrtdr brr jaagr IJI�an, .mei a [o rtidjrn IJ)rril orrrpridjt. lfurr !trriffrnrn .ltlrlbrr 11>iirbrn •a 
Elcllilffol ift n>lbrrmoirtig ; rl mar 'la•�• !llliar, miii! au br• trr lEb•r bnn :X•ubrr rinr h!flbarr lBrut• borbirtrn.• . 
fOmmrrn. • !8rf bir[rn l!lorrrn na�m rr brn liBr� no<b rlnrnr �uqtl 

.'llbtr 3nflfi�Ua�,· faatr flrmiro, ·  .:Ela lllirjt bir grbri• im !llorbrn �rr @51abl :tobrrr!J auf n>ddj<N rin ollrl a!rbaubr 
mrn Ur�rbrr :Elrlnrr Ungnabr rnlbrlfrn, id! bin armlt, rl bot log, bol brar 'lnbrn!rn rinrt 3manjabrb (E!obn ��" ��Un•••· 
dar llrrldjto&rung a<srn :Eli� flort srfaabrn, unb Iri vrrfil�Jrrt, ling rinrf �riliAtn) g11w:Jr "'"'• unb NI fur ""'" lr�r 
llltrr!G .ltrrbda� ifl an btr epi.r �rrfrlbrn - il{� �abr bir[rm �riligrn "'' A•�•lrrn murbr. "'-lllonn lmmrr alliJI grtrour.• !8rim �intrill in bir llh[djrr, ll)arf tid! brr o•r.mbr 

.3!11 b�br bid oa� fillta gceliubt," rrroirbrrtr �ob•• nirbrr unb bradjtr frinr 18nrbrung bu, morouf rr 1id! n.'ltbtr 
bobob .o&rr Ici) mul brlrnam, fi$ bin ia llrr!rgrn�ril, ntir rr(lob unb, brm .lt�obabab !Uillin!rnb, brm oabrrn . tn�r b_rl 
11$ rt' brmri[ra fali.. - Qlrboillbrt !l!fdjrill,_ RID . i�bnn " rin!n JltOOrn etil� btl Srllr 

.Giolt lfl gnolbig,• [a4tr bd [tlji!nr i!Jlibll!cn mii bt• (djob, filt r1n grbumrr lfrngang in bit l!llourr rnl�uatr, ll)r!• 
••fidmd, .unb rr 111hb nrmmn: riarn !!Rona1 111ir :Eli�./ 'Otr• liJtr brcit grnug 111ar, rinrn jlarPrn llllonn bur.Va�laffrn. :Du 
talfrn. :S<b miU mrln Glrbrt filr :EllliJ aum �tarmrl fliJilrrn.- Orffnung fdjlrn In rin (i\tn>ilbr iU 1Bbrrn1 abtr bn !'un!rlbral 

.!1\lobobot fu•• nu• fort, ftlnrr 6'rlirblcn 1u tr!Â�Irn, anbinorrtr .Rbobatob, 1id! boaon mit Glrnolf.lll au ubtra<us<n. 
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eo6olD Drr errln rntfrrnt llldr, [Gglt brr i!rtmh : ' .�rr,• [l&lr brr .bon, ,oul IDrldjrr Urfodjr ,uab ··�··· [rib ��· ,,"u, mir borr �lnuntrr in bir lt!er• 'i lllrldjrm 3111cd'c ,.bl i'r mi� ,;.,,., s•lfi�rl1' 

litfuiJI 1• folgm, obn 1••1 3�r uodj 1711Jtroucn in mi� 1• . .lld, oblu �rrr [oUt �br brm•� rrf•brrn. • ""'lcbr ,111!41 [oUt ldl filrdjttn, • rr111icbrrtr .lbobobob, �rr Pili i l  rin llcfobru, ·'''' mutr �br Gu� ••cii bra tnflrrnsun1 
utfdjlotfm boHc, un,cDinsrcl lt!ntrourn in brn l!rcmbrn au · flurrr miibfomra 8hih burell rin l&b nlrifcllrn.• 
frttn • •  mot foUII iciJ IOrcllttn l ScO bin niciJI brf !pliin�nn' :Du llmvildl flibrtr bonn brn mit l!lclllunbuung lull 
IDtrtb, unb il!! noliJtr nlciJt, IDrldjrn 91uern lluciJ mrin llllb trn .ltbohbob in rin fr�r lo[tborrl IBabraimmrr, In lllrldj 
Drr[djolfrn !&nntr, IIIUD lhrr 'llb[idjt bobn in, in  bd Cllt• rr aUr 1!\rqurmliciJiritrn fonb. !Jiatllbrm rr ficiJ brr bohi iil 
nillbr binantrrauflciscn, [o llllll illl lldlll lolgrn. • cl/rn 'flrt unt<'lD&<n, unt lrinrn 1•� rrfciJ�pftcn .lthprr ufril 

.:Dai bciPt Cfurrr un� rin•• eobnrt Ciurd broorn It!•• battr, 100Uir rr fii\J n1ir�rr anllritrn, alt rr anl!ott ber ob fui murbiA gcfprod}cn," antll!trtrtc brr 1!1rcn1h br111rgt . •  IBrim lcgtrn 2un1pcn rinr frinrm frlibrrn !l!angr angrmrfcnc .Rhib• 11Uab, �� foDt •• niciJt bmucn, llnlrourn in micii gr!ret llir fiiii brrritrl fonb. Wuf bir on brn l!lobrll!oirttr grridjt 
au babro !' Wuar, IDir Ditlrr :t.luflll Pottgrfunbrn hbr rrbirlt rr 

E5o f�rcd)rnb, 'iinbrtr tr rin l!id/1 on, UDb !IDAngll fiiii JroplfciJiillrln !Uf •• t .. ort, Uftb �ti brr mirbrrbolung 1 
burcll b11 Dcffnunş blnrin • .!lbobobab folgtr !rin11n l!lti[pitl, l!lrogr hmtrllr rr, tot �" !!llonn touhPumm "'"'· 
unb f•b fiii) nun 1n oinrm fiiii lllinbrnbtn bcbrdtrn l!llrgr, btt '11111 .ltbobabob �it fur ibn binQrlrgtrn .Rlri�rr ona•!•l 
in btr11 l!rlfrn outarboarn '""' unb ibm gro�• nur rrloubtr, b•ttr, rut brr :Dmtiflll �rrrin unb liibrlr ibn IDirbrr in t 
ltll[rrciJt ,. P<brn. eobolb rr (rnrn 8•6 arfolt boUr, brriibrtr �on ibm fU'l Dorbrr Dlrlolftnr !limmrr, IlO " rlnr ••• �iri 
frln IBrg ritrr rinr l!lrbrr, unb brr an bir Sritr grjciJobrnr �rrfrbirbrnrn Gluid)trn brP<b<Dh IDioblaril Dotfonb. Ilrr ll 
E5trin roDtr ll!icbrr an [rinrn oorig1n lllo&. Drr 1!1r1111br ging nli[tll, ll!tldju baton ltbril grnommn �atlr, P•nb n•lll brrlrtt 
baM, gcfotgt von .Rbobobab, longl brl 11.\rgcl fort, bil rr on nuf, unb inbrm u rinr onbm grbrinlt lt�ur �ffllttr, rrblil 
tincn Ort rom, ll!o bîcfrr au rntcn fd)i.n. 1111 u jrbod,l an brr rrtlountr Sungling rinrn eroU, in "'''�'"' fiiii !ll!ri pră• 
l>lr !Diau<r [rblug, gob tirfc n•dl unb .ltbobabob brlonb fii\! tigr 'Pfrrh �•l•nb•n , brrtn ltlrfrb•ff•nblll tlnr �oraiigiÎI 
In brm[rlbcn '!logrnblllf in rin<m nirtrig g<II!Oibtrn .�immcr; 'llflrgr orrrirtb ; mritrrbin ""' rin flrinrl .Simmrr, bd ci  
bd auf glcirbr ll!ri(r, ll!ir  brr Q'long, aui brm frlhn l!lrlfrn !l!ribr von lllu[tungrn mit  !ll•lfrn orr[djitbrnrr trt rntbirlt. 
91b4Uin INI, Ilir[rf ,Simmrr 11141 frÎftlflllrgf Obnr ll:lrqu,m• • • 
lf�rit unb mit gutrn ::l:tppi<trn unb \Jujtrd'rn �rr{lbrn, • • 

IDiibrrnb fodj ll!ri<llr JliiT•n •n bir 117laurr lrbntrn. Wn rinrm ·1 llir prrfifdlr 'llm111 111or 111irNr in guler Crtnun.iJ u1 
l.!nbr ll!or rinc %blir, bir bri ibrrr l.!riiffnuns brm 1!\lilfr rin in S<!lloljjtrcibt aufgrPrUt ; an Crr e�ier brr ţloupnnac 
anbmt .Simmrr �orbot, 1110 rin 31in�ling br[l\lli[tigt r110r, rlnr 1 [t�nb 9l•b!r E!lllod,l, auf br�rn !ll•Piflr �11,1 .'in tr_inmpbirrnb 
hm 'lln[�tlnr no� wd)lltllr lllobl!lll 1• brrritrn. l!oi\Jrln !<IQir, alf " bir tunbhcl/r ID/aciJt ubrrbhlflr. 

IBri brnl IJintrlllr brr briNn llnr6mn•lingr �rrlirj trr 1 .IIJ!iinnrr," rîrf rr, .ll!ir fin� oul btm 'llunlt, bir irin 
.lnobr frinrn '""'· unb fid,l Jrbobobo�·· lllr[ă�rlrn noibrrn�, 1 lid)rn Blri�rn onauarrlfrn, '"" in btln oagrDJcinrn ••gr DIO�II 11 i�m rin �riljjrn, mrtd,lrf burd,) rin .ltopfnilfrn brml• 1 6""� rinr11 Dfmonrn nirbrrfdlhigt, (oU ati 1!\rlobnung bo 
n>erlrl ll.'urrr, •vorouf trr <Jrrmbr, �1\J tu Jl�o�oCob mrnbrn� 1 fiirfllill)rn .ltoloar, mit m<lcllrm mir i�n �rrlritrn l�nnrn, Ul itn b•t, lii\J au frtrn. '1111 btr .!l�on birfrr IBitrr IJolgr gtlri: 1 bir eummr von fiin[rau[tnb ltrmon rr�oflrn. • 
Jlrt �aUr, &IÎnbrtr rrnrrrr cin 'Jioor oUf brr <lrbr f!r�rn�r llir �rdlanlolian mar •m .ltoQr Dlr�ll trlo(frn rnrbr. 
l!omprn an, unb inbrm rr riur �rr[rlbrn nobr 1• frinrm I.IJr• un� ballr untrr brn rrrfiflllcn 'llnflibrtrn n1andjr .\)olfnur 
fillltr rrljob, lrogtr rr brn junarn .!lbon, ob rr jid) [rin11 ni�t rnrgt, obglcirl! b .. fd)onr !Ilo,, bir brll!unbrrungfroiirbit 
rrlnnrrr. '1111 Jt�obobab bir !iri! frinrn• l!llid't bor[trUrnbrn lllritrunP unb brr ung<!ăbmtr 111/ut� brt Slllai\J oirlc boro 
.!liigr grnourr brlrociJ!tlc, tdonnrr rr rinrn iiltlid,len llrrll!i[dj, Dtr!lllrifrln lirt, bir lrinblid,lrn !llribrn Dor ibm au mritllrc b1n rr oft in ltabr111 grfrbrn bollr, un� btr, 1olr maa fogt, obrr frlbfl rir J!rnntnif brf et��n�irrigfril �oltr <inr QUI 
cin ll!obnflnnigrr lllot, ") unb folgtidj oon brat Rlol!r in gro• llnirfung, brnn 'l!Ut morrn rnlf�lolfrn, rrnfllirl! um brn �ti 
'" llltrtbnrng gr�oltrn murbt. Silll munbrrnb, .... blrfrr ' IU !ăn•pfrn. 
!IJionn von iba• �rrl•ngrn !Onntr, mt•libntr .ltbobobob mo rr 1 Ilir 1!olung rcurbr grgrbrn. tlngrtrir�cn burl\l ibrrf !1111 
ibn friiOrr gr[rbtn boru • • 3ung�t llllonn,' fuh brr JSrnoi[dj lrrf eporrn, flogrn bir !l!otfr aun1 'ilnsrilf, unb cinrn 'ilug11

. fort, ,irb bobr C.tudl um !rin•• UDbrbrucrnbrn lllrgrailonbrf �!id lrl!irn •• UftAtlllij, "'" brr eirgrr ia brm lllrllrranr 
roiDru birrbrr g<fii�rl, [enbcrn nur um DJtinr e111u:b b:r l [tin II!IÎrh ; obrr balb a<igtr fiiii bir fibtrl1grnr SI\JnrUiglr• 
Donfborlrir gtgtn llurrn tlolrr au br!•blrn, brr mir oor h� fiiniglitbrn IJ!otfrt, unb jr aiÎ�rr fi< hm i!cinbr l•mrn 
elrlrn �·�•m nuf rinc IH!ri[r bcfrrunbtt ""''· bir iciJ nima�rr 1 rrbirlt Dn ed,lorb immrr ""�' t!orlprun� ; ali rr abcr �� 
""ll'lf<n rorrbt. llr ill tobt, an� illl mu� mii\J mrinrr l[lcr• · auf rlnr lurl• errrlfr �"" IJriabc nAbr gr!ommrn ll!ar, fprrngr 
������·u.na e<srn frinrn eobn. cnllrblgrn. llrrfciJroraht frint 1 ou� � •• prrlild,lrn ,8!ri�·· rin unhrlanntcr IJ!rilrr, "''' br .!1111 nut \\'cogrn, 3�r follr frotcr mt�r crfobrrn 1 jr't n•liPt 1 llh• bnoor, unb •n brm[rlbrn ••arnblilf oii moblr brn 'llln �.tr brrril fcin, 1• �onbrln, brun ·�• fi<li morgra bir eonnr 1 fli�rrr brr .Ofmanrn mir [rinrr fongra �n&r burrbbobcu, "'" 
bmtrr frnr nlr[llid)ru �iisrl Dubirgt, mlitr ��� ou[ llurrm hr ll'rrmtr nobr bti l�m ; rinrn lluArn�lilf '"na4J n>urb 
a•rgc narb \.iriroan 111ril fortgtfciJrittrn (rin. Btu't nidjt, iell [ bol Glrfrdjt aUQtlllrin. Du SI\Jad), brtfcn i!onar arr�rorbll 
f�nh lhlll) lllil binrciciJrnbrn llliltrln bojU Drrfr�rn. :.J�r f•bl 1 "'"'1 �Oitt bir ftbll!rtr Jrculr1 bir on frinrm Elottrllnopf �ing 
b�r[c �ribrn ::Jimmtr, P• umfoflrn bal Cllon&r mcinrr IH!o�nung, ' rrgttlftn, unb [ing nun on, WUrl Dar fiiii brr mit bn gr fa lllri! �! hm IIJollr br!onnt ifl t brr r iJrntlldjr Ciiagong 1• l noaltigra .Rroft brrfrlbrn, nirbrraullllmrltcrn. •bnrn 1[1 rn btr 'llluhu(tilr bel l!itlfrnl, !n llldellrm �r oulgr• • lllr %urfcn 1<igtrrr lirb frtodj [<br topfrr, i�r lr•t" 
••ura finb ; obrc ti finb nolll mrbrnr .1!1mmrr birr, oon brncn l lillucl �oile ibnrn llrrtraurn ringrPo!iJ, unb fOr rinrn tugrn bol Ilo�! nlciJ!f tDrlf, unb &U mrldjra ntoA, roir au brm !Blr• blid' ld,lirn btr 'lllufgong brr Scblollll arcrifrl�oft. 
91 ben •III Ciurtl 81!1Î8f �a�r, oul S<briDirn rfobta &•Ianai." flablidj murh !Jiabir, brtfcn .ltopfrrlrit i�n au lllrit ir 

1 bir lllilft brr \\'rinbf 8rfWJtl ••ttr, Dmjlngrlt, DOm t)ftrbl 
") Dit ····�··1•'!' .... � .. III IIIIFI<O!Onbr rrtr .... ". IHit .... 1 grlllorl�·· unb lllar.L auf btlll IBtbca licgmb, ali( brm 'J)unlt, fie •m llloll htnlltrl tllt. 1 DDn tlarr lllolfr led,lnlcrltr burrtJb�rt 611 JDtrbcn, oii do 
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B.ihr I><DI Ork safpnagtr, mrbrm .Rrirsrr, bir auf bm .llld mtint S�r, .R6an•, fragtr !llabir r�anr, .3�r 
ert�a" riabrn.ra, nicbrrfrtllua, unb bir auf �m .Ion ta ar• fprr"t in !Jiit.fdn. • 
fu .. lrn Btrti"' fo longr Gbrvrbrtr, bif !llabir, brr �" mirber .3 .. rvrrbr tit Nlb fii[rn•, rrmirbrrlr .lbobdat. 
aufJmlft b•hr, eia In frinrr !llabr �rtl br�nbtnbrf Blot rr• l!ll•n fulfltr brn .ltiirptr ��• tiir!if•n !!lrlc�l�•Gbrrl, 
grilfra unb firtl aaf boffrlbr g r[d)rvung rn �111. brr, rvir mon Alaubtr, von bem ert.adl trfdjlagrn IPOrbru mar, 

Brgcn btf ltumullf hnnlt btr ert.artl [cinrn :D1n! nidjt unb ... man ibn grtunbrn bUir, &rigrc bit Ualrr[udjua� b4J 
aufbrulfra ;  b•flig morf rr abtr rin IB•&ubrnb, - Wnnbanb - rr rinrn etil{� ton bd .l'tbonf Ciummor - rin ftbr brritrr �d rr eoa frinrm !irntr ao�, frinrm 18rfrrirr 111, uab un :DoldiJ - inf �''1 rrbafltn b•llr, n>rldiJt llluabr, "'ir bir 
!Jlrarm fl0rjlr tr miltrn unrtr �it :tiirhn. lll•n�cir&lr btf edj4diJ brjrugtrn, trr lturfr rbrr <rbOllra .Od ll!itbtrrr[d)rinrn brf ert.•dj rvir!tr �»it rin .Sauhr, b•btn muttr, olt rr ton GIJ. l!l!alrll•t t!onar burdjoobrt 
rv�in rr �d) rernbtlr rvilţl brr IJtlnb &uriict, unb obgCtid) fld) rvurbr. 
bir tlfm•arn [tbr tapfrr arigtrn, mar •• bodl •rrşrbrnf. eir !Bei birfcr lhtbrcfung �riilfrr trr e.ll4dj brn jungrn 
mur�rn lotol in Hr IJludjt gtfd)laArn unb bre l'trtifd)rn ID!ann in lrinr l!lrmr unb orrr.d)rrrr ibm, bot tr frint ooUr 
IBolfrn rrfodjtrn rin<11 oollflcinbigrn eirg. Cllunfl ll!ic�rr rrlongl �obr . 

• !11un, mrinr .l}rmn•, [4gU !Jblbir, oii jid) bie prrfi[�m ,Rltr!ri�t mir, ei re•, trll'irbtrlr Jr�olldo�, 0trloubl 
11nfli�rrr no� brr e�lo�l um i�n tcr[ommcll �ollra, 0mir mir aucrP, mrinr Uu[djulb 1n ţliafilbt brr Rltrbrtt!lta, Dcrrn b.>udjt, brr 't)rrit rnn uon .trinr111 in ""fpru" grnemnun ld) angrrlogt bin, au brrorifrn.• 
mrrtrn, Drnn mrnn 1� nid)t irrr, mar •• mriar hnar, bir .3� bin rin .Srngr 1u llurrm Cllunflm•, rirf tin fi� 
aurrft rinrn S'rlnb llurdjbobrlt." brroor�rcingrnbrr .Orrll!i[�, brr[rlbr, ll!rld)rn brr l!r[rr fllltln .!l)l•sr IIm. IDI•frftlit rmlg lthn !• rirf tine etimmr friibtr frnnrn gtlrrnt bat. .3.1) rrflurr, boj .ll�obabot Jlbon 
n•br bdri, 1110 brr .irilnig f•f· ,3\l d llrm nirbrigflrn llurrr immrr rin rrrurr unb rvurNgrr eobn llr• bmibmtrn 'lllgrorrr� 
erroarn rrloubl, ••m .!lufludiJIUrt brl lllrllalll rinr llor• grrvrfm ifl. • 
flrllung au mod)rn t• .i!lrr ill bol", rit[ Nr e.ţJoc;J, brn ollrn !lJ!onn on• VI" trr e�·� �irfr tllortr borrr, rvrnbdr rr jid) um blicfrnb, .idj [oii birfe !liigr rtnnrft. • 
unb ridjlrlr frint 11ugcn oul brn el'frd)rr, Nr nun, nadjbrm .2�r fonnltl fir in friibr•rr .!!rit frbr ,..�1, !llobir 
tr tinrn !!!lonlrl, IVtld)cr frine (llcfl•lt a:r�Gf.), obgrlllorfrn ed)od)" 1 GRIII!Orlrtr flo!& btr :Drrllli[d), oii trr <frgnrr brr• 
�Oitr, In brr 'J)rr[on bd JtbotGbob .ltobn, ongrlb4n mii DOI!• frl�rn no� uniii brm !JI,,nltn �or !lJ!•bemcb .liban, err�or, 
flon�iJrr llluflung, aui 111rld)rr bir IBtul•n unb bol !\lut br!onnt 1vor. • 
ariglrn, b�· rr a>obrrab brr elfl!od)t ni�r mlillig grrorfrn ' .211 •• mlglid)"' ritf btr �dj mir lhflaunrn, .ronn 
ICIOr, [lllj lt·m borflr�tr. 1 bd !!rob o ud) [lint !Io�tru lt'llbtrgr�rn ! erbr idj brn, crr 

• .lliibncc $:luab !' rit! brr llllonor� rrflounl oul, ali rr frli�tr •" t ir .'liuor trr prrfil�rn :Rriuw oncrtonnt lllurbr ?' 
Lira atrtoantrn �afubrrr rrblhfrr. .!lllir !ommt rl, up 2br 1 .III ifl wobr, o Jliln•g•, rrwirbrrrr brr .Orrlll•[d), .10rna 
d reogr, [t unsmrfra aoc uni au rr(djrinrn t ll!lont S�r uni , nicllt brr !Uarrr l<nrf 3iinelinef tir SoQir orrmiurn �aur, 
�rrbO�arn!' 1 [o n>iirbr idj jrnrf l!rNnf �crou�r n>or�rn irm, �d b<Dt 

.tlir[rf, o .ltonis brr Jtonigrl' rrmirbrrtr brr .ll�n, 1 Dirnjlr tinrl unNn!barrn �rrrn sn�ibmtl n>or, �" ilnlrum• 
.mag oir�riclill mrinrn Ungr�orfllnl rntfdjuiDigrn.• tllnijrn Cllloubrn (dj:n!tr, bir [rinr r�lr !Jioha �arrr Dlil ll!rr• 

11uf rin .lln ir ii"' !•irbr�loffrn�, JO� Jfbohbob bal IBa• olljlung !Urulfwr_i[rn foUrn. �!•r, bir lll•.rrr.n aon 'llgrorcrf 
lllbrnD, lllr!djrl brr .llon•s funrm !artrt1rr •n hr ed)ladjt !U• .ltbon ronnrrn uud) vor brr �llnfl�rung ld)utrn, brnn :3br, 
arnorfrn b411r, brnar, unb iibrrrticlltr rf frinrm !6niglid)rn o !na�ir, t•itbt midj rnlrbrt, unb obnr mic;J un•n•l an1uborrn, 
�rrrn. oon llu�. 2Jon i•nrm 'llugrnbhcf •n muror idj rin Dtrro•fdj, 

tld 'lnrli• brl e�a"' arr.in�rrtc ou�rnblicfli"' brn unt (u�tt obfil\lt:idj b•f !irrild)r au orr�rriua, N• •dJ n�tult 
tlulbrucf bd lirnfld in hn Drr !Brmunbcrung. lhtr�runq nie!ll lon�r iibrrlrbl b•rrr. • , .3jl r6 mog!id)", rirf rr auf, .Sbr IVIIrtf brr loj)ftrr .9tlln, mrin lrturr i)ar :!)labontrb", _ fagtr !llot�r, �rr. 
etntlidjc, rvrl�rm brr Sdjad) an birfrm ltagc [rin l!tbrn aum (frjhunrn allrr ibn UmgrtrnNa, !nndlllt�· Ubtr_ bit 
ocrtonlrt• frrir eiprod)r [rinr6 (rlibrrrn !Brglriltrl in lllurb smllb • 

• IBri mtinrm .t�•urtr, id) b[a d 1' onlloortrtr .RbohbGb, .::lbr b•bt Unrcd)r, d 10or ni"'t UaDoarkr!rir _oon n�tinrr 
01fUtr Eiftoor �OI tol CJ[urf gobo�t, unltr brrn !Briflon�r E!citr, (onbcrn i� IOUrbr bur� l!rjo�IUngm VOn l&[riJI�IIm, 
11D•r• im eronbt grlllr[rn &U f<ln, rin <l!rrina•• in a... bir boatlllf [dlrinbart !8rrvri[r Uuru edjulb oorbro<VIrn, OI• 
ll.lloitll.il tlirnflrn au lriflra. • trogrn ; obrr VID•b oHrin 10ri., 10ir bittrr il\1 mrln ilbrr <iud) 

,.Dona, brim IJ!oboau�•, rlrf btr Elr!Jo" auf, ,frib Sflr grfoUtrf Urlbril brrrut b•br, brnn <furt Un[�ulb rv�rbr bOlD 
tiri grlrlinrr, bo• 3br ald rin IJrigli•s grbronblll4dl IDOrbrn barou! !!ar rrmir(rn, unD lfurr l.ltrlrunrbrr rrhllrn D1r erraf_r, 
frib. etrbl ouf, Jt�ob•bob, lfuer �Utl ifl grrrinlgt.• bir ibrt !lltrbrrrtlrn Dtrbirnltn. !;lr!J roiU (fudj lfrf•O , fur 

.t>, gdirbtrr �rrr·, ont,.ortrtc JtbobobGb, ernn brt cr• l!urr t!<ibrn grbrn, oon nun .m foDt 3br unf<r rr�tr !lllm•Jhr 
grbrn�e tlirnrr lirv. ll!ojrll.it rlnrn 11ugrablirf �or Clur!l [tin. • . 
Olnobr gr!uaben �Al, fo il! cr gllil!!id).' ,l.lrr!ribt mir, eirr•, ontrvortrrr Nr .Orrwif� bcnull�•g, 

3nbrrn rr fo fprod), brrli�rrr brr Jt�on rbrrrtillig �ra .miri) e<dongt nid)t mrbr nadj •vrllli�rr <i�rr, mrin rrnN<r 
l!lobrn mii fcinrr eurnr, unb II!DIItr p� arrobc IOit�rr ... lllun(dj ifl, tin Dirnrr �a .. ... , , .. [rin, lr(lrn!t liurr lllrr· 
br�rn •" brr Ellfl•!ll, ciarn !Blid o:tf �rn lll!ontrl mrrirnD, traurn unb Gurr ltilrl t"" Jl�obobob Jl�an, rr •fl t>crro 
ben ltbobobob obdtlllorfrn �ottr, aulrirl : • .\';)o, �· ! rin nrurl tollig miirbig ; ir!J bin iret aur brrgr!omn11n frillln <:ib•ro!rrr 
llidjl 1rigt �d) mir. 3� fa� trnrll l!lhntcl brun ••f•na �rr oon jrbrnl l!lrlft au rriaigrn, unb illbomblll•ll•b• 1d) br�'r 
ed)[O�I. :Drr ltrcigcr btlfdbtn 1110( mir &Unlid)fl, Alf i� brn bir !lJ!itlrJ bo&IL" 
tOrfifd)rn �Dfribrrr bur�bobrtr. 0clm Whb, .l}trr1 3�r IOortl g)or IJ!obomr� fu�r tenn fort, brm e.d) &11 tr!i�lrn, 
lllbC boron, mir ben 'l)rrid !U cntrciJtft. 0 �·� bri btr firnrnnung Jtbobobab'f 6UDI <lloUDtrD<Uf &U 111rr• ,IW•ş ti fire. IJ!ojrflor arfollrn, midj onau�ima•, foglr bijon rr firi} urarnomm<n, iibrr brn 2iinalina �u •oot\)cn, um 
�rr 3linghng. ,SrfJ bitrr, �d) au Drrgrgrnmirtigrn, UJ irfl ibn Dor btn n•rflrbc!ligrn llllir!ungrn prrfi[d)cr llifrr[ud)l au � .. lltrbnllrn IJrlnbr, ali rr firi. brr !ll idtftr 111ar.• brmobcrn, boi. alf rr birfra IJ)fab orrlol�l, rr rntl rlft b�llr, 
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... llllrtr\0 JtnbdA� rinrn 'I)IAn !IDI IJrrbrr,ca bc• Qlouurr• 
arad ftflmirbr. 'l'nfănglidl mărr re ibm nldjt magii&�� gt
mcfrn ff�rn llrrvrifr bGuon \U cr�allrn, Abrr nacll .lt�oba• 
•ab'l 'lqtrr Un�nabr bGtll rr 1icll uoOrommrn bavon li&<r1rugt, 
•at auf tnRitrrn bon IJ!crr&a Jhrbrla� brr Ql�ollm bem 
�an rintn untrrgrfc{)obrnrn 18rirf IU S:abrrr1 fibrrlirfrrt 
fla&r anb bat au� trr 'llblutant, mrldjcr brn rilniRiilflrn ll'lr• 
frtl 'vor btot 'ilnfan�r bn Eldll.:l911 bir [o unglinfha itlr bie 
l'ttflf�rn S:ra�pm rnblgtr, ubrrbradjtr, 0011 !J7hlt!O brflocllrD 
morbrn frl, um .lt&obatab rinrn anbrrn untrrgr[cljobrnrn !Brirf 
111 f•&rrlilfrnr, in Q)r)tfJrm �'' Elcll•lfl• �.�".� .na��Ubntl 
morbrn, unt tu mit rmrm Srrgrl, b .. brnt romgltdjrn E!lrgrl 
gllclj, �rrfr&rn mar. • • . . 

U1tb �irr, Citi). !Dlatrflac•, fu�r brr Drrmr[d] fort, .•il 
brr eo'n .lt�obAbcb Jt�an rml!f•ngrnr IBrirf, n>rldjrr bir Ur• 

falflr frinrf !)lii.lidjrn !Rfid!jugd 'Dor brm Wrinbr ft)Utbr. 
17lan glaubtr, rr "'drr "'ă�rrnb brr "'''n e�ladjt l)rtlorrn 
Q,rAangrn, a�rr rr ifl bur� rlnrn gl6d!lid)rn .SufaQ In mrinr 
Jt)lnbr gr!ommrn. • 

!!Jar 17labomrb 109 nun �rn 2lrir! (jttllor unb ti&rrrrillltr 
��� !llabir, bn, nacllbrm rr i�n fltlclllig bart:IJgrlrfrn �artr, 
&rf•bl !17lrrna .ltrrMa� unb frinrn llJiil[t:IJulbigrn, trn 'ilblu• 
cantt;, •or i�n 1u �ringrn. Dlr 118[rn>i�lrr n>ur.brn fogl.ridj 
""Arfii�rt , unb brfonn Ira , von IJurdjt tlbrmalllgt , r�rr 
@5'�ulb, !laf rÎU ,8dc{)rn !JIAbfd IIIUrbrn i�rr .ft6pfr abgr• 
f�laArn, unb i�rr Jtilrprr �ingrQ)Drfrn, uns auf brr 116mr !U 
trmittrrn. 

Dir \Jolgr !ann man fiiii brnfrn. Jt�obobab, n>rl�rr 1" 
rlnrm no� viri &6bmn mongr, Bt• vor�rr, nnporflirg, 111urbr 
mit frinrr trrurn e'rmiro vrrbun�rn. Dd Sdjid!fal, alt ftlărr 
,. mubr 9f'R'rffn, ten to�frrn E5rrbar au vrrfo!�rn, licllrllr 
�rrnA� allrn frtnrn Ururrnr�mungrn. G\hid!ll� tn brns 18c• 
fltr rlnri l�m grnriQtrn llrbrn•IDGr�igrn lllri�rl unb bo" in 
Glunfl brl frinrm ranlglidjrn �rrrn, mar Jt�obabab Jt�an 
brr glilc!li&��flr 17lann In bem fru�t&orrn .lt&nigrril!)r DOU 
�n�rn. 

. nas 3beonenfteb, 
obrr 

'i!lrbal WaJ;rt unb 4\od)adt. 
!fin IJ<�idll in �o 0rfbtrn. 

Pir S'd)opfung, obrr: �rl111 anii lllrrtnll•nd. 
Drr ec��ulb hlllu,l, todl rruig tratrn IBclbr 
!1n Drmul� oor brf tlllgrrrlljtrn S:�ron ; 
DA [pra� brr ,!!)rrr : eo roir '" ru� nun fdlrlbr 
eri birl !Ug(r(d] bit E!lrafr unb 1\rr @otn. 
.!lir�l �in grlrrnnt, unb nr�mt in rurrm 1!rlbr 
!llur Mrfrn lfinrn, rlnj'gm S:roll balan : 
Da,, r�r nod) bir .!Irit brr lla8t rnbrt, 
eitţ, f�on grntilbtrt rurt S:raurr ft)tnbrr. -

.Sir�t �in grtrrnnt, mo lllafl'rn ru� umnr.rn , 
Unb lrogt olt IJrffdn fir bard} run @r.ra, 
Unb manbrll nalfl bru emigra Clrfr,cn, � 
Dlr i� brr ganarn e'p�ărrn•lllrlt grgr&rn. 
Ilie lt�rănrn mogrn ru'rr Qllulrn lr,rn, 
lllrnn fiei] Arbunbrn finbrl rurr E!trr&rn, 
Dat nun im rngrn Jtrrifrflauf n>irb f�a!trn, 
!Bid rurr Jt6rprr flarrrn unb rrr.ltrn. -

.Sir�t �in grfrrnnt, unb tragi bir 1!o� brr .So�rrn 1 
.Sir�l �in oii ru'rrf rig'nrn l!rib'• lfr�nbrr 1 
IH!ir i� rudl &annc in bat .!Jiri� brr ep�&rrn, 
18ann' i� brn .ltbrprr, bodj trn G\rlf! nl�l mlnbrr. 
3nt rlg'nrn S"JDriir foDI i�r tu� tntii�rrn, 
Unb untrr IHlrfn grbfi�rrn rurr Jtinbrr ; 
�on brncn .!l"'ri'n brn Clrifl 1� frt6fl rotii f"rnrrn, 
Dap frlbflbrQ)uJjt brf E!djiipfrrl fir grbrn!rn. -

!Jlun Pir�l uob 1ir�1 �inoul in tOr !llritrn ! 
!llidjl frb'nll !I)O�in ;  boclj ringrbrnr :  von runnrn 1 -
.!traft nrdnre l!llort'l grbannt in !Ronm unb .!lrllrn , 
!!lannt mir�rr frlbfl, unb lott rudl I'L'irbrr bannrn 1 -
.!Imri blricllr l!larnrr mogrn ru� brgl11trn, 
Dir rinfl orrlotfl, in !llrur flo�n �on bannrn ; 
DaJj i�r ru!IJ ftl��rl unb �iilrt vor brr !llollr, 
Dir ba �dj obgr."anbt von t�rcm Glotlr. -

Damit Jrbo� in rurru1 .ltrrifr-·l!llallrn 
Drr tlmotrl rudj 111r ernbung olfrn fri, 
So foii ntil frinrn Glrlflrrn IBo�r b�llrn 
:Dtr rmig li�lr ecrapb 'lltonoi. -
!llun nrbntt Glrf!alt, um mirllrr !U grf!a!ln 1 
.Sir�l �In 1 .!lir�t bln 1 llrfr(frll unb bo� frr i !  
So fPr•Jdi brr �rrr mit  nnflrr :trautrmirar; 
Unb • 'llmrn• fangrn rina• bir E!rtal!blnr. -

e'o fprocll btr �rrr, unb lirj mir rinrm !!llitf 
Dir bribrn lfngrl in  bd 1110 rntflirjcn, 
Unb unurr."rilt brf!intmrnt i�r Glrf�icl 
Drn rrinrn <llrifl vom troarn etoff umf�lirjrn. -
Jtoum lllar'l grf�rb'a, fo fa� IIIGR1 rDib uab bltf, 
!Imri Gllulrnntofl'rn bur� bir !R.iumr l�irOrn 
Dir llinr bin na� l!lrlcaorb bur� Nr epbirca, 
3nbr8 nadj Siib bir 'llnb'rr muJtr frbr�n. -
Uranbonai burc{)brouPr .Qiiib'nbrn Drona•• 
Dir buntlrn .!Jiăuau, nnb vrrf�IDanb in !lltrb, 
!ll1� IHlrltrnftib ffog bennnnb laulrn .lt!angrf 
Uab glllb'nbrn Jirllrrl 'llrh !ori unb fort. 
Umno"frt, unb untan�ig ibrrl <llangrl , 
eril fir vrrlirp tre .tJhnmrre elrablrnbort, 
ea� fir um fi� aur IJinllrrnif uab Glraura, 
Uab rang no� @i�l, - unb roont' d nirgrnbl ft11um. 
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••• INitc fie, blf rillsl bie 8Jo••ir•n frrlfnr, 
••• fublt' jir •it lis ... bie .lraft b•r eoiUICII ; 
h moofl4n� bta fclfrln�ra IJdcifcn 
J!o .. bit lrianru119 cm ••• �imaull ill!oancn. 
:Docil bolD ocrmod}t' fic'l nimmrr abaumci(cn ; 

- 81 -

"oa n>ar bie .Jroft gcfiijll, gcbim�!t, amonncn ; -
llllb rcncab aur ria frl��hmuf!tl 'll .. cn -
.!1'1! fir brrcitl in rinrr eonae 18a.ncn. • - - -

:Did itt <11Jalbial ar••· ill!tlt•irg:nb r ,  
!Sic fi r  bi• Clltra !lllogler gdrbrt ; 
Do' fie brn !lllen[d}ea !ieb' uab llloubra [peabe 
.!han lluell bec iil(•c, ben bal 'fiii om.rl, -
IBic obrr Driug ii!� DUD bd l!lrb iU Clnbc 
lloa 'l:rbd l>raas, bn lADg - o !ana a•mlibtl 7-
ill!lc foU OOD i�r, bct �rrr!id}cn, id}'l 1'0Gglft1 
:Dlr tlbafen oU' tU fingen unb a• faa•nt 

:Dcan lllic �� aun - im 6p.lirrabrang onlorcn ; 
18fflimn11, hn l!cib AD IIIACDICII1 btr ji1 blillte, 
eo Iane fie IJottel ill!in! baau er!o�···; -

ll!lic fie bal cmigr llrfcO nfllUic 1 -
Unb •••••, unb 11111 fie Da a��erft grborcn l -
!Sic bann ibr :Ora119 fiiii 111rdj[ tlab 111i1brt ftilltr l 
mil fir lilll cnblidj uattr ed}ll!ei' uab :tbeinea 
!Jiad} .llinbrru, bir ibr gltid} brgaan 111 lcbnrn. -

Sa 11rld}rr Cthuaa fie bab1i naei} Okn, 
eid} umseft'tlllt fraft bel J)laactetl<!o[•l l -
lllic fie a•hr mir Sl!lmerarn, IJlut unb ll:ol>al 1 -
llnb cablid}, mir inmitt•n btf llrtofef -
:Drr 6C\liipfuna Jleonr jid} : brr llllen!dl - erbobca 7 -
lll<r fingl'e - 9lur b u  1 o aottbegoblrr Pofrl 
�afl el rrfd}aue, oon 'l:bnunglburfl grlrirbtn , 
t:ll bu ba' tillb bre Sd}op!uag ud bt(d}ric•ra. -

:Ocna IDd lJcrnunft nl,_t fa� auf luft"gct ia�rt ; 
IBd 11011 bra !lllclfra Irit Dirrtau[cnD 9a�nt 
Oit llllllb' a•ful!lt, URD !Gum arfunbrn n>orD, 
:Dd ��t bir llllrnf�tir IÎngjl oon :Dir �tfo�rra! 
:Dir lll4l'b rf ia 1• [d}6n e••tfcnbarl : 
Dai IBrr�tl �cr !ll•tur unD .. ," 4!5d}•orca ; 
:Dic aal\) bcf fnligm llrf•• unD 8119 
Sa frd}f tr�a�·arn ll:agtn 'arba trug •. -

e<l\!f Sagc nuc; - Doi\) aui brr lfntig!cit 1 -
'l(tlmil\!tlgn ! llllrt JNgt �irr ci ac IBrnbuag ' 
llln 111i't •�• bir bfa 1Ro11111, unb 11111 bir .Sein 
lllcr IHQI ti nur, 111 faft"ca '!lrbd ecnbuaa 1 -
""'' �·· S .. r bec Uarnblil!lrtft : -
Ua� bie 9latur tricb l!lllitca bct tiollcabang. -
'l(uf bra•a �1\1 briut epOirm•lltanDgr[aag 
:Dat crjlr !lllrnfd}•"'Jlaor în'f 2run [IIJIIAng. 

:Du ob11, Qlrift bre Qlcillrr �·Il bar .. brungen 
l>ra arucn 18•u mit Urgrf•eea ghid} ; 
Pit l!irbr ��� h jcbcl erin autf<l11ana•n, 
VIul l!irb' gr&aut bd aanar Qrbrarrid}. 
Unb allrn IIB•frn ifl brln 8!uf rr!lungtn, 
:Ocr tlllmo<l!t llluf : .erib frud}t&ar, mc�rrt ru!IJ !" 
:Drr [cn1m rrflcn t)ao11 ou,_ trtiinrr, 
11711! b1m btin Citii! bir lfrben•0d}6Pfung frontc . 

lllic �oft"nungfrci ,_, 111ir glăn&ig, mic ooUcnbrl 
tia Gltlfl unb !cib, 111ic ricfig, fii�n uab [Iad, 
lllil aUrm IJurrn, lfblrn 0ugr1Drnbce, 
l!lic (D grfunb in ecclt, 18lut unb !Jiarf, 
lllic (o gcn>allig, �mlidl aularfcnbct 
IBn bic[d ')lur, bd !riarn iiJ!acfcl bara, 
Unb brff•n Strrbrn, Drffrn llllan[cf1 unb !tricbc 
ei,_ f�mmtlid} r inun im lllr[r·· bn l!i•�•. 
Unfd}ulbig, frci, on e�lnflrr lllonnr bansrnb , 
1\ulrirbtn, nur uon �immrld•2ufl ummunbcn 1 
llor hlnrr i!Ral\!1, uor nid}rl im tiU crbaagrnb, 
lllal le bre Sinn 1Jn114ltigrl gc[unbrn, 
Jt11n �o�·ue Qlhicf auf lfrb1n [onll ocrlan�rnb , 
Unb nuc bar�\) !fin li•l•t an Di<IJ gtbunbrn : 
:Daf i�m bal ecia cin OurU brr l!!onnr blicbc, 
I!!Gr rf ,111bun•en Durl\)'1 C»ri•l bn l!icbr. 

.lllld i�r nur CD!infl\!'1" - fpcol\)fl bu - .g<CD.ijr i<V acra. 
9ltOmt �In bir Qla&rn ali', bit �ltr eu frOea 1 
l!lld Pili aui irbm regrt na� uab lua, 
IDal hbt unb fd}mrbr ia :tirl•n unb auf �o�cn, 
:Dar6&rt ��· f!IJ tuei} fortan IU �mn ! 
••�ictrt, for(dl't, rrgrlinM o�nr !Hlt�rn ! 
•cnicil DDn �Uca1 1 - Gin'• nur foU't lbr rncibrn:  
"' ijl bie ifruC\11 bcr  Ourll oon �rbd l!cibrn. • 

0fll ijl bie ifru19t DDn cÎnCQI 4llcn 18GUIUI , 
:Dic, 111rna arnoffcn, tul\) 1ur .Rtantnii fll�rt 
llon Gllcm bem, 11141 b4 im bunrl<n IJtGumc , 
Unb In bn .Stil ben lllibcr(prucf1 nlu�rt. 
:D'rum (d 110n rudj {llbll ni� aa fliniDI eaucnr 
tlirl bijlrr lod'cn�r llrJOid}l b�rii.rt, 
Unb nir fci ba• llri•• IDOn ruei} orrgcffcn : 
Dop ibr uid}t (otlt IIDH bic[cm maumr 1ff1n J• -

16  
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- 1\ -

Uortroo 
Dr• (Hrrn Rltta D•n • e r g t r ilia .,Dtatfr6t 
IB•••fegm'', ••••ltta am 18 . .. cmllft 1881 lm 

�hf.alt Dn G�mlc Del r. r. "olltcd)nlfd)en Sn· 

llltatel In lllrn. •) 

It 11lrhn bir l1!111ar'ra l&,un anf bat Oltmiil� unb 1111 a 
nlllll nur aui Gtfa�ruag tlnbmr, fenbnn au!ll au1 llrfa�r1 
an mir ldb(l, bat mAn flllntllm EJ!IIrltrr mac!lt, ali n 
Ion(! mJ!IIrn noolr�r, ��· man ���� fr,nt, lllirbrr In bd f 
'naul&ufommrn unb ��� n1an rnbliclj lllo'r�afl rrfrrut 
nornn man &mifcljrn brn et&mnocn bn bun!trn ll&umr ri 
�ritrrrn eonnrnflra�t noa,rnimmt. !Wan rvirb nlrid)t 
rvrnn m�n auf lllllr[rn �inaulfirbt. 

!1111! bron, nod illl {lirr rrrooi�nt �a&r, rviU iclj nur 
brutrn1 111ir auclj auf uni, bir n:ir .lutturmrurciJrn finb, 1 

. . aui b1< .llullur brrritl rinrn {lolonrn Clinflu6 grrooanrn b•b 
ll!rinc .�nm ! :Du l!rotung brr Olartrnbau•llrlrllflllafl baj auclj rvir noc!l rmpf&nglilll f!nb fior bir[r rrinc �1•• 

6al mir brn angrncbaun tluftra" rrftcitt, i{lncn miltrt(l rincl :Drn!rn noir uni cinrn !Dirnl!llcn, brr ftiut .ltuttur brfi,t, 
Qlcqrnll•nbct, bn im OlanJrn brfonbrrl in brr nrucrtn 8rit , rvir fir brfitrn, brnfrn lllir uni !!llrn[ciJrn, bir grllllfhrma 
mrnig brlanat in, riur erunbr !" ocrllir&rn, năn1ticlj n1it noe() nru arfdl•ffrn flnb, bie auf bir !Jiarur ob[olut ansnoir 
'Jlrraaarn•eagrn. eo rbrrnooll bicfr tluf�abr fiir miel), fo ,., finb, nod m116tr au[ birfe bn ®alb in rriurr orrlclllrbn 
fir &nori brbc11trntr ecljllli<rigrtitcu. llir rinr llcgt barin, ta� Worm, brr llllatb mit frinrr orrlcllirbru�n !llc!ruciJtung, · 

nn[rrr brm 'f'tafti[cljrn jiiAtnocnbrtc .Stil lm ll•n1rn lclor 1\'rniR rrinrr �ritrr!rit, mit lrinrm llrntl fUr rinfll llinbrulf �''' 
einn fiir 'J)ocfic {lot. :Dcr !lfritr �rP1mtnbc :tbril il\ bcr, bringrn, unb lllrnn air bir[tl rrd)t iibrrlcgrn, ro filnnrn 1 
bat mir burcll ifthdana•f e'tu�iunt, burclj t•�rclangrt 111!5om• r.d;)t gut brgrrifrn, bag rin rigrnrr .ltullul, cinr <iarnr 1 

mrtn tu �irlrm .!lmrf bcr eroft' hina�c iibrr brn .!topf ar• oon lllrfiRion burd;) bft lll.itbrr rnll!anb. 
aalfllrn ifl. Cff RIDA mir bobci noir tinrm l!lt<Am•nn, hr !15ltnn mir burciJ rinrn fungrn i!llolb gr�rn, burd) ri1 
oor 1intm lfdrrn flrbt unb •bnt, ba8 in bfrrcm i!cllcn Ololb tlnflug oon fungrn lficllrn, bir 1· 18. b ir .\:Job• •on 3 bif 
fri. llr Dllllf<l bro Wclfrn an unb fir�c to, Obt�O�I rr rocnia .l!laftrrn urriciJt bftbm, f• �rtradllra lllir tirfm g.:n&rn '!1 
bofft<, trclfn l�m naei! unb naei! lllla(fcn ••1 !V!o(frn rntgrgrn, lu� aU Jfinbrr, rr ntocllr rrinrn liinbrucr auf uni. 111.lir gr: 
lo b•P rr &ul«bl nid)t in1 etanbc In, bltrc !lJia{irn gcb6riq 111 oorubrr unb f•arn: bol il! rrrfll blibfcl!, rl nlrrut nnl, , 
fld;)tcn. tugrn obrr frinrn lfin�rulf tcoon. 

!ll)al  ilfl i�nrn oorautrogrn �eule bie <lbrr babrn llltrbe, llllrnn mir in rintn biibrr A rllladJirntn !lllalb !on1111 
lf! nur eia S:b<il brr lfrlcnntnih unb btjirbt Pili cin3i� unb burciJ rinrn IBalb, brr S, 10 unb 15 3obrr alt ifl unb lit
allrin auf unfrrc IB.iumr. lo babrn lllir bo tinr AroJr Hl!olr oon eriimmrn, uon br  

!)cr 18rgritf, ob11 bd llllort .llll•lb" hbrutrt tinrn !rin11 t ir Ilid't rinrf l)!onnlarnul iibmagt. 'luci! bol  nu 
AtoWrn mritrnmtitrn !llrRonb oon !llăumen rinrr tlrt, mrnn nod) Princn <liabrulf aui uni. <lrfl lllrnn mir in rinrn ri�r 
mir unt niimlicll in bie ltii�m .!lrlr, 1\'0 •• noi(! !cine llllolt• llclltn �odjmolb, (fei tlrfn ,iloi(Ja>olb tin Clicl)rnftlolb, Iri 
futtur grAcbcn bot, lonbrrn 1110 bir l!loun11 gon& frri, A•n! cin i'iielllrnmalb, [ei u cin 'lt.!nnrllllla lb), bann lllirrcn 
aaturgcn1&l mucllfrn, jurillfttrr[r.rn. :Dirfr IB.ilbrr nonntr IBiiumc oul uni hfbatb moid;)rig, nuil 10ir uni nun bir 
man nun jc ucljbrP1 fir aui Arml(fcn lll4umrn aa{ammrnArfr�t groirn G!r(laltrn grgrnu�rr Plrin fublrn unb lllrit rl in 
llnb Q'icl)rnllloilbcr, !llucllcn",4tbcr ob<r i:onncumolbrr. 3rbrr f mrnfcllliciJrn !J!otur licgt, fi .. librr bal JUcinr rr�obrn, · 
birf;r !lllătbrr mod)! ouf uni rincn tigtntbumlld;)cn <linbrulf, btm Glrotrn Qrgrnubrr llrin ��� liibtrn. 
bcr mit brm C!inbrulf anbmr IBotbcr ni .. t glrid)mo6ig ift, :Dir llrrmanrn unfrrc IDorfobrcn, lcbtcn Riie li• 10iP 
3111 rrinnnr eir nur an fiei) fd�jl. llllrnn mon In rinen in I!Satbcrn, fie bollcn !cinr .ltultur unb babtr !an1 cf, t 
lflud;)cnlllatb !omml , bcf[rn liiblt etaUIP1r,  br{irn btiltrrl �� bGI\11 Gllclj bie bo�rn J8&umr, bir i'iiclllrnbilumr in ib1 
Q!ninn brlfrn �orrr ell&trrr, bc(fm bGnnr tirrticllrn 'ilr1lr, llllalbun6rn fur llllo�nuugcn jrnrr !ll.lrfcn birllrn, �it fi< ni 
imP1rr

' 
rinc grote Duantitot brQrn eounrnlidJtf bur�taf!rn, br�rrifrn !onntrn, brrrn l!llirPungrn Pr fabcn, obac crilrt• 

fo fuMt m•n tiei/ brllrr. :Drr l!lucl!rnm•lb iibl rlnrn angrnrb• au !6nnrn, •nbrr lir rigrntliciJ !omrn. !ll!ir finbrn bobcr 
aun IJinbrulf aur uni aaf. 1!\rtrrtrn air tlnrn QiciJtnll)a(b, ollrn srrnunird)cn etâmmrn bil binauf in hn bo!llflcn \Jiorl 
fo mirb biclrr angrn<bmr Q'lnhulf gcmăJigt. :Dir l!iclje i(l bir 'ild)tung Dor altrn !lloumrn. :Dirfc 'ildJtuna, bitle llJ 
rin ArmoltiQrr, mâd)tlgrr 18aum. 2111 frbr •icr rinrn bunbcrl• so ttrrung allrr l!loutnr rriciJt bif n:cil bmin ual(! �rr 1! 
făbrlqcn ltidjcnl\'alb nraul, un� air lll�rbtn bri bcr Cli�c flibrung bcf libritlrnt�um,, !)el) lll,rrtr in brr il'�lAc n• 
rinr meit rrnflrrr e11mmung grR11nnru, 1011 lllrr�rn b<nt ficn• m<br mabt llrlcgrnbclt b•b<n, ouf b11rcu 9)unrt aurulfaulo 
brulfr brr Glrtitr birlcr !ltarur • Glcbitbr bulblgcn, o{lnr ba8 mrn. :Dir allrn grrmonifciJr" Olcbid)lf1 nomrntli .. bie alt 
lllir RIO«rn. i:rdrn noir in cinrn Wid)ltnlllolb, bc(fcn .!llllcigr eaArn brr eronbinaurn unb !)�lonbl tprrciJtn hnmrr 11111 1 
inrinonbcr librrgc�rn, bctfrn ftrinc Ucflr, btllcn llrft.lllrg!thr griiPtrn llbrfurciJI na brn ollrn llliiumcn. it finb 01 
bcfonbcrl on brn biinnrn etrllrn lnrinonbcr gnllcn, fo bid)l mrbrrrr e'aacn In bcr llbbo, aubrm .Soubcrrrimr, lllclciJc 1 
In cinonbrr gnifca, bot faum cin 18ogd burcljflirqca filnntr. auf rol!llr altr 1Bă11mc bralrbcn. !Pirdrourbig ifl, bat 1 
einb .... , in blrf•m IJicljtrnmolbr unb fcljaurn lllll aur brn . ll!rnfd) nicl!t bolnit &ufricbrn, in hn lli!tfctn, in ben Jtron 
IBrbrn binuntcr, ro hbrn mir frinr 'Pfl•nar, ftin Qlrd, nolr blrfcr fău[rtnbrn, măd)tigrn 18iunu bit fii6Urr ll'Dbncn 
rrlocn nicljtf ali 9tabtln urrgongrncr :3o�re, lllir frbcn nidltl ta(frn ; rr bot ou� no .. rtnod anbm• t·amil urrhnbrn. 1 
ati rin tl<lrl, mpfli(d)d unb unonam<�mrf Ilunfd, llldcl!rf · �at, nid)t noiiTrub, •�o�tr rr ftGncmt, rcinm rigrntn Urfpru 
bffonbrrl a11l fcnfilior !Raturrn cinrn 6cina�C IID�rlntlid)rn in �lr 0oumc urrfr't URb ro finbrn lllit &• 18. bal rl 
Cflnbrulf maciJt. :Dirlrr butlcrc ctiabrulf m.iciJil bana, lllrnn Sllrngc oon lliil!rrld)altrn bir(rn i�rra Url'prung in bie !Boiu• 
fiii) bie IJiciJrrnro&tbrr in b<r !Jii�r DOR eunlllfcn bcflnttn, Dllfr.tra Uab Jmar Rid �icr P1rrfaurb19 il!, aid)t DUr 
ubrr mrnn bie !llloitbcr frtbll von eillll!lfrn burd)Joarn norrbm ; unfmm lllrllrn, ronbrrn ou� lm Dricnt. et (lamaun 1 
ba noirb bd bunltrrc nod/ bllllrtrr, mrnll ici) ro rGgln borf, ijlrr[n oon rinrm ll\Gum, ro Pommrn �ic :Jnbicr VOIII en 

baun1, bie llrlr�ra, 3onirr anb fcldgrr von cinrr <ll�r ib' 
• J lui l>r• ,\!lfnogroftfdlm 'lllH!mblotr• .. o 3<11111 In t!Jirn nu, e5ogc IIG� ab. 

n1m111rn. -
C!igclltbilmn unb IRcba!trar:  11. IR. 91 r u b 011 n. - :Drulf un � e •· Cf lf • a rb 1. 
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462 Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu 

11 C Î ( 11 J C lUf euro .. inn-� 
!u�tflriraus,. 

<lrfdlril1 
., t dl  u r f i �  
riaml11, riJtm 

l!•sn jlarr. mii 
ti:JIJtflttutn: 

3:1aJrtrifntn. 

J r ! a u m r r i r t  
ia iltrnbCII&. 
ebtr hrdl Cir 

r. r. '!)e�lnnrT, 
r •• ,, ouro •IJ"r 
[olib" l!lu�· 

tan�luntrA 
bel !J•' 

UJI� !lulhntd. 

mr. 9. 

Q5rbid)tt non ). u. f. 

.llum [cnntoglid}rn �ororcigrn, 
'(m blunJtnrtid)cn !lilir[cnflun�, 
lf r[d)oUcn lout bie br«rn Gcigrn, 
<ic[pirlt oon hr .Sigruarr �·nt. 
Unb fd)6n gc[C!iftliicfr mit bunl!n !Binbcrn, 
i!Jiit IBiumcn unb Cl5orbon bo• S)o;u, 
3n rtid)grflicftrn IJ<Pgnoănbnn , 
lfrnoorlrl fr�nfud)thoa bie e�taor 
:Drr jungrn !lllibd)rn, �•8 brginnr 
:Du �rim•tfid) ţ!oroton1 , 
IBrnr btl Dorfrf Jlird)rn1innr 
flrglin11 im golbncn "btnbg!anJ. 

:Dtn :ton1 rrolfnra f<tmucfr Sungru, 
!Dlit 2-icbcrn, soic fh: finft �oc ���ren, 
:l>ir ollrn llitn ••III s•l••s•n, 
"" li• nod) jung unb �titrr "'"""' 
Unb ouf brm fd)iinra IU!iblf)cafnif• 
ltrthl bie ••teort bltfcr llll<ifr, 
:DoJ llllittcr g!aubrn a• •rriuogca, 
Unb IIIÎt btn lU�ttm 11dtrr fing1n. 

'1) r i n u m  C-1 
r • r i e n  ' " r e i  S 
tUr �&uruntia: 

llllnH��rit ' ;r. t11Ui !fl. -cirrtdj. 
l l'l.  mra.ul. � rr 
Vir iJ) o f! B r r• 

F r n  � u n t tu,;. 

\ f!. IO tT. lafbj. 

tjt:. lO!'r. tirrlriJ. 

1 fJ. tO P• ttnr 
ttllJriDr 'JlJacOiitr 
to!ln 111 rr. Gin· 

sriuNr 
�;;�uuft'nplr 

Jf(Tba ren llrr 
�t�rlltn nad)r 

tUrlldtttltlll ; 
uD!tllllllnc 

\"Srufc nidll 
cnarnernmrn. 

1862 , 

�cet 1t1inft mir tirbtl)OUcn mlicftG 1 
Dcr Orflc eul t'rr Xlnjtr !Vtittt" 
9l\ld) cltcr, f}trRtbnd)Ctr eiuc, 
:Orm tir�l\)rn l•· - Du b•� oou tl"rn , 
'l!nr brOrn aud) ibm mo�!grf<ficn, 
!lilri! rr 1""' lt•n!• bidj grmo�lt. 
Unb mit oom Glri�rrrujj brf,.!t, 
E!pirlt ouf im b<Urn �rurrbronbt, 
:Dir u�d)llid)< .Sig<untrbanDr, 
DoO fclbO bir !llr:ifr frrunblit$ rMtn, 
SiC!! roirbrr jung unb froftig m4bnrn, 
iDlit mllbcfd)t��rr�n, trUbcn SBlicfcn, 
.3um lt•n1 b it [!$"''�'" IJii!it br�ntn. 
Un roitbrr fC!Imo�tr !lingt bcr !Bogrn, 
:In l r l!cn, milbrn !lilr�mutftiintn, 
W!f mrnn bir !lorrn l!!laf!rrmoglll, 
tl!rnu bnl (,l),,.lttrr foriAtiOQrn, 
E!!id) u1it tinonbcr f•nft orr(obnrn. -
91un ."rnbtu l�rr gl<it$rn €<\lriltt , 
:Dir :tiinarr rrd)tf, bann nod) btr iJlitlc, 
!.lr.t ll>itbtr !inU im tnS<n .ltrti[t, 
DoO 1i� bir !llri9rn bunt orrnricfrn, 
Unb im 135n.,inbt r•fC!I tnlfalltn, 
eif bit .Sigruncr lnnr6oltcn, 
Unb pl�.li� bit lliujil ••rflummt. -

1 8  
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1 9  Ziarul 
"
Bukowina" ( 1862-1 868) ş i  suplimentul său literar "Sonntagsblatt" ( 1 862) 

�D brn l.tnUi!IIDIII'tlll811, 
lllcnn fiii! rait br111 Sta •rrf .. t•nJrw. 

Sanlg pootl brr �unr!t ••cllll 
llliibr ••• i�rna llltl<b�a liNie, 
lirbr�rit bit il)!•l•"rof• , 

Uab trbiG•I ia f41au 1••••· 

Uab ballll[djl nn i�rtD :D�ftra, 
.ltl•a• bir !RodjtiaoB bra IA(Ita, 

�rtr l!itbr �•iJrn �""'1· 
fJD rillibl ia flilltm l&IIQfl, 
t.u� btr l!i•b• 16' !Onhaarn, 

UU •rrou[4J( bd lan�r .0.•1· -

frinurrungrn ans ,;\rggptrn. 

- It -

bie aui 'lure�• <iQft<lii�elrn l!lpedoll••••• oinen ll!ru.
btiA<fii�riJ b11 mii tolril•• , polpl•••lf•• unb mebicl• 
e.-••• •••• • ;,., .... r ... bn !!Ilo! ... .... :Drr .Itran 
nidl" m it l!tQtnbrt, lllnolfofl unb •abrrn, "''"' bir "' 
in iljnr tiltltll fJpra• !Iubirea, au l�un. Dir lrb..,lr• 
fdjnrlll !lin.ilhntflroft bielrt llollrl "'irb nn bem : 
an f!i• unfur IDilfrnf•o\fl gr111onnnrn ronbra, roo �� bie 1 fi•• unb br��>unbnanAitotrl� fStilr bnftl�tn auiJaiTra n 
... lllti[pid Jllill i. tlar, hm •• , •• in• .... erringr, 
auinn !lll<inunA nacO mldjtia• !8tgrb<n.eit ••fil•rrn. J 
s:-.H•dJ• ••• fi._ in btr e41u1r bu !lllo[d)tr hf llh 
(ftofdjrr hr J!ofen) 1U8rlrOII'n, U� iP mir DOD rlnrm e 
In, bn frlblt .!l•uar hr[tlbrn mor, ••irg•l•lllt lt'orbta. 

.at ��>•r," !afli tr, .nadj btm I!•P• brf l!tam•tan 
18t9ronL lli1 erubltft INrrll tintn ll)loo.al IonA •ul rfrtl 
.... , •• , unb bir .96glina• "'"""'" in !llltna• lllitbll !"' eot 
lllir sine•• .. .. rinll lll•lf• in bit onbm unb lllllorl 
tinrn RIUIR 'j)rofrtlor; lf .itJ ecOtlf. �bbllbOIIIOM UO� � 
ben Slu[ eintl in oUtn lllitftnfdjaft<n unb oorjliglidj in 
'f\Ot!it f•b• lllobrtatn i!Jianntf. ��� rr tr[.itn, 10urbr u 
btr tbr[urdjrhoafltn eliOt tmpfangrn. llr bOli< tinm 1 
Ullb URQII"URQintn Cl!Gug, tin 'ilnlli. ooa oun eonflnl 
ltbbaft• unb bur<C�Hins•abt �ugrn, un� f<in !."ari fina arau �· ""bea. lfr brftit� bit Jlat�<bn, frel< lidl, unb ar 
un•, mb<m cr foglt : .,t>111 unb iJrittl [titn mit <fudjl" · �n1111orltl<n : .Dir <llnolr lllorut ru�• oul liurrm t>••Pic 

.!VItlar .ltinbtr," fu�r cr lorl, .i<el, ba :lbr Dar-11 
II•Prn aminlgl [ti�, gl<iciJI :l'r t intno un Dorntn unb :Dif 
bt[rciltn �cfu, aui IDrldjrn "''" o�nr 'i!ur411 fi•n lonn. E 
ol[o �it lllil\tn(dj.•lt in �furt tJ111rn ; bir lllilftn[djoft iO 
llor�ah b•• ')loroDitftf. llloll iP ll(abrrn uno .. ,;f,, ţ 
�b• lllibrtnt D11 l!oPtnjtil sut il'�'''' unb [nmn11 l!lrlt 
lunara ••A•OrUt1 �obi 3�• brn Jforon n>itbrr buuljgtltf �·�r :lbr !ludj bcr llmadjluna ttr IDtrlt <llolltf b••A•.J•b tlabr !Jijr •• nidjl fo a•Uia11Jt, Jll it llirfenigtn, tit, ua1 

per Jufrfor1 �rr Jliolina unii llir aro�t "a111r, btn .\)ungtr oul btm einu !U fd)logrn, btn A'"l'" : 
[djlaftn unb au[,.od)tn, "'"a rt rint !Siaflmi gitbl1 3• 

!Bol ... "'· ••ir� om lt'J!< brf Oltri<$U ilj1 ll•ft•n nidjl on�mdjnll n 
btn. Dof i)\tbll ifl bliD e�umwocr DOI!Il!i•�··· �·br 
bit 'r�trot a•pnrgt"f Dit J'otfit ifl tin< �inomti.Nunll, 
'J'Ot�t,• ritl 11 mii lllil�•••d, .ouDanlr idj 'i!Ut•; ft< 

!lllan llrBr P<b rium 4UI bit fJtrapr gr.rabtn, an bit mldj !U btr erult nlj�brn, oul "'l<lin idj i•el Ptbr. • 
hDtrPt lllourr tinu llllrlldlll fldl ltbntnbrn e .. l oor, in 1 Du 'jlrofeijor bitii inur, um tine l.br.ine \U lrocf1 
n11ldj11n bn !an�• nodj fidl rin• f4lon1 lloUrrie un Q<moltrm l nnb 1••1• fi�, uno unf [rlnr QJrfd)idjlt 1• nJii�lrn. 
t!Oijl ljlnjitljl, unb funfll• !lrinr Wrobn mii sdrcUjlln l!lti• .!3 .. bin bu eoljn rind ornllll I!•D•b,' fag!r " 1• u 
blft auf �.m fltinnncn ifulbo.btn P•rn, tii( mit edlrtihn .mrin IJGfrr urbrittrr in brn t.Jirrrn IUI1(6 �(�1 untl id;l 1 
�.f.ollist finb obn iljrc ba ion ljrrmurmtln, ID.i�rtnD mon 1 i�m bri lrinrn �thilln : icll b<(oll�tll bir ll\ingr, i.V 1 r• 
rintn 1)rofrtfor ali! 111eij11n fliArlr in �alb rul}tnbtr eteUung , btn 9fo��runnrn, idJ oulauflt llfnic!Jit a"f �tnr llJinrru. ffo 
ouf rintm tinia• !Juli Gbrr ttn lloben �41 rt�rbtnbtn eilt 1. llnlouf tinigu �rir btlom idl •intn unb<ft•9�"''" lll.liDrr•oi 
gtroo.rt, uab 111411 bal 1in1 �11 DDD hr btr0bm11Pin e41u1r R<QIII bitft 'lfrt llt[dj.iftisung. 117/ria l!lallr DIDdJit mid) a 
tiair�·. "' edjulc hr lllofdlf• Gltaaar'f. Dai fl!rpăcf bn (djrllln Obil Uli41 fdjlogrn, idj tbot nidjll nll�l. !1\if �a 
edllihr lfl nldjt fdj,.cr. Gl btflt�l ad -tiljttntn l:aftlu, tinem J �alltn bi< E41iinbtiltn btr !llotur nid)t !U 1111inrm ţltrJtn 
fupfrrnru O�tr filbtrurn edjni�jlll.l (l)aDOJI geaannl) bol (procllrn ; oon hr .\!aft �rf :itogrf rrmollll, fclllitf odj, 1D 
"'" <lliitltl a••••s•n llllrb, unb ""'"' •i•lia•• !811411, btm : bit 9ladjl \ltl'tlnbrodj, nur tin, um mcia< l!lr�ti! •• , Iola•• 

oran. :!:ag1 n•itW 1" hginnrn. :\rlt fina idj aa, bat (anftt eou! 
.,hr ·" fdjtl �utfj III b� l Il• tntboilt bit S�ulosir, unb bol uaoul[pudJiidlt l!idjtln ba 91otur �· cmpjinttn, 

bit IIJmal, . ' l!icil• Ullb GrimillllfB•f••·· bit <llrfdjidjtr, bit burdj<illr mit brn ettrntn i�ll fllabn, unb bll .,p, 411 
Glro�roo�it, nrll ''""" llllortr, oar 111\ill••fcll•flln; ftbtf IJI!ort �·• :t4gtG, 1111nn rr mtin 'llugr &triibrlt, taudjlt midj in 
-.r, 4Uitr btlll QIIDObnlldjtn, nOdj tinta litftn, trrbi!<Qentn . !VIII< 000 Wlauf[pudjJidjrnl Qnllilcfm. 341 fonb frint epN• 
einn, bugrflall, b•f• mii btn· lll•f·llnhntrn aa rtbtn, bal . um bat, .... in mir ooraiag, oufaubriicfrn 1 ef ... , tinr 
-oUigr lluflebrn brl Jterou brr aiuli••• illltll�rit glei11Jfom• btimt 'l-'••ft•, bit mrine tlbtrn burdjflol unb ftdl in e••li mrn ,.iltbc. '!lut�� bir &•ni( ll'lJC�IIUfl. brcbl fitil um blr[d auf�our�ttr. Olt 111111111 i!llatn ntil .!lilbtrn in· btn f!otl 
f\ud) ; .. şitbl nidjlf IB!Gbrtf, alf ..,., bi<ltl fast, unb !la,,, ano idj mi[dll< ••idl ban on11r fi•, um ibrtm Gltfangr 
..... .. ..... fost, IP . , •• ,. obrr .... o •. !Ridj!l hPo IDIDiAU laur•··· Gind l:•d•• r.... ficll tin •brlt'iirbigu lir 
fana DI4D tine mtbr Obtr IDtnigrr DO� SrtlliiURQ btr e...,ll an lllliftt fStilr Uniii ciDIID Qn,ln IJiaulbetrftigrnboum ; 
... brra Srmptl llr�rrfebcn 1 bit Gloiliforion �OI 141•• barcll · rthlr u1i� flfgmbctmetm an : 
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,SJ b.l IPDbl eia -�· 8otcJtra fir lli�, atria .fi a�!• fo11mt Cfurrr llrlr.rfurrrit &Ici" i l.cr str frib la hll llfftî• 
.llrr e�onca ... bir ennr grltlrra ....... [oglt irb a•• 1Blfl'rnf4aft<n rbrn [o nf•brm, alt il brr lli41f ..... au Ibm ; .urr �n betie IJ)I•t arbhl kn fllrlfra. • llln lrbrl brtlcr �ir tlrr rrottgliubla_m !Ritueh 1111� ibrr IDrr• ... ..... 11 llu ba, llltia e•b• 1" err!rttr brr "..... lrbirbrnbcitcn 1 !IBtr il! brtlcr, ali !JIIr, ia bea ClrbrillrOr• 
,U.trr, • anlrDortrlc iiiJ ib111, .lrb br!refbtr bra ,t)hamrt, unb Srebitionrn rr[obrn 1 lllrr lann llu<t <ir111d in kr 

irb ,,,, bd eruflcn brt llliabrf ia brn llr!ra. ll!rill ll•trr •ttrontmir, llrosr"''bir Ullb llrfllli�· lrbrra ,. 
Iti eia <lirtarr, unb " mi"onhll mirb, llltil ifb ni� arbri• .•11• lllil!cafrb•flra tlnl gut,• f•gtr brr frol<l{or ; .fir 
tra tDil. • loar11ra o ar oon 1;\!orr. llllrrb bir tl!rtaolllit lrmrn 111ir bc• 

,Un� motum mtatl :l>u Drinm llottr niu,.l bfllcn 1" l!ouf bcr eurnr unb bil llcrinbrruagta am �i-ci r.narn ; 
frasrr brr Circ il in l!rcngtm Soat. bit lltOsr•pblc ara !III aaf mit brr llrbc, '"''"'' !Joii ual 1•• .:Jdl lonn nid)l, • [agtr i<l!, ,auinr �nbc mtUtn lirb lll•blllll•tt ••jltlllit[cn bol, hhnor. • 
mit brr lhbc ••britrn nicllt btf<IJifllsrn. 3rb IDilf nidlt, 111d .3br JOiJr, • orr[<tl< brr �agliag, ,o iri !!llrr!JOiirbisrl 
irb 111ia, rllndlm•l glu�c idl, bd idj DIDI l:tufcl bc(rft'ra bln. • ton brr llrbr. • 

,IIUfo tbull .[)u 91idjll uab wriJr 91irbrt. • Ilrr 'J)rofrfTor ontl\lorlrlr : ,:Oir �rbr ijl ploii uab 1'11nb, 
.3dl Rlrij, hj (Joii Qlloll ifl, an� llllo�tmrb frln 'j)ro• rvh rin .ltucbrn; fh ift on ibrrn Glrinjrn oon rian unsrbrll• 

p�rr. • rrn er��tongt umgrbrn, bir "" in bta 6d)INII,I brift, anb fir 
.l!locbtrtl Du fcllrtl6rn uab lr(ra lrrnra1• 111irb ton brm .ţ)orn rind [)41[rn gr�oltnr.• 
,flrr&licb grrn . • •  •brr lcb �•br frin l\ufb, irb bin onn !' ltin �car' alclăfl)lrr untrrbu� -in brn IJ)rofrlfor . 

• eri uabrforgt, �A�I Ilid) morgrn !U brr(rfbrn erunbr .llllrr nlaubl Pd), IU larţ,nl' lr•srr rr, bir erirn .... 
• irr JOirbrr ria.. arlab .• 

llrl birfrn l!!ortra rntfrrnlr fid) Drr ll!rrlf. ..3rb, • f•RI< rin llciarr tlubrr urit 14rlmi[dlrr Oirnr. •"• !om •111 anbrrn l:odl mirrrr. 3" rrfonalr i�n (!bon .Unb roorrl&rr lodltrfl Du 1• 
... lllrilrm on frinrm nrb<rlllcilltn lllarlr unb brm .lblortn• .:O•riiber, tof 3br ••• brr edllongr, bir firb in bra 
1\orlr, oul o>rlrllrn rr li� lm Glrbcn flrljtr. Jhuar boUr rr fi� erbrv•nJ briit, unD oon brm [ldjfrn�orn, 111rlt!jd bir llrbr 
trf<tl, [o !OQ rr aut!j ria llu&��. rin erllrt ibjtD8 unb cinr bâlt, fprofbrt.• 
erbr<ibtofcl out [rlnrm ll!Ottrl, ,'!lact blr[rt gr�6rt :Oir,• , ,!li !• f•str D<r tlro[rfTor, ,:l)u CDtijt d al[o oabrrn• 
foglr rr 1• mir. • 1 , '!larrbingt," orr[r�tr rr, obn< .!l•ubrrn. ,Cirflli!ll ifl btc 

.3di "'"' oor I!Trubt aujrr mir ; loii um[aftr bir .tnic lfrbc nirbl ploii;  fir bot bie !Jcjloll rinrr Drongr, unb llrr�t 
brl !lrtifr' ;  idJ 61fnrtr bat llud), unb 11101! mirb oor brn . (iq um bir eoau.• 
(U!orohrrcn, bir ··� !tiarn eian fur mirb '""'"· nirbrr. 3rb 11 .eo, bir lirbr brcbrt lirb nun um bir eonnr." unlrr• 
finA ht •(J)t.Urr on, modltr ffbnrar iartfrbrittr, 11nb in riarm bror!j brr tlrofrllor; ,aui a Jtinb, Du 10irfl "'•bnGiti� · · ,• 
lloaotr fonarr iri! lr[cn anb fdjrribrn. llllria l!rbrrr lo111 dr 1 .illrin,• fubr brr ec��Girr mir .Suorrfidlr (ori, ,Dir 8aanc 
Sogr, unb mrin llotr< lrimarrrlr ���� ni&��l mrbr Ulii mifb. 3<1) i� mr�rr lDliUionrn !!llolr &ri>ir< ol6 bie Qrbr. !mir ti'nat 
fon� frbr o iri CJc[fbm•rl on bn 'j)Otfir uab lai bie •••bifdlrn 3br uulnrn, bot fir lidl arn bit llrbc Hmtll' 1• llid)trr mit l!rlbraid)oft ; srubr aw olt irll baf rrflr Jt•pitrl ,ID<nn mon i�a �6rt,• f•ttr brr IJ)rofrlfor bie tlrllfrl• 
�d J!oron anfongrn JDoQtr, flor� mrln l!rbrrr. 3r11 Iona Cla� aarlrM, ,(oau mon g!oubrn, cr b.îllr bie eonnr mit 1 tr .ţ)onb 
mrincn e�mrr& nidjr fdlilbrra. 3� gcrlrr� in tirfr llrramclf· ··�·gritfrn. llrtrofbll bodl bir eonnr, unb :Du roirP !<brn, 
lung, un� nobm b ir ll\Dcllrr un� brr Ilidjtcr nur mit IIBiDrr• boi fir fi� forlbtiiiiQI. • 
Jlliarn &•r tronb. llin!se .!Irit �inburfb arrno�loffigtr i� mrine ,:Oer efbrin trriAt lhlll ; obrr bi• illo�rbtil i�, bo5 bie 
erub irn unb n•�m mrinr urisrn ••britcn micbrr Dor. !llloin Cfrbr fir!! brr�t.• Unb inbrm rr !o [pufb, "''�" rr aur Un• 
llotrr, CDcldjtr •It lllurtc, nabm birfr lllrrinbrrung atit .,.... rrrPueung (oinrr IB :bouplung brn llltnllil ••• tinrm erbi�r 
brn roohr, obrr <inrt :t•�•• lirJ ir!J rin IJrlb mit 91!rlonrn unb brm Ufrr on!ai�rrn ; obrr brr edlrilb lirj ibm nidjl b� 
brjl•blrn, unb in tinrm 'flnfdr oon .!lom .. �at• rr mlrb .Srlt boju. fdjloArn, 41� rinr :Oonu, arbfl <iurr l•�lrrirbrn 2'\rsl•ituns, ,Ilrr !lnffbrin, bir llllirllirţ,rril, 111d (oUrn birfr !lllortr 
am lfnbr bri !B•uU\�··sct rrfrblrn. �r• ..... erui eol'l!i•, brbeutrn 1 3llj mia lirbrr qlonbrn, .... 1� r·�·· unb ..... u�· 
bit Zofbru bci _s:,rrrn bd alorrcai. ID/rin llatrr rlllr 3br frrc lliitrr grglaubt b•Dra. ••cr fabr< fort, mir b.ilt firii bre 
rniA<Qrn unD id) - �olt f<lbll lritclc mifb in bir� car lllusrn• Cirbe 1" 
blicfr - pfliicftr i!lofrn uab 6tl "' bcr :Oamr on, unb olf fie J>urrţ, rin Cl!r!ro 111clrbrl moa bie tlnjicbungllroft 
lifbrUr,in�rnr. ii< fir nobm, fogtr idj ibr birfrn lllrri rind 1 nrnnt," un� rDrlfb<i mor!J;, bal p� oar .ltorpf< onau�rn . . • • 
'llrobald)rn :or;trrf a • ,Ilie ••airbunglrro!t l" rirf brr 'J)roftlfor aornig. ,llld 

�Du ll!•f• lodlrll _bn 91o(r au.� il\ bie t�a1irbun�jfrafr ' 3R rl ni�l lllotr, brr bir illrlr bill t 
. .e"rtll Bopbao prrgtc brr. 'JI•!flr; IDCinr l!ln!Obruns grflrl llllrnn mon [ogt, bir ·lfrDr flr�l ouf cinun [lfb[rnborn, [o orr• 
rOr outnrbmrnb, unb fir bol mrd/, rbr brn gonarn llrri brr• tlrbt bof 3rbrrnronn 1 m.ibrrnb bir ••airbangihoft "" 'illort &•f•arn.. ·�"' einn ill." 

• -��� ,irb d gct�•n ballr, bnirllr III rnein_rm �olrr •!•• .IIBrnn abrr brr [lfbt tir ltrbe b•ll, "  I•A'' �"' .ll:inb �::!�
.�

· brr �onb, uab fogtt : ,3dJ 111rrbr fur bufd .ltrnb bot�aft lai��lnb, ,llltr b.ilr brnn brn D�i!R y• . 
,9!o� brn(rlhn 11brnb frl6rlc lir milfl ia i�rrn folafl, .�u louqnrlt,• !�gir �•,

r
_ 'J)rofelfor matsrflrrgrrur ll!lutb, 

uab am folgrnbrn �osr 10urbe i" ia bot �oul bri gclrbrtr• .bot b�tf<l llot
_
r mogl!dj f" · . . 

jlcn ecllrllb lOR Cioirt tiagrfrl�rl 1111b la bie ll!ribrn brr .S&s• . .3� brflrrr!< �o Ud şnadJt �1dj1,". ODIIIIOrfdc bd • .1t_1nb 
llagr brr ll!ofr!jrc Drl lllrafor oufgmDDIDirL Dont brr eru i ";'bra_; .abrr rl !11 •bm, 11111 rl m1r fcllrr�r, rbra 1• moglul/, 
eop�io, lllrldjr ••• lr�r. - �ort DI09t ibrr IAgr Dcrlingrrn bit Grbc unb bll I!Bdl b�r" bir ••&rrbungl!ufl, ·'" ouf 
- ifb crloagtr a11c •cnnrntttr, bir CDilnfrbrnflllrrl� linb, ura clnrm l:ld)frn�orn 1• b•llrn. 
tlrtfrlfor &U llltrbrn. ltlr�l al[o bir Dirbtfunft, Jtinbtr; fir ifl .ti• fi :l)u bat lm Jhran arfunbrn ,. 
bit eprodjr ber llagrl unb eonrt frlbtt.• ,!d) b••• ••III bu Glr�rnt�rll airllt hrln a•funbra.• 

,llotrr, • oahrlortrtr rin Jruobr, ,llurr 8rilmmig1rit allria ,Unfnc lllltcr glaublcn boran, unb JOrna bal, IOd !)u 
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bo Dltki1QII1 atotr llirr, (D . mQr�c bcr .I!DTGII bGUR QCfPTO• bi4cr gtgra Ilrinrn ,Saglina, OII l>ria lJotcr bomoll 
�cn �·�•n.• :tltdj �nbdtc.• 

.:Dor .lttron fprldjl nl"t ooa 11lmrrllo. 8l(djtt briio ll'C• .:Dcr froftf!or frn!lt brn .l!opf.• 
niger iti •• �··. .:Dirfr eoradjr in m<inrru liRunbc lrtl :Didj 11 

.lllcr �ot :t>ir bitle Cllrunblatr brigrLcodjt l" .fdjrir hr l!ouncn•, fu�r b1r :Domr fort • •  tJore nnlb, il\) miU :Dil 
aufl 'llrulrrllr gc�rodjtr 'J)rofrl!or. Wr•s• oorlcgrn ; .\:>ob<n bir Wroucn cinr enlr 1• 

.!!Jirin !flrubrr, �rr ou4 iJronlrcidj auriicfl4rn.' 1 ,:;Jp ti Ot�glidj, boron &U !mtiftln, mrnn 1110• 

.3<11 ••nnutbttc el ., •• 1, bop Du ual bir triil!eri[djr lcnnn• 
llllf!tnfdjoft brr Un�loubigtn uortrugll. lll!rin .ltinb,• fugtr It .3dj urrlongr Drinc liRcinung uab !rin liompli 
mit milbmr etimmr biRjU, .offnc Dclnr ilugcn t<m l!ilfltt, eoAr miT, �nb biC !Jirinungtn nidjt liber birfe IJr�a· 
unb orrldjlirBr :Drlnr Obr<n oor bir(rn :J!uclll oiiglcilrn • . • lbrill" l  !1\rjobrn llinigc nilţlt bicfrlbr, ••Abrrnb 'llnbrr 
:tlu bill Ilrinrn .ltamrrobcn ria <llrg<nllonb bd 'llrrgrrnif[r6 orrnrinra 7 l!ijt unt bn .ltoron nidjt bir i9rtlb<it, O&rr 1 
grmorbrn, :t>u muOt n>ibrrruf<n . . . ' 1 15lcgrnPonb 1• gloubrn, ,.., mir moUrn 1" 

,911rnooft,• !ogtr brr .SoAling ntit u•tgrbulbi9rr Cll<bcrbt.• • '!lDrrbing<i",  urrfrelr bcr 'J)rofctlor; .bd i� l<in Q 
.lll!i�lr jn>i[d)<n brm etod unb brm IIBibrrrHf." brnUrlitd. • 
.:Jeli babe mrinr 111•�1 grtrolfrn.• ,!Jlun gal!" [oglc emi eopbio, .n .. nu m•a bri Dir e.IJtliu n>orrn iibrr bir errritfrogr gtl�rilt; t�nigr fo rcid)ligllt \l'r•s• \l'rcib<�t �or, !• gloubcn, mal man 

"'""" argrn brn .!!6gfiag, onbm gcgcn trn 'J.Irofrftor; aUrin 1 unr n>ir uirl ntr�r "'"' mon bri ciurr ilr•s• uon untng 
brr Sd)rfb rirf bit bri brr elj)u�c o�tgcll<Dirn D itnrr, unb 1 nrltm JntcrrfTc, mie b�t, torld)r bir �r�oll bn Cfrbr, Nt 
gob i�nrn frinr !tJrf<bfc. mcgung bu eonnr Unb btr l!i!lunr �rtroifl, _in (rlnu SJiri .Ilai .llinb brbarrtr im etiDfcll'"•igcn. unb brr ed)ri'll J frci [11n ? lll.'•nn brr .lloron in b11frr .�infr<\11 ni<\111 9 
gob _ba4 1ltl cllrn ; rli!Qfidj olfnrtc Poli bir :tbiir, unb rinr rcitb• 1 �at, toin� Du bcnn br�<brlid)rr unb rorifrr [rin, ali 
gtflllb<lt Xlonl< /rol ih biR Saal.• .lloron 1• 

,!lloll [ti Qtlobt !" fagl< trr '}lro(clfor, inbt1n rr ibr mt• ,:Drr 1j)rof<ffor tourbc bei bicfrr rcribildjrn :Dia 
a•orngin� : .ecu i Sop�io �ubrl miel) mir ibr<m l!lrfnd)d" a••! D<tiVirrt.• .:lei) tcntniC, um ••• Dir �cn !lluininr (brr !llortrn) 1• 1 ,!Diogt :Dir bir[rl 1•• l!cbrc bicn<n", !•Alt [lr 
[otbrrn. (eo nrnnl nton tin l!ludj 'llrabi[djrr Didjlungrn.) ; l&rggrbtn, ,rin onbrrmal buiN"mrr !• !<in. llilol b 
'Ubrr (agr mir, 'Rid grbl birr vorl lmarum birfr etiide?' llii&l•ns bclri"l"', fiigt< [le binau, .fo min idj ibn mir ,l!.liBjl l>u mibmufrn 1 nod) !fi el Stil, • f• li• bor '}lro• nrbnttn. • 
fcf!or. Dir edjiilrr rirfrn: ,1!1 lrbr 1!5rlll eop�ia !• 

. .'ldj, !Jiobomr", fogtc hr 'J)rofcfjor, ouf trn .!!ogling ,Drr 1!5d)rifO ilbbrrbonoon murb< 1•111 '}lroft!TGr 
JIIQrnb ; . f•b•n eir bitlrl .l!int ;  ,, i� dn lllud)lo[or. Or tirobi[djrn �··P· rrnonnr, nril hnt lJrrl>ol, ir�rnb Il �OI Gloll grlâ�rrt. (ir bt�IU�I<!, bof bir Qtto fld;) um bir 'ilnbruf !U lr�rrn, unb brr !Udjtlo(t ed,liilrr lAm in 
€onnr brt�l, bop Pr runb ftl, Unb bAj for ... � .. aon <iaer eprriol•edjufr, rro DIOft Drnlrn Ullb (ogtn lonnlr, b•l 
edjlonar umgt�rn ' nod;) DOn clntm Od.ll••�··· gr�U<n lhbr fi<ll ... bir eonnr brt�r. liurigr .8cil nodj�tr giag 
ID<r�t.• brr Slrgitrungf • l!lul\)�rulfrrri cin lilrallntorbudj bntor, 

.:Du loJI i�n out biclcm !!lrunbr brllr•frn 1• lrogll tic mtl<!l<m fo<ll in Wr•a•n unb 'llnlnlortrn b11 rinfalf!flrll !llt 
Dom<. .Unb, lai f<O<n mrin .ltinb", ocr[r,tr ��. fldj IU , lungrn iil>rr bir tiPronontlt unb l.llto�··��it brfanbm, 
brnt S!lliiln 10rnbcnb, .Du b•fl chDd !!lcffmt n[onn<n 1" · rinr lllrrorbnullj] bcf IV!iniflrrt brf blfmtlidjtn Untrrri<!llt 

.!DI.�om< ' D<rlt�lr " mit bt .. rglrr etimnll ' .mrin f•bl. birf<l !llucll in .n. edjulrn <inaufubun .• 
IBrubrr il! ouf rintno !•ubr 1uriicfgclrbrl, rro, IVit rr mir 
{oglt, DlGR bir rlnlfnnuna ODR rinrm etnii !Unt Ollb<rn Dlilit, 
11!0 DIOII bir eonnr Rlll'OA<D anb bir lll•fl•!t brr Qrbr �IOI>o 
a<!lltl bol, 1vo rin �'rop�rl, !llamrnt !Jir .. lon, rin Cllrfrl enl• 
brdlr, turci! mrlcl!rt bd ll!lrlt.n, bir Qrbt unb oOr Jtătprr li<ll Drrntjgr lbrrr Jtro[t unb 11!adjt onjitb<n, unb fidj in 
tintr voUfomn�tnrn Sjcarmonlr binrn r:inanbrr •crrt�&i�tn unb 
bti'DIQtn. Um tlit eennr, IDÎt Ubl ibrrn eult4n, �rrugu lil\l bir 4hbc, tic 'J)Ionctru unb brr lllonb, mir rin .t>unb 
!<intRI .\:)rrrn folgt. :l)(,(rf eol!ttn '/41 ntiT Dtrnilnftlgrr unb 
ber C!lri>•r Qlune• angrmciTcnrr grfdjuntn, •11 I<Dtt tltnbt 
'll&rrglouh uoa 0<!11•narn unb Cdjfrn, IDfltllrr mir lrtt rr• 
biirmfid;) uorfommt.• 

• ei• lrbcn, llllobGmr•, ritf brr 'lllllfrf!er, .mrit cnlfrrnt, 
·� !" bcrturn, brhorrl rr bartaidig bei [rinrr llllrinung.• 

,!ilbbrr�omou•, fogtr bit :t>onu 1""' 0djrilb, .ninnrrjl 
:t>u Di<!l """' b<r ��<It, mo Iltln t!«rrt :l>id,l mifbonbrllr, 
"'"''· anfhll Ibm •ri frincr tlrbrlt 1• blifm, :tlu lrfrn unb 
lcllwbrn lrrnl<tl, unb Dill! brr :tlid)llunft rrgab� 7 lfrinnrrtl 
:l)u l>it�J bt' :tagrl1 IDO lfll Otrobr fUT rtfllftn .!Jrif onl01111 
UDI brn brrritl aufArbobrnrD 8tod bm (lil>hn :l>riad 
lllolorl 1• rntminbrn t• 

.111 gicbt lrinrn Saa in mrin1111 L!r�cn, 110 id,l 81r nilflt hl10rgcn s•l•anrt �d•", vrrf<,lr '" elcfltil�. · 
,ll!lo�l•n !• rratirhrtr li•, ,:l:l1 tonadfl •••te ftzafnollr• 

nas 3Deonenfien, 
obrr 

q[n l!lr�ldll ia N llrflntca. 

l!ldllot ••• ,..,;,,. � ...... 

eo b•ll bu �crr brl (limmrll llnb btr llrbc 1 
llrfergt, bo• bildjflt llltil�rit l�nrn miri, 
!llllr bie lllrfa�r fiir li• mmirbtn mrrbc, 
Sr 1• acrlimn ciuli bd fozo�irt. 
Unb mii brt Qlloubrnl brillgrr lllr&<rbr, 
Dlc bat Cllrbot brl 8dj6pfrrl innig pritl, 
Du�'Rianbtlltn fir llbcnl bllib'nbr 'llurn, 
llata6dt bol etln fn foi.r frocl!t ,. f�f�Aacn. 
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au Jtd�rr l!uft tot �� ��· �imauu lll�lc 
!Rod) jcnc nPrn ID!cn[d)cn ubnso�cn 1 -
ee flll!g �It ltag, btr �C�fl lhg RIU rtid)IC1 
illllb cr fie jldl un erllgleit umflol!en; 
Unb �icg bec :t��u, boB rr bie IBiumrn fcu41<, 
�rrob mit fclnrm �imn�rrn�cn Qlcnal!cn, 
60 IDiallcn i'acn taufcnb ,Sa�btr•8tilltD 
lloll Slirtrrf�mud' unb 181un�rnbuft aU 18ctrm. -

eo ",.,, bcr erjlcn !ll!·•flll•n s••i•• 2rka 
!111� tlolld l!luajd) auf i!iebc nur gcbaYI ; 
i>Gbci 6cgonn i!Jr Qlcljl rm»or jU fd)lllcbm, 
Uub r•fcll verb an� tr, 1141 cr ringf gcfd)aut. 
8un1 lRiofrn•lfortflll<ill brong n o�ne tlcb<n, 
.ltrin .Smdfr! "'ar�, !rin l!lliptn in i�m !out; 
lh flog cnrpor aoll <llloubcn, �otfcn, @irbrn ! 
t) mor' 11 immtr, immcr (o grblirbrn ! -

Ilod) od)! ld)on �ortr Dotan !cint ed)",ingrn 
.!lur \Yabrt im lJ!oumc bro�cnb tulj!r[�onnr 1 
llr fa� b ie Bc�n •ebal, f•� l(lr lRins•• 
IIJlit all' �1111 erolf, an btn �· aun arbonnt. 
�irr �olite cr: rl 11rrbr i�m grlingcn, 
eofun fcin Wlua nur fclllcunls uab gn»onbt ; 
Unb lil�n ocrlraurnb fdacr �6"rrn erorfc, 
e111ritt D�hr EJOI!mcn cr !Ulii �ntl<rn l!!lcrlr. -

lllir cr'l aollbN�t, bU Uraefr- beniiorn�. 
Cfrji�let unf lm IBilb rin brilig tlucll : 
tim l!loum br6 !llibrrfpru�· ••• ed)langr fr,mb, -
eo rid� unD ii'lr u bon !lli�nfprudj. 
i>rr i9lenf�, �il(lrr out <Jlott ollein r.4 flii,enb, 
llrrhnb fidj nun frcimiRig ntit brnt Wlud), 
Uab lcrnte tol�$ in Jid) oii Doppcl•iBe[rft 
i>ra Unlrrfd}le� �d llulrn unb �ci 186[ra. -

<leftfjt�en �tor·• t - Umfenfl boj Vlrbo guUrr, 
\tab \'ilul unb Wrurr tlrr&u oulaufrnben : 
Umfonfl * Jtontpf, i�r .!lorn ; - bcr Donner rolltc 
lllrrarbenf fdjon :  bir lt�or •••r nidjt au mmbcn. 
CII 1141 grfd)c�n 1 - ��� !!llrnfd), brr �crrfd)rn foiUr, 
ea� nun im ertobtn Ici ac �·�•il rnbrn 1 

Uab rr - brr lfrbe �6clljlr, fdjoatlr .Sier 
eprod) nun au Cllott : .id) flir�c arid) oor blr l• 
fU �tor aef4rrl1 - .ltrolt, eld)tr�rit im eeia, 
Dd 1!orobirl - ocrlorra b��rcll llmpllrua! 1 -
Dic euftbt fd)lilll �19 ift ben !!R•IIfd)cn•IJiei�IIJ 
:!�r ftlarcn eorar, !loiiiiBrr 1010 Srrfloruna. 

.llum .ltourpfe trai g'm Vluf(djlllung unt llrbef�·n 
3��r�uabert DU! 3obr�unbcrt bcr lllcr�urung, 
Unb �intcr Jtummrr, !llllcifel, tineti unb !!lor� 
!IDid fiiii ben !!llenfdjtn grouenaoll - brr S:tb ! 
Dodj o� �� gtcic1;) in fin�crn IBonbcn ru�lrn : 
lfin'd bllrb Juriic!, bcfdj",id)tiarnb ibr Dlleb ; 
�m eulrnbril unb l!ic1;)1�ur0 ollrn (Jutrn, 
tlll ed)wf brn 186frn, !o in Daronl !lli(l'; 
U11b blrfn ltroft liir .{lcr!<n, bir ba blutrn, 
3ft : bie rrbob'nr, goll lic1;)r 3bu, 
Dir r111ig lcbt oii �immlifcllrl lllcrmi<!ltnij ; 
eir blicb jUr0c! ben !1Jir11f<!lro JUDI (lrbicll'tnij. 

Unb mit ibr blir&, •••• feinc lllodjl tonn ranbra, 
Un� moi um!onfl brr .!'lrit<n•errom umrop. 
11!og ou� ber @cib in oOr lllinbr floubrn, 
Dtr Glrobflrin brob'n anruiltrrl u11b brmoofl :  
<1 1  blirb b<n l!llrnfc1;)ru no� b n  llrong !Ulii (Jiou&cn 1 
III bllrb bir l! iebr nodj oii �inrmrllrrofl ; 
IU blirb tro' !llo fboit, 'l!rglift Ullb l!lnlrUung, 
:!:ro• 1!'•11 unb :tob - bie �offnung ouf lhrcttung ! 
tl mog uni tiUcn bir[r .5')otfnung Dlii�cn, 
Unr ••• bra•iPrrn unfrr �tbrn Iona ! 
l!llog Nnn oul .lfiirrrrn ou� bit 8iinbr f�r��rn :  
Drm brffrrn 3:bcil< n>�rbe �·rob nilllt bong. 
l!ojr uni im .lf•llll>f< fur bal 2ilbr crgliibrn, 
l!lil unfrr lllri� bit ll'injlttnifi br&"'""� ; 
Uab .Suorrfi<llt oul (llort [ti in uni trgr, 
.Obglricll u n 1 unrrgrilnblid) hin< :!Brg r !  -

Dod) rinrn ecl)lrirr ",;o idj lr'o brritcn 
tiut &rorl !J•�rtoufrnbr unb ��>ubl nod) liingrr; 
'llul .";;•mm•l, .!)an, unb 'Jlorobirfrl•llllritrn 
ijii�rt '""' 1" ftturr !llrgion brr eongrr. 
�br mlijt mit ibm bie llllrn[<brn•!!:la�n 6r[cl)rcitrn, 
Die <brlll sera�· un� brcit, tb<ill lrumm unb rngtr, 
Unb II!D �·�� l!irl!t, bol� tlunlrl ru<ll umair�t. 
�icr fd)lirjt brr !Jbronrn l"'ritrl .i!irb. -

Uortrag 
Dtl .Otrrn 'ufcfi'orl IRitttr ooh � n 11 te iibtt 
"oltr IBouatfooca", gc.,.,ftcn oat 18. �Jtntbcc J 801 

ha r. '· I!OII,ltr�nif�<ll Snflltut ,. IDim. ·> 

Elir •Gbrn fi� notdrlid}rr lllrlft, noc1;)brm Pe ibrr Gl6ttn 
ia birfe �obrn IB�umr urlr�trn, �•nn oud) on�m, QlDtlbeitrn 

"J Wol b"" .err•••••Rf""' 19..,.'1•11' "'" .3aunrr ih 'IUim rol• ne .. IDGI. -
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i.nlldjc e.flolha in �ilfcn l!lium<n lllo,ncn UD� 'awfra gt• NI �iu t!ltltllca ni�l nfOIII IDUrbt, fina t'tr IBalb ..,.,, 
�·�• anr noa11nllilll JDnrn rl In (rnrn lliumrn minbtrt an au b&inrn, It bal aamrnllitll bie lfliumr, bie •m iiu 
ClliUtu, ia bm Cllcbiili�Jen, In �rn 'luca bir lllfcn, bie borin eaumt brllclbea lhnbrn goaa buun JDurhn. Chtl ba III 
l.u 1!.\o�nanqtD oufgrflfiiOSrn .. ha. bta lfinrDo�arrn i�r IJr�ln !Iar unb ror fingtn ll'irbn on, 

Dic •11111 finb i•nra •11'" brlaanl, r•eill oul e��Jolcl• 1lbrnb�ru' an Bl!orio l&utra au l•ff•n unb un bo on ID 
{)tort, tbrill ••• brn srrmonll!lltn, r•rill oitDci�t aui rngli• bu lmolb witbn arun. 
fdlrn eoe••· IDO bir lllfrn noii! bit bcutr tia< bfbtultn�t CII lltAI ia oarn blt(tn 6agrn ... �rb•ft rlnr 'Jlt 
Bloar (plll<n. 111!11 btm einltn bu patlifdj<n .Stil, rDrnn Drr lll!alb 1•911 IIIJ !UDOT lann !tine Untbrlidjrtit lribtn. 
1111 midj fo oaltrillcn bar!, mit btm GintrtltD tii mr�r '""' in ll:�ul tin !Dlann, JDtldm fidl oul llllltdjtr 1!.\tlfr 
'llr•hifd)<n hn !rbta finb blrfr Clllrnfagrn arr[ciJrDunbtn. I>it Clrbr rind !llalbrl gcrirtr unb burc(l g rJDiff< edlli!llt 10i1 
ttfrn, �it lllolbla•Afuutn, rir tirrli�rn mft brn golbgrlolt<n in brn IBcft• bir!rl lllol�rf 9 rlonglr anb ben rigcnlli 
.t>aarrn, !inb grrDitlnnoaffrn rinRrlciJrum,fc unb rl r.nb gtrD6bn• fligcntbiimrr otrbrinstr. 9lun lon11n bit IBcibtn tin mal 
lldlt lllaltfrourn baroul rntftonDrn. Dirf: lllolbfrourn �nb f•nmh'n unb btr ����răngrr mar im Glcfiiblr !cinci lllrf 
un DDrn ongrfrha rrl{lt bilNciJ, m•n�mol I•A•• Dtrliibrrrif!ll. !o ii�mniitbig, bai rr iobrm 0• btfti& mit <in•ntrr fir 
Rllrnn ftc fi <Il obrr ll)tnbtn, "''"" �· ben 8!01rn lrbrtn, bilnn . oulrirf;  unb ll)tftn brr ll!lolb ni._t mcin lfl, JDcnn cr nidjt 
pnb fir b.\81i._, ibr �•n1rr !Riiclcn fcbtinl out l&umrinbc &U : !Rr!llllrDtgrn mir Atbbcl, ro foQ tr orrftnlrn, unb laucn 
brlhbrn unb tDrnn riu 3,;grr, rin rrdjtrr !ligrr oul brr altrn 1. rr bd oulgr!pro._rn, !o rntfl<bl rin ungc�curcl Glrtifr, 
licit ••• tin lot�·· lll!albmri� firbl, fo !irU rr IDÎtbcr ••III rntlhbl rin UnrDrttrr, •• brbrt bie a••!• (lliAinb, il· 
alrrn 1!\rou� et•bt unb etcin ""' brr lto!lflt unb f�logt Plir!•n ii&rr rinonDrr, btr QGII!r llDalb finit in rint .Il 
llrurr, brnn bal lann fi• nidlt Drrtroscn unb fo 1oic cr bd br:•uf qucUra bir Gluvii(fcr unb bilBcn ben a••1•• llldb 
tbut unb ra�ri noei) rini•• llllolr oulfpud!t, JDirb fie omvirrl ibrrn iljlut b<n tin. 
wb airbt fiiii aurul. eol�rr lllilbcr, bie in emn ••rfunlrn fin�. � ibt r 

Sir .,rrtrn ron brm, '""' ictl ibnen oorautrogcn bir :torol unb in �" e�"''i' moniAI•dl• unb rvcna tol !11!• 
llbrr boor, moa._,, JDunbrrll� fintrn, aU rin �d it! fa bat r ·d;Jt b<ilcr iR,  unb '""'n bie eonnr rrdll Il ar l!llcint, 
SnltrtiTJnlt an bcr eogr, bat fi• fantaflifd) auftrlrt. !Ditrl• ftcbl m•n no<b, \NOn •••• oul ttr err r;brr, bin unb toi 
JDiirD•A il! ••III tai, b·l monciJcnol, tDcnn man aacln lm in brr :tirit bir C�ipfcl ber 18oumr. 
!!.'albe ift, JbtRR fid;J !rin lllinb btJDrgt, IDiiln !cint l!uft jitbl, 3bntn !IBrn JDirb aui e!lloldpcarij .!l!oc�<lb" brl• 
bonn ouf cinrnol tin &rltiA•I !Jmiu!cll in brn il•ua11n rnl• fcin, b•t bir IBirnrnrDolb brranriid!r unb baj bnr� tot ! 
f!cht, rDic tDtnn bie 11\lonn, bie 'ilr1lc unb !lrDrige gcr!ittrlt anroid!tn birf•• llllalbr• h• brlti&• unb lcibrnfcllal!lid;tr / 
JDiirb<n , tDtldltl �rn 15rtrrtfcnhn fciJ•urrn mociJt. lllobrr brf W!achl� ungr�tutl trf<IJ&ill<rl JDUrh. lllrnn n>ir e��Jc 
lononot nun bir!rf f!troiu!dl 7 .l>oOcr, JDtil in bicfrm lllolbc pcarr lrfrn, JDrnn mir �ieiel Srourcf�iol  bal rrflc !VIol 
rin O <in brbrurrnb<l llnrrtl)l A<l._c�rn it!. , fubrrn 1• brn , fo Rnb n>ir ton �irfrc fdlonrn ::lbtt , 

eo if\ .;., ISolfb in e�ro.abcn. �n tlcfiDI IDo.lllt """' . Bd;)rurcn rinrl �'Qr4ntn dnrn 8G"B"" !BaU) �Ctllnriirfrn 
rin crm<r ,, •• ,�···· mit ftincr IJamilic. ,,. .... ,IDr .!Irit frbrn, ubrrrolciJt. :Dirfr eagc Qtb<\rl obtr ni !III Scllalrho 
l'tl .l>rrifiajo.rogtn .ttrltgrl, lfO man leincfiD<gl jDrl Ulii• (ei grbiicl nidjt CJnglonb an, (ontnn �� it! in oara �trnl 
a•A•ben pTlcgtc. !llun Nm tlol!b•utr qlng rf !cbr fd;tlr<IJI f�en l)l,oncl on�rritcl. 
nnb ra lam ein fll.\rrbcr unb f•gtr 1'' Ibm : �in b•fl bu an eo �rrr[cllll im 2•�rc 11" jcnrr Glraf, brflcn 91a 
eilbrrlinqc, IDtrrt eolbor. !V!on b•t b•l QIID�bnli<IJ< Qlllcl JDir nldjr mrbr miffrn, bcr ·��� �il llitmarfiiJ<n, Ne fr 
�cr llllrrbcr bcnlibt, lll!rin orrgefrtt unb brn �OII�•atr bt• .l>itmor[ciJ<n untrrjod)Jr. Ch JDObnlt auf tinrr P<ilcn IB· trunlrn grma�t l 11 II)Gr ennr t•• l!Brrbrrl. - lllit " .l>ir llitmarf!llrn .. oarcn, - cin jrrirf illoll, - îbrr \llli rDirbrr 1" fi� lommt, brnrr n ni! on !tin lll.lrib unb an !rin 1 trn mirbrr nball<n, lonnlrn abrr burciJ bie!tn Olrafrn r 
.ftinb un� tDirt un bem lleblrr, bm cr bcgan�m bat, !o cr• ba1u grlong rn. 9lun b•�rn fie P� unln tin•nbrr orrbilo 
grilfrn, ro binguifrn, �•8 cr !icll bcr llcr�!llriflung nibro t unb cln groh• ll•tl angtDrbntt. 
unb rnblidl baS acu Q<borrnt .ltinb nimmt uab bamir rl nicllt lfiniR• llntraurc uo ibnea aing<n binauf aum flort 
lang!am ttrbcrbr, in rinr e._tuclll binuntmeirft. IJon brr m•clltrn iba IIIIÎ�. Dai Bel! ging tor l•cb· Ilie lll!anafc 
etunbr an muli, fo lautrt bir eogr, blcfrr illlona .grlllcr•• bn Orilrn !llurg ... ar, aud! babti fcin, taf briJr errt11 
bd ifl rin .!lritJDort, "'rlciJ•• im lllolrt iiblicll Iti, ODIDO�l •• ll:�•il, brr Pelnc 111•<11• b•ttr, unb JD.I�rrnb nun bit !81 
in bn edlrilt!cr�d;tc nicllt nrlommt unb !o olt cr nun D<n DcrDobnrr auf bn rincn ecitc �cnrntn&oRrn, babra fi� 
lli\oiD turcllli••t, fo olt hr iljlu!ll, btr auf ibm ru.t, Iba l .l>itonar!lflrn A••! in griinc .!lnulgr grbiiOt unb jrbcr ci 
briinac, turciJ bta lllal� 1• !ltrD<ih•. lingi bd h•D oor ibru grojen t:fl m•l griincm !cub< DOr fiiii grtragrn, Elo �no tn an 1• rroufrln un� btr lllolD !o au rauflflm, Daf ltbtT �iaaufa•A•n�tn. !Bie fie l"m ')f6rtncr lomrn, lollultn li< 
cntf<OI baton rilt. :Ditmarf._cr IV!un�•rt bit lllortr : .Drr !llolt, brr lonono 

Urbnb•upt li<bt brr IBalb bit Cl�rll�lrit. Da IDGIIII Dic lll•dl• loiuft rntfrit hton, IDtil bie t8iinmc in tic s� 
in lll!irttl•lliranlrn bul frommc �ungfraucn, bie rcloll, ft�r elnbringtn, fo bat bie :Ditntarfdltn IB•fii un bn 18 
rei !Il JDGrca. .l>irlc SunRtuum tcrflll ·nltca nun tincn lrllr aaomrn uab � .. flrofcn •I••••I•Aitn. I>d lrDtitc lll!al rr 
grofca til4tb, btn f<c brfatlcn e!arm I>orfc. Il .. rorf '''" bct ��'••! ft!bl! bitfd !DIInct an ; � .. ftlbt tDitbcrlabr 
ona uab Durcll btn IB•Iit bi<ftt l!B41Dcl '"' i�n1 gc�tllrn. :Ditmarfct•n frlbf!. eir 111urbcn in lltlg< mt.rrrcr lub 
:Dic brri frtmmm !.lungtroucn fl•arrn aar cine cinjiJI• IBtbin• lliJat.-n, bie fie auiGbttD llbtrmiittig, gar 1• !ref unb '"' 
gung, nimlioll bie, bal mit bem Untcraongc brr eoanc ac• rnbli� na� ber etobr .lait. 
lhttt rocrbcn moilfc unb bat bie !fiiii frlbll rin banrtarcl Dic 18olrQ11' Dcr ecabt .taib faanlla bir �ITTn • 
.... clara Cllnrt an !llari• bctrn roaua. balfltcn ficll, """" JDir , ... Dpfn briaacn, rotnn .,,, Ici 

I>î.r Clln•obncr oltcrno(llnra bitle 18cbial!'lns ft'r grra, cnlilfcu, ill rf im erunbt Ulii bcffcr, roir blcl�rn una (11 
.,,il !it r.rint .lollea batoa •• ttca unb !le lcidjt ••l .. f6.roa aa, ali 11111 loflrn unt a<.mtn. 
111ar. 11!11 aDu elalgc 3o.rt lcrgongcn .. rrn, llllfb<a D.lt eic ttranfloltcn alfo cln srtfe• 61atlm<bl1 1110 alld 
2c.utr ia Dirlrr llltairbung Ioa anb tngoltca birfct 1lbmbli"' .ţ,llllr unb IJilllc torbonbra ••r aab "'"clld ealbn••l • lea ••cll unb nodj uaD fi••• bo, DA�ttD bltfr IBdiakat �ni bra Dihnarf..,. nt bir iuf,.,. llklir hnujt •uDr, f• 1 
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fi• �utr•t raum i�ror eiunl mtbr 111i�t!g n>mn. ��rtnb bir bolii 3tbrm, �,., nur �Cbll!<Qf mit �"" l;4liM �rftrotlt, 
bfcltl a•f�•�. brf�b! hr <Jrof, btr gtn> i lftrmoj r n bol lRtGi• mv;C\)frn n1o�tt - n.ibtr trorttrn. - !Bir m�!!tn 1111• �ltJ fffr 
mtnt ubtr bie Umg<g<nb vPn .ltoib au,iibtr, ftintn !lllinnrr tin onbtrmot oorbc�oUt�, tlllb 1uri1cf Jllm ligfdrtfdltn �l'l'tlfi fi<\1 tbtnfoQI mit !Rcifig au umht1Utn un' ,Sruigc Vot fie\) bltfir ::ltilcn Q rl•ngt�, nomti<\1 1\lm gtgtnmhttg<n 6tonbf 11'!'1• 
�trjulroAtn unb mit bit l>itmorfd)•n iu1 6t�<n 641n••uft (rrtr 2anbmlrt�f<1)*. -
ll!ortn, fom ••f tin !Nof rin monbt(ntnt !!!lor�. brr fi• 1• bt• llnttr o!lrn ruropiiifljlrn eroatrn nimmt in �"·� •uf fhirl_l n1oC\)tr, b;8 ftt niC\)t ll'ltjinnun� grnug �olttn1 1• i�rtn �It !!onbn>irt�IC\l•ft, brr l!ngli[C\)< �it tril< 6trDr rin. - Clna• 
l&lfrn !U grciftn unb .ne in tintn Wluj, btr bort flirOt, 9'' 1' !onb, bit eul< bt' !!lltitbonbrtl, bol l!oa� btr ovfgtb<�nrr• 
ttitbrn murbcn, in mtlC\)tm r.oo um!onltn n>ă�rcnb bi• Utbrlo tltn 3n�uflri<, �·t rro.brno , bot rf in NI f<&t<n l><i<DnltU gu lJitt<���tl'll n>IA'l><n. - frlnr 1lh btiltr btino� uon bir �il!tr �rrminbtrlt, nlr�r al� bof 1 :t>opptlll grltiPtt, '"of QDr onbmn e;n�tr bfl �ltatoacnll. !!lld 1[1 mo� f �rr <llruno birfrf b<rtliC\)Ia ll!tjuUot� r

��l�tf anbtrrf, olf bie Oqru�una un� !Brnlil••B &mrdNcn• 1 liC\)tr 'ilcfrrgrrăt�< un� !lll•f<l!intn. IJ!ur butd} !Bcnu�ung jiPtcf• 
mi§iQtr uaimn 2onbrforrfl&ltniflrn tntfprtlţ)<nbrr !IH•IC\linrn 
llftb 'i!cftrl1>trfj1UQI tonnrn 10ir tintr brf[<rn .!lutunfl tRI9'11<R' 
f<bta, un� nub bonn niC\)t oGtia ouf b1< �oab• un� .3ug1Nft, lllit bifl)rr - ••Atn>itlrn. -

.!lur !Jloturtroft miiffrn ·�lr grrlfru, um niC\)t turC\) bîc 
tigflljl jUnrbnHnbt :t<5A�rit unb rir hrrtrirbrn<n 'ilaforb(• 1 rungrn btr bitr!Onbig:n 'ilr�titrr, cut brrf:.brn e •• ,, n·�·· 
au bltibrn, oul brr t infl unjrrt !tlittr '""""· -

(.fin Qllucf ifl el, bop brr Ulrullbbrfto burC\) beri alrrlu Jl Nt \!trb it61r4ftr ftit \llufbrbung btr \iro�nr, nidll, n>Î< bicJ 

lonbwirtbJdJortlid)rr �ritrng 
••• 

MORITZ AMSTER. 

in Ungorn brr (ioa, brmit�•AI ooor , cn <îlrfrUf•l>4frtn obrr Glrn11in�<n AU l>trpc<1)ten, lonbrrn �ciljttnl�tif� aUcin brmirt�· 
fiii• fii! ; abrr un�I<Jti�lid} blnbt rd oon ttn IDirqlw toC\), 
to8 [it ibr .\'>allpfoUAIUII <r! nitlif GUf bit ltl:rbt}jtrUIIQ N� 
!!lob<nf rl4itrn, unb in brr 3brr l tbrn, unfrr !!lobtn fro lnif• 
ris g:nuij, 3oh<i<brnlr< '''"' <irl•o brbout ;u mrrt<n in Dr.J 
u�• tir ltl)rorir lo n>it bir 'J)ro;if !BIIotifr lirfrrn, boi bir 
.lleoft brf ll3obrnf trfljlopft n>�tb1 '''"" b:mfrlbrn 11id)t tin 
'lle�uloolenl aff a.r., srbotrn morb. -

:t>oC\) trir mo arn �oflrn, bo; jcnr il)l;inn<t, bir !eibtr 
Jll>>r Gtrtinjrlt boflr�rn, brm !Brifpirfr bt� fur NI �•nb (o 
frii� �·�ingrfd}itbrntn rbirn ·�1ror.brnltn brj lonbmirl�f�oftri• l d)rn �mini ţ):rrn :t>r. :l!illtt �. 'j) r t r o m i q  folgcn, nnb 

3n ltlntnt l!onbc btr !Dionard}ir itl bir .l!onbmittbl<ll•ft, mii !l!ol� unb :tb•t eintm grbti�lidltn \i«lfdirritrn unfrrrr 
�Îl �0<11 bir €5rtit tintf eto•td unb [rinrf !IDoblflOiobt� i[l, 'tlgricuffUI CIIIQIQUIQI�fll INtbtn. 91atntnl!i� triDOiltll IDÎt 
out rintr 1• nirbrigen eltuft, olf bei nnl, unb bod) fprtC\)rn l birl oom Conbn>irtHC\l•fllitţirn IUirrin unb {rintln frbr <btrn• 
f8obrn unb .lrtin1a .\Utbtnt .l)obn ; in�rm fdb{l bri birlcr !!lr• tottlb<n 'J)riiftbrnttn, u. 1· um(o mhr, oii <r N)u brr"frn i{l, 
tDirt�[C\)Qftung 'I!Ur' Aicmlilfl gebtl�t. bit gtbrgttn !IDunfdlt unb l2lr�urfniffr in trr It� o! )U mlinrrn. 

!!lliibrenb ilbrroa bur<t brn UntfC\)n>ung btt �oturm!ti<n• 
fC\)afcm, ouf lt�tfoC\)tn unb �rf>btungtn grgriinbtt , bnu 1 .�crtilmmti�cn• cnlf�tgt \CUrbe, ocrbarrcn unfur .@..tnb4(tult 
mtt nur mtnit�cn �hatnQQnun brjUgtidJ l'tr 11grocofircn ii8c• 
n>irtbfC\l•flung �ti brn tingtTOuqtltrn \1\emo�nbritrn. -�C\) g<bort !tincflllt9  f '  )U Jrnrn, bit bur<l) brn G\Jon1 
brf mrurn gr6ftnttt n>trben, III !Bu�trn Obtr brlftt ouf brn 1 
�o<j)f<ţpuf<n oUtin, brn !IDeg jU rinu rationtUrn !8rtoirtbf�•f· 
tung au [cbrn gtoubrn ; abrr au� nid;)t 0u :t>tnjrnig111, bie  fiiii vot>• ibren angrlrrntrn Cl!rnnbfii�rn nir  rntfrrnrn, blol nor· •1 
ljlanildJ n•<\l•b•nrn unb fo bti Uednbrrung brr .Ctrtliel)lcit 
aui bun g<n>Oblltrn <llcltijt rommrn ; foobrrn mo bol <iinc 1 
mit bun 'llnbcrn �nnb in {)anb gr�t unb bei�• 0u cînctn .\1or• 
tnonifd}•<Jan�tll �ttfdjnHiarn. 1 :t>it tt{lrn ti�rntii�rll 6d}itntntDIQI in ijuropo ID4rtll 

ltrbnoU, n>obin n>ir frbrn, gibl il<1> rin !tllrtirOinpf o11f 1 �•• .\)oi!, unb bu frii�cJ1ell !8ttidltr ubrr i�rr lfntflc�ung 
II!Ofcrirntm <ltrbirtc lu•b, unb bir odgtbrtit<hn iler!r�:f• ronun<n on ben llllilt�rifung<n ou6 brm !!torn btf �orb �loet� 
l'dt«t birtrn bit !D!itltf , on �itftnt Jtouopfr tbrifjuncl)nun. �or, IODUUI cr�rUt, ba 8  n• Unt ! U70 in 9ltiO<Onfr upon :19111 �tnmbr, W�bri!rn olit�rn unb bilbrn nrbil brm �cfttbau bit grrroud)t mue�<n, um .!to�lcn au� brn flltr�totrlrn an b" 
�auptfallorrn bt' ®o�IOonhtl ; tDobrrnb mic mtlffig bir  .piinbt S�•lf• im :3:Qn< 0u brlirbtrn; fog >r ba ma il, ali bir  ��·�· 
illl �" e��o� lrAtn unb 0uf�ourtt1 oofr !8rob9 'rroltaganbo fr•s• noe\) .lto�ftn fr9r l<llm•dJ ooor, brauc\)11 "'"" btOonbig 
nlbd)l, uni b111i IUttlt�rlmittd IU rntji<�<n unb ""' oul rin &OD �\ogtn. <!1 roar alfo notqrornbig, bit 'ilu,qobr fur 1• 
::lal)rrt•ngr' I!Bortrn �trtr����. - bi<Ct 'llftrbc, [!uqrlrlllt unb llllnBrn, oii bir[tl �in• unb .ţlrr• a1 n>urbr uni ;u 10tir fii�rrn, tronttn n>·ir bie �ortijrifr f•�rtn notl)n>enbig mod)t<, !" rrfporrn, unb bir �olafd)irnrn 
bi, burc�> tine frii�rre 2lrrbinb�ng mic 2tmbrrg, 'P<!m,.l, n>4ttn bon\l:lif bir· brfl't !VIrt�obt ba!u'; cuC\) n>ar btc �•8• btt 
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erabt rrbr gQnfti4, ba P! mriJlca:t�cilf ""at abfdJulfis •••III 
••m Ufcr au ac�l. Dlcfr !Babnrn IDUPbcn balb in brn .lh�lcn• 
blflrlftrn GJIACmrln, etrr(frn !ZlOblnl DDD guigncttr @ingt 
murbrn JIDifiiJcn �rn Yllunbungrn brr .!toblrngru6cn unb tr111 
Wlu• grlrgl unb brn .RoblrnriArD!blimrrn »an brn Clnanbbc• 
f*rn, buni) hrrn l!anb birft 18abn ging, Dtrlauf!. llir lltirlj. 
tunA brr lllobn !VOr nid)t gru�r, (onhrn riclj!dr �dJ nociJ 
bcr Unrbrnbri! bd lllobrnd, um rinc lriiiJ!trc \Ya�rl m&g!idj 
au mdJcn ;. in cinarlnrn IJollrn IDurbrn �ufn�cr!ungcn obrr 
'tlut"ctllungrn gcmacllt, nm rinrn rhnrn ll!rg tu nbalf<n. 
llltnn btr 18obrn nun (a grrbnrl n�or, n�urbrn grotr t>olalla• 
ben, fllcepero grnannt, rbcn [O (ong, a(l btr lllcq &rrfl ID41, 
qurr iibtr�t!rgr, in !ura<n �R!i(clltnriiumtn f<�Att4ntUII, unb 
borauf lcAfr man �ir ţlolafd,lirnrn, au[ trnrn Nr IBagcnribrr 
licfrn ; birh E!!l<flirnrn "'""" A<m&�nli<fl oul !llud!m, unb lir• 
f<�a fo, bat fir porallrlr @inirn, rinr fiir jrbrt ll!ob, 6ilbrtrn, 
unb bat llnbr brr E!5clllrnrn 11101 ouf brn �iHarrnrn Sleq�e111 
&rfrnigt. :Dir .l!obltmvogrn "'""" gro,, bollrn abn llcinr 
l!l<ibcr, ba bit l!brnbril brl ®rgrf bir gr&Omn unnu• mo<fllr. 
Qin At!VC�nlitllrl 'J)fn� !C9 nu�r ali a 1 �onnrn .Rc�lrn mit 
.l!ricllli�rrir auf bitfrm !lilrAr. llinr mcbr alt grruiibnlicljr 'il&· 
fdlillfiAitil bt� !1!.\rgrt brifjl mon nan, unb bd A• [d)nrllr 
�inohoarn brr llllogrn mor hrd) rinrn !rummrn tltbtr, Obrr 
t>rmmfdlub, convvy �rnannt, bu am �inlrrlbril brt lllagrn• 
angr�rad)t une aom lljlibrrr 8••1lllt•t IDurbr, orrblnbrrt. !In 
hn jlrilrn Ufrrn brf :t�nr licfrn bie edjirnrnmrgr ouf rinrn� 
brr .l';liibr brt ol•iufrrl �lriiiJgrmad)lrn l.!lrrttcrqrrlillr, bd 
"' Ubtr brn 'jlj !ui �ÎIIJU6(11f, It! O tinr ')lloi(DIIII, otnilb grnannt, 
crricljtrt 10or, um bir .Ro�l<n burc!l llliibrrn unb ll!innrn In 
bm l!loum �rr untrn lirarnbrn Stllilfc, obrr in riarn 0!'ticllrr, 
aon 100 out bir ecljilfr brlabrn n>trbrn ronnrrn, au fclllillrn. 
Du lVlanArlboftr bit[rr edjirnrnmr9t !OA baupl[od;lliell in brr 
tlrrgiingli.ţlrir brt !Diatnlall unb brr .Rotl[�irligftit bel lm 
etanb·.flollrnf. e;r �urbr btbrulrnb orrbrtfrrt, inbrm man 
fl•d.l• Cfifrnllansrn obrnauf ftlllug ; abn bir n�r[rntlid)llr lllrr• 
br(lrrung R!lf bir, bir ec��irnm 9""1 aui Qlfrn unb bit 
ClrunNoAr aui 0trin, Oort euf �ola, �u mocljrn. :Dir rrflr 
Gonllrultlon acn Qi[rnbobntn Otrbanrt man rinrm fonbcrbarrn 
Umllanb. :llir !lltli4rr brr Qi{tnblillrn aon lhlrbrtolrbalt 
cni[CCIIDITrn fiiii &uttn, bir ,t)ol�[cljirncn mit <llu,rifrn au brlr• 
grn, nid)t rtmo, um tic 0cljlrnrn baburcll lU ocrbr{frrn, l•n• 
bun in btr .j;olfnung, btn Cfifrnbanbtl, R!Obri ftr fo (rbr intrr• 
ctfirt marrn, uburCC. au f6rhrn. '!l&rr Hr pig1 (llifrnflaagcn, 
mrlcllr an bir l!iltnarbrittr !""' IOaarbcitrn ant ben ed)md• 
t•n gtlirfrrl R.'Urbrn) 111orrn lcbr im 'J)rri[r gr(unlm, unb ba 
fir "'"'' tlrbrltrn b•tlfn, ro (Qiolfrn tir, um bir Dtfcn in 
Clong 111 �altcn, � .. 18cnc, rod fir mit brn piga t�un r�nn• 
ttn, ID&rr' Il« aui bir .ţ)ol&flflirnca au lrgca, um (o bie .ltollrn 
brr '!lu,br{frlllngm au ocrminbcrn, uab folltc �• Qifm ,ra •. 11� flriArn, fa brautiJirn fie fir nur mic�n naunr�n11n aa� 
alt (liga au �crfrn�rn.. eo lauldc bcr 18nicllt liber bie rrftr 
Clinfii�rnng bcr rrllcn llif<aftiJicnrn, brr ha :!��re 1'787 im 
Untcr�aufr rr1lattd roarbr. 

am .Orafie 

Vlnzenz Mauz Rlttcr \'Oo Mariensee. 

9flnq•um�rr bit llrirb�of•m•urr 
tiUr l!ribrn blrlbrn nr�'n 1 
:Drlngrn ni<fll aum tlrt �tr i:r�urr, 
19c bie !!uftr aailtrr R.'rfn, 
l!lo bcr fciJ�rr Clc�riiftr R.'riU, 
llrn au fru� brr :tob rrrilt. 

Ql rnrflc� brn Qrhnbanbrn 
tlhfd) [rin gramgrbcuarrr <llcijl, 
l!lo� rm�or, 1110 nrurrflanb rn, 
llrirbrn liber i•u (iciJ gruft, 
lllo brm �ri••arlcllmunb'nrn f4on 
l!lul)r no�t 00111 -\:)immrltt�ron. 

etiUr Sraurr glrJrt l:�rinrn 
Wuf ben Clrabrt�Ggrl �in, 
Do� bir .ltlogc mul orrtOnm, 
Unfrr 6t1Jmrr1 IDrubrr&ir�·n ' 
!RiciJt 1ur �rult �Iad, - �lnon 
lufroarll glna Ja friac !Ba�n. 

ecljlumm'rr fan!t l Du �•fi rrrungcn 
lnbliciJ lRubr, :Dir ift 1110�1 1 
Unfrc .IUaa c fel orrrtungcn , 
:O le bat .trrf un• mriCC.tlg ft�Jaua r 
Un� jr'l nalcn llrincr �·. 
!IBir bir lr.tu CJrAJr &ul 

Jt/4 R. 
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e r i  l a i  t ,.,, 
�utoeittct, 

t .. hljfÎIUnJ, 
Otfdlrint 

" ' " "  n t 1 i dl  
rhuul. rinm Rhtrft hrP, mit 
rintrfhtutcn 

!]IUflrtliO'IItR. 

lll•� 
p d n u m r r it t  in �Jtnto�i9. 

ttrr hrdt tie 
r. r. 'lle�omi<T, ftJUir �unt) aO'r 

eOern i!lu<l>• 
�··�'""1'" 

h! 'ot 
lUI&! 'i:Uf:larled. 

!Jlr. 1 0. 

� tB 11J o t r r s  Ji nd). 

!Jn btn ltoArn �apjl IHunrnl Ylll. r�gtt unltr btn 
tbrltl<n Vjamilltn !J!oml b.11 �oul !!li- �rroor. Doi �oupt 
bd[tlb<n, btr !Vlarfllrf• bi 1j)rrub,r, namnllt oon miitttrli!l)r: 
erit< ""' b<m S)ou(r llolonna unb b•nt tinl ltofllt<r btl 
,Paufd eaorni Ql�flrotbrt, bl• ib:t bti ibn"' fnihrn ltobr oii l&itn>rr mit fiinf Elo�nrn !llriictlir�. :l)a bit Storprrf<l>iin• 
�rit bit[tr Sunglingr ibrrn <llriftrlgabrn unb fouflig<n lllw 
oiigcn gltid)t•m, fo iibrrtrofrn [it ln btr 'lld}tung, blt [it se• 
nciT<n, oUr Utbr igtn. 3n miinnnd}rn Urbung<n 0ci!l)nrtrn jit 
tid} oer '*llrn aui; unb ibrt <llr66r lirJ bit anbrrtr !!JI.innrr 
fo 11>rit �inrrr fali), bafi fi< rinrr lllirf<nfonaili< onjug<�oun 
idiltnrn. E5e tvarrn ft< ai{O DOn btr 91atur mit aUrn ntOg• 
lil!ltn lllabtn oufAtriÎjlrt ; a6cr baS E3!1lilffa! roar i�nen nil\)! . QIIPOd"' unb fu�rlt auf folgrnbt �ti[< ibrrn Untrrgang 
�lrbri. 

Don !Vlorco �ntenio <io[onna "'"' ali lllittFonig ven 
E5icilitn in �·ftigtt l!irbt s•srn rinr f•�r fdiânt llcut< ftnrr 
::ln[<l rntbunnt, non btr mon oumulbtrt, ba� [le frint !Uibtn• 
f<!Jafr rn�irbtrl �abt. ��� llen l!J/arto �ntonio na<IJ l!lom 
aurildfr�rte, fu�rtt tr �irfc unftligc 'Jlafon mit lift, benn rr 
ll\OUtt jir nil!lt btr <llclllalt ibrrr 1[\<rlllonbttn prtilgrbcn, bir, 
um bir 81\Janbr, bir (it Obtr i�r .l;)aul gt6radjt �attr, &" 
rodirn, �· cnnorbrt �·�•n llllitbtn. llr r&umtt ibr tine lJ!ti�r 
.!linnn<r im 'J)ola�r Goronu ein1 IVo (it toi< tin Cl\afl �rf 
�au(tf b<�onbtlt 

.
IVurbr unb tiighc!} bi1 !B<fnf!lr bc' i!Jiard}rf< il!-; ali <inel �llrn>onbl<n brl �•ufrl, cmpfing. 3brt !Rri3e 

n>arrn fe gre�, ba& frlb(t btt altr illlarl\l<f< i�ntn ni<\)t n>ibrr• 
(lr�rn fonnlt ; unb 11>Î< bir Vil•mmc am rredncn .tJel!< am 

fb r i d  11 111 ,, r o c u n , r r r i j  
flir 'fJtrntllli.g :  
Jlllli4t<il 1 �.  bdi}.�a  . • ;mni. 

t i1. men2II. M tr �it ;) t j! � r r4 irn  b u n t  !•"•� 
• �- eo rr. bolbl. 

r fl. �o!r. �itrttJi. 

t fl U !T tilu 

fiQJdl'lr 'RII.rttmtr 
ro u au rr. <.!in• 

i'!l.nuult!Dit 
10(fho'JI een �rr 
:i(tltlliittR Rl\t)l 

JUf it:fSt)hil ; 
u�frurirtr 

flrlr t aitl)t 
ougtutmttctt. 

1862. 
1 un�r{lnnllllitrn 6rtnnl, fe gtrirt� bitftr un�lii<flic!}c IDiann am �nb< D;r,jr�olt in (lllut�, �a� " Minb gr�cn btn Stj)impf, 1 �rn i�rt ii61t 'l!uf!Gurung auf i�rrn 91amtn orbrafllt �out, fi< 

3" htirol�tn btfllll•�· lltl II.IJttrl �br..ut tom bt11 jlol!tn . eo.f)nru �u t"lbnn unJ) 1)crbro8 fu o.ufi tmpfint>tit\)fh ;  bo fit jrbofll uidjt int E5tonDt """"• fir jU �inbtrn, fo Fomtn �< 
iibtrtin, Ht(r E5<1Jn•a� 1""' •�rnigtlrn 0u r.i<IJen. 

Dir �o.ţnrit rourbr grfr.irrl unb Di< jung< Wrou in b<n '}).tfaf! ibrrl Glrn10f)U A•f•i�rt. 9lrugirrig, friur E'lo�n< 0u 
fr�rn, oou brntn fa< (o �ici grb5rt �ottr, f•R'' !it :  .l!l.le finb 
�ie iungm E;llrrcn, (iurc eo�nt, oen bertn arti,le�l :Bctrogua 
i� (o olt( gt�i!ct �abt unQ btntn i� grrn UltÎIII grringcn 
Ditnllr onbitltn mo�t< ?' tluf birfru !lllunfd) antaoorl<l< btr 18ol<t burfll cfnrn 18rfe�l on rintn llirnrr : - ,ll5c�· nnb 
fag< lltrÎnrn 6o�nen, (Îl nlOdlt<n jUnt .�eflljritlftfl< tommth 
unb mcintr Wrou bit grbiibrcnb: <ibrt mui<irn. • . · 

Dit So�n< l i<�<n i<�O!l1 al5 tlnl1�ort fogrn, ,[it rceUttn 
bir 'ar<u rn i<nt6 �btnb& ni.Vt Ilo un ; ont nndln·•n 9l1orgru 
abrr n>ilrbrn for ibrt 'llufll>Ortung m•cll•n unb t�uu, "''' brr 
juns<n llirou ihrt' 1lattr' R•bu�rc unb JUFommt." - Dai gUi<fli<!Jr lpaor, bol ibr<ll ge�cimtll E'linn ltidJI �crfloub, •�ar 
nul bit(tr !!lotfflloft jufriebtn. 

'!lm !!11erg rn ging btr !l71orc!}rf< nod) ftinrr Gltroo�n�tlt, 
bo rr ciu .r.americre d·onore• b•' ·�'opjlrl '""'• in ben '):lalatr 
belfdbtn ; bit 16�bn< o�<r rcortt rrn, bi! tr fitil rntfrrnt �·tr•, unb li<li

.
rn bonn brr llomt fogen, fi• ·�ianfd)tw, .bie. U'�rr . �· 

�ob<n, l�rt '!1ufaoauung i" n•olflrn. Da Uuglndhd}r· <>lrr 
ibntn rnlgtgcn, �alt< ab<r ''""' tinigr frrunbtidJ< un� ho!lid}r 
!Ulertr $U (•S•n angrfongtn, ald fie mit cincr '}llflolrnlugtl 
6tgrii§t lllurbr, lllrld}c 3rnr i�r in bir l8run flljolfw. 6o 
btiiitc bd unoliidlld}< E'lflllod)topfrr, tin ;Opfrr �., li bre, bir 
E5dJulb i�rtr irii?trtn � trgt�""d'"· :Dic !Vlor�tr flo�rn, unb 
rl lllOrb i�nrn nu�t fftrorr, fid) in btn 'J)al.i{lrn i�m q•�l· 
rtid}rn \Jrtunbt 111 oerbrr9cn. l!l•lb borauf l<�rtr �rr Otrhrbte 
!Vlarc!}tfr nodj l)ou(1 jUrll<f, una frine \5rou in [cine 'llrnll 0u 
fdili<�<n, unb fonb jlart �•îirn b•n f<\)ruffid}•n \!lnblicf, brr 
��n <rroartrlr. <!r blirb tinr .Scit lang obnr !Bt\ln nung unb 
!Bt�otgung, bl& rr tnbli<IJ, �urdj ®utb unb <llrintlll a�it�rr 
ia' l!ebrn grru!rn, rin O:ruti�t rrgriff unb, [tinr oicr iiltctm 
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e��nr orrflulljrn�. �it gDtllilljr l'Rocljr fiir rin !o s�•rt llrr• · g riinbr _ grgrn CfuciJ lrnnrn nrii§t : I8Dtrl 3�r re bo&<r nldlt 
&rrlllrn oul fir �rro�rirf. :Dun unrormlr <r Iti� (oin(ltf Jlinb, l liir llugrr �ollrn, burdl rin lllrhnnlllii brr !lllobr�rit �ir 
lj)ompro, �", nod! Jtuabr, on birf.rnr ll)lorh fcinrn !lnt�rll Z:ortur 1• UITd_ltitrn 1" - Ilorout rrrri rbrrfr hr llrrn·•�r.lr, 
�ollr, frAD:U ibn unb bol bon tltatorrl, rr mogr t·utdj t�n .rtn !lllonn, IDrt n ,  lounr rtnrf ftl<brn l[hrOrttll<nl .aor ntclil 
[rin .ţ�out (olltoorrn, [tiftt onbrrrn fdlutt.igrn �o�n• obrr , f.i_�ig [liu.• - illor•ut brr l!lid;Jttr atrf••" : - . . ,!VI rin .ţ)rrr, 
bd[ri�<R ltDtr• flrrbru toiirn, burdj brn �· l�n ftlftU Un[d;JUI• -� tr< !2\rt .. t[l Jnb fo flori, boj rf n&tbog fr"' IO•r�, jir turciJ 
tigm (iiollin b<roubl �ollrn. So'onn frnh!r rr JU rinrnt tot 'llu,bolha brr :torlur 1• n>ibtr!rsrn,· m:t trm \JinArr 
!flftor, unt f<inrn lrtl�" llliUrn O.Uf&ufr,rn_. un� rn_ljf;l ib�rn ••f bd fd;Jon brrrit 8•�•1trn< lll!trll"'R tttrl<nt, hf bin lrr 
'lltf, wr-aj nod;t 1n funu VJl'od)r tl�nl! i �1rl 1111 1ntri nu'-'t � ��m aufgtRrDt n�.u. !1:111 tr fi� bun�� umR!ttl,..rh·.� 1-lit.• n 
ui1C, �a Ndo iJhiAe run ftin•••• . (til)tnt�a.au t-rr�l�� u•;h'r fit reir l'O� Donnrr _aurofrrn unt' l•rr11nnu �.J' llrrl'!uţlrn mif 
A<lbtill '""'• rr ol[o 'j)oonpn nr�r 1• fnntm nn&•B•• «h�cn oDrn frnun Um�<.n�on. O, brf unrrfcrfdjhd)tn (i)rrod)ltl Qloro 
rinfct-tn huntt. 91idJ1 lanM b m:rauf rUbrfc &bn, i1� !ol�_r 1 Iti � l>ir1rr B)l_aan, �rr \Dld)c eit:lltlb���rrr�un� t-rfo�,, b.:.t rr 
fchartJ UntfDIC�Li�rn (jţramrl., btr ecb!..J.JJ1 QRb TtllRi!lf ,dur 1 fi� O ti . DOn ft'lllfR 11\J."II(R il itncrn bit •:Vrllfd)t gcbrn litf, 1111 
no�btr flub tr. 1 bot er·ulr foinll 91rnrn Unb fe ino \!l .. bourr in � r r  <!ri UAU08 

�lodjmoll <rbitllrn turti) Drn «.!in��i trr �cfenno'l, bir 1 brl Scllmrr,,, 1• !<iBrn, - birltr frl�r !lllonu 10urb<, al$ <f 
IU i�w <!nrjd,lulbiAung anfiibrlrn, r.r b•llrn io _tic[rr eod)r f•<ll um tllrrnod}lunA [rinrl �rlnol [Or<o�l1 a(j [cin:r Qbrc b•n• 
ad l!brn•fii�( a•b•nbrll, �it griidllrlrn l!lrii�rr bu llrloubn•li, 1 trllr, �crororrt �·i hm blo;ltn '!lnbltdc trllrll, ,.,, " fru�rr 
l••iict1uir(•rrn. :D�I irMd;Jr �obtlurtţril, bol iil>rr �· orr• nrit 1 rr iulrrQrn �l<id)g�ltiglcir •••a•b•llm b•llr. llir Un• b�nAI '""brn �··· ocurbo burcb_ b;n �'nbr.l�rrrn ·�fa •t·obrn,;  j lrr[ud)ung no�A fr lr.rnt !llrlnrnlnil!r rrurtr uir�r

_
r�rf�r!rbrn 

urr1,1r f• or•rr �" lll<rbo111muug, ��� br! ,Oronn�<lt ll>rrrdlng•ru un� btno WOJ>1lr oorg rlt�t, m<lll;irr nriJ<tr, ·b" \ilrrrll;iiiJh:t 
unb i�r'l !{larn• \l'lutli l�urn l-<�lmml b•nrn. .lhum roorcn · forNu lcinrn :lot. Crin< �iartdllung murt< ouf brn flj, :luni 
jir ·�irb."l illl :trium,br in hr elot! nfll;iirncn, .,. tn . l ă99 fr�9tlrtl. IU IDor nirţr �··�brol, n·•• i�n !""' !!lrt<nPI• 
:!rurd �hoirtucbt unb 9lrib unur fie t�ulrGerr. l)n ,.S&Nit. , n1fTc l'u�tr, - rr mt.arbr 11on• -�1înuncl ftlt-n b<t(U gr�1rungr• i 
grhrur, illor<D �!nitui•, nribi1dl oul fronrl iillrjlro. 

!l.lrubtr!, ! t!nn n>ir g_ro�rn �ulb r1 �r[oj, D•' j<idlt rr tinliinglid;J burd) � .. , •. ,, �nf<�n, uub nodj hr �hr< trolf;llcn�. to• .ţ)oupl brl l �" �rl, '"" rr brn .ltob rrfrll. 
�ou[d ;u (rin, mlfd}rr <in ar�rrn�cf C!lill unb '""''' ��. 
Rll1l..•bcn• L'r b111tnir �uwor 4R rinrm Dirnrr dnrn RJnfu� At, 1 Dir ilnir�litbrr l'·tr .. � � r m � c r & i g r n  � r li t' t d d;l �t ft" HIIU�t, fdnc � 1  2!rul' tr, t'tr J•o1 fb t4ro.uf_ ll l  !rinhin llnJlng Uftb1 fantlrn fid;1 UOI WllllUUtUb' titr, i-n �Uni elf)llifott �U gtltiltll 
nitlll obnr �:. niO�tl Uri•�· \U ora···�···· florb. 911tmont 1 l!lrint Qr[ll;irinrn brr itobrhrtrrfr.on fniurr rr oor bcnl (Iru. �.1ntt rt, offrn Nriabtt au rrbt·n, 1!-irlr atare ilii�uun fi� rifal't nirtn, unb 11,1bn1 b.ulluf, 1111ttlt'tm tr in •i• G:opt.Ot tin· •�ren !!!rrboll;ir �rim!itll 1•, un� bir lR:girruna fo& (1<� rnblidj artrrtrn ocar, 4o brn fr�mnrrn Ur�un�rn mir brn !llroibrrn fr 
srn�tbiM, l'h· e.t�t jl.l Ulllttfud)(n . . 'il" ta• (§uUd}l �IJIDOn TUhil) :IJ;ri(, �:• runn tr mit i�nn� tri tintm tla�111;1ft ft'��r 
6U hl\ .Cbrrn bri ts:o.rbUUt(lt ti1:C:o.1tta lSelcnn.t fo.m, hti l f  �(l.b ... 1111 ra!lft lf : - .3cf, 1.1d6t UU1n 1Jtr6uc:trn nidJt ouiJ rlQ· 
Jcintn 9lcff,·n �n tintr grbcjnu·n llnttrrrl>ung au fidjJ fon1aun 11rn1., frrilm fWHitn, tothnnt, nDdt mii ouln4"r r i,au1rn �u,1im· 
unb ;,,ooiJ foi�!h�t<m«DIII ' - .illlorro 'llnlonie, rl ar�l in Dtung, - fon�11n mrin !Dinob IVOrb aufgclb<n unb mrinr :lung• 
Slom �al C>lcrild}r, tlu bo�ril Ilrinrn 2\rubrr rcr�ilt<l, lllr• frrorr" �it il!orlr aui - ••1 ttn ou!buirflid;Jrn !IDiUno brr t<nh r<oM, boi mir unltr rinrm Hrrn�rn '11•��· l rbrn, b<r �omnrrl8. :ld) �in ("uiti,) , - idl orrtrrn< tid<, ja, jrlb� no� 
gr� rn bir tllrr�rrd;rn trl llloD<i(djrn 'llbrlf u�nodlfil\lhA i�. ""' orgrr� e!ttofr ; l�oll �or mir C);notr !JIIIu� rr10irfrn, itr Jliln .Du t lfo .Drtnrr UnfrtJulb IH�t a ana t)lî\'1., ,. tulh:rnt t-tm rr mu .Sru sall, rt1C1h&' 6ulr su rtUfU, - tOl• hoffr le( 
Di(\)1 fo l-.1ngr norfJ &"r Wlu�t Heit iti."' einaig unb aDcin bur� r,,, 3UrrDltnll l'rl brilisrn '!ubrn� unt 

.3� tin un[dJ;u(bls·, tnlgtgurh n, .unb riurr roJiflra ,.; tnl11'nf unftr• C!riOfn' �rfu Gbtifli.• �old;r Ditfllln onbnu 
�� • .tt tun�11u1 ullr,\l:Ji,l).• l!.'l'UIIf Du Ci..J.rolao.l rnvtrtnrr : - 3ri�tn sroDrr O"rgrbung f.U� It rr (Jhqu: - .. .;Jcţt muli oiu4! 11a, 
.,.'!Brnn l>u unh{lullllg to.ift, fu flird�tf· nict.Jtll, (Cb fl'lrt�r Dhb mrlnr 'J'fli�ltn &r.:trn b1r �rU nriaOrn.• tr Lttrl an,gu l1iffJU 
brfd,JIH:tn.• ed.lrrii'RIQIUÎ11lh"ll I!Rt' biuirre trei I.Jngt i'Jrirfr, r 1 n r n �� 

�\l.Ur& t�ri1uf, aCI bn l.trrt-Ocflligr unb l.'nfludjltr im bu1 (hrtino.l Golonna. unb bir t•rit-rn anbrrcn an ,.rim V\rY 
�Of< ��� llon IUir_qinio [)rf<ni 4U[ hm !IJionll llliorbone �<r, - [o btr!lid} unC guc g<fdlriobrn, l o t fir �it .tltr!<D \!lan 
brltn �lla(L1irlro ll'olr, bnurdrt rr unlrr brn .Sur�aucrn bd tii." r.� 111(rn, r��rua, Llh� mc'r ectrritw tiRr6 Cill�tll CII� 
epitll bm �·ati,�riprarrrun. D4rU.bn rt'Uri"r cr tra'-r�f, fiii}• 1:1111111 !Dlrnf�rn JU fun fOirnrn. - Donr. fCrll'flt n fi� mi 
Iti< unocr: ... nCirn !lllidrl irinr !iu�tn ouf iţn unb gob, Un• eor�foll on, IOU[Oii �11;1 .\:!Ci.br unb f�rtil!/1 un� i<l!murltr frir 
fo!oi�. lin�n Rut bol e�irl JU od;JI:q, �<UIIirţ)r �Iri"'" un 1 ·ll•or, mir '"'"" •• AU ''"'"' iJ··�· gingt. '��" " tit :trrp� 
E'"'·iJrtdrn. <!r •rrnbrt

. 

< [idj iaNlf<n bon 9lrutm jUin S,irlr ;  1 �inunlrr�ing, AliiJtr <r hjtni�rn, mtlr!jr rr !anntr, unb ot' r 
oid rr obrr �rirorr rinrn llllict brl h[ogtro �li.ri�rif<!t<a in �<n lt�onorg \rinr' Glrfingnifl<� nor, ftlliug rr frint 1Ju�11 
auffing, ... ,., rr �··�·i� .u. W•1T··� unb froglt ·�·· ... d oul URb fa� bitii :n ... ,. an brn Wrnjlnn bd ;:� •• , •• DOI rr 0111 ibm oroar. • - .�lilljrt•, triOi<brrlr t:r[rr ;  .111;1 br• Il o  n n o U r 1 u 1 o � r IIJ/ o  A i  fi r i '  , hrrn e"111rtlrr 1 
n·u"brrlr nur lfuu tllrfd)irflid}Prit ; ft)rnn in�•i nllfnt «<r�rn• rin� Jur tllaUin trg<�<l �ollr, lr�igli� !<inrl Rlolrrl IJI�d,)r 
•••rl Qur\• · o iDfiilt, f• 10ia i" miri} rnl[mun.• - ih ging l n>rgrn obrr obac!lirfrn JDorlrn ""'· «<r on�rugtr fu� rirf oo 
in tn l:hot ou, t<r o05trUr fort, brgob �� obu JUm G.lououo ibn<n un� bol 3rmoub, brr nrbrn ibm flonb, !rnrn Doa1eo 
'""' brr eubr unb ·�•illr ibm nrir, .... 11 ODP !W-·· lllr• frlnrn ·�rrrblrlig rn Cllrn5 IU brihgrn, .... �.i rr �· mit IJlomtl 
liOJIR �rjd)IA �OIIr. 3n �rmăgung Dirjrr 'Jio<flrirţ)t l•rfo�f nonntr (:0 O n n 1 e • O i  n i  o ()! o  r I O  f r < b i b i Jt o i  f i  
•·:r !ioUDWIIUr

_ 
i�rn. brn �l•fl • •  unr�ingtln unt I!JI-, f•· ' Il . n • •  l!l i ' .9 i n_i . III n 1 i •• r. Il>.), unb r.. -1• billrn 

iol� rt �rrouţl•nor, 111 orrrhrrn. llrrl a<flll o� Uab btr !IHor• 1111 .de prufuodis" fur f11nr errtr A" [prrcljrn. ;;)ou AinA rr 111<1< INttr in b<n • Tor di Sooo• d<brocllt. 'llo<ll�rm brr un brn l:lr�rnlbrirbrrn ongrlrirbcn brr IBriirfr t•· 1!111 rvrgrr 
!lloulrntrrrr bru (OI�rnbrn :tog bOJU ORSIIIf nbrr �O<Ir, �d) trl g<Ojrn Rlollt�rbrongrl llllr�rr burdl tir ero·· brr 90irrtn 
!Bomrif< ju •nfdjo!frn, litfj tr i�n 00< fid;J forbrrn unb 14Air bit r�m i)tot moll;iltn, nirbrrr.rhn, bo<lr UIOR i�n mii c inrn 6• i�m : - • .ţ!m ll)lordjcfr, 2br Iri� rin lllltan "" f• ,;,. eruflrr loQrn , - .:D•• 111 trnn oii o �., lr-tr lluf[r�rn, ba• 
!rut �trn•nbr, bo9 ��r DllbR>rnbi9 bir erO.Ir lrr Rltrborfllf• idj in trr lllrll nrodjcn ll«bt 1• -
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tlf tr in bcr Ga�cllc !U .St. Giovannl Deeollato· 0) Qll• l  dncn !onbet&.rtn IBcf•lll �elam. CU �ar acan U� 'llbtnbf, 
gcfomm<n 111•r, lnird< tr Dor rtm Gruciiift air�cr unb brlcfc bnr llhmbcrr f•J mit frinrr IJrau ncbcn btm .ltomint, frine 
mii RrD'tr 'llnbocflt nnb unter oitlrn S:�ranen. :[)oun bctrol <r • S:odlrtr bt[orgtr rinigr bh!li�ţ�c Clrldl.iftc, •li rinr �of!dloifc 
mit I•Arn t!l<britrrn b•• ec��offot, uab ori bcr !Jhcflricfltrr fi<b ! oor �cm ,\;•ufc bhll unb rini9e tlugrnb:i.rr frortr rin lllr· 
aa[�ţ�ilft<, ibm �ic .f!ol.rroufr ob&ant�mrn, f•gtc cr b<!lia : '  birarrr mcl�rrc, rin jungcr Wrrmtrr, !V/r. ll b m H b .D u b l < �, 
.!llab< :[)id! mir n i�r i• Da frint i'i•ffrrn ibn ltbo� binbrrtrn, · crmortr �mu ll!ambtrt in fcintm CSobinrtrc. 
P< fiiii [tlbfl Ablunr�artn, [o bar. <r frinrn lllrill;ittortr, ilm 1• , .111lr. D u � 1 1 9 Y" fo�tr -\'m ll!ombrrt; .. >44 iil ti9rn ; 
'<lfta. tii! bi<d A•f�cben n:or, l••!t " li� •uf brn erubl unb : illl b•br ni<nr•r• mit ir�rnb cinrru lfnJronb ' in Clltf�ft'nod�Nm rr &rfo911n !llodlricl!rtr grfrogt b•ltt, ob a In hr ' orrbin�un9rn gr"onhn ; idj �obr burd).>u ! lc:nrn liorrr(�Dn• 
rtdlltn ercllunq Ici, rirf " •• , : .In UI&IIDJ Tau, Domine, ' btntrn in ! • n � .  n .  a b i  n b u r � nn� n u � 1 i n  . . •  llld oommeudo "!'irilum moa10 !• 00) Unb ar• cr bic(c ll!ortr gr• 1 lonn î!Jir. Dublcv oon mir 1110Urn. • 
fl)fOIIJrn, 10or aucb [cin �oupt obgc(cfllo�rn. 'III btr e�log l - •• li' in R lll>il," fo�ll fcinr IJr•u, •'"' jun�rr i!J!onn, 
l(rl, �r•dlrn �ic .Suf<bourr in rinrn [ol<lttn ec!lrri •••. o!l 111rnn ' ��� in \l'unlrcio r<iA, un� �rn :Drinr Ciorrtf�onbrntrn in 
Scbrr frltjl ibn gcfii�l! b<ittt. ; 'Il •  r i • ,  bd .b•u• 91 a b i  n 11 unb ISomp. !· !8., •• !li <It eo cnbcrr tir 1Uglio11< :trogobic �irfrf uu�!iilflidlrn r r10rltblrn. il.lir '""�'" ilrn !""' !!11itt•�r!Îrn cinlobrn •nu�rn.• 
lfbdmonnr,. 1 �"' lll•mbrrr, boirn .\')onb•"frrJnei�fr m•n ••f bidr 

1lu4 �ir b<ibrn anbmn e��tulbi�<n lict bie giit!lidlr · l!llrifr in tlniprucfl nr�nr<u .,oart, gin� in [rin \Sobinrt, rvo 
IJrrt : rig!rit aicflr ungrflroft. :Orr rinr oon i�arn 1r.11 w btn , rr rinrn it�r bilbfdj<n fnngcn IDirn[djcn oor �4 f,,�, oon Iri• Il! •  l t r f <  r o r b r n , um [rin !rbrn brm Jhmpfc fiir bir fillrr W•r<•<, �<Drm railanitnbraunrm �) .. r unb illorr, unb in 
81tlig ion 1• ll'ri�rn, unb rt>urbc brinr crflrn ll:nff<n gcgcn bir cinrnr [o rltg•ntrn '!ln \ug, b•j nr•n hiillr iogrn onb.rn, tr fei 
�rirrm bur<ll rin< .!tononrn!ugrl srto�rct. lllrlt rlcnb<r '""' bd ni<bt oul rin<r 'J.'•n<ll•ifr, [onbc:n oul c in rr 8d)•<IJ1rl �rr•ul• 
llnh br' on�rr<n lltrbrrdlrrl. <tr '""' in bir Slti&r rintr Da· grfllcgcn. 
mr l'Dft �Dbnn etanbt l'tt(lri"t URb 'RIUtbr I!CII ibt riugl!labrn, - .llsrnn Rltint iJrw.u birfrn CfftjJolDI 6UDI UJlirtGf'jrffrn 
brn eouunrr ••f rintm i�rrr er��rofjrr III!Ubrrngrn. Cir 1·� �il riul• NI," bo<btr -tltrr lll•mbrrr, .ro IOirb fie i�r bam•0<n<6 
Qlrfa�r ur '!logrn unb f•gtr !U i�r : ,.elgnoro, tU lltGrt rin< · ll:i[djj<Ug ou6 btnl edlron!t nr�mrn unb i�r 'j)Or!rDonirrbirt 
1• gro8r :.toDiubn�rit. • 1 ani @idjr forwn miitTcn. • 

.�hr niDOI 4I[D," trlllirbrrtr fir, ,.rntinrhi!Qih llutr er• : - ,.�ntr i� ��� l!hr, mit b<m �rrrn lJhll!brrt �U 
btn ni<llt •rogrn l" • rrb<n 1" f•srr �r. lfb10arb :Du�rr9, mit brm r.t-l<n 'll•riitr ,!!1.\lr, SiAaoro �· D<r[r�l< cr . •  Unb �illr i� loulcnb j �ctrntt, o ou �1111 bnl grilbtrl!t C�r �tglnubr b••bm lltiirbr, 
l!cbr·n, ici! IOÎifb< fir fur lin<IJ INQrn !• 1 " romnlt ••• brr .ruo Vil'icmrc• obtr ••• btr rue lli•L<:licn. 

Dicfr !lllorl< rnlbirltrn cin< illorhcrfog ung �ti ungliicfli· 1 - .!lu �irncn, nltin S.,m," Dtr[rUI< .i'>nr !l!•mb•·rt, �rn ···�··A·· Drnn ar• rr nrbrn ibrtr eonft< riu, IDUrb< 1 inbrDI rr tic -�onb ""'""''''· ... foOt btr \!rronN i�m �ic 
tr burd;J tlllt' -U)tu•rtrtn�ugd tON ttilb-trQdlrufr. D'it lhtdlblf· frini.ac r:i"cn. li<br, ID<ldlr bir Urla<IJc brr .!141aflrlpbr tDor, flob, um l�r - .illlcin �rrr, icb r.nunr, e;;, um Nt -l)onb :Jbrrr 
l!rb<n �u rrrt<a ; oii �r ohr JI<II>Obr. n:ur�t, boj �ic iJirudjrl• i !lod)rrr 111 bill<u.• 
morbrr frlbR bÎI Wtu��tr rrgri1f<n, rtbrlr lil •••iicf. unr, Ob(cbon i - "llm e t 1 p b • n , ,., t>cnb ,. ritf �·rr !l!•m�trl 
Drrgtbrnf, iibrr brr l!rill}< ibrrl ttftlorbrlrn 6lr!icbttn IU ll'rb• j Dcrbutt oul. 
ltogrn. - .lll•n! lllr<bl, um \lroul<in errpbonir S!oor�crf'l 

eo II'U!�' """'P!••. bcr f�nftc eo�n • . �rm ll<brl� [rincl �onb," ocrlr�r· bcr f•nRI !Dionn _mit bcr grojit<n :llu�·· 
llattrl grm.,, bor CIRliO<·: llrbc brr Womrllr. a:. �m•tbrll - • \llbrr - nm �nb e .. , mun .f)m7" <nl�t�nrtr Il! r i 9 1 1 1 •  b 1 211 • 9 i f! d 1 ,  bd IJr&ulcin, um bie [tin ' -l'!m �ll•m�rrr; .bur<IJ mtn �nb 8i< an nrid) antonpfoblrn !  
IBNtrr friibcr �11l>G bro bolt<. '!ujrr bru luni E50bncn , bcrtn 1 oii ooa! firbrm Sit � dl  �ci nrir rin '/" 
Cl<[d)idjlc ��tir cblft <r!4�lt babta, �aur hr olrr !llord)<fr il!- � !V/r. lib10orb :DJb:to nobm rinrn 11!5tubl, frUtr ţ;q nrit nocb <in< 'l:ocbtu, ll l  t t o r i • , bie on \l r • n r r 1 c o 11 i <• bcr fcinilrn 111/onicr oDn btr li!J<It unb rrroic�rm : 
1 4 n D Dtnn.ibll te .. rbr. 

. - .�a· llltinrn 9l�uarn an[ll 119f1 RJtin t>crr, ro 1)4bt 
l:lirfr (tr&.î�lung ill rnUrbnr ••• <i•rr �•nb[�rift im ' idl cint J!mr an ::l�rtn �birnrrn gcgrbcn unb 8ir ••rrtcn 

IBt��� tcncr l§'omillr. 
· 

; i�n aHo miffru ; • • . idj �rgrriir rn�rtirn, t•j tin ll.lolrr nocb 
: tinigr onbm f!rrfOron�rn ll'UIIfcl!ra mU!}. :Jcb bin <In edjol• 

ti[lflrr �Dtlmonn, <iltrfltr e���� •n• flinrr brr on�r[rbcn�rn 
iJaarilirn Cf b in b u r � • . . . Q'i, nu in ţlm, nr<inr Ur�111;• 
mutur mor 1in1 R<08t 'ilu��ngrrin brr 'j.'riilcnbrnlrlr ! rnon bilu fir fr�<n miiflcn, lllir fir !U i�m .Stil :a� .rharlr. mv 

J QodJ • bt 1 d p t b darii�" f.1n9 • . •  tlt�cr JDG- n-b:n nur  von l'rn e'tuJrl• .. , 
rr � Wtn tr Ow rau mrr rr. eir fr�<n in mir l!inrn � .. ergtl>tnlltll Dirntr �� ... !VIojrnor, 

'· brr .!!&nlgin l!l i r 1 o r i a • • •  .2<1! b<fiQc &��>i>lfbunbrrr �'funD 
' lllrntcn, &IOD(f�unbcrt 'j)funb; fin� wir rinig ? 9li·A '"·'�'' Î!\1 

bin It in 1• orra�trnbrr C!ibonr t• 
- ,. !lllria �"' . • .  in brr :t�•r • . •  • o<rfrerr �rrr 

lJiam"fltrf, mit rintr i!tr�fUIJUng. • !it-U - eit ftnncn mtinc :t�tlltrr' eir licbrn fi• v· ct• fin� 11�1: S•�rr �rr, bol in btr flrinrn Brobt Ci . . .  _ .Jeli, mrin .l;tr r 1  <llan! un� gor ni<IJr. 3dl �•br fir �"' SI • m � r r 1 ,  ctlntr �tr rri<IJfhn lliaiDobntr brl Ortrl, in nrrinrm l!rrll: nid)t n<frbcn.• - .lllllr abrr t<nn rinrn lllor&ug rrlllrrn, mrin .l;rrrl . . .  • - .�t\I)U ltilljtn, ali b�l, mr\n ţ>nr. l:lîr <! n g  t&_n• 
b r r i n n r n  finb bir fdlon!ltn ll'• ••rn oon brr l!llr:r, .>brr •<li 
lirbr bic(r Wrt Bcflila�tir nid)t ; fJr �•l!ru Dir br(lnrogli<IJtl• 
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Clrjir611ng ; obtr bir[l ltrair�ung aimmr rinr IJii�tu•s. bir ' l!lifchff , brf liniglil(lcn �rO<urnlorf, ��� :Dtpartruua" .,,, •i"t uRt�l. Dit S u l i t url n o r n  •••B ioll nioiJt; cine li Eltoumionr�mrrl un� trl A••!•• lll<cr".llunglon�onsf, h el po li i n i n ,  bjr Dlir g<fofrl �atit, bo�r ici! nllflt gr(unbrn ; 1 fir (o h�r �rrDIUiftlll, olljnr�ntrn lonotr. Qf 1Dlf frrilidl rin bie :D r u t f <ll.r• onlon�tnb, fo glri<llro fir 1" fr�r .brn lin• llrr�rirotbuns oul .Z o u f r n t  u n b  fi l n n  !lt • dl r ;• !li 
gliiJrtninarn 1 fJlrJ, ici! miU riu il' r o  n 1 H ! 11 hirot�tn. • l rior 9llullrr o�tr cnt�allrn tirfr, mran rl fiiii om rinr rina ia - .::1<\1 bonfr 2�nrn, 111tÎI1 9.lrrr, !Jioonrnl mriorr 9lo• l unb Rtlit�lr :locl)lrr bonbr!t, !rin< �!•••• \Jal>t!n ; !Uni IBrlhl 
rion jUr bir(t 'll&rodlt; oUriu • .  :• . i�rrr Jtinbrr gloubtn !l!Ziinrr on il'rr11, Glrllhr onb lEo!itiM••• 

- .� .. b•b<," fubr Cfhvorb :Dublrf fort, •"'" :Jbur IDiotomr !J!ombnl mor( fcll•••lflttnbt IBlilf< ouf ibrrn lcl)int· 
:lolţitrr lprrdjrl blrrn, In 'r•ril, bri fiinrm :J�nr Ciorrrfpon• 1 fiinhigrn 0di1Ditgrrfotn unb IIIJ�tirg, oi"t aui .Rlusllrit lbr 
tmtrn. • 1 Ulrntfroirbrnbrh, fontrrn out fjunl;it, )'lo,l'dl ouf cinrn1 gol 

- ,lllei IPtm ?" (<ORII ·\:ltrl 8h1n�111. brntn :l<OUIIII jU m•a��Jcn. .prn ll!:lm�rrt lro,Jir �- (tlbn 
- ,18ri !lllebrmn, bri �l&en,• •trf�t< ::Ou�lr'; ,il�! �al-e � ocdl(lrn �t.uben rr brn ll!ortin cinef UnbrfoMUn b<i1umr1Tr 

�u 'llnNut�, i�r< ell!inţl<it, le rt'ic tit ou5�t!ti<lpncltn Iti• �obr, unb fonb in ilul !r9"f Cfrail�lunR rinrn Unrl!anD, Dt 
genf<!l•ftrn ril�mro �iirtn, �Îl "r """ :J�rno un� ::;Jjrrr Wrau : i�n IU tinr01 •tin�tn Oliaubrn grnr igt ntoclrtt, niimU<;J �it !l!c 
lllrmo�lin �a&r; unb ,,. �abr milfl tntfd/loffrn . . . 3:t fin� 1 II!Jidltc ienrr beor Jrorrnt<ntrn 1• rr�rbcurn Olrojmunn un 
.... t uhl,ll" f··�·· rr brn Jtaurmann. . Jrnrf l!irbtl .f11arJ ... my darling !" ee ,, ... . , �·cl)tr Il 

- .e;, mcrbrn mir OIIJ<ibcn, • rrooitDcrlt .\)r. !J!••nbrrt. lilh "10 nilbt rr�11trn. !lllirllrroorilr lonnlc �rr Eidlolll(dl 
- ,Doi t�ul nlllltt, • logtc �er ecl)otrr glridlgirlli�. l lft.riiUann frinr Un�r�ulb r ... , br�mingcn : rr "anb oul, gio 
- .. �bn,• n«b�n ��t iit-u l>at: '!plonlb tol,fr• 11R'"' ihl·· Ş•n1n1rr umtJu, l:lirf:o ufl �r ,trrrn, bonn uor !'loh�n ttli.mi1�UI !u1n• tr{taUDh: .IR�ftnt mit�U bll4 mort, .dlflln 81amtrrC Ptbrn, un� rf ia tHid f«t�irn au fa!lthl ���nun, tiLI 

111<inr !loo�Jtrr Sir nilfll !itbl?" : ili)<itrn Sic fillj ; Sic babrn ::lh.rrr :S:of91cr 811IU11ft unb (SIQ, - .!lllol modll boU• 1 in :J�rrn �.inbr�, rrgrri!rn e11 rit iiri<Arobril bri trn .l)oo - .llllir, ... , baf mad)t7 eir .. irb l!!lir hidlt �ci<OC�tn un, obrr fit mirb 3�··· entfdjliipftn.• 
IDDllrn. • 1 3nbetT•• !iti fi <li tia ltifcr oS�rri """'�"""• !'lr. :Du - .einb Eiir nlcl)l h 1 .llonn rin 100blrr!D�rnt1 !l)fib• f b!ry brrilU fr,., arii bem etn�lr JU riilfrn unb bir �acl't 
... i�rrm l)ahr bUl Cil�.s·fam l rrarriAtrn? 1).\, blaq aut � hinn [ .. cfirrcn etirhC auf tltm W�tJhbt• 1\llttlct�Q�fn �u l111fn f.-il ;n !N'C!llhlntn unb JtomO�itn i abtr im �lrfli""tn. ltfltn 1 - .DBo�lan, � [Ggrt n, .. eir 10oU'ra ftd) l>it S11d)l Ubtt 
rommt (o rlll'a! nirncall tor, •utn ia l!o111ilitn, 1to rin (djtDo• lrgrn ; �··. ! nolfir!idj. 3dj "'"b< •••rsrn IDir�rrfto1D1<11. • dltr llohr unb rinr io.con(t�urntr lilllrutn i�u tlltrlicllr tlutoo lir qtii�lr boflid) un� urlir� hf .!l immtt. Qiaigr e. tltot lb&ridltra 11\riUrn bcr �u�enb !Ual (l�frr �tingrn ; oUrla cun•rn �ouuf bortt mu bit 1�'o�cl)oifr frdl rnt!uncn. 
1• foldjrn W•milirn A<bi>rl bi, 3brigr nidi'L_ rarin �m.• 1 flnr ••� !D!nhou !lon1bcrt blirbrn aOrin unb fingrn i 

.t>rr r�rborr Jfoufrnonn 1•� !lllr. :.vublry mu Afl9rn �rr llb•t an, !U ii�rtlrA••· 11uacn an i rr fUJft ti�. 'Ob llirFrr rl111111nt" nn'h !l•id.uidh' - ,.Citin 9tarr ! .. foaff btr �nr 1$\rllhl�l. 
joagc !llloun oudl rt'Obl brn ool!<o U!ebrudl feinrt griPigcn - .�an) uab gor aid)t;• tntMgnrlr !IJ!ab•mr :  rl 1 
IJiî�igtriln bObr, otrr o� �. ,Pillftlrf, brr i�nt Shicl)l�unr, 1 clo tlriRinal; oQr Q llg(;obtr linb fu • • .  9110, ici! lrbc e ecl)an�rit ul� !••rrtiims ••III bi< Qlabr, !• ocrfil-rrn, a<st• l fiii•• Ponru1Cn, mei• �rr r :  eir linb ••idlliil�a. Bie mnbt 
hn, �·�� <inr un41gtae�mc !lttgiihlnl �ro IIJnPonb ibm IJrrunD uc:b ;\'<in� Ulii ll!ot� fro�cn, 1111b bir[ror fo�Jiinrn iLmQI 
•cr.,rlg rrt �·••· !Uiannr IDirb lir �rirotb 001 Cfntr jumibrr 10rrhn ; <Drnn El 

- .�un, IRtin � .. ,,. f•a•• :Dublrv tnblllb, ···�·��· Pdl IDI[Ibloftra �····· ll)ir� It auriicfltrltn. lh rt'irb •• IDII 1 
eit rnriam llorld)!og •• "/" lciclfltr liinucn, �· " mrinr !tol!llrr nlclfr tiom•l s•f•b•• b• 

- .Ddn S"crr,• ttnfr-tc Bh:mt-rrr, ll•ir ..roUcn ei., mir nutbra li..,., ttet,gtn fllAfiJ r�nnrn, unfcrr ibrc ruit h1i ci• llloter f:lll ouf ,. ,,.,.. tia14tTc1 Qia unbclanntn nilbt t•runtrr lriben un� err�onir " • !lluh•••O'la�tt bltibrn. l)lonn, � ... rr our• lllon gloulorn moi • • • •  ttnb •••• leii - .!irh W···· flflrorig"; Du rori�t IOidlidl nill!t, ••• ibrrti•• iibrr mrine !lfdjler 11rfiigcn o�nt bir .!Julli•••rung Du ltg\l. Jhnn illj mrint :lod)ln 100�! orr�moc�rn, ''' 
i�rrr !Diulln1• oad,i ll'�inbur� !D fli)rril>tn 1 UnD Dbhrbin ronn 6Upbonir, 1t 

- ,Doun folU nldlt lic,rn, • cmirbrrll !IJ!r . . flubh�. idl ibru oudj fclbll grlo�l �·t•, il!n t!cnr icl)l ouf[lfllaarn ; •l ţ)ur 8taPtbrtt bcnut l � l'ufr Grlau�nit, ruif 3c:uto.nol fllnn a.;rhn e�Dffln DLtllrid.lf ni"l hibtn mOs•n."' bcr einrnt 3oubcr, •iner lllt!•u�rruoa 1• cntrlic�m fulljt. lll!on - .:Du flljrrl•tl, ILcbrr lllloun. <fcnrn 1• �irbfo�Jrn .ău1 
.... �"· boli rin i!logrl, oul brn rior Sdjloner i�rt lllilfr grn ••'fllrl•R•• ! IU iP llid,)r rnoslilfl. lll.ltnn idl III<Îtt< Xod 
ri<\llrl, oon .Hcvrig 1• ,s .. ig �ttobPrigt, am fldj trm Unar• trr mi:r, id;J mi·rb• rnidl nicl!r Ion�• ���cnltn.• 
h.'u" i11 btn Slaclrcn au fi.iirarn, mtnn ni .. t it911e "'"al bit - .:Du �i� tinr llliinio, li<bc IJrou; b1r jtDălllJunN 
elrltriflflt EilfDIUUn�. � .. " unltrlirst, Ullltrbtill!l Ulb rr 'jlfunD :11••••• •rr�rr�ILI Dit hn J!opf; e•·r�aie mirb llri 
o!jbolln foriPi•A•• r .. n. eo gloubt< -tJm !lombrrt, olf rr gr[unbrn l.lrt1lonb �obrn, olf fla.• 
�OII Sto�lr auf�onb, UUI OU( ciaro ilugrobfilf frf11 l!o�Uf , 'J.lltin lO.i�rrnb ct fJ<od), ltd,itltr .(lrrr IJiorubrrt (<În LU orr(ajfcn, [ul! trrrttct. Qini�< illinoltn fpiltt f•j 11110�18< iJtou jUI 1nb rin anbrt�riliAllf !llrobocliur, trr bitftr 6111 
..ilonli•<tl 1 .  :j�ro i�rem lDhnnt unb Dutlt9· Dirfcr trorucru )USI[<�rn, noiirbr bGbrn •mltrlcn raanrn, b•J eir ffonb 811 
frint IJorfclrloa•· Dir gurr j5ua bdrad)trtr brn jungm l!!llljot• t:•A ouf lrinr lllnbilbLillglfrofl jUm 111inhP•n rinr t�m· 
ren 111! llntDLmNrung 1 !cint �ilbflflt IJigur, fel•• :llljfrlb, P•rft !lllirr .. g oulăbtrn, •" ovl bir frio1r IJrou. - "'btli 
(cine ri•R•ntra !lllonitrtn, '11111 on brm iJrcmb<n Îlberrold,)tc !rol brr larbcrnlt, brr fi.llr. Dublep bmiaecf>i�rt �aur, AU 
fir.  eir bm�nrl< l•rl f,dr, boi <In 'J'IunD 0ţrrling virrunb• Hlliitll lnf .:lin1mtr: rf IDor cin olcrr :Dirorr, brr 5tc��oa 
jloan!l9 l\tonfru �eluiat, Uliluotn aulfl ncr�r. lllun �ottc 111!r. otn 3ugtnb aui grfon111 �ttu, uab belfrn ljrou i�rr 'llmn Du�lr� tin Cfinloruto<n oon l"'i'll�unbrrt �'lliDb, aab Ja>all gr111cfro roor. 
""" oi<ranbtmon!IA malţien �roei�uabrrt •!lltuabodjt&iA : ..... - .�m,• lostr a, , 9,)m, Uf WtO.icin llt nicţ,t i: 
nrtr moa bo1u er."�••ir'f llllltgift, 1• ara!lltr t•• ('llonjr ci"' �•ufr 1• fin�<n.• 
eamrnr DOI btlllllo( �un�crttoUfrl� \Jronltn !Rrnlrn, rin alrr• - ,!lt\otr!• 
m�ocn, �Of el •it b<Ql brf 'l:riiltdm, brl Uutcrpriiftdm, bef - .eir i� •�arrtll\, mon ��� lir rntfii!lrt; ri11 llillll' 
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!llllan, rin iaatiahr, bal �·· etni!�� raln>rbcr [clbjt •••a•· Don bem. Ortr, IDO tic bir 91a�l ··�rbro<VI �··· .!liigua eir, 
IUflrt, obu ro.V rinAclrlltt.• !o gcbc •IV tic ::!�non nil in aq,t !:oacn suriict unb brcngr bie 

- .llo !" ricf llllohmt llhmb<rt oul ; .tir jinD in rin• 'llnc!borr in Uml<uf. lllcgrrifcn eu, mtcn �<rrl" 
aa�u orrlirbl, baf couju 1111 cu�l. !lllir ronntcjt Ilu audj : Unt brr nidjr oul frinrm C!l!ri.Vmur�r A• briasrnbr 
ataubm, boj Srmanb, Dcr nil{)r .in mrinr ll:ol{)rrc- orrlirbr fei, i el{)minbln fr�rr ficll rubia ouf brmfr!btn 51u�lt nitbrr, brn 
UDI fii on,ollrn IDÎirbtl eir hnnlln unb licbltn fii!/ frit lon• i ll:o&l DO<'<r eir l!bmort llab[r9 rin�rnommrn boltt. �rrr 
go, unt �mn !lloalbrrl'l lllrtrnrrn b•brn brn onlirblrn ; !llombnt ,.�u. bir brrifigtoufcnb iJron!rn. iJriiulriD eup�oair 
ec��ottrn �tamuagrn, rinra • • • .  C!lorc im � ....... ! idj bin ' murbr i�rrm IUMrc auru dgr� rbrn unb brlloridlr, .... bcr 
frjl iibn!rogt, Dai tir lidl brirorbrn mrrbcn unb bai !lllrl . . �u· 1 e�10inblor Qt[agl bour ; ft< mor mir 'il� lung unb .f!ofliiiJ!rit 
Dlr9 bolD bir drgontr�r :Domr in t<C erabt lcln unt a•••· ; bt�anbrlr IOOrbon. �lirmonb in 11 . . •  lir(i fldl "'"'' OOD Drm, 
ar•e� ;;rpr a��:brn lOirtl. t.'Rir o.brr ltlnbrn fUr IIÎt{trrlid}r (!Un!' . md hi �C'ftn !R.:unlurt IOrgr;�u,n IDar, tr�umrn� !1l4n brriJtll: 
AriUn, 10ir lllcrbtn unf mii un[rrcm Sd/11>icarriobnr fdllrd/1 P�. �d 1••s• 911ibd/cn 1• o<r�drolbru. 
fttbrn, unb rl ip bol{) n>�rli� nid/1 an�rnt,m, in iiblon lltr• i rubmrn 1• f<in mir rinrnc lliDam, brr bunbrrllou[rab �olcr 1 
81rnlra b•l. • Slnr lll•m•crr lbtllrr bit Bi<Vrr�rir f<itt<r jjuu nid/1 ; , rr mujtr, bot rin illlilbcllra, mrl<l!tl noit oinlnl i\'rrmb<n Daf · 
dtrrlidjo �aua Urli.l, In bu ll!qrl btlb orrlorcn ifl ; unb ' 
jrnr @irbf<l!oft onl•ngrnb, lOII �u [rinr iJrou fprod), [O glouUt 1 
rr nia>t Doun ; rr IDufro rc�t dUI, baf Ilubl,. nio in li .  . 
armr[rn 10or : <1 10ar o Ilo unmbgli<l!, Dat bir jungon @rul. "'Jn 1 
<iuonbrr •rrlirbl f•in !onnl<u. Urb<rbirl 014•111< ibu !rinr t.i• 1 
lrrii<Vr !irbr ni<l!l blinb : errpb••i• .... nidll b�bll{), - �· 
111ar loaar b.ill!i<l!, - !11lr. :Dubli� muft< olfo tia !ll•rr frin .  t 
111•1 babrr tllun ! lli• ,'•li1ri oon hr Chtfubrung ia .ltrnnt• 1 
nit fretn ' .i>ir �liid)llin�• oerfol�rnl. D., lonnt• gofilbrlidj 1 
ll)r<Drn unb tir !todjler ungtiioflidl ma�ra. llll•• bur[lt nidjl 

nas nneonenficll, 
obrr 

<tin C!rtoidlr in ao t!ti�lltm. 

Il r i r t e r  Cll t [ o n g. 
trrQr[rn, bli man in rinu llrinrn etotl "'"'• 1110 •••• 'aUri 
rrfobrl unb 1110 '!IQrf lllhbtrtr!Ăbll 10irb, nomonrlidl bd, oud 
mon tn 'j)olijri onluul. 

:Dir lllod/1 •rrgine untrr IBrforsnill••· unb !ur1 - � •• 1 P•• golllerw Jtcitalltr .�"' Dic Jln'rln lltr .$tligm, gofanorul(c trai Scmon� oor lllombrrl'l 21<11: rl m•r Dubl<9· 1 1' 
- .ltlltln t>m,• (•sr• " ,. ;� ... . fhbcn eio oul, i� 1 

briugr Sbnrn 91od)ri�lrD oan 3brtr lted)rrr.• · 

.llon mrinor !to�l<r 1 1' ri<f trr IUatr: ouf; ,bria• 
a•• eit fir ••• niclll ... o.rt• 

- .!l!odj nil(cl, . ... ,,,,, llublr� i .•brr llribtn eir fie!� ao unb !ommrn eir in 3br .!tabinrt, id) mu• oUrin mir 3bnrn 
rrbta; birlncol �rouclltn IVir ibrr itrou C!lrmoblin nicllr.• 
" !!III fi• fictc oinan�cr a•arniibtr 1lonbrn, aoljm Ilublt� 
mirbtr bd lllorr. 

- .ltllrin ,\;rrr,• f•str rr 1� i&m, .ibrr :lo�rr i� in 
mrinrr Clrovalr. lll'!ii�unb 1� gr�rcn 'llbtnb �1u plaubtrlr anb 
eic IOn rinrr DOIQCblidjcn .tltirot� UDI<r�irll, rnrfu&rlrn !lllfi 
mrinrr iJrrunbr obor 1171itfcVUI�IQrn, IVran eit moUrn, 3�rt 
SociJirt. � bin ria ei(IIOin�l<r, idj DIUj brtiJigtou(tab îfron• , 
fra b4bon, obrr id1 b.'b•ltr iJr&ultin et�p�oir. !l!lir finb, "'!• 1 ill! �nrn !" f•e•• bu l!�rr, unfrr bm, el '""� olfo fur 1 3drn nur l<balaulrnt IJron!<n m•�••· • 

- .'IRit, er. "'•grn ! • • •• riof .l)trr !ll•m�rl •••• i 
- .3a, ��·· .Srotlfrl,• arrfrttr llublr, • • !lll•ctc•• ei. 1 

!171ionr, !Jbrr erlmmr au rr�rbm, fo arrf�mmm ldl Sbnrn ' 
mir bir[n 'lllilolt brn .ttopf; unb Obu�irl ifl In bor l!ogr, in , 
btr eir fil(c b•"·�··· brr llorf�lag, ben i� ::!bnrn 11141!/t, �·· i 
l!lrnt. l!lthar •• eic: IJrciu!tin errp�onit �·r tit !llod/1 bti ., 
uns augobro�l . . •  ouir �abtn frlllidl i�ro Unfdjul� unb i�rr 
ltuqrab rrlptCIIft • . •  of ifl un• nld)r rbcn (djn>tr gtlllorţtn;  
li• •Il nidjt fr�r trrfii�rr rifdj. lllrr .�., nirb In !3�m !lunrn , 
etabr 3�··· gloubrn, �·· mir br[l{)ribtn a•a•n tin !V!.ibd/rn 1 
gr10r(rn tinD, bic

i 
�ii�lidj obrr nidjr, tol!/ nrnia�rnf l'"""!ig 1 

3a.rt IO�It. '!lu btr onbtrtn etil< 101lj, IOcan DI4R Elir, J 
!3�rr iirou unb oin<n 2ltbirnrrn ulnin1rut, bn gtiOilfrrDiojtn \ 
bor 'JIP•A""'" !J�rrr J:ol(ctu 111, !llirmonb in btr s••1•• !lllrtt , 
••• �ltfrr llnt!il,nrng. Cllt&rn 81t n1ir bir brri,ist•uhnb i 
i<Ja!rn, anb ·�• rl lh& oulrb Ullb bir Ciinii>D�arr •uf�r ... , J fjl fir �lrr, ·�·· he irarnb ltlarr bir goriaalh 'll�nuag b•t • • 

IDo a Cllol( ucrOucllt, - uom :l:lofrin obgrf<Vftbtn, 
1!111 tiri ln'f lll!or! arrtoodnrl unb oorbronnt , 
.!lrigr 'll(ci!a, norb..,irrl aom 9lrgnlanb, 
lUon @9bitn ba. au brn lionaribtn, 
Clh• grotrf llrob, rin "'"''' lllltn oen eonb:  
lllon lllltnfcllrn Irit !Jabrtouhnbta grmirten, 
lllom .l)urri!on arii r10' gtr al lui grquolt, 
llcrflul(cr DDD ll!orr, -' �trloffrn eon btr �tlt. -

:In birlrr lllGjlr, bmn �ua!lt Cllronacn 
9lo<V !tinrf Worf!llrrf t:ugr g ••J grf�our ; 
lllo aur IJcbrinr tobtrr �ribrr glinAtn , 
Uub roo Irit oiolrn !Eaufm"n uon !rnjrn 
:Drr erurm [tin �··· •• , glii6'n�rm E!!loubr huq 
!!Ilo ni• btl !!llinrrr• .!l�runa nirbrrtb•'IJ ; 
!!Ilo ftlbn, '"'"" �rrbrl trm Wriiblin�• G'rgcanrll 
tltr .l)immtl nil(c", a!S i\'rucrflroncr rrgnrt. 

�n biefrr llliiflr, mo llllitt,,a nir cnbrt, 
UnD mo brr eon nr lf!onlnun aiuon1rr fd)ribrn, 
!lllu !tine llllotrr frifdl( 2obung f�raDrt, 
Unb IJut. unb .ltroultr !rin Cilr�rlb' brlltibm, 
Unb roo, ••<V Ofl unD E!!iibra �ingrrornbrt, 
Srlbfl fubgtbur'n• Srroulic nitn••lt molbtn, 
19til jit!l, mobin i�r 2:llicf tort imaur �irrt, 
llrr 8!au:n ia'l Uarrmtjlicllr arrlirrl : 
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:Do rir(rln rlnfom llfll, an hrlflg Slcllrn, 
:Dur� 111ritr Wm11n immrrllor grtrrnnt, 
11uf 6lab unb Stclncn brritis rlur Dar9rn, 
:Dir nur brr !lllo�r un� IBtbuinc fcnnt. 
Unb ringf um pc, ba ticfcm ,�oniR&rllra, 
Da bultrn IBluntrn, JDrl�r IJ!irmonb nrnnt, 
Ilo I'IIO�t'l �·• .ltrliutrm, Stoubrn, I!Jrd unb �olnun, 
Umnufcl)l ooa rn>ig fru�l6rlob'nrn '!)olmrn. 

Do giH'' rin rmig' .ltrlmrn, m!ocl)(tn, eprof!rn ; 
:Da bli�l't unb ron!ff, unb rrift !Ug!ri<IJ, unb fiiii j 
Ilo iingfl unb rlingt'f, un S�llrn rtl�l umjloffrn·, 
alrl !llacl)l unb :tag bur� !!!ain unb IJ!ar unb IJrlb 1 
:D• ariArl rin(om in 1i<ll abgr(�lolfrn 
eidl mir �urci;J !hubrr rinr nrur IBrlt, 
Uub tlbH i�r ll'ocl)r In bd �imnulf 5rur 
:Drr &laur <litbn unb bir flurn Strrnr. -

Unb �ir(r porobitflfolfrn Oofrn , 
eo tlnf•n• liill in'f eonbmrrr .ingr&anftl l 
illo 1icb lm Scl)•thn ouf br&IGatlrn 8tofrn 
Drr eobn hr !!.'Oile felii* tor Gl!ut unb eaab 1 
illo bol .lhn11�l unb �ir QJoarUr gro(rn, 
\lab frll'nr I(Ji!�rl b•llrn lllafl unb eran� : 
eic merbtn aU' Don fi•Arrn unb Don !In eitrn 
nDir Sn(rln hr tlliicf(digrn• gr�rilirn. -

!Jiirn-o�r 1 llllihlfrllg tin�, bir IT< rmi<6rn, 
!lllrnn lir in tl!l, out niibrn .\)oriaonl 
:Orn eomum {rb'n, bn, f.ingl rr an au flrclolfrn, 
:3n (rinrr I!Bur� r.ln lrbrnb !Ulr(rn folfon(, 
llor n•rl!\ltm l!tb' unb .l;;llmmrl fribll rr61ri'*'"• 
llor btRI ft� �<fdiR etrrnr, eonn' Ullb lll!onb 1 
:Drr 111ilb riu�rrbroorr olt rin \Jiammtn•8litfr, 
Unb nil\)tt acrf<llont, oii - bit(r 'J.'ou�lrf<. -
IJilrmo�r 1 I!Jificlfrlig tJat, bir t• rto�n<n, 
Un� frl'Str n�dj, bit DDUIGft �itr grgfinjl ; 
Iltnn �oi\) aom 11nloror bi• lU Drn .Sonrn, 
:Oir ��� Wquarorf (!l(ulrngiirltl Prinjl, 
ea� rinPtnl PlOII brn . IRI'grn 1Jr6�1iag lqronrn, 
!.'!n DP unb l!l.lljl VDIR bloura !!IIm �rgtta&t , 
Unb IDO trr :tob jr�t grinfl im Stlingr�ilbr , 
tl• blii�ltn tin� �ir brrrlidlflrn IJitRrl�r. -

Wilrmo�r 1 llilud'(tlig lin�, - bttintol ghlcf!rlig, 
tlir llllrf<n aU' bir nrmoll �itr grl'llrllt, 
llnb bir bminfl unlitr;·lilll unb uujii�lig 
'irflr�·n unb rinrn foarn, rool almibllg 
3m l!auf �rr .11ril DOm Untrrgong rrrill, 
lltrin�rrl IVorb, ilrltUIIIRUt! unt jttl�rilt. -
0 !rlig' etrrbra, Do' aum erin fidfl l'lltabt 1 
O folig ! fr:ig 1 1lnbtgiua unb IJnb d -

f U  (inb nuna11�r folln oirlr tau(rnb !la�tt 1 -
l!ana noii! �rr s�., 1 d rrflrn 18rubrnnorb'l ; 
Unb l••a juvor, rb' frin1 3ugrnb·�oarr 
l!lrfltfilll!l �ollr un(n 'j)ol trl !Rorb'l ; 
eril jrnrl IJbm binflarl• jUr eobart, 
!lloroof bonn !�tit brr Jfomn1 brl grRnrn .l;;l:rfl , 
ei<IJ tril rr�o6 im lll•P•n un(ttr ctrbr, 
tlll rl nlontr : .Du vrr,;r�· !• - ,.Du lllrtbrl" 

IIDrr abrr mogr'l, tir ,Si(fu birr au nrnnrn l 
ll.lrr 1 bir ::l•brtouftnbr frilbrnl au !4111ra. -
5iimo�r ! um birr au r .. ii�frn unb ,. lrtnnrn, 
\InD URI Doi .. !tin fi• brm .::� •••• au trr•niiblrn: 
!VIu� !lllilftnlcllafl umDifTrnb ftcll brft�uun, 
Unb rvir rin .ltinb btl 611oubrnf .SuPu(ll ID<i�ltn. 
Unb bic!n Glloubr flibrt mi(l oUrin 
!llun la Dcr Uraril �rU'gr 'Pforlfn rin. 

!!)te nu1trrtrUrn ,flnfhln&e &el Sur 
wtue� ildubmdttnl. 

I!Hiur ND l't. N. 

t tlir rotionrnr lllrrbtf!rrung brr lonholrl�fd)afllid 
'ilclrr�rrot�r , mir n< In oGrn ciDilil\rtra IU<Ug rgrnbrn, roti 
bir 'lgrirnltur •11 .\::ltbrl btl IBo�lflanbrl nftltll tn, �rlrof 
mirb1 . icrnrr �ir !lic·banblung .rd 18etrnl tur cii .J).ilngu 1 l>rotntrrn re., �G�rn lid) vor rtn•arn �bun aulb 1n ti• � 
�ii(lr unfmr 6uf. CBro,grunb&rfi,n, uob mitunln oulb un 
Hr :Diicllrr mintrrbrmilltll<r, irtol!l intrUigrnlrr 5tlbn�irl 
fing••A �trf(lofl't. :Oir IIJorl�rilr, rod<br bir Dmnomir o 
birftn 'tl<rbtffuungrn airtl, iinb liir btn unporl�rii!d)rn al11 
o(llrr 

.
nid)t frtnt

.
b, �nb rr ronn rnit ll!rcllf f•grn, taf 1 

lll!nldlll�r 1!!•1• m nr(rnt 3al)r�unbrrlr brr lhbobrrPil\!t 
rr�rnbrl 61rf,(ll ongr1ou�crt bot. !llur brr bulon•lnrr 1!•• 
monn, 111cl�rr noJj) uur .�our.,id'infcit on lrinrn lllorurlbrl. 
•oingt, han brl (tlntr llnrutpfil!blilblrit fur bir nro.rn 0clli 
�tilrn mtn(lblidjtr StiJopfung, ni<bl oul (dorm lt lb•rgiiot 
01\)l•f• grrvulr l'lltrttn. ::lmmrr flbltppt filtt bri ibm bOib 1 •!'' !4uurrfoaigt IJlPug ntit erl!llgtfponn in bcr îibrr 12. .S 
1111 grbrnbrn 'lclrrPrun11; immrr ţolpcrr nod) tibcr hinrn, • 
are,rn edjoOrn &r(.ittm 'llcclcrn, bie pluntpr, mit �olam• 
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.Siaha r.nltruinr llaar. .lh•ft• uab .Sriroulult finb ia lriacr, 1 lr�olf) 811DG�rl mon, b•8 brr frcion O'ntJtilftunq bioftr eaf!ol• 
tn boa Ur�rotrltcrn rrn�lln !l&irr�fi\Jolt, nodi nii\Jt br!•nnlc I

l hn ciarrlrirf bir errfl\lirbrn•rtiatlrn f.liubrmilfr in ben lllcs 
fa!lorra. lld Slliflcn brr IJrl�u, n><ll\ltf nelf) bif uulinslt grlr t 111rrbrn, unb on�mr!titf bol birlrn ed)u�rn nilf)t rin •11 riar llrrunr:iniR••B •n�rfrbrn 111o<Dr, finbd 1111or �ir unb prorrifdjrr fiir �ir birfigr !Bnolrrrnn.q anarr•frn @rbrpl•n 1•• 
N Q'iagong, Gblt nur tnit robrn eroffcn, D<nn " !rnnl ••III u!annr 111Drbtn ill. f)in md � .. !lnf.in�rr ••• '!tarm bit fiir 
ai� bit 11nhgun� bcr IIoorpoflbiinQunitlr, nilf/1 bir l!lrnliOun� ibn lrrmbrn epralf)rn (il(> ri�rn ma-.1jrn, 3-brr Ion� mut rr 
brr �hu!llr, brr trrrbo[djr, brf ei\Jiomnuf, <!9p[rf IC. audj in 1 mit birfrm mrii)4Di[!llrn !!df111rnbidhmrn loimpftn, reobrtnb 
ibm btr il•O•• bu Clnr111li1Trrun� Nf ltlob<nf b<!annt, obrr . ibm inr @oufr [tinrf IOnNi!llrn Sdju:b<ful\!<1, Di< !V!urrtrjpu• 
rr ijl •in !Dionn brf l!luffi\Jirbrnf unb �loubr brffu !" lbun, djr nur im lllorlibrrsrbrn mirgrlb<ilr mirb. Cir trhill birr 
INna rr t<nr Ur&rn brrr !Joii bir tlbbilfr •iorrlitr . - Dur(9 ••<b nilf)r bir grria�nr .A r nnrnifj ii�n �anbbau, IJicb;udjt, 
Di�i••. n�tlf)•ni!<b< 'llnb

.
ânA�" • n  �rr .Br��lrlo[rn mirtrlolt rc• l lllirnrn�iilf)t!rci, u. f. "'·• lcbrcr na!ll tllccnbiA••a brf 2ru• 

tliUDihdjrn llll!rt-fdjofthil)tllt, ril .trr �oullri\Jr 11aurfort un[rrrf lurlcf rnf -lJ•uf Drr <f lrrrn, obnr irgcn� mrlrbrn �luecn firii 
&n,monad nic ubtr �d CZrmo�nli<l!r �rOic,rn. ecinr ! . .'It• j •ngccigncr 1• babrn, ur.b "'"� �.n����••" ••<11 al�em et��l<n· 
DilrfnifTr, grbobrn Durlf) b<n mobrrnrn l!oruf, bcr bir!cr .!tl•ffr trion, nrit Nnr bloi:n U ntcrl�irtc, toi 1• [rincr \Jiotion•l• 
Gal\! ai<(lr mtbr frtnrb il!, llltrbrn 111!1/1 nubr oul brn Ucbrr- djorohrril!i! nil rinrl 51utbrnrn ottr 51omanrn, nod) tir trf 
fi\Jiificn bcr Qlll'Dnn<nrn llopitolirn scbufr, {onbcrn fir '""�.'· Drutl<brn Unb 'f'olrn jU�rllloil)[rn I n . .. \!l�ronomi[!\11 C&rfrU• 
oof b:m tuttrntcn Cfrrugr brPrirtrn, Unb bri�olb iibcrllu�l f.JJ•ft<n brPrbrn �ci uni norb �·r !ciru, unb ob rlci<b rin 
bn 'j)ofliollou� �ri 1Dcitc111 Drn tlttiobcfiO, brnn bd lhtr.ig• llrrcin fur tantd!ulrur rriUirr, fo in (rin llllir!un�lhtil fiir 
nit D<S lllobtrrl 1n jo, in �lrii\J11n Rltrb.iltniJ< jur !llrarbci• bir pra rri[I\Jc l!an�lllirlb�dJ•Itnod) n i<llr frulljtbringcnb �rfunNn. 
tune bdfrlhn, frbr gcring, unb m•w firbl, boli viril IJ•mihrn, Dcr Glriff � .. ltintra<bt. brr Oi<Uridjl im eranbc miire, 
lllrl!lic riujl aO •ud) \Il 2odl ijllb ibr lii·.rrntbum n•nolln, un[rc IJ!•triotcu 1• riurr rinbdUiillcn 3tcc 1• [ubrcn, i� ooa 
gr11rnmortig jo lr�r In \Jol�r D:r un!rorlfnr.i,i,rra l!lrmirtb• un[rr<n Rlrrlretrrn �urii) tir ,olit. I!Jicinun,;fo;rf<f}icb:nbcit 
fdjoftuna b<robhmrn, �·li fir nun, urit JD<ni�rn llla,na�m•n, btr�rh�r. un� lrincr brnrt il�t D•r•n, um O�rr �ir oiirnborcn 
foii o1r trm [prtulatiorn <Jrillc btr 21roriitrn onbrimgr• !VlongrC an un[rrrn hubfdjulrn cin rrnn<l !lllort !• fprr<l!cn 
foDrn [inD. lllon1r Dor!flf)dtrn Onb jr•l oon loldjrn ongr• unb �a hin 1• 111irftn, tomit bir ei\Jul�r�cnRonbr in Dcr rig<UI• 
fi<hllcr� �ut iDiburn (l\rulr airbriA Rrr .11'1•il• mrill •bnr li<brn !Diultrr[pracl>r brr !!lcoiilt<rung oor�"1omn11n, Dut<l! .D 11fr 
dt illlbuiiJ) ii�rrllur�rl. 3�r �un un� l�cb•IJrtn unrrr• [onod) .a, !!:lrgriffr �el notbi�rn l!!litlcnd ben 2•n�j;tulcrn 
grii•r l•ngiom ou4 Dir ntoroliflf)r .tult, bu[r tiorNnol :tu• milll<l�riU, b• jir ibnrn !•i<llt orr:Hnb.idJ irl, unb ncbR�ri 
@mb unfm� au[ bcr untcrllrn erufc iutrllccrurllrr tlulbilbUnA aud) l�rortri[djc unb orolhid)r '!lbbonMung tn iibrr ten uri o• 
(lcl)rub<n h11�ar•nne, unb ubrr fuq ob<r lon� .virb mon ou<(! n<llrn l!an��•u; ll\icncnJu<llr rr. in ttr[clb<n i�nrn nr�cfl1brl 
atillcn in � .. 'Bo!o.vin• in • ••Jrn . OrlldJ•Itrn bir liiniDObnrr IDtrbrn ; .... lllir bolicn, tot bir '!lllc6 �cilcnbr .d,it, oalb 
brrrit finbrn, in brr @l�t btr 'llul.vonbcrrr - 111ir r�rb<al 1"' tir !lrmiubrr in brr 91u,iii�run.q cinrl fo «�•b<nca .:lmrdd Sur bu OII! llrbrrtrirbcabril srtorbntrn UnlnlboniatriU·!R•· ' cinigtn, unb ro Nr lrrnh,)irrigrr. lonblid;irn :\u�rnb bir lllrl<• 
tlatb - îbr �ril in ftrntn IBrlrarttrnbrn 6U ru"rn. - (i6 ifl 1 anbril btlrblltrn nJirl'l, ibrr tJrrGIIftC'n tUono�rlbrilr llblufcflit'Cun, 
�oii • .:Irit, boli mir b.lriibn erntllid) rrj\r<!lun. Drr morrrirUr 1 bie lfinfcbrung jrnrr oUgtiWrin �rruJ�rtrn, Ne 1\'tolrcrjporunA 
SuOanb btl bul. 2onb

. 
monntl, oubicnt "". '"' un�rl�tiUr 'llul• !orbcrnbcn '!!dmout&rugr 1• br�unOiRcn, bir ll\obcn�r�onbluug 

mrrl!oor!rir. llllir f<l1111, in "'i' mrit ibn !rinr Rlorartb<ilr, ••<11 rorionrnrn <1\runb[i,cn cul&ufill>rtn unb ou[ birfe !!!lrifc !tin tlonfilf)jlofrn rotionrUrr, barci! bir lj!raril brreibrtrr 6fo, , brn gr[unhnrn @on�b•u oufl nrur au brllrn, bie 'J)robutuoitol 
aonrlf<llrr llhtbrtirrungru, unb [rinr oUjobr!ilf) �el! inmttr j 1• m<br<n unb [o btn l!llo�ltlan b  oudj lilr !onnncnbc .jriltn 
mr�rru�c 'llrnlatb, Onalljinlrn lirtcn. - Dn l!onbmonn 1[1  - 1 �liibrnb 1• fi<!lrrn. ·- !llir tr[!llrinrn nidll unbr[dJt�brn, tl'llltt 
Yooia eil ,·orbio - Dof ri�cnllldjr l!•�t�irr NI eraorr�. llr 1 trir im IUmroucn aur ben gurcn !llincn bcr tlolllorrrrrrcr 
rrboll Dur<ll ltinr, mit Oortrr 'llnrlr,·aguna gutonnrara ;Jrib· l biet bie .Uatrnrin grfiibltrn !llliin[djr J•r lllcodJIUng un� lllli.lr• 
unb lllartcnfriiil)tc, llliirgu, !IJ!ililor uub l!ltomt<n. - 6rinr b1gung oortroern. - lllor aBtin ufd)cmt rs [onad) •ngcbrurrt, 
tl�gobrn (rnb fur hn Slut bi< �ricl)baltigcn DutUtn, llltldjr 1 banllt man b11 btnt in <I!triiOmit fv11clll iftrrrn 'J.lr.lporanbrn• 
bol grojr ll!ob hr gr[amarttn Sl ri"'lltltun� In �rtrm !llangr ' rut[r, oUIDo bir !ianftl�lll 2•ntlrbr:r iOrr l!or�-trurungefluDicn 
rr�oltcn. lfr ill fur bru :lbron unb bd llot<rl•nb bie rr>f· J lr�otrcn, oudj bi< @onbroirtH�oft nlit tlrr:idrid)li�ung ••1 bi< 
tigflr eu1er. lir firbrrt bm ţ)onbrl, licfnt fiii bir .!lunii unb l!lobrnbr[I\Jatfrnbrir unb anbcr< CfinPu§ iihuH lU"I!altnifjr, 
Sn�ufuir bln!4ngli<llr erolfr jur lltrorbrirung, - fut! frint fo roit aud) bir bamit ln Rlrrbinbung flcbcnbt IUirb&ud/t, bonn 
ctrl!lrna iru erootr ifl tinr ltlrbinguns Nr �lo�mtn�igrrit, 1 bir 'j)omologit nuD !Bicncn!ud;it alf Untcrridj tl�r�rnfl.inbt 
Dir .u,a erinblll gltilf) gur rommt. :3n Dtn ou!gdlirrcn li oulnrbmrn Jafir. Dir !o brron�•bilbrrrn l!r�rrr iibcrnrbln<n 
�tilrn oon lfuropo �·r mon !Ongjt bir[r ::t�otfoi\Jrn onrrlonar, bir Rlcrpflilfltun�. �ic t!annugcnb tbmctlflf) unb Norrif" 
uab mon ldlrult nilbt tor btr arl'jrn 11u!gobc, oul brm rin• , torin �· untr....,ciitn, unb ouf �irit '!Iri irbcrjrugrnb ou[ f,r 
f•d)ra 1!•nbbautr, rinrn ntil Dtlll Srirgri�r tort{djrrit<nbm 1 <injUillirtrn, ot'tll\l< lllortbril• rinr aur flrrtgrllr t!•nvooirlbi·�·r• 
eroollbiirg<r brraDjubllbla. Dan lirbr fonoi\J In l<ntD IZ<srn• 1 frlbrl im !lrinjtrn liii•U(to�r 1'' gcmo�wr •rrmo�. llrnr�tnli(i 
brn ec��uhn, raei�< brn QlriP unb bd ţ)rrj l'<r tund•• (Jiir• ' foDrn [olcll< !on�flf)ulrn cutfprt<b<n�r (llartrnnict>cn crboil•'"• 
D<Uiion 111r<fra, unb n1i1 gra�tinniiOI8<n Jl:rantniftrn iolt!ir l unb ti finb ••dJ bir bcllr••rr:[lf)cn llllo�cUc tiir l!ldrrRcrit�r 
ou<!) rrligiof••• Chunb[itrn oufbilbrn, f• """ finbrt •rl'•r· ibatn 1• Dmbcciil)cn. - '!!14 '"''rrrr \YDid< &c:.rt fi<b ur.l 011 
bOurnbc lllt[ra[djafrtn ,  .vrldjr bie nrucn Clriinbuagcn , in  tem J Ciin[u�run� trr [o �rott •i"' br[unbcntn Jiarnj,rilf)rr. :>n irbrr 
Glcbirtr brr l!anblllirl�fi\J•It rrirfrn , td profli(I\J !llnlllrnbborr 1 (j),ntriutc foDir aui Dir b•lbiQc Cirridjlung bcr[rlbrn g<fcbrn 
in l<ilf/rfojli!lltn edjriflla unru bd lcfc• unb [il)r<i�lunbigr 1• ••rrb<n. .l)irbutdj ••irb brr unbrmittdtrn .lllaljt, mcldjc fiii) 
lloll Drrbrrilrn, unb fo aolf) anb na<ll untcr birlrr .!tloljr btm 'ilofi!llroung< lonbmirlbf<l!aflli<IJcr llcr�rflrruns RI<IJr Qlri<ll 
ci�<n unorrflrgborrn illloblllonb brjt6n�tn. - 2n brr l!lulo· 1 micb _ aibrrn . unb i.�rr !llobtnproburrio•r.ir nid;it ••f glci<llr• 
m•n• fr�trr •• bifb<r on eiarr loldjra Qnrrglc, Z:barrroft unb Cfrrrogn18 fl<�a«n lonn<n, llj<nb mrldit lllaranll< lnll'<[onbrrr 
Unrig<nali4istrit, mit mir fir u bra alol!lorrrrrrrra on�rrrr 1 fin Dit unfrul\llborrn �brr arbor�•n ;  obrr ou". bi<[<l rolcb 
2..,b<r 1• br111anbcrn [1 oft CJdtJ!<Dbrit ••brn. ::!ID., jint · rrj:cll, Dat tir Glrmuobrorma!ruog burdj llcraujicung brr 
!tilon ia bcr 18uh111ina rinisc 1!anbft!lalrn !al 1!rbrn gtnll<n, 1 Utotrfi\Jii8t, ibrra minD1r brurittrltru 2nlalirn frlbft 1-:i euu• 

32 
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- AO -
II'!G�IUDAID UD� anbmn CI!INrlftun�lft unln bit '!lrnll Atriftn 1 !lrmrt ..,., hnlalt r.-•• hbc.uhnb nbu<irt (unb i••t li! 
tann, unb bitii fiCII nl�t hn gr���•Drnlofrn fnmllrn l!!.lull)t• tf no� mtbr), brnn im 3a�rr IS.�6 boUr tir HO Qllntr rt\'11 1• »trfaufen 91otb bo&cn Q)rrJII.n. - 8ulr11 foii mon 2\.003 DlfiJim unb 97\.li�R (S!�auin• graoblt, rtoau n 
�orauf arbciten, baa1it brn Qbrr�anbnrbJ9cnbrn 'f!n�eMungln 01133 Dtfl!irrr unb 360.098 l!rmclnc ton tn llollncRiatfn 
ganan l!amilitn mritl gcmtr&l• unb btlell&ftigun�•lofn :;urw lamrn. :D.Ibci ifl bie imgul&rr 'flrmu ni�t mit rintunl!lr 
litrn, bir ••• trn etobtrn, ,., ibnrn {lbr unrrbliC��c !frRin�•· bir 185fl 23 OJrncra!r, 2701 Dffi6itrc unb 338-SHI 0Jrn1o 
�urile burell brn bnri" aulgnt'rdtrn IBiirgn�nn oerflopft ifl, !&�li.·. Ur&rrboupt &rtrug bir Qlrfamn•tl•bl brr 'llrmu 1� 
aui b•• l!anb fellarcnlt'tif• .jirbrn, unb &In ibr fprlulati1tlf �.5aG. IM unb l!!iiO: 1,21\.r.oo Olla11n 1 :Diefr rnornun Sol 
Jleb iibtr brn norii Ullvorr.d)tigrn l!anbmoao &rrilcn, irArnb 1 rrll.irrn oQ<rbing• frbr lri�l bir ticfr frfd)opfun� !J!u,la 
111t!djr l!lc(djriinlungrn rniQr�rng•PcQi mcrbrn. 'il!l orbritffC��ruc · turrf1 trn lc�lrn .ltrirg unt �ir longlomr Cfrbolun� (m 
l!rult unb tJIIG b•�•d)t In lur1rr �hit ontrf lllrrmoacn ouf• man aud) nidjt •rrBrflrn hrl, t•D bie tlr�allung brr irrr 
1ub4ufrn, �rrifcn fir 1• aarn rrbr nrlirf1rn !Dllttdn, bir (oRiobl j lorrn 'ifrmrr fr�r 1oeniQ fotlrt), abrr am frap�onlrllrn unb l• 
brn aratrruarn "" moulifdj'" Bluin unfrrcf 2ontmannf un�cr· 1 rrii\IPrn flnb bir iibrr bie llo!UbuM!fnunQ IUito•thillrn .9•b 
mribli\11 bcrbrifii�rrn. - o•ll in irNr Orlfrf1aft 1!\uloroin .. l llon t ir obrDA<nonnlrn �lobi oon mr�r oU 376.000 !D! 
mit iluln•bntr h' !llobdu�rr IBt!irlr•, finbrt man 3fl - 1oll 1 pnb nimlid) nur 211 oul trm 8dllaelltfttbr obcr in aocgr il 
follflrr .ltlcinf�rrulantrn onfo�ig. :Die frllbrun (fig:ntbilr.lll VBunb111 srflorbrn, an jfun!�titrn hgc_q 1n 21-0flil unb in 
·rnu§lrn, rtril ii• t rr.l ubirliflrntcn ltrribtn ticfrr frrmhn 1 i>olpit.ilrrn blirbrn bri 'ilufl�lung bCI llollf .. cbr ••tii III· 
'!InforM'< nidjt �rnug p<tititr !!liNrtlont.,rofl tnlgrg<nl<t•·n 1 bigung trf .ttrirar• noq 30.00fl Ollann. :Dicfc .Sa�lrn bn 
lonnltn, iibrrR'iilligl burdj �ir ro,)lldjr t!cubrtidjunA brf grifl• lrn uhn>ibrrlcQli<b, bat b., Qonjr �Cufa<bol, rornn rd rit 
ermirrrnbrn l!lron�Ritinl, auf i�rrn1 !liQrnt�unrr Rlrid)rn, 1 bOU\"f lr�rnb tincn !llutrn 91baH, .. taigtJ<nl lcintn [oh 
unb lungrrn nun mit ibrrn \!onrilirn oii 1!\rtllrr obb,d)lo• 1 hollr , brr înt rnlfrrnttnrn llrrglri� mit brn un.� tbr• 
�rruar. .l)irrad lonfiorirt fidl bie i••iae llturmunA Dtl !l!u• i Opfcrn an lllr�rittlr<i'trn uab ID!rnftllrnhbcn flonhr, bi1, 
IORIÎRU l!onDnlonnl !Ulii gto8rn :tbrilr. »OU brUI (�dbc �·· ni� 6U ubrn, �tnt !onbr aufrrltgl n 

lllri bem g•�rnn>iirtiq•n Eiranbr brt Dinar, .. D nodj bcr biR. .ttinr b<r .!hira fortstbourrt, ro miircn obnr .!IRI• 
1!'\aurr an brn �crmotlidj<n mcri�ltbromtrn lo mmig frcunb• bir tiidjti�rn Cllrmrnll bcr !!llili& boju »cr,.rnDrl ,.orbrn, 
licljc eompatbirn finbrl, 111irb man na� llnlauf rinrl meitrrrn l!irdrn in brr 'llrmce oUf!UfliDrn. 
�olb<n !:lo�cbunblrtl brflimml '/, bcr t)rrf�oftrn !lluloRiina·• 
gana Dlil brn R••onnlrn frcmhn lllrmenlrn ono<tiebrlt frbcn. 

:Daf 3nlrrt1Tr bd l!anbr• unb eortliolidj bot, �·• no� 
unmtlnbig•n !antmonn f, ftrbnl, bam11 j!blr ntlllbl nlrnb1 
eraott&urqrr aur lllrrbr!Trruns unb �rbunA l•inn nrotcrirDcn 
unb intrUuturll•n l!��· nod) Jhiifltn rin 81!jiir"cln beilragr, 
brnalb b•bcn aud! .,;, bat li!cnigt �cr acteon, um unfrrc 
lllit&iirarr &um 111rilrrcn 'llul�auc bic[d llrrcblungtn>rrlct 
oufaumunttrn. -

lltitteUen. 

8 1 l b fi m o r �  l i n r f  Q l r p b o n t r n ). :Du jl>Dio&• 
Qlortrn in t:ntlt'rrprn bol im Wuttouflfl · A•s•n· rin poor 11 
toni(dlt .Sirgrnodllcn tlnrn "(rinu groOrn Qlrpbanttn n•CII 'P· 
g rfd)ictt, mo (i<IJ bol ltbitr lr�otll bur<IJoul nitllt brimildl 1 
lrn ..,;a. :Dcr :trantporl oul brr Cii!rnbo�n, t•f llhllcln 
1!ocou10tiuc unb bie S:rmaung 10n frinrm Jtornar, trm rr 
I"Rttban RIOr, �obrn i�n ObrDaunlg A•m•ollt o  bri brr llnl1 
1n (cin11n nruen ll!lo�n��rl b•t cr fofort �rtri !l.l�rlrr enn 
bct unb cinrn bcrlrl�rn mii rincm B!iltlrlf�l•s au !llebrn 
morfrn. O�nr bie ldllruniBI -\:lllfr 1inr• fla<nu11brn mi 
brr unAIIirfliollr llllarlrr untcr ocn �iifrn bd ltllp�antrn 
rnolmt morbrn !rin. eciltcn1 arrftllm&bl bal ltllirr, ••• 
on bir nrur Umgrbung burdjoul nidjr grm6bncn 1• Ion 
fdlrinr;, jctc 9labrung unb bringl frine i:•&• unb Jl�tllte bo 
bin, b'•D d brn blctrn J!opl tnibfrlig no� rrlfl.. unb li 
b• .. rat. :Dd 'lluee �� brrcltl aDrn Cllana unb brr .!t6• 
frine l§iiD1 Dllloun ; mon fiirelllcl, tot el brm lilcpb•• 

(!u rf l l n a e u g u n o  i n  P fl a a l l a l c n). :Dir .!luct"! · 
l gclingcn Rllrb, brn (O brgonnenrD 0tlbftmorb GUf)Uflibrrn. 

fabrîl in !tiUIRAij iDI 8tanl .. oUtr .lfrtlfe bal in ben III!DDo!ra -·· ···-- ·· --

!RDOrmbtr unb :Dr11111bcr 18411 •n rob<n B!unfrlriibtn 57.000 
.!lrnlnrr unb �n Qrlroctnnca !J!unlllrubrn JO.� 81n1arr 1• . (8 1 .t t i fl i f  t r r  e r l b ft nr o r b l- )  ltinem !llni 
.!lucfcr ecrarbulrl, - 3U-·\IIll .!lrntner rtbrr unb 10.\0II .Srnl• IBoubin'l rnlnrbm•n mir folgcntc inlcrrffontr :Dohn ii�cr 
nrr grtrocfnrrcr B!unlclr�hn mrbr, alf in Drmle�cn .Srilra1111u 8t.11i�il ��� erlbf!morbr in brn orrftllirb1n1n erootrn Il• 
brf llorjabrrl. , pd fur ( 1801). !ln llldgirn raurrn 67 8rlbtlmnbr ••1 1 

lllliQion Clin .. obncr, in 8djRirbcn 17, in lfnglanb se, 

(:D i e  r u ff l ftll r � r n1 c r). :Dn , BiutTiltllr !:!n�&libc• 
rnlbill rinr Blclbc oon t:rtilrln libn bir eralfflil bu t:rmrr 
mrlcllrr man�r intcrtffonll 'ilaenh au rntnremcn ift. :Di; 
8tallfll! r<i�t nur &il IU\11 2abn 1858, (n RlclciJrm bie fi9U• 1ir• tlrmct n•tll hn @iftcn 367 Glrunalr, 30-0!11 •  Oifiairn anb 8$0.226 Clcmcinc, bog•s•n RIÎrflitll prăfrnt aur aM Qlr• 
11rrolc, 10.02$ Dffi&irre unb 8YS.3$\ Clraulnr t&eUt. :Di1 

\!ronluid), IOO.L in t)rtlrrrcldl 170, In 'j)rruPcn IOS, In & 
frn 201, in 111 1nl 265, in :Dtin•marl 298. :Dir !lrf 
etlbPuoorbe . iP ••CII In b1n Drr(C��irhnrn l!iinbrrn rine f 
ocrfdjicbrnr ;  · fo ifl bri brm flanbinaolflllcn unb brutl� 
lloiUPommr bd irbtingcn btllrbt, bd Cllift ifl rin l!icblln 
mitlrl brr e�ro.brn, ll>iibrtnb bel bln IJronjl[ln bal 1 ftlli•••• om b�•flaPcn urfonrmr. 
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B r i  le J t  lUT 
Bdtwt•••·· 

e.-,.; ••••. 
lrf4jriar 

• • ll n l l i ll  
dDKIII, ri•aa 

... ca tliTP. nrit 
rlrr ....... .. 

!Jitrtlr•ri .. m. 
••• 

J r l n a a u r i r t  
br � ....... ;,, 
okr Duri! Dir 

r. r. 1'J�Imtrr, 
ft•ir burdl oar 
follbm lllud!• 
.......... 

kt :!•· 
u•� l.u.C1nl1d. 

mr. u .  

" r i n u aa t• 
r A l  i t n  • '  r r i • 
tUr ll u r n olll it :  

t.lnii.l�i· ' n. 
Nl!j <" . olrrtrlj. 
1 ft,  lfttull. 3:i fr Uit � r- O !! r t• 
ltii . U D I  lUI� 
� A. •• tr. l•llj. lfl. :sorr. rirrulj. 

1 r. 'lO ft rinr 

rinJdnc 'Jlannaur rolln 10 rr. Ciin� 

rNrt••' "''" brr 
�l(tto1\tiOP Rl.1»1 

Jurud�nha.r ; 
unjunrirrr 

tirirft ni�1 
ntrnom�:��rn. 

�rbic(Jtr uo n ). j\. 
Wa� auf G., bcinrm (JrabrlffiiiUUtatrr, 
:Du lirf DtiiDUnbrlrl llrmiil� 1 
fintrlnar bllt brr r�'rnra llrffd 
:Dir •n brr e .. ,. l111arf bir glu�t 1 
llllc 1 &III bu brnn ft arm 8111trbra, 
:Daj ftlbll brr 17lufr :tufi bilt f!irtn 
2•1 bitii nltllf aana au l!lttra brQrfrn, -
IBa�t •ull rrflrrbrnbrl 1111rnr�lll 1 -
I.Jib bl� It 11>iaig ai"t sur 18rutr, -
eir6, 11>it hf IBIIb brn 3irlrr llirbl, 
epar· ouf bir �cit'ar IYrri�ritlfli�rrr 
:Du ar�· gnnulrrtr• Ol<mil� 1 -
Ullfoafl 1 91itlllf fann bir l:lrbr baanrn, 
:Dir 11i4l in i�rm llrffrla 6ilt , 
Uab in baf lllur ifl fir arfanrrn 
:Dic rlnll fo f41ila artrlunrtr 19rlt 1 -

:Drr �riL'ar 18orn ifl aufgctnrfnrl 
:Drr in brr etrlr mir a•atutt - -
1Ru6 •uf im lltattrrf•t brr �rbr, 
:Du fr4thgr4brnd CJmil� 1 -

i\uf 111rirl)tm Slalm •• brl Ufrr'f Jliiblr , 
Umlpiclt DORI mag'I4Jrn .Smlrlid)l brr ill•tur, 
ea foj tir nr&fR mir, biDI �DcljlftfjUrfl<n, 
Uab 11>ri�l1 mir brr trru'llrn l!ir�r &ll��>ur. 

Unb mir bir Sonnr lirfrr Pcta unb lirftr 
::ln :t�tit \)IIT�urftll••t �inuatrrfaar, -
Unb mir bie l!llunu no<\) bcf Z:oarl et����>lilr 
:Drn l!lolf•m�aucl,! t rt Cbrnbli{I<IJtnl tranl, 

eo fă�!t ilt mr�r un� mrbr mcin �r1 burd)brungcn, 
IUom f•nfrrn eailrafpir:r i�rrr !Brall ; -
11ngona'nrf niljll, ai�t Qlrgrnllnl uab .SIIIunfi -
9li411f lrbtr mir "" l!i<brtglutf unb l!uil! 
Uab ali rrll dllig :Danlrl unf umftlllrirrt, 
t:lf �rtprr !tilon am �imatrlaarllr P•n� -
O, IDir rrfattr mitll ba fiijrl lllr&rn 
!Bri brm l!lrrii�rrn ibm llngrltbaaD ! 

::llt fliblr ml<\1 ttn itrna t:rm uatfOflll<n, -
lf ruU nuin Punb an i•rrr li!>p<n eoum, 
Clntailrft 1tccar6at i4J i•rt l!irbct111orh - -
341 ma<\)r auf - unb a<\) ! r 1 ro a r  r i n  :t r o u m  1 

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



35 Ziarul ,.Bukowina" ( 1862-1868) şi suplimentul său literar ,.Sonntagsblatt" ( 1 862) 479 

- 811 -

'D ie 3 i g eu n e r in. 

• •  

1 .2cl;l m6cl;ltr rine Clh!liiouna t>rinrl fdtfamrn 18rtro 
in bcr .ltir .. c �abcn. • 

1 . iJrogc nfcl;ll nacl;l mir,• rfcf fir ; .11rin 18uuf i • :  i Dir ubrr Di .. frlbfl au f�rrcl;lrn ; unb ici;! lonntc D�r liirc 
li!llr :Di·�· raarn, llltnn :Du ben I!Bunfcl;l �·It, adei;! &U b 

1 QID unb mir ataubrn n>IUfl. tl�cr ncin ! nicl;ll :Du !" eic 
! i�n mit l�rrn fl!licfcn unb fd;Jiug cin -a�nifcl;lcf Glrlir 1 brlfca llcl;lo i11 Nm ll&ltr lonae nDdjjU�dcn fcl;lirn, oul. 
, :I>Dn :llitQD"f !Brn>Unbnung ibrtr ecl;lon�ril lUI� 1 a om Ciraufcn j bcnnocl;l faglr tr noe�;� ru ..... el()n>rigrn : • 

ll!unfdj, :llil() !" btfr4QCD1 llinntr idj IOD�I �D�rn ; Gbtr 
glaubrn 1 - !! ir i• lh orr[ucl;llr rin bem i�ri9rn ă�nl IU "'"' an rlnem eommrrabenbr brt :!a�rtf 1!1-, ali \Jdirljtrr 6U cr�eben, abrr tf n>oUre nil\)1 (D rrd)t grlinge 

bie pricbtigc l:lrgd bcr .ltirc!lc er. 'll�illpp i�rc rrlcbiittcrnb• .111lir s �aubcn, I•Afl :Ou t•  - rirf (ir aud, inbrnr (ir 
flcn .A linge crlctJ.Urn licj unb clnc ecl;laar lronrmrr Jtol�olilca cmporricljltlt unb i�n fintlrr anblilfrc - .aUaubcn 1 !nrin 1 
in un ll!aucrn brf .l)riligl�umf "rlammrtt mar. [)rr gr68tr -�� [otrtcfl Llu bal auctJ bourn l Il in !VIcn[cl;l, n>ic Du, b 
%�ril brr[clbcn br[tanb, n>ic gcn>&�nlirlj &ci fofd)rn G!rlr�rn�ri· lhrn rin .l!irl()rnfcf/Sn�rr unb Orjjen !Diullrr - nir orr�dr. 
ten, aui \!ra�rn, unb IT•• brr aur IBema�rung einrr ru�lrrrn 1 n>ar ! !Jrlj �ah �cnug g<fagr !" �onrir n>anbtr [ic fidj ltrt, 
lttDlpteoiUr DDr �biirtB Unb IJrn[lrrn �angrllbtn [djii)Or&<n IU gr�rn. 
Draprrirrn ronnrr �od,J fo mond,Jrf, unter �rm ed,Jlrirr brroor• :Dan Dirgn \llugtn fprii�ltn \!lanrmrn. flbc fir 
lrurljlrn�r tlugr non Drnrn, bit folcbr lrbf[cl;lr Dina• rnr�r � .!Irit bGIIr, fld! um&un>rnt rn, [lîir$11 tr ••f �· rin, rirf, ir 
4RJ081 o:l ��� btillgc .!lmrrf, brr bir IIJrrfomarlung �ie�rr i cr fir, rvir mir rbrrnrr <llcn>olt, pacftr : 
grtlibrt balle, rnlbrcfl mrrbrn. : .�6Drnbm l :Du gr�!l nid,Jr 1• oon mir, Du �•fl au 

Unrcr ben, fold,Jrn mrlllil()rn l)lrfriblrn �ingrgrbiDin 1 Dbrr au n>rnig grfost.• 
&rfonb lid,J brr Jannr :llon :llirgo br eima, rinrr brr fcl;l6"' i lfr b•Ur lic [o guroltig bri ten .i)onbrn grloOr, bai 
fltn, obtr Olld,J lll�lril() n>ilbrflrn lhoalirrc ergoolo'l, !1\rim 1 !Ring, ben <r lrug, ibr b<i i�rtnl tltrfucl;l, fi<fl IDI !11 nro 
flintrirt in bir Jtir.Jir ballr rr, auf <illloobn�rir obrr ouf l bal !Diut oul brm �antgrtrnr ri�. '!III fi< �iri l•b, !lir 
'!ldjrung oor brnr Olrbroucl;l, bir l'iingrr in bot !l!.lribn>ol[rr �·· rincn grUrn�ra :ton, btr bit 111!it1e &��>ifd,Jrn rinmr ed)rri 
taud)r, a�tr irgrnb ri11r JUeini�lril botle lcinr 'llu!nrrr!lomlril :l rinrar illuf �irU, oul, unb ior nod)flm '!lugrnbtirfr n>om 
auf fiei/ Qr!DQrn, unb 11 llnlrtlll. rf , bal .RrtU! 311 [d)laAIR i 0011 rintr, OUl brnr !U btibrn ecilrn bll 8trofr �rfintl 
oul Nr[rlbrn Urfccljr mar rr !ltbtn grblitbrn unb �rrnriMr Dirficl;lt �rnor(hir&rnbrn ecbur ibrd 1!5tonbrf unrrinar. ficb oor <inrm oulrrl\'i�Urn 'llllor, abtr t•• lllrbd, in brnr firlj Dd lh[taunrn liber b irlt tl�'licl;lt 'irlcl;lrinuna •• 
feinr l!i�prn �u brmr.Jrn fcl;lirnrll, lanr, mrnn •• fid) oud,J in focljtr, boD Don Dirgo ibrt -l)cinbe fa�rrll litU. eir birll 
IDortrn olfrnbortr, �cnnol(! nid,JI oul bem .\;Jtrjtn. 1 bit rinr, blurrnbt tnrgcg�n, unb l•grr : .errb' bo, rb!tr !lli 

ll!r ld,Jrill rttittr, unb lab, �d floll• �""P' rr�obrn unb D•f i!l Drin IDrrP. :Ou gtaubfl nicl;lt, ���� bit 3igrunrrin' 
ben cblrn !lllunb n>ir uradltunglooll aufgcnoorfrn, unr fidl ��� j .Su!unft lrfrn !ann ; ittrnf.a• foDu Du rrfa�rrn, ba8 �' 
oul �·· fnirrubr ilol!. erin �ugr �dlt im llorbtigr�·· hm IIJrrsan�rnrn grbr,;lt. !lllril:l rrflr 8hcl;lr lol tic [rin, 
upp igrn 'llrutmu bte lfintn, obn brr tbltn erirnr brr '!In• !rne !!ulunft &• mtiffaarn. eo miffr bcnn, b•P ltll Drint6 
brrrn grbulblgt; a�rr r• lrrtr nod;! inrmtr, nod,) !nrucm fudjrnb, brnl fd)one, n>ril ici;! n>ri8, bat Du ltbrn n>irfl, unr rin 
um�rr. bie rS rnblid,J auf rir11r lonbrrbarrn, oor brn �· Ull• trrmorbtr JU mrrbtn. Drinr rigene �onb faD bol �lut 
arbtnbrn a•n& unb sar 1icb •••&ricl;lntnbrn Glrflall b•ftrn bliro. flllern orrsitlrn, um �rrrn <f�rr n>fllrn :Ou bd mtinigr 
Qinr .!!lgrunrrinn Obrr Gilana, mic 1ir aui [oanifd! �ri8rn, 1 gof[<n b•fl.• 
mot in bir .ftircl;lr e1. �ilipp �rfomnrrn unb flaunrr balb : Dan Dirso raf'tr aor !lorn iibcr ibrc tilortt . Unr 
bmn rril()c e�tr. balb bnrn m[tnbaftr llrrbillni[fr an, 1 rrlbrlldj tubr frine .ilanb nod;! bem erljn>trlt, unb rr 1 
unb &•tor nrir rinrr 91a�loif[ighir1 mir fir rrobl rljrifllicl;lr ! augrnbllcflicl;l ali �·j ()pfrr ber ll'ilhn !Vltn[cl;lrn, bir Sfr iftnbr, jU i�rrr ed)ante, !U Dfl rn bm fllonr.�iiufrrn an 1 inami[cl;lrn Ulii jit vrrfamrarlr �aUrn, grfoUrn, alt ibtr etit 
ben :log lrg<n. Don :llirgo rr!annlr mir t inem llllirf auf bit jid;! mirbrrunr ID ocrnrbmtn licD :  
.ltltibuna unb bd !!Drfrn brr \!rcmtrn, hti fir rinr .!ligrunr• 1 ,Urbrrla�l ibn lrinrm etllicf[alt, [pari ibn 1• Mirn 
rinn mor, unb boj rr ibr Cfintrfna•n rnir cinrm, ben otn brn friDung au[, d n>iirr nut rinr (!nabc, ibn jr-t &• tilbl 
gutrn JtalbDii!tn um ibn brr geiu,rrtrn Qltidlrn '!lbfl()ru oa• 1 unb fo, no�brm bie Urbrigrn au• brr l!lanbr flr unrg 
frhn mntrr ; \laii brlfrn fcjrllr rin lflllld rn i'rtr llrfl()rlnuaa, ' b•Urn, otrld,Jn>onbcn fic t!Uc iar illalbr. h• mic bir ft>rf�rnbrn l!llicfr, blc fie van .Srit au .!Irit ouf ibn 
JDarf, [cine '!lufmrrlfaar!cit. E5obalb fir abrr brmrrfrr, bat Pe !. 
oon ibm l>tObacl;ltrr, i• vrrfolgt marb, baOntt fie jid;!, mft brr l!iniar �ase binburl() bilbrrr brr illrdjfcl, brr im 
inflin!lrll&pigcn !irbt rin•• llllalblinbef 6ur \9tribrit , i�rrn tugrn Don Dirao·� cingrtrrtrn ""''• bAl aagrmrinr Qlrfp liDrg burrlj _,t:• !Dirna r un� Dtrlirf bir Jtirl()r. . . in ergooia. llr, bte fl;li�cr �ir Scrlt bcr Glr[rDfd,J.U �,,,. 

:!lon "'"·1•, ��� fir 1111 'ilu'r �rballrn �trr, folgrc t�r rn n>ar, frljrrn fii() DOR oQrm Umgangr nrir brr !!!.Irit jUrUcfjr 
rinigrr flnlfnnung. :Dir .ltirl()r lrrgl in t inrr Rlor[labt era•· �·· ; rr, brr fonfl immrr !rob, immrr lridlten .\:)tr

.
jld 8'"'' Di .. f, unb nocl;lbrm ::Jrnr butdj riuigc Straprn 9rg�nQrn rtor, fd)lid;) jt.! finnrr unb fd;IIIJr iAf•m, bir �ruft bif jURI 15�rir 

brf�no n� Prii aufrrbolb btr 8J!aurrn. :[)�c l!!rgllrb ' um�rr 1 mii fdl••rrrn ll!rbanfcn brloflrt, UUI�tr. VIul(! brr !!l.lrd;J[rl 
glrrlbr . rrn•grrhlaPrn clnrm il.\olbr, unb brr .!lrgrun�r�nn br· IBrtrogrn grQrn frine lillrra rvar ntdlr arin�rr aufloDrnb ; 
[d,Jirunrglr, ��� l••t l!_ana btallid!rn l.ltt!olgung bel fvanl[d,Jrn 1 lllrt, n>ft <t jebra lll.'inr, jrtr IB<n>tgun�, Jrbr ,banbiUnQ fr 
Ci_brlnr.�nnrf �brr�ru[lig, ibrt etllrirtr rinrm �·�t, auf h11 l llluttrr , bcr Dona ::Iacint�• , aulju[orfcl;lrn irnb lU mo brr !Bau111c �uf)trr ju[ommcn flonbrn, au. '1� fir fiei;! m11bcr brgonn, �rl bitlrr munbrrbor out. !llolb aUrn {rintn !Brr 
umfab, n>ar rr nthn lbr· Sir blitb ftt�ra. : !unarn fennlr rr nn Cl lmaf oufiinbrn, 11101 i�ar ni• •o 

.lllorurn hlgl\ Du mirf• rirf fir ungrbulblg. ; fo brlonbtrf o•ufgr!oQen n>or, n&mlitll : rinc mr�r ali gnoif 
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�·It• (frfiiUIIDQ i'm nlia!6fm !pflicCIIta. Unghicflfd)rrrocifr '!btr brRiiriglrn ni�l birfe 18nNgun�, bici �mri9m de bir ••n bollrn bir IBortr brr !ligrunrrinn rinrn 1•1•• llin�rulf fiir�lrrli�rn 'llu•fogrn brr !ligrubfrono bi' 4a rillrr nn i6m Aaf (rin llltaoul� grmaltJI, boe tr [ogor birt in rinrno fltJiclrn nit gra�ntrn <llr6�r 7 l!Bir foUir rr jr�l �anbr!n1 SoUtr rr 
l!iclltc brtraclltrll, :i)irfc rrliQÎO(cn illrhGUI!II fdjicncn i�m RUt i�r II!OCl'OÎICfr jUbODDCID IDfQID bcr fScllma�, jU ttr IT CI}Dgtn 
eii�nopl•r liir rin frii�trel lllrrgr�rn obrr !Dcr�rr<l!rn !U !rin, murbr, unb bir i�n friibrr obtr fp,ilrr rrtilra: mutlr ? '!b<r 
anb rr brllloclitr fir mit rinrr o�nrnbrn i!ur�l, ta li fir �iri nrin ! brr bittrn�r lalict bd .lhmpfd, mit brr: fir ibn ao!ll 
aaf �ir fll!limmftr 'tiri brflotigm miirbrn. erin lllrtrogon orr· l•inrr lr�trn Wranr angrlrb•n bottr, lcCimrbtr ,.,., lrinrm <»el• 
onb<rtr fid) Onnootrn, bai rl �ir '!ufmrrlfamlrit lriour I!J!ut• j}r, unO rr btj!OlnQ frine locllrnhr eriOrn[•!o"ft, 1!5oUtr rr 
lrr oul ���� 609. Sio b•U• orn1rrrr, ba• tr fir O•U grrn< Oiobrn, r�r rr noii! mrbr biirtr unb oul ll'u: oljr Don l·iifrn 
on�rbon nlo!lllt, ali rornn rin llllort DOI\ ibr oDe frine onRn· i!olgrn 1 '!ud) birl ni<llt !  [rin ���� orrlongt o�ra, fel� il b .. 
li�n !lmrilrl lo!on liinntr, unb bodl rnt&oa rr �<Il jrt rr <11<• SdjlimmPr au roilfrn. '!lm britten ltogr, ••cllrrm n fl<li om lrgrn�tit, bie fir i�m �arHI, um pc!) m it ibm aul�ufpud)rn, aro<itm �rn j}rritrnbrn lllrfii�lrn 4ur !llrutr, ••·i [lin .Simmtr 
Alrilb olf fiir!llt< rr bir Wolgrn rintr folrl!rn Untmrtuu�. vrrfdjlojfrn bottr, roorb rr von frinrr !!lluttrr a•rufcn. Sir In� Cfintl ltogrl rnbli!ţ>, ba fir ibn nodl Atriirrulrr, al6 grn>iibnlid), bltir1) nnb lri�rnb aui ; narl!r<m fir oDe �nbmn rntiolftn 
ontrof, rrbrrt ii• ibn on un� fdjilbrrtr ibm n1it rornig rn !!11or• botrr, rthlt fir ibn oQfo.J iricf) totarnDrm••Jrn an : 
lin btn fiinbrurf, Nn !rin frllf•mrl !!llrfrn ou[ fir unb !rinrn .,!171rin E5obn ! roo�rr Du bir J'frnnrni i 'ton unfmm 
tlot<r grn1aci)t biiflr. fru�mn IBcllhlf•l orlongt babrn lonajt, to i<V borl!tr, 0•• el 

(ir fcf)mirg rornlgr �ngrnblirfr ; tr fl!lirn inntrlil!l n1it ; oUrn illlrnf<brn rin <l!r�rmnili ll'Îrr, rotit il!l uidlt ; •�n ror• 
Pdl !U fomvfrn ; rntlicli ant111ortrtr tr in rinrm :tonr rrjiOUI!• 1 nigr !!1\ortr mrrben binrrid)ro•, :Dir bir ai�rrrn Uao�ănbr bn 
gonrr !Rubr, abrr ulii, Dor innrrrr !llrrorgung br�onbrn l!io�rn : . Scf)macb Dbtr brr Sfi&or !U rrn&rra, unb i!ll bin r' un• �Orn 
.I!J!rinc '!InAlt miirbr bolb aufbiiun, rornn nuinr rblr !Diuttcr i [djulb'g, ibrrr .1• rrroi�nra. lllor fiinf unb 1ro•n.1i� 3a�rra 
�ir llln.nr bobrn rooOtr, mir �rn Ott unb t ien.ibrtn ll••Piinh 1 •••• id) �lonnr io1 .îtlo1lrr eanro '!!nno, uamrir Q:lurgol. 3111 
Ibm llrrmiblung on1u�rbrn. • , bortc �rn e<tJlrirr mit �rm nDPrn lllrmuitfrin brt\rn, •••• 

:Dit !lllirfung, rorldjr birfe ootnigcn lllorh auf [rinr : i<IJ t�ot, �1na1nmen, abrr abar oarbrr bir mlrlt unb ibrr 
!D/uttrr brroorhodjtrn, mor fcllnrQ ; rint l!lufrtgun�, roir :Jrnr i ggrfuuArn grr.au !D frnnrn. llrnnarQ b trtull id) mrin< ilJl•�l fol\1 ibr na� nir bingrQrbrn �ottr, rcfolgtr ; �Îl W:ficiJUjiiQc . nirl)t bi6 6" ten lliirmi(djra 3rilrn brr 'J)•rrrirnl.inopfr, our ldl<, 
iibrr�<cftc 1!lld)rnforbc, inbiOI fir mit gr�Urlitnrr Stiftlnlt : rn!Qlr�ll untrc bun !Jlomrn tinrl Jtriqr• &roifd)rn J!onl\iiU• 
tlammr(rr : .!fD.IlrUm tirrr Wra�r, vuin eobn l ifl :Dir irgrr.b : liDnrU•n nnb 9to�a[if\rn, Irit �oln14l6, obcr roir �rut au l:llgt 
o in Glrriid)t !" O�rm grlommrn ?• �mi!lflrn �·kllinoS un� .!tortinrn, uulrr RlJtrrlonb D<troiiPrt 

llon llir�o luhr bri �irfon IIDortrn mir rlrltrifirl luriirf : 1 un� urrnid;lcl �o�ru. .!lu jrnrr .!lrit frl!irnrn bir Ji'a11�itutio• 
,IU ill  RrnuA ! aur nod! tin e ii••Rr, ernoro, unb il!l bin !• ; neDrn tinen brfonbmn J>aj gr�rn bol Jilonm•rfrn 6U �rgrn, 
Clnbr. .î;)at fiiii mrin llotrr irgrnb rinrr .ţlan�lung, bir ihm ' roor •• nun oo<gen brl Jtontr•Orl, brn foll!lr frirNirl)r .!ln• 
ben �•mrn • .!!ird)tnfll!intrr• jUjirbrn lanntr, f<1Jul�iR gemo<l)r 1• 

1 rlut1). 6�11rr Q<Rrn ibr milt·cl l:t<i�rn bil�rlln, obcr �toi( fi• 
Ilrn• 3o<intbo fd)rol, o(j birfr !'llottr ibr Cbr rrrri�rrn, i nod,) hn S!eid:ltbiimcrn, mrld)r tir .ltloflcr, roir m.1n glaubrr, 

tuf•aomrn, un� roo�rrob nodj oul ib11m 'tlnlli' brr �lnlbrnrf , bardrn, brJirrig ouarrn - i<l) ro•gr rf nirl)l 1• rnrfd)riNn. 
�'' um ()lnobrbittrn6 log, fani fir brfinnun�"oS 6U !dntn 1 ::!n brr 'J)rooinl, ltO id) l<btr, roor<n hirfr 'llngriffr rrialArril!l. 
IJujrn nirbrr. 31ir ed)rci �attr rini�r llirnwnnrn auS brn1 : Gn�licll br•cb in rinrr mir unDrtRrtili!llrn 91 •1111 brr Sturm 
ontlolrntrn <l!rmarl) brrbriA<!O•Jrn, bri bcrrn Ci'intrctrn Dou • grgm b�� St. 'llnnrnllollrr lof. G� ro•rb in !llunb gcjlrrfr, 
:Diogo 1lcf) •••1 frin .!limonrr jUrUif!OA· 1 !Jlaub unb l!lt�valltb<itiglcit fcboittrn tucc!l tir brrnnrnbrn tilr• 

m\old) rin !llllrbrl rnt�r�rngrfr-l<r Ci'm��nbungrn lim�fr• mSIIJrr. Drin 1/.l.lltr roor Ci'inrr ""' brr Stil•• r brr �n• 
in frinrm .\i<r!tn, vor tlllrn1 abrr INr d ti•frr,. unoudli[d)• arrifr r ;  obor !rin ltro<btrn rou, obal rid) rr irnrr 'J.'ortri •n• 
(i�rr e[Oij. lfl f!llicn i�nl, •It �.itlon (rillt ungliirflidjrn bing, bir ihrm Clltfof�r nir ftbfcnbtn ClltOU!It(iO!tn !U �·m�fon, �Urrn i�m [!!Ion bei hr lirbuel rinr tobtlid)c !Brlritigun�, 21ri birfrr (llc(cgrnbtit rrrrrtr rr m icii nn r1nrm Gd) dfol, 
bir cr ir�r rrn fii�llc, 1•9•11igt. tir, trr foin �aupl fa jlola bal orgtr mar, oii brr J:c�. IIDof [oii ill) noe!� n11�r fogrn '/ 
var •lltn otligrn !iiin�lin�rn Srgo:i�'f rrbo�rn b•ttr, rror (fr mor i•ng, ritttrli!ll, [djon ; bal �1au6, rorlii!U id) ali 
rf brnn mi\gli!ll, NJ rr alS l!lrtrii�rr, �,_ liinbring:ing rrnir• 1nrinr �rimatb bctradllm, oeor in �fillr Atfunftn, bie !l!t• 
�rigr unb Drrail)ld - rr modju �ir &rogr nirl)t oorilrr brnlrn. ooo�nrr :rrf�rrngr ;  rinr lllrrrinigung mit ibn• [d)irn nlir bie 
!l!lrnn irgrn� 5rmanb ibn, hn erollellrn 0011 '!(�cn '" bt' rin!igr � •• rrr��t ••f ilrir�·· unb <illiirf 1" goma�rrn. IIDir 
lltimofrn grma,;r hăttr, ia l�nntr rr 1ill! r.u bie(rm grr.idjl lannt1n und nil!ll untrr unfrrn mirrlid)rn !llonun mii rin· 
unb ibu orrad)!lt l1•brn 1 abrr �it !Btf!llin•Pfull� lam oon einrr onbtr orrmilol'n ; fo briralbrte rr, untrr brn �rfr,n•.iiigen 
IIÎbnrn unb ungliicf•frligurn -\)onb - unb ooie [olite rr f!l!l alrbriiu!ll•n, ohr unrrr lolfd}rm �l•mrn, bti rinon1 taburl!l 
r�;ţ;n, :od,'l)r GirnugtbuUla ronn!l rr orrlang rn ?  !!il RonD 1• nid)rigrn <llltdbirnn, b111 rr •brr fiir crcig binbwb '" �ollrn 
brfiirl!ltm, �•J, 11>cnn Dono :3atintb•, bir .grgm IIJorroiirfr g,:obrr, in tirfrm rnllrgcarn X�ril D•• l!anbol un� untn 
fe rno�jinblidjr :Domr,. in birfna 'lllugrnblirfr ibm in trn '3· :mtrn Cit !llonn< oon eanto UMo. 
I!Bcg grlummrn aoiirr, frine !lllortr :Dold)r grlprodjrn �o�rn .Unfrr lUrrgrbrn oNr g raD, unb unobliiji� b•bl id) gc• 
IDÎirbrn, tomn rr frl�tl oud) fid) bir[tr ill•/tr nid)r brbicnr betrt, um rl fii�nu1 ; rin llln�wl,lrn : bnl Cllr!iatbr, t ·•• idj �ârto. eo �litb rr Na gon&ra :toa iibrt ouf [tinrm IBrrbcr• fr;iA>iUig obdrlrat �OII<, ��� brr.n, roar fd)rotr, O�dlril!l bir 
J�frrb unb burdjllrriltr bir unbrfud)tlll<n :t�eilr ��� 9ladjbor• Um�ontr mid) lbrilmrifr oon brr !llot�mraDi�rrit, i• !Nar 
fd)afl ergoDia'&. llnbli!ll firi ibm ���ICI. nocCINnl ibu1 bir oon ��� illiAli!llfril, d jll �ollrn, b<frtit �ottrn ; 10<11 grojjn 
llllc>rtt frinu ll!uttcr !'1016ÎB !Diol in brn einn grro111n:rn '1 ,."' obrr !ri�r eun�r, bo rr hf �oilig< firbaubr mit •nar· 
aoorcn, brr biUrnbr tlulbrucf, IDdll!rr i�rrru tlnlliQ, •16 fi< �rilfm unb rin< brr Jtir[(lr f<tan trrla&!r laraut oii rio lrini&• 
t�nmitlllig tor l�m jnt llrbe Ion!, oafgrprăat ooar, hi; �o . oa�·�nnarn, obrr 6• nu1mcn Dorgrgrbrn �ollr. :Drnnod) alou�r 
fii�llr n ltibrr crjl Qlrll)ill•••bill'• Ubrr bm Q/Jram, ben or fei• 1 idj oft fcjl, ll)can ici) DU IBilicf, bal il!l Durei) l:>id), llltul 
.,, IJiuttrr urrurfocllt �aur. ID<Icllc• !Jlodjt '""' rr, fitil 1• lirbrr ea'• ! uab bard) rarinon rblra G!tn••�l gr11iti<, br• 1�1111 8lill!trr ouftumnfcn, rntfd)ooantrnt llltift'rt�otcn au tr• lrotlltt, Dat bir milbtrnbrn UmPâ.nbc 1111b au" nod) mriar IDflfrn, l.i11git -•arabrnr •rinnrrunRrn �orauf !U brrdj".orrn l 81ruo unb mrinr fihbrlr bie (10111<U flil.irbrrorrgrltuna, bit unf 
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fonjt fr6�rr obcr fpilrr rui!t �ciUr, IOn uni abgrR>cnbd 
t•ha.• 

eic �ieU tnnc uub crR�arfttdc mit &ngttlidl gcfpanntcn 
IBlicfcn ltnt !lllorte b•• :troflrl unb ben giin(ligrn tlulfJ)ruclj, •dc6r l�re llrflărung, nofc fir au�crfilllrtitfj qlaubtr, btnl rin• 
aignl irbiftfjrn lRidlttr, oa brn �t iibrr i�r IBttrogtn appcUirt 
�otrc, cnlloc!rn ooiirbr. E5ic �urtr orrgcblitfj, unb lu�r nalll 
cinigrn 'llugcn�licfrn, mibrenb mdc�Jrr rr in rincm �artnăc!igcn 
finflcrn elljnocigca lttrblirb, olfo fort : .llnlot millj irtt. 
:.Dicgo ! !JIII fc�r, llu �ifl nil\)t .. ocbmitct, mitfj fo onaurctcn, 
nir cine !l11ultrr angcrrbrt jU mnbcn bcgc�rt. • 

1!116 rr aUcin mu, �alfltc rr mit ec��aubrrn an bit Olt• 
nouiglcit, mit nocltfjrr bir :t�atfolflcn mir ttn lllorttn �cr 
ocrbaJtcn .Sigruncrinn aufammrntrafrn. Un� mal blicb nun 
nodl QbriA 1 .ltoamc el bcnn m��lilfl (rin, baf cr aulfl buin, 
i�rc !llrifTagungcn iU crtiillcn, vrrurtbtilt noar 1 llllar ct brnn 
HIOQii!ll, baf ibn �it i!lirbtrlrrgcllung, n>rlc6rr, IUIIn oulfl 
.. n�irnt, frine llltcrn gliicflii11 rntgongrn au fcin bolftrn, trtf• 
fcn noiirbcl tlbcr nrin ! lld ocrgongcnc lonntr bie .!ligrunrrinn na�l noilfen ; abcr bie .Sulunft n>or mtnioncnf in fcincr G!c· ruu, auf lcincn ll'all abcr in bcr ib :igcn. ecin llntillllu5 ooor 
gcf•OI, unb fur bie ro111igcn :t�c oor �rr 'Uulfii�rung bc\Trl• • 
ben R>Gr rr im etonbe, fiiii rmiarnnaten ten 'ilnjlrilll brr 
fru�rrcn Wrii�li�lcil au gebra. 'l!l' cr fi� cnblilll fo giinalilll 
oorbcrcil<l balle, ău!irrh cr ben !Illunflll. bem ilri[picl r onbc• 
ttr jungcn 2eutc fcincl tlllerl unb frine' StonDcl au [olgtn, 
unb ouf lRdfcn au Atblll. llr fiigtr bih·u, bo,, �· !cint 'ilb· 
mcfcn�cit longr n>i�rcn biirftr, [rin IBJnfc6 bob in gingc : lltrod 
�on tem !l!rrmiigm, ta� brrcintl b., fcinigc n>nbtn miirbr, 
angntoicfcn �� trballcn. erin lllaler brmiUigu aUr [cine 'Uaort• 
nungtn. :.DieQO fonblc an fcin fdiR>mt Qlcpiicf nod) i171otrib, 
ali bem lll!i!lclpunftc, von tun out rr el iihran bin, ll'ir el 
i�m cinfid, {lflicfcn lonntc. llr faste iibrr !Jlo�t frinrn (tUcrn, 
oon bcnrn rr Irit fcincr .l!inbbril an laum cinrn lt•A gclrcnnl 
gct��rfcn r��or, unb Dic (rinrr liabli�cn l!icb: (le&� mii slri�cn 
IOOcmcn Cfnopjinbungrn cnlgrgenfamrn, llltnn ftfn notau Cllti(l 
faun1 binrri!llrnb grbiinbigt rcar, l!cbrmubl. (tr umormlc !it 
unb nobm, n>ic tr ciujcrtr, fur 1angc .!leit 'l!bflllirb ; innerlic6 
abcr n>or rr cntfl\llolfcn, rcir rl au4l brr <frjolg bciDirt, fiir 
cmig fie!) oon ibncn au lrtnnrn. 

'!III cr om nal\){lcn !Diorgcn fcincn cinfamrn !l9cg auirr• 
bolb bcr ill<iUc 0rgaaio'l !U 'Jlfrrbc vrrfolgtr, rrf!llaUII od 
bea lRuinrn cind ollcn, om "''B' ncbrnbrn mauriftfjcn �cm· 
prii rin biibnif�ct l!lrliilfltcr. llr ll!cnbctr ii� nac�J brr !llidl• tune bin, unb crlanntc in bem •o il ben l811cf unb bem bobnifc6cn 
Glc14lfllcr bcr llleblbcfannlen .Sigcunrrinn td !Jclobnit cinci n!Kb bcr•n&irbcnhn Ungliicfl. l!dJiot (otel. 

1ln5 �beonenfteb, 
obrr 

tt�b&ll W&�f)rt unb �od)&tit. 
Il in ���il�� 1 in �o !!ltfinarn. 

aorrrr&unt trl 3 llkf•••" 
tl\of �ic Sobor' !" irncr .Srit gcJOcfrn ; 
!l!lrr flc bmobnt, unb mrr, oon <llicr orrfutfjt, 
0\cmotbrl bal bal bobr Glliicf brr !mcfcn, 
:Oic bort gcrDanbrll ; n>ir !Ilie�! bie illud;JI 

J)u er��rurrn firii biet llhilll aum .Sid crltfcn 1 
Unb 111ic [rin ifcinb �crbommt lll4cb unb "rflac6t, 
Unb maf i�m vror�racf�t liir fpitrc l:agc 
C!raiblct unt bie alte nuand}cn•eaar. -

::\111 IV49' d birr, birftlbc furt I U  fingca ; 
llolfl lbeu'rcr l!rfcr ! llu uoujjl gl4ubig na�'n ; 
:.Dcnn a>ilf: rin �rrr oon 111unbcr&arcn :Dingcn 
llrflllli•t idl llir cuf eincr nruca llla�n. 
Du bOrjl bcr 2lor111t11 5huflllrn bicr ctflingtn ; 
.l)icr 111e�1 rin frcmbcr, Diijl'rrr .';)oul\! :.Di� an 1 
Unb bcanolll foUjl llu llilll in ben I.JcR>inbcn 
eo fii� ner IJ•brt btlannl unb �cimifcb fin ben.-

l:ltnn n>ilf' : ed)oU bamoll lllOt mii (J:ci(l Ullb f8(U 
- lltr !IJlrnfdj -lllic b<Ut -brl lfrbb.lUI �iillj)1tt Spr 
Unb untcrfd}icblid} rcirlcnb : biil unb gut -
<llrbot rr fd)on oii .r,�mflllcr frincm �rojjc. 
elllon �GnloC. !09 cr oul mit fiîbncm !111utb ; 
-\')irit li III oii .ltrlrgrr : l!.lolfcn, illcbr unb lRDITc ; 
lir[onn : <rl•nb ; cnlbtdtc unb crboutc ; 
!IDo nur fcin llran� <ilcminn unb !Jlutcn l!llaurc. -
E!d;on bonooll nrid;J manlll' lcf!grbautcr .Itiel 
!Diit fiibntr l!un burd}'f filcmrnt rrr mrarn ; 
!Jlur 111Qt cr frcilicb nid}l ro groj illl llocl, 
Um fiiii hnr lRirfenflfliffe !U g<[rUen ,  
Il d  lp.ittr !lloob llfluf, ote llliif rin epicl, 
lin� 1110 In mr�r oii bunbrrtloa[cnb .Scllcn 
:Ocr llctc ganac �bicrn>clt bot gcrubt, 
SO lang b4 boucttC bir gro9t \JIUl. -

e�on bamoll enbLid} ,;ob d :Oiolutc -
t:lbglcilfl im IB•n!rn cine e�rolflr nur; 
Unb ic <Difrrnlcr folll rin l!onb rrtlrcdtr, 
Um bcjlo (rcmbcr llang bd Urlau!' O Elpur. 
E!�On bGIIIQ .. gob"• llcrriil�cr unb l'trf!Uftr 

ed;Jr1Dbcifgr1 unb epionc �OII !J!OtUf1 
Unb GU' ben edlrt>•U oon !lllorbcrn unb oon Ilie�• 
llen nad;J fcin &itgtijl �ourrnb b•t onlric�cn. -

l>olll oUcl bir' galt nur in jrnrn lllrcitcn 
lllon 'l!(irn, bit bono•ll unacrlrrnnt, 
Unb bie man flllon f•it altrrguucn 8citrn 
!Vlit toUcn1 Sh�t btr !lllrnilfl�cit !lllirgr ncnlll. 
l:>orr •eist< lid,l rin roilfld llorn>irt'fdlrcitcn , 
:.Dcm etromc glrlllj, btr frine l!lrcnarn hnnl; 
Un� mantfjrf eraot<nbilb in fpotnn l!onbcn 
!11\ar bamot• im !llrginnr flllon vorbon�cn. 

:.Dogcgrn gob'l aud! lllidrl n�!ll oul !;!rbcn, 
ilon bem bir !111rnldlbeit jc'o ni<IJII 1nc�r fic�l : 
!Jlod} &rigtr lilll mit furd}tborrn <Bcbcr�rn 
!111•nlll lln&tbrurr !llliflllcn ed)ilf unb !llicb ; 
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"'"' barftla 81icfm 18cre anb :1:�11 arf.i�rbtn; 
!Ro� 4J8tn :Dra4lfn bunii b .. tB•Ibscbi<t, 
U.b nlilf/tbarr• llofr rntPi•a brn .Riuftm, 
llnb tricb (riD l!lltfra In b1n 1\llrm•n l!ii[tca. -

!Rod/ laS W:muilo in friarr 'J)upp1 

3111 fă.fm t>uon 1 - no!ll mar 6" fr.'n 
Clin Gontinrnt, ro• l•bt mit •••ntlltt J!uppc, 
Sm Iti lira lll.lrflnucr nur bir !lt•fl• ftr�·n ; -
Ciunpo tDar nolll rinr 3n(llgruppr ; -
Uab blli�'nbrl @IOb ouit trrijig grolirn Sun 
�bcdt1 'llfrifo i111 [lljănro !llorbtn , 
Ilrr fpaflt 6UI EJo.lrO ifl 8111>Drblft· -

!Ilo� gab'f ouf "rbtn f1in1 hUr .!lant, 
Un� bi. &um �Olt ll'tibrrr ��� El�oll 
:Dtr Jll!rgat�nirn unb IDiofiUonr, 
Unb f•nb frln IJuttn bort, unb ubrull. -
!Jlodj lru�trltn bli !llolllt, 'IDil w ..... :t.raar, 
:l)(r lBrrgc Qlipfd oft, uab bampfu 8djoll 
l'lraann in i-rrm lliagrrt1ib 1• miit.rn 
tilrnn lir ira �ornc Cllut•(Jrfd)ol!• lpriibtrn. -

!Rolll l•b man •fi anl bompfrob b•ifitn etranbc 
Ciin!omcr eun ooQ "'•rmta fifutrn•eoidt -
3m cir!tnbolt rath,lilfl•• Olr'IDonbt, 
:Drr <f�ha !Jiuttrr, mi• brt Jlro�obil l :  
lllit �·  ira  �11111, glii�'abrn eonatD,•ronl'c 
'llul 1'11u11 loutrnb, b>rrlr ibuf .Sirll, 
Jll!il riarm 81•111••, sr•urn�ofc ���� ao6abcnb, 
Ua,b 1inrm 181icfr, !ll!orb unb Z:ob atrflla�ra,b. -
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)b t l  u nb P n r g r r t b u m  
in trr 

J3 u l\ o mi  n o. • J 
W.n t'. 1:. 

llllrr t1n !Rotionoliliil•a·�abn, tn, burdj bat IDiajori• 
tiJC•Ilotum t •• �•rP.irlt1a llllidj�rotb• mtfr(i'rlt, aua n•b••u 
odjt••bn !llloabrn fanA ualrr .Crttr"'idj hrdjiDbl, ia lrinrn '"' 
fdjhbtnrn '�afrn aufnmf!owrn uab unp<rl<iifdjm t:as•' orr• 
loftt bat, mirb lid;) brr flrlrantaii nilllr onfd;ili<ill Poan1n, 
b� brr erurm lilll nun boli] •D•iblig !" !rgrn D<sinou, D•l 
bit blinbt @<ibtn(cflafl notionafn Rl�rbr,ung fidj ••III unb 
aod) obPuhft, unb in btr imm11 rubiArr n>rrbtnb•n Ili6Pulfion 
bh foii brrrdjarab1 llnnunfl in1mrr mrbr IIDbrn g<wlnnl. 
!llur btt rra(i'rtt• 'P•ifimifmd r ... born jll>tiflln, boj bi•i• 
Elturm• unb Ilrangprriobr uofmf juna•• rontlirurien<Drn 
1!1b1nf rinrr 'J)niob< brr .!lloirana �r•e aood)ra "'"� ; trnn 11 
birir RlObrbafrig bir 9h�a!ion aU<f b<ff<n, maf ,.;, fur gro' 
uab a•• b•ruu, ••1 bol 1huitrllr trtibra, rf bi<h oUrn 
(J(ol&bru oa brn W o r 1 j d;) r i 1 1  au!�<btn, moUtrn mir &•• 1 grbrn, baf birlr in ibrtm inorrtlrn ®<Iru r t 1 r o �  r o b  r 
fll<Rlrguns nationaln lfif<rliirflt•l•i  Do� l§rlb brr politi!d)rn 
Gontroanl• brbauptrn t1>irb. !llrin - d t1>irb unb muti <inl 
.S1il rammrn, "'" � .. lri�iQr !llalionolitiitrnllrril in ttn \)in• 
rusrunb rutc:a. uab �ntoru, l)i'bnr, btl' IDO.�rth Gonflltuti�· 
uali8md, bn rd;)lrn ���•••nihl roiirbigrrc l§usrn an bu 
lE•a•8orbnl&ft8 ramm<a rorrbrn. 1 Ili•lr Urbtr.ltUAUnQ - unb t1>it g!oubrn, boli Rlit fir Dlit 
uirlrn trt lllrfonnrnrn untrr unfrrcn !l11 itbiirsrrn rbrilrn -
lajt roobl in n atiirlidiPtt (ionfr�urnl bir �roqc rntflr�rn, rod 
ctma bonn, 11>1na rinmll brr 9hlionalitor•nfompf ou8grrobl 

!llid;)t minb11 l�rrlflid;), bAra ����. t�rlff In etiinlpfrn 1 �ot, brn "ri8opf<l im Jtampfr ttr 'l'ortcirn, brn 'llngrlpunfl 
<llrbortl'all Blilfr, fbril6 im rDArm•a Sdjlamm . unlrrrr pofitild)rn I!I•Prrbungn bilbrn Rlirb ; ,.·hot ne•l V 
llon fcidjt<n !ln&lfrra, obrr bcit•n eumpfrn 1 �" bo�n? - �· il! tiri 11nr Wr•gr, bi<_ ..,;_, in brr f•· 

• 1 lltor, n-u rm ".,oatlrbcn, m1t &•�rr lll rbarrlrdjtut, omnur unb Ilu Ur�uurr ltm eahaoanbr�·etamm. • 1 immrr mi<btr aufllrDrn miilfcn, �rofltn 11>ir unt nid;)t oon bcr 
lloD liiur ud) iiral, Ul� l�uflnb nadj bra �umpfrn, l .unn�iulilll<n l!ogif brr ltb•tl•t��rn• iibnro(d)rn l•licn, rinc 
3n blt<n ed)mu' bil 81il!tn•Unrr [djt1>1DI111 ' W··�·· �mn lţlrantrrortung ..,;, •• , t·•brr bicr IDD91 am 

l!•s fi< grPwfr 1Doljl iibrr bulfls "Dra """'9tt<n n11orbrn tiirfrn. - !&o, unb �u n>tldjrn .!111trn 
• , • 

' 1 immll bot P••llirfl• l!rbrn firi;J t<rin IU s•Paltrn, b•• RJoll Unb lirP brm IRari;Jrn tcf!rl IJoft tnt�utDcn. - 1 im Gloa1ra uub lirofirn [rinr lllnQrllgrn9<1!rn (cfbP in bi• 

lurr6tbart ed,laaarn ; rirf•aautr IRo!llcn ; 
Un[orrnia b.ijlill)c 'lmFbi�irn, 
:Dir fi� to t1>.ilatca, r<lfl•• otcr fralllr• , 
Clmănflf)tc f8tutr lm•• eaurll'n, 
llrt .. im, brrrn etamlll ••• unsrbralf)ra, 
!III 8hfl arrgang'nor 15c!Jipfun�m 1" f•�n, 
Unb Ung<lbOmc, fabdbaft 1• mabfrn , 
8ab lllln a,oill oft 1• Z:oufmbrn an .S•blrn. -

3DIIIrfUOI blf 1. l!l<f4ftllf foltl. 

tanb 1• nrbmrn b•ginnt, f•�rn ..,;, 6"''i ,t)aupt�1l'ort•i•n rin• 
onbrr flf/roff e•srniibrrflr9cn, brrtn Jt'ampl, nuigrn ftt nun �atri�irr un� 'llfrhjtr, obrr ltor91 unb !il�igl 9ti5rn, lid/ 
ltrtl •ul brmldbrn principirDrn (Jtgrnf•O• rntRlilfrh. lil i!l 
bhl brr .lhnopf !•uildlrn 'jlrioilrairltn unb llliclltprioilrs irun, 
l"'ifcllrn 'lllbll unb ilolf, rin .ft•mpf, Drr, "''"" ••III unllr 
t�rld)irb:nw 'liormrn, ir.:norr unb hnmrr ooi•�rrfrbun ja, brr 
[alangr 10i�rrn mup, oii r- !111ru[lf/m arbrn ro11t ; b1na frine 
'''"" llrf•4l•• tDur;tln in trr m•nld)!i!llra �latur (r!bfl, In 

• 1 i�n���� •• ��r��(��rr.:n t�:• ���i���f111f;!::,trf.��l�,,�,��u:i.r ,!� ,...,..,. uof jrDodl jur foul;r �iD< oor ber 3um•••unQ. 116 ob ooor 
mir trr !llicb1una llldtr ilrllltl m jrt-tr f)i1aidU r1a1H1tan�rn 
rtirrn, Uaf rU l'Oiili(d:lf lrnbtnj fiptft l�rtn rnlf�irhllrft 'J�o�.lll• t-ru·.:t nur hn O.aupiMIIItr. 
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bcr ainmcr utauglci(lcnbcD llnf�irhn�rit unlmr morolif<IJm lung rinrf grfuubrn, lrbrnffi�igrn l!liirgut�untf au lrg 
unb pbifif<IJut 'ilnlogra. - !lud) 111ir in tlrflrrrri<IJ llltrbrn rinrr CJnt111 irllung, brr md au<IJ [onfl ati\! fr�hn mag, D 
unf b irlrm urallrn 'J)artrlfam,fr auf �ir :Durr nicllt rnl• mrhr rng�njig< 'iluWaflung uationaln unb unf<flionrl 
ji<b<n Unntn ; llbu fura o�<r lang mug b<r llrg�n[at �rr IJrogtn, nod) r�trrm< lj)artriric!)ltmgrn �rmAtrnb in t rn 11 
.�iflorifd!·�olitl[cll<n �ntioibualititrn • b<m �lflor ifcll grn>ij trrtrn 111crhn. 
roril btrrdjliglrrrn lllrgrufat< jJOif�rn tiN! unb llloll lllrii\Jrn, lllrbcn Q)ir abcr nun rinrn edlrilt ro<itrr. ll.lir b•� 
roi< 111ir brun aad) btrrilt in bcr Qlrmtinhgtfrt•llrball< �d Q)ic &<!GAl, [OQ)Obl auf brm fla�rn l!anb< olf in hn elot 
lRricllfrot�d bir rrtltn 'ilnl!ongr boron finbrn. - �at rf nun btn ero(f )U rinrm lrii[tigrn IDlltrrlflonbr ; aUtin ifl birf a: 
au<IJ tn !Rril\lfrol� ou�taogrn, rf .bri bir[rn rrfltn 'ilnWingrn Ar•uA '/ IBint bon1it aulfl aUr !1\rtinAungrn rrfull l t  15inb • 
brn>rnbrn au !affrn, unb rinrr bi< 'Jlarlr itn l!'lirftr [djribrnbrn fm 18aunn unlrrri<l,ilrt, in un[ar 914b!rbcoiillrru�19 bi�cil 
:Dillu!lion aui brnl !ll)rgt 1• gtbrn, [o latt lid) no<IJ cbrn nlfl grnug, un1 brn �norOr�rn�cn Jhn•pf rrJolnrud) hR<! 
bd�alb mit um [o g r6tmr <ilc111ifj�rit oorau,lrbrn, �•ti bit , 1• !Onnrn ţ - Dur�·'"' nilflt. <lin ltllitf oul uufrrr 11 
Glr111illrrlllollr, �ir bort, burd) tic rri�lrotblid)rn llJotrn br• ' l!onblogl[rfiion ati�t un� birl in nur !" �rullil!ltr lllc 
(d,Jmorrn, nur fci!t groUtnb oarubtr!OQ, lidl brOo lrolftigrr in IBd,Jon btr Un•R•nb, ba� glrid) im lllnfang bit ll'Obrrrfrb· 
brn untmn ll!c�ionrn, hr l!•nttogr, rnllaNn 10irb. - D<r brr b<itrn 1111grgrugc!c�trn fartr icn, gona 1oit [t!b(lo<rRo• 
l!anbt•g nnb auf tir[cm frr!ica bir Grrnrinbrgc!rQ•:llr�oltr iR lld/, in tir -i)onbr !Q)rirr ��rligrn grlr�t n>irb, n•oP irb 
rf, 11)0 tir l»rgrnf4Qr �urr(l aufrinanbcrplabcn rorrtrn, mo bir Unbrfongrnrn um fo ab(ontrrli�rr rrf<IJcinrn, ali bir lllrrt 
.t>auot!d)lo�t !••ifd).n b111 oflmridji[djcn !lllbi�t unb :lcr91 tuna brl burgrrli<l)rn lllrmrntrl oul unfmm �anbtogr lr 
ouiQr(od)trn JCtrbcn n1ut1 ; aoi\J roir in brr lllu!oroina (oUrn oU!uf<l!��>•lllr grnannl rorrbrn lanu unb !opt, im b<flu• ij'o: 
uni borouf prfajl m•cllrn, onb roirb man rf bobcr IDDbl ni<9< onf rinr [rbr brbautrlid}r .�rr[abrrn�ril im blirgrrlid,Jrn !a1 
unR«rd.Jtflll•gl �nbrn, rornn 111ir, IP<�irU un[rr �timal�lanb fd)lirfjrn, ciur .3rrl•brrnbrit, blt in1 111r ilrrrn lllrrlaufr 1 
inf ••o• faffrnb, bcn1 l.lrrbiltni[jr, in ll>r:d,Jrm bri ud !rinr er!Tion bri hn 'lU[Iin1mungrn no<l! brutl id,Jrr !" !lagr tri 
bribm !Qoupt • lllcmrnlr 1• riaanbcr flcbrn cinigr �ortr brnn �irr gtbl rin grogcr, ja brr groprrr !tbcil trr 1!\0rg 
toibu1fn. - lid)rn mit Nr 'J)Arlrl b" biflori[d)•ţol•tif<llrn �nci,·i�uolitcil 

JV!an brgr�t roobl in o ar Atand)rr !!lt!irbung <inm •r�rn in �rn n•dRrn firao<n burd} :Dilf unb :Diinn unb lo(it t 
�rrl�um, 11>1011 mon, u&n l!onb unt l!rutr ln Du !BuiOIOina llr inr S:..iul1<in frinrr cr.a.�rn. bie mir rhl,)tigtnl GS<[���· 
urtbrilrnb, unfm Rlr.�ollniiTr - 111ir birl onbrrlllirtd o[l brt �nfd)lu� on tit A••lloOrrrrit\lild.J< ljlorl<i ibr '""�''' :Jntrrr 
IJ•U i[l - mit trnrn (il.,fi!irn• fOr oolllommrn ibrntifdj batr. rrblilfrn, im etid). 
- !llli�rtnb !lloliairnt 'ilbd burdj jal;rbunbrrtr langrf Un• :Dir �altun� brr !lbgrorbnrtrn aui brm eantrntlo• 
gllicf, coir �"'" :l�<ilr aud) �urd) <igrnr Sd)ulb, tir( grbrugt, �inero<n, bit hr trul[djtn Spud)r unlunbig un� b�rum al 
rinrn grotirn Sbril trintf burlf) tlmvobrlofung, unpralliftţr unfa�ig, Dtm l!langr brr !l!tr�onD!unRrn su folern, in trr E5rifi 
ll!lirtbfd}oft unb 8.lrrfil;JQ)rnbungd!uclll orrfd,Julbrltn (l!runbbr• bri brn 'llb(limn•ungrn trn .Sonlapfrl ,jtoifd/rn �tibrn ljlartri 
h<l eliid' fur eltiid' in frrmbt '>inbr JOonbrrn "ebt ; n>librrnb bilbrn unt ouf NI al<brijj ihrrl jtll)riligrn IJii�rrrd n11d)oni 
anbrr(eitf, hr i!llillrlflonb ••1 trm (lad,Jrn l!anbr nod) imm<r ou!(lrbm o�rr "�'" blribrn, r.•nn brm rrntlrn 'J'otriolrn ai 
nilljt rrd)l grbrl�n 1111a, unr rin unnorar!lii}<S <llrmi[d} brr rbrn frbr minrommrn ftin. -
uRrrmf!<n 'llrintipicn, �olflariOolrati!djrr lhrlu�oito! unb 1•11 l!larum nun, rro.�rm, tog �ri uni oDr l!lrmrntr 
nlit!rlaltrrlilf)rr nalionolrr unb tonfrlfionrUrr :Jnltltrona bir rinrm ge[unbrn, rnt•oicflun�lfobigrn !Oliltrlflonbr oor�aot 
po!ltifdjr @agr !U rin<r b�IIJII unrrquid'lid)<n mod)! ; - itl Onb, brnnodj jrnr brbourrli<�Jrn (Jrfdjrinun�rn 1 I!Dorum bi· 
unl<r (rrP [tii b. �- 171\6 orAaniflrlrr) l'lbcl 111<it ••rnign ·�•tbifd,Jr Wlrid)giilti�ltil im !llaurrn[lon�r , ••orunr bit: 
r�dulio, 1111 aUgrmcinm l'ralli(�mn ::lbrrn �ug<Îng!ir(J, fp•r• !lllangrl aUri 1!\rrougr[tinf rrr .Sufamn11ngr�origrti! unttr � 
[amrr unb �oU on t<r ed,JoUr, auf brr n grbarcn 111or�rn, illiirgcrlid!rn l - llllrll bri uni trr lllol!funt<rri<l)t ouf br 
mit rintt .So�igl<it [rfl, bir lirbrr bal 'ilrulrrRr ubrr lid;J tr• 2antr anf rinrr 8tufr [lrbt, bir [r!bjl b:11 aUrrbr[u·ribrnfl 
grbrn liJt, ali tot li• fid,J hau rntf�lirjm lonnlr au.t nor 'lln[ortrrungtn nirllt grnuara lonn, mril unfmm !Baure rb 
tin !lvcll bd rmbtrn Q!runbtf in lrrmbr �··�• gtlangrn !U bef�alb ouell aar Qlrlrgrnt,ril frbll fiiii ron brn !tlo�U�•t 
laf!rn tr hfi�l al[o in1 Qlrunbr jrnrn ro 4 � r � O [ 1 r O n f t r• btr ed;Julr mii rigrnrll 'llugrn !U ubtr!t11Qih unb !U bre 
u a r i  o r n :Jaf!in!t, brr ibn mi! oUn· .ltr•ft liell •11 ftinr CJtrid;tung [rlb[l bir !luiliolior ��� <rgrrifrnl toril frlbR llllan1 
ri�rnflrn �ntmflrn llommnn lofjr, ln1 ffirgrn[a�r 1• jrnrm �on t·rnrn, tir fidj ouf brm @onbr 1ur ::!ntrOigtn! 1ăblr11 la fir 
boblcn CSanf:n•tlfAtuf, bn in hr {orgf4Uiytn ';l�rgr rrr rorlt rnlftrnl , brn Nm 18aurr in1 '11Uorn11inrn innnoo�nrnb 
âdmn fo!ialrn. �armrn [rin_c !Brfrirbi��ng fu!lll • .  'ilbgrfrbm �ong aur !l!rn ilcn1 9'•1'� Nr �ni�llii1g oon 8d)ulru au b 
baoon, bal &11 unf oltpoln •f�< Xrob111oarn lllrmg llltltung li111p(rn, r.c11 nidjt rnlbloNII, fur �·• , '!lufcr�tcr�altung b 
�abrn, lirgt frmrr in bn bri uu6 brrcilf alrmlilf) ll>rilgrbcn• !lotus quo• in unfmu E5d)nlangrlrgrn�rilrn bat 11\orl 
b rn llbrilung br& lilrunbtigrnt�uml rinc li!llm iliirgfdlofl flibrrn. • j  
fur bol lia1porbliibrn unb Um��grti!rn rind lroftigrn !DiiUrl• l!!lril [rentr i n  unfmnl llliirgnl�umr, obgrlrbrn uon 
flonbtf, brr, rornn rr nur rlnmd frlnr '!•brrn 3ntm[lrn [db(l mond)rm onbrrn otrbiingnijiooDrn llnmii<\lh•iflr brf .grfaUnh 
rrrmnrn uob !•m edjutr tnjdbrn biC . � .. lnnrllla�nrnbt e�Rrmt•, btr unire Nm[rlbrn groDaraogrnc unb - IOril .Rta[l grbroucţ�rn gtlrrnl. �obtn .olrb, in n•lfll ga r  frrnrr .!hit brffrn �111rd'rn birnlr - jirlli�fl grpflrg" Jloflcnorif!, mrr 
lm .e1anh (un ţonn, [fine €11Ur auf b<m Jlomvlplabr unlrrrr aud) bur� brn fri(�cn, lr&ftisrn .t>•udj, brr frlt unrn1 :Ja� 
J'Dilli[d,Jrn 'llartmn r�rrnoon 1• br•••!'.lrn. - tllol ��".11 '9'" oUr unfm lUrr�.îllnifir burd)lllt�l, midjli� rr!rfliill<rt, bo 
un!�rr elliibtcbulHlrrung b.rtrifit, 1• �nb _ootUob jrnr �tiltn nod) Jlr•tr grnu� �•b•ltrn bot, unlrr brr �f<li< o<rjibrt 
oorubrr, 1110 !llnDo�nrr &•IIJ•fll1rr .!trrl•P•bt�rn ibr Ullbul lllorurl�rilr fori!UQiimnun unb brr frcirn CJnllllid'lung unlrr• 
Ubrr �ir ,bofbbarbarlfc!)rn• !!lulomlnorr !lla�barn mit Dtr• otfrnllir(Jrn �rbrnl f<!liNilfl !U ID<rbrn. - 111\til uni tnb(Î 
od)lli<IJrAI 'ildlf•I!Ud'rn brglritrn bur(trn : IB&IIulrn unb brr -
mat aud} nationalt e�rrirr �agtgtn lUirbringrn mOarn - ------
' i o i 1 i [ i r r n b toirlenbr grralonif!llr lfinfl'uf bob<n b .. 11 •) Unfmn �rfrrn �>iri lrr IUI<Il lirfr l!llilltr in bir DrW<nllidllt 
Ibri&• grtbon, um unt unfcrrn 9ladjhm Q)cnigjlrnf rbrnbiirtig ''''""l<nr �.u. "' rin .3n�r4•••um• ••' '''" �"'' flir !!iit 
on l'it Stitc lll {lcllrn, um �•i unt llrn .Rrim aur fntrDid', ������.,u;b,11fll&��!������=� J:�,;;��li=• ��:rf��:t tinlrar 
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- JI!CU mir KD �un lcbigli4 Dcr Unt.qollllng gcmibmrlm llertiftl d[<9ra - irnr ••• brr frrica 3nitiofi�c ticr l!lcoiH• 1';"'119 .. roorgrg•a�cnca Snllillllionrn fc�lrn, �ic on�trfmt, 
n(41 bi,. ouf brai llcbidr brr .itunR un� IBif!rn[�oft, fonbrrn 
••� ••f �rm �cr 'Politii, Dh cigrnlli!llrn IBrcnnpunllc btl 9!fA111D\ICD Qtif!igcn e1rrbrnf bi(bcn, unb O�nr llltlciJt l'llir 
""!'mcr llarouf �olfm birfrn, ten alrllitÎn�nn in unfmm 
llura�lfluau QIIUtcft Unb Qdrift(QI 'U [t�ln. :.Dcr ouf IDO�r• 
t4fl lU.culcr IBo�f gcgrinbrtr llcrrm grmo�rt, in�rm rr ben 
l1fll_tulca �obcn ţirfcrt, oul bt'!l !lllinnr�, bir bcn[rlbcn ')lrin• 
'"'"' JUDCIQID, ib grfellfdj<lfrh�rr llltiUbUu� obrr rinonbrr �te IBitfJtinftit bre .ftn"tfJtnme"IG llllb 1�• 11.-rn, 1•r llrriliin�igun� grl••A•• '""'""• D•• bcflc '' 
1171i_rrrl jur 'J)ccroli�rung bel, brr [rrirn Qnrroidlung im Gir• feine �ernaenbung oiG �ungmittd. 
IDtlnmrlrn jlctl �m1atrnb tntgrgcntrctrahn .!htlcn�tiPr•. :.Dcr . 
l!nru� iti c6, 1110 ud �ic trrjflic!,)flc ltlur[cllulc fur bol IIQrorulrurlcorr•t ,,. SllllOO Aipom�. lfdlnildlrn 11!\><mihr. 
iijfcnlli�t 2tbrn gcbolcn rvir�. rvo (ll(cic!,)gcfinntt fi� JU rin• . . . 
••.btr. finbcn unb fOr i�rc gcnuin[c!,)o[tlilbr Uc�trltugung rin• IBr_na ou� bot �b•tf•� frllilr�t, b_oj �cr on11aohfdj• 
muf�i9 rinllrbrn icrnrn, IDO btr etlfbfouu immcr .... \lin· u�rtobi_hf�r llu_ngrr ,. Wo!m ·�· er.uaujl ..... �·� �rllcn 
rrsuaa fclliip[r, brr ���·a·i�IAI, mcnn (tin �n[pru� •• , '!ruf• !Di oucl ;fl. ""'· bir 2lobcnt�ollgltl! ll>IC�CI III b!irbtn, ,. 11109 
&tldjnuns grgroinht i(t, Clclracn�cit rr�ill [rinr .llroft 1u b�dj . unt .!lut l�mmrn, an mcic!,)u l!r�tmr nodjt � onrrl�cnb 
crpro6cn unb !Ur Glclluns l• bringcn , IDO, �ingrgrn lene uniDorlt, IDII_i gu�>of!r !BrRonbtb11Ic nul brr l!oagr �.n . :.Dourr 
<Jutun� �obirr, ouf !rin ��>obrc4 llrrbicnfl A<Pii.ur 'Jlopulo • ob�rbmtn, b11 (onjl 1•• flnt�odiung bu 1lfl•nacn notb•s finb. 
ritif, bor ��>ir fo �iiuliR in bm on l!lnormun�ung grii>Dbntcn, llll 'llfl•ne•n ��>•�frn mo�l on 11ncm lolc!,)m !•Aml!l_trl_rn u."b 
rvrnog rntiDilfcllcn <llrmriniDc[rn ontrclfrn, nir unb ninomu ibr ocrbcfl'crrcn !llobcn, obcr fie fi_nb mo!l uub ntciJt !ro!tog ; •b• 

�oupl rtbrbtn borf ; btnn bicr, oul b cr rtfl<n Slllfr br6 lfr!roa rntfdj•btgl ben l!onbl'l!h fb nnr un�o_Uiommcn fiir [tint 
&lfcntli<l)rn l!rbrn., g�l, ll'il uorroll DOr btr ()cffcntliltlcit, !lllubcn unb .lfoftcn •. - Unltr Drn ollmohg ocrfd)"'tnbcabca 
n_ur bcr "'obrr, innrrr 111\crt� bea \lhtdfciJI•JI· E!Oillir ol(O E!ubfloDJID lt!Ollta 1'1111 DOrjug-orllfl bot PbOSp�or[ourcn .lhll• 
roarrlrill bcr llhrcin bie ll!littrl oa bie -tl•nb glbt, bie im f•Iac brjrld,)ncn.. . . . . 
Cltn!clnm fciJiumaumbc .!lroft l• rvccfrn unb ibn b irfe 8,, !ll'clc!,)r. ooodjliQt B!ollr Wf< . E!Jlj< b11 b�r lir!<U;l"ng 
6roud)cn au Irbttn, [omir bin jrbrm llillJdnrn glcic!,)fom rin �on �olmfruclltrn unb nomcntlod) in bcr Jthncrbalbung_(pllicn, 
euro11ot fur bie burlfl bie ·  ar�âltnilinoo�ig bol!,) immrr br· 1 •P lrinc mrb� !U lcu�nrnbc. Zb•tf•c!,)�, •·��rm _l!lounosn•ulf 
f<bri�lll !lnjo�l brr il<nrrtrr in Qlrmrinbr unb l!onbtog a•· �·! ID!tlbrQ_<�n�cr bcr tl�tolulfurcbcmor uni in. [cmrn, nul br< 
fc!,)m•intr Qhlrgrnbtil vor bir Drlfcntli<IJicit �· Utila Atb�lln grotlln 'Jlni•Pon odgrfultrtrn !lnoi�f!n brutltcb 8'1"9'. �ar ,  
mir� ;  (o trilt birt IDicNr oabrr[cit• jUDi cr[lrn llhlr b.. ••riciJcn �·�·� <l•b•ll •• 'P�olpb•lrn bufr. 'll fl••l•• oHomoiorc�
Snbioibuum binllr b<r alrfammtbril euriid', b•• pcrf�niicbc 9loc1J fnner l!not9f< tin� '."'�"'"• •• 10(1(1 J'ftln_D l!llot• 

Sntrrrilt 111cidjt trr eorgc folr bd alcbcibcn bd (Jonjm, bcr �n!6rncrn IS 'Jlfunb �fd)c, tn �000 'j)funb etro� 86 'Jlfunb 
flmjriDt lrmt bem ia Cllrmcin[d;ioft mit lcinrn (ic�nnung6• 1�'·!.\ b'  1 '!["' · cr n ·  b f b �·�of{cn briJGrrllc!,) uarflrr�lcn .!liric ,. Urbe pc!,) bel il11cbr• D 11 en ..,rnru ··�h '" on tr: 
btot unlrrorbnc!'• i• [cCbP Dptrr &ringcti unb �irr im Jtlri�en elfliDrfri[iurr • 

_ •p�=r�rr:,�<ll•@ 
tb iclongt bcr �UIQif ltid)t aur lirl:nntnll bclfcn, llld Drtllnh 'J)'•o•p•or[oiurt . 6 

° 3'/1 O . 
.lh.ifrr im Glrohn lu lcilhn ocrmiigcn. • v , • 

eomie mir oi o bie lfcri�hlng van lloiri[Cilulcn •'- hf Jloll · • • � f, 
brinMnb6t •llollulot bcr aJcacniDH! foir un[ma &uunllonb Jloli • • 3 •11 

bracic!,)ncn moilfrn, [o fonn aud,) tic llllid;itiglcit btr llrrcinr, !.llatrvn • • • 
bic[cr <ilrmrntorfdju!rn bel iilicnllicfjrn 2rbrnd, fiir un[cr 2liir• BII•Anr(io 

â'/, 

erro�ofciJr. 
'Jlfunb 2� l!oib. 

2 20 • 
7 10 
7 211 • 

!1 
9 

grti�UDI ni !III onfoanl IOffbcn; - boutn IDir ec�Juirn ou[ .Ric[cl[iUr< ' ' . 
btDl eonbc, grunbrn IDir l!lrrcint in Dlft etilbt:n unb btr 411 

�bOnrrbt, (fifcnoribu(, 
fid) lriifrigr, mor!igr !Bouut 11>irb bir [or�fiiitigr 'Jltlcsc ntir !11!ongon, Jlo�lc, l!b!or 
btn rbd[lru l!'rii<btca io�ncn : hnn rvrrbcn IDir bie uni mon• uab I!BoiTrr · • · - 5 13  
gdn�r Dilciplin rrlonsra, hnu bem .lt•mpfr fcf!cn lll!ulbd .Suionomrn • 1 3  'Jlfunb - �lb· S8 'j)fun� - l!o�. 
IAtgcgrnfcbcu !ham, bcr, 111mn rvir on«<l bOI!cn �Orfcn, b•l lllloa P<bt 4l[D bAroud, mtld,)cr �obc Cllcb.tll on 'J)bod• 
intor !lbcii un[rrd 'llbrll, bcr in 11>cifcr llocoulfi�t un� nod,) p�orftiurc in Nn unotrbrrunborcn Blucf�onbm bn .!!orncr 
br� grojcn iOarbilbc brr rngli[�ra !lriltolrotir lcinr 111nfn• oor�rrrfdjrnb ifl, IDiÎ�rcnb rr in �rr ecro�o[c!,)c bcinobr ouf 
oonorn Worbnungcn ben :::!bun un[rrrr .Sdt ••I•P•Ifrn mrij, '/, rrDuairt ufdi<Înl. Dicfcr !lllinlmoigr�oil on 'Jlbo'p�or[.iurc 
frint bit�rrigc -i)otlung ni<!ll frU.fl lliÎcbcr bcnunhrnl 1\'ir�, ia �In E!rro�bOlDI ID ifl ti cbcn, �rn IDÎt !rbigliciJ in !t\rtrociJI 
b!ano� ni�t au ocnnciben unb - ttlu[c!,)cn 1oir uni �irrin 1• 1ir�cn wollcn. 
llltiJI - bri �rr .!li�ialcit tur gcgcniiou6rbcnbrn '!!artei o•r :.Din� bir anbmNirigr llcriDcu�un,l �" Jl�run ;ur 
�·�tuicfie rvcrbcn bi•rftc ; - bonn 1\'llbcn ��>ir bri unf c<!lr<n lirtt• unb Jlno�rnbilbun� im DrJonilmu,, muii c& Do\)tr l<• 
tiurecr�nn cntooldc!t unb un[u Bl!rnllicfjd l!rbrn cinra bea bem cinicuc!,)rcnb rrfd)rinm, boli 1<ir bem 2\obcn ben grDjjtcn 
ouinbcrtrn l!lrr�iiltaifl'cn cni[prc�rn�cn lllufid;)IDUnA nc�mcn :itbril �'b••PbDrgc�oit rntair�cn unb finb ben !lllicbcrf•O burlfl 
f<�m ; bonn IDtrbtn ll)ir cnblidj brr bO�n lafgobc gnccfjt bd blojc El! rob jU brcfcn Q<nii�igt. 'I!Qcrbîagf fud)cn 11>ir 
ID<rbra loancn, bie un[rr 3o�rbunbnl bem i)!iUcllloubr, bcr aud) bea coiCDtnbcltn 'll�o•pbor Orm !llobcn micblf!ll9•bra 
.mi1181'a oontribQeDI pleba• "' s:!Jcil mcrbcn litt. . uab amor 11>ic d iibrroU iibli�, Dur� NI errvb; bo mir bol• 

[clbr aurrP oii ecrm im lilrmcng< mit l'hmnllntrn unb 
oabcru lllbfillcn cine Bhibr oon WiiulniJI'rolrfitn burd)mot��cn 

• lolfcn, bid ci oii IJli[lbiinscr bicar ; llllcin blc[c �nopo• 
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fitlonfort gcn�gl �ci lll.lcitcm ai�t, bie lcrcil' b�t� bie JUrnrr 
mfiosent tl�ofl>�Ot[ciutc TDitbrr�ugcbcn, TDril mic �oroufgcfo�t, 
bd etro� on un� filr f!<ll f•O• rocni� 'J)�o·��orfăuttf�l!c cnt• 
�ii.lt. !Bolltrn TDir unf. Od<llrăntra .bttfcn IDicbmrf•O tinalg 
unb allfin but� bcn !Wiflbiinacr lnf (!lci<llacroill!t au bringcn, 
roct<llt gcroalligen !V!Ifll>ngt muftcn n>ir oufijoufrn, unb um 
fol<ll• l!l!itlbcrgr !U flf;)otfcn, wcl!(l rin ltlit�flonb gr�&rl tllju, 
fcrncr mt!<llr .!!ojlcn unb !!JIQ�c miiJica angcmcnbrt TD<rbcn 
11111 fol<llc Jtolcjfc �ci h!bmrgf gr8tcrn (!runbhm�Cc,rn ouff 
fiei) Ali f<!Jalf<n unb cinAupfliigrn ! - -

Dl< 1!gcicultur6;)cmir olf bie lllojif cincr rotioncllrn 
!lleroiettflf;)oftung, �·t �ie IJ!ittcl unb !!!lege gcfunben, bea !lllicNmf•t brr 'Pflol��or[âurt ouf lcicW tlrt burct1 �d 
Jtnod,icnmr�l au crfcocn. 3n ben  .!tnolf;)ra �ot uni bir  �otur 
!Jt tbrrm cTDigcn Jtrrillouf, cin rci�oltigcf 2ogcr on lj)�ol• 
p�trfourrn .lblf oufbcm•�··· - �rttn roir nil\lt, ro ill bcr 
minuoli[d}c Dungrr in brr 18u!orcino, rcrnlgflcnf bei bcr gro• 
Jmn .3•�1 ••n hnbmirtbrn, no� fo sut llllc uabr!onnt. l!l.ld 
Jtnolf;)rnmc�l. al�p· un� e•iftnf>rbrr•f<llc au l<ljltn ·hn etan�c 
fin�. bovon gcbrn uM �It "rooinarn !8��uun, i)lâ�rcn, t>rfltt• 
rti� unb ed)lcprn brn bcjlcn !luffd)lut. �itbcnt bir '!!gri· 
fulturd)rmi< bie iJfi�mia �" mobrrncn l!anbwiTIOfd)aft grwcir• 
ben, ijl rin allgcntcincr Umtha<! ln ben a!lcn ��coricn rntjlonbcn, 
anb Jtno�rnmr�l·, f!pff• uub Guonofobri!rn, �obtn au cinrnt 
rigtncn :Jnbuflriramtig Mr cmporgrfd)roungtn. :Jn btn worgc• 
nonntrn lproolnarn wo f!runb unb !8obcn cin ocr�â!lniJm&flt 
fd)ltl\ltrr unb t�cucrcr, ••o �ir tlic�aud)l nur vom (!roPQrunb• 
bc��rr bctritbcn, �•ben 11>Îr fclb� Qldrgratcit gt�o&llll.lir�fd)aftcn 
·�·r lllictflant  au fr�cn, btttn lfrtragfă�igr.it, frcililf;) hn 
bortigcn llltt�âllni6rn cntfprcd)cnb, cine Ul�njligc gcnannr rocr< 
ben foanrc, unb bi•6 fanb !n brr  Unrocnrung <iare mlntrGli• 
fdicn unb cinci !iinjllid} �cg<tabilifd)•aniatalif<lltn Diiugcrf 
frine !8rgriinbung. 9l•<ll bcJU IBoNufgtf<IJicftcn les•• 111lr in lcNr !8rair�ung 
IUrtlllobrung tin, felii mon uni au �crbod)tlgrn (ulijrn foUtt, 
ali 111oll'l•n wir baburd) ben in lrbcr l!!rJir�ung aulgrarfdinrtrn 
etaUbiingrr ln Vliilrrbil �rlnsrn ; ou!mc�r rat�cn 111 ir cin' 
bringlilijft, btn !lllijlbiinger in �iiac unb yj lillc au rracugcn 
unb alt3Ull!tn�rn, brnn &<i bt111 autcnr�enl!i<IJ gut cr�oitrncn 
!8obcn brr l8ul'omina, burftt longt nod) lt!nt Wlijcrntc in 
l!clgr !ft(tljopfung �cr Ucftrlrumnu ri.ntrctcn. Unim �bjitţ>t ljl nur ba�in gcrilijtet, btn 2anbmirt�rn mit bem gi111il ltiO�I· 
mtlncnbcn !Rol� cntgrgrn !U romnun, bort 11!0 fi� e5purtn o�n (.trflf;)opfung n«mtnlli� In btm 'lrtriigniO brr Jtornfrii<lltr 
a<igtn, ��· bei .Srircn •n lllcrbtffcruugrn au bcn!cn ; unb 
n>o tin gering«r l!lic�(tonb ni�t bir a!nugtnbc IJ!rngc Dungrr 
crarugt, brr �inrri<ll<n hnn, bir ljrucll rbarlcit roicbcr au 
�cr!cl�tn, nad,l bem gcmiD aulgrariclfnctcn .ltn•cl)cnmr�l (e5po• 
bium) fcinr .Suflu�! au nc�111rn. !Diu�c unb Jtojltn fin� gcring 
unb bcr �rfolg cin outcr�rbrnt!ld1 lo�nru�tt. - �cbjl brr 
rofd)rn liinll>irfwtg bir(<f ll'Rhtcli, 111 noii;) bie Wolgc frinrr 
fcrnrrn glinl!igtn flinflujr ia llrn>igung au a!r,cn, inbcm 
bur� bie anbmvritisrn llcrbinbungcn bcr Jl�olp�•rf<iurc bcr 
�cfttldc Jtatr tlla\ltr unb Jto�lcnfiiurr nf bcr 2uft anJir�l, 
bir Umm•nla'falac Jrrfret unb auf bicl' m.lfr �rn 'J)�an&tn 
-.nmoniaf uab b<\ltll etllubl�cilc JU ii�rt. -il blcibl unf nunmc�t Obrig bir •rt uab IJ!rng< bcr 
•nroenbung bitftl ll.llittcll onautrha. Clnt111<btr rcirb el au 
ben ligU<Il oafgcfll�rfen EltoUmiflf<llî�lcn auf ben :DOngrr• 
ljnfr• gcgcbra, obtr man �trut •• euf brn arfluratra · lcftr 
Mt bem \lineggcn. :Dit llrrngr d�ttt fiei) 11ad,l bem <lrabr 
bcr Clrf�lpfuag '/,-1 lllreru pr. m., •• •ru. -

Dit illuflr!dc !llulowino. f!rtrilijntr unb �rroulgrgcbra t 
il r o  n 1 f, .lln a p p  in grtfcn f8ilbcrn; - S:t1t ba1u (ilai 
�iflor. 9011.) �·n Cl. m. !1lt u b .  u C(, 2n bal mcrnolllf 

Obtrfc�l •on ;), !111 i t  1 i c w  i c 1• 

2m !!oufc bel ltthmgongcnrn llintc!fo�li �nb lllicl 
brcl !!icfrl'llngrn bd obfgrn art iftlfd)rn l!ncrlrl ctf<�irncn ; nl 
!!<Il : :D11 � u a u lr n � O t t t, bol .lt!o(lrr :l) ra g o m i t n o  u 
bir etabt e 11 q a  re o, - llom Scrtc finb bic bclbrn � 
n11rn Droa.omirno unb eucaaroo not!J rucf(tănbig , 111rrt 
!rbocv im l!aufc btr not!Jflcn !IAgc not!Jtriigli<ll gr!irfcrt .. 
ben. :Daf ll:li!b . � uau ! r n � O t t r• lann nid,lt nur b<aual 
bcr ltrcuc, mit lllrlcf.lcr d taf 2cbra bcr !llu!omlnrr 1811 
brwo�ncr �crjinn!iclft, (onbirn alltlj !V<grn brf babri �ttllctrr 
IQnbflfl*li<lltn lt�tl!rl oii ooUcnbrt crrtart mrrbcn. ·cr• fl• 
rlnr jrncr ��>ilb·roatantifd}ca Glcgcnbrn �ar, rod�t mon ' 
bcr !llrratlr•J• nod) bct l!ucjillo f• �ăufig trifft, unb bn 
ltbolflij!ud}tcn oon ben bruftnbcn 11\ogrn btt t5uqorco hr 
(lramt rotr�<n. - :Ja bem 18ilbr .D t a  g o m  ! r n a • 11>irb bo 
18ctr•clltcc tind brr gratrrn unb rcvantlcn .lti6Pcr bcr .f8u 
n>lna "' Uugrn gcflcUt. :Dic[cl !8ilb adclfnct ft<ll bur<lt , 
trcuel IJrjl�llcn btr n<�ritc!toni[d,lrn yjormrn auf, unb � 
nod) ben rccitmn IUo rt�ri!, bup cf voa clncm gllnfli8 
eronb�unftt nufgrnommcn rvorbrn ip. 'll'u<lr �lcr lrăgt bcr Iar 
fd)aftfi<llr Ilhi! lUt �c6ung bd 18!!h6 brbcuttnb bci, n 
blcP bei ben mriflen l!l.lcrftn Jtn o � p l brr Woll ifl. - 1 
ncur[lt 2icfrrung tlrllt bir e51Qbt Ei u <1 o re o nr, bit cinfl 
!Rrflbtna btt <Bol�rnlhigt 1 fp&tcr rin lirntrolpunrt fit Q 
�ibcn uab ��arrn 1 bicrouf 11n wld1tigrr Glcrnjpl•t bcr Wlr 
golra; rnbli� bir tla�tflabt bd lliirf!rnt�umf IJ!ol�ou, a 
S<_Bcnlll oirlig na� ll&crnorcl' bit bcbculcnb[lr etaH trr eul 
llltna. - :Dof !llilb ifl foroo�l in �illori(d)rr Alf ortiltif<l 
.!)infld,lt in �o�cm f!ubc !atmlfant, unb 6ictd brnt bra!rnb 
18tlrodjtcr tincn rrit11!raltfgcn etnlf aur !Jicfl<1i0n ubct 1 
llrrging!itfllrit irbif<llrr Gr6Jc. -

:Jn�cnt mir bit Unadgc tlbcr birfe ncu nft!Jitacnrn e 
bcr crflattcn, f6nncn tllir nicllt um�ln, bd gauat· illcr!, • !' tom �rraufgrbcr �rofc!tirt, unb fomcil d 61f�cr crf<llicn tjl, unftrrn l!cfcra auf b"' ll>iflll[ll !D Cllljlft�ltn. eoofr( U 
bc!onnt lf!, ��� b!efcl �rf not11' bei mrllcm ni�t fm oo 
�cr Ubnc�mcr, mr!d)c bie Jtoflrn brcfca follra, unb bit fel> 
belm <l'rf<llcincn btr rrflrn l!(tfrruna trll!arltl ll!arbcn. D 
Untrrnc�mcu ocrbicnt um[oatrbr ciur rcf<lll!d,lc UntrrftQtal 
unb IJarbcrung, ali ti cincii w!�tlgcn l!!rltrag aur lllolrrl4d 
lanbt lirfcrt, unb bir 1!utj!ottung IOn er!tr bcr Jtaajlanflo 
(IRtilfraflcin 11nb IJUf� ia 191ca) rlar bur<llllltQf tlraantr 1 
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lllt t r • " '"' 
���reroinn� 

�n�liiÎlUn&. 
Q'r(<ttint 

• • dl r n l l id! 
dam11f. rirun 

!lottn J:o:rr, mit rinatlh'rufnc �au,ntitntn� 
!!lan 

, r l n u m r r i r t  
i n  flltnt&t"it, 
obtr burd! bit 

1. r. 'll•P�mrcr. 
foroir l>Unb o.Ur 
fofib<n lludl• �•nblunsm 

brl 3n• 
unb lluUtmt-d. 

mt. 1 2. 

Cl5tbid)tt aua bem ltu1JirdJrn. 
Ur�rrf<Gl ••n Moria lleill 

l. Der Stern Oes Dnens. 
(iingl b1n1 :Oon im l!i�t bd IDlorgrnf!rrnrl 
l!angt epirjc in brn �fiftcn f�ingcnb, 

!JI•••· f�n<'lt lllit bcr I1Binb�oJ rdt•nb, 
.Sirbln bil Jto[orm in bln etuit. 
<!an& &Uiqt, oUcia• &irolf <fin1.r, 
fllcit auriicf non ftinm litbtn !8riib1rn. 
11\arunt �rfcn!tm bifl bu bn l!•ltt'* 
:Ou bcr ra[�tjlc �on aarn Striltrn l 
!llanun jijRQd 2l!tol bfjl bU (o lang(am 1 
�f! btin !Ro,frin, �41 fo flintr, mubr, 
3fl btr fujjc Eld}laf 4u bir grromnHn, 
l:>brr �·t bi� a'tinbrlblti grtreff•n ? 

.�hin 1 mrin !RoD! tin iil no� fla·rr unb munlcr 
,Unb ber !iisc E5�laf i(l nocjl ni!ţ)t !ommrn, 

• �ud,> !fin iJiinbcl61fi �al mid} gdroffrn : 
,l!ang(am uit' id/, bcn_n iCI) rotnbr inontu 
,!ll'ocf/ b1m golbcnln .Ofhn mrlnt l!llitf1 i 
.etr•�tm tW i� bort b<n etrrn bel Oflrnf, 
,O 1 btr if!, �tir tinrl \Jrrunbcl IBiitf 1 
,l!ll• tin :6lict auf 111rlntr Hc�fft .t/rlnoot, 

ll) r  i a u  m f6 
r al i o n  ' "' ' f:  1 6  
fUr Q"Jtr•••i&: 
, .. Ji6jris • (1. 

�at&i.��- oi<rlrlj. 
t (I.Oto••tl. S.S ir  
'lllil 'Il ' �  . . .. 

r ,. t u  •• , •• ,� t ft • •• fr. omr. !ft.JOtT. l!ltfrtlj. 
1 fi. to tr tine 

rirudnt IJlummrr 
IOP<I 10 rr. ctrn• 

Qrfi11pNc 
���=uitriptr 

JDtrt'l tn t-on btr 
Yl<bo<llan aidll 

jurflrt,rP<lll ; 
untuntirrt 

tiritft ni�r 

onernomnun. 

1862. 

,:Oir icf/ ni!ţ)t fa�, f!ţ)on [tit rang• - lan9r. 
,::J�n nur jinD' icf/ mir of' !lllolb<!ann!fll 

• 'l!ul brm Citbln l!anb1 ontinn !lliitn; 
,:01nn 4u -t>aufr f•� i� oft ba brqorn 
.��n (O frrunbrid} lirb �trllftfttiiU�tlll 
,Unb [o fommt'l ba� rr ••• nrrinft t)eimat 
.llJlir aU gutrr afltt iJuunb uf�tint. 

,IUitfr Glriltr, �rarr etun btl tl!ttn" 
,epri� �•runt1r natinrno aftrn liJattr, 
,Wlfin•m li1b1n gultn lii/ÎIIItrltin i 
,!llit!t CirfiJ• 6ringt btn (!lf[cf/n>iftrrn 
,:Oodj am lolliinlltn - m1rft bir b•l 1\\ol 
,<îlriilit bi1 <lldi1btt mfin•• �ua•nf, 
, 2Jirintl -\)tr51nl, �tlf�n 1Btum1 fit i� 1 
,l!irbtr etrrn 1 bu \Jrrunb oul mtinu �timot, 
,l!icbtr etrr n !  rntbirtr oidt <ilnitir, 
,i!litlr f�ont, [iiJc Glrilje ibr 1 -
,(Jlrfili b!� �trjli� unb gr�cb �icf/ Alo(!' 

E5oglt folcf/d unb 4u111 li!C.jjlcin ffi[c 
eprl�t rr unb bel mo�ftin rtnnt s•lollil>inbr 
Unb ti tr&gt btn 91rim in bir !lllirt• 
etil\!t S!\tii�tt1 1\l}ntUt mit btt !!\(i, • 

1!4ngl brm l:lon irn l!i�t b•• !l)lorgtnP•rnd, 
eange epirJe in blll l!iifttn ��·�lngcnb, 
ll!ojj1, f�n,ac, lllil bn lll.linbOoli rcitfftb, 
:trabcn frti�Cidj •�•ittr bil .stofafcn. 
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2. Ienia unD liimoijfn. 
Wd ilt Dunlhf bott om llrlnrn .ltrruar 
2n bun ��>ritrn jliUrn IJdtr•gartrn 1 
.ltnirrn fr�· i� rinr b(ri�r !Jlonnr, 
SJiit brm 8!ofmfron�r in brn �ănbrn : 
e�n>rjlrr irnia ljl'f, bir aUn&�tli� 
luf brm ll>tijcn .ltirdj�oi �cint unb �rhL 
.thinra IYrirbrn auf hr ��>rltrn lhbr 
lfonb fir, fr!t l�r S:lmo�in baOinlhrb, 
.Rrinrn Wrirbr1 frlbll int �ril'grn .Rioflrr. 

9lirbrr n!igt fir fr-1 bal �oupl aur lhbr 
Driicft bir 2ipprn an bir faUr llrbr 
�n bir flrtr, bir iOr Ol!ucf tcrfl()lirtrt, 
Dir i�r 'llUrt - '!Ud �d grnommrn 
111\o milbfdjiummrrt :timo�in, trr fcll&nr. -

Unb fir ruft - rl �orrr in brr llrbr 
Sir brr 1!irbliag i�rrr Arntrll enlr -
lftuft �inuntn : .:timo�in uR>adjr 1' 
.2d) bin'l, !rnio, o S:imo�in 1" 

Un� Orrauf, ro �IUr, PiUr fhigrl 
Qin tlrflllflrr auf brr faltrn llrbr, 
Dir ni4Jr roub ifl fur h• llllorl brr l!irbr -
:Drnn Drrar�mlidj itl h bruntrn tlUrf 
IBd bm :tobtrn ijl 111 2irb' unb fl�rr -
t»ordiJ ! l'Dir flilir iDlufif hmatl rin 1!if1>dat 

.irnio! bu errlr mriarr eulr, 
,.ltomm �rrunhr, romm an itimo�in ! 
.euJ lft 1• bir 8haf im f4R>ortrn <!rdt 
• 'Jllo� grnug llUI{) ijt bo fir ud bribt, 
.Jtomat o !tRia au ltimo�in 1" 

Unb mit �Oibtr 1!5timtnr gi&t lir '11ntll!ort : 

.llllutr :tlmo�in, i.O lomm' i4J IPatPtr J• 
epri t(,t ni� ti ll>riltr Dll�l i fiiii' blcibt fie Ucaca !Dii.t bnn tlntli� auf brr faltrn llrbr 

18ribc �&nbr oulgrltrrcft aurn .llrrua;. 
i ' n �  '' CJon aui tlfl �ir aolbor \Jr�r 

:Docil Pr fl\llltf noi() auf brr faltru lfrbr 
Unb bir eonnr flonb f�on Oo<\1 am .tllmmd 
:Docil nocll immrr ifl fir ni�t umal()l ! 

. 
91immrr - nimmrr 111frb ftr �oi rr�tad;lra, 

91tmtnrt fuu'n li<\1 In hr golb'nrn Bt�r 
!llhamrr fr�'n bal 2id}t hr golb'n111 tsonnr 
Unb nidjl �iirrn !llat\)tlgoU unb J111fuf 

3n brm l!lalbr, in b11n Jtlef!rraarrcn 1 
:Drnn bir fSrclr ging �lnob au ••rrm 
S:imo�ia, trr fir ha 1\lrob ntdj lirbtr. -
- �.el, ru�t in lrirbrn bri rinonbrr ! 

1 H  e 3 i 1J eu  n e  r in. 

l!lflluli. 

a. 
6rdjl 311�11 ungrla�r nat\) ben rbrn rra&�Urn 18rgrbrn• 

�ril<n 11101 rin1 frfllid}l (ilrfrU[u·afl im ell)oUtn brr rn_J)IR 
:itboln, brr obrrbolb brl Derfct tsr. liflr&on arlrgrnrn Wrt• 
ftRparticrn, orr[ammrll. fii 111�t boG IJrfl Î�lll 1!5�u�patronl, 
un� bir arrjluut lcbtubtn liint»oOnrr birlrr o�ilbrn <!r0rnb, 
rnrijlrnt�cilt .tlirlrn, �altrn lidi an rlnrm E5ontnurabrnbr ono 
fantmrll, unt tirn itog nadj i�rrr rinfo�rn ilrt au frirrn. :Dir 
ro�r !lllujil, in  mrld)rr jidj rinisc jungr IHounrr oullridiJnctrn, 
lub 111m :ton�, unb f�on n>or rin llinblidiJrf 'jloor oorgrtrttrn, 
um tir[rr lllufforbrrung Qlrnil�r au lritlrn, mobrrnb bir unbc• 
fdj4ftigun fJ!rupprn brr 'lltun obrr brr !!l!illlignt jid) inf 
alrd jlruflrn, run ben IBrn>rgungrn bd jungrn 1)11ard !U!U• 
fd;laurn. 

:tlrr junsr llllann �aur �rrlulii<IJr IJornun, bit mr�r 
Jt�olt oii !lntnut� IIÎQtrn, unb cin <Beftd)t, oul mt!riJcm fi�r· 
lid)lrit, -l)rr!calatitr unb rin ,bon natural• fitil brutli<IJrr 
aufpră�l<n, ali lllrrflanb unb frinei <!ehi�[. eriac :toin!trin 
�ingrsrn fdjirn, i�rcn !Ortrn unb oamut�lacn \Jorntrn, lo 11>ic 
o�rrn flnnigrn, grlcnfirn 'llu.1rn nod), eu urr�rilcn, 10rnlgcr 
&rrignrt, jrnce lllrrbirnfl, IOOburd,) 11 Cir .\)ulbigungcn brr 
lrăftisrn unb t�iirigrn <!rbirgfbrR>o�arr unb brr fir umgrbrn• 
�rn muntrr unb !ref fl()aurntru !Dlăbdj'n mut'll rn �JUr, au 
ntiirbigrn. eir fl()lrnrn frcili<IJ. t•o�l frine tlulfotbrrung JUDI 
:t11n1 gnn unb frine &rmunbrrnbrn !Blir!r ni�t mit Unlurr au 
cmp[ongrn, abrr Nrf fo111 Dirari<�t von �rr i�rrm <!<fclllrdiJtr 
o[urf augrldjricbrnrn 9!rigun�, brn 2irb�obtr nooll brut !lllrrt�, 
brn '!nDrrr auf i�n fr�on, mrnigjlonl bi6 au brm 'ilugmblilfr, 
in brnt i�r {ltr; IVirflidj Qrtil�rl ill au fll)o-rn. . 

Drr :ton� 10arb bdrbtrr, bir ilricfr trf gitidlid)crt 'll<• 
bcu broou�tbrrunglflu�lrnbrr, unb, ourll) bd .11dtm•D �rgrl
tlrrt, II>Or [DrJo2r bd ounrurUvoUr 'Intii' !Siaraf fuunblidjrr 
guvorbtn, a" plii,lid1 i�r 'elugr, inbrm fir ouf btn Jtrrif Nr 
�ufd)aurr rlngl URI�ttblicftc, auf bir <llt�Ait rind irrmbrn 
�d, brr mit rlncr, ton brr munt.,rn 6trnr um i�n �rr un• 
oufgmattn Wllrnr Mt bem ltonar aufa�. fir fdjirn fie gtnou 
au brtroll)trn, abrr r�er R>ic rin glrld)gtilligtr Bufl!!aurr dnr 
l�ratralij�r DarllrUuna an�t�t, oii mit t�cilnt�mrnbrn unb 
brroun�rrnbrn l!llirfcn. Wlir [1\)Bnr lfraurntlmaur abrr 1 11 rf 
rin !Jtit�fll, an bmn Uf11119 lir olt *' grilligrn Slroiflr lr.rn, 11>rnn fir rinrn rrnflrn llihf auf �d) gr�cftrt [r�rn, o�nr 
n bir[cm 1811� rtll>of !!:lcifolligef finbrn au lonncn - unb fo 

mar d oudj brl lilaro. :Drr fmltr farobodjlrr �rrborb i�r bd 
ganar llrrgnGgrn bd lt4Q!If, un� fir �iirtr, lirmlibung �ou 
ldlii,<nb, �olb auf, 

Nglrid) bir Jtlribang brl Btrnrbra fdjmucflef, ja (ogor 
�i• aur 'llffrctalioD clnf4d) mar, unb �rl lllrflrm von bem '11n• 
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auar bn Ullgcbaag, •ic au lltfra l•rrl fl4q�dllgrn i'n lltlca ollra !8danatrn eor, llf/im brm llon llirao jr,l, bo fir 
bri!cn lfrlcctoaWribcf oaerltat �aUcn, an tlracljt aibrrtntfrn frla ll.ltib mar, rinr llrflrcfuag. ir llfllmbrrtc b-olllrr clan 
�tarb, ro mar I�DI ballj jracr llol!• uab mGrbctoUr, Dlb �.. •ntrtnatrun lllruppr, llcl... ••• datUl ubrrra �·ufpidt 
gcD6talllflm Cltflitfm brr Umflrbrnbru fo DrcfcljiCbCDC, unb lngCI0SCD JU fria flf/icn, jU. (irit alf cr Dliltta IIDtrr i�ICB 
Drr �re allllgllcf!cn eorara aab alcbanrca fo cr•abmc lllilf IDAr, l>cmr tr cr, baf fie ���� am ciar 6cljo.u 1»0obc� 
ciacn, bie bof WtuJlrc �•• f��t�nifdjrn Jtnallrrf lo brfonerrf .!ligciDirr ocrfawrull •altta. (finet ooa bicfrn tanatc mit alltr 
IUIJ«ilflnca. llr mar lm llfcitrlribr unb �altr Iri• 'llfrrb rua�r· lrntl 'llnmu�, bir fie fo olt au a•iacn milfra, 111 rinrr llilbm 
flflttnlicl! ia bcr nilflllm llcata �rlalfrn, a�cr !rin Cnaus IDGI' ll!ufi!, m .. rmb cine l!lnbtrr rlnlgc .l)oellaritfgrbil{ltr, mit bcnc1 
ooa bcr IRrlfr 6tl4rnu,t, unb {Cint, Don brr C!Sonnr Drr&rana• fir au foldjrn l.inblllflra Wr1frn um�rr au &irtrn geii>Dtnt marta, 
tra, aom !!Bdtcr arlac!lltta 8Bac arrricl.ra riacn !ltann, bcr dfong. IBalb n•Cil Dlcgof tln!unft mar bid 1• Chbr, bie 
�IR��� Didr l!inbcr Qrrtifl JDnr unb Dirlt IIJ!iltfdig!rftrn trbul• fllfloar oflnrlr hn .!frcil, unb (tinrn \!lagrn &rigtr (icf! blc 
brt taUr. mo.lbcronnh lllctl•fl brr - b<r .Sigeunrrin, 111r!cljr bie Urfalfle 

Don Dicgo (benn cr 1111r ti, brr ���� in biclr eune olltr fclner @riben grmrfra mor. !lui bcr etcae fllmmtc fit 
ooll Clhicf anb Wrlrben brcinglr) �atle in �cr S:�ot in brn folgrnbrn <irfong on, mclcljrr, bo *' •asrn auf ibn, bna 
lllf frinrr tlbrrilr DOR etgOIII• folsrnbrn 5abrrn tirit !Jtrifrn lrinr !llalf/krm, "" brr �·upt�rrfon brl Wr�cl, 'lll•' �·m•cl!t 
gnnoellt. 8orge fl{lica lbcr bie brtlonbigr fllrglritcrin frincr �ottca, jidcn, fa fi rlnr pcri6nllcljc 18raie�ang 1• b<lbrn [cf!ien : 
IRrilrn geJDc{rn au !rin, uab bir &tl�aftcn �ugr, bol b6bniflfle Ea d• vidrio la mugn, 
l!alllta brr Gitua l<incf eoabrl I411Dtbt< ibm, IIIG�f/1< rr nun Peru no oe ba de prubar, 
bir Bohdmienne \Jran!rcicljf, bie Zingara bd iiPlicflrn Cluro• Se ai paeden 6 no qa•brar ; 
pd, bie Glpsy fnRIInbl obrr bir .!l l g r u n c r i 1  :Drutld)lanbl Porqut todo podria """• 
febra, immrr tor tlugra. (ir IDif jc,t, brl rubdDftn @rbrnl Porque etc. Dliibt, naell epanlcn aurGcfgrfc�t, uab batlr li� eutlcf!loltcn, •clcl!rf •ortlfll1 ubcrfc't olfo brilt: ,:Dir lfrau iti ton lllld, In irgmb tinem unbefud)hn, elnfamen Sbole IRa�c unb !Br• obrr mon muj aidjl trrfucljrn, Db mn fir !rrbrclljrn !ana eber 
frrianR oon (rncr lcl!rrcflicljcn lfurdjl Dor bcr 8u!uaft, bie iba aidjl; �eM 'lUrl !ann moi n•ilgliclj !rin, bcnn u. f. JD.' 
fortlll.i,rtnb bring�lgt bAtfr, IU fu!llen. Ilie le'te .!lrllr, �cr 81tfraln brl Cilr(ongd, morb In IU laA In bm 'llnblirt brr milbrn, tntlrgrnen lllrgrnb, rlnra1 bolb brmilltibrn�rn, grbebnten :Iane g e[ungcn, brr oUrn 
in bcr rr fiei! fr•t brfonb, ln bra frrunbllcljrn, o&gle illj raubrn tlnlllc[enben rin [cljaUrnbel lilelicljtrr rntlocfte unb in Don 
6ittrn brr ibn Umgebrnbrn rtrual, md feine l!lufmrrffom!eit llirgol fBru� cine foldje !lllutb ouircglr, bal bir bofb•ftr .:li• 
auf (iclj ;og, unb •ld cr DDn rinrm allrn 641/iter, brm llatcr gcuncrin, 41- �e f·•�. boB fie b<n gntlfinfcljtcn Clin�rucf nrm411lt 
bcr t4n&enbrn Clloro, �ortt, boB blr .i)urbrn, tll<ibrn uab bol �olt<, hm iibrigrn Sbril l�rrr lBanbe bd .!lricljen ;um �•1• 
ll•cl!tgut dnrf !ur1Ci� oerttorbenrn 1!'\r�'"' bttfrlbrn urfauft �ruclj gob uab bie <lle(eUfdjoft orrlitl. �erbcn folltcn, ao-m cr fi� Dor, blrl 'l!Urf !i.uflldj an lic!J Don :Dirgo !rbrtr n1il aornfun!rlbrn 2\lirfen unb �rfligrn 
au brinnrn unb fid) �lrr fiir rinigr .Sell, DlcUrld)t fiir imlltrr, lllr&irbrn on ben Ort, ttiO brr linblili!e :!ton; nodj fortbounle, 
niebrraulolfea. eeiac llaterjtobt, fcble rtribm l!ibralort, lelnr aurricf, unb faQ ir, iubrar rr bal flltrgnii�rn r•ub untrrbro!ll 
oUcn, ferarn tirlaantrn raorrn fOr fcinc .!lufunft mir tobl, unb unb bra •rm frinrr fungrn Wr•u ergrilf, el (ei •n brr .!leit 
cr IDR d oor, rtru., DOn birfrm Urn aaaa llrrf�ir�rurf 1• bol fie i�rr carferutr !lllobnung ouffucljrn. !ll!it hrgcn unb 
Diit)len. Ilie Urbrrlrgc ... eit Cl!oul DOr ben anbrrrn !lllibcljrn unb&flicf!cn ll!lGrtrn nabm rr DOR l�ren lllrrmonbltn unb ljrrun• 
bcr Umgrgcnbl blr lllot�mcnbig!rit fiiii cine Cllcfibrtin 1• br• btn 'llbfcljirb, unb ri8 jic mit fi<ll Don ben <!lrfpirlcn i�rer 
forgra, unb a cUri!llt bd IUtrgniigra, li• rlntm bciaabr fd)on 3usrnb fort ; birfr ld)iillrltrn bir .lto�fc ii&er bir tlnf(icljt ouf 
n!!irtcn l!lcb6obrr Rlegaulilcf!ca brtlimattrn tic !llh'l brl bd <llliicf brr ibncn fo �rurrrn, olrl (ir (ic btiur Slljribrn 
JDunberliellen Don :l)lcao. Ilie tinmilligung ibrrl llatrrf •orb mit lie&raollrur .Sulraurn an brm, ••1 brff:n .Suneigung unb 
eon btrn .!fiiufrr brl bctri�tlicl!lten t)alljt�ofrl in brr alrarnb @ic&r fie fo IIICnig boutcn, buşrn fabrn. 
lci!llt ttball<n, anb bal ll!ibcljen (rlbtl 1urb cin Dpftt ber Drr rrllr ID!onot DcrtloB •6nen in ibrer nrurn l!rbrd• 
S&ufdjuns, CDrllljc olt ben liigrnflll•ften, bie rinrn ID!oan ale JDrilr antcr beflinb lgcm Cllhicfr. III beburfte oon Don Di•gol 
s•n1 ocr[ll)ieben vo• lbnra, mo m6gli!ll i�aca ribttlrgen uob 6ritc, bo nidjC. [cinta .!Iora megte, �ari bir bingc&rnbr 
gc111i8 gan& unpo(fenb fur li• �tleid)nra, in ben tlugrn bel l!iebr ltincr rm .. ltrn llltno(fin btJDid, unb bti brr begriPeca• 
lllribrl clnrn rlşcnrn IRri& orrlri,t. ben !llcabeit lriner lrl�n ge[�tfrncn l!tbcniorl, nur ruenig oon 3n brat PrUrll :itbalc Don et. �!\rban JDortn bir llor• fciaer E5rlbtlbr�errfcljuag, in mrl�tr er btr amtrn <1lora ro 
6mhungea au brr llcrbiabnng brl rrlcf!rn lfrcmben mit bem JDrnia ben 18tsrllf oon rinrat ll&rr i�r tlrbrnbrn, o&cr ibrrn 
etolj bec !l!•cljbar[.jjofl, brr lcl!&nen unb unfellulbigrn Cllora rltinlfrn !!Biinfli!en a••& rrgrbencn 11\rfen, brn rin ju!lgriiBcib 
klb grtrotfen, unb ungrfibr oicrarbn :it.:rgr 11oclj ltlnrr tlnPunft fitil mir inlaucfen o<rlmalt, arrruirrlicljte. 
JDU tlnr, brr ton ibm bcigrmo�ntrn ibnliellc alefelllell•fl Dtr• if lag a&cr nicljt In Don llirgol Cl.!J.:ru!ter, on rinc1n {IDIDtcU, um feiur �Dif/Jril au fr iern. 6rla 'P •tllt�of mor in . fliBtn C!llulf' CanAr lltrqniiArn au finbrn. llia 1uriicfsraogcnrl 
cintlll rn!lrgcncn un"b ria[omcn �riie brr Glcgrnb, unb bie .i!<ben on bcr 6citc einrr crrDi�llcn Ulrlii�rtlnn, cine fiir rin.rn 
allararcinc tirUrbt�clt bcr erout bracf!tr cine srofr RltrlamDI• fanftra, miltrn, p�llo[opbifd)cn Qlrlfl [o mit Sufriebrnbcit reu!) 
1un1 llrrjrnigrn aurvror, bmn !tugrn fir uun bdb nid)t mrbr �rQ&bltr GlrbonPea, il! bra1 frnjl:ru, jlol!rn, brfli••n nilf/1 au• 
1• olt ecfreum !onntr, ali rf lbre alrJDobnbcit &ei fcbrm fogrnb ; bd c�cmrn .S10ongrl b<r oflent li<l!rn llllc ... ung urbor i 
mirDer!cbrcnbra W•ttr gtttlrfrn "'"'· el, um i(lrr lbrrmi[clj rn l!ribcnfcl)•ftcn lU �rmmrn unb 1• beru• 

�n rinrrn S:�til ber ll!alhbmr, ouf ber �� Derfommrlt b igen. eiobalb Dan Dlrgo fonb, baG rr ln feincm IRtibr nur 
marcn, b•tl• bcr :t•na (d)oa �gonncn, unb ta Don Dirgo cinr bemilbigr, gcfiUige obrr �ingrbrube C»rno llin febra ronntc, 
fiei! gr1Dei11ert b•ttr, fitil ben lulligrn unb tbiligrn :itbeilncb•nrrn fcljirn ibm [rin l!rbenlfouf cinfbrmlg .unb unlntmfl•nt, un� 
on b cmfclbea &•Jugefrl1rll, bo bie onaiUibtl• unb mllrbnoll · fogar bir !.ilrbulb, mit bcr li• bir tln!iBe irincr .\!lrftlgrrrt 
l!ei4Jtiatcit frinrr fllriDegUIIQID1· IDiC er fai�IIC/ fur fold)r @cult unb jinprren l!ounrn rrlrug, Dcrgr&fcrtc DOclj bir f6crnOd)• 
ocrlonn gins, (o bottc bir llrout ten !rifnsen, gutlaunigrn, hllfi�una. tlr llrraelltang, mit ber er ibr brgrgurtc. 'lUt ober 
t"t obcr foii: arr&•rlftlnbcn 'PtbrP au l�rrm Sinaer gcmiblt. bal i8CII>ujtfrln U,nf UnglOcff in btr 6erlt �rr tlrmcn OU!• 
�iri, JDal boli)_ aar bir itrtf•8••a !rGbrrrr alrmo�nbrit arai• gcgaag1n •ar, �licftr �c, mir fit d grruo�at mor, aur IRrlr• 

44 
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a;.• IIJib tril l:ritlvnarn bn .tir.,, olt §U �m cinaigrn gcha, um l�rr <Bc�dr ia traurigrr obrr aomrffrrin 1!1111 
et4er nn,or. ben :lllrgo ohr, brr brn :tntt, brn m1111 muag au orrrl�trn. !na�mlttoat ••rrr rin srrMitlgrr lltufl 
ut \(rfrr Qurllr f�&pft, nl�t fonntr, lo nl�r rlnntol tinr fir no��J .t�ou[r grrrirbrn, unb Pr [of, ���� Cllollra aur a 
.. auag blooa ••tir, trrht i�r, aaf i•• 11nfu�rn boram, bir ,.6.ali�a .!Irit aurticlcntiOrtraD, olt fie uatcr btm 81GJ 
lrloubaif rinm IBcl�tiOifr &a brfu��Jra 1 rr lfrlonarr ni��JI (��Jrn btf 81rarnt anb brnt !lloflrn btf !lonntrf 011 bir Z�ilr 
bie IBrlutllc cinrt flrrn�r ar�rllrnbcn 'J)rlc(hrf. ::la i.m llopfrn �irrc. eic al!nrrr unb lirp rin m••rL. IDic rf !�in llitrc, bo• n �� bir lf11nc Jlir�r nrbta trai J'o!IJI�of ihrf bur� lfrmottung unb l!ritrn, •" bur� bh :;so�rc grbruglr 
llotrrt btlu .. a lol!r( , .. rr nlr rlncn llormonb, i�m au •• ,. oltd ., ••• rin. 3�11 Qlcf��Jidjlr �·IIID P• hlb "•"•"· e 
noif�rn unb llbrr frta IBrtrosrn fitil au bi[IIJIDrrcn, obrr ha llloun DOn �O�IDI 81•na. IDOrrn obrr bur� bie l!lut� brr r• 
llrrlr•• mir riaisrn i•rrr frii.rrtn l!it�••brr AU rrnrunn uab oolurloarirra lJ)artri ton• �oale orrtrirbrn unb grjll>unge 
bma IBnounbnuna mirbrr 1u rrrrarn ; rr r••· mir icnrr '"' morbrn, i�r �rit in brr Wtu�r au f•dl••· 3\lrr orl011ntr 
lr.rtrn Ungm�llgfrlt, tnil lllrfd)n bir Dpfer, bir cin !IBeib I'Olitild)rn ilrjianungrn, ID .,;, i�r eronb �GHID (ie ,.. Ql, 
hingt, 11ur au •fi belo�ar 111rrbrn, in brut plri,lflltrn llor&ug, Qrn(Uobrll �rr llnlolgung �<DIO,_I, unb pr bollrn cnblir 
brn jic i�Ul �Or brat gutmiitbigrn 'IJrbrO grgtbrn, nur IIIIID eld)trblil III brr fin(ontl<il birftr !llrtgr grfut1Jt1 IDO br 
flrunb mrOr, on l�rrr !lltfliobiQirit 1• IID<ifrln. llon bir(rn erurm far atoong, utn cine �uPutllllfliiUr, bir mao i•••• out 
Clcftiblrn br(rrfl, f•atr cr ibr bobrr, fir follr li"' mir hr fo frcaablll\) Qtlllqrl boUr, 1• biltrn. 
rlrhtrn .lto�cnc brr brili�cn 3ungfrou, 10ll,_t ghllflltllnnrrife Don DirQrl Bliirffrbr brr&6gcrtr fi� ao�, uab bi 
atrr 111rnigr edjrirtr ton tbrrDI .t�oufr cnlfnnl IDOr, brgniigrn. llli[�rn brr lllirtbinn unb i�nn Cliflm fortgrfr-11 Ulltr .. ol 
Jlort bradjh lir Qrlliibalidj tfnrn grojra ltbcil ibflr .lltll 6U1 IUIIg IDOrb iRIDIR IU!rAUiitllrr, bi. bie !llranun& brt !Jiomra 
111iOrmb n In �rn rollbrlhn 'J)arrinn frnrr grblrgiarn ilrgrnD l�rrt flollrn,- riaigr ibrr llnbrirol�uns brahltrnbr lllll(liinbt 
mii (11nrr illintr uarOrrltrtiflt, um lllflb au fud)rn ; rlnr IBr• Dll !llomt fclnrr llatrrPabl unb 011brrt lttlllrlD�ritrn, bie t 
frtlftigung, bir Ibm, alt aufrrarnbrr, mrbr anfprad), ali bir oor f11ann llltlbr au orr•narn flir unn6tbia arbollra '""' 
IBrboauna frinrf 'j)a�tboft. rinr llcrmnl)una rfiDCtfltn, bir Pili hl ••itmr !ll•tll(orftllan 

llrin orrlcbrlrr, unarrrgdtrr Qlrlfl tmrifrltr, nri�rcab br(liiligtr, DlDilidj :  boj Glaro bir Wrllmt ibrrl flallrn Q•flllr 
Dlrfrr rinf111111n tlullhlQt• •ur 1• o(r on �cr ltrrur frinei brl li!�� au(grnornmrn �otrr. ll!lrr brftllni�r bie rrlnr ilrrub 
ll!ribd, unb bol auftilltgr 18rgrgnrn riorf edjiifrrl, bit oirl• brl tilribd, 1011 bie l!irblofungm, ntU benrn bir Urlrrrn fi 
lcid)! Qtrobr 114� jcnn Cleqrnb aaging, ftllirll ibm alt tb iiDtrbiiu(Uo. 
birfrr oen itr brflrU! lllirr .� .. Jtroarn mit •• ,_.,,,. Dbrr IJnbli� rlllr bir arGcllldlr, banlhrr <iloro IU IOrrr i!irb 
i�rr IBrlrnntniffr au rmpfongtn, roi.rrnb pr �irUritllr &rim liaafla,rUr, um bort i�rrrn u�rrflirtrnbra �rracn l!ult 1' 
,Oirnmd oUria ltroll unt tlilfr fu��Jtr. :Iloni ii�lr frine glil• madjcn, unb lfrP Dd alU 'llon oUcin liber i•rc Ptll auff)d 
.,.br @ribcaf�•ft lnt Qlri�r l�on bir fdjrrtflidjr 81o�r. bir umbr .!lulunft unb bol llhucl, i"'" lbatl orrlorrnm eo� 
dagrbilbrtrr l!cf)ltril! •r lftllll, im lloroUI. roirbrr jll fiabra, ,1411bnn. 

eo ocrllrl,_ rin fiir�trrlld)d 3obr, ��>i.brrnb belfra bcr :llir llrrfolgunB bel ll!.tilbd .alte :llirgo 111rlt ubrr bi 
3ib6Drll frinct flrillrl r�lid) Durtll blr !Rof)runs. rorltllr n llrcajrll frincr anuof)nlitlltn lltrcif!Oge &r!Obrl, audj bir .Ocf 
ftm bot, unb ��r� ben 1/lonad on irgrnb einrm .!lilatl frlnrr riglril brf erurml f)otrc l�n rw!grf)oltrn, Jr'r ot>rr hbrlc r :ten l!dbrnl�oflcn, aunabm. trlamal brim ilcP bel f)dligrn f)rim, inDrm bir IJin(lrrniP, IDcl�r l�n umgob, bir !lunlrl 

�an f)ortr a li!�� mii fdnrDI rrrura ,Ounbr JU fcinrm ar• l)dl ia fcintr llulr nodj tltfcr mo�tr. 3nbem rr fialhr 
�nlitlltn 'lutflugc oat Dea IIBcg grmatlll. lh mor ill Dr• lriara �ra tortfrtlr, rrblitftr rr in brr !lntfrrnung bir llllodjl· 

fonbrrt f�lr�trr lounr, ba Glorr, 1\lrl�r arm6�nfl� fa 11atrr• rurr cinrf .Sigruarrlagrrf ; birt rci�lc ()in, �m bir ftllrtlf• 
1110r(lg 111ar, i�a lrbr rra(t unD brlngcnb um bir ffrlollbnip li��Jrn Cllc�anlra, Dir i�n (rUra ocrlicfrn, roitbrr Dor bir eult 
Qrbrlrn ••trr, an bitfnn i!cfltogr i.rtt Dor{rf mii if)rrn ill"''l• au fOI)rrn. ltr rnlfann fitil, bap erroDr f)rulr �rr ltag 1110r, 
barrn bir Ilicite hfutllra au btirfrn. flr .. III jir, unfri�ig bir an brm " nr Protn 2qrrn aurrjl bir .!listunrrina in etgo. 
llllitlltiahit, bir fir ouf birfr rinfod)r b•aNun� lrglt, au oio gmolfrn �orrr, unb bat ou��J brult brr � .. rfloB frlnrr 
IDOrbigca, roub abarroirfrn, fir ••hr l�rr llirtr roubrri)Dll - 'lnruafl iru Dorle er. !l(leban 111or. :llonn loaua lb•• bir 
a�er D!ll bnnfrlllrn llrfoiJt· lllld 111ir1 lf)m rrfporl IDtrbrn, bclciblgrnben l1Rcifr11, In Nnrn hr Qlr(onq grgrn bir ll•rr 
•iU• rr if)rr ilrfQ.Ir orrjlonbcu l  llr pina frind IIBcgrf mit unb 18r(linblglrit brr !ll.lrlbcr an (einrm .t!Otll !rilltogr if)m inl 
aiirnmbrm Qlrillr unb ocrbrirlli,_, 11111 rf "fie, bir if)rrn tlbr grrufrn IDUrDc, inf Gllrb&d)tnif. ,llrrlludllr .!Jigruarrinn', 
i!ribcn(djofltn bir .!IOgrl f�ictrn lotfrn, Pnb. llr marrrrtr ricf rr an111iU!Orlid1 out, ,roirb nri� btnn bir IJrinnrruna 011 
frln <Brf)im d unb hftlllllot frbra miali!llrn llrrba�tgrunD Di� nir orrlofl'rn - bill Du brllimatl, mir auf oUrn mri11r1 
ibrrf brin�rnbrn llrr!ongrnl, fiir bol rr lrinm 'lluarnblltf lllrgtt• rntargrn 1• tulrn l' ,2o !' rirf rlnr ibm au mof)l• 
i�rc rlnfotllc Urfo41Jr gcl!rn lafl'ra n11�11, .rtouf. •rtoM!t elimlllr ouf rinnn i11 bcr !lli�t b•finbfi��Jrn !litfi�t, 

IJr IIIOr DOD brm gro.en 1!1191 ob tihiDI �i�mn ltbril ,jo J Dif Dlrine 'J)ropb16rl�una in IJrfiiflung grgangrn lfl,• -
brl IBtrarf aagcgongrn, um l!lilb au (utilen, olt rr untrr fi� lflnrn 'llugrnblilf brbtrn :lllrgot rtfrrnr 91rnrn unb rl• 
rinra 2iing!ing, OD brffrn IYrflllrib uab rirfrn .. flrr llcfloll flrfO�I bll e��trrtfraf, hr llu�l tl�rrm•nntr iOn - obrr d 
rr ttn 'jlrbro, rnlt brm rr frine Wroa 0111 rr�rn ltogr itrrr eiag DOrbri unb bir b•frigflr !ll.lu,. lal�le barauf l " crf)ob 
2ltlannt(d)alr grfrf)rn ••ttr au crlrnnen gloutr, bcr 'P•dlt• !rin mit rinrr .ltugel adobrnrl Cllrlllrf)r, obcr ior Duardn 
IDDbnune &•illlrtitrn r·�· tin ro grrlngfualarr UmfloabL hnn IDUIII " nitlll, 1\la�in rr rl abfruern foUir. fir bllrb rfnisr tr mor ir'l !lrmlitll "'dt oom t�oufc rntfrrnl, unb brr .,.1•9• IDiuruhn mir ongriDurJtll fle�ra, obrr 'ilarl mor PIU rr rlltr 
trr botll an oirf•rn Sogr oon aarn jungrn lll!innrrn brr fir• •rlmiDrirll, unb irin !Btlll brOI<Ir librr ben llilionta trr llifcr• 
grab &rlugm 1llUrbt1 rtltllten �il, clnrn !Britl, 111i1 ten frini• fu�l, bir tbn om �ruli�rn illoraca erftlUt ••llrn. 
şm, aui brr Woffuna au brlaara, unb rr IDDUtr rbrn ll'irbcr lfr IDOr brm .l)ou[r no�r uab IDOUtr r�tn frln <Bttectr 
�rlmlrbrrn, alt frin .Ounb ouf lllilbprrl onl�lus, unb mir ob!.-irlhn, olt tin tft!rf, lu••••· bardj bir •nlllr(rnbcil Wrrmbrr 
bem, fdnrm G•orollrr cigrnm liBoalrlmur• clllr rr oo:mlirlt, grlllij.nlid) uronlolrrf lllr�rul frinrl ,Ounbrf lf)n oufOltlt. r.tr lUt llnlofgang btl lllilblf, rlnbrrte feinrll I!Jarfa., unb, bol <ltiDI�r OU[ btr et��ulltr1 !iloro �0111 �" lnjlllif�n, bur� frinr r•u•r 1lbrorif••a ftlllug " rfntn IIG�triD erilcnmrs, aaf bnn Gloro i.m ,,,.abn• 
D<riDunbel, o6rr nt�l oufgebratllt, au i•m !irblillflfiiiPrUr bc. • Il� ratgrarn lom, eia. t&rr fir lommt frtl nl4t, rr tfl no., 
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•• kt �G� cr rllft - fdnc War..rt, 11141 rua tic fo ••· 
f•lftiara 7 wr ltfad bie �iatcrctirc - ,..., rr"llm fdac 
..... 7 alriJII�f lhlf•••• 1 �ut uab lltantrl cinci lltaaarl, uct ... IIDI lld)IDIItlgli�D IIDIIICIIcr, 111111 Srolfnm aaf• 
gc.rcltcl. llr alctl fld), .el bicfcnt Wnblil IDic trrfltlnrrt, Iti« aar6rf uab ai&trl lfd) bcr an�crm etltr bct �aufn, 1110 ela 
OfraJctrabtr Stcil bcr l!uca ltm bcn llllhf in �d �111pt• 
liiiiDitr 811Ditrt. lff III falt baalii, a6cr bir glimmmbra ... ltn alltra aed) ub rrhaclltrn bfc fcllrrlflid)r etrac. :D•I 
ba iti bd fcllalbigc ". .. , rult cr, rr fid) liber tir �rqrab 
aab ��>oiiGfllac &urc ttommlln�, li• cifrie leufcllnab. titr 
fie ralactra mtlnrr IRall!t aill!t. l!rifc nnrb bcr !abrn 111• 
rlitscfd)l•a••· mit licllrrrr .t>anb bd QJ,..,,,, •ns•f�gcn -
'' bonarrt bca lobc'fcllul l tia gcU cnbcr ecllrcl 111irb sc.ort, kt lllona lUt rcaunaflef 1" IBohn, 111<1trcab Pc tiei! ubcr 
Ula 111ir!t aab ria bllrcllbrill8cnbcf Qlcfcllrri ••'III"· ��· ! 
tla bc!laaft itn, aorlntl Gbrr •••• fa ttcilc fcla Clcfclltlf 1 
llllcbcr hldt bit Eobclbotfd)alt unb bd IIDCitt unfll!ulbl&c 
[)pfrr iti au IBobra 9ttlrrtt. 3n bicfnn tluaculitc tilrt :Dirao bie etimmc frlncf, 
i6m 111 bcr .IGPtllc trr ru!rabca llln•••· "' lturat auf !it 18, aoh um licll oon bcr ll!irrticlllrit rclfrn, aoof '"" IDic 
ciac Cirfcllcinung oorlom, 111 llbcra<��arn. .Jt"'m ill! 18 fp�, 
lltbcr :Dicao, um eurr IBirbcrfc••• mit onfctcn au raanca7" 
.lllicbtrfr.rn ! IDof !iir cin Oir�crlr••• !' fll!fh rr 111ir la 
IRafrrci. - .:Dat IB!icbcrfc.ru amifcllrn ll•tcr aab lltallcr 
1111b eo�n ; a•ifd)rn rucinmt <laura allr fciucn tldtcra.• 

.lllrinrn tldrrrn 1 !  !•  . . 
ltinca 811on41 (pitrr ma� ... erablcllca Ciom•l .!lraşc 

clacr ilfrallicllcn �iarld)lung. llia lj)ritflcr IDU Nn Cilora • Il•"•• bcr fclnr l:oclltcr »crmljr �atrr, om :taar n•cll bcm 
il'cftc au i�r Qc[l\)ilfl "'orDrn. Xln Xlilacr bcr .lircllr fam Qrtabr1 Ulii .!lcU81 bcr fll!rccfli�j�Ca ecrnr au frln, u•D eab, "" 
l•a r11ac IBcidjtc aum ec111Drogcn a6t�larr, ba brr IDAI�tah 
:t>uge i•n fd)aui.rc un hllibi,tr, uab lriac lntfd)ultlguag 
1bcr lirliutrru•g, oon bcnrn :D119D aicllll IDII!ca aooarc, l'a 
llcfinfti� tc, brn 111iirbcr 6ri Dca (Jcrfdjtra an. 

DIC etrofr folgll oii gaal la hr Prbaung, Drnn fiir• 
menb •arrn bit mllbrrabta Umllinbr 6r!anat 1 !Rirmaab, ali 
brci lllcn[d)ca : bcm un&lfillicllra llcrhcll!rr [rlbft, fciatlll 
lllcl•• unb '''' brr fll!rrlli�rn IIBcifTa8rrian unb ttr•rhriun, 
blc nicllt orrfc.llr, brr Clrfullaag ''"' IJ)roptfjti.uagra b<i• 
......... 

lllf bcr llcr•rrcllrr aui bcr IRi .. tjllltr crfd)icn, nglc ficll, 
'"'' tcr (Jri•• br• llcre•••••t... •n 'ildcr .flcraen, oufcr ia 
riJarr IBruft , ba• llliterta,t. llli.rrnb bd firll!ttrlidjrn 
8d)IDcism• ••• Clatfreraf, mrldjlf brr �inriciiiWIS ooru 
glng, rrrhtt eia lautcf, ,6.ncabd, '"lltfd Cldiclltrr �d ::::•· •• '"' bof lrllt :triamptgr[ll!rrl tcr fcllncllidjla 

1las nneonenfieb, 
obcr 

lhbat Wa"Oet ud 4\o.:Oarit· 
Ilhi 8ctl41 la 11 ..... .,.. 
, ... r ..... ... .. � .. 

Clar mancllc lltrrlfr Dft'iua laabrf brrfrra 
Sa uaa6fc,hr aociltr IIDilbrr•IRad)t -

Irod) \Yicifll!• uab IJ••••••eiUCDc Did)l. 111111 flncrtar 
9•• IBI"frl•llrrr cmper ia mill)rr ,.._ • 

Clttl ... lldj .... ... e ... ttrn 1 bran .. ••t!tn 
Unb mlmmcltca 1n ll6fcbca, Jtlufl 11nb 84•d)r : 
lltorb[pri!l'•br S)racll•a 1 blatigc �9ca, 
Unb .lllllllpcn•Eflirrc, bir mn Cliftc fpirra. 

'bll! faab fidj auf brr ...... etu!mllilrr 
Dcr Urbm·IDr(rn cine eii!Opfaagt•'tlrt, 
S)ir nod) cia friltis•llitisrr IBrglciltr -
Sa (ll.ilcm .!!circa llid)t s•lnbca IDorb. 
:Docil ba111alf fat DIGII bicfcr Ciattag etrrltcr 
!la mrltra l!lilbrm ·�· uf baallrr IJGtrt, 
.!lur .!leugrafcllalt Ioa tlrbd llanaca lllr.ra, 
CI'' Clollrf IBert bcn llirafcllm Urt rrtlrtra. -

CU mar cia 8d)111or111 : ••ID II!rnlcllm nb ���� •lfca 1 
'lllc IJrlitsrbact aal tlrbu cfe'nrm :Drena, 
eic II>Gflft mrifcr, "" bd :t�icr h(djolfcn, 
Uab �•IIm ali' brr lllcnfd)rn 'ilrt un� Ciu&· 
:D� ronntrn Pc bem iJieifdj licll aidjt ratrelfcn, 
Ua� arigtm buntn><sl lriara �obrm �""8• 
"" bat fir ia <lr111dafcllaft ,C,tillra bautca, 
Unb li'* aum .talft!lf mit IB•ff•n f�n grtnutrn. -

.lllrrfiDGrblg 1 ht biet �n ''" !Dtiid)·91aruna, 
tluf kl kt mu.r ud) �allloll "'"�8 jlic8, 
2111 lllrbrn 'ilfrlhl ... rclnr epurrG 
lloa ciaraa frli.rcn :Dafcla �iatrrlir,. 
(lirr ••r bol l!onb, mit .{)ilarln, III!Alb unb ilhrrra, 
O in Clertca ; 1• rin 61!i�'nbrl IJ)arobid, 
:Dard)mra• •• rblr ed)Dpfuaarn 8tbaabta, 
ll!ir <Jottrl IB!ort fie ldJiic'U'* aur gr!llnbra. -

.81Dar lrtltcn .irr - fo fpridjt bir oltc eagc -
!lloat bal .tamr•l UDb 8ltf ; bedj o�nc 154lru 
IBid lidJ hf Sinb, !'el" fucllrab f<ia Cirla9r 1 
s''"' folsrab fcllon bea JtliD81D brr ec��almri. -
:Dcm •llbcn E•lrr 91bll iat S••• anb -l)aac 
IBrrrilf brr r�lc, rinlgli .. r l!ru 
Unb oBrr tlrtm 8 d bcr erbr �llllr 
lllir frbrl ll.lcfcn eP<il anb ltroar in woa •• -

eo Dn8cfi•• ..... haum•tl arttoltcl 
:DAt t•u[rabfacll irblli'"nbr llrbcn-llub; 
"-! bt• aod) 1111114c errctr, raum rrfaitd, 
eia fdtioca llingrll bara ia ,.rllll ltnuab. -
Sas l!anarn : �trbcr june, nod) aut�� arrallrl, 
:Ded) lingfl [d)ta t'itia fiir bcr !D!mfd)ttfl 18anb, 
Sft unl'rt lllhallrr baaumal 811D<frn. 
llllr 111lr'l lm altca Duoacllm•l!icbc lcfcn. -
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llrnug lrbocl) 1 - llntfnat oon frbrm lEragr, 
IBill Ici) mir nicl)t brl llllitfrnl Scl)rla trtl f&t•lfra 1 
Unb giU ici) aud) aaf mrinrm ganarn flugr 
lilr tlnrn •dU.tf flltaen Cllroar•P•r• • 

3ciJ 111ag• ef b'rum r - CllrriiPrt au brm .Su�e, 
�ill Ici) miel) nun �cr <Jtgmmort rntrolfm, 
11ii� mu�lg brr lltrgoaarn.rlt Drrm&61rn 1 

Unb Cluei) bir Ouaacl)rn•eage rura rr&â.lrao 

IU lebll riafl rin ghicflil!l llolr auf lfrbrn1 
:Drr EJorgr frrmb, unfo�Julb ig, florf 11ab frri. -
3n flillrr �ntra�t trlrb d frlnr �rrbrn 
llon lErfft au :Erlft 1 al�l fugrnb1 o� babei 
Drt l!anbrf 11iarrrn Obrrfcl)riltta mrr�rn ; 
!Ri�t IDilfrnb aocl), moi 8oU unb Cllrrnar frl ;  
Uab rauon aooll a6nrnb ia brr Unfcl)ulb etrrbrn , 
:Dog a118rr iOon aud) anb'rc ID&lrrr lrbrn. -

III hllr fiiii ia Z.ilrrn unb ia �ainrn 
:Dir fliU&rfcl)rlb'nrn �lltfrn allfgrPrllt ; 
Clin :Daoll ooa errool rhl �rrb •·n aalftrn etclncn 
elar l�m gra119. Bufrirbrn mit brr 1Bclt1 
.!Jufriebrn mit (ici) frlbft, Unb oll' hn erlarn, 
eJog 11 lllif l!af! aDI tiD'grn 181iltrnfrlb 
l>rr f�hrn lfrh, b.ir ,, rricl)ricl) nn�rtr, 
Unb noi!! brl 'Jlllugrl unb brr flaot rnlbrbrtr. -

Suo t!anbr aa&'l nidll Brldllrr ao<ll Glo!rtr. 
Jfrin brr�rnb li.lorl orrfcl)rulfiU t!uf! u11b 171111 1 
.lrin florrrd lllftn brăaglt (ici) 111r lllrtr ; 
Jtrin 8lilflrr fanb 114 ; rrin orraot'arl 181utJ 
.te in 171rnfl(, �c(Otgtr, ba8 i�a 101r orrlr'r 1 
:Drnn !Jebrr ••nbdtr nur rtoCJI unb gut; 
:Dot l!ub lirt 18r0brr llllr unb eci)IVrlfrra , •• , .. 1 

Unb allgrmein rvar lllaubr unb llrrlrauen. 

D.t gab'' ni� t!irm ; nicl)l tofmbrl Glrm�lr 1 
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!NfteeUen. 

( IJr '-' o r 1 r r • 171 a f <Il i n  r.) lllarf brr &rbrutrnbmn 
rngl!fcl)rn �ournllr bnolllr oor rlnigrr .!Irit in frlnlf �&�ltfrn• 
f&t•flllcl)rn IJhour bir !Jlotlt, bol rin tlran!l'f•, brr fiiii bmill 
burcl) mr6rrrr frbr lntrrr(flllllr li.Jlltrimrall O&rr lj)•onograp.lr 
Orroorgrlboa bat, rlnrn ""por&t rrfuabrn ••ben 111ill1 burcl) 
mdcl)m rinr Brrk, mi6rrab brl llortragrf, o6nr mrnf�loCJr 
!Btlblllfr oal rrln mrl!lanlfl!lrm lllege aufgeaommrn 10rrbrn 
fonn. - 3n birfrm tlpporatr, ben brr llrfinbrr ,.onouttlcop 
nrnnt, mirb rin lricl)rrr Cllrltfd burlfl brn Sl!lall brr etimmr 
bd 8lrbmbrn in 18r111rgung orfrtl anb fcllrrl6t bir ar�rocllr• 
nrn ll'orlr in rlnrm &rtlimmlrn .Sricl)rn , e�ltrmr •• , rinra 
rigrnl Olrfur ����orirtrn 'J)opirrfltrlfrn, �tr, �urlii rin !Robrr• 
rvrrr gdrlrhn1 fiiii l&agfam e�noirlf &r.vrqt. - Solltc 11111 
blrfr lfrlinbung al• praflifl!l h.vii�rrn, fo biirfl• fir bit \!511• 
nograp�ir gar �alb gln&llell errh-ingrn. -

( 11100 11. a u  1 tl o t r d.) IB!r bir • IJ)fcli t!apo!• btrid)trn, 
murbr rin 1lrrif orn 1000 jl. aularfttt, rvrl•n .t>rrjenigr 
rtUII, Drr bra IRiubrr tlotM &rf•aarn rin&rlngt obrr bir 
�•b6�lt111rrbung btl[rlbrn mrlcrllilfl brfir•rrt �al. 

( il  rr IR i r  fr a h m !' f r r  .11 r e  a l  (la tl r r  n.') llrl 
rinrr am 28. o. IJ.Il, in t!oabon llottgrf11abrarn l!frfommlung 
brr t'ctioairr brl ,CJrut Clo�rra• il! btlollltllm rvorbea, i�n 
abrrmaU naei) tlmrri!a ��� fcl)ilfra, ebglrll!l o irlr Drr t'amrfrn• 
ben 9tDirinr marca, rr ltUh llrbrr frla Glliilf auf einrr l!��rt 
aocl) 3nbim t�rr Vlallralirn orrfu��� 

!Riclll 'Bur� unb tlagjl lOr aafgmgtrn !1Rragr11 1 (:D i r  r n a l l fcll t Cl lf r n l u � a t tr .llh r r l o r") fojlrl 
Unb fcl)oll'l 111 .Stltrn la111 ton 18u�l au 18ii61u 1 la111 amtlid)ta Wulmtlfrn, nocll btoor fir 111m tl�llaufr'! frrtlg 
eo rvar'l brr IRul toa Wrrabtn unb Gltfillarn. l gmacl)t IVDr�rn 10ar,. 864,� 'fii· er. :Dn .ltttl aUr.•• f01111 

. . ' aal t61,8\8 llfb., bit ll.llafd)•nmt aur 71,!.176 llfb., bit ""'' :Dat llolr - rraurt oom r•s non 8trc1Jttsrlu6tr - taflluna fanuat ben ll.ll•Prn auf ts�u �fb. uub fonfligrt CII f&anlr nod) frin rigrnnO•ia :Drilngra; .Sub�lr •ul 12,818 tlfb. au llr6ra. 171it brr tlrDialur uab 
Jtdn !BUif �d !Rdbrl fiVrtr frinra !rirb11 1 bta fpitrr aGtbmrnblg 9t1111rbrnm t'rabrru1111rn rvlrb brr .lo• 
:Drnn ,171tln• 11nb .:Drta• mar iOm nod) ni� arfci)!Qra. tlrlllllfmaab •h•t old 11n1rr riarr 6al6rn !IJiiUion tlf�. bnragra. 

18<1 �.,,, relata lllnfocl)6cit btr eittta 
&ar ilrk aur bd ll�lftl Sbul, 
sor bllrb bir Sonbd6rrrfcl)•fl llllkfltlltra, 
Uab i6r Clrf•• gr6ol b11� llrra unb 1:0•1 1 
Uab ga&'l 1110 �Cflrn, bir 6trrltl &dittra, 
ee Ociltr fir mit Srolt 16r milbcr eruOI; 
ed6fl ba, IDO fl!ln bir haft hg&nn III Şafra 1 
tiri Cll��t�bra tir llllb �olfauaa tr&ttrab mlalra. -

('l u l f u � r  ua J ll n r. 'l)ap i r r.) 'lfl rine rrfrrulllflr 
lfrfcl)riauag 1110(frn mir bir Etalfacl)·r brtracl)trn, �al in Orllrr• 
rrlcl) fabrlcirld tlopirr fcl)on frlt linamr .Brlt rlnrn rraelmă• 
818tD �ulfu�rartird IIGclj t!IUbDII bilbrt. l>rr Gdl 28. o. !III. 
la ltrirll .... �aboa dulrtr :DGDI�frr etaalr�· rrlnunt 
mlrbrr 7110 lltr. ( 1�\ .ltllfm) ldnr• &trrr&PAplrr 11!1� bir lir �,. IS.taflrm .. Drc .. b etrllr brlllmau flnD IIDb Tfll�m 
:Dam�lrr �rrfllbrn linlr 6a6rn •ltlcl)r tblf lhflcl)r ll.llmam 
ndtaenemaua. Urbrr l!lorr�oel gangra bll•rllrn &111!1 alcl)t un• 
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tllrilttllt$< flllonlititca 1111 Bnfea�aas ••It Sabim. aoa 
ban ••••• nir�n, kJ \rr •JIIOrt DOa .,.plor re <!It ""'�l cinc !llfuft tet, IaD 1\'hbea ti<!! �it ifobrllontca bel 3nlonbl 
••O• bna Clei-oi Drr oul..;rrigca 18cllrlllf onpolfcn, Ullb 
..... sc .. a aol(! IJiullrr olteilcn, fo mire cine !<!lmaaattl• 
r.n bttotr fciac Uamisll<!llcir. llic(c�c iJobril, lfd<!le ••• 
l:ricjl ld 11111 l!labaa tcrfca)cl, �1, Ull\ IÎA 18ri(pfd Glljl• �ru, ha DOrigea 3o0rr QIIID 1011.000 81irl, IIIDO 110.000 Gal. tltpitr ••<11 arrfe!lleblllm -tlifm Drt ••lloabd arr(raDrl. 

)'nr �bmtbr ! 

.Om: ltchdcur! 

38 brr eout•a•ruan•rr ��· Slf .... lrn l!llott .. '"' 
e. llllra. tot rin .j)1rr ••nv�aat untrr �rr IS�itfro St. N. 
la 1larr ertwc• bea .•o.trrlcDcn .!llljllnDru ��� 115alominorr 
l!la�••.;,,. riae 18ctn<!ltaaa g1111ibmrt, ber lflr, mot ben 
.j)&IIPill»<<f oa•d•nat, bca bcr ••cor kD•I 1• Wugr a• O•"• 
tt1glai. 111(m ••De ••rrltnaag •ll!lt •rrfogca DOrfca. Wllc la 
h iDir 1 �fllllg al.l ea btlilrai111 g,.lrr11 Dl1 flt bm ClraaD• 
f•• :  .llcr .!111111 tclllat bie IJiittcl" r•JDinara, 1• lllllrb ••• 
el "''' a�ll• 11•\ra, �t�aa Dlr !edfcl IIDb 181DCI!ha, 
blf Dlll .... �IC Ha 'iutlr 11t1 ... rldj118 frlarl !!IIIPI.IICid 
aoraaf�caca lllfttd III ul JDGCterrufru tet. ci ual 1!1' 
lllaUIII ....... Idila etlptoalt aolt ollca lll<!ltua•• ,,., 
�� a• ,. uqotlrca 1 d tiDII bid .!IIDclfcl ub 181bca&a 

eu crnjlrr IR•rur, btacD t!unrul ,. gcbto, lfir �itr •• f• 
lltalarr oajb�ra bllrfrn, oii moa�r llrmrrtaagra Drt �nm 
•aur"l - frrili.O aur flir bra okrfli.lidjm !l'Mob•lttcr -
llu 8 • 1 i a Drr IBotr,rit lllr lict 'obca ull llcr�llalfrc 
krii.tta, Du - lirJI •inrat ,.irfti<!l bot IBo�l Dtr lltf .. lldo 
••il al<!ll blo8 oul Drr !lungr, (ontrrn ••• •• -tK•tc• -
ail!ll IÎII(Iilig ••• rr.rill .. rrtra roata. 

IDma Drr .trr< tlnon!llll"' �dj (iir bie .r41ie�ear llrr• 
hfmraa brr 'il.trrarrir�c. • fur bir .18o�riH0ubluna ... 
rotlenrllrn lll11111bli•••." lilr bie .llerfii�raa1" 111 .llbtoabo 
hlll,rn litJu bna urioarita !eabku• tJrgralhrt, um .b t • • • • n l e  D l  n lon�bou • • , . n • • • •• �...... fo roallll 
mir amor btlm br[lra lllliDcn ni !III brgrrifra, oan JDtldjrr � o • c 
.... ligrntll. unfcr l!onbbou � i • •  b 8 t r u n i t  a oQ, iAOclll 
rt ual brbiinlra eia, bol, f• ocrl>rtlrt111181bdlbtris ua(crc 
•aricallar•.Su[linbc ••• (rin atlgm, brr l!odlloa oii f•l4cr 
ia llcr lBulomino (tii ....... !lritra •• , lciarr �rrra erafc 
gcll111btn ijl, oii �·••t•t•Ar; .Uria mir fiall smriar, llir(ra 
tlal(prudj oii rinrn boc ll iallriagli!Olrie lriarr llrao•••aam 
au rr�6�ca h[lionmrra S:ropul �i..,un••••• unii i•Dra trr 
bmfclbrn au �runbr llcgrnDrn IJertf.Orinlibtl un(ma tllof• 
'olllofrn 18rifoD. IIBrnn fcrntt btr tlrrr llllon�111d tic lllriia
Duaa ton oaronoiDif.ra G!rfcD!.ohrn, bie llrridjtuaa ._, 
llrrbrlfrruna oon l!oab(I!Julrn rmptirtll, fo lonara mir, '" IDir 
"" !llrjlidj •• bic[tr euor lltm llmiar anii brr llollfldiOII 
hl !IBort rrhlrn, mir biclcn (tinrn '!lnli<!ltra aur ooDieauaca 
rintn[lonbcn !rin. tbn, '"'"" brr .flrrr 'lloonvmul fiot bir 
a criner iutrDrdurllr unb m�nlifoiJr l!lufoilonu� ua[trrl �ounl, 
(llr (linr '!lrbriUI<!Iru, fllr frior Wnnutb, 1• (rlb" fur (ton 
!ljroab,.cinlrinlrn Dh ouf tcuo .l!onbr oafil!igrn - !;!ubrn 
orroat,.orllii!J mooiJI, ,.,.. rr fiir bir blgonarntn un� nod/ III 
bea·�····· eun�·· ha 2ubrn ... i'riigtlln•�cn OinBrDI .... 
Ilie .!lariiofeci(uaa �cr bol l!onb . iibrrOutOrnbuo• .E519G•rrn• 
tea .llrrmDIInJira• ol.f cinci btr .ilouptmittd. '"' Unlotrfollur 
t-tr .•o.lttttlca Sufl•ncr bt• 18ulDÎll lnEr lo.abD1Anafll • lrbi• 
nirt, fo lâno<a eir, bir 11i1 bi•fr lllrtrodjluajltn gona rrnP�•ft 
a10mra unb ni•l glcnobrn linn1n, b•8 rr bufclbra '''"" nur, 
aa fclnrm llorrroac oadj rinisr IBurac bci�umiloiJrn, ••a•tlcUI 
OObt, �ir llmurluna al�r unlrrhiiofrn, IIG8 ual bir i!lrb••P' 
tuna an(crrl '!laongatul brnn bodj jlrmli<ll gctDGQI rr(.riar. 

einll Dru rtiDo �ir Il rr m 6 ac n ' • unb (ontliam llrto 
Oăllnllfl aa(rrrl loablnoanrf bruljutoac ll!llr.lrr, oii In !cam 
polriordjolif<!l<n .!lriun, '"" ftinr .e .. oorta un llrrmllliagra• tir Dbr(cr .uHrtlutorrrn• 1 311 brna bir grringc inlrUrctucllc 
.. b meroli(<llt 'iluhilboang un(ml l!on�munrt ni•t burl!l 
ben IDionarl •• edjulra, (ei., 'llrl•rilf(oiJroa ai<llf burdj bd 
ouf bir Wur.chDol brr 8!ohl fololtDbc unornnriblioiJc Urbe" 
goooaltlobiD aar llraiiar motioirtl lllloaP bran a loii! prb brt 
3ubr lUI eiabraUof bofiir grnoooiJI ,.rrHn 1 IJolra chH jrac briall<lltn .e,tralatlonrn• ur D o • mrill oon Dcr �aab aum Du ah lrbraDrn u n  b r b r u It n b r a .S..Naibucn, nicbrogjlrr 
.lloiJr•, •• o a r  a l  J r Il 1 l b a  a a•, in 18raua ouf bie prlu• 
aloiron lltrtlllailfr brf l!oabmonnrl r••rrcr iat lltlf'idjt, llf 
bd •rrfotrm •••.Orr b r D 1 u r r a b 1 n .inuaiamecn• 311' 
billlbuca, •ll<!lr IOrra t i a 1 a r n lllrunb unb !Bob•• scara 
rla llrinrt, ••• lBdicbtn auriiofaaforbrrnblf Cltlb·ll•rlr�·· 
IAt.-.al, !Atrrin bur• Drn l!lourr brorbtolca lolf<oo aab oul 
bir(r Wrt ._,. .Sio(ra la IJ•rm oon •••ilflrillaae•• catara ca
a� ... , brrcn lllrrtb mrillcnJIJrilf bal borgrlltOrar .lll!lltol 
,.,it llbcrpciar an) •• (e �Dbrr na•{•l•a•• 111, olt fi• bcr 
...... btt llllilfltiaPrn unb oft rinaoam llrroaJamtfortor"• 
bti iADbmoaart, (riarr • • b c i t t l u ( l1 �tlb i iBran ber 
.j)m 'illloaprul ble .atlflormlrrrabr• llllrflllle �·•. lBrotlbo 
�t�ill bcllt.ill aab ocrb•m•t, 11ran n Dttlrn llrnflutTm bea 
arl�iano .... lllotrrlt11ra llula lliflrr taf<!lctlbt, f• ......... . eir Itra - t•lljftl �Ritll bri, 1•, eir flallca f•a.r frine 
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lalbr41fe nl�t .flarf araug, bir lhtrGflana mlrbrrau&rbrn, mrifr brm .f)aabcl a!'l"'rnbm, mattr rl bir l�m .frlbfl •lcr 1 
.1111 febrn DIIDfdjlidj lil�lrabrn bei bm ClrbanfrD an bie llf• brn llll<g gclra!rn .tllabtrallfc '!laa�lll hr� lllll!UI !U brfic 
•unnbcn IBirfuagra thfrl awberaca Cll!trl ergreljca mu•l acn flrr6ca( b11, Dom atorAhf<l!cn l!lta•bpallftc aui, nlll! 
tmeln, 111e1�cr neucrfaabcac logif�c Clnnbfa' mag mo�l un• !mmcr au b lllgcn fi!lb, mu,tc ti auf lrlar Jla�rommra ��� 
ferm Cnonvmul uorsrflllmrbl ••bea, "" n bie :Jubm baf6r brclf;Jcn Drrtrhn, b\t rDir In fcnen !laban, 1I!G bir flaiU!t 
1 rontrnrtlllfl cr!lirll f (lem• bcr !Jrunblat ud) mddlnn bir edldlm brl ianolllmul anb brr Unbulb[amfnl rrjl oor au� 
� a 11 b fiic bal mantmorllldl frln foii, md ter .It o p f n• sar Cangrr Scit brm !idile bcr Uuffl4ruag �rlllicllra fiab, n01 
{aaarn t 311 rl ".,., Aert�l bir llmbrcldlomş bel 9rlfhrr• ni� e•n.t ae.rllr �nbrn. Jtaan, barf mn Jtbecll an bn rnb 
mirrrnhn !l!lranb111einl bem 1J6blfcllrn 'J)npinollDnl•'ll • cll l r  r licllcn, ooirqliollrn -tlrilune berfrlhn IIDtlfrln, nornn Dl4n ri1 

lUII lllo1111a:f au macllen, b:r ali !lllanhtor brl ljlroplnalianl• IDol! ur fid) �·t, �d in hn lhsrn. unfia114rn .:Drongfalf 
L': r 1 .  r r .  b41 lttuer�tGtfn• orrfaufrt !mtnn flflon bcr nalfl ben fdjiDI<fltn Wcurrproben fid.l 11111 UllDIIl11Gnlllfltr .trai! 
���r tlnon9ftluf au; �rbung bi•fd Ucbrlflanb•• rabi<ale !DILI• immcr unb ia1m11 miobrr empora•f�munaen b•l, rlnrr .ltraf: 
tel - n1il hncn IDir uni llbriarnl no� burlfloul nilfll tinu.., bie unaJDeifrl••ft aulfl ti.non tblcren .SIDrlfrn bitallbn ac 
flanbcn rrrtirrn - la llorfdllag brlngen JDiU, fo m6gt er boli;J , !!�•lflt llrrbrn _f•n.n ; 111rnn, In brr .z:••l borl, mo, frii•n �It 
•uf bir eigrntlidlr !ll.luraet bel Ur&ell aurllcfgrhn uub (lalt Ub<rOU, ba� mad,JI18r !lhuf"l•• �·• oul unaur.allfom<ll e�IDln 
bn ,Suriilfmrifung brr .elflama oon IJrembtingcn•, bie Cu!• gen uor111ar1• cilrnben .Sntg<!flrl annommra un� Dr!lt•nbn 
••bung Dtr 'J)nplnalionrn beaatragen 1 - m�rben •Il, lllrnll in IJron!wlf;J, . inglnb unb 18rl�l�n, IDI 

frubrr b�rtftl blo lrblrn llltfl• mltttlaltrrtl�r !Rcmlmf<tn!<l e<t<n lllir ahr nun - um au! b en fru�rr '!"ilbnte_n ş•f•fllllunbtn 111aren, bie �uben in r e  1 n 1 r 18oairbuna melj1 ben �ubrn Qrlnalf}trn 11Jor111urf brf . t•ned IU . srnnnnf�lflll• 1�ren anbcrlg:iiubistn !lllit�iirgrrn nA!\lf!r.rn , 11rnn bort ··�· ern epc!ularloarn briTea. brl uni, lr1ber, nocll b•ufiec IIJlPraa unb bîiiiJfl• etoatf• unb fl•renimlrr oon !Diilu!frrD liiblld;lrr nicllt 1• lngnrn ljl, aurulfau!onanrn - ben IJall, baP bltfrr Qllaubenl NriDallrt 111rrbcn au brncn nld)t nar Jbr Cll"loubrnl· �tfulallonlgri(t mlrfţl� ben ���� D�n unfrrem '!fnonvm�l tu• genolfe, lnbrrn bd oon1; @onb u1lt erol,j rmPtrflrbt. -;grfd;lriobonon r 1 o r b  1 1 1  n I t a f11nilu' auf biC llrrballnl�r IIDore •• alfo politii <Il !fus n1drr el •uman, IDoli re mon bu 
unfrrel eanbmonn<l auliibl (111al lrbo� na� !einriiD<SI br• 110111 brrrn lllnanvmuf 1ur ' S,rbung brr motcrirDen :Jntnrl[er bau�tcl merbrn faan), fnbtm IVit gGn! b�DOd obft�tn, bat ber brl ll\ufoiDiner l!onbmannrl rmPfablrnr 8uriid'!Ddfuna brr llinflut lr�rr obrr�bnlrn IRobot•lRrnunf[(ll) bod;l r.in a•r .elf;Jaarrn ••n Wrrmblingen• !Ur .Z:�at lllrtbrn latfrn, IDOUII fo vrrfli;JIDtnbrnb f111ner frln fann ; bot frrnrr [rl�tl in fe!l'" man birfr 111irbrr in ben l!lbgrunb lurlllfflotm, oul brm i�nrn 
@iinbern, lllO :Jnbrn li41 n 1 111 t an�rbeln burftrn, "''' epoaJta, ginalid} rn1par1ubrlfen d im SntmtT• tlDrr lirgrn mull, n�oarr 'J)mugal, !lra�rl, brnnolf;J brr lllucllrr auf bie flflnilbrPt llllrllc mu f!r In birfrnisr eagc aurucfverfrten , bio rbru frnc ton getrie&rn 111urbr :  barf fdbfl la ble(rm \Jalle bd aem .tlmn unlrrrm 'l!nonpmu' arrbanunten C!rbrrd;ira rraeugt �alt �irllr tlnon�mul eml>fo�lenr 117!ittrl ati bd rid,Jtige be/e!ollarl ""' bal niollt bol biamrtral lfnrgrgrnaefr�tr uun bru1 l�un, roal brnl Durd)auf nilfll. - illonn ftmall rin f!lol bie �·�fd· niollt nur

' �ir 117!rnfclllld;lfrif, fonbern aucll bie f:lpperlunitcll tr• aollen eaunen bef ale[�d'rl r•"" rrf�brrn bat, lllrn� trnla ll �·if<1Jt 1 Unb glaubr olbrta•n• un[rr 'ilnOD911lU1r brr blll hnb· tine Jl�ri•n bi• lt• ..,., .... ,". • .,, •• ''" .. ,n •nf �"" S•�f•l ·��" 1nann gtrat ttDII ftinrt 11Diitttlaltnlfdt}ru IJ\nt�f�G(trlctlfrit• Uamrnf�li�feit grtricbcn fe�rn unb bon .ltriJ!I ber 2t�brn bJI tolmacllrn nt6d,Jcr, bat riiJtr[rill rin \JHiflflriu milgll� lp auf bir !llelgr l<mn mulltr, !• ""' d fid)rrlid} bal Il�!! bu mcnn man onbrr[titf brnl lJ!iid'flflritlr butbiat7 lll!aubl rr, baf �uben. - Sene biitlmn Sune a ��� il7!1ttrl�llrrf, bir atit . bla• man mit brm eintn IJufje tor• mii bem anbern rud'roirtf IIQtUl l!ri!frl iu1 lllucllr bn l!r!ci!Jd)tr ar�jrtlf;Jnrr �r�e.nl 111A10f fd.lrrilfn fann1 \lr blicfr auf ben .SuPanb elpanirnl nad1 ber 
".10 :Crud', �·P unb Rlerfolgnnp auf biti uag(ucfh..,e llol llrrtreibuns bcr 117!aurrn unb Subrn unb ���auplr bona no4l aon aUrn eruen rinPU.m!rn, "" bliabrr IJautllmut bi� n�· j baD birf n1oglilll Iti 1 -finnlanen tlnfl•arn. aaf fnn .fl•llllt Ohflr, uab rf ali "" lor :Do� - 111ir brultn onbrrf 10n hal gefunbcn elnne un• Jrbcl ll�r�rrd)ca IDlllftmmrnd. Dpfrr anfo�, •le 'il Uri, 'il�•• frrrr 18ufo111inrr, IDir brnfrn anbrrl 110n ben hdlbrralarn �· DIII IAlBir, am nld}l aur frlar p�pJifcllr, fonbrrn �u� ft�ne :J�trntiontn bem, bir je't hl etaatlflf;Jilf lrnlm. ,Su rfner m o r • 1 .i f � c Jhofqu brelfl<n) unb tenno• - nur 111tlli;Jrr .Se it, 1110 111ir rin Gln•rrbr.rft• be�.ra, bd auf ben librroiPen ung(oubh�cn .!l&.!aftll fe.en llllT bol orm.r, faft 1u Sobr 91• �rinci�irn �����. bie IJrrijliAiah•r unumrDunbrn ali rinen 
�'''' lll!llb �lfl l�mer mlrb.rr aufralfcn, m11 r»t!4rr Pountd• [rlnrr Wunbamcnto!făOr ouf(lrat unb jrtr �<DOrmua�uas bcf mrrt�rn l!rbeat{iiJl8�fdl, m11 111rllflrr .  mrrb1Gr�1e•• 'llulb�urr :JnbiDibuumf •ou fie!� mri1! 1 au rinrr 8rlt ,  '"' unfrr 1)arlo• tiri .erbcmG�ietc I!Oif fi� larmrr r»1rber 1111 brr 'llf�t ft�nrr meni hn !llesrif!r Rr�t, bir !Berortuna liber rin 81rliglonlrbicl ecmld;llrlrn �of!IIUagm IU nruem .eebrn ·-�lagtn 1 .Sm.•r •P in 11nQrif! !" nr6ntrn, JDrlollrf  mit lllrd;it bie flhrounbrruna el noobu m1r fcOm rl borr ftltlPonttdff fllnrn m•!tr"Urn unb 'ilnrr!rnnu na oU<r @ibera len !ogar im 'llul!anbr, mcat ; !:Jntcrrlfrn !U_9<Dimbct, lllb- ft�rn rl au• lriJtrn ll:�tllr nu_r IU rinrr .!Irit 1110 n1on ia nrflnrrid;l brr unget�r!Ucn .!trlft barauf brb•ollt, 8ttl�64mrr ••la�iufra uub on b!f bamol�· 1 1 1  1 r er•a"b"rerr oc�arf, un1 brn aroJrn lllou 1• oollcn• gen arljli,gen .!l!lc"rauna o.rr�ltniD•ai•la aur JDtn•a 11nltnl ben, !U 111e!d1rm ber t8. Wchu•r o. :1. brn 'lruabflrla gdrgl nr.men) ollr1a Dar! uni b1d lllunber nr6aun 1 �?�ne frflra •"';  au cinrr 8elt, '"" ia ua(mm _gantm gnprn !Botrrlanbr ,ti ali, lD jlr� unfilflnrr elellunJI, 0.111 bal bcfrhgcubr llc• bard} ollr illour bir .,.11 81uf : .111 1 r i lfl e  1 !II I 16 1  f li f f!i�l brf rat�cll und�ll&rtrn lllri!Or�, uoa .tl•t unb 81l�l�'*l w l l r" rrflf;JGilt; - au r;nec fol�ra .Sefi lllirb aa011 bir Stibru uerfolgl .un�ol lllftOmmab, unb glcu•!•m fdr oogrţlrrl rrnort, ni .. t "" .IJrrmblinge• DrrjloJcn, ald;ll arur e�ranlta fllr �� mufte b1d IBolr, bem ltbcm atrnf41UJ0rn ����. lnnrii!D�n!ft• auflllfltrn 1110((1n : atin - au rinrr fol�en .Scit, mirb, ••lfrn �rn etlbflcr.aflungl�ebe !Digcnb, licll blc l!Rltlcl, brn * mir, brr ���ne lllul[prlldl berber"l : buf4 bir Unarrrlflc(gfcll ocrfoetrn 114110 au er!oufea, auf .� .. ;� rinn ••• Uol; \iol iR rin \1rtllbrr• - Ilo f'rttflrn jrh ntllaUJOc IBdfr unb um jrbrn 'l)rr(f 111 wrrf�•ffc!l fu• . 9hcben er!trn. �� 'lllcn iti ""' cin rtnie•• �··· -
lflrn. llon hbrr anbmn @cbraf�ill,alrir aaD lllrfclllifll8DIIB 11n aoarrrl, fraftiemt llollo rmolfcn, •11 bir ettonmr - ua• 
dg<fd}nlnea, b(c clnr ai.,, 41f lanef411lr, ahr fiJOm 18m�· fcrd t:nonomul. 
nua,g bojirtr ffaiiDhflung hblngl, muJII ef fitil aottmmbigrr• D. T. 

tllgmt�illcr uab !llcbdlcarr cr. IJt. 91 fii b . . "· - :Drud' ••• ! h  •. 11 ' . . . b t. 
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!! t i  I t i t plr 
"utc·111inrr• 

2anbd,6titunt. 
����rinr 

ro edl t n r 1 L: fl.  
rlnma!, tinrn 

'Bt�g rn lhrr, mit 
rinnrltrrutrn 

!,lUuQr4tionrn. 

i'l1•n lt r d n u m .. r i r r  
in Q'�•rnom��. 
�:�bcr lluTd) t-tc 

r. r. 'J)t"jl.\n.Htr, flntlit t urd) a:rrr 
fohbnt !Budl• banMungrn 

b<� :Jn• 
unb ttuţ14rtCri. 

mr. Ja. 

C15rbid)tt nns brm lluJJifdJrn. 

3. Tiie JSraut ner morre . . 

®&rn �nb bir .QimmrWcr!rn 

Unb bir 2�u1rr ; !!J/Qnb �<nrnntt, 
{><r!Jtri�trl, ongrjlin!ct ; 
!mit baC &irttrt, n>ic �d brrnnrt ! 

Untrn mo .. t brr eJ�n11 bit naltt 
Obnr <lnbr Jl>ritr �litt 
lll.lrij upb �tUr fur ben W�brmonn 
<lin< Jllo�r< �lf&tnlfrtu�f. 

\l!�cr ftinc litbr IJrcuh 
3!1 .. cinnn r�oncn .ltinh, 
�11 ti hr �ofl\lo�tnţPcj)tcr , 
'l!l"ţffO�f j)b f�I\1Cfer Siîabr 1 

�it i�r �ltn jl<iftr Rl�trr 
!!Jilt bc11 florlrn lllrm crfo-ju 
Unb !" fi� •ufl 'Nm �inauff�oo 
l) •i �t &ittm' unb ubiAjlt. 

L!nb .nun 14�1 '' mit brr l!lrm<n 
:El urlii .bit mrilt ID4itt �oibr, 
"i(ufgejb&llbt fld ftlnt !eraucn ,  
l!!,tiJ i J  frin Clrii�t Jl>it Jtrribr. 

"1) r J  n u m  r• 

r � r i  �:>n '" r t  i r 
(i}r flifUOIDÎIJ:  
JOUJj!�rij • ff, 

�<ltj .H.,irrrrlj. 
t fL m�.:.rf. l!51r '!\'it 1) o Il� r r• (ra b u n i  �anii· 
\ fL u tr. �'2[bj. 
t fl .  "!Ofr. ticrltiJ 

1 ft 21J tr. tine 
tin,Jtfht: \Jtummn 
h�u 10 rr. Gin 

"!R:IIlltitr�tt 
1Nt t . tt  r.,n btr 
�ct.:�rlton nta,c 

;u·rud,�rar ; 
unir�nrirh' 

'Hritft �:idtr 
"nirnt�mmrn. 

1802. 
�rurr [prii�t i�nt ou8 brn �ugrn, 
Doi nid)t� �utd lonn htbrultn ; 
llu� hn E.ipfcn rommt cfn IDturrrn : 
tliutr� n>irb cr ni�t bmltrn ! -
.lllotrr ! lllottr 1 . o . 

<trbornan 1 
mlorum 11>iUjl ��� mid) 'O.trbcr�rn '/ 
�loubr nid)t '"'' nton �ir foglr -• 
. .. €trrbrn 11>itjl bu, ��� D1Ujit tl<rbrn.•• 

.!ain io junA noei;!, �ab' <irbormtn, 
'!lUci mod)< nur nidJt tobtr -
�in ro jung !lDd), �d) 1 �ir Urbr -· 

.. �· ! �· ! il! btin br;uui� �rtu.•• 

.Cotrr ! lllotrr 1 o <nlf<tlidJ 
2<1<tfl bu ; !13ortr loji mid) lrbrn 

(llort ! i� flnb< uurrfd/ulbrt -
SU•tr; ! �•ttr ! laii mi� lrhn !" 
•• {>iirjl bu, .ţ)od)lti,.mulil ! �orjl bu t 
, • .Qorfl tu n>ir bir !!lliilfr tlnQcn ţ 
.. .ţ>�r ro� ! lu�ig ! [ti b9.� luilig ! 
•• &ia bl� .1• tn'i !!l<>utbctt bri'ng<n !"• 
• ,f)rib miUtontmrn, �d)!cllt;g.;Rt ! 
,.9l,�mt bir :.Jungr 111 it htm '!!{ten ; 
., Sit, nid)t nmt� mrbr �i<r ;u (f�'" 1 
. ,'lr, fo plt, rann flfl�n crfoltrn,•• 
Unb �<rob fl<igl lf &om "lcrbt, 
:Srrfl jir on btn longtn ;ţ)aartn � 

Unb ·bit iB&lft, n�it Sotant 
.Rommrn fi<, in fcl;imoracn Sdi•H<n 1 
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lllir 8al&at auf bu .�illh 
11uf DtrhDIIAir lnlf etchn 1 

lllerfea fir fiot •at bie brlben -
15\lc bie •lllltn1 tairf�ea, brUrn ! 

• • 3••111Jrtl Subrlt! t•ot&dllaiflr l 
• •  'la! bie 3uagr l auf bra 111tra 1 
• •  lllritt �noul bd ���� brr :Juagra 1 
•• Unb bm tlllr11, maollt ulaltrn J•• 

.\. lluf ctrben bns SdjonJle. 
�ltn lllotr r !  111d ifl oul brr lrbrn 

111.\ol b .. 8ollhflr, alltf eo��tnrn, 'llutrn 7 
11! irll rf 111ilfra, braa r•on nruaala 3••rr 
einb .. bir DOIUbu unb bir lrbr 
t•ll bu n>rir aab brrit •rrum bur�onbrrt ; 
.ţ,oP 1• llidrf In brr fRrlt arfr.rn 1 
'«nb'rr .!lriun, .. b'n bclrrr ID!raf•n, 
1!rrmh linbn, frmbr IOilfrr fa.'fl bu, 
lllut' unb 181iftf fa.fl bu 110.1 IDD,DID 

Unb IOrrlotir�·nd baottrlt bu im 'lltillr , 
!lllir rf ill unb brlfn 111nbrn r6nntr 1 
18irfl jo 111ityt1, IDd d btnn ba 91b1, 
Dai bmt !llluobr f41rr ljt bmn bonlg, 
:D .. bm "'" fG•n ifl brna lllufil, 
Uab bem 11ugr f�nrr 111 oii tl�rf ţ 
.lllidd ••• iol) in bn IDtlc gtfr�ra, 
• llutd (oiDit l!lifrf, IDOl rrlonnt iol)'f. 
.:Drutrn 111111 ioll'f IDol bir unb errflinbrn 1 

.I!Bof bm IRunbt fGtrr lfl btaa .ţ,enig, 

.!!Il of btm tl•r• fGerr fii brnn · lllluPI1 

.uab btm 11ugr f�nn iP tii 'lllrf : 

.Ditltf flint ifl bie rr,lr l!ich 1" 

J i r  ((. o b t r n J d} o u. 
••• Beallop Klloelloor. 

3n ::la.rr 1798 brfoab fiiii bir 18reltruuna dnrf lldara 
l!lurnllrclr•� in• nuflliollra a:•rflr Cfaaloa-. la rinm outrnr• 
bcntlulj ••19'"d''" .Suflanbr. flf folltr In bt� .Jtroar,• bem 
rrflrn <lloP�ofr innrr.afb bd 19clcllbilbrl brf eriblcllral, cine 
:tobtmlcllou gr�llm IDtrbta, Sbrr brn .ltlirpcr rinrf fnmbrn, 
b•lirn !Jlomr unbtlonnt unb brr In brr &o�nuna daci Jl.llan• 
••• arfunbcn IDU, btr frlbfl erfl (rit .Rurarm •• � ... Drlr lilfl 
nirbngtlalfra �>llr. Drr g,.pc eul in bcr • .R-e• IDOl au 
lllin, um bir •inriabrlagcabr lllm�r IU folfrn, uab nur mfl 
sntrr •nflnnQUftQ lonatr bcr tl b rr UD fl aU 1 brt lfitlfiDf 
fGr bm Ci o r o  a r r  uab bit ::5 u r � llll'' oaf&•••..,•· 'luf 
rlarm n••tTivrn ltlf�r log bn Jto�:Prr hl lllnllnbcaca, aal 

bra allr 11ugrn grridjtd IDarcn 1 brnn ia !rara lt•arn un� ia, 
f!lft DOR blm .f)rrara bel !lllfoll1l 8dtgtnla 'J)noin�rn bljid1-
l19lt �It :Jur�, )le traurfgrn Urbtrrrflr brr etrrblidjlrit brr 
etiflr riarr rlnfomrn .Rammn u6rrlaft'rnb, btll .Riirprr niol)l 
blof obrrflid)li�1 um alfboaa In rinrar anbrrrn .Simmrr bir 
Urf•cllt bel ��d au rrl14rra, obn 1• rrll&ren ocrfuollrn . 
!J!ria 1 - bort log bn llrrP•r•rar - rin 18rllul!l brhlflr io 
biinnrn lfollrn bir Porrrn llormra, buroll bir llu�oOuna [tl�fl 
bl• 18rfcllolfrn�ril brl vnborgrarn \Jrg•nllonbrf out fdjmna• 
liollr lllrifr &rmuflicll m•cll•nb. D!tmafl 111o�r1nb hf IV!orgrnt 
.... bat ltuoll In bil �·�· a•�ohn IDDrhn, Ulii bir \llrugirr 
brr t-·ro��rn ilr<unbr tit ecljrcolliotrn au bllritbigrn ; aun 
obrr 111arrn bir ălr[oll ll>o!lnln ongtlanet unb bollrn, nod) 18<• 
grlitung i•rrr !llrlaMIIII iu1 !limmn, In brr 91i�r bel :tiiollrf 
lj)lo' grumm1n. lif IDarra mrifl Jhânur ��� eroibtoll<nl, obrr 
flrinr 'J)oolltrr oul brr !J!adjborflll•ft. !l!ur jltli obn brri oon 
lbnm 111arrn b&&rrrn eranbll, unb fliarr oon birfrn lt'•r rin 
ollrr IDlon•, ber, runn rr  graooUt ����. 111191n [1inrt lllterf 
1110�1 18rfrriung oom lilr[d}n!Drlnln• unb onbtrtn .ltirlllfpidl• 
ianrrn �illr rrlang•n 16narn ; abrr frint !lll<hnrtlobrr 111ar<n 
untrr fortllloi�!lnbrn IZIIII!Iiftigaoa•n ocrPoiTrn, uab i•••· ooa 
llr[djiftrn auriillaraoarn, - blnn bn [rdjjigiii�riar lilrril ••• , 
Jloufm011n la l!iwttpool gr111r(ro, - !•nD " in brr Cfr(QUung 
brr Oblira•nbtilln in frinrr llat11Pobt glriollf•m tine Cfr�olung 
ton Du lllrfllliifttlo�glrir. 1tc .. ar t>baa•nn b<t aroUrn �ur, 
In bln llirrtrll••rr•fl•uagrn - 111timol 1110r u au<V 'ilrm<n• 
pnrsrr gr1111[cn - unb brfl.inbiQrr .Riroll•aoorflan�. .!!ur1, rr 
rnUtr, obfolloa [rinr 1111rrfuafa,inlrit oamilig bra 1!1iriPra 
ooa frinrn ilrruncrn b1murlilll IDDrbc, r.ot bolii ai!lll fur un• 
prrigntl 1• irgrnb rinem 'ilmtr rrlloinn, n>lr liiflig rf oudj 
amnarr [1ia modjlr, bfofi �d •i••• el'll�luntloblrf oulgrnomnarn. 

Dir ::lur9 111orltlc 1••' nur noii! ouf bi1 'ilnlunlt b•l <lD• 
ronrrf, Cfnblil!l IDurbr r .. lllnnurmtl brr ungrfliimcn illlcngr 
unt tir lrifm Unlrrb•ntlun� brr :lurt bor<V hl llrfJ;dnm 
i .. cl, ooa brn1 llloUbrnn brghiutrn 'll•iPtr•t•a 1••n 0!11n><i• 
g1n gc�rooiiL !llr. CI r l  r o r  1 da f•br lllidjligtbucnbrr unb 
ll1D4f unru,igu Oonn, ging foglricll 61U eocllr ia&rr; bir ::IIUp 
111urbr in llib grnommra unD bd ltudj oen �un .ltorprr rnl• 
funt. Df1 lllefol)�torrnrn f•mmlltrn fiiii um bea ltiflll - oul• 
a<Pnclt aoc i•••n Ioa du l!ri!lln•m, b•IJrn blaugrlbr iilrllrn 
einrn• an brr Clbohu 'llcPorbrarn •ottrn angr�ortn linncn . .\)in 
unb 111ir�rr 111orrn rfnlsr bunllm errUtn iibrr bi• srofiluljc 
Qlrjlo[! arrflnut.l. bcnn bll llrrrorlung 11101 follon ciaglln!ta ; 
bodj fonb trfn 'CiuffluD oul btal .lt&rprr 11•11, unb bd i!l•ifdj 111or brim lliabrlilfrn frP unD lla�ifcll ; obrr bu lilrliolll unD 
bcr gonjr J!opf """"" follrrcllioll 8•flllllloflra anD bOIIta loum 
eia mrnflllllol)rl lluff•b••· llllr. 'Il o r r ,  bu aor�iarin rrroi.J)nlr 
aUr Dl!ann, IDar flinrr oon brn l!lrnigta, bir bit tir[rn 'ilu• 
grnbl icl bt11 .lt6rprr IIIU b<holl grfrbrn b•llra. DoD rin ltbt 
porhl (lift �rn :tob bel iiwnbra erroaloJt 6obr, bouu 11101 
niollt 1• 6111tifrln ; unb lllr. �rr ••trr, 111 Ibm bhf mitgll,rill 
111orbra IDorL.. Dor Dlln Clintrllll bel Gorenrrl 1in1n foabrrborra 
iiafl rlnu lll11,8iflung 1_!6.iW, brr ibm, DOI IIIDG funfunbj1114D• 
•'a ::l••nn b11 rinrr lllrflclltiauna aorgrlommrn ; bd bo&d 
onsriDmbrtr lilifl 11101 bamoll In îlag f onb nooll nru şr111•frn1 
unb rr mlfntc ftgor, bir .!lumltunalort brffd&ra fel aol!l 
un&donnt; ar nu,, el IDGt im l:l•fl•• rind 9uagta srfuabtn 
111Drb•n, brr d, o ormulbllr mon, oon rinrm !Diatro[ra 1inrl 
l!iDIIPDOlll eiiUID[diiffrf in bn 'ilbpdjl abolita ltollt1 (riatn 
trrrn bamlt 11111 brn1 IIBrs• au rliu1n111. 

Cff IDOl flllon o[lrrl tol @oof hl II>Utbigrn .Raufmonnf 
Q11101[1a1 1U rin:r :tobllnfcllou Dlil IUSI!D�ta 1" 11111bra ; Jl<i�• 
111ebl obcr flonb tr i•'' au bra iluJrn bel llnPorb•nrn l·l•t 
uab &iltrrab aab aidjt roi• ria rrfa�rtau llrf .. lllertnrr, brr 
bm ltob &cr•llf mr�rr IDI•f• la frincr flflrutlioiiPrn 'llrflolt ar• 
fl.ln �0111. tia IDII nl.l bi1 lftft'rnbc Jt1�lr br. elf·�IIIOr• 
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kd - ���· rtlac epur DOII bel 1116rbcrl � 1 a 1 ia n �enb. fD«arfa�rra, on bie �iir III fltpfm, thr lrbodj lliaJ•t &a 
lll•r o�cr bcr S:Db bun• bra JDcaigCT raltlcllcnbm lllnflu8 bel finbrn. <Jcrobe, oii tir "'illnl __aciHfra, ••i l�um aidjllra 
•iflrl ''r6clarf6,rt JDtrbtn, [o boltc bcr oile ll!ona ouu1 hM Rodjhr, rinra1 ri'ID4 alr"ua�crt lfut tuoa -��oflm rpidj• 
ar•tt moalllrn ral[r,lllllrrrn '!!nblil a•�•�t. •li brn bloura lrr, �Gifr �u [udjn, Iri i�r �rrr, ·"•idj, 10ir rio llrfproll, • 
ant gr{Prrnlrllra trldjaoar, trr oor i�m Ioa. tf�,. tir lforbr out trm .!lrmmrr grlrrrca. Cbar riar 8tlbr 1• f•ara, '"br rr 
•irfel .l!hprrl unb bir[r Jl<fdjmollrnrn IJ<�dllltliae rirfra ibm fir burlll tlnrn �lol �larin�rrufrn, bir :qăr l•acfd!lolfm, fidj 
bir 18rPdlli&Drl9 inl lllrtallllnil, oon brr rr rinra tlugrnblll aor fir �ingr":llr unt bttid!lid gcfogl: .lltc 3� lnl aabrrr 
aorbrr grfpndjrn botlr. llir llrrA•nambrir fdjirn Pili i�m plat• lllmmrr gr�t, mut leii Oudj fogra, boj i._ nadjbrm �· 1• 
ftdl au orrareeamirttacn - cr lonurr f•ll oul tic lllorP<Iluna 18rtrr a•a•narn, rinm &ludl ar,obr �obr. • 3a birfrou .. ar•• 
re-ra, olf mlllr n mtrbrr brn JUrpn riarl ll!•nnrl, bm blilc '"'' l�n frine ••arn1n11111rnr llhr�r trrlolftn, anb .!lraac 
n im l<bm arllrbt, ilhn brlfrn ltobrlurfociJr rr nail tlabcrea rrllorr, rr b•br bie tlugru grrellt uub [djrrdlidl mit bro .9�· 
rin Urt�rll obgrgrbra unb brtTrn 1171orbn rr brr orrtirnrra arn grrnirrfdjr . •  :Dirfrr llrludj," bok rr l triJrfqrra, .ift 
8trofc librrOIIIIDOriCI �lltc. llia 'ilnfoU ton UnlllDblfrin Îlllrro fr011l QIIOOJbrn unb grftorbrn - cr �oi fidl orraiftet !" !Rodj 
lam i�n, unb rr 101ir�r in D�nmatf!r grlo�rn !rin, 10rnn rr i�rrr tlulfa�r Iri i�r .tJrrr [r't i�rmrr �r[ligrr anoorbrn anb 
aidjt ••• rinigen ClrlciJJDorrnrn, bie i�m bri[prongrn, aufrrdjl �abr aUrrt11 grrrrrt oon . ll'rmtrbrrrn, �ir lriar !Ru-r im 
rr•ollrn 10orrcn ooirr. Olrabr Olitrrn• unt ton .riarar !8rutrr, brr lrin;n llrabrr 

Unlrr bem Cle[djrri :  . •  brr "'"" oltr lllr. lj)ur ! - llrr rrll(llagrn.• llloUig librr&rugr, boP llllr. lllortea JOObnfiaaig, arme aur .tJerr l - !OOrr IOn oul trm eoolr ! - Ulrt !ria unb brr IBrlul!l, 1on bca ur rrbrtr, nil(lll, oii riar lfiabiiDMaa 
.tl•"rul(l, cr iti oOnmid)llg f• - ant oabcrrn tluln�frn brr lrin:l ornoirrtrn GlrOiml [ri, O•h fir i�a gebrrra, 1• 18etrc 
�rilno�me ••• brl llorflrl IOUrbr brr oile Olr[d)JDorrar ••• •• a••··· .91rln, nrin ,. O•&r " •••a•rafra . •  CJr.r DDb trăit 
brm .!lima1rr gckaciJt. ll!r. 61ruac braurflr f•lnt[l(l/ ollr brm ltoblrn bir ""R'n p f• Unb hi blrfca Jlhrtra babe rr 
!llinarr mirrn um all!lll &rlfrr, ali ollr IDribrr, uab dlln nodj ibrrr �nb grgralfrn unb fie rouolrooifd) gebriilt. &ua• 
llfrnllidjr Clrfdlifte oufgebra. elcid), ali a>oUtc rr t�a mlbrr• (rl, 10ie brunruOiar 1ir fiiii aul(l grflitll Oo&c, bod) r�ill bard) 
lrarn, lr�r 117!r. ll&rr aurie!, cOe rin errUocrlrrtrr gr10iOII !llrugicr, t�eill burd) tra IBiunld,l, borS&rr ial .Riorr 1• lom• 
10rrtrn lonnte. llr foO fr�r &lot aui uab [rin llong 10or un• mrn, ob iOr !lrrr brnn n>irlllcll on rlur llcijlrliUufion lribr, 
filllrr, o&rr er brgob ���� an lrinrn ei, unb crllirrr, inbrm beJDogrn roortica, in bol Sdjlaf1immer �inrlnaugeOrn. :Dotl 
rr •rarn brr onurlad)trn erorunA um llnl(l(lulbiauag hl, rr Oa6r fir brn Soblrn ouf !!llr. I!Jiorlon'l Rlrrt au10rlluclr :r• 
Iri "'"�1 a•nua, Iri ar tlnid,lt &oi brr IBrPdldguna 1• rrfullrn. lunbrn;  brr  JUrprr Ir i  in  l•trr -tJinfid)t grrabr 1• S'"''f;n, 
. Drr . t•rrlt au{grrufrne llrugr 1Nr ria illlil(lcl ilraura• oii 10rna u orbrnllid) jur E5d)ou grlrsr Iri, oujlcr bal lrln 11111mn, ��� olt i�rcn 91omrn E5oub -tlobar ••a•�, llloa� brl 18oab bir Jtinnbodrn l•fomn�rasr�altrn �·bt 1 bir '•arn lrtrn 

ll!r. !!l!orlon, ia brffr• �·ufr bu Sebtr a•fuabca ...... eir . �rl···· arll!lloflrn, ..... unt llrine aulgeftrrll unb bir aoner 
foglr .•ul, �· Iri [CII (rdjl lllonatrn im :Dirapr i�rf �"'"• Gttfloll o6Qig aodt AClllr[m. 3rugr l•a rr, fir Iri turdj brn 
�� "" unoiOlnaiarl lllrr••lt•• br�'' unb ""' bolbr 117!ritr uan .... toton ••'li" tind folollrn E5dl••fplrll [o ib '"'"'' 
un brr E5tort fr�r rlna•ID&•• lrblr; i�r rlajlgrr lltlrbtrnjl�orr a•l•'' 10orbrn, bol fir r.dl lt�Jaea oul brm .Simmrr �inou6gr• 
Iri l!llr. llllorton'f IBrbirntrr, 91oauaf 3omrf -, Pr lmar Iri• Plir�t �·�· !!7U. !Diorron �abr orr(ul(ll, Pr ouflu�allea, fir 
arn .!lunamrn aiiiJt. Sbr �rrr Iri lrbr lriallid), uab rl [d)riar, abrr nidjl lr� grnaa arbollen, unb Pr [ri g lllllil(l aui brm 
um i�rt tigraen llllorrr 1• grbroudjrn, ia [rlnrm .J!opfr nidjt �•ufr nlfommrn. !Jlol(l 'fnrll(luna brf beaociJbortrn rpot�Jibt• 
'"'' ril(ltig au [rin ;• .Srugr �o6r lbn abrr frltcn gr[r�n, ba frl, b•br fir bir Olrfdjit�Jtr er&iOII, unb nodj oor X•gdanbrudj 
ibrr Dblirarn.rlt [rl, b11 boul rria 1• •dira ud fllr bir frl lllir. 117!orton, alf bd I!Jierbrl orrb<il(llfg, orrelirt morbra. 
Jtildjr au [orarn ; mi�rrn) Somef IJir. lllortoa oufttortr unb '"' .Seu�r grfrogr rourbr, o& fir oirllcidjl in brm llrr• 
la riarm !l!rbraaimmcr fl!llofr, um bri frbrar Blufr aur �oab tlnbrarn l�tra lllilbimfl&orrn Odr rrlrnnrn liianrn, eon brm 
au [rta. 'IIm llltrArD Dtt Ur 9la411, ia 10rll(ln trr .R6rprr brl rl Orilr, rr �obr brn 'ilornb oor ••ffinbuna brl l!ridjaaml 
llrrflonenrn im �•ufc a•luabra a>erben, Oobr :.\omri iOr a•· bol �oul onlaflra, nll&.rr fir, rorgra brr grld)rooUoarn lllr· 
fogt, rr b••• llrtaubail, aul&aar"n uab frine Wrunbe au ficlllleilge roilrbr P• .untrr ibnlidjrn Umjlia t en ibttn rlgmrn 
brlu�ru, bir cr rrll rinmol grlrbra b•�•t. [rit rr mii frinrm llatrr• all(lr Oobra 10irbrrrrlennrn 16nnra, ::lamrl Gbrr bAbe 
bmn oul btr \Yrrarllc juniclgrle�rt [ri. .:lrua• �·� Iba ••· riarn llaltnborl &rlrogrn, JDibunb bol Olr�djl bel ltoblea 
turli41 grfroar, JDir lllt. t!llortDII obor iOn rotbra 16nae IDDt• g!alt rafirt mar. ud) lonnr fie ia brr �·r lc inrn tlugrnbllcl 
ouf �mrl grontmortrl, ibt ţ)err �obr grlogt, rr frl 6rifrr unb gloahn, bal birl brr ll!roirnrr frl, unb P• &••riPe nidjt, � ... 
16Mr i'n ll't01 aui rin poor Sogr enl�e�rrn. llr bo�c mrllrr [rlbr 10nbr in elaigrn lEogrn euriillt�rrn, noei! �b!ouf brl 
brmrrtl, fir rorr�r nun ••III !lllt. lllorton'l llrll mal(lra, i�a1 Urlaub11• �rn rr oou frinrm �rrrn n�ollrn, mir brm rr tm 
ouflllatlen unb ouf �d �oul ol(ltca miilfrn. ••flrn lJrrnr�men gcjlonben, unb 6ri brm rr, [o eirl .Sruge 

.!leugr ljah argrn ·�rab riarn Bea liiiiUStbra ar�&bl miile, olde 3o.rr Jrbirnl �abr. iJrrorr fr�ltrn olfrnbar lrt• 
11nb Iri •li i.rrr llullr�r ill llifitra&immrr a•a•nara, a>o fie r .. lrbrne lllrgra!l4nbr brl tln&•91 in �mrl .Simarrr, ••• 
l�rrn .tJcrrn a•r·•·· •••.. brr lh a•l•a •. 3omrf Iri aufgea••· � •••• .!lruge g loublr, ... rr fir 1<11 ··�obr ; ... �rrnb in i.r .. 
srn, uab n •rrbr lbrrr fiir ben tl•rnb ntdjC aubr brbiirfra, -tlmn .!llmmrr lrin Jtlribantl!llitf ratbrlt JDorbrn JDir, bd h rr [oglrhll &U 18rttr gr�rn IDtllr. Um 110ilf U�r 91adjll, btm ltobtrn gr�&rt 0Gbea lonnu. -
otrr rl lannr oulll fruO lllorgenl 411 lolgrabrn Sase grror[n eo flllloJ �lr rrJlr llu.roar, bn eon Drr � • ." ar•D brr 
[tia, fri .8rugr burciJ IJllr. !l!orton'l Clr[d)rri oals uocll 101rbra. •mJr"abm lllmge rinr [o ungrtOrillr lrufnlrrflomrrlr s•flfJtnlt 
:.In trr lllrinuaa, rr (ri pl&,lid,l uaJDo•l g noorbrn, frl Pr �m JDorben 1111r, bol bal b<[onbm unb gc�nnlr �tmlfr, bol 
fdjnrU ... !!)iilfe grtill, •••• Obtr bir s.a. brl 'llallrihliDI• !llr. tur on jebrm IBorte Nr &rou ··�Dl, bn llnbod)tuua 
mrrl orrfdjlolfra Arlunhn. 3•• �rrr Oabt ia Drm eclll•lli•nmcr, ratglag. :Dai .linn oul bie :\:!onbr arlrgl, bir jidj oul frlnra 
bol mit br11 1lnflribe&lmmrr IU[ommrn.liaar, mii loutrr edm• eroei mii atlbtnrDI .frnoplc fl•llra, menDrtr rr lria tluge ••• 
mr gcrrbrt, um llrbanarn a•P••' uab oud,l bal lllort.ll!trb• brm Clrficlllr brl .Srugrn, bil fir eu [prr�ra oufge�rt •ou_c. 
odgrlpndj<a ; bo• Iri blrl !rin •••raf arn>cfra. llena [ruletr rr �r6or, fdjGtldto ttn Jtopf uab lrbnlr fiiii •• 

t11bli" �ri "'' \\il II\IKbtl, ub Swa' - 'ill et••· Iri- 8Nlll< 'unll, In� cr 1� kbidll•aem, obrt �QIIrm• 
••1i•mrr """ .,." .,.,,,., ali r .... •tlot• Rrr.,. - bo&t bm S.ar lagtr : .:D••rr tlebl mrr brr lluflanb fiiD 1 

52 

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



53 Ziarul "Bukowina" ( 1 862-1 868) şi  suplimentul său literar "Sonntagsblatt" ( 1 862) 497 

- lOO -
IJrr. Cirnat lot •ocll �n lllilfltlllld btt oltrn !ldciii'DOrt• .8• atA. !U otg, - lo bot gnlcllllh�c llnfo�rrn 1• unln• 

1111 �n ab ••aurftr �t-ailcll glatiiWr�rrrr ••• brn 9ung�rJ �rrd,)ra l &It �·cii id,) 117!r. -,.ar oad,) olt ttloohnonn f�r, IIW�t· �dt, oltr irul! faG!Ia lllt\"ra1 I'DIIIft fiir lbrr :l�oitlaltlt fo fo« birt �od,) bot lrtlr IJiol frin, bof {cii ibal bir �ril• 
lia 8rf11(1oab rinlrflln matfr, IIÎ1b rcll dtr ruoirr 1"' tlufru• •�•mr oa riRn 3ur� grllatlt. lh ill liir bnsl•icllfn Ei•cll•• farlf brt ia earo•· !l•bgr't \latloar rmibnuu tpdd,)ttrl. 'ld 1" oU. • - f)lrrouf 1• Dtll \'laarllogtrn QIIVrnbrr, brr, moi 
litltm .Sr•(l'• lrmrrt/ nidlll ottiltr •rroulgc6rocllt mrr-rn1 ali tmmrr lrinr •mp�u�unarR brim 'lnblid'r b<f <llrfd,)morrarn 
rlnc l!ltflăhguag lltt 'l•lflabrnf un btm .lt6rorr btl Soblrn !rin noocllrrn, onfo�Jrintno lrinr erlbPorbrrrld)una mirbrrgo• 
a�f brm l!'rtk 1111b bn unun&ourrn S�lfocllr ,  h J  br l monnrn �ottr, brnn frine RrtJrn, bunrrln 'lluarn morrn ru�la DuoOfad,)uaa bd .!limaurl !rin JtlribunAffiGd', alt brut llrr• oul brn eprrd,)ratcn snicllrcr , fa�ll IOir. Cllrtrnr , .IDir 
jlorbonon gobilrij, �obr lntbrd't ll>trbrn flinnrn. - .Sulrtl R>Oafcllrn, jU birrn, ob 0ir irArnb tlnt '!luflloioung ubor 2flrra 
lfttbl hr lbn(loblt, bn !!llr. !lllortan arrrtill ��llr, in Cfib I '''""'A'" Jru�rm Snrboil •• blrlrr ESocllr •• erbrn b•b•n.• a•nommon, lftb f•AII aui, Dof !rin <llofanArnu, non brm ••• !lllr. !Diarl�n DII�IUSII n<l! ; bll lbronrr obn, IQI Jlrri(r run• 
A•nblid'r on, ma bio l!lnllago bn lllliiR>ilirnlcll•lt obu 17/it• brr bit at.r.r, .. aNnrn an[l�nb, brmult : .IU R>irb aiitbi& 
fclllllb an bom il:obr bcf l'irrmbrn In foinrnt .�••f• llbO�rn ooorbon, !rin, brn JtoiJ)rr rin11 &rjlliol)rn Unru[uclluag 1• untlln>ttl<ll, 
jtbt Ibm IOIQIIrglr iJrag< au boonl,.orttn nllll>rigrtl �1b1. unb bobrr R>iirN, auei! '""'" blrfr Untrrbrt�ung nitiJI 1'!51<11 
Jtart1 eul bm 1laf[o�1n Nr briboa IIOt•n .!hugon nbrUu, gr[unbrn bi rtr, bir !B<ntlltigung in jobrno \Jolh ba•·•n arrlogt 
boP �� 11n&rllogtc !olt, fro-is unb bo[annrn [ri ; {ri •• nun, •rrrbcu onii{[rn. !V!ar�rn •11•, ontinr �rm!t um bir[rlbr 
boJ rr fiei! [oinrr lln{"!ulb brn>uU1 abrr oul t.. ed)limmP• eruntr, "''""'' 2bnrn grfaDig ifl. :Dcr �»•f•narnr mirb 
Bcf•lt .... i bo lUI tii t•••b&llnin, ea .. b .(labgr, r iuis• IIOturlltiJ In �It blcibrn, mit bu Wnib<il· i<h"?, mir lcinra 
1lufrrgUng ID 1�11 bllllrrfl �1111. \Jrrunbtn, ro fiiii bi1{1 niiljt jU trn ,SrUJift lft· i!lt}ilbUftQ CU "'"' inhlfru nun bir .S<II �a, 11>0 re aitb ig ftll irn, aaf bit aorlioQrnbo iJugo grbirrn, 1• nrtlrbnn.' a• ljiiun, ob !!llr. IDiortaa lrarnb olar 'llutfoor a• •••<11<11 b•bt. tlir IBond)tigung IVUrbr arrr•s• unb i!Jlr, 117!arran, ••tii 
.ltllllll !Iba etunbon ,., ... � Irit friurr \llrntirung "''8'" hl oinrm obrra .simmn trt �»·11�•1•• a rliibrt, trlfrn ltbur lin 
IJroignHTrt ia bcr lrQtrn 9lacllt "rflal!rn ; unb n •or fritbrll 1 Gonlfoblr fdjlrf b'"'""'"• lrinrn (lhbonlla unb l!lonotiJtuaa•• 
Ullll brr !llrR>Il\IUnR jiDrirr Gan�o�lll in rinrm onlfa8oRbra oibtr bio llrrigniffo Nr lr(ltrn !ID�If erunbra iibnlolfon . 
.Simmrr 8111>rlrn, I•Gt burd,) rinr :t•ii• noii brnl eurr in IIJn• . 1!11itllull)cllr .... 01111) lllr. 'P•rr hOl\! -l:o••f• grbr•.cllt 
binbuaq flonb, il t<ao 1• �tlcllliatn tr 1•'' urgllabrn n•uobr. llmoobrn. Cfr ID., hit laugr lllirmu, obu [rin !!'Irit• uM rr�nr 
l:lllr ��arn ono .Sintnur lllohhtrn r.11r ••cii bu a•�lfnrron ltblir. 91icllh a>o�nlou boi i�m unb nR>idon iljm bio ooUr tlufmrrl• 
eo Qrojj 11>11 bir tlufrr8UftQ baj IDI1b11 DDn ten Cl'Jr[tiJ,.OII• romhil ointl 0o�nof unt tinrr lttd;ilrr. IJllr bd rtfll, ro 
non ••f�4nbm, ''"' !IJir. l!lr11nr't 1!11oclltfp1111\11 : .!81ribrn mar ••11,1 !rin JIV<ilfl Umvobl[rin nur rinr loidltr Dbnm•cllt, 
48io r.orn, nuiar .Y,nrtll l Jtrinr ilu111irrung 1 CSoa(loblr, 11>0Drn unb 81Qin \llbonb IDOr 11 veDfollDIIn mirbu �1181�1UI. tiu cii 
etr mo_IJI bon erutrn �· Rubl gobillru, Dtll i,d) llltrbl brn rclli•n tr

.
frln< ClltiP••Irifh DoDig R>lrbu s•f•mmrU 1•· b•.bnl, eaol '"-"mu\ lll(\'m t• llr. tp.nr, bcr {flnt hublft IIBtrBuag: u.nb trrlah funr Ubfi4Jr, btn erfanwtnrn la brr ".Rronr 4U 

lllltbtr ••s•aollmon. b•ll• lin� [rin ·�·mllrblgrl .ţMupr ••r brf�··· -�� fcin illrlfc lbJa oorflrllrr, •• bilrfll unoorn��;�na 
fclam etod'r rU�III Jiol, fo8rt IDIIDUir.aifcll noi\J b11frr frfltn fria, <iftll RDI!iiftiiiiQtll \llufrr�ung nc11 OUijUfr�ln, bir frin etii,r, bir IUliU �IDI lfiufluffr frintr 18tR>IQUIIQ �li brl lill• !ar�lllicllu .!lujlonb Rll!iil GUI�Okrft mâcl/tl, oufrfll r.rr O(ll 
f•nsrnca Cfinrritlr lillrrtr. IOir. IDiorlon .... in liofc !Erouu 1111onn : -
erllribr!r nait rinu fnll!lulofra S!iid'jiiiJt ouf llloblon�tinbl81rit. .3111 �in 1•11 rntfclllollrn, •in�uso�oa. eo oirl id,) III• 
eolnr .:Siigt, bie IIIDd llrio.ilcll•• •• u.n, miirbra fdlh !Y P•nbno, �� S)lr. Cllnllll IIUÎRIII !llomon ••f brr Glr[tiJ111Dtnrll• 
nrnnrn 81101[111 rrin , '"'"" fir tiam n>rniarr arr111ilbnto1 liflr oulsrPritiJrn, uab il\! ll!nbr bri blr[no •••rrorronthd,)on 
� ..... " 8•••bt bolltn. 8tln .topf ,.,.. bria•b• ··�'· tir il•«• niof/1 lllbl ll[lljlinon ; obrr i<ll ••h bofon�m Cllrunbr, 
etira nlcbrlg unb IDA tlmd'iarr Worm. 'Iad a•l•mm••�·· micii babri lntrrrflirt •• fii.lrn. t>u br .. l\111 DOII Nm, ,., .. 
atnnnou, mar bol tlal[f�n bel Clltfangoam Din brr tlrt1 tot 11\1 i''' 1•8•, nicllr 1• rtbrn. 211 .Sulunft "'iD leii Dir tin• 
cf, R>rnn u oudl a i$1 unt11 la �uPolllrbrlllll$rn Umfl&nbrll mal mo�r boriibu [agon. 'llbrr ·�• IIIJ r�loftn gr�r, 111uP i• 
••fa•rrrton R>Grr, bir ••fm•rffomlrit frlbll bd tbcrfliclliid,)�rn mii l�m, bra �· �'" Rmaiflu jonol ftiJmflii\Jon lt•�ua 
l!l,.baof/trrf ortr91 •obta •iirbo. noanrn, aorprocllrn b•�rn.• 

lllircllbnn bu Gann11 !Dir. llllorlon stmornl botro, roiar IV/r. 'ilarr fl(roublllo, oii 11 bid !Util .S111rigrfpriicll mit 
0odlr aicllt 1" Dllfolllimmlln, trogtr 11 ibn, ob n bti bnr foinrm lllrltrn, b11, turoll fatgrlotrrn ll!iD•r!�ruiO i�a 1• "' 
8181ftiDOttiJnl Stonbr )CI tiagrl<iltltn lJrrfo�rrnl 11""'1 mii• fUIDIII fQr�ltn�, noqob, bnnOiglr ;  lift �  DOn foinn 9lio�Jtr 
aut�rilta li>Dnrd,)r. "brr bol 'llugr brl WlljlrfiAg tra b<tiJbllr orgf•m tiago�iiBt, ei•l b11 aUo IDI•na atei! brr in brr notiJ• 
11'·1lt Jllr, Clnonr't bur�blbmbom !81id'r i d bolii oinon fltn erropr Qrl18tn .. ,Jtuar.• 
tlugrn•lict oaf tllll lrintaoa ltud,)r g11u�r. bd bea .tirp11 llll•· I'-n �•11• ein llliDrt !iir bra ll<f•nsrn :a l•ltllri•· 
brbrd'lr, 1111b bn langr, blrauf fel,...< 8t�IIH6KI t•lalf �lUI• bm, aaf br!fra .!loflrlluna blo 'llntrnrt trfolgto, IDlr. !lllorton 
licll bir lhlrilitmrng, bio 1711. ll!orton Nriibrr m•f•nb1 bop !d �mii, i�n JU rmpfon�on. 
ibm brr no� f<IJIIIoflll•rrr ·������ b•• 11(1ontta ".. notiND• .eir finb bio •i•&•ac tl�tftn, b" u, ou811 bra CS.a• 
rrn l!riollnanof rr(porl Iri. Ch blld'tr IIDI(r tinmal aar !ilb - flobka, bnrn rr fie!� frdlitiJ nicllt tntlt. igrn fonn, gofloltrl 
ore Ciorann f�·r•lb - brr llrfl118111t bitii al4f oaf �L .. t, ibm ... , il lt-rn•, fogtr brr lllirl�. atl•• .bDorolta, ll!r. ll•rr ..... Dta fdnrm e._. ••fs•fl•nbrat bll .. ,, •••• !lllr. lltlall, hr ��� ibm olt ··�·b•itlonb oaht, lirf " !itl111t on olha llllhbtnt. lr ril(rlrtr fl•rr foitHa 181ict ••f Ioan•, 11 errbt foin<f llot�ot ai�t �biirfon. :Do1111 IDAI 
boa ma�.,•Piflbta IIINrbrr - tlrr ••s•a b•&•aaotra fiiii. 48o11� �•be•, friao �••fb411nin, t•11, bit llan, h li• .Sdr 811r. 'irllnC folgtc Qr, IDiotttl'l lli .. IR 181icftn bcr lllirbcr• 8<bOW .al, <!IDOl ntc116"knlon1 fr� brtroibt ifl Ubn i�rra 
.ed-llftgr bo rr •hr airtt rbon brr lcll•rfticllflall• alltrr bta Cliftr1 cl11< Derbanfl•a• ••1 ibftn ���· 1a e51f11n, b11, l•at 
�����• ••• 1• 14 rr nicllt• lllrfeabnrl hfin, IJir. "'" litr r• sUCIHGt�a foi, bot n hine &li<&! rrriiJud'en mllgt. 
•ar fa Dtruacullt gtfolra, ub l>d, bllhtr tr licll rin, tOr eau� eoDtc it• - 10crt•�llll8 •tlkn 1 lllr. IJiertaa lirt ibf De• llrlang rnta 'llufar•rff•IDhiC o11r 114 I•Nta. okr blll:llj Cllntn brr Cltlljl .. ltf llfrftt kJ, nslrlcll rr Pt 

.thtcllt' ill't bort, hŞ •• [1 r..-n .,,.,, 1" frtril fi, lid,)l f<� liant, fie Doarm btcll ijua �il1jl liiOI Drrlirrra 
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!oUr. CII i� rin likrolcr �rrr, unb rr �oi 1-clu�lru, bot bir 
bri�rn llllinarr, �it i�a hnoo�tu, li� a<btn lolltn foUtn, ."., 
�· 10tUcn. !)� f•nn �··�•1 ni�r al••�••· �o� <r hn 
el!ann vrrgifr<l �obta ronrc•, f�roJ IBtni[Jtiul - in btlltn 
lllldnuag bit[t ll'rtlgr,isfril 101111 !!ţrftrn [rinrl �oufyl rinr 
fl�lli�r llrrinbrruna �rroorgr�r•clll �our , - olt tr bra 
olha IJrfclln>or<ntn aa tic :S:�ilr oon Orm �imaur brl <Bc· 
[OIIQrDIII fLI�rlc. �i<r ltUrbr <r Cfinrat tu lloaflobld librr• 
ll:'irfrn, bcr i�a 1• brr 'J)crfon !librlr, bi< u (u411r. 

.eir fiat mir roiDfomnun• , logu !Dir. Uorron, ••<llblla 
tr rinrn 'lluarnb!ict f<llmtigcnb tit ��flognc•mir [tinrl GloPct 
bcr<"�lll �nr. lh mlnrr• bm (hnftoblr noir bcr �tab, bcr, 
11o�trm n tiurn eru�l fur !Jir. l!•n �ingrRcDr �ono, fiiii 
oul btm .Siaoaorr tnrfrrnrr. 

,eir rrinnrtn "� auinrr olfo•, orrfr�lr brr Glrf<!ln>o• 
rrnr. ,lllirllri<lll fo�rn Elit aoid) �rarr lD!orgtn uab "''"'' 
lrlrn, bot 1<11 eir brfu<llrn orrrbc •• 

.'341 1<11 8it - crinnrrll mi<ll !lbrrr - '"' routrc, boJ 
eir 1• mir rommrn 10oirbrn !'  rirf brr G!rf•n4rnr in rinron 
bO�Irn ltonr ou6. ,Cff airbr lllrronPoltungrn 11nrr jillntnbrn 
uab riclltnbtn lllorfrbana, bit rillt &••··· llltol)nuna fii�rcn mut, lonfl mlirh mon�r foirol)rtrU�r llnunun� orrlorru 9<• 
�rn. �roudjr iclj !!�"'" 111 fogrn, O.J biti rinr Otoon i1l1' 

.f!lir b•bra ouir firi J• f•arn•, Drrfr•t• !lllr. 'J)orr, 
,mrnn •III anbnt bd, ot>ol oei) �rurr lii/Or�ra [o�, rrd)t Drr• 
li<b•· !311) a:rrrrr noii), mtnu III) hran �rnlr. llln ut ria<ao l!irrrrll•b•••nbnl oorgrf•D•nrf lirrignit [d)irn tnir rDirtrr oor 
b&r !lua•• grrrrun. III fd)irn mir, olf blilfrr id) nodj rinmol 
ouf Dlliii<R Wrrunb 11nb 3�rrn IBruerr. Sdj orrfucljtr, d aur 
liir rinr IU'non 1• �olltu - <inr lfiabilbuna, oon �" brr 
Ql_,;n licll bitrDriltn b<fonsrn fu�lt, 10rnn .. r, JDibnra, 10ir 
Imn fol)oa oorhat .llruacn b•ll•• a•••f•n, .. ., rolc In bitfrm 
I!IU,J<IIbhcf< oor unf frbrn. !leii lr�rlr ia tot .Simmrr, bd idj Ollloll<h �O!It, 6UIUd' J td lt� log IOÎibtr libtr brn1 
l!ri<!lnouo; i<ll lonnrr miii) grlrrt b•brn - to rrl>llchr III) eir, 
orrân�rrl !"'"• obrr branod). -· 

,!Jin lrbonb<l li1rridjt l• fi<l brr IJrfor.a••• inl flllort. 
,'llbrr rf ip IDDbl ni4!1 nubr oii biUig, eir hoon 1• unlrr• 
rid)rrn, o�it - n>oruot ei< oirUeitl!t mul�molrn.• llllit IÎitr 81u�r, bH l!lilr. 'J)ort, brr btn eturm, IDrlcllrr 
In brr lllrufl brf UugUicttid)rn ronc, nur o".ulbtn lonntc, 
la eol)rrcf<n f<QII, ltonb rr jrtl DOR 1>1111 Si'r ouf, brn 11 
brint lilntrhtr [<inrl !!lc!udjtl nlcllt orrlolfrn b•ttr, unb ll<Pre 
riar ill[ol)t lllltl� 11nb llloif<r auf ben �fct. flonn "'"'' rr 
tidJ IDirb<r ollf bta erubl IIRb fob ben IIIID <ll<fd)li>DrtDcn 
aa, bor frla Rlrrf•�rrn a•a•11 btobo�ttc anb a•tr•r f•art : 

,!)d) brborf triat flrfrif4ang, !lllr. llllt!UR - IDIRD eif 
....... f• a•••••• frin ... a... llltilll l<rlugr aur ••dJ !Suf· 
lloiruaa �r bra .llulooaratnbona l>tl b••••a•a ltag<l mir 
'iDila frtitrrra, olt eir 1in1n UbrtrR1 mir b<frrunb<lrrn 
IUaun truaea..• 

,llnol gr�l mi� Jlria llrtlonarn ont• fol)rlr brr IJr• 
111118 ••• raii ''''"" erhnmt, IDibrrnb plii.liol) rin billid)d 
li�tln - ,oidll b<l ll'nbflnlll" - Abrr !riD llttiollf fubr • 
• !ldJ r ••• lrillfln 1 Sol - �···· ro-· brr IBtillrr nl�r l>Oft 
brr �Gal) brl lt�rl - ••• truk fonn Hol brn lllrin bit 
allf btr .tlrfrn lrlatro, tbar iba ararn Ora 811ab kt C>ol)orr f,.a11111m IU fc�tn. 11d Du Di< blci,.ra, blo11en !ipprn brl 
Clrmorbil<a ni" rea r• 

llllntta f&tcnhc llrin ilr tia Jrljrl Glld uao nonl •• 
au'- •11 " bn 1l•r.l ttilhr •lf ben Elf,. fctt<, �Itra 
frinr .Siigr Ora Cllona Ullllotoirlldltr .. lnauns orrlorrn, �" �� (o !onbnblf bdcu'!llcl �atrr. 
. .elr .fhnoo •• 8tlot. e.r.rib �����·. btmrrflr "• 

•m•n brfoobrrra llo�rucl oaf bd .IBtrt ,acbOi\' hara&• 
llllr. torr lrrbiiiSII tloll DliD IDtllll chDII milt�mt, am •n 

IJtfona_rll fuh in rinrnr S:ent, �" lrinr �nhNrt aulitf, fort 1 
,eir linb nidjl �irr�rr grloramcn, ""' Citlll!llioaratr mit mir au JD<ollfrln - rrialrn eir, obrr ai!llt, mic'f ��ara btlirbr. 
Dort hobrn iP lllnobr - id) Pona rrlar.o !' ar. " birlr lrttrn ••ffolltnbro lllortr '�··"'· kinatc 
1141 IIJlr. t•rr, 10lr tortmil<l rr ••III ••1 bi< <rfd)iuurabr 
Uarrrrrbung, bi< tr grfu<lll �aur, "'"'• bir CJrtoarr out, rr 
�obi ���� atiall�""''ifr in bie Clr1D411 rinrl lllo�afinniara 
a•a••••· De��) iar nid)n•n \lug<nblid'r fofu rr n>irhr !Jiut�, 
olt rr f•b, hJ !Diorron, Pc!) 111il f•in<n bri�ra abaraoaglllrn 
.tlintrn brn Jlopf briid'rnb, alt IDtUII r; brra �ia- anD ���· 
foll••nhn ftin<f Gl<birnf !Jin�ll rbun, .. lci<f: 

.lkrad�cn Sir Dlir - DrrQtbr.a ei. m ir, auia tbfqrn 
�"' 1 2111 noiU miclj fomm<ln un) 2b••• eDrl fogrn, mot 
EHr rDiinfol)rn, nur i<tt niol)r. !llraarubigra eir fid) niclll, 
IDiftrt i!V Dlllllirtr rrh 1 11 ijt IÎd)l llnobn�DD - [oabrrn br• 
10ujte - b1111ujtr ecrlrnoa�fl. 311) oorrN Sbn<n Diat< tr• 
!O�(cn, �il f<IJIIItr jU gloub<ll finb, ..... !JIIrifrla eir DÎ .. I 
bor�a. IDGI fo�rn 8ic bi<f<n l!llorgro l lllld lirgt jctl oa 
blftl eoolr ualrr unf 1 iJiird)rtn eir Pol! ni!lll vor IDir. 
lllorgcn miU i��J milt [rlb!l b11 IJmdjriglrir i.•rrlirfrra -
1Dir� ••• eir illlrirbrn Prlrn 1 !l•tl Drrlolfrn 8it mitfl. ��· iol) .jUr,•<, •oill idj '" 3br: -tloinbc riar e•r<d'en .. rf!lllt�r· 
httD, bie 0ir ob<r nid)l 001 Dltinrm :l:obr ltfro mii[<L 8(r 
1011bcn ti< oi<llridlt • 'J)�ontolirra <ilori i!So�afiaaigra• lltnnrai 
fur miel) ob<r ifl d IIIPrl nur �� JDo�r 8'"'rfn !• 

Dm; abconcnrieb, 
obrr 

Wrl\at 't}a{Jrt uni,\ o\lDd)Jeit. 
lilia Cltl'îdll in :11 �rfbtnl. 

�or1!r•••• �ni a. 0rf•••" 

eie roor brf llolfrl l!rtur unb IBrtol�tr , 
Unb 61ÎQir 'Urn ���� b<l :S:•s anb lllool)f; 
Uab aa. gloubrro rÎIIft (l!oll unb llarrr, 
DrH' �odjflr Q1iit< fi• •••• l!itljr grbra�. -
Unb ••• ti i<btr fana 11u� ''"'' bd l�ol rr 
Dil �cat RlrlluJiftln, boj bit ���Pr lD!tol)l, 
:Dir anrrrrld,ihr lbronl i111 �mmr!lliol)lr, 
IU l<�t, ��rr, unb brrtlnll ""III ri�tr. -

Ditl ftl'fl llolr, �d urfpriingli,. iti! l!onbc 
llea breijig �tllnnpoorrn 1011r rutfpreRrn, 
�irU �4() nunn11�r, �ctart�rt burol) l!il�rlhnbt, 
:ila .,,.Jis l5rrunHoll•fUPo11nnrn cag· atn{4!offm. 
Cff jeiDfr ti<ll ia1 rin[o!lln•n IJrt��ontt: 
Dd ()oupl Dlil rrid)rn aodcn ringf •••Il• IT•• i 
Dcn Jt�rprr notfr ; bie l!rnbrn rinel 01r�iill; 
e.-, flarr un� (11i ; - Otr Unfol)ulb lrr11'tlrl lllilb. -

erlr .... blrf llloll hl l!onb brrrilf brfrlfrn 1 
IDit'l �rerl•aa&f IDo�<rl - Dd ••11' d aitljt; 
llrtt••••r,rir UDb .Sul'u.,fr t•lr• •se•lftn. 
llllb nur Me llrii'IIIOGrl ·blir• �m In 81� r 
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11nb bo. ttrftanb'f, brn !ouf btr .!Irit au mrlfm 
flacll !!Ronbrallltcllfrl, eonn• unb etrrnrnll�t; 
Unb JCd d in btr .Scit bif�rr burclllrbtr 1 
IB•• ergrn nur, ben l!icbr jlctl Ulll[�lllcbtr .. -

l>o l&nfc elnfl burct·• s•nac l!anb bit Jtunbr 1 
Cll tcigltn groJc :t�icrc jid} im SRctr' 1 
:Dit �lcltcn �··' Qln etronbc ��·· 8!unbtl 
Unb f&l6rtrn fPIOc IJUigtl fG�n oii !lntbr. -
:Dic !?od}ri(ţ)t ram auf fcrncm Oflrn �cr1 
Unb ging fofort im l!onb oon SRunb jU lllunbt 1 
Clrl! oii tin lllird)cn rofcb uoriibcr9lcitrnb1 
lloib o&rr IJur�l unb !Bo ngcn rlngl �trbrcllcnb. -

:Dcnn plb�licll �itj el : :Jcnt Ungc�curr 
eit �Oit<n (iimltlllicll na� ' GDI etranb geborrn1 
Unb ba11n btr lltic(lnlciber brcltc etcucr 
&111ml etocllrln, S'lolf Ullb IJh'i9rln fcllacU bcrloren
:Dic iungr !Brut - �al& 17lrnfcllrn unb �alb <l!eicr 
el\)lrn 91t!d) um �nbrginn ba au gr&ortn 1 
311 lllURbcrbarrr ill•nb(ung fii\) jU rui!rn 
Unb au nrr&lri&rn on brn gn'inrn .lliijlen. -
.llaum bof fie nimlid} in belllrglrr lll!rngr 
:Drn etranb &rril�rtl .unb rlmal � irr urrrori!tl 
:Da �dtlrn fi111 noi\) i�rrr 9•narn l!ăngr 
:Dir l!librr oll' - it Clinf in .Sn>ei A•t�rill ; 
l>onn lllĂrcn li• im 111immrlnbrn Glrbringt 
!ll•cll ollrn e<itrn bin unb �rr grei l i ;  
Unb pliiblicll 111urbcn1 •� b i e  SROttrr jlor&rn1 
el• o[[• au lll!rnfcllrn;  bod) bon 6unftn l!'or&rn. -

:D'rauf r·� mon fie �i • .!tiljle ringf um�rllrn, 
Unb tufrnb nru.e :Dinge fort&emr9rn ; 
llin �rit rrboutr 9roŞr lllrijr .Srllrn ; 
Clln onbcrn ::t�ril brgonn ben <l!runb au frsrn 1 
Clin :Dritler lief1 bir Grbrrn ringl au fCillrn, 
Unb o1IIll&rf• gabl tin emftg' lt�un un� 8!rgrn 1 

'fin buni' Glrmifcll uon 17lrnfd)'• unb lt�irrgr�Q!ftn1 
l>ir hlb fl111 lrcnnrrn1 balb aum Jtnou! P<li bAUten. -

Unb 11!1t burcll .!laubrr 1110r In mrnig ltasrn 
t>of na�e �anb int llleitrn .ltrrif urrinbrrl ; 
llllb1 lllitf' unb illalb1 bie IJ!ur in ::t�al unb -t>agtn, 
ll.larb t�eilf umppiigt, t�eill rtin�lltll tingtl4nblft 1 
"' fingen !Ulanrrn •a tm�or au rogenl 
Unb lt�urm auf lt�urnt, ntil .!linnrn1 �od)grr&nbtrll 
eo ba5 urplo�li<l! nit gcfr�'nt eauten 
ll)!it ru�nrm llllicf' in·• l!anb brf 'Wrirbrd fciiOuftn. -

·�UI nun hl l!Jl.i�r oon ollrn biefrn l>ingrn 
2nt 13olf nfl\)o1! ;  bo �6rte moh aum S�•il 
.!luslricll bit e�rrcfrnfbotftllaft mii nrtinarn 1 
'" fel Cllcfa�r ba filr btf l!onbrf �ril l 

Qin 3rbrr moge !Rat� unb �ilfe 6ri•9•"1 
Unb 1"'"' no� D�rn .in in aner Clil'; 
tiu� fol!rn bort bit illcifc1ltn unb •wn 
3a'l llolrrf !llomrn i�rcn 8!a�f�luJ �allen. -
ec11on btr Glrbanft an Glrfo�r aUriniR 
ti.\ar bi•f•m llolf fo nru unb fiir�tcrlicll, 
l>oJ rf fo[ort in 9•11!'n e&11aarrn fclilrunig 
9!ocll O�cn aog. - Unb o&g Iri� !llirmanb fldj 
:Drr Wur�l �rgob ; fo """' bocll �Iad tlnig , 
:Drm llrinb fo (gng !U mr�rrn, bif rr roi� 1 
Unb &if rr lll itbtr lid} iu'l !lllrrr urrlor<n 1 

l>rlf gro5tr Una••ru<r i•n gr&orea. -

\'llf nun in O� rrfclli�n brf lllotrcl ID!rngc1 
Unb m&nni91i� aur lt�at li<fl 111iel !•trtit ; 
:Do fclilllanb bir '!ng�, unb mut�ige <15rfcin9t 
Clr�obrn fl<ll unb tontrn mrit unb brtit. 
:Di• ilt'1trn !lll&nnrr llll�rtcn brm Glrbrcîngr1 
Unb fd)aljltn a1!roărll Orbnnng unb <llrlri t ;  
Unb raum boJ lllrnig i•s• noii! o<rjlofrrn, 
!Bar !elion bir lt�ot brf ltlotrcf frtl &rfd;lloftrn. 

W•nrr,una Iri ft. «!!rf•ntd fofst • 

a u n ft u n  b 2i t e u  t u �. 
,,�cr 'llrei»irutiiJrigt t.hirs" 

in �iPori(dirn 2irbcrn; �roulsrs<hn ••n �. ,Ortl unb 'l. ll•�n. (�alt 18!11 ) 
e�on �or S•�rrn �attr q, !Bcllrr bit l!irbtr brl brti• 

Jigji�rigen Jtrirgrf gr(ammtlt unb mit tinrr Ginlritung �ou 
IDocfrraogtl •rr•uf9<Qr&rn. :Dir(t eammlung "'"' obrr !ang 
nicllt fo ·�onjlănbig n>it bir o6rn citirtr1 unb bir grgrnro.Uti9e 
�·t audj bal 1or brr tMS rrfd)irnrnrn �orauf, ba� fie �ro' 
nologifcll 9rorbnrl1 mit rinrr !ura<n, abcr trrlfrubrn E5d;lilbcrung 
bit rln3rlnrn Jtrirglrpo�tn tinlritd unb uni rlnrn brnlmiir• 
bisen .!lrilroum btutfclltr Cllr(�i�tr alf tinr 3lri�r �on fitbtn 
llllrinanbrt gtrti�tcr l!lilbrr rntroat. - :Daf tril< l!irb ifl oul 
brm ::lo�rr 10151 bal lr.fe cut brm 3. 163'1 auf brn f�ife• 
rrn 3a�rta ftinr4 mr6r. III grbt a&rr b<m Rlotrr roir bem 
�ortrn, ·fOr a!lt Clmpfinbungrn btr l!ufl mir brt lmr�d �al 
rr �usDrucf1 unb rr &rin9t ft� (tlbr aur .ltlar�tit1 brfr< il fi� 
1um ::t•eilr uon l�nrn1 inbrm rr fie ftngl ; rornn abrr bat Un• ştiicf mit tin !lllolfen(djlog �rrrlnbriclll, n>rnn cr crfăufl mirb 
lnt l!lr�e, n>rnn btr !Bobrn fcincr "Jif!rna unttr i6nt ahtcrt 
unb nirgrnbf rinr lldjtr ete1!r an brm fdjlllora umnoc!ltdtn 
�immrf1 brugt rr bol -t>aupt titf auf bir l!l:ujl1 bit 6cr&fle 
t�riinr rinnt aui !tinem '11ugr1 rr rann nur nocll bit � inbt 
ringrn unb - ( <9 m r i 9 r n ! - t>rr rrtlr G�cluf bieltr 2irber 
ttil\lt �on ldiS &il 14120. :Die GlQ{Irung brr GlrmOt�er �·t 
ben 6act�rn Glrab cmicjlt. :Drr �aj brr lj)roteflantrn �eQrlt 
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bic Sflallcn, bic in rur6n !<il 6ll 1• till 111•1111 anb tlnPa. 
e_doql, f• glllcfli!l)c 18crc.raa�ftcrflllfl< Q<ll1.1"''' brldjl eft la 
!lammbca lllloncn ouf. - !llodjll Nn !3rl•iltll rrlrrurn �cţ 
bit epoaict hr ar6flra Unpopulorilil, iafbr[oabrer l.r • .,. f1itnr llplao(l. :Dirfr erimm••• &iir!lr fldj ... ll••••flrrl• 
fllfd!ltrn ia riacao 18uJI>f•lm olllbriicfm, tttldjre 3o.oan S..,. 
rria, cincn 'Prolrft'or tU t)o&u•, jllm llrrf•R" bol, unb brr 
Dtbll bmo �oft'r 8<9lft epoaitn JUQiti!l) bcn groJcn .t!tlfnun• ltD •ulbrucf gi�r. ttddjr bir prolllloalifdjr t)orlci uao blcfc 
3dl 111[ bir Ualon fr,lt. - lllirb bir Uaicm scfrirrt, �tddjr 
l!atmrlrN��jt fdjlingt moa rrll i•rcm ••lii.�r1 b<m toa btn 
W•aoifdjra !llrbra<n 111111 .Ironia brr•f•••• lJfltbri<IJ ••• bcr 
'Jlfola, IIDI bd IJ.fJlÎJ trfiiatr. �oupl i U ltirb QIDORDI: 

l!ia aroJre .ilm 11ab lb<urrrr tulb, 
�urfolrll unb tlfolasrol ••d!ol•�orn, 
.Suao U•aoi[!l)<n J!anig oufcrlom, 
:Dor1u n b•nn mit 81u.ao nab 'Jircil 
IBcrufcn orbrnllidjrr lllri(', 
:Douu( oudj rnbli<ll coronlnt, 
!lllril re mit f"'hra <l<lbra gtjir t. 

:Doo6 o !  ttir ttonbdbar III llolhlg11aP, ia ttit ["'aolt• 
""'"" l!iOOI< rrf"'cint im ��ttitrn llpd11f md!lln bca •u�aona bd N.mif""a Jlrira•' '"''lbnt, bit a•fcirrlr Uaioa llllb bre 
aulrrfornr Jlialg unb ���� ifrirbri<!ll -

\Jrlrbridj bolt< fdj In rtlare Blli!r fclarr fdjmicrlgrn 
etllluag grtto<!l(rn J<Jrigt, aiclll oii Jliinig, brnn <r Dtrl!oub 
aldjl fi"' tir !irbr fdnrr lllllrrt•onru, bir l•m In olllrrf"'mraa• 
lldjl!rr I!Brl!t rnl,)rgrnram, 111 u.oltru, nl"'l olf eotbol, bmn ct ii6rrlirl bir l!cituna brf .llrir�•·••f•nf fnmDcn �iabca, bd 
e"'lintDo(tr, ... , ria Uf•ll>•lor III•• lonn. -

Dir edllocllt oar ID<ijca 18rrgr tturb< A<f .. lagca ; bd 
Jlrlcgllirb llingt ttir :S:ronoaocholrbrl iar l)tarf�IGdt 1 ttir IG .. en ali Jlroh bit rrPr ecrrp•• on : 

:Durdl tloltrf llliU unD .lbirach••dlt, 
:Dn 18o.mcr l:rq anb P.lan \lro<!ll 
.!lu e�nbca III arar•o61 1 �·· Blri� aiolll lanarr lonal �•P•••• 
llllir man O•t ••i brr 81111•"'1 a•f•••· '1"01 ""'trn 9lura6rr a•lc�t••a· 

3n bea folarnbrn .@lcbrm oeirb ua bir !auac b•'� 
8!1ottd ubre hn !!!iatcclbig oufa•f"'olttd, in btm fliarn : 
.trUrmll"'r Jll•a hl .ltonlgf in fllii•••n', brf4rlrbrn, 
(oaomcrl Wricbrl"' : 

D IJhicf, 1 Qlliid', ba arol Unghii, 
Dic Jtnn mir !ub 1111b icut trrllt14cfl, 
llrrfladjt btr l:<og, ttrfl•<lll bie .!Roltt, 
lr•rarla '"' mi"' uaol l!onb arbrodjt, El ba ocrP.11�rl r.t,mnloab,. 
IJiodj� aold) an� bicll 111 8po!l anb 816onb. 

:la ciam a�tlitrn: ,!llcur ••••arifcflc Dcn11l", ttirb bd 
2r6m IJrlchldj'l Don friarm nflcn pol(cll"'ra •llflrdca �il 1"' 'Pr•arr 84lodj1 a•atitdt uab rr f"'llrtlilt bcr llaobc bel 
Jtaifrrf fiiii'IO.Irn. 

•libna mJ"'I' Gloll p �ab 
:Dda !J11gcrab ub Uaatrllanb, 
•r••a uab bir lrla ,f)11lbr 
ilt6D Ullb ln&ti� brfn 8i6u1br, 
:Drao Jtoif" Iliac fcln .!IDrfn, 

. ll!it bir i�l lonll ocrlorcn. 
:Dic Un ion, bmn o•n••upt ifrlrbridj INr, �tren 1lfli41 

d gc!IIC fca ,.;,,., bra llrnrirbrnrn ••ft••••arra llftb 1• h• 
f�G.m, lirt rl �ti lurrn :Dcd•motionrn .. IDrnbrn 11nb IUit 
fi"' follllrJlldl In f�mo.lldjflrr llltlfc nf. elr ttir� araoant : 
.(fia !Dion�rum •••• IJorao uab llclloU•1 fir ttifb rcblftb 
rlagcfoi•rr uab rr1ii•:r, "" �· f• alorrro<!l ••A•f••a•n, It 
!!olt• �tlfaunaca rrrrgl ub roa fo jommnlictrt llnbc acniPI• 

lllfn, G!iar etrUc aui bitfcm IJrbid)tr : ,Da Uaita ClrU. 
ld!rlft', roanra ttir IUII aldjt orrfaa•• ••1•f�rra, li• f"'dat 
mir .... !olt bie IJrgrnttarl lrrlfra) a•••ll : 

.911 mria !4abtlcutca f•a It olr•, 
:Dot d nnau•r [ri •• bem .5icl, 
:Doi �cudjrlrl uab UattiiT••••it, 
Sar J!ricg tic f"'iblidjt .S•a••it, 
�ao Wrirb ar•P• lllrrmcft'm,cit, 
Dcr innrelfltr il•D ub Rri�, 
Uab bonn bie rlaarbilblc 11.,_, 
•11 ••mn oul Orb al�ll !D!i.,iarr'f lllir, 
flllir� •••III•• .acn llirllcn bua, 
Uub fria bre :Dr�lf4ra Uatrrgaag. 

Drr brittc Gpdut umfott bie 31�rr 11129, 10 1111b 31. 
•ar 2-\. !luni t8JO lonbtl lllullat �bolp� ••f Ufrbom. 11n• 
faagl 1111 \!Ortlcn 1111b eribrra mii !D!i.rroona ktco"'lttl aMr 
bol .•«carii rebrUirrnbc• !lllogtcbura rrlllrt �._ fiir iO•· 
:S:IIIp nb j)opprn.tim cil<a •or IJhghhra wa rf !olt friuca 
llrrrlll• 611 l0djtigcn, SMPoD 'llbolp� !rabei ka lltoabchraaa 
fciacn Dbcr(lra Wolrtahrg, aab Ptlll Chtlctna aab 18cfmiiD8 
oa no•• ••'�"'L \llod) llll•gl>cbura �nb bie •-.•• :Dratf.-• 
lonbf gtri<!ltct, firgrf[idlcrn :Erot trfBII bit �rqca fdatr 
181icgrr. 

3n llllogbrburg, bcr ttrrl.rn, 
Do pnb trr Jlrir&"'"' •iri, 
.Su Wu8 unb ••<Il 111 tlfcrtrn, 
:trclbrn pc !Rittrrfpltl. 
3u 1Dlo�br611rg ouf bem 171orllo, 
:Do lir�ca jroti ifot mit llllria, 
Unb "" &IDon fo8 trinlm, 
Dcr mu; rin :tlral(djrr fcin. 
.Su lllloabrbura auf bnn !Rotb._.t 
Do licat cin golbrn ectront, filtlclltr ttiU b .. fclbc �·�lea 
ID!uD [rÎII rin .Rri<Qfmonn IDtriO • � obrr bof 11101111._!1 ttftbribigtr Rogbtbars bt• 

tabU� fiiii ub blcf•u l!oll euncn ttGIIjrnbflrr .!Jrrft611111j)l• ltllllj, n••llrr Sroufomrcir bt&lritca, 1'0 rriSnca .,OmutO .. tllr: 
.Jrlaa• aab Srolllirbcr oibrr bca nbiirmlldjtn 1•11 bcr 1ld 
toufcab ll•riflcn ia ll!ogbrburg.• - :Dic ::tuaafraa llttatcbura 
fPriltl : 

IDhulr Wrcunbc unb llcnollllttca, 
l!llciac 9la<!16orn l�iun ou·, 
"" ob fie micii aodjl raantcn, 
llrclir8rn mi"' 1umol ; 
Dcm 141 mcia Jlrona trrOci8ra, 
Jlaaat aoi<IJ rrrrllca nlclll, 
ecia .!lu{og oudj ni�l lriflrn, 
lllic cr �toOI ""' trrpflloi!L 

Dlc folgcnbcn ltrclsnift'c ••••ora obrr rlac ollkrc lllt.,. 
buaa, ali mon ••"' bmo il•ll• 171•sbrburs'l Oollc tnmutOra 
folln 1 bcr 'llbrab bn e<!lla"'l ODa fllnllrnfclb jtigt CJa!lot 
'lbolp� bcm �traogcabrn t!rttcPoalllmd alt s liajtDbrn .t�crol. Dre grdfc, unslolcfli"" :tlap, bem bir !llltbcrloac toa 
2riJ!ila f•P bd �"1 arbro<!lea, ttirb fclloaungltlf arşri .. U 1 ttlr •olcn bir :titei Jlltirr fat\!rlfdjtr 2irbcr dbcr iOn aa) 
frla �cer oafoiOrcar .SiQpf4•• Qllillf auf kr 81ti[c, tbcr • 
R•sb<bursifdjcl !lll11t bri !rip&is srro"'ra• uab .18wtrnfd• 
�ilo��< e"''""·�·•· · 

llinr acitl•q lidjrll (Ju�·· •bolp� hl llliicf 1 mii blftl ""'···· ia ll!iindjln ""i"'l " btn �&.rpunll !•intr eilgrlo 
laafl>o�n, l!om, gl4u61 mon brm unadblcibli"'ra \Joac .... , 

81<iollt•uao, Olrrooll unb Raclll jUJDAI 
lllci<!ll ••• l8obcl rnll AnJu Quol, 
8o .rnll"' Pc ttor ia Dtr l!llrlt, 
11111 fctia�li"'" 11• nua 6crfiUt. 
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- lM -
Da irift In IBollrnflrln rin rbrnbirdgrr lllrgnrr ·brl 

e4���tbrnfiniAI oul ; no� unrntfd)lrbrnrm 81lnsra um ·!Jlum. 
trrg trrtfm bir 6ribrn Wrl��"'" aufriunbrr bti e•••• run 
te. !Jlototmbrr 1882, unb C!luflov tlbolpb'f l!aufba�n fdjlir'r rin �rlbrntob auf brm edjlod)lfrtbr. .t>rrl>c .Riogrlirbrr rorr• 
brn i�m no�srfungrn ; in l!iurm mlrb rr ll�ldJirb nr�mrab 
rÎI!grfribrt ; 

'lbiru rurln !Rri�, ertptrr unb .Rron, 
11\oll ��- ruc!J lirbr llnrrrr�on, 
'ilb!ru mcln .Rinb, mrin 'i§lrifdj unb 'J'rln 
ll!lrin tinlg Cfrb' unb Z:a<ljtrrlda, 
Cllort grb tuei! lrrur Blă1� uab l!rut', 
:Dat i�r furm 'i§rlnb arfidjrrt lrib. 

OlrfllirPmb, moUrn ll'ir uni nur noei! rrloubra, rlnr 
.. oral'trrifciJr .ll!lallrnllrinif,�ll Q\rabftllrift• onlufObrrD : 

,f)it lirQI brr ll!lo ntaflrin o�nr '!rirb, 
:Drl lltticfll rin IJiirfl uab bo� reia J.lllltb, 
IB•r Dbnr ed,)llf rin �bnrirol, 
[)bn olfnr ed)lodJI <in Qlrnrrol, . 
<tin l!anbfoJ In �<m oÎ)trjogPanb, 
Sm .lfopf rin �rrr In frinrm @aab, 
Qlur r6mifd,) un� rin IIJiomrlucf, 
'llufri<!llig �oa btr Unrrru eturf, 
!llir .ltrirg lm einn riu Wrirhntlllllnn, 
lllon fii�rn IBorrrn tin ltirann, 
ll!loOf rnblitll rar\rr •11 .ltailrr frln, 
IBu&r �roi�rr mirrinonbrr rin, 
l!ribJ ���r, Glut, hll eul borau, -
lli J<bl �odj, md Dlr ll�rfud)t tbu. 

[�emomiter J.euifdon. 

�artr '))ro�rn ��� C!lt�alb ablrgm. �a 'lltrn 11>ir fltlnr !t 
�aOonr, :Dompfn>lgt��ra obtr brralli�rn grmrinnu,t81 �.1 
bunAtD, am un• ijbrr �it Jhl6rr9i0ntn tr6rbrn \11 f6n1rn 
finnlrn �� IDiUiommrntr frln ali ''''· tlbrr lrib�r �ahn' 

1 
f�rDocllrn �brnfii6nr nod) ftinr lo gl&n!rnbrn flltfultalt , 
brm <Jrblrtr brr Cf r fi a b u n  � r n tr!irlt, unr brr �. 
ltro' IU blrtrn. t!Urin l!ld 11>ir al� Qtnirfrn llianrn, !litri 
unJm Urr�frl_ grnlrfrn. eir 6•hn �ir rblr lllrllimmun�, 
�anDr rubrg rn hn e<l!ooD 1" lrgrn, unb Durd) unfodltb 
t>&monr, "" Da linb : Ilamrf. l!ltrlririrlt, @uft, ibrt '!lr� 
lrn orrrid)lrn JU lal!rn. Qllrr rmpfinNn lcflon rin r�onnir 
erlb1lbrbogrn, >ornn "''' un• birlr 2'\itbrr ror tluqrn f!rti �· · burdllrţlnribrl. du llllild,)mtib bir mibr_rfptnfligr @uft, 1 
rbrr tornotthflrltfrglrlrrn )U ID!orllr 1• brtngrn ; �· flbrl 
gcrrrfrnrr llfl•llrrlrrlrr in  r inrn> ll!lagra hrdj bir etu8 
brr oon unfid,)tborrn 1lfrrbrn grliibrt unb grlrnll l!lirb ; 
liiuft rin !llrirf mir 11\li�clfdJnrUr ouf �rnr ltrlrgr•P6rn�rob 
um in r�rnigrr ali  rinn 1!5tfunbr an brn Ort frinrr llltlli 
mund au gtlongrn ; ba li8t riu @an�mann frinrn 'J)flug or 
t>ampfr odrra unb lirll tir ,Sritung. '!lOr birlr ll!lJntrr fi 
unfrrrn fpritmn 9lad)lommrn a•a�nnt, "'.i�rrnb "'ir mit � alallll qno rorlirb nrbmtn unb uni brn Unr�o11ttn O<Crmo 
rrn mulfrn. Wiir 1<�1 lonnrn .";, o�nr oUt 9lrbrna�ftcfllln b 
IIJI.irl�rrrn Dtf ll!ltltrr• llquipoarn obrr etrl)tll onrol�r 
obrr lrnr ftnb �u fojlfplrlia, b irfr au �·���rr<Vrri[dj un� uni 
qurm. Ilic[rr 1!1) 1 n r r r tot frln ')) r o R r • nr m aur oll1 
mtinrn 8ufrir�r11trlt gri6P ; allrt .., •• fonll hn llJ.Iinltr » 
rclll<m ec��ror llhb .!torn ftnn!ridJnrt, t•t rr gdrillrt : ri 
IYuUr ODII ed)nrr, !Rcgrn, erurm unb IJrofl, nur trinr l8t 
uab �oUbriicflr. 3rb�dj li!Dilrn mir un'rrr lrttr !Br�ouptu 
nicflt rnU aO&uflolar� lllr".i&�<it unb .ltlibnbril prolrQiron, 
Qlrgrn!�rilr mir nrbmrn IBrri<!Jrigun�rn birltr '!rt mir 1 
grotrra l!lrrritn>iOigfrir rntgrgrn unb llltrbrn li• ibm .!Irit 1 
J!rnnralf au brlagtn. l!llr b•ltrn �a �... tluf[rru�. "' 
!Rr.JrD folgl eonnrnfdjrin' frjl uab rr111ortrn nod) ro ;irt 
ltagrn brr Sriiblol brn lirbra iJ r ii b 1 1 n g ;  mir IDo Ora 1 
mit 3ubrl ugriiJ<n, ouf ba' rr ua� brr !ll!oaotonir unb t 
tbargir rntrriPr, in bh mir bru� rinr ll!ri�r ooa !lllonb 
vnrunlrn [inb. 

Ilrr .1 cll >o o r  1 r ti b 1 r r• ifl �rrrltl brn !'1\rg oQ 
Wlrlfdjd s•d•ngrn, am obrr nod) �irfra eommrr oufaurrflrbr 
III linb ibm nur ouf fura• .!Irit bir �rt'ing<n obgr[djnitlr 
bomit �� Ibm uppigtr aad)IIOo�fra. .!J10ri erorf bodl 10!rb 

lllllr oll' uafntiD Sbun unb strrlbrn Prcfrn mir no"' fm in bir !iiftr rogra unb flAtraDIDit'f JUiiiufrigr IJrii'' rrpr 
- 1171orefl l �n blrfrr lllrair�una �ahn mir .ud,) rinr Urbrr• fmlirrn. 1!5dJurr rutll, o l'ilnmo�nrr, Ull brn E;d)oupl•• b 
f�•rmmung unb mOtfrn bd e�icf['ol brr lllirnrr unb Go"" .!lrrtl�r!nt unb .  nrbm� rud,) on br! "!•in! brl .Jdjmora 
fortrn t6rllrn. :Dir aa brn 6ribrn erurn bn etralfrn oufgr• ":blrd rla IBrrfplrl rrbl(tllrr tOrrgonal!dlfrrt 1 �··�n aru 1 
t�rlrmtrn e�nrtmillr, bir uni fonjl brn gon1rn tillntrr ntlt brr �ufsrPrOtr� �OIJ•, .3ttşrl• unb � t�rnbou!rn. 9lr�.rtbrp 
.rifigu Jtiltc• ongrtlorrt �obrn, orrlorrn ib• !pripalror unb 10r�•arr 

.
�•t �ttfr lll�lnt. rbrr romanti�dJr,, 1• ·�·brn>grn 

ro�rbra lD !llotftr. Ilur� blt !•blrri�rn ijurdjrn brr E5tro1Tca E5rrtr. .flrrr �dli' umlr;, b!r unrr[�PJflrdjr �oufrrltiiAWr 
riefdn 18ridllrln, p� •·•� langrn Un1ro1g1n unb 111111 lcfrlirn ' bot fOr bit ll:onarr unb Snarrrnrn ooa ll.lrrnen"' gr[Drgl • .  

JtrOmm�aorn In bir lftinn<n rrg irl<nb. Unb 'lltna maacbm•l Sn b<!" nrur.n lll ofl�ofr er�oltrn . fir rlarn lmmrnfr� e o 1 
JIPi�rrnb brr Vlod)t bir tlcffliiftigr lD!atTr rrllant l»r�r han unb brr t•· nnrm �aae rrlortrrl!"'rn !llr6•nlofolltoltn. � 
brat armrn fuJş�a�rr, �»ma rr rinr folgrgUtler ifRctaarorp�lfr rDr���� nnr ��laagru, Ur�hd,)ftflrn , [)�ama�lrn, frl 
altllt 1or�rrfo� 1 amrrmol rorbr l�m, mrna rr la fdar!ll llJ!et�lllll Gr!nohn• Ulb Jllrrbrrgr[lli!CIIfrn mrbr urtommrn, bir fon�.' 
blr Jtort••ITr 1111 lbrrr brb"tlicllrn lll�br lllrt t llllrh� rrbilt IB.Urn . . •a trr lt�adorbnaag flab. tllfo fr�<a rDlr hm ••• 

n rinr Jirmlidj aroJr [luntrlit balon, Nr frinr .Riribunot• llrn !l!;rntrr fri�lrdj . rnl�rgrn uM lrrurrr rorr uni brl @rbrr 
fhlcfr Jll riarm r.rrirsrrrrn WtUr llrlftllrlt, uab rr fonn •on fo longr ual nod) rrn 1Jr4bllna blrl�l l -
I!Uicf fpu�rp, mrnn bol ISomglomnot un E5toub1 Solfrr N. G. 
ab rorlJ brr llrbr �inund ••• !•11tl aod) mit frlana lnlli•• 
In frlnr t111ot .fAitr• errubr�ns !ommr. 

"' f• fi!,Jiiu1mrn l:ogrn f6nntu �lr frrilld) a•r ald)t 
�rlfra, alt bat mir bir tOorl••··· unb bir etobtcommunr 1at 'ilbmrbr birfd Ucbrlf aurufm. 1811 bobiu mGft'ra rolr no"' 
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THEATERCHRONIKEN 
IN E. R. NEUBAUERS "BUKOWINA"-ZEITUNG (1) 

ŞTEF ĂNIŢ A-MIHAELA UNGUREANU 

Bis 1 862, als die Verăffentlichung der "Bukawina", die erste deutsch
sprachige Zeitung der ehernaligen ăsterreichischen Pravinz hegann, war die Lage 
des Theaterwesens in der Bukawina im allgemeinen und in Czemawitz, ins 
hesanderen, noch zu ihren Anfangen. Zwar gah es Versuche van seiten mehrerer 
wahlhabenden Bi.irger der Sadt Czemawitz, ein geeignetes Theatergehăude zu 
errichten - weil die rumănischen, deutschen ader palnischen AuffUhrungen im Saa! 
des Hatels "Maldavie", dessen EigentUmer die herUhrnte Musikerfamilie Mikulicz 
war, in Privathăusem ader in improvisierten und Halzhauten stattfanden, die aft 
ahhrannten - aher es wird schan lange dauern, his dieses Ziei ereicht sein wird. 
Erst 1877 wird das Gehăude des Stădtischen Theaters in Czernawitz gehaut1 • 

Was die in Czemawitz weilenden Theatergesellschaften betrifft, sa hatten 
diese eine pravisarische, van der Zustimrnung der lokalen Behărden ahhăngende 
Tătigkeit, weil man van diesen hauptsăchlich wichtige Gewinne fUr die Kasse der 
Stadt erwartet wurden. Die Theatergesellschaften boten aher keine Garantie daflir 
und oft hatten sie finanzielle Schwierigkeiten zu Uherwinden2. 

Dass fUr die Intelektuellen aus Czernowitz das Theaterwesen wichtig war, 
heweist die Tatsache, dass schon am 29. Mărz 1 825 ein StadthUrger, Matthias 
Monschein - der schon einen Tanzsaal fUr 200 Personen gebaut und dieser sich zu 
klein erwiesen hatte -, sich an das Czemowitzer Gemeindegericht mit einem 
Gesuch wandte, eine verzinsliche Anleihe zu hekommen, um ein neues 
Theatergehăude zu errichten. Sein Gesuch, wie der einer wahlhabenden Frau aus 
Czemowitz, Wilhelrnine FUrst - eigentlich die ersten Initiativen im Sinne der 
Erhauung eines Theaters - wurden wegen Geldmangel van dem Gemeinderat und 
spăter vom Landes-guhemium in Lemherg ahgewiesen3

• 
Beginnend mit dem Jahr 1 83 1  kamen verschiedene Theatergesellschaften 

nach Czemowitz. Ihre Direktoren waren Karl Slavik aus Tamopol, dann Josef 

1 Teodor Balan, Die Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina 1825-1877, Bucureşti, 
Editura Anima, 2007, S. 5 .  

2 Ebenda, S .  6 .  
3 Ebenda, S. 1 8-20, 22. 
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504 Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu 2 

Neuberg ( 1 834), Alois Hein ( 1 836), Josef Rosen ( 1 837). Obwohl es nicht 
festgestellt wurde, ob die Vorstellungen tatsăchlich stattfanden, gehărten zu den 
vorgezeigten Repertoirs Dramen, Opern, Lust- und Trauerspiele, Possen, rnanchen 
von ihnen auch auf die Blihnen aus Wien und in den Grosstădten Galiziens 
gespielt. 

In den Jahren 1 838-1839 wurde der Stadt Czernowitz ein Privatgebăude aus 
Holz, Eigentum des Leon Beck, flir Theatervorstellungen zugewiesen, das aber 
1 840 abbrannte und es wurde weiter den Saa) des Hotels , ,Moldavie" benutzt4. 

Andere Direktoren von Theatergesellschaften, die mit ihren Schauspielern 
nach Czernowitz kamen, erwăhnen wir hier ganz kurz: Frisch ( 1 842), Alois Hein 
( 1 843), Franz Urbany ( 1 844), Elise Vernet und Santina Lussanti ( 1 844), Heinrich 
Klister ( 1 847i. 

Die Revolutionsjahren 1 848 und 1 849 brachten eine Unterbrechung im 
Czernowitzer Theaterleben. Erst im Dezember 1 853 verlangte Franz Urbany die 
Erlaubnis, in Czernowitz und in anderen Stădten der Bukowina mit seiner 
Theatergesellschaft zu spielen, was er van der Czernowitzer Polizeidirektion auch 
bekam. Die Vorstellungen wurden aber schwach besucht und sein Unternehmen 
war wegen finanzieller Schwierigkeiten und ohne Hilfe seitens der Czernowitzer 
Gemeinde und des Bukowiner Landesprăsidiums mit der Auflăsung bedroht6. 

In seinem Bericht vom 24. November 1853 sagte der Bukowiner 
Landesprăsident, dass das deutsche Schauspiel "ein wesentliches Vehikel zur 
Emporbringung des hier keineswegs vollstăndig emanzipierten deutschen 
Elementes" bilde. Wegen allen diesen unglinstigen Umstănden kamen nach 
Czernowitz keine W andertruppen mehr und wurden bis 1862 keine Theaterstlicke 
prăsentiert 7• 

Nach dieser kurzen Geschichte des Theaterwesens in der Bukowina bis 1 862, 
beabsichtigen wir, weiter zu zeigen, inwiefem sich das Czemowitzer Theaterleben 
bis 1 864, sei es auf der polnischen, deutschen ader rumănischen Blihne, sich in den 
Seiten der "Bukowina"-Zeitung, anhand der hier zu lesenden Theaterchroniken, 
wiederspiegelt. 

Als im Geiste der deutschen Kultur und Literatur erzogener Journalist, 
Schriftsteller und Lehrer, war Neubauer sich dessen bewusst, dass das Theater 
selbst ein Mittel der kulturellen Erziehung der Bevolkerung und der Forderung des 
Kunstlebens in Czemowitz und in der Bukowina war. Deswegen schrieb er 
ausflihrliche Berichte liber die Tătigkeit der in nicht nur in der Landeshauptstadt, 
sondern auch der in der ganzen Provinz angekommenen Theatergesellschaften und 
deren Vorstellungen. 

4 Ebenda, S. 27. 
5 Teodor Balan, Die Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina 1825-1877, 

Bucureşti, Editura Anima, 2007, S. 32. 
6 Ebenda, S. 33-34. 

7 Ebenda, S. 34. 
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Wir beginnen mit dem Erscheinungsjahrahr 1862. In der Nummer vom 18 .  
Januar lesen wir liber eine deutsche Theatergesellschaft Folgendes: "Die 
gegenwărtig unter der Direktion des Herrn Weber in Suczawa weilende 
Schauspieler-Truppe soli ziemlich gute Geschăfte machen. Herr Weber wird als 
Liebling des Suczawaer Publikums bezeichnet. Van Suczawa gedenkt die Truppe 
nach Radautz zu gehen, um auch dort einen Cyklus van Gastspielen zu erăffnen"8. 
Wir erfahren, dass es 1862 in Czemowitz eine polnische Theatergesellschaft gab, 
die Vorstellungen in den Sălen des Hotels "Moldavie" und des Hotels "Zum 
Kronprinzen" prăsentierte. 

Am Anfang des Jahres 1 863 befand sich in Czemowitz der Theaterdirektor 
Luzian van Eysenbach, der mit seiner polnischen Schauspielergesellschaft im April 
Vorstellungen gab. Neubauer macht in seiner Zeitung eine kurze Darstellung des 
Repertoirs und gibt auch andere interessante Informationen: "Die seit Mărz d. J. in 
unserer Hauptstadt weilende, polnische Schauspielergesellschaft unter der 
Direktion des Herrn Eysenbach erfreut sich eines zahlreichen Zuspruches und 
allgemeiner Anerkennung bei ihren theatralischen Leistungen. Unter den bisher 
gegebenen Stiicken befanden sich auch mehrere recht anziehende Novităten der 
polnischen Literatur; im allgemeinen aber fand sich bisher nur das leichtere Geme 
vetreten. Um so mehr miissen wir es lobend hervorheben, dass in den letzten Tagen 
mit der Darstellung klassischer Sti.icke, wie sie neuere polnische Literatur durch 
Korzeniowski, u. a. aufweisen kann, begonnen wurde. Auch wi.irden wir, so weit 
uns hier ein Urtheil zusteht, der Direktion eine hăufigere Vorfi.ihrung der 
uni.ibertrefflichen, klassischen Lustpiele van Alexander Fredro fi.ir das Repertoire 
empfehlen. Die Darstellung gelungener Verarbeitungen klassischer Sti.icke der 
Fremdliteratur fi.ir die polnische Bi.ihne, wie sie uns neulich in «Uriel Akosta» 
vorgefi.ihrt wurde, mi.issen wir gleichfalls lobend anerkennen [ . . .  ] .  Das am 13  d. M. 
gegebene, fi.infaktige Lustspiel van Korzeniowski (ein Preisti.ick) Majatek albo 
!mie fand, wie zu erwarten war, einen ausserordentlichen Beifall. Wer die Dramen 
Korzeniowskis aufmerksam studiert; wer es weiss, wie dieser Dichter in der Kunst 
die geheimsten Falten und Schlupfwinkel des menschlichen Gemi.ites zu 
erforschen, und die Krebsschăden der Zeit und der Gesellschaft aufzudecken, in 
seiner Art unerreichbar ist, der wird auch den grossen Success, den die meisten 
seiner Stticke, wenn sie auf der Bi.ihne dargestellt werden, bei dem anwesenden 
Publikum finden, begreifen. - Gespielt wurde das Stiick mit grossem Fleisse, und 
gebtihrte namentlich den Leistungen in der Darstellung der hervor-ragenderen 
Charaktere dieses Lustspiels ein wohlverdientes Lob"9• 

Es ist daraus ersichtlich, dass Neubauer ein guter Kenner der polnischen und, 
im allgemeinen, der ,,Fremdliteratur" war. Auch wenn er Chroniken i.iber deutsche 

8 "Bukowina. Landes- und Amtszeitung", herausgegeben und redigiert von E. R. Neubauer. 
Czernowitz, Selbstverlag des Herausgebers, Druck von Johann Eckhardt, Nr. 411 862, S. 3. (Weiter als 
BZ zittiert). 

9 BZ, Nr. 42/1 863, S. 3. 
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oder rumănische Theaterstlicke schreibt, gibt er Informationen liber das 
Theatersti.ick, liber den Verfasser, liber den Inhalt des Stlickes, macht 
Empfehlungen (dem Publikum oder den Schauspielern) und beschreibt die 
Reaktion des Publikums. 

Luzian Eysenbachs Theatergesellschaft war am Anfang erfolgreich. Im Mai 
1 863 wurden mehrere polnische Lustspiele prăsentiert (Mazepa von Julius 
Slowacki, Meister und Geselle, Der Krieg mit den Frauen von Korzeniowski, Die 
zerbrochene Brii.cke von Karl Cieszewski, Der Bader von Bronislaw Debicki, Der 
Bauer von Szajerowicz). Neubauer ist der Meinung, dass: "Von allen im Laufe der 
letzten zehn Jahre in Czernowitz gastirenden Schauspieler-Gesellschaften hat keine 
ein so reiches Repertoire entwickelt, und so viel Eifer fi.ir die Befriedigung des 
kunstliebenden Publikums bewiesen, als die gegenwărtig in unsem Mauem 
weilende Ki.instlergesellschaft unter der Direktion des Herm Eysenbach. Jede 
Woche bringt uns dramatische Neuigkeiten, und jedes neue Sti.ick liefert uns auch 
neue Beweise nicht nur von der ki.instlerischen Genialităt der hervorragenden 
Erscheinungen dieser Gesellschaft, sondern auch von den Talenten und 
Fortschritten der ji.ingeren Krăfte, welche sich hier fărrnlich in einer Kunstschule 
befinden [ . . .  ] '' 10• 

Nach einer zweijăhrigen Arbeit wurde am Czernowitzer Mehlmarkt ein erstes 
Theaterlokal gebaut, dessen Kosten von Nikolaus Ritter von Bruckenthal 
i.ibernomrnen wurden. Somit schien das Problem eines geeigneten Theatergebăudes 
zumindest fi.ir eine Zeit gelăst zu sein. Informationen darliber finden wir auch in 
der Bukowina-Zeitung, wo Neubauer schreibt: " Das neue Theater aus Eisenblech, 
welches Herr Eysenbach auf dem, dem Gutsbesitzer Herm Nikolaus Ritter von 
Bruckenthal gehărigen, grossen stădtischen Bauplatze auf dem Mehlmarkte mit 
bedeutendem Kostenaufwande herstellt, năhert sich im Ausbau bereits dem Ende, 
und di.irfte in wenigen Tagen schon zu Vorstellungen beni.itzt werden. Wie wir 
hăren, hat Herr Ritter von Bruckenthal die Aufstellung des transportablen 
Eisentheaters auf seinem Grunde auf die Dauer von zwei Jahren ohne alles Entgelt 
gestattet, welche grossmi.ithige Handlung umsomehr die ăffentliche Anerkennung 
verdient, als aus derselben eine hohe Achtung flir die Kunst, und das aufrichtige 
Streben, die ăsthetische Bildung des Publikums zu unterstlitzen und zu fărdem, in 
schănster Weise hervorleuchtet"1 1 • Tatsăchlich fand am 10. Juni 1 863 die erste 
Theatervorstellung statt. Der Ertrag dieser Vorstellung wurde der rămisch
katholischen Kirche in Czemowitz geschenkt. Es wurden ein Opernkonzert der 
Frau H. Maieranowska und zwei Lustspiele ( Ciotunia von A. Fredro, Reifewuth 
von F. Korzeniowski) prasentiert. Bis Ende September 1 863 wurden nicht nur 
polnische Stlicke, sondern auch polnische Verarbeitungen von bekannten Drama
ader Romanenschriftsteller aufgefi.ihrt, so z. B .  Kabale und Liebe von Fr. Schiller 
oder Les Miserables von V. Hugo. Ober die letzte von den Vorstellungen wird 

10 BZ, Nr. 57/1863, S. 3-4. 
1 1  RZ. Nr. 62/1 863. S. 3 .  
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Folgendes geschrieben: ,,Das von uns bereits vor drei Wochen angektindigte 
Drama, Les Miserables, fur die polnische Btihne vom Herrn Rapacki in zwei 
Theilen bearbeitet, wird am Ende dieser Woche, und zwar auf den beri.ihmtesten 
Bi.ihnen mit dem grăssten Succes dargestellte Stoff dieses Dramas auch die 
Kunstfreunde der Hauptstadt Czemowitz zahlreich versammeln werde"12• 

Diese letzte Bemerkung Neubauers aus dem 14. August 1 863 i st eigentlich 
keine Theaterchronik, sondem mehr ei ne Art Anki.indigung und W erbung fi.ir 
dieses franzăsisches Theatersti.ick, in dem Sinne, dass das Czemowitzer Publikum 
tiberzeugt sein sollte, das Theater zu besuchen. Bis am 1 .  Oktober sind in der 
Bukowina-Zeitung keine andere Theaterchroniken zu finden. Die Erklărung dafi.ir 
wăre, dass Eysenbach die Tătigkeit seiner Gesellschaft unterbrach und die 
Bewilligung ftir die Verlăngerung der Konzession ersuchte. Das Theater war 
ziemlich schwach besucht, die Einnahmen waren gering und der Direktor 
Eysenbach beabsichtigte, auch im năchsten Saison in Czemowitz zu spielen. 

Beginnend mit dem 1 .  Oktober 1 863 hatte Czemowitz ausser der polnischen 
auch eine deutsche Btihne. Eysenbach hat auf die Leitung der polnischen Bi.ihne 
verzichtet und den Schauspieler Vinzenz Rapazcki als Direktor ernannt. Diesmal 
nur mit der deutschen Btihne beschăftigt, hat Eysenbach neue und begabte 
Schauspieler angestellt, die in den grossen Stădten der Monarchie tătig waren: 
Eugenie Schmid vom Mi.inchener Staatstheater, Josef Stampfl vom Wiener 
Staatstheater, der zeitweilig die Leitung der deutschen Bi.ihne tibemahm. Neubauer 
schreibt am 4. Oktober eine lăngere Darstellung der Lage des Theaterwesens in 
Czemowitz. Daraus entnehmen wir nur diejenigen Informationen, die die 
Entwicklung des polnischen und auch das neue deutsche Theater betreffen: "Seit 
der Vorstellung des von dem genialen Mitgliede der hiesigen polnischen 
Theatergesellschaft, Herrn Rapazcki, fi.ir die polnische Bi.ihne bearbeiteten Sti.ickes 
Les Miserables mussten wir dem Genusse der mimischen Kunst entsagen. Die 
Ferien waren eingetreten, ein Theil der Ki.instlergesellschaft war beurlaubt [ . . . ] .  
Nunmehr sind die Ferien vortiber und der beginnende Herbst brachte uns die 
Aussicht auf neuen Kunstgenuss. Mit 1 .  Oktober haben die Theater-Vorstellungen 
wieder begonnen, und werden nunmehr ihren regelmăssigen Fortgang nehmen, und 
zwar nicht bloss in polnischer, sondem auch in deutscher Sprache. Wir werden also 
eine doppelte Btihne: eine polnische und eine deutsche besitzen. [ . . . ] Fi.ir die 
deutsche Btihne wurde eine ganz neue Gesellschaft berufen [ . . . ]"1 3 • 

Neubauer prăsentiert die neuen Schauspieler, unter denen auch Wilhelm 
Roman Cappilleri aus Wiedner Theater, der uns wegen des Bandes 
"Buchenblătter" so bekannt ist. Weiter in seiner Chronik vom 4. Oktober 1863 
schreibt der Herausgeber: "Herr Wilhelm Roman Cappilleri ist nicht bloss 
mimischer Ktinstler, sondem auch Dichter. Wir hatten Gelegenheit, ihn bei seinem 
seinem ersten Auftreten im J. 1 855 in Wien, wo er noch Student war, persănlich zu 

12 BZ, Nr. 9011 863, S. 3 .  
13 BZ, Nr. 1 09/1 863, S. 3-4. 
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sehen." Neubauer zttttert in seiner Chronik eine Zeitschrift aus Wien, 
"Theaterwelt" (Nr. 30 vom 9. August 1963, S. 4), wo man liber W. Cappilleri u. a. 
Iesen konnte: "Cappilleri ' s  eigene Gedichte besitzen, abgesehen van ihrer 
geregelten Form und schwungreichen Sprache jenen poetischen Geist, welcher 
sowohl auf Herz als Seele nachhaltig wirkt und fUr die Zukunft dieses Dichters das 
Beste hoffen lăsst". 

Bisher wurden die Theaterchroniken in der Zeitung in der Rubrik Bukowina, 
unter dem Titei Theater in Czernowitz ader Theater in Czernowitz wzter der 
Direction des Herrn Lucian Eysenbach geschrieben. Weiter wird die Rubrik in 
zwei geteilt, nămlich Die polnische Buhne und Die deutsche Buhne, und es werden, 
wie vorher, Informationen liber die Theaterstlicke (Titei, Verfasser, Inhalt), die 
Schauspieler und das Publikum eingeflihrt. Zu den Repertoirs gehăren sehr viele 
Dramen, originale Lustspiele und bearbeitete Versionen nach berlihmten Autoren 
(z. B. Maria Stuart, Der Ehemann vor der Thiire, Daphnis wzd Chloe, usw.). 

Neue Verănderungen treten in der Tătigkeit des polnischen Theaters ein: Hen 
Rapacki legte im Dezember 1 863 die Direktion der polnischen Blihne nieder. "Wir 
vermuthen - schreibt Neubauer am 1 1 . Dezember 1 863 - dass der Grund derselbe 
war, der auch Herrn v. Eysenbach zur Niederlegung der Direktion bewog: Mangel 
an Theilnahme und Unterstlitzung van Seite des Publikums"1�. 

Man lăsst aus den weiteren Zeilen ersehen, welche Schwierigkeiten die 
Schauspieler eigentlich hatten: "Da sich jedoch in gegenwărtiger Zeit, mitten im 
Winter - ohne Aussicht auf neue Engagements, die Gesellschaft, van welcher 
einzelne Mitglieder nicht fUr sich, sondern auch fi.ir ihre Familie zu sorgen haben, 
unmăgl ich auflăsen kann, ohne sich fi.ir lăngere Zeit einer peinl ichen Verlegenheit 
preis zu geben, so hat dieselbe beschlossen: die polnischen Vorstel lungen auf 
Grund eines Theilungsvertrages fortzusetzen". 

Neubauer sucht nach eine Antwort fi.ir die schwache Teilname an den 
Theatervorstellungen und macht in derselben Chronik vom 1 1 . Dezember eine 
interessante Darstellung des damaligen Czemowitzer Publikums: "Was ist nun der 
Grund des spărlichen Besuchs dieses Theaters van Seite des Publikums? Ist es etwa 
die neu eingefi.ihrte deutsche Blihne, welche hier nachtheilig wirkt? Wir glauben: 
nein, denn so viei wir mit eigenen Augen sehen, ist das Publikum im deutschen 
Theater - etwa 100 Personen ausgenommen - ein solches, welches die polnischen 
Vorstellungen im vorigen Jahre gar nicht besucht bat, also ein ganz eigenes, 
welchem eben nur die deutsche Bi.ihne ver-stăndlich ist. Die oben erwăhnten 100 
Besucher aber (Romănen, Deutsche, Armenier, Israeliten usw.) haben das 
polnische Theater so lange besucht, als keine deutsche Bi.ihne hier war; 
gegenwărtig teilen sie ihren Besuch in beide Bi.ihnen. - Diese erwăhnten 
Theaterfreunde der pol n i schen B i.ihne, wie gesagt - etwa 1 00 an Zahl,  dann der im 
vorigen Jahre vielfach ei ngeladcnc Zuzug vom Lande, beslehend aus 

• • uz. Nr. 1 37/ 1 863. s.  3 .  
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Gutsbesitzem, Păchtem, Privaten u. s. w. mit ihren Familien, endlich die Besucher 
aus der Mittelklasse und den unteren Volksschichten unserer Stadt (meist 
Ruthenen, Deutsche und Israeliten) - bildeten im vorigen Jahre das polnische 
Theaterpublikum, und lieferten fur die einzelnen Vorstellungen die beilăufige 
Durchschnittszahl van 160 Zuschauem". Neubauer klagt tiber den kărglichen 
Besuch der polnischen Bevolkerung selbst und fiigt schliesslich hinzu: "Wir 
wenden uns aber auch an alle tibrigen Theaterfreunde dieser Stadt, welche des 
polnischen ldioms măchtig sind, mogen sie was immer fUr eine Nation ader was 
immer fUr einem Stande angehoren, darnit sie wahrer Kunst, die ja unter allen 
Verhăltnissen, und in allen Sprachen und Lăndem doch immer nur Eine ist, ihre 
freundliche Theilnahme nicht versagen". 

Bis am Ende des Jahres 1863 hatten die beiden Btihnen im grossen Gaanzen 
befriedigende Ergebnisse. Am 19. Dezember wurden die Operette Meister 
Fortunio van Offenbach und die Posse Wiener Geschichten und am 2 1 .  Dezember 
Die Riiuber van Fr. Schiller aufgeftihrt. Dber die Vorstellung vom 26. Dezember 
(J . Nestroy' s  Lumpazivagabundus oder das liederliche Kleeblatt) wird u. a. 
geschrieben: "Die Răume unseres Theaters, welche die Weihnachtsfeiertage liber 
verschollen blieben, wurden am 26 d. M. wieder van Thalien freudig geoffnet, um 
unser kunstsinniges Publikum zum freundlichen Besuche einzuladen, welches auch 
in derartiger Menge der Einladung Folge leistete, dass das Haus in allen seinen 
Răumen tiberftillt war. [ . . . ] Die Darstellung war der Dichtung vollkommen 
wtirdig" und die Schauspieler wurden "durch lauten Beifall und sttirmischen 
Hervorruf' belohnt. 

Die Rubrik Theater in Czernowitz wird auch im III. Jahrgang 1 864 
fortgesetzt. Es werden die polnischen und deutschen Theaterstticke und 
Vorstellungen ausftihrlich prăsentiert, z. B .  Poszukuje sie nauczyciela (tibersetzt 
van Chrzanowski) und die polnische Verarbeitung des Lustpiels Pozegnanie 
Moldavii (Adie de la Moldova) van V. Alecsandri, Musik van Flechtenmacher. 
Hier ftihren wir ein Bericht Neubauers hinsichtlich der letzt erwăhnten Vorstellung 
ein: "Die beiden feineren Lustspiele waren uns bereits bekannt, und wir haben sie 
wiederholt, sowohl in polnischer als deutscher Sprache darstellen gesehen, aber -
wir gestehen es unverholen - nie so gut, wie an diesem Abende. Das 
Zusammenspiel war ein vortreftliches, und es gebtirt sămmtlichen beschăftigten 
Ktinstlern in der Durchftihrung ihrer Rollen unbedingtes Lob. [ . . . ] - Das Lied 
"Adie de la Moldova" wurde van Frau Modrzejewska in romanischer Sprache 
gesungen. Die Kiinstlerin erschien im romanischen Volkskostum (nattirlich van 
gewăhltem, feinem Schnitt und kostbarem Stoff) und war in demselben eine hochst 
interessante, ja ideale Erscheinung. Bei ihrem Erscheinen wurde sie mit Applaus 
empfangen, und nach vollendetem Liede ( das sie wiederholen musste) mehrere 
Male stiirmisch hervorgerufen. - Das Haus war nur schwach besucht"15• 

15 BZ, Nr. 9/ 1 864, S. 4. 
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Wie man sieht, hatten die polnischen Vorstellungen immer noch wenige 
Besucher, obwohl das Repertoire interessante Theaterstlicke einbezog: Die Ritter 
des Nebels (Verarbeitung aus dem Franzosischen van H.H. Danery und 
C.Bourget), Murzynka (Ubersetzung nach J.W. Ziegler), Glaganiarka Warszawska 
(Lebensbild in 1 Akt van St. Boguslawski) usw. Auch auf der deutschen Blihne 
wird Sehenswlirdiges gespielt: Ein armer Graf (Charaktergemălde in 2 Akten), 
Das Mădchen von Elifonzo (komische Oper in 2 Akten van Hirsch), Ein Wiener 
Freiwilliger (Lebensbild mit Gesang in 2 Aufziigen und 1 Vorspiel van A. Langer), 
Eine Tasse Thee (Lustspiel in 1 Akt nach dem Franzosischen van C. Neumann), 
Eglantine (Schauspiel in 4 Akten van Mautner). Die Ietzten zwei Stiicke werden 
als beliebte Repertoirestiicken des k. k. Hofburgtheaters in Wien bezeichnet. Dazu 
auch Verarbeitungen nach sehr beriihmten Opem wie z. B. Ernani (Trauerspiel in 
5 Akten). 

Schon am 8. Januar verklindigt Neubauer das Ankommen der rumănischen 
Schauspielergesellschaft unter der Leitung van Fanny Tardini : ,,Als interessante 
Neuigkeit haben wir unsem auswărtigen Lesern zu melden, dass van Mărz 
angefangen auch eine romanische Theatergesellschaft, unter der Direktion der Frau 
Fanny Tardini hier Vorstellungen geben wird. Die Zahl der letzteren soli auf 20 
fixirt, und soli der Direktion beziiglich des Ertrages bereits eine annehmbare 
Garantie geleistet worden sein"16• Die Vorstellungsreihe begann am 13 .  Mărz mit 
dem Schauspiel in 5 Akten Radu Calomfirescu. In der ersten Theatersaison hatte 
die rumănische Truppe 20 Vorstellungen und prăsentierte 30 Theaterstlicke; 
darunter seien hier erwăhnt: Chiriţa în laşi, Iaşii în carnaval (V. Alecsandri), Hoţul 
şi fanaragiul, Iancu Jianu, căpitan de haiduci (D. I. Anestin), Fata cojocarului 
(Demeter Milesko), Doi ţărani şi cinci cârlani (C. Negruzzi), Smeul nopţii 
(I. Nacu) usw. 

Es ist notig, hervorzuheben, dass Neubauer der Verantwortung bewusst war, 
die er als Verfasser van Theaterchroniken Ubernahm: als Journalist und 
Kulturmensch hielt er die Darstellung des Czernowitzer Theaterlebens als 
Erziehungsmittel des Publikurns fUr sehr wichtig. Um eine objektive Chronik einer 
gewissen kiinstlerischen polnischen, deutschen ader rumănischen Vorstellung zu 
schreiben, musste er die Sprache und ihre entsprechende Literatur kennen. In 
diesem Sinne schreibt er am 17.  Mărz Folgendes: "Wir haben nun in Czernowitz 
drei Blihnen: eine deutsche, eine polnische und eine romanische, und wenn wir 
recht untenichtet sind, sollen spăter auch noch einige Vorstellungen van der hier 
bei ihrer Abfahrt van Jassy durchreisenden italienischen Operngesellschaft 
gegeben werden. Genug Stoff, um einen armen Journalisten in Verlegenheit zu 
setzen, da er hier nolens volens liber Nacht immer einer anderen Nationalităt 
angehoren, eine andere Sprache verstehen, eine andere Literatur kennen muss. Sein 
einziger Trost und wohl auch seine einzige Hilfe ist es noch, dass alle diese 

16 BZ, Nr. 511 864, S. 3 .  
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wechselnden, in den Wermut unserer Zeit Tropfen der Freude giessenden 
Erscheinungen, der Kunst angehoren; der Kunst, die ja in allen Sprachen und 
Zonen nur Eine, und liberali derselben Gesetzmăssigkeit unterworfen ist. Es ist uns 
am Ende immer noch angenehmer, irgendeine der in der Bukowina gangbaren 
Sprachen fiir sich allein in der Kunst reprăsentirt zu finden [ . . .  ]"17• 

Die rumănische Theatergesellschaft erfreute sich eines zahlreichen Besuchs 
seitens des Publikums, was sich durch die grosse Anzahl der Rumănen in 
Czemowitz und dadurch, dass die Vorstellungen als nationale Kundgebungen 
betrachtet wurden, erklăren lăsst. Dazu trug auch die Tatsache bei, dass Fanny 
Tardini damals von einigen rumănischen Gutsbesitzerfamilien unterstlitzt war. 1 8  
Die Chroniken der rurnănischen Vorstellungen stellen diese als sehr erfolgreich dar 
und, wie gewohnlich, sie enthalten auch viele Angaben und Kommentare zum 
Inhalt. Wir flihren hier ein einziges Beispiel ein, wo Neubauer liber Chiriţa în laşi 
schreibt: "Wer den Geist des Plautus noch nicht kennen lemte, der konnte ihn an 
dem obigen Abende in Czemowitz liber die Bi.ihne wandeln sehn. Das war seine 
Phantasie und seine Sprache, das waren seine Sentenzen und sein Witz, das waren 
seine Gestaltungen und sein Dialog; - nur dass Zeit und Handlung um 2000 Jahre 
spăter fallen und die Gestalten statt der Tunika und Togga, Frack und Gehrock 
tragen. Wir wollen damit keineswegs sagen, dass etwa Aleksandri in der "Chiriza" 
den Plautus absichtlich nachgeahmt babe, nein; die "Chiriza" ist vom Anfang bis 
zu Ende ganz originell [ . . .  ] "Chiriza" - so modem sie in der Moldau auch ist, trăgt 
den Stempel der Plautischen Muse, ist vom Anfange bis zu Ende durchweht von 
altromischer Bi.ihnen-Manier. - Und von diesem Standpunkte allein muss man die 
"Chiriza" beurtheilen, wenn mao dem Dichter und dem Sti.icke gerecht werden 
will. Die satyrische Grandidee des Stlickes rechtfertigt sowohl den derben Witz, als 
auch die in der Heldin bis ins possenhaft-Lăcherliche getriebene Erscheinung der 
Karrikatur, und aus den Dialogen und Handlungen der Mitspielenden ergibt sich 
mehr als eine Moral fiir den aufmerksamen Zuhorer. - Zu bedauem war, dass der 
erste Auftritt wegen des beschrănkten Raumes unserer Blihne wiederholt fi.ir einige 
Sekunden leer blieb, weil die Wagen-Scene hinter den Coulissen vorging. Gespielt 
wurde durchwegs mit grossem Fleisse; auch die eingeflochtenen Gefange 
verdienen alle Anerkennung. Die Krone des Abends war Frau Dimitreaska (in der 
Titelrolle), welche die Chiriza mit echt italischer Lebendigkeit darstellte, und 
reichen Beifall emtete. Aher auch den i.ibrigen Darstellem, welche sămmtlich ihre 
Rollen sehr gut vertraten (namentlich wurde die Rolle des blOden Sohnes der 
Chiriza vortrefflich dargestellt) wurde fiir ihre Leistungen hăufig applaudirt. Das 
Haus war voll gedrăngt"1 9. 

Die Ankunft der vorher erwăhnten italienischen Opemgesellschaft in 
Czemowitz, ihre Schauspieler und Repertoiresti.icke werden von Neubauer wie 

17 BZ, Nr. 62/1 864, S. 3 .  
1 8  Teodor Balan, Die Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina 1825-1877, S. 8-9. 
19 BZ, Nr. 6611 864, S. 3 .  

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



5 1 2  Ştefănita-Mihaela Ungureanu 10 

varher prăsentiert und er erlaubt sich die Bemerkung: "Die Italienische 
Opemgesellschaft van J assy ist hier eingetraffen, und gedenkt demnăchst mehrere 
Varstellungen zu geben. Czemawitz hat nun tatsăchlich - wenngleich nicht 
dauemd - vier Theater, năhmlich ein deutsches, ein rumănisches, ein palnisches 
und ein italienisches. Es dlirfte in diesem Augenblicke wahl keine andere Stadt auf 
der Erde sich eines gleichen Reichtums an verschiedenen sprachlichen Blihnen zu 
erfreuen haben"20• 

Das erste grosse Vakal- und Instrumentalkanzert wurde am 29. Mărz im 
grassen Saal des neuen Hatels ,,Zum schwarzen Adler" unter der Direktian des 
Clarinett-Kanzertisten Carla Mirka veranstaltet. Das Pragramm enthielt "in zwei 
Abtheilungen acht Numrnem, van denen die grăssere Zahl Arien aus italienischen 
Opem [ . . .  ] .  Die Opem, aus denen flir das erste Kanzert Arien gewăhlt wurden, 
sind: Sonambula, Trovatore, Favoritin, u.a."21 • Das zweite Kanzert fand am 1 .  
April 1864 stau und das Pragramrn enthielt falgende Arien: Duett aus der Oper 
Der Barbier von Sevilla, Cavatine van Danizetti, Ramanze van Verdi, Cavatine 
aus Semiramis van Rassini, grasse Arie aus Nonna, Der Kameval von Venedig 
(Klarinett), Ramanze aus Don Sebastian van Danizetti, grasse Arie mit Char. 

Die bisher dargestellten Chraniken geben dem Leser den Eindruck, dass das 
Czemawitzer Theaterleben eine sehr reiche war. Der kunstlerische Angebat war 
zwar anziehend, aher es hiess doch nicht, das sich das Czemawitzer Publikum 
imrner bereit zeigte, diesen Angebat anzunehmen. Ausgenammen der Fali, wenn 
der Herausgeber es wărtlich ausdrtickt, kann man aus dem, was Neubauer schreibt, 
nur vermuten, welche finanzielle Sch

.
wierigkeiten die Theatergesellschaften 

eigentlich hatten. Hinsichtlich der Eysenbachs Schauspielergesellschaft war die 
finanzielle Lage anfanglich gut, aher er musste gegen die Kankurrenz der 
rumănischen Blihne kămpfen. Dazu kam nach die Tatsache, dass manche Klinstler 
eigene Schauspielertruppen grlindeten und sich selbst an die Bukawiner 
Landesbehărden mit dem Gesuch wandten, um Kanzessianen flir deutsche und 
palnische Varstellungen zu gewinnen. Dies geschah z. B. im Falle der Schauspieler 
Adalf Nadler ader Wilhelm Cappilleri. Der letzte beabsichtigte, eine "musikalisch
deklamatarische Akademie" in Czernawitz zu veranstalten und er bekam auch das 
Gutachten daftir2• Auf dieser Weise wurde Eysenbachs Ansuchen, auch im 
năchsten Saisan Varstellungen zu geben, abgewiesen und seine Theatergesellschaft 
blieb flir eine Zeit ahne Engagements. W. Cappilleri, der ahne Kanzessian die 
Leitung der Eysenbachs deutschen Blihne nur flir kurze Zeit tibernahm, bildete 
spăter mit den anderen Schauspielem eine eigene Theatergesellschaft, ging nach 
Galizien (Brody) und erhielt dart die Bewilligung, Varstellungen in deutscher 
Sprache zu geben23• In der Bukawina-Zeitung wird am 24. Juni eine "allgemeine 

20 BZ, Nr. 66/1 864, S. 4. 21  BZ, Nr. 68/1864, S. 3. 22 Teodor Balan, Die Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina 1825-1877, S. 50. 
23 Ebenda, S .  49. 
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Anzeige fUr Kunst und Literatur" a�s der "Wiener Theater-Chronik" veroffentlicht, 
wo liber den Erfolg Cappilleris als Dichter und Schauspieler in Brody geschrieben 
wird. 

Aus der Bukowina-Zeitung vom 1 .  Mai 1864 erfahren wir nur, dass Herr 
Eysenbach Ende April Czemowitz verlassen sollte: "Theater-Direktor Herr v. 
Eysenbach hat am Mittwoch Abends Czemowitz verlassen, und soli die Absicht 
haben, sich nach Wien zu begeben, um dort im Interesse des ihm unterstehenden 
Theaterpersonals Schritte zu machen. Die Direktion hat derselbe vorlăufig in die 
Hănde des Herm Wagener niedergelegt, und es wăre sehr zu wlinschen, dass den 
Vorstellungen, welche die Gesellschaft noch zu geben beabsichtigt, jene 
Theilnahme geschenkt werde, die derselben flir ihre gehabten Bemlihungen im 
vollsten Masse gebUhrt. Moge das theaterliebende Publikum, unsere Wiinscche zu 
den seinigen machen und durch recht zahlreichen Besuch die Erwartungen der 
Schauspielgesellschaft befriedigen"24• Die letzten Vorstellungen der Eysenbachs 
deutschen Theatergesellschaft fanden am 4. und 6. Mai 1864 statt: "Gegeben 
werden drei ausgezeichnete Lustspiele, Repertoirstlicke des Hofburgstheaters in 
Wien u. z. der «Hăssliche», Lustspiel in 1 Akt; Das hohe C und ein weiser Othello, 
ebenfalls Lustspiele in 1 Akt. Die zweite Vorstellung wird iibermorgen Freitag den 
6. Mai gegeben; zur Auffiihrung gelangt das gleichfalls im Burgtheater mit so 
vielem Beifalle aufgenommene Dr. Mautnerische Schauspiel Die Eine weint, die 
Andere lacht. 

Durfte schon die gute Auswahl der Stiicke an und fiir sich geeignet sein, an 
diesen beiden Abenden ein zahlreiches Publikum zu versammeln, so wir unserer 
Vermuthung, unserem Wunsche noch der Umstand zu Hilfe kommen, dass diese 
beiden V orstellungen, wahrscheinlich die letzten - also Abschiedsvorstellungen 
sein werden, die schon deshalb mehr Anziehungskraft haben sollten"25. 

Neuigkeiten liber die polnische Blihne erfahren wir aus derselben Chronik 
und zwar, dass diese ein Shakespeare-Fest veranstaltete: "Van der vorigen Woche 
haben wir noch nachzutragen, dass auch Czemowitz eine Shakespeare-Feier zu 
verzeichnen hat, die van der polnischen Gesellschaft durch Auffiihrung des 
Shakespeare' schen Stiickes der Kaufmann von Venedig in polnischer Obersetzung 
zur vollen Zufriedenheit durchgeflihrt wurde"26. 

Am 30. Mai gab die rumănische Theatergesellschaft ihre Abschieds
vorstellung am Ende des Spielsaisons. Neubauer lobt die Tătigkeit der 
Schauspielertruppe: "[ . .  ] in dem ganzen Auftreten und der Leitung, der Direktion 
dieser Biihne gibt sich sowie in dem Verhăltnis der Schauspieler untereinander und 
gegenliber der Direktion ein Anstand und ein Takt kund, der vollste Achtung 
verdient, und diese Truppe, ausser ihrer gediegenen Lestungen, flir die Zukunft hin 
und allerorten auf das Beste rekommandiert. [ . . . ] wir sind stolz darauf, dieselbe im 

24 BZ, Nr. 9911 864, S. 4. 
25 BZ, Nr. 10011864, S. 3. 
26 BZ, Nr. 1 0011864, S.  3. 
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September wieder bei uns sehen zu konnen. Die Vorstellung schloss unter einem 
nicht enden wollendem Applaus und einem wirklichem Blumenmeer, als das die 
Btihne mit Recht angesehen werden durfte'm. 

Nachdem Luzian Eysenbach Czemowitz verlassen hat, erhielt die Konzession 
flir die deutschen und polnischen Vorstellungen der Theaterdirektor Gustav 
Sinnmayer-Modrzejewski. Zusammen mit dem frtiher erwăhnten Schauspieler 
Adolf Nadler tibemahmen sie die Leitung der deutschen und polnischen Btihne. 
Am 16. Juni schreibt Neubauer: "Herr Gustav Modrzejewski hat vom hohen 
Bukowinaer Landesprăsidium die Zunzession zu Theater-Vorstellungen in 
deutscher und polnischer Sprache erhalten. Wir begrtissen hiemit einen Landsmann 
an der Spitze eines Untemehmens, flir dessen reele Leistung und gtinstigen Erfolg 
uns der ehrenwerthe Charakter des Untemehmens Btirgschaft leistet. Die artistische 
Leitung der deutschen Btihne tibemimmt der Regisseur und Schauspieler Herr 
Adolf Nadler. Derselbe, dem Publikum allgemein bekannt und bei jeder 
Gelegenheit ausgezeichnet, wird nach dem Muster gediegener Btihnen Alles 
aufbieten, mit seinen Kollegen und Landsmann der Landeshauptstadt ein Institut zu 
grtinden, welches den strengsten Anforderungen der Kunst sowohl, als den 
gerechten Erwartungen des P.T. Publikums in jeder Beziehung entsprechen wird. 
Indem wir die beiden Untemehmer vom Herzen begltickwtinschen, hoffen wir 
auch, dass die Bukowinaer ihren Landsleuten in diesem schwierigen Untemehmen 
liebevoll die Hand reichen werden". 

Eine polnische Theatergesellschaft kommt nach Czemowitz am 10. Juli 1 864 
unter der Leitung van Adam Milaszewski, Theaterdirektor van Lemberg und 
Krakau. Sie wird einige Vorstellungen geben und aus dem Neubauers 
Theatemachricht erfahren wir liber ein neues kupfemes Theatergebăude: "(Das 
polnische Theater) unter der Direktion des Herm Milaszewski aus Lemberg hat 
hier bereits mehrere Vorstellungen gegeben, welche sich des ungetheilten, 
wărmsten Beifalls van Seite der zahlreichen Theaterbesucher zu erfreuen hatten. 
Das ftir die Vorstellungen eigens aufgestellte kupfeme Theatergebăude mit 
Holzbedachung muss als sehr zweckrnăssig anerkannt werden, und dtirfte auch ftir 
Vorstellungen wăhrend des Winters zu empfehlen"28 • Diese polnische Gesellschaft 
spielte meistens Lustspiele, Volksschauspiele aber auch Dramen, wie z. B .  Haman 
und Esther - der Name des Verfassers wird nicht gegeben, nur wird es gesagt, dass 
das Drama ein Meisterwerk sei, das "durch seinen Inhalt europăischen Ruf erlangt 
hat". 

Gustav Modrzejewskis Gesellschaft bereitete die Răume des Sommer
theaters am Mehlmarkt vor, so dass dieses fUr die Spielzeit Oktober-November 
geeignet sein konnte: "Dasselbe ist zu diesem Zwecke vom Herm Direktor 
Modrzejewski entsprechend eigerichtet worden [ . . . ]"29• Die Eroffnung der neuen 

27 BZ, Nr. 1 2511 864, S. 4. 
28 BZ, Nr. 1 54/1 864, S. 3. 
29 BZ, Nr. 1 861 1 864, S .  3 .  
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polnischen BUhne fand am 2 .  Oktober mit den Lustspielen Barbara Zapolska van 
L. Dmuszewski und Indyana 1 Charlemagne (aus dem Franzosischen) statt. 
Insgesamt wurden bis Ende Dezember 1 864 interessante Theaterstlicke gespielt, 
wie z. B .  Victor Hugo' s Angelo, der Tyranne von Padua (Trauerspiel in 4 Akten),  
Dalila (dramatisches Werk in 6 Aufziigen), Hrabia Benjowski van Kotzebue u.a. 

Nach einer Reise nach Wien engagierte der Direktor Gustav Modrzejewski 
eine sogenannte "Operettengesellschaft". Aufgeflihrt wurden bis Ende des Jahres 
1 864 Lustspiele und Possen und auch Konzerte und ,,Benefize-Vorstellungen" van 
bekannten Opemsănger und -săngerinnen gegeben (z.B . Anna van Wierer, 

"grossherzogliche-hessische Hofoperasăngerin", sang Arien aus Trovatore, Das 
Mădchen von Elifonzo, Die Zaubergeige). 

Mit Hilfe des Barons Nikolaus Mustatza wurde Anfgang Dezember 1864 im 
Hotel ,,Moldavie" das Wintertheater eroffnet. Dort wurden deutsche, polnische und 
rumănische Vorstellungen prăsentiert, nachdem sich die Direktoren Gustav 
Modrzejewski und Fanny Tardini (wieder in Czemowitz angekomrnen) darliber 
einigten, Vorstellungen in verschiedenen Tagen der Wochen zu geben. Hier eine 
kurze Beschreibung des Wintertheaters: "Das Theater fasst eine grosse Zahl van 
Sperrsitzen, bat ein gerăumiges Parterre, zwei Stockwerke eleganter Logen, und ist 
auf das Geschmackvollste dekorirt. Treppen, Buffets, Logenzimrner, u. dgl. sind 
zweckmăssig, nett und bequem, und wenn abends das Ganze in reicher 
Beleuchtung erscheint, so wird der Besucher auf das Angenehmste iiberrascht"30. 

Der Direktor Gustav Modrzejewski erhielt eine neue Konzession fiir das 
ganze Jahr 1 865 und seine Gesellschaft setzte die Vorstellungen in deutscher und 
polnischer Sprache fort, aber wurde van der rumănischen Truppe stark konkurriert. 

Cronici teatrale în ziarul "Bukowina" al lui E.R. Neubauer (1) 

(Rezumat) 

Articolul redă aspecte ale vieţii cultural-artistice din Cernăuţi, concentrându-se asupra teatrului 
polonez, german şi românesc în primii doi ani de apariţie a ziarului "Bukowina" ( 1 862-1864). 
Redactorul acestui periodic, E.R. Neubauer, prezintă cu regularitate activitatea trupelor şi companiilor 
de teatru itinerante, descrie repertoriul acestora, informează cititorii asupra conţinutului pieselor 
prezentate, comentează jocul actorilor şi reacţia publicului. De asemenea, Neubauer face referire la 
eforturile de construire sau amenajare a unei clădiri adecvate pentru teatru şi Ia condiţiile în care se 
desfăşurau spectacolele artistice. Dincolo de relatarea cu caracter pur informativ, specifică 
gazetarului, descoperim intenţia redactorului E.R. Neubauer de a transmite cititorilor săi dragostea 
pentru teatru, în particular, văzut ca un mijloc de cultivare şi de emancipare, şi pentru literatură şi 
artă, în general . Alături de concerte şi serate muzicale, teatrul reprezintă, pentru perioada în discuţie, 
un puternic liant al comunităţii multilingvistice şi multiculturale din Cernăuţi. 

30 BZ, Nr. 2 1 3/1864, S. 3 .  
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DESTINUL UNUI GEN VITREG. 
MEMORIALISTICA BUCOVINEANĂ CONSACRATĂ 

SPA ŢIULill CONCENTRA ŢIONAR" 

VASILE 1. SCHIPOR 

Procesul de recuperare a memoriei şi a istoriei confiscate în perioada 
regimului comunist începe, programatic, în România după evenimentele din 1989. 

După această dată, raportarea la trecut capătă consistenţă treptat şi în 
Bucovina, printr-o emancipare a confruntării deschise, libere cu acesta, pentru 
restabilirea adevărului, ca preocupare, în primul rând, a societăţii civile în formare, 
ulterior ca preocupare a unor istorici. 

La Cernăuţi, almanahul "Ţara Fagilor", îngrij it de scriitorul şi publicistul 
Dumitru Covalciuc, manifestă, începând din 1992, un interes constant pentru 
cunoaşterea tragediei bucovinenilor sub ocupaţie sovietică, mai cu seamă din 
perioadele 1940-194 1 ,  1944-1953. Acesta publică mărturii ale supravieţuitorilor 
Gulagului sovietic, tabele cu victimele represiunii staliniste, întocmite pe localităţi, 
precum şi creaţii din "folclorul deportării", inaugurând o nouă direcţie în cercetarea 

. ştiinţifică din Bucovina. 
În partea de sud a Bucovinei, inclusă astăzi în judeţul Suceava, preocupările 

pentru cunoaşterea adevărului despre Gulag încep mai târziu. Teme ce ţin de istoria 
recentă, precum refugiul, exilul, deportările în U.R.S.S. şi în Bărăgan, rezistenţa 
armată anticomunistă, revoltele ţărăneşti din 1949, închisorile comuniste nu pot fi 
găsite în preocupările instituţionalizate din viaţa provinciei timp de aproape 15  ani 

• Comunicare susţinută în cadrul Celei de a XIV-a sesiuni anuale de referate şi comunicări 
ştiinţifice a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române-Filiala Iaşi, cu 
tema 

"
Frontiere şi identităţi în spaţiul românesc în epocile modernă şi contemporană", Rădăuţi, 9-10  

septembrie 2006. Propunându-şi reabilitarea adevărului despre istoria recentă a Bucovinei şi 
promovarea unor autori bucovineni necunoscuţi încă publicului larg din România ori pe nedrept 
marginalizaţi, comunicarea este prezentată, de asemenea, şi în cadrul unor reuniuni ştiinţifice, 
organizate şi în alte localităţi din Bucovina ori cu participarea bucovinenilor: Simpozionul ,,Zilele 
Culturii Siretene", ediţia a XV-a, Siret, 22 septembrie 2006; Simpozionul internaţional "Glasul 
Bucovinei", Cernăuli (Ucraina), 3 noiembrie 2006, organizat în cadrul Salonului Internaţional de 
Carte Românească, ediţia a V-a, Cernăuţi, 30 octombrie-4 noiembrie 2006, Luna Bucovinei (laşi, 26 
noiembrie 2006). 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 5 17-546, Bucureşti, 2007 
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(proiecte de cercetare individuale şi în echipă, manifestări ştiinţifice). În acest efort 
de recuperare a memoriei confiscate de regimul comunist se disting, în primul rând, 
câţiva ziarişti curajoşi. Ei sunt singurii care, timp de un întreg deceniu, caută 
supravieţuitori, îi intervievează, folosesc documente referitoare la procesele 
politice şi detenţie, publică reportaje-anchetă şi documentare în ziarele din 
provincie. Câţiva scriitori, foşti deţinuţi politici, care au cunoscut direct ororile din 
spaţiul concentraţionar al regimului comunist, cu ajutorul unor apropiaţi (ziarişti, 
medici, preoţi, profesori) îşi publică lucrările (versuri, povestiri, amintiri), care 
apar, cu mari sacrificii, în tiraje mici şi în condiţii modeste. 

În Bucovina, cercetarea ştiinţifică programatică a represiunilor regimului 
comunist începe doar după anul 2000. În acest cadru, lucrarea Bucovineni în spaţiul 
concentraţionar al regimului comunist, pe care o publicăm în ,,Analele Bucovinei", 
anul Xill, nr. 2, 2006, face parte dintr-un proiect de cercetare iniţiat în anul 2004. 
Din acelaşi proiect face parte şi studiul Bucovinenii în spaţiul concentraţionar al 

regimului comunist. Martiri, martori şi mărturii, publicat în 20061 şi reprezentând 
o "panoramare" a literaturii Gulagului şi a lucrărilor despre Gulag apărute în 
Bucovina, în contextul proceselor şi fenomenelor din societatea românească, în 
cadrele căreia se consumă drama bucovinenilor. Partea propriu-zisă a lucrării 
Bucovineni în spaţiul concentraţionar al regimului comunist este un dicţionar 
biografic. Bucovinenii identificaţi pe baza cercetării de arhivă şi bibliotecă sunt 
prezentaţi în ordine alfabetică, cu date esenţiale de fişier biografic, referinţe şi surse 
bibliografice. Cele câteva sute de nume şi destine din Bucovina, identificate astfel 
până acum şi înregistrate în acest instrument de lucru, ilustrează dimensiunea 
fenomenului de rezistenţă anticomunistă, precum şi politica planificată de 
distrugere a societăţii civile din România. Impresionează, în primul rând, 
activitatea şi destinul dramatic al partizanilor din grupurile de rezistenţă 
antisovietică şi anticomunistă. Impresionează, de asemenea, numărul mare de 
ţărani împuşcaţi, arestaţi, anchetaţi, torturaţi şi deportaţi (în U.R.S.S. şi în 
Bărăgan), numărul mare de elevi, studenţi, funcţionari, militari, învăţători, 
profesori, preoţi, avocaţi, judecători, medici, ingineri, oameni politici. În multe 
cazuri, din ariditatea informaţiilor - lacunare, cât timp accesul cercetării este 
drastic îngreunat de o legislaţie complicată şi de proceduri anevoioase, de lipsa 
finanţării pentru cercetarea sistematică de arhivă - capătă relief biografii 
impresionante şi destine tragice2. 

1 Bucovineni împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, Ediţie îngrijită, studiu 
introductiv şi note de Marian Olaru, Prefaţă de Dimitrie Vatarnaniuc, membru de onoare al Academiei 
Române, Postfa�ă de Vasile 1. Schipor, Indice de nume de Rodica la�encu, Suceava. Editura 
Uni vcrsitâţi i "Şlefan cel Mare", 2006, p. 249-320. 

2 Vezi şi Vasile 1. Schipor. Bucovineni fn spuţiul concentraţiorwr al regimului r.nmunist, în 
"Analele Bucovinei", unul XIII, nr.  2, 2006. 
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Cea dintâi lucrare consacrată calvarului românilor bucovineni din veacul 
trecut aparţine lui Dumitru Nimigeanu\ ţăran din Tereblecea, deportat, în 1 3  iunie 
194 1 ,  împreună cu familia sa în Kazahstan şi Siberia4• rhlmitru Nimigeanu 
evadează · din lagăr, după şase ani, revine la Tereblecea, de unde trece frontiera în 
România, ajungând în Banat, la rudele sale aflate în refugiu. De aici fuge în 
Iugoslavia, cunoaşte iarăşi viaţa din lagărele de muncă şi , în ziua de 2 1  ianuarie 
1950, ajunge în Lumea Liberă, la Triest. În 19  martie 195 1  pleacă spre Australia, 

3 Primele lucrări din România (versuri, eseuri, articole, interviuri), care denunţă tragedia 
poporului român sub regimul dictaturii proletariatului, aparţin .,clandestinilor". Textele lor ajung în 
Occident, după 1 948, sub diverse pseudonime: Valeriu Anghel, Ion Stegaru, Onofrei Puşcăriaşul, 
Gheorghe Cântăreţu. În 1952, Victor Buescu publică la Lisabona volumul Din poezia rezistenţei 
româneşti de Ion Stegaru şi Poeme din închisoare de Onofrei Puşcăriaşul. În 1952, revista .,Gânduri 
libere" (Paris) publică patru poeme clandestine, semnate de Gheorghe Cântăreţu. Unul dintre 
.,clandestini" este poetul avangardist Victor Valeriu Martinescu. Născut în 1910, avocatul Victor Valeriu 
Martinescu trimite la Paris, în 1950, un manuscris cu versuri intitulat România, ţara mea. Sub 
pseudonimul Haiduc, acesta se publică, prin îngrijirea lui Virgil lerunca, în colecţia .,Caiete de dor" 
(Paris), nr. 10, noiembrie 1956, într-un număr consacrat integral, cu 26 de pagini, stâmind mare vâlvă în 
Occident. Poemele sale se publică şi în diverse periodice: ,,Fapta" (Madrid), nr. 8--10, ianuarie 1957, 
p. 1 1 ,  ,,America" (Cleveland-Ohio), nr. 1 9, 7 martie 1957, p. 1 .  Securitatea reuşeşte să-I identifice pe 
autor în 1957, când soţia acestuia îi destăinuie unei prietene cine se ascunde sub misteriosul pseudonim. 
Arestată şi supusă presiunii, aceasta mărturiseşte adevărul şi la Securitate. Victor Valeriu Martinescu 
este ridicat de pe stradă şi dus la Securitate. Aici este bătut în timpul anchetei. Înainte de pronunţarea 
sentinţei, preşedintele completului de judecată îi dă să pipăie una dintre probele dosarului de acuzare: 
volumul publicat în limba engleză, The Romania, my Country, după care pronunţă condamnarea sa la 
moarte. Victor Valeriu Martinescu este ţinut patru săptămâni în camera condarnnaţilor Ia moarte, camera 
zero, de Ia penitenciarul Jilava, după care, în primăvara anului 1960, pedeapsa îi este comutată în 
.,muncă silnică pe viaţă". Poetul este eliberat în 1964, cu Decretul de graţiere 41 1 .  Vezi Cicero ne 
Ioniţoiu, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar, VI (M), Lucrare 
revizuită de dr. Mihaela Andreiovici, Bucureşti, Editura Maşina de Scris, 2004, p. 1 24; Vasile Blănaru
Flamură, Cazaciocul groazei din Valea Piersicilor. 804 de zile şi nopţi în lanţurile morţii, Bucureşti, 
Editura Sepco SRL, Colecţia .,lconar", 1996, p. 436-447, 454-461 ; Florin Manolescu, Enciclopedia 
exilului literar românesc, 1945-1989. Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii, Bucureşti, Editura 
Compania, 2003, p. 1 19, 175-178. Mai menţionăm aici, totodată, cartea Au commencement erait la fin 
[La început a fost sfârşitul], publicată de Adriana Georgescu-Cosrnovici, la Paris, în 195 1 .  Avocat, 
reporter la mai multe periodice ale vremii, secretar particular al generalului Rădescu, Adriana 
Georgescu-Cosmovici este arestată în iulie 1945, implicată într-un proces şi torturată pentru a depune 
mărturii false. Cu ajutorul unui ofiter al Misiunii Britanice, reuşeşte să evadeze din spitalul închisorii şi 
să se refugieze, în 1 948, în Franţa Cartea sa prezintă experienţa trăită în închisorile comuniste, fiind cea 
dintâi mărturie românească pe această temă. Mărturiile sale se publică, fără semnătură, şi în periodicul 
,,La Nation Roumaine", Paris, nr. 8 1 ,  1 ianuarie 1952. Traducerea în limba franceză: Claude Pascal 
[Monica Lovinescu]. Cartea se tipăreşte în România în 1992, sub egida Editurii Humanitas, şi în 1 999 de 
către Fundaţia Culturală .,Memoria". 

4 Din Tereblecea au fost deportate 88 de familii. Din cele 236 de persoane deportate ( 102 
copii, din care au supravieţuit 64, 1 2  bătrâni peste 70 de ani, dintre care nimeni nu a supravieţuit), 43 
de persoane sunt din neamul Nimigean. Acestea au fost deportate în lagărele din Siberia, Kazahstan şi 
Onega. Cei mai mulţi au murit acolo, din cauza foamei, frigului şi a condiţiilor inumane de muncă. 
Dintre cele 236 de persoane deportate din Tereblecea, au murit în lagărele din Siberia 165 iar în 
Kazahstan 14. Vezi şi Cicerone Ioniţoiu, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, 
ucişi. Dicţionar, VII (N-0), 2005, p. 1 34-135. 
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unde se stabileşte împreună cu soţia şi fiica sa. Dumitru Nimigeanu este, aproape o 
jumătate de veac, singurul autor bucovinean al unei cărţi despre Gulag: Însemnările 
unui ţăran departat f!in Bucovina, tipărită la Paris, în 19585, Londra, 19606 şi 
Timişoara, în 19937• Însemnările unui ţăran departat din Bucovina reprezintă "un 
document istoric, nu o operă de imaginaţie literară", căutând "drumul către inimile 
fraţilor din America, în numele părinţilor, al fraţilor de sânge şi al prietenilor dragi 
rămaşi [ . . . ] în satele martirizate din Basarabia, din Bucovina, din Transilvania şi de 
pretutindeni": , ,Această carte este mărturia unui om despre pătimirea milioanelor 
de fiinţe omeneşti smulse de la vetrele lor şi deportate, pentru a fi distruse, departe 
de ochii lumii civilizate, în gheţurile Siberiei, în pustiurile Mongoliei, în pădurile 
sălbatice ale Uralilor sau în minele nopţilor eterne de moarte înceată din bazinul 
Donului"8 • Însemnările autorului din cele două capitole ale cărţii, Drumul în robie, 
p. 23-1 13  şi Zori de libertate, p. 1 15-157, precum şi corespondenţa din Anexe, 
p. 161-172, se constituie într-un "document cutremurător de viaţă", cuprinzând "un 
capitol de istorie care sângeră şi azi ca o rană deschisă"9• Capitole din Însemnările 
unui ţăran departat din Bucovina se publică, totodată, în ,,America", Cleveland
Ohio ( 1959), ziar al exilului românesc, care, după instaurarea comunismului în 
România, "a luptat contra sclaviei în care a fost târât poporul român"10• 

5 Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui ţăran departat din Bucovina, cu o prefaţă de Grigore 
Nandriş, Paris, Editura Fundaţiei Regale Universitare Carol I, 1958. 

6 Dumitru Nimigeanu, Hell Moved Its Border, Versiune în limba engleză de Margaret Aull 
[Mabel Nandriş], London, Blandford Press, 1960. 

7 Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui ţăran departat din Bucovina, Prefaţă de Grigore 
Nandriş, Ediţie îngrijită de Ştefan Munteanu, Timişoara, Editura de Vest, 1993. 

8 Grigore Nandriş, Să nu-i uităm!, în volumul citat la nota 3, p. 19, 20. 
9 Ştefan Munteanu, Cuvânt introductiv la noua ediţie, p. 5. 
1° Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar românesc, /945-1989. Scriitori, reviste, 

instituţii, organizaţii, Bucureşti, Editura Compania, 2003, p. 45, 47. Nu putem să nu precizăm aici, 
totodată, faptul că Occidentul cunoaşte ,.adevăratul chip al infernului roşu" ceva mai târziu, prin 
intermediul scrierilor din samizdat referitoare, printre altele, şi la deportări, viaţa din lagărele de 
muncă, denunţuri, deţinuţi şi tortură, crime etc. Lucrarea istoricului britanic Robert Conquest, Marea 
Teroare, se publică în 1 970 în limba franceză, în 1 97 1 ,  în ediţie engleză şi, în 1972, în ediţie rusească 
(la Florenţa), rărnânând o vreme "singura relatare istorică completă" privind epurările staliniste din 
anii '30, o ,.veritabilă biblie a istoriei stalinismului sovietic". Lucrarea dezvăluie, deopotrivă, 
rădăcinile şi arhitectura Terorii, asaltul acesteia asupra societăţii sovietice. supliciul naţiunilor 
oprimate, viaţa deţinuţilor şi ,.economia sclavagistă" din ,.imperiul deportărilor", precum şi 
cutremurătoarea ,.moştenire a Terorii" din perioada postbelică. Vezi Robert Conquest, Marea 
Teroare. O reevaluare, Traducere din engleză de Marilena Dumitrescu, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1 998. ,.Literatura dezumanizării" sau ,.proza realistă despre Gulag" este cunoscută în 
Occident, începând cu anul 1 975, prin publicarea mai multor cărţi, dintre care unele sunt adevărate 
capodopere: Alexandre Soljenitsyne, Le chene et le veau. Esquisses de la vie litteraire, Paris, Suei!, 
1 975 (ediţia în limba română, Viţelul şi stejarul. Însemnări din viaţa literară, voi I-11, Traducere de 
Maria şi Ion Nastasia, Bucureşti, Editura Humanitas, 2002); Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir. 
Souvenirs, voi. I-III, Paris, Gallimard, 1973-1975. Ediţia în limba spaniolă, Madrid, 1 984. În limba 
română, Fără speranţă. Memorii. Cartea întâi, Traducere, note şi indice de Nicolae Iliescu. Postfaţă 
de Livia Cotorcea, Iaşi, Editura Polirom, 2003; Evguenia S. Ghintsbourg, Le Vertige [Vertijul] . Paris, 
Seuil, 1980 şi Le ciel de la Kolyma [Cerul KolîmPi] , Paris, Seuil, 1 980; Varlam Shalamov, Kolyma. 
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Din perioada regimului comunist provine şi "mărturia zguduitoare privind 
prezenţa românească în Arhipelagul Gulag" a Aniţei Nandriş-Cudla din satul 
Mahala-Cernăuţi, ţărancă înzestrată cu "un har ales al povestirii". Manuscrisul 
cărţii a fost încredinţat fiului său, doctorul Gheorghe Nandriş din Sibiu, în 1982, şi 
se tipăreşte sub titlul 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 199 1 ,  1 84 p. Cartea, "o capodoperă spontană şi naivă a deportării" 1 1 , 
este premiată de Academia Română în 1992 şi tradusă în 1998 în limba engleză12• 
În 2006, la Editura Humanitas, apare ediţia a II-a revăzută şi adăugită, cu titlu 
modificat: Amintiri din viaţă. 20 de ani în Siberia, 288 p. Cartea Aniţei Nandriş
Cudla se bucură de un statut privilegiat, datorită publicării sub egida unei edituri de 
prestigiu, fiind singura scriere bucovineană despre Gulag reţinută de exegeza 
naţională, mai cu seamă în ultimii ani. 

Cartea Aniţei Nandriş-Cudla este "o insolită compunere", "de o duioşie 
molcom bucovineană", "o rememorare a faptelor cu o uimitoare precizie a 
detaliilor"13• Ca şi Elisabeta Rizea, Aniţa Nandriş-Cudla reprezintă "un model de 
eroism al rornâncelor care au străbătut comunismul": "În felul ei, însă la persoana 
întâia, Aniţa Nandriş-Cudla îşi scrie o a sa De bello gallico, un reportaj al unei 
expediţii obligate, notând trecerea prin vaste teritorii, întâlnirea cu mari grupuri 
umane, vicisitudini, încercări ale vieţii, speranţa şi credinţa hrănindu-se reciproc. 
[ . . .  ] Victimă în toate a unei ideologii blestemate, [ea] are necruţarea ca nici măcar 
să nu-i pomenească numele. În cea mai teribilă scriere în limba română despre ce a 

Recits de la vie des camps, voi. I-II, Paris, Fran�ois Maspero, 1 980 (ediţia în limba română, Povestiri 
din Kolîma, Traducere, tabel cronologic şi note de Ioanichie Olteanu, Prefaţă de Ion Ianoşi, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1993); Alexandre Soljenitsyne, L'Archipel du Gulag, 1918-1956. Essai 
d'investigation litteraire, voi. I-III, Paris, Seil, 198 1-1982 (ediţia în limba română, Arhipelagul 
Gulag, 1918-1956. Încercare de investigaţie literară, voi. I, Traducere, note şi tabel cronolog de 
Nicolae Iliescu, Postfaţă de Alexandru Paleologu; voi. Il, Traducere de Ion Covaci; voi. III, 
Traducere, note şi tabel cronologic de Nicolae Iliescu, Postfaţă de Ion Vasile Şerban, Bucureşti, 
Editura Univers, 1 997-1998) şi CEuvres I - Le premier cercle, Il - Le pavillion des cancereaux, Paris, 
Fayard, 1982 (ediţia în limba română, Pavilionul canceroşilor, Traducere de Maria Dinescu şi Eugen 
Uricariu, Bucureşti, Editura Albatros-Editura Universal Dalsi, 1997); Vassili Grossman, Vie et destin 
[Viaţă şi destin], Paris-Lausanne, 1983. Pentru toate acestea vezi şi Ruxandra Cesereanu, Gulagul în 
conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste. Eseu de 
mentalitate, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, Colecţia Plural M,  2005. 

1 1  Ruxandra Cesereanu, op. cit., p. 364. 
12 Academia Română îi acordă cărţii Premiul "Lucian Blaga" în 1 992, recunoscând valoarea 

sa de "document istoric" şi apreciind, în acelaşi timp, calităţile de ,jurnal literar" scris "într-un stil 
sobru de povestitor popular, trădând chiar de la prima propoziţie o filosofie ţărănească sănătoasă", 
conf. Ştefan Hostiuc, O ţărancă din nordul Bucovinei premiată de Academia Română, în "Glasul 
Bucovinei", Cernăuţi-Bucureşti, anul 1, nr. 3, 1994, p. 1 72-174. Articolul referitor la acest eveniment 
cultural se republică în volumul Ion Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina, Ediţie îngrijită şi 
prefaţată de Gh. Nandriş, Sibiu, Casa de Presă şi Editură "Tribuna", 2001 ,  p. 403-405; Aniţa Nandriş
Cudla, Twenty Years in Siberia, Traducere de Mabel Nandriş, London, 1998. 

13 Vezi Ion Papuc, Româncele în comunism, în "Convorbiri literare", serie nouă, Iaşi, anul 
CXL, nr. 8 ( 1 28), august 2006, p. 1 02-106. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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fost comunismul în realitatea lui istorică, cuvântul acesta care îl denumeşte nu este 
scris nici măcar o singură dată"14• 

Literatura bucovineană consacrată spaţiului concentraţionar al regimului 
comunist se îmbogăţeşte după 1989 cu noi lucrări de memorialistică. În ordinea 
publicării lor în volum acestea sunt: Ilie Popescu, Ion Cozmei, Drumul spre 
Golgota, Iaşi, Editura Moldova, 1994; V. Blănaru-Flamură, Cazaciocul groazei din 
Valea Piersicilor. 804 zile şi nopţi în lanţurile morţii, Bucureşti, Editura Sepco 
SRL, Colecţia "Iconar", 1996; George Ungureanu, Camera Zero, Timişoara, 1998; 
Vasile Lazăr, Şase ani în infern, cu un Cuvânt înainte de praf. Vasile Precop, 
Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Teodor M. Gherasim, Astride Two Worlds 
[Călare pe două lumi] , Tigard-Oregon, L.D. Press, 2000; Aspazia Oţel Petrescu, 
Strigat-am către Tine, Doamne . . .  , Bucureşti, Editura Fundaţiei Buna Vestire, 2000 
(Ediţia a 11-a, Botoşani, Editura Axa, 2004); Filaret N. Toma, Pe drumul pavat cu 
ghimpi. Amintiri, Suceava, Editura Lidana, 2005; Vasile S. Cârdei, Visuri şi 
temniţe. Memorii, Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia Culturală Biblioteca 
"Mioriţa", 2006; Victor Leahu, "Starţun ". Între temniţă şi veşnicie (2006). Tot aici 
trebuie cuprinse şi mărturisirile lui Gavrilă Vatamaniuc, tipărite în lucrarea lui 
Constantin Hrehor, Muntele mărturisitor. Anii rezistenţei-anii suferinţei, Iaşi, 
Editura Timpul, 2002, precum şi mărturisirile lui George P. Motrescu, publicate de 
Marian Olaru mai întâi în săptămânalul "7 zile bucovinene", într-un serial alcătuit 
din 2 1  de episoade15, şi apoi în volumul Bucovineni împotriva comunismului: 
Fraţii Vasile şi George Motrescu16, în care se tipăreşte şi Jurnalul partizanului 
Vasile Motrescu. 

14 Ibidem, p. 106. Din observaţiile autorului mai reţinem o precizare ce vizează perspectiva de 
interpretare a acestei capodopere bucovinene: "Cel mai patetic Pohod na Sibir" cândva, într-un viitor 
îndepărtat, "se va citi exclusiv ca o explorare a suferinţei omeneşti şi nu ca o carte despre ororile 
comunismului, cum o receptăm noi astăzi" (p. 1 06). Ca şi însemnările lui Dumitru Nimigeanu. 
autoarea reliefează mecanismul terorii, viata în spaţiul concentraţionar şi strategiile de supravieţuire 
ale românilor bucovineni deportaţi. Destinul Aniţei Nandriş-Cudla "este emblematic pentru 
colectivitatea bucovinenilor departati masiv în 1 940": "Pitorescul primitiv şi naiv" al mărturisirilor 
sale - remarcă Ruxandra Cesereanu - .,seamănă cu picturile lui Rousseau-V arneşul, dar transpuse în 
peisaj siberian". În cartea sa, figura deportatului reprezintă "un destin prototipal", soarta sa 
.,depăşindu-şi individualitatea şi sintetizând un destin colectiv": "[vită parcă dintr-o tragedie greacă 
uitată sau dintr-o epopee, voinţa indestructibilă şi dârzenia deportatei sunt încununate de o credinţă 
puternică. [ . . . ] Suflet aproape mistic, Aniţa Nandriş-Cudla nu luptă împotriva destinului decât dacă-! 
simte pe Dumnezeu alături. Tonul este apocaliptic, toate clipele vieţii sale fiind narate în conformitate 
cu credinţa cu care se zideşte interior. Deportarea este văzută ca o sclavie multi formă. [ . . .  ] 
Simplitatea credinţei, cuvioşenia unui suflet călit la moarte şi delicateţea sunt armele sale de 
apărare"14. Suflet simplu, înrudit în memorialistica românească a Gulagului doar cu "impetuoasa 
Elisabeta Rizea" 14, prin "aceeaşi plămadă rustică", Aniţa Nandriş-Cudla "recunoaşte trei sentimente 
care i-au însufleţit şi alimentat rezistenta în exilul siberian: patriotismul, credinţa creştină şi iubirea de 
clan" (vezi Ruxandra Cesereanu, op. cit., p. 1 17, 92, 155-156, 257). 

15 Marian Olaru, Destin românesc. Il. Un fost luptător anticomunist se destăinuie, în "7 zile 
bucovinene", Rădăuţi, anul III, nr. 102, 3-9 octombrie 2002 - anul IV, nr. 1 25,  20--26 martie 2003 . 

16 Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Marian Olaru, Prefaţă de D. Vatamaniuc, m. o. 
al Academiei Române, Postfaţă de Vasile 1. Schipor, Indice de nume de Rodica Iaţencu, Suceava, 
Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2006, p. 127-167. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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După cum lesne se poate observa, în Bucovina, memorialistica spaţiului 
concentraţionar al regimului comunist şi detenţiei se publică târziu. Lucrarea lui 
Ion Nistor, Amintiri din închisoare, ilustrează poate cel mai bine destinul vitreg al 
genului şi asumarea temei, aici, ca domeniu fertil de cercetare17. 

Dintre memoriile bucovinenilor, publicate parţial ori în volume de documente, 
câteva merită menţionate. Cele semnate de Ilie Ilisei şi Ioan D. Popescu18 ad.uc 
mărturii despre un veac sângeros, în care oamenii înfruntă împreună teroarea istoriei 
şi reuşesc să-şi păstreze omenia prin iubire, respect şi solidaritate. Memoriile 
Marioarei Cenuşă, publicate de Mihai Rădulescu într-un volum de documente19 şi 
intitulate Începutul amarului, cuprind "amintiri din viaţa de fugar şi din cea de 
victimă a unor torturi şi umiliri inimaginabile", învederând un 

"mare prozator realist" 
provenit dintr-o "civilizată specie de ţăran bucovinean"20. Amintirile lui Cozma 
Pătrăucean, publicate tot aici2 1 , cuprind "documente înduioşătoare sau înfricoşătoare 
asupra existenţei în munţi a fugarilor din faţa răzbunării comuniste", salvate 

"
din 

dragoste pentru recuperarea istoriei contemporane a neamului nostru şi din iubire 
pentru spiţa bucovinenilor, care mulţi eroi a[u] dat în lupta lor rară şansă, nici 
nădejde, împotriva ruşilor şi a comunismului'm. 

Trebuie menţionate, de asemenea, amintirile publicate în diverse periodice de 
Dumitru Oniga: Domnul Drescher, în ,,Memoria". Revista gândirii arestate, 
Bucureşti, anul XI, nr. 2 (3 1 ), 2000, p. 124-129; Mott nu trădează, anul XI, nr. 4 
(33), 2000, p. 73-8 1 ;  Nichifor Crainic, idem, anul XV, nr. 4 (49), 2004, p. 99-102; 
O, brad frumos . . . , idem, anul XIV, nr. 3-4 (44-45), 2003, p. 24-26; Părintele 
Juncu, idem, anul XII, nr. 2 (35), 2001 ,  p. 52-57; Poezie şi destin: Radu Gyr, în 
,,Bucovina literară", serie nouă, Suceava, anul XV, nr. 9 ( 175), septembrie 2005, 
p. 30-3 1 .  Memorialistica publicată aici oferă cercetării ştiinţifice informaţii preţioase, 
având, în acelaşi timp, calităţi artistice alese, ce învederează şi un prozator înzestrat 
cu o memorie prodigioasă, cultivată în anii grei de detenţie, instruit, sensibil, 
elegant şi talentat. Dumitru Oniga pregăteşte pentru tipar un volum cu amintirile 
sale din detenţie, Unne. Lacrimi, sânge şi monninte. Un fragment din mărturisirile 
lui George Ungureanu se publică în periodicul ,,Memoria'm. Sub acelaşi titlu, 

17 Tipillite, pentru prima oară, de Doina Alexa în volumul Maramureş, vatră de istorie milenară, 
Cluj-Napoca, Editura ,,Dragoş Vodă", 1997, p. 179-190. Textul se publică ulterior în ,,Memoria", 
Bucureşti, anul XII, nr. 1 (34), 2001 , p. 43-51 .  Amintirile din închisoare ale istoricului bucovinean Ion 1. 
Nistor au fost ignorate mai bine de un deceniu la Rădăuti tocmai de 

"
universitatea liberă" care îi poartă 

numele. Acum, cei interesaţi pot găsi textul amintirilor din anii detenţiei sale politice şi în Ion 1. Nistor, 
Istoria românilor, voi. II, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2003, p. 547-555. 

1 8 nie Ilisei, Şi eu am fost martor; Ioan D. Popescu, Ocrotitoruljidanilor, în volumul Dosarele 
suferinţei, Suceava, Grupul Editorial Muşatinii-Bucovina Viitoare, 1 999, p. 7-85, 87-1 89. 

19 Mihai Răduleascu, IA capătul iadului. Mărturii şi documente, Bucureşti, Fundatia 
"Gheor§he Manu", 2004, p. 1 1 8-164. 

0 Ibidem, p. 1 16. 
2 1  Ibidem, p. 1 66-1 88. 
22 Ibidem, p. 1 65-166. 
23 George Ungureanu, Camera Zero, în "Memoria", anul VI, nr. 14, 1 995, p. 1 6-1 9. 
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Camera Zero, acestea apar mai târziu, în volum, la Timişoara ( 1998) şi reprezintă 

"un document zguduitor, care acuză regimul comunist de crimă împotriva 
naţiunii"24. 

Toate aceste scrieri cuprind mărturii ale detenţiei politice, în care Gulagul, ca 
noţiune-efigie, "emblematic-simbolică, semnificând spaţiul prototipal al detenţiei 
comuniste sub toate formele ei: lagăr de muncă, închisoare, colonie, exil, 
departare", ultimele două tot "o formă a Gulagului, chiar dacă nu sunt legate direct 
de încarcerare"25, apare descris direct. Aceste amintiri, ca "scriituri nonficţionale", 
aparţin "literaturii suferite", adică trăite, constituindu-se într-un "gen hibrid" situat 
între literatură şi istorie. Ca "literatură de frontieră", "paraliteratură", "literatură 
rară ficţiune", "literatură secundă"26, aceste scrieri ar defini "un tărâm al nimănui, 
neputându-se stabili procentual cât din memorialistică reprezintă istorie şi cât 
literatură". Ele prezintă "infernul concentraţionar" prin mărturii directe, sunt fruste, 
au un grad sporit de subiectivitate, preferă distincţiile tranşante şi culorile alb
negru. Deşi sunt scrise ulterior detenţiei, prin recursul la memoria care 
distorsionează27, deşi operează "o selecţie subiectivă de amintiri"28 şi nu "o 
inventariere obiectivă, impersonală a unor evenimente istorice", ele aspiră să 
reflecte obiectiv realitatea. Exegeţii genului memorialistic identifică aici "două 
voci temporale distincte": vocea trecutului - "evenimenţială şi faptică" - şi vocea 
prezentului - "afectivă şi stilistică". Istoriei i se subordonează "timpul trăirii ,  cu o 
componentă testamentară şi un conţinut obiectiv" iar literaturii "timpul mărturiei, 
caracterizat prin filtrarea subiectivă a evenimentelor şi libertatea stilistică a 
naratorului". 

Cercetarea noastră asupra memorialisticii de detenţie a bucovinenilor, ca 
"fiică vitregă a literaturii"29, are în vedere "constantele şi similitudinile tematice" 

observate de Bemardette Morand, încă din 1976, în lucrarea sa consacrată scrierilor 
deţinuţilor politici: arestarea, tortura, dificultatea adaptării la viaţa carcerală, 
tehnicile de supravieţuire, raporturile deţinuţilor cu autorităţile, înfruntarea morţii, 

24 Ion Popescu-Sireteanu, George Ungureanu sau destinul unui om, în Bucovina. Oameni şi 
cărţi, Timişoara, Editura Augusta-Editura Artpress, 2005, p. 294. 

25 Vezi şi Ruxandra Cesereanu, op. cit. , p. 9-10; Ion D. Sîrbu, Traversarea cortinei. 
Corespondenţă cu Ion Negoiţescu, Virgil Nemoianu, Mariana Şora, Timişoara, Editura de Vest, 1994, 
p. 460. 

26 Vezi Silvian Iosifescu, Literatura de frontieră, Bucureşti, Editura Enciclopedic!, 197 1 ;  
Nicolae Florescu, Profitabila condiţie, Bucureşti, Editura Cartea Româneasca., 1 983; Literatura 
memorialistică. Radu Petrescu, Ion D. Sîrbu, N. Steinhardt, Antologie, prefata. dosare critice, 
comentarii, note şi bibliografie adnotata de Ion Manolescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 996. 

27 ,.Experienta vie, irepetabilâ a trecerii prin infernul concentrationar este altceva decât 
transcrierea ei ulterioara., diferenta fiind aceeaşi ca între visul nocturn propriu-zis şi visul narativ, 
relatat la trezire". Vezi Ruxandra Cesereanu, op. cit. , p. 12. 

28 ,.Indiferent de canoanele genului, memorialistica tine de o reconstructie selectivă: 
memorialistul nu este, precum istoricul, un judecator care cauta martori garanti. ci un judecător care 
este el însuşi martor participativ". Vezi Ruxandra Cesereanu, op. cit. , p. 12; Paul Ricceur, Temps et 
recit, 1-111, Paris, Seuil, 1983, 1 984, 1985. 

29 Ruxandra Cesereanu, op. cit. , p. 13 .  
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credinţa, perspectiva asupra libertăţii ,  eliberarea30, precum şi "desfăşurătorul" 
tematic pe care îl stabileşte Smaranda Vultur în cunoscutul său studiu de caz 
colectiv consacrat deportărilor în Bărăgan31 • 

Potrivit mărturisirilor Aniţei Nandriş-Cudla, în preajma celui de al Doilea 
Război Mondial, viaţa sa se desfăşura în ordinea ritualică a satului bucovinean din 
jurul Cernăuţilor, întemeiat pe rânduială şi valori ancestrale. "Autoarea - observă 
Ruxandra Cesereanu - nu începe direct cu exilul siberian, ci se foloseşte de o 
construcţie antitetică, prezentând iniţial partea edenică a vieţii sale, înnegurată apoi 
de Gulag"32: "S-au fost aşezat de acum viaţa binişor. Gospodăria am întemeiat-o 
binişor, am făcut casă bună, acoperită cu bliaşcă, împrejurul casei ganuc, să aibă 
unde se juca copiii. Pentru vite am făcut iarăşi grajd cu studolă la un loc, tot 
acoperit cu bliaşcă. În faţa casei, am făcut un hâj,  aşa ca o bucătărie de vară, 
acoperită cu şindrilă şi dedesubt pivniţă. Fântâna tot acoperită cu bliaşcă, poiată cu 
porci, alta pentru găini, un sâsâiac împletit cu nuieli de ţinut papuşoi . Aşa că acum 
a fost aranjat tot ce ne trebuia pentru rândul gospodăriei. [ . . .  ] Dar noi am fost 
mulţămiţi şi fericiţi, căci am muncit din răsputeri şi Dumnezeu ni-a ajutat şi am 
ajuns la punctul unde ni-am pus gândul la începutul vieţii noastre. Gospodăria ni-am 
aranjat-o bine, căruţă ni-am făcut noauă, bună, o iapă frumoasă ni-am crescut. 
Când o înhăma la căruţă, mergia jucând. Venia o sărbătoare a Crăciunului, Paştilui 
sau Duminica Mare, de multe ori şi în alte zile, veniau toţi fraţii, cumnatele, la noi, 
căci era mama la noi. Stam la masă, sfătuiam, petriciam cu atâta bucurie şi voie 
bună că nici nu mai pot să spun. De multe ori venia şi tatăl meu şi vedia cum merge 
viaţa la noi. Să uita, parcă îi juca ochii în lacrimi [ . . .  ] De acum mergia totul bine. 
Fraţii veniau foarte adesia, nu numai duminica sau la zile de sărbătoare, dar de 
multe ori veniau în zile de lucru, aşa pe neaşteptate, să vadă ce fac eu, cum îmi dau 
radă cu gospodăria, cu copiii şi cu mama. De multe ori mă găsiau la stative, ţăsiam 
sau torciam, cosiam ceva, cum e lucru la sat. [ . . .  ] Eram foarte mulţămiţi şi ne 
bucuram când ne întâlniam toţi grămăjoară şi în mijlocu nostru scumpa noastră 
mamă, care să uita cu ochii atât de galiş şi plini de voie bună la frăţiorii mei şi la 

30 Bemardette Morand, Les ecrits des prisonniers politique, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1976. 

31 Conf. Smaranda Vultur, Istorie trăită-istorie povestită: Deportarea în Bărăgan, 1951-
1957, Timişoara, Editura Amarcord, 1997, p. 1 6-18 :  1) situarea autobiografică; 2) atmosfera din sat 
premergătoare deportării (alte deportări, exproprieri, persecuţii); 3) ridicarea (arestarea) familiilor ce 
urmează a fi deportate (sosirea autorităţilor, reacţii individuale şi colective, călătoria); 
4) circumstanţele deportării (cine, cât, unde, cum, de ce); 5) sosirea în Bărăgan (primele impresii); 
6) construirea primelor adăposturi ; 7) condiţiile de viaţă din Bărăgan (restricţii, hrană, climat, muncă, 
gospodărie, boli, şcoală, sărbători, persecuţii); 8) evenimentele care au marcat memoria colectivă 
(calamităţi naturale, moartea lui Stalin, construcţia Canalului Dunăre-Marea Neagră); 9) evenimente 
care au marcat memoria personală (naşteri, căsătorii, decese, accidente); 10) relaţii umane 
(autorităţile, localnicii, alţi deportaţi); I l ) întoarcerea acasă; 1 2) sosirea în sat (situaţia familială şi 
gospodăria ţărănească); 1 3) consecinţele deportării ;  14) situaţia actuală a foştilor deportaţi (la ceasul 
înregistrării mărturiei); 1 5) reveniri Ia locul deportării. 

32 Ruxandra Cesereanu, op. cit. , p. 1 17. 
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scumpii e i  copi i ,  care aviau atât de multă grijă de ea ş i  căutau tot timpu să o 
mângâie cu cuvinte frumoase, căutau cât mai mult să facă şiagă, voie bună, ca să 
uite ea de necazul vieţi i .  Ea să simţia fericită şi mulţămită când îşi vedia toţi copiii 
la locu lor"33• 

La fel procedează Vasile S.  Cârdei,  reconstruind memorialistic viaţa de 
dinaintea detenţiei: "În sat eram studentul, oameni i  mă respectau, la biserică aveam 
colţul nostru lângă dascălul care, de obicei, era înlocuit de unii învăţători mai în 
vârstă, ce dădeau răspunsurile preotului : Ion Andronic, Cuciureanu şi alţi i .  Bătrânii 
satului, cu plete albe, îmbrăcaţi în pieptare şi izmene de cânepă, albe, păreau nişte 
plăieşi de-ai lui Ştefan-V odă, cu faţa smerită şi cu privirile aţintite asupra sfinţilor 
de pe icoane, umpleau spaţiul din dreapta altarului. Se închinau cu evlavie, în 
genunchi ,  spre mântuirea păcatelor. 

Ce spectacol măreţ era drumul satului când oameni i ieşeau de la biserică, 
îmbrăcaţi în straie ţărăneşti, aşa cum eram şi eu: femeile în vârstă cu pânzaturi albe 
pe cap, catrinţe multicolore lungi până la pământ şi opinci îngurzite, care de care 
mai frumoase, alcătuiau grupuri-grupuri ce se îndreptau spre case. [ . . .  ] 

Eram încă în vacanţă, acasă, la părinţii mei din Bilca, şi savuram ultimele 
zile în linişte. Gândurile mă duceau cu ani în urmă şi revedeam clipele de altădată. 
Aici ,  în camera mare, revedeam bunicii după mamă, veniţi din Gălăneşti la hramul 
satului, de Sânta Marie Mare, cu moşu Lizarie Bodnar în capul mesei, sfătos, vesel, 
mângâindu-şi mereu mustăţile, povestind întâmplări din cătănie, de pe vremea 
împăratului, la care ceilalţi meseni îl îmbătau cu snoave din festuncuri , cu 
fel[dw]ebeli şi obersti de pe frontul din Italia. Hramul dura trei zile, mai multă 
vorbă decât mâncare şi cu un litru de rachiu se petrecea trei zile. [ . . .  ] 

Sau zile frumoase de vară, Ia scăldat cu copiii de pe uliţă, iar după un puhoi 
cu apă tulbure, când izeam un braţ din apa Sucevei şi prindeam peşte cu găleţile. 
Cine era ca mine, când mă lua tata Ia târg ca să păzesc căruţa, pentru care faptă mă 
plătea cu câteva figurine de turtă dulce sau când mergeam Ia Putna, mai totdeauna 
pe jos, ca să vedem mănăstirea lui Ştefan cel Mare. De-acolo ascultam dangătul 
clopotului Buga, dangăt care se auzea de la Bilca, în serile senine de vară. Bucuria 
mare era atunci când venea în concediu, la părinţi, unchiul Eugen şi ne uitam 
nerăbdători ce-o să scoată el din geamantan: bomboane pentru cei mici şi cărţi de 
poveşti pentru cei mai mari. 

Pentru noi era mare sărbătoare venirea unchiului, când se strângeau la noi 
toate neamurile la taifas până seara târziu. Era primul om cu şcoală din familia 
noastră ş i  eram curioşi să vedem cum arată un domn în straie nemţeşti, care aducea 
bomboane Ia copii întocmai ca Moş Crăciun din poveste"34. 

După rânduieli străvechi, obiceiuri şi datini , se desfăşoară viaţa din satul 
bucovinean de la munte din preajma războiului reconstruită memorialistic şi de 
Filaret N. Toma: "[În Poiana Slatinei] noi şi majoritatea vecinilor aveam terenuri 

33 Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani î11 Siberia. Destin bucovinean. p. 38-40, passim. 
34 Vasile S. Cârdci, Visuri şi temniţe. Memorii, p. 1 4, 2 1 -22. 
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pentru fâneţe şi tot în jurul poienii varau şi vitele noastre. Fiecare avea durat câte o 
colibă, ocoale şi tot ce trebuia pentru vite, amplasate în pădure la marginea poienii. 
Pe poiană nu păşteau vitele în perioada când era oprit pentru fâneţe. În această 
perioadă, vitele le purtam prin pădure şi luminişuri, pe unde era destul de multă 
iarbă. 

Primăvara, înainte de a urca vitele în poiană, mergeam şi reparam coliba, 
dacă era cazul, ocolul pentru vitele mari, ţarcul pentru miei, curăţam izvorul şi 
fântâna de unde luam apa de băut. Acelaşi lucru şi pentru halăul de unde se adăpau 
vitele. Interiorul colibei nu era neglijat. Făceam o saltea din cetină de brad înaltă de 
o palmă, care umplea încăperea cu un parfum de mai mare dragul. [ . . .  ] Când totul 
era gata iar vitele nu mai aveau voie să pască pe dealuri, veneam cu ele aici în 
pădure. Spre sfârşitul verii, după ce toţi care aveam locuri pe poiană, ne făceam 
fânul şi-1 depozitam în clăi, pe care le îngrădeam, vitele coborau la vale, adică pe 
poiană, unde fiecare pe locul său avea colibă, ocoale şi ce mai era necesar. Aşa a 
fost din moşi strămoşi, fiecare având rânduieli pentru prima parte a verii, precum şi 
pentru a doua parte, pentru toamnă. [ . . . ] 

Vacanţa de Paşti am petrecut-o în plină activitate gospodărească şi joacă cu 
băieţii lui Dumitru. Am strâns miriştea şi alte resturi de fân de pe ogoarele din 
ambele livezi, astfel ca în seara de Joia Mare, din Săptămâna Patimilor, să avem cu 
ce face focuri pe ogor. Potrivit obiceiului, în această seară se dau foc la aceste 
resturi adunate de pe ogor. Noi, copiii, învârtindu-ne în jurul focului, veseli, 
spuneam cu glas [tare] : «Să se ierte păcatele morţilor care au stăpânit pe-aici 
(cutare, cutare . . .  ), să fie alungaţi strigoii, s-avem recolte bogate !» În seara ceea, pe 
toate ogoarele vecinilor se vedeau focuri care mai de care mai mari . În noaptea de 
Înviere, am fost cu fraţii şi mămuţa la biserică. [ . . .  ] După miezul nopţii, ca de 
obicei, noi am venit acasă, iar tătuţa a plecat cu pasca la sfinţit. Dimineaţa, într-un 
lighean cu apă ne-ncepută, mămuţa a pus cruciuliţa pe care eu o purtam la chimir, 
un ou roşu şi un bănuţ de argint. Ne-am spălat pe rând cu toţii, descântându-ne 
fiecare pentru sine: «Să fiu sănătos ca oul, pe care-I plimbam pe faţă, să fiu bogat 
cu aur mult şi cu argint, în timp ce mângâiam faţa cu bănuţul de argint şi cruciuliţa 
de aur, să fiu arătos şi curajos, să fiu ocolit de necazuri şi supărări»"35. 

Destructurarea rapidă, cu brutalitate, a satului românesc din partea Bucovinei 
ocupate de sovietici, în 1940, este văzută de Dumitru Nimigeanu ca "un puhoi de 
mocirlă" revărsat asupra "satelor paşnice", târâte cu forţa în "împărăţia morţilor şi a 
robilor": ,,Peste noapte, satul meu Tereblecea s-a găsit într-o altă lume. Toate s-au 
schimbat în mai puţin de 24 de ore. Credeai că puterile iadului au fost dezlănţuite 
de stăpânul lor asupra satelor paşnice, ce aşteptau rodul trudei lor după muncile de 
primăvară. 

Ucigaşii şi toţi făcătorii de rele au fost sloboziţi din închisori şi aruncaţi 
asupra noastră. Nebunii au fost scoşi din casele de sănătate şi s-au întovărăşit cu 
toţi vagabonzii şi criminalii, făcându-se şefi de poliţie şi apărători ai regimului 

35 Filaret N. Toma, Pe drumul pavat cu ghimpi. Amintiri, p. 27, 4 1--42. 
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comunist. Venetici cunoscuţi ş i  necunoscuţi au  fost făcuţi primari ş i  prefecţi de 
către armatele de invazie. La aceştia s-a alăturat pleava doritoare de pradă din 
fiecare localitate, pentru a-şi împărţi avutul altora. Aceştia erau instrumentele prin 
care comuniştii distrugeau o lume aşezată de secole prin muncă şi omenie, căci 
partid comunist pe la noi nu era. Noi ne-am fi putut apăra cu pumnul de aceşti 
nemernici, dacă ei nu ar fi fost sub protecţia armatelor de invazie ruseşti . 

După zvonurile răspândite cu iuţeala fulgerului despre ultimatumul Rusiei 
Sovietice, în 27 iunie 1940, oamenii se pregăteau să apuce calea codrilor, dar nu se 
puteau despărţi de pământul muncit de ei şi de toţi strămoşii lor. Tot felul de 
zvonuri hrăneau din oră în oră nădejdea într-o mântuire supraomenească. Credeam 
că mai avem o zi, două, în care să luăm ultima hotărâre, dar armata comunistă ne-a 
zădărnicit toate nădejdile, revărsându-se peste noi ca un puhoi de mocirlă. Peste 
noapte am intrat în împărăţia morţilor şi a robilor. [ . . .  ] 

Veneticii şi ticăloşii, rămăşiţele satului, începuseră să se bucure de venirea 
comunismului. în fiecare comună a fost pus primar câte un venetic dintr-aceştia, 
sau, dacă comuna nu avea venetici, a fost pus primar cel mai prăpădit şi cel mai 
rău; şi astfel, cu aceşti oameni, au început comuniştii a-şi face jocul. Alţii au fost 
numiţi şefi de sectoare. Aceştia trebuiau să ducă în fiecare seară rapoarte, în care 
arătau tot ce s-a întâmplat în timpul zilei. Şeful de sector se prezenta la primărie 
dimineaţa şi seara. Seara primea ordinul care prevedea câte care din sectorul său 
trebuie trimise a doua zi la pădure, câte pluguri au de mers la arat pentru obşte, câţi 
oameni să meargă la tăiat în pădure şi multe altele de felul acesta. 

Dacă în timpul nopţii dispărea vreunul fugind peste graniţă, în România, tot 
şeful de sector trebuia să anunţe cine a fugit din sectorul lui. În fiecare comună erau 
câte 10-15 agenţi de miliţie, aleşi tot din rămăşiţele satelor. Aceşti agenţi erau bine 
instruiţi, căci în fiecare seară aveau cursuri politice. Ei deveniseră periculoşi pentru 
toată lumea şi populaţia avea groază de ei, pentru că erau apăraţi de armata rusă. 
Misiunea lor era să urmărească orice mişcare contra regimului. [ . . .  ] Seara, la 
primărie, aceşti nemernici discutau numai ce măsuri să ia împotriva sătenilor care 
nu erau pe placul comuniştilor. Intrase groaza în oameni şi-ţi era frică să vorbeşti 
ceva în casa ta şi în familia ta, fiindcă nu ştiai de unde puteai fi auzit. Pentru un 
cuvânt spus contra comunismului, erai interogat şi schingiuit. [ . . .  ] 

Cu jale mare ne uitam la soldaţii sovietici, care veniseră şi ocupaseră 
Bucovina noastră, de unde cu o săptămână mai înainte se retrăsese frumoasa 
armată română. Vedeam numai chipuri de oameni străini, care nici nu semănau a 
oameni, cu umerii obraj ilor ieşiţi în afară, cu ochii mici, între care nu era nici unul 
mai îmbrăcat şi mai spălat. Nu era nici o diferenţă între soldaţi şi ofiţeri. [ . . .  ] 
Spuneau că ei fac parte din clasa muncitoare şi sunt oameni pentru ţară. 

Văzând acest dezastru, nimeni nu mai avea curajul să lucreze. La primărie, la 
şcoală, la cârciumă, pretutindeni pereţii erau plini cu afişe comuniste. La primărie 
aduseseră cărţi de Marx, Lenin şi Stalin, pe care le traduseseră în limba română. Ne 
întrebam unul pe altul : <<Ce înseamnă asta, frate, suntem slrăini în ţara noastră?)) 
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Vedeam grupuri de femei plângând, oameni disperaţi şi vedeam totodată pe 
derbedei, pe beţivi şi pe leneşi cum se învârteau prin comună. Se bucurau văzând 
cum le vine pomana, căci avutul lor şi-1 pierduseră de mult, bând şi chefuind, iar 
acum căutau să se răzbune pe noi"36• 

Acelaşi proces al destructurării societăţii este surprins la începuturile sale, în 
1 944, în interiorul ţării, şi de medicul Vasile S. Cârdei. Ca şi la Dumitru 
Nimigeanu, imaginea celor două lumi diferite persistă, într-un contrast şocant, şi 
sub povara amintirilor târzii, încărcate de tensiune: "A sosit şi luna august, lună de 
concentrare pentru mine la Poiana Sibiului. Un sat de oieri, presărat pe dealuri, cu 
fete frumoase şi flăcăi voinici îmbrăcaţi în alb. Pe povâmişurile uliţelor abrupte, 
casele parcă sunt fixate în cuie, ca să nu cadă unele peste altele, cu cerdacuri 
şi ganguri deasupra bolţilor, cu geamurile cât să bagi pumnul în ele, cu nelipsita 
bancă de la poartă, pe care, seara, stau la cislă oamenii locului. Uliţele sunt înguste, 
cu jgheaburi adânci pe care se scurg la vale şiroaiele de apă atunci când plouă. Din 
loc în loc apar mici piaţete cu o fântână cu cumpănă şi ciutură. E un sat curat 
românesc de la Mărginimea Sibiului, Iară agricultură dar cu nenumărate turme 
de oi albe, pe care po[i]enarii le mână la păşunat în cine ştie ce colţ de ţară. Pleacă 
de când apare colţul ierbii şi se întorc toamna târziu, la primele semne de iarnă. 
Vara, în sat, nu întâlneşti decât femei, copii şi bătrâni adunaţi pe băncuţele de la 
poartă. Oieritul a schimbat viaţa satului, a adus un anumit comportament al 
oamenilor, un anume port, obiceiuri specifice satelor de munte. Aici domneşte o 
linişte acceptată de toţi, nu te deranjează nici un zgomot şi câinii parcă s-au supus 
acestor reguli. [ . . .  ] 

Oraşul Alba Iulia era în fierbere, grupuri se agitau pe străzi cu steaguri roşii. 
Studenţi, necunoscuţi până atunci, apăruseră pretutindeni ca mari comunişti, afişau 
pe ziduri lozinci bolşevice, organizau întruniri, baluri, şedinţe, strigau lozinci 
comuniste, sfidau orice bunăcuviinţă. Cel mai activ era unul Vasiloiu, tot 
basarabean, de care nu te puteai feri sau ascunde, se manifesta zgomotos, mobiliza, 
organiza, vocifera, situaţii de care noi eram complet străini. Pereţii sălii de la 
cantină au fost acoperiţi cu mari placarde scrise cu roşu, proslăvind armata roşie 
dezrobitoare şi pe tătucul Stalin. 

Atunci am auzit prima dată cântându-se Internaţionala. 
Unde au fost aceştia până acum, cine i-a adus, cum s-au strecurat printre noi, 

cu alură de români, cetăţeni de nădejde ai României? Străzile erau pline de trupe 
ruseşti în dezordine, soldaţii rupţi, murdari, flămânzi, animalizaţi, care furau tot ce 
le cădea la îndemână, de la ceasuri de mână la covoare, haine, băutură. Rusoaicele 
îmbrăcau cămăşile de noapte furate peste pufoaicele pline de noroi iar la gât 
atârnau ceasuri de masă lângă vestita balalaică - arma automată a fiecărui soldat 
rus. Hoarde nestăpânite, izgonite din străfundurile Asiei, cu ochi oblici şi faţa 
bovină, se năpustiseră asupra Europei civilizate, strigând răguşit: «Cuda Berlin?)) 

16 Dumitru Nimigconu, Însemr�ările unui ţăran df'ponaz din Bucuvir�a, p. 24-26, passim. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



530 Vasile 1. Schipor 14 

Coborâse iadul pe pământ, puhoiul curgea întruna spre Berlin"37• 
Exploatând motivul drumului, ce străbate aproape întreg spaţiul naţional, 

Filaret N. Toma, memorialist provenind dintr-o "adevărată dinastie" de oameni ai 
satului bucovinean de la munte, în care omul, familia şi comunitatea trăiesc în 
străvechi rânduieli întemeiate pe valori (credinţa, dragostea, omenia, cinstea, 
respectul, buna-cuviinţă, munca, înţelepciunea sănătoasă, practică), tradiţii şi 
obiceiuri ancestrale, bucovinean crescut şi educat în "ordinea satului tradiţional"38, 
căutând împlinirea fiinţei sale în ordinea neamului său ritualic, realizează o 
adevărată frescă a acestor ani, marcaţi dramatic de evenimente şi procese politice, 
sociale, economice: ravagiile războiului, ocupaţia sovietică, comunizarea ţării, 
rezistenţa antisovietică şi anticomunistă, alegerile din 19  noiembrie 1946, seceta şi 
foametea, percheziţii, anchete, arestări, nesiguranţa şi teama continuă, 
colectivizarea forţată a agriculturii, nemulţumirile ţăranilor, revolta, opresiunea. Ca 
şi alţi tineri, el are "încrederea nestrămutată în destinul nealterat al neamului 
românesc" şi caută "alte forme de rezistenţă pentru menţinerea credinţei şi 
spiritualităţii româneşti"39: "În ceea ce priveşte activitatea şi convingerile mele 
politice, dintotdeauna au fost anticomuniste şi antisovietice. Aceste convingeri mi 
le-am format singur din tot ce am citit şi văzut cu ochii. Până la alegerile din 
noiembrie 1946, manifestam rară rezerve şi la nevoie în public ideile mele. 
Credeam că alegerile vor aduce un nou suflu democratic în ţară, că ruşii se vor 
retrage de pe teritoriul ţării noastre. Nu ştiam nimic despre înţelegerile intervenite 
la Yalta între conducătorii marilor puteri privind soarta României. [ . . .  ] Rezultatul 
alegerilor de la noi mi-a dat mult de gândit. [ . . .  ] Această fraudă ne-a revoltat pe 
toţi. Contestaţia făcută a fost un strigăt în pustiu. 

Fără să am cunoştinţă de Yalta, văzând cu câtă ură şi dispreţ acţionează 
cotropitorul, mi-am dat seama că este foarte greu de prevăzut sfârşitul. Poate că 
durerea n-ar fi fost atât de mare, dacă n-aş fi văzut cum rândul laşilor, al cozilor de 
topor şi al trădătorilor se-ngroaşă pe zi ce trece'.40. 

Motivul drumului (al căutării înfrigurate, al rătăcirii într-un spaţiu imens al 
dezastrului), amintindu-ne, printre altele, de periplul Daşei din trilogia lui Alexei 
Tolstoi XoJICâeHue no MYKa.M, tradusă în româneşte sub titlul Calvaruz41, este 

37 Vasile S. Cârdei, op. cit. , p. 38, 41 .  
38 În  amintirile sale din volumul Pe drumul pavat cu  ghimpi, Filaret N. Toma mărturiseşte: 

,,Dragostea fierbinte faţă de ţară a început să-şi găsească spaţiu şi să prindă aripi în sufletul meu, pe 
măsura cunoaşterii faptelor şi a sacrificiilor strămoşilor mei. [ . . .  ] Acest sentiment s-a plămădit, 
adăugând felie după felie, jertfe, lacrimi şi victorii ale înaintaşilor, reuşind în final pentru mine 
consolidarea unei verticalităţi sufleteşti de nezdruncinat" (p. 1 6 1  ). 

39 Ibidem, p. 1 72. 221-222. 
40 Ibidem, p. 221 .  
41 VastA frescă a razhoiului civil. în cadrul cAreia se consumA drama intelectualitAiii ruse, cele 

trei pArţi ale romanului, Dimineafă mohnrâtă, Srtrorile, Anul 1918 se publică în România. în 
traducerea Otiliei CO?.imir şi a lui Gheorghe C. Stere, in A.N. Tolstoi. Opere alese, voi. 111-IV, 
Bucureşti, Editura Cartea Rusa. 1954. şi se reeditează în cadrul colectiei "Romanul secolului XX", 
Bucureşti, Editura Univers, 1987. 
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frecventat asiduu de mai toţi memorialiştii bucovineni ai spaţiului concentraţionar 
comunist. Un fragment, excerptat de noi din amintirile medicului Vasile S. Cârdei, 
reconstituie imaginea unei Românii terifiante: "Cu greu a trecut acea vară fierbinte, 
cerul ne dogorea, pământul ne frigea tălpile, aerul încins ca dintr-un cuptor aprins 
ne sufoca. Pentru câteva zile, am ajuns la ai mei de la Bilca. Aici am aflat de 
trenurile foamei. Oamenii disperaţi, cu ceva lucruri de vânzare, migrau în sudul 
ţării, în căutare de mâncare. Sute de oameni,  bărbaţi şi femei, înghesuiţi până la 
refuz în trenuri sau agăţaţi pe acoperişurile vagoanelor, îşi cărau puţinele boabe de 
porumb sau de grâu celor de acasă, lihniţi de foame. Când priveai un astfel de tren, 
îţi făcea impresia unei dihănii uriaşe de oţel, pline de cocoaşe, târându-se dintr-o 
lume în alta. Unii adormeau pe acoperişul vagonului şi cădeau din mers iar vecinul 
îi lua desaga; prin gări, bande de răufăcători trăgeau sacii cu căngi de fier şi 
dispăreau cu pumnul de boabe ce trebuia să ajungă acasă la copii. Trenuri se 
duceau, trenuri se întorceau de-a lungul şi de-a latul ţării ,  cu oameni disperaţi în 
căutare de mâncare. În toamnă târzie, cu nopţi geroase, unii călători de pe vagoane 
mureau îngheţaţi de frig şi, la prima oprire a trenului într-o gară, cadavrele erau 
aruncate şi aliniate pe peron. Cine va ajunge oare acasă cu mâncare pentru copii? 
[ . . .  ] Nimic nu era sigur, domnea un haos de nedescris în toate domeniile. Erai prins 
ca într-un cleşte, ferecat pe locul în care te-a prins dezordinea. Cine avea grijă de 
bietul cetăţean asuprit, sărăcit, flărnând şi Iară nici o speranţă?'.42 

"Ne omoară cu cotele ! Ai, n-ai, trebuie să dai cantităţile fixate de primărie. 
Mari greutăţi s-au abătut pe capul nostru, al ţăranilor! Trebuie să muncim, să 
rupem de la gură ca să hrănim trântorii de partid, răsăriţi ca ciupercile după ploaie, 
din gunoaie. Toţi golanii, nemernicii şi venetici i au ajuns să ne conducă, să-şi bată 
joc de oameni ! 

Şi-a vărsat tata toată amărăciunea şi năduful care-i rodea şi-i învenina inima. 
Până atunci a trebuit să rabde, să se macine în taină, pentru că intrase dihonia şi 
neîncrederea între oameni. Se spionau, se pârau unii pe alţii, mai cu seamă aceia 
care doreau să se pună bine cu partidul, ca să tragă foloase. Era o răsturnare a 
valorilor. Toţi cei harnici, buni, chivernisiţi, cu gospodării frumos închegate, 
oameni vrednici şi cinstiţi erau asupriţi şi împovăraţi peste puteri cu obligaţii către 
stat. Pe când leneşii ,  destrăbălaţii, beţivii, nimicurile şi răii satului erau la mare 
cinste şi căutare'.43; "Mă uitam la ,pamenii de pe peron şi-i vedeam trişti, împovăraţi 
de nevoi şi uneori nervoşi. Îmbrăcaţi în portul specific bucovinean, atât bărbaţilor 
cât şi femeilor mi s-a părut că le dispăruse voioşia şi dragostea de viaţă. [ . . . ] Cu 
părere de rău, însă, a trebuit să constat, cu trecerea timpului, că impresiile mele 
iniţiale, din gara Rădăuţi, au fost mai mult decât adevărate, au fost dureros de reale. 
Cotele obligatorii, întovărăşirile agricole forţate şi colectivizarea agriculturii sub 
presiunea securităţii, cu arestări, bătăi, maltratări şi chiar asasinate, nu puteau să 

42 Vasile S. Cârdei, op. cit. , p. 53. 
43 Vasile Lazăr, Şase ani in infern, p. 172-173. 
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bucure pe nimeni, nici să descreţească frunţile încruntate ale ţăranilor c u  inimile 
însângerate de revoltă şi necazuri'""'. 

Într-un al doilea plan al amintirilor de detenţie, cel al spaţiului 
concentraţionar al regimului comunist, memorialiştii bucovineni realizează o altă 
frescă, printr-o bogăţie de mărturii referitoare la arestare, anchetă, anchetatori, 
tortură. oameni de seamă ai lumii vechi şi tineri, toţi agonizând sub teroare, , ,într-un 
degradant şi apăsător provizorat", ori la reeducare (scenariu, călăi, victime, teroarea 
continuă, extinderea experimentului)45• 

Cartea lui Vasile Lazăr este, în partea a doua, o radiografie a "unei lumi 
condamnate la moarte social-istorică, sufletească, fizică, mânată de fiinţe 
monstruoase, apocaliptice'.46 şi, în acelaşi timp, un tratat de etologie umană. Om 

"născut şi crescut în spiritul cinstei şi al dreptăţii", povestitor educat, observator 
atent şi analist al psihologiei umane în situaţii-limită, inflexibil în raportarea sa 
critică la fapte, evenimente, fenomene sociale şi la comportamentul semenilor, 
mereu îngrijorat de destinul neamului său şi al ţării, Vasile Lazăr oferă celor 
interesaţi un document al anilor săi de supliciu şi al unei epoci de prăbuşire a 
valorilor umanităţii, îndemnând la cunoaştere şi reflecţie istorică. Excerptele pe 
care le-am reţinut sunt, credem noi, ilustrative: "Multe necazuri a avut de îndurat 
poporul român de-a lungul existenţei sale, dar de lipsa lichelelor şi a nemernicilor 
nu s-a putut plânge; au apărut, întotdeauna, taman atunci când cotropitorii au avut 
nevoie, în număr impresionant de rnare'.47; "Odată cu intrarea pe poarta temniţei mi 
s-au spulberat toate idealurile şi speranţele frumoase de viitor. Aici, la poarta 
închisorii Suceava, mi s-au tăiat aripile avântului şi dorului de viaţă, având în faţă 
numai hidoşenia infernului comunist'.48; "Îmi povesteau că, mai cu seamă noaptea, 
răzbăteau până la subsol ţipetele şi strigătele înfiorătoare ale celor bătuţi, 
schingiuiţi şi torturaţi în mod bestial de anchetatori. 

Nici unul dintre ei nu fusese încă chemat la interogatoriu şi fiecare se aştepta, 
ceas de ceas, să-i vină rândul. Nu ştiau precis motivul arestării şi nici despre ce 
anume puteau fi învinuiţi, dar, după cele văzute, erau siguri că li se pregătea ceva 

44 Ibidem, p. 176-177. Din bibliografia problemei, vezi, printre altele, câteva studii şi cărţi 
valoroase: Alrnira Enuţă-Ţentea, Distrugerea elitelor rurale, element component al destructurării 
satului tradiţional românesc, în "Analele Sighet", VII, 1 999, p. 647-650; Dumitru Vacariu, Atacul 
comunist asupra satului românesc, în ,,Analele Sighet", X, 2003, p. 307-31 1 ;  Dorin Dobrincu, 
Transformarea socialistă a agriculturii, răscoalele ţărăneşti şi deportările din nordul Moldovei 
(1949), în "Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopoh>'', XXXIX-XL, 2002-2003, Iaşi, Editura 
Academiei Române, 2003, p. 459-487; Octavian Roske, Dan Cătănuş, Drama colectivizării satelor 
româneşti, în "Dosarele istoriei", Bucureşti, anul VIII, nr. 1 (77), 2003, p. 13-57; Dorin Dobrincu, 
Constantin Iordachi (editori), Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în 
România (1949-1962), Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery, Iaşi, Editura Polirom, 
Colecţia "Document", 2005. 

45 Filaret N. Toma, op. cit. , 301 ,  3 1 2-321 .  
46 Vasile Lazăr, Şase ani în infern, p. 6-7. 
47 Ibidem, p. 55. 
48 Ibidem, p. 60. 
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grav, pentru a fi exemplu pentru muncitorii liberi, rezistenţi la inregimentarea în 
gloata comuniştilor, apăruţi ca ciupercile după ploaie. Doreau să bage frica în 
mulţimea laşă şi ignorantă; să o facă supusă şi ascultătoare prin teroare şi minciună, 
principii de bază la instalarea comunismului'.49• "Deţinutul politic, spre deosebire 
de cel de drept comun, trebuia exterminat prin foame, sedentarism, lipsa 
medicamentelor în caz de boală şi vizită medicală de formă, lipsită de orice 
eficienţă. Regimul ce ni se aplica era bine chibzuit ca să-şi facă efectul în timp, zi 
de zi, până la totală epuizare; moartea să apară ca un fenomen natural, nu provocată 
deliberat, criminal''50. 

Medicul memorialist Vasile S. Cârdei, frecventând obsedant motivul 
drumului nesfârşit în spaţiul concentraţionar, mărturiseşte în cartea sa publicată 
recent: ,,Luna iulie 195 1 .  Un soare torid de vară ne toropea de căldură. Pe căi 
ocolite, nu doar pe o linie secundară, departe de ochii lumii şi de peron, ne aştepta 
un vagon-dubă, casa noastră pe roţi pentru câteva zile. Mi-a rămas în memorie, 
profilată pe cerul albastru, sinistra clădire a celularului, cu sute de geamuri negre 
fixate pe faţade, în care au rămas zăvorâţi atâţia oameni nevinovaţi, care-I aşteptau 
de Iisus să le intre în celulă, ca să le mângâie rănile. Voi mai reveni pe acest drum 
al Golgotei? 

Suntem înghesuiţi claie peste grămadă în cuptorul încins al dubei . Câţiva au 
avut noroc de un loc pe bancă, dar majoritatea stăteam înghesuiţi ca sardelele, unul 
în altul, în poziţie verticală, pe spaţiul rămas liber. [ . . .  ] Cine-şi poate închipui o 
puşcărie veritabilă pe roţi, care-şi plimbă prin ţară victimele cu lanţuri la picioare 
sau cătuşe la mâini? [ . . .  ] Îngrămădiţi, ne sufocam de căldură, cele două găuri din 
perete, cu numele de geamuri - şi ele cu zăbrele - nu ne asigurau aerul necesar; cu 
gurile căscate, dezbrăcaţi la pielea goală, căutam un pic de aer ca să ne răcorească. 

Şi trenul mergea, mergea, cu noi atâmaţi la coadă, pe drumuri numai de ei 
ştiute. Între cerul şi pământul care ne fugea sub picioare, pluteam în necunoscut. 
Unde mergem, unde ne duc ăştia? [ . . .  ] 

Încercăm să mâncăm din pâinea uscată şi slănina prea sărată. Dar mâine ce-o 
să mâncăm, dacă drumul mai ţine mult? Cerem apă; ni se dă dintr-o cană mare, 
roşie, o apă caldă, stătută, pe care o bem din silă. Şi pe noi curg şiroaie de sudoare, 
de parcă suntem în ploaie, părul s-a năclăit, nu mai avem salivă în gură şi aerul cald 
ne frige plămânii. [ . . .  ] Călătorim întruna, cu opriri scurte, zile şi nopţi, pe care nu 
le putem număra, într-o ţară care nu mai are sfârşit. România este mai mare decât 
Rusia, de nu se mai termină călătoria noastră?"51 

Acelaşi memorialist bucovinean recreează, în relatările sale târzii, viaţa de zi 
cu zi din coloniile de muncă forţată de pe Canal: ,,Era un regim de exterminare 
organizată, pentru ca nimeni să nu scape de acolo. Mulţi au murit ca nişte 
mucenici, îngropaţi în pustiul dobrogean, rară o cruce la căpătâi. Am auzit de la un 

49 Ibidem, p. 60--6 1 .  
50 Ibidem, p .  102. 
5 1  Vasile S. Cârdei, op. cit., p. 109-1 10. 
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ţăran din Bilca [câteva] versuri inspirate de Canal: «Toată lumea la Canal 1 Cară lut 
din mal în mal 1 Pentru planul cincinal». Pe văgăunile Canalului s-au petrecut 
tragedii de neînchipuit, scene de groază, văzute şi crezute doar de noi, care am fost 
în iad. Brigadierii erau condamnaţi de drept comun şi aici erau puşi pentru a face 
crime: băteau, schingiuiau, îţi tăiau porţia de mâncare, la reclamaţia [lor] ajungeai 
la camera de pedeapsă, unde aveai şansa să mori de foame sau de frig. Canalul a 
fost cimitirul rezistenţei româneşti. [ . . .  ] Binevoitorul Stalin îl dotase pe Gheorghiu 
Dej cu toată tehnica necesară în excavarea canalelor, dar R.P.R. ne-a dotat cu robi, 
foarte mulţi robi şi lopeţi grele, care-ţi rupeau mâinile. 

Ajuns în fund de canal, te uitai cu groază la malurile înalte de 40--50 de 
metri, pe care trebuia să le cobori, să le dărâmi şi să le cari zi şi noapte. Privind de 
sus, de pe mal, te umplea de groază spectacolul terifiant de pe fundul văii, unde mii 
de oameni mişunau ca furnicile, flămânzi şi goi, arşi de soare, schelete vii ce 
mişunau mute într-o lume de Apocalips. 

Excavatoarele mugeau ca în iad, scuipând pământ cleios în vagoane înşirate 
la nesfârşit. Scenele nu se pot descrie, nu există cuvinte care să exprime realitatea, 
nu există condei să redea suferinţa, crunta suferinţă, a mii şi mii de oameni care s
au chinuit la Canal. [ . . .  ] 

Şi acele maluri uriaşe, cenuşii, de multe ori se prăvăleau peste ocnaşi, 
înghiţindu-i în humă. Acesta le-a fost cimitirul lor. Dacă se puteau dezgropa, morţii 
erau aduşi pe braţe la colonie, pentru a fi prezenţi la număr. Uneori, îngheţaţii, 
degeraţii, morţii de foame erau depozitaţi în barăci goale claie peste grămadă, pe 
care-i sfârtecau şobolanii. O căruţă cu cadavre grămadă le căra în afara lagărului şi
ntr-un loc de nimeni ştiut erau îngropate tot la grămadă. 

Îmi amintesc de un fapt întâmplat la colonia Peninsula: morţii din cursul 
nopţii erau depuşi pe iarbă în spatele infirmeriei. Comandantul lagărului venea 
dimineaţa la inspecţie, privea şi, nemulţumit, se exprima sec: Prea puţini morţi ! 
[ . . .  ] Dacă am fi murit toţi, desigur că bucuria ar fi fost deplină. Scene similare se 
petreceau şi la Poarta Albă, Midia, Coasta Galeş, Noua Colonie, adică la toate 
lagărele de pe Canal"52• 

Despre "abatorul concentraţionar" al regimului comunist, atitudinea deţinuţilor 
în faţa morţii şi raporturile cu autorităţile Gulagului scrie şi George Ungureanu: 

"Camera Zero se poate compara cu un grajd de abator, unde sunt ţinute vitele 
înainte de sacrificare. 

În timpul dictaturii comuniste, cei aduşi în această cameră erau trataţi la fel 
ca vitele, până le venea rândul să fie împuşcaţi. Sub regimul totalitar, începând cu 
deceniul cinci al acestui veac, Camera Zero n-a fost niciodată liberă, călăii şi-au 
făcut planul din plin. 

Osândiţii la moarte erau ţinuţi aici în lanţuri un timp oarecare, ca material de 
şcoală şi experienţă pentru călăi, ca aceştia să-şi poată da seama cât poate omul 

52 Ibidem, p. 120-12 1 .  
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rezista schingiuirilor. Ca fost locatar al acestei camere, timp de peste patru �ute de 
zile, mi-am putut da seama şi eu că sadismul comuniştilor nu avea limite' '53. "La 
sosire, şeful închisorii Jilava, Gheorghiu, ne-a spus: - Ştiţi că aţi fost aduşi aici 
pentru a fi executaţi. Aceasta se va face pe încetişorul, nu deodată. Aici aveţi 
dreptul la pat, mâncare şi moarte. Luaţi act de aceasta, să nu încercaţi să-mi daţi de 
furcă, să grăbesc moartea voastră, pe care o pot face oricând, fără să dau socoteală 
cuiva pentru bandiţi !"54 

Strategiile de supravieţuire în infernul închisorilor comuniste reprezintă o 
constantă şi în memorialistica autorilor bucovineni55. Despre detenţia sa la Aiud şi 
supravieţuirea în infernul închisorilor comuniste, Dumitru Oniga mărturiseşte în 
amintirile sale: "Ca să poţi supravieţui în infernul închisorilor din intunecata epocă 
a comunismului, trebuia să-ţi găseşti o preocupare. Cei închişi fiind în cea mai 
mare parte intelectuali, cea mai obişnuită metodă de a te smulge din nenorocirea în 
care te zbăteai era să te rogi, dacă erai credincios, şi, cum majoritatea erau, 
rugăciunea reprezenta cea mai importantă preocupare a noastră; apoi venea la rând 
memorarea oricărui aspect frumos şi bun pe care-I găseai la cei cu care te atlai în 
celulă sau la lucru. [ . . .  ] Totul se transmitea oral. Reluam experienţa vechilor 
civilizaţii, când scrisul era apanajul anumitor caste. Se învăţau de toate: limbi 
clasice şi moderne, poezii franţuzeşti, englezeşti, italiene etc ., chiar dacă habar nu 
aveai de limba respectivă. Se învăţa turceşte, tătăreşte, idiş sau ţigăneşte. Totul 
depindea cu cine erai în celulă sau la lucru în fabrică. Nu învăţa chiar toată lumea. 
Unora le plăcea să coase, să împletească, să sculpteze pe o bucăţică de os găsită în 
ciorbă, să facă piese de şah din pâine şi să joace, dar toate acestea aveau repede un 
sfârşit, pentru că, în timp, experienţa călăilor în distrugerea personalităţii umane a 
devenit diabolică. [ . . .  ] Am văzut ţărani recitând poezia lf de Kipling în limba 
engleză, muncitori ce ştiau poezii franţuzeşti şi oameni simpli care şi-au lărgit mult 
orizontul cunoştinţelor. Am cunoscut un tânăr de la ţară cu doar câteva clase 
elementare, dar care, ajutat de cei din jur, a parcurs tot materialul ce se predă în 
liceu şi, dacă s-ar fi luat la întrecere cu orice bacalaureat, sunt sigur că ar fi câştigat 
concursul. Literatura română avea prioritate. De la Luceafărul lui Eminescu, pe 
care-I învăţau cei mai mulţi, la psalmii lui Arghezi, Joc secund a lui Barbu, poeziile 
lui Alecsandri, psalmii lui Dosoftei sau versurile lui Enăchiţă Văcărescu. Te 
surprindea varietatea autorilor şi a operelor. Cele mai obişnuite erau însă poeziile 

53 George Ungureanu, Camera Zero, în ,.Memoria", anul VI, nr. 14, 1 995, p. 1 6. 
54 Ibidem, p. 19. 
5 5  Gheorghe Năstase precizează în articolul .,Academia " din Aiud. In memoriam prof univ. Ion 

Petrovici, publicat în revista ,,Memoria", anul XIV, nr. 2 (43), 2003, p. 1 8-25: ,,Deţinuţii politici au găsit 
totuşi resurse interioare pentru a mobila cât de cât imensul gol care îi înconjura. Ei au avut tăria 
credinţei, voinţei, speranţei şi răbdării, convinşi fiind că sunt de partea binelui, dreptăţii şi adevărului şi 
apără valorile umanităţii. [ . . . ] Ei au găsit forţele care i-au ajutat să traverseze acel cumplit deşert. Astfel, 
se povesteau romane, piese de teatru, filme, opere, se dezvoltau subiecte de istorie, geografie, artă şi 
istoria artelor, literatură, ştiinţe politice, filosofie şi religie, se discutau chestiuni politice, se spuneau şi se 
scriau în gând poezii şi romane, se predau şi se învăţau limbi străine'.'. 
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create acolo, între zidurile temniţelor, cei mai cunoscuţi poeţi ale căror producţii 
circulau prin toate închisorile fiind Radu Gyr şi Nichifor Crainic. În general, 
versurile se creau mintal şi în acelaşi timp se memorau, apoi li se comunicau celor 
din jur care le învăţau pe de rost şi, după aceea, se transmiteau, în măsura 
posibilităţilor, în alte celule. Cu ocazia deselor schimbări sau transferuri, luau 
lungul drum al temniţelor sau şantierelor din ţară, ca să mângâie şi să aline"56. 

Despre anii de "şantier literar" din detenţie scrie şi Vasile Blănaru-Flamură 
în amintirilie sale: , ,Deţinuţii politici din închisorile lui Gheorghiu Dej şi Drăghici 
[ . . . ] au avut norocul să transforme temniţele în adevărate universităţi. cu ajutorul 
unor somităţi universitare"57; ,,Atunci, la Aiud, am apucat perioada când s-a[u] 
putut «scrie» poezii, rugăciuni; capitole din Biblie se scriau pe săpunuri sau pe 
bucăţi de sticlă acoperite cu un strat subţire de săpun, se scria cu un ac sau cu un 
vârf de lemn ascuţit şi în foarte mare taină (de aveai ghinionul să fii prins, 
cunoşteai nu numai pumnii şi bâtele gardienilor, ci şi foamea unor multe zile de 
izolare sau carceră) şi de pe sticle sau săpunuri se învăţau pe de rost. Se ştie că în 
acest fel s-au «scris» volume întregi de poezii, semnate de poeţi consacraţi ca: 
Radu .Gyr, Nichifor Crainic, Sandu Tudor, Vladimir Streinu, Simion Lefter, 
V.V. Martinescu şi alţii mai puţin cunoscuţi. Într-un timp circulau printre deţinuţi 
şi poezii ce aparţineau lui Ion Petrovici şi V. Voiculescu. Eu cu Dancu ne-am 
afirmat ca versificatori şi acolo, în celula morţii, a avut loc un fel de maraton 
poetic, care pe care, atât de antrenant încât au fost zile când am şi uitat că în orice 
minut puteam fi ţinta plutonului de execuţie"58• "Povestirile lui Sandu Ionescu 
despre viaţa trăită personal în lagărele germane de exterminare (el nu pierdea 
ocazia să repete mereu «Ce bine era acolo unde era rău . . .  ))), nuvelele lui Ghiţă 
Ungureanu, povestite într-un plăcut limbaj bucovinean şi «operele)) noastre 
poetice, recitate la întrecere, iată care au fost mijloacele noastre, la Botoşani, de a 
face să treacă zilele grele şi modalitatea de a ne menţine moralul, cât de cât, la 
nivelul unor pretinşi luptători contra răului comunist"59. 

Din acest univers dantesc al vieţii în catabază, căutarea şi aplicarea 
strategiilor de supravieţuire de către deţinuţii politici sunt evocate şi în relatările lui 
Filaret N. Toma: "Între timp, eu îmi găsisem un cunoscător de limbă germană, care 
s-a oferit să-mi dea lecţii. Era un tânăr evreu din Timişoara, pe nume Por 
Francisc60, arestat pentru activitate sionistă. Absolvent al Conservatorului, 
melodiile din operele învăţate cu pasiune îl însoţeau peste tot. Fluiera în surdină, 

56 Dumitru Oniga, Poezie şi destin: Radu Gyr, în "Bucovina literară", serie nouă, Suceava, 
anul XV, nr. 9 ( 1 75), septembrie 2005, p. 30-3 1 .  

57 V.  Bll!naru-Flamură, Cazaciocul groazei din Valea Piersicilor. 804 zile şi nopţi în lanţurile 
morţii, Bucureşti, Editura Sepco SRL, Colecţia "Iconar", 1996, p. 84. 

58 Ibidem, p. 340. 
59 Ibidem, p. 340-341 . 
60 Por Francisc. Biolog evreu, arestat, în 1 953, împreună cu soţia sa. Anchetaţi la M.A.I. şi 

Securitatea Capitalei din Calea Rahovei, pentru activitate sionistă. Vezi Cicerone loniţoiu, Victimele 
terorii comuniste. Arestaţi, torturafi. întemniţaţi, ucişi. Dicţionar, VIII (P-Q), 2006, p. 4 1 7. 
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arii după arii cât era ziulica de mare. Înalt, blond, cu ochii albaştri, prin comportare 
şi naivitatea lui se făcea plăcut tuturor. Cu mine nu pierdea mult timp, pe săpunul 
făcut tăbliţă, eu scriam câteva cuvinte româneşti, el mi le traducea în nemţeşte. 
După ce le învăţam bine, pregăteam tăbliţa pentru o nouă lecţie, şi tot aşa . . . '.61 

"Pentru sutele de mii de deţinuţi politici, poeziile lui Radu Gyr şi Nichifor Crainic 
au reprezentat un suport moral de neînlocuit. Transmise prin morse de la celulă la 
celulă, prin viu grai de la om la om, versurile, în a[l] căror conţinut toţi ne 
re găseam, erau sorbi te cu foamea celor nemâncaţi de ani . . .  Zeci de poezii erau 
înmagazinate în mintea şi sufletul fiecăruia, cu dorinţa de a le transmite mai 
departe. 

În condiţiile unui regim draconic instaurat în toate închisorile politice din 
ţară, în scopul dezumanizării, animalizării şi exterminării duşmanului de clasă, 
numai poeziile lui Radu Gyr au putut să-i opună cea mai dură şi de neaşteptat 
rezistenţă. [ . . .  ] La îndemnul chemării lui Gyr, mii şi mii de oameni, măcinaţi în 
torturi, reuşeau să-şi regăsească echilibrul, să se ridice-n capul oaselor, să [se] 
mişte, să nu se lase doborâţi sub loviturile nemiloase ale fiarei bolşevice"62. 

În memorialistica bucovinenilor întâlnim frecvent relatări referitoare la viaţa 
din post-detenţie, surprinsă din perspective multiple dar în relaţie toate cu 
libertatea, ca o constantă a tuturor scrierilor consacrate Gulagului: "Rupţi de lume, 
noi nu bănuiam că şi afară, în libertate, ne aştepta o altă închisoare; că orice 
comunicare în scris era cenzurată, iar întâlnirile urmărite cu acelaşi zel şi asiduitate 
ca la închisoare, dacă nu cu mai mare vigilenţă"63 .  "Singura plăcere şi desfătare 
sufletească o găseam în sânul naturii .  Acolo eram ferit de ochii vigilenţi ai 
Securităţii şi de răutatea oamenilor; mă simţeam liber, chiar ocrotit. De-ndată ce 
coboram de pe munte în oraş, între oameni, senzaţia de nelinişte, de nesiguranţă, 
punea stăpânire pe mine. Lipsa de perspectivă, sentimentul de a fi stigmatizat şi 
tratat ca un paria al societăţii, mă demoraliza, îmi paraliza bucuria de a trăi, de a 
gusta şi simţi frumuseţea, farmecul vieţii. Eram mereu îngândurat, trist şi dominat 
de grija zilei de mâine. Nici situaţia de a fi întreţinutul soţiei sau de a vieţui din 
mila rudelor ei nu era de natură să mă redreseze moraliceşte; din contră, mă făcea 
să sufăr cumplit"64. 

George P. Motrescu supravieţuieşte experimentului de exterminare din Gulag 
şi revine acasă cu imaginea visului obsedant din "puşcăriile comuniste", "fărmarea 
gospodăriei" sale, imagine care îi răscoleşte sufletul până şi în amintirile târzii. Şi 
pentru el lumea de altădată, întemeiată pe ordine, pe bună rânduială, nu mai exista 
acum: "Când am văzut în locul ogoarelor tarlaua colectivului năpădită de buruiene, 
ici-colo câte-un fir de secară, mi-a părut aşa de urât şi mulţi ani m-a urmărit scena 
asta. Şi chiar satul îmi părea urât: ţarina pustiită; din pădurile cele mari de brad şi 

61 Filaret N. Toma, op. cit. , p. 307. 62 Ibidem, p. 307-308. 
63 Vasile Lazăr, Şase ani în infern, p. 163. 
64 Vasile Lazăr, op. cit., p. 179. 
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fag au rămas numai huciuri, nimic nu mai semăna în Arini şi în Valcani cu ce ştiam 
eu altădată'.65. Acasă, în lumea satului înstrăinat, constată curând că "cine i-a fost 
prieten, acum îi este duşman". Până la sfârşitul anului 1989, cunoaşte necontenit 
abuzuri, răutate, bătaie de joc din partea autorităţilor statului comunist. 

Frecvent, întâlnim la memorialiştii bucovineni mărturisiri impresionante 
despre supravieţuirea nu numai în spaţiul concentraţionar, ci şi în universul 
penitenciar al regimului comunist66• O mărturisire memorabilă, în acest sens, o 
găsim în cartea Aspaziei Oţel Petrescu67, "o conştiinţă excepţională, dublată de har 

ti5 Bucovineni împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, p. 1 65-166; George 
Motrescu a lui Pentelei, Vasile Motrescu, în "Generaţii", revistă şcolară, Vicovu de Jos, anul VI, nr. 6, 
2005, p. 47. 

66 Vezi Eugen Uricariu, Universul nostru penitenciar, în ,,Memoria", revista gândirii arestate, 
Bucureşti, anul IX, nr. 26, 1998, p. 72-76, care scrie, printre altele: 

"
Regula penitenciarului a ieşit dintre 

zidurile închisorii şi s-a aplicat încet, dar sigur, întregii ţări. [ . . .  ] Dacă în primii ani diferenta dintre 
regimul penitenciar intern şi cel extern era mare, după dispariţia fizică a grupului conducător al naţiunii, 
de la (ăraru la şefi de partide şi aristocraţi, se trece la uniforrnizarea regimului penitenciar, cel intern se 
îmblânzeşte, cel extern se înăspreşte. Închisorile îşi mută zidurile către frontiere. [ . . .  ] Planul final 
urmărea transformarea tuturor deţinuţilor în supraveghetori şi invers. [ . . .  ] La Sighet marii bărbaţi ai ţării 
au fost omorâţi sub privirile unor gardieni care nu fuseseră până cu puţină vreme mai înainte decât nişte 
ţărani. Ţărani, ca şi aceia, pe care acei mari bărbaţi ai neamului îi elogiaseră în discursuri la Academie şi 
Parlament, în cărţi şi conferinţe. Nu pot să spun că acei torţionari, călăi, gardieni n-au ştiut ce fac. Au 
ştiut. Dar n-au înţeles. N-au înţeles că atunci când i-au ucis pe acei oameni luminoşi au început propria 
ucidere. O ucidere care durează şi astăzi. Românii continuă propria lor ucidere, continuă transformarea 
lor din detinuti în supraveghetori, din victime în călăi" (p. 74-75, passim). 

67 Născută la 26 noiembrie/9 decembrie 1 923 în Cotul Ostriţei-Cernăuti în familia unor 
învăţători. Studii în comuna Ghizdita-Fantânele, judeţul Soroca, Bălţi şi la Liceul Ortodox "Elena 
Doamna" din Cernăuţi, între anii 1 936 şi 1944. Refugiată, împreună cu familia, la 18 martie 1944, la 
Şugag, judeţul Alba Bacalaureatul la Orăştie, în 1944, sub bombardamente. Studentă la Facultatea de 
Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj ( 1944-1948). Dactilografă la Centrul de Studii şi Cercetări 
Transilvane, condus de profesorul academician Silviu Dragomir ( 1946-1948). Participantă la 
manifestaţiile studenţeşti de la Cluj, din 9-10 mai 1946. Ultima secretară a Societăţii Studenţeşti 
,,Junimea", reînfiinţată la Cluj de către studenţii bucovineni. Membră în Societatea ,,Frăţia Ortodoxă 
Română Studenţească" (F.O.R.S.), în cadrul căreia susţine conferinţe, cea mai importantă fiind Iisus în 
poezia românească ( 1 947). Arestată în timpul sesiunii de examene, la 9 iulie 1948, la Şugag-Bârsana, pe 
Valea Frumoasei. Bătută cu cruzime la Alba Iulia şi Cluj.  Anchetată la Cluj în "lotul Centrului 
Studenţesc Cluj" şi condamnată la 10 ani de temniţă grea şi patru ani de degradare civică, pentru "crimă 
de uneltire împotriva ordinii sociale", 

"
ajutor şi activitate legionară nedovedită" ( !), prin sentinţa 

Tribunalului Militar din 27 aprilie 1 949, pronunţată în sâmbăta Paştelui. Trece prin penitenciarele 
Mislea, Dumbrăveni, Miercurea Ciuc, Jilava, Botoşani şi Arad, având peste tot o atitudine demnă şi 
ajutându-şi colegele de suferinţă. Pusă în libertate la 14 iulie 1962. Stabilită în oraşul Roman, unde 
lucrează pe un post de contabil într-o cooperativă, până în 1980, când se pensionează. Căsătorită în 1 964 
cu Ilie-Alexandru Petrescu, fost profesor de contabilitate la Liceul Comercial din Roman, desfiinţat de 
regimul comunist. În această perioadă încearcă să-şi refacă studiile, însă nu-i sunt validate examenele şi i 
se atrage atenţia că nu va putea deveni profesoară din cauza cazierului. Anchetată în repetate rânduri 
( 1983, 1987 şi 1989), percheziţionată sever la domiciliu în 1983. Autoare a cărţii Strigat-am către Tine, 
Doamne, tipărită în anul 2000 şi retipărită în 2004, o impresionantă reconstituire memorialistică a anilor 
din studenţie şi detenţia sa politică. Alte lucrări: Crucea de la Miercurea Ciuc şi Paraclisul .. Naşterea 
Maicii Domnului" de la Mislea, Adusu-mi-am aminte (memorii), A fost odată . . .  (poveşti pentru copii), 
cronici, recenzii, evocări publicate în periodice locale şi centrale. 
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scriitoricesc", carte consacrată anilor săi de studenţie la Cluj şi închisorilor comuniste 
prin care a trecut: ,,M-am gândit de multe ori cum a fost posibil să supravieţuim 
Calvarului. Închise în spaţii strâmte, supuse unui regim de exterminare, fiind obligate 
să ne cunoaştem până la saturaţie toate limitele, noi, totuşi, nu ne-am sfâşiat între noi 
şi nu ne-am pierdut minţile, pentru că am descoperit puterea rugăciunii şi am luptat 
să ne însuşim treptele dragostei. A fost o adevărată revelaţie pentru mine când, peste 
ani, am aflat, sintetizate în mod magistral, aceste trepte care ne-au ajutat nu numai să 
ne suportăm, ci să ne iubim, cunoscându-ne aşa cum eram, cu bune şi rele. 

Îmi pare rău că nu-mi amintesc autorul comentariului, era, cred, o predică, 
am ascultat-o la Vocea Americii într-un moment de mare secetă sufletească. Am 
reţinut-o în datele ei esenţiale, mi-a adus bucurie, lumină şi claritate faţă de viaţa de 
temniţă. Nu mă pot abţine să n-o reproduc în rezumat, aşa cum a reţinut-o memoria 
mea. Se intitula Cele douăsprezece culori ale dragostei şi demonstra care este 
caracterul dragostei agape, aşa cum se evidenţiază în [Întâia epistolă a lui Pavel 
către corinteni], capitolul XTII, 1-13 [din Noul Testament]. 

1 )  Răbdarea. Dragostea este îndelung răbdătoare. Răbdătoare cu tine însuţi, 
răbdătoare cu aproapele tău. Dragostea te şlefuieşte, îţi formează caracterul .  
Lucrarea aceasta cere răbdare. 

2) Bunătatea. Dragostea este plină de bunătate. Nu umileşte, nu loveşte, nu 
aduce nefericire, nu îndurerează, nu este dură. Ai atâta bunătate câtă dorinţă ai să 
aduci fericire. 

3) Bucuria. Dragostea nu pizmuieşte, se bucură pentru calităţile şi succesele 
aproapelui, se bucură pentru el, se bucură de prezenţa lui . Total lipsită de invidie, 
compătimeşte pe cei care nu se pot bucura. 

4) Modestia. Dragostea nu se laudă pe sine. Se bucură în tăcere, în adâncul 
inimii. Bogăţia lăuntrică este atât de mare că nu are nevoie de laudă. 

5) Umilinţa (Smerenia). Dragostea nu se umflă de mândrie. Nu detronează, 
nu calcă în picioare, nu dispreţuieşte. Doreşte grandoarea aproapelui. Acceptă locul 
său în ierarhia creaţiei, nu se ridică mai sus decât este locul său. Nu dispreţuieşte pe 
cel slab, îl ajută. 

6) Politeţea. Dragostea nu se poartă necuviincios. Nu este vulgară, are stil, îi 
plac manierele alese, respinge mojicia, alege tot ce este frumos, delicat, sensibil. 
Este cuviincioasă în aspect, în vorbire, în comportare. Are maniere chiar şi faţă de 
cei ce lovesc. 

7) Altruismul. Dragostea nu caută folosul său. Nu cere, dăruieşte. Nu caută 
cât obţine, ci cât poate dărui. Lipsa de dragoste duce la egoism, ultima consecinţă a 
lipsei de dragoste este homo homini lupus. 

8) Stăpânirea de sine. Dragostea este calmă, nu se mânie. Mânia blochează 
discemământul .  Spiritul blocat se face glas al diavolului, care vorbeşte prin cel 
mâniat cu cuvinte necugetate, grele, ucigătoare. Dragostea nu este iute din fire, nu-şi 
permite nervozitatea. 
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9) Gândirea curată. Dragostea nu se gândeşte la rău, nu se bucură de 
nedreptate, ci se bucură de adevăr. Are toate intenţiile curate, lipsite de câştig. E în 
afară de orice minciună. Când ai gânduri necurate în legătură cu aproapele, nu 
gândi să te lupţi să le alungi, ci caută să acumulezi dragoste. 

10) Discreţia. Dragostea acoperă totul. Nu vrea să rănească, ci să refacă. 
Vorbirea de rău este o asasinare a caracterului dragostei. Demascarea vine de la diavol. 

1 1 ) Optimismul creator. Dragostea crede totul şi speră totul. Dragostea crede 
în înălţare şi speră până ce visul cel bun se împlineşte. Speranţa dă avânt şi putere. 
Când nu mai crezi şi nu mai speri, e semn sigur că nu mai iubeşti. Eşti creativ cât 
timp ai dragoste. Fără dragoste, distrugi. 

12) Jertfa. Ca să atingi perfecţiunea dragostei, trebuie să jertfeşti. Trebuie să-ţi 
iei Crucea în spate, ca să urei Calvarul, cu toate consecinţele lui. Dăruind totul şi pe 
tine însuţi, obţii dragostea jertfitoare, dragostea aga pe, singura care te împlineşte, te 
face desăvârşit. 

Privind trecutul nostru de veterane ale temniţelor comuniste, constat că, 
încetul cu încetul, am reuşit să ne însuşim câte ceva din aceste minunate culori ale 
dragostei. Salvarea noastră a fost descoperirea că numai prin culorile dragostei se 
poate supravieţui în universul concentraţionar. Acesta este marele miracol al 
supravieţuirii noastre. Nu ne-a fost uşor, am căzut şi ne-am ridicat şi iar am căzut, 
dar, până la urmă, am izbutit. Toiagul nostru a fost rugăciunea. Ne-am rugat în 
comun şi ne-am rugat în parte. Ne-am rugat pentru toţi ai noştri, pentru ·prieteni şi 
pentru duşmani, şi ne-am rugat, mai ales, să nu ne părăsească cele trei mari virtuţi: 
credinţa, speranţa şi iubirea. Mai ales iubirea"68. 

Mărturisirea bucovinencei Aspazia Oţel Petrescu reprezintă un cod al 
supravieţuirii în spaţiul concentraţionar şi în universul penitenciar şi, în acelaşi 
timp, un "model cultural" al trăirii într-un secol violent, opus "agresiunii 
comuniste" şi având corespondent doar în celebra frescă de la Suceviţa, ce 
reprezintă "scara virtuţilor". 

În tot mai bogata producţie a memorialiştilor bucovineni, un loc aparte îl 
ocupă Jurnalul partizanului Vasile Motrescu, scriere insolită, căreia i s-au 
consacrat în ultimii ani trei cărţi69, scriere ce interesează, în primul rând, istoria 
recentă, prin bogăţia informaţiilor de tot felul70. 

68 Aspazia Oţel Petrescu, Strigat-am către Tine, Doamne . . .  , cu o prefaţă, Un nume pentru 
eternitate, de Ion Coja, Ediţia a 11-a, Botoşani, Editura Axa, 2004, p. 356-358. 

69 Îngrijit de Marian Olaru, Jurnalul partizanului Vasile Motrescu se publică mai întâi în .,Analele 
Bucovinei", anul XI, nr. 1, 2004, p. 125-138, anul XII, nr. 1 ,  2005, p. 217-237 şi anul XII, nr. 2, 2005, 
p. 371-39 1 .  Docwnentarul de aici se constituie într-un adevărat ,Jaborator de creaţie" în pregătirea pentru 
tipar a unei lucrări singulare, consacrate rezistenţei anticomuniste din Bucovina, valorificând, spre deosebire 
de ediţiile de la Bucureşti, prin ancheta de istorie orală, memoria prodigioasă a unui martor supravieţuitor 
providenţial: George Motrescu. În ordinea apariţiei, cele trei ediţii sunt: Adrian Brişcă, Jurnalul unui 
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Jurnalul său consemnează evenimentele din perioada 26 mai 1952-16  iulie 
1954. Spre deosebire de memoriile foştilor deţinuţi politici, redactate, cele mai 
multe, la aproape o jumătate de veac după consumarea evenimentelor trăite, 
Jurnalul partizanului Vasile Motrescu este un document singular în Bucovina, 
evidenţiind un diarist talentat şi înzestrat cu o conştiinţă auctorială surprinzătoare: 

"De aici încolo, nu mai cunosc pădurile. Mă duc ca lupul, tot spre [miazăzi] ,  cu 
direcţia Pietrele Muierii .  Peste noapte, am donnit sub un brad, la foc, foarte 
mulţumit sufleteşte că m-a scăpat Dumnezeu în grădina lui. De cum am trecut 
plaiul ce duce la Ciumârna, până unde scriu aceste rânduri, am trecut şase văi, 
traversând dealurile paralel cu Obcina Ciumâmei, Poiana Micului, Frumosul"71 • 
,,Adevărate minuni dumnezeieşti se petrec cu mine. Când am scris aici, mă aflu 
chiar în adăpost, cam pe la amiază. Până seara am stat în adăpost, iar peste noapte 
am donnit tot în adăpost"72. "Când scriu aceste rânduri, e ora 1 noaptea. Eu cred că 
la această oră doarme lumea liberă, dar eu, robul veacului al XX-lea, de acum [am] 
să mănânc"73• "Trist, flămând şi supărat, stau în vârf de fag şi scriu aceste 
rânduri"74. "În vârful Gruieţului, pe un fag am găsit scris numele meu, încă din 
1944, toamna, când stam fugar pe aceste meleaguri, de frica ruşilor. Şi atunci am 
trăit greu, dar nu ca acum. Atunci eram prigonit de ruşi, acum sunt de fraţii mei 
români. Da, stau prigonit de fraţii trădători, care şi-au vândut ţara şi sufletele lor 
dracilor din Rusia. Pentru un kilogram de zahăr şi o litră de ulei şi-au adus ţara în 
suferinţă, căci acum simte şi pruncul din faşă că trăieşte în raiul bolşevic"75. 
,,Aceste rânduri le-am scris pe un vârf de fag, pe o zi cu soare şi miros de 
primăvară şi cu speranţa în suflet, că în această vară voi scăpa liber"76• ,,Astăzi, am 
auzit sturzul întâia dată şi, chiar când scriu aceste rânduri, pe stâncă, un fluturaş 
roşu saltă jucăuş în jurul meu, povestindu-mi bucuria primăverii . [ . . .  ] Timpul e 
frumos. E cald. Zăpada se topeşte peste tot. Cântă păsări de primăvară. Prind viaţă 
şi sufletele noastre, chinuite de foame, frică şi nevoi"77• 

partizan: Vasile Motrescu şi rezistenţa amwtă din Bucovina, Bucureşti, Institutul pentru Studierea 
Totalitarismului, 2005; Jurnale din rezistenţa anticomunistă: Vasile Motrescu, Mircea Dobre, 1952-1953, 
Ediţie de Liviu Ţăranu, Theodor Bărbulescu, Cuvânt înainte de Ion Gavrilă-Ogoranu, Bucureşti, Editura 
Nemira, 2006; Bucovineni împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, Ediţie îngrijită, note 
şi comentarii de Marian Olaru, Prefaţă D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Postfaţă de Vasile 1. 
Schipor, Indice de nume de Rodica Iaţencu, Suceava, Editura Universităţii, 2006. 

7° Câteva studii, toate publicate în afara provinciei, se referă Ia importanţa acestuia: Adrian 
Brişcă, O zi din viaţa unui partizan, în ,,Arhivele Totalitarismului", anul VI, nr. 3, 1995 ; Theodor 
Bărbulescu, Liviu Ţăranu, Existenţa cotidiană a unui "bandit ": cazul Vasile Motrescu, în volumul 
Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistă din România, 1944-1962, Coordonator ştiinţific prof. 
univ. dr. Gheorghe Onişoru, Bucureşti, Editura Kullusys, Colecţia "Studii", 2, 2003, p. 281-299. 

71 Bucovineni împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, p. 26. 
72 Ibidem, p. 27. 
73 Ibidem, p. 58. 
74 Ibidem, p. 6 1 .  
15 Ibidem, p .  69. 
76 Ibidem, p. 64. 
77 Ibidem, p. 64, 66. 
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Ca document al unei epoci şi al unei sensibilităţi umane ultragiate, acesta 
ilustrează trăirea în ordinea satului tradiţional, supus cu brutalitate destructurării, 
încadrându-se într-un .,model românesc" al povestirii în faţa istone1. 
Regionalismele şi formele populare (are să vie, barabule, a se brodi, a clipoci, a 
corhăni, a dăscăli, glod, gruieţ, hat, a se hodini, hrăpăioară, huceag, huci, 
musafir, prelucă, sălcuţă, sihlă, stog, şforac, şalag, şlag, şură, toloacă), bogăţia de 
expresii (a băga pe cineva la idei, a cădea ca musca în lapte, a face cuiva bucata, 
a face o raită, a face pândă, a fi mai aproape cămaşa decât haina, a fi mort de 
oboseală, a fi rupt de foame, a o lăsa moale, a nu purta lacăt la gură, a o lua din 
loc, a o târli, a prinde a curge lume, a scăpa la iarbă verde, a se mândri cu 
foamea, a sta ca pe foc, a sta de stajă, a sta de vorbă, a sta la pândă, a-ş înăcri 
sufletul, a-şi obloji capul, a-şi mânca bucăţica de mămăligă cu lacrimi, trudă şi 
mare necaz, a-şi omorî zilele, a umbla brambura), superlativul stilistic (amărât din 
cale afară, aşa am slăbit de tare, curge apa Dunăre în colibă, mizerabil mă simt, 
tot ninge a potop nu altceva) sunt mărci ale discursului acestui .,om al munţilor" 
(.,puiul cadrului", cum mărturiseşte el însuşi într-un loc). 

Interesantă este în jurnalul propriu-zis ştiinţa exploatării timpurilor. Alături 
de prezent, Vasile P. Motrescu foloseşte imperfectul şi perfectul compus. 
Consemnarea celor două visuri aminteşte de pagini similare ale memorialisticii 
detenţiei: .,Noaptea, ne-am urcat în sihla de deasupra barăcii, unde am dormit peste 
noapte, sub foc, la cerul liber. Peste noapte, am visat o grădină cu un fel de poame 
coapte şi eu mă duceam să le strâng şi biserica de la noi din sat era prefăcută, nu 
era aşa de înaltă şi în uşa bisericii era o icoană cu Domnul nostru Iisus Hristos şi o 
stea roşie mare şi parcă Domnul Iisus călca steaua în picioare" (visul din 22123 
septembrie 1952)78 • .,Peste noapte am visat că în colţul livezii, la tata, era un 
tricolor în văzduh. Dinspre miazăzi, veneau plutind steaguri tricolore, cu cruci roşii 
pe ele şi o mulţime de păsări albe strălucitoare mergeau spre miazănoapte, de 
numai alb era cerul" (visul de la împlinirea a 32 de ani, 1 1112 octombrie 1952)79• 

Şi în cazul autorilor bucovineni, trebuie să recunoaştem că .,nu toată 
memorialistica închisorilor are valoare estetică". Printre ei există "talente 
spontane" dar şi "naratori naiv-stângaci". Unii dintre ei sunt metodici, cu dispoziţii 
reale pentru analiză şi sinteză, depăşind uneori narcisismul inerent memorialistului. 

"Dorinţa epică de a povesti" este expresia "ruperii contractului tăcerii", impus de 
Puterea comunistă80• 

Miza cea mai importantă a povestirii este "transformarea ocaziei de a povesti 
într-un catharsis necesar". Discursul capătă, în multe cazuri, "un puternic relief 
identitar", devenind "reabilitant şi contraofensiv". Astfel, povestirea, pe lângă 

"funcţia terapeutică", devine "o formă a justiţiei": ,.Fosta victimă devine erou al 
povestirii, trece prin diverse probe, încercări, pentru a izbândi, în cele din urmă, ca 

78 Ibidem, p. 40. 
79 Ibidem, p. 42. 
80 Vezi şi Ruxandra Cesereanu, op. cit. , p. 12-13, 153 .  
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eroii din basme". "Victoria deportaţilor [şi a celor întemniţaţi] asupra propriului 
destin [ . . .  ] exprimă, într-un plan mai general, o victorie a binelui asupra răului. O 
etică exemplară pare astfel a funcţiona, o etică pe care povestirea o prezintă ca 
realizată". "Iese astfel la iveală o miză mai importantă a povestirii vieţii, aceea de a 
reabilita victimele şi de a atribui unei instanţe imanente puterea de a le face 
dreptate"81 • Stilistic, procedeul e marcat prin înlocuirea povestirii la persoana 1 
singular cu povestirea la persoana 1 plural. În felul acesta, relatarea este asumată în 
numele unui grup (deţinuţii politici, deţinuţii politici legionari, femeile deţinute pe 
motive politice, deportaţii), cu care memoria îl face solidar pe povestitor. 

Ca şi faptele consemnate în eposul eroic al vremurilor de glorie, suferinţa 
imensă a românilor din veacul trecut are măreţia şi nobleţea tragediilor din 
Antichitate. Fără să culpabilizeze neamuri ori oameni nevinovaţi, ei îşi susţin 
dăinuirea, mai cu seamă, în curăţenia şi simplitatea vechilor ceremonii şi ritualuri 
de perpetuare a memoriei colective. În acest sens înţelegem şi mărturisirea 
bucovinencei Aspaziei Oţel Petrescu: "Prin noi, prin toate aceste victime prin care 
flacăra roşie şi-a experimentat arsura, s-a arătat că pentru cei mai mulţi 
comunismul a însemnat o imensă nefericire: arta lui de a guverna a fost teroarea, 
puterea lui de a convinge a fost tortura, orizontul lui spiritual a fost satanismul, 
adică întunericul cel mai din afară, victoria lui a fost înrobirea ce s-a făcut prin 
râuri de lacrimi şi de sânge şi prin munţi de cadavre. 

Din imensele şi încă nedeplin cunoscute[le] hecatombe se ridică rumoarea ce 
poate fi auzită doar de conştiinţele vii. Este uluitor faptul că glasurile tuturor celor 
ce nu mai sunt, exprimate prin cei care mai adastă într-o dezolantă înserare, nu cer 
nici răzbunare, nici răscumpărarea. Se cere doar aducerea în lumină a adevărului 
prin care s-a martirizat un neam binecredincios. [ . . .  ] Până când se vor cunoaşte 
toate avem datoria să aducem mărturii, să dezvăluim treaptă cu treaptă toate 
pragurile suferinţelor hărăzite acestui mereu şi mereu încercat popor de-a lungul 
dăinuirii sale"82. 

Gulagul (,,Arhipelagul Gulag", "imperiul Zek(a)", "infernul concentraţionar", 

"o maşină de înghiţit şi de tocat, ţară a închisorilor, a zidurilor şi a sârmei 
ghimpate", "imperiul apelor tenebroase", al corupţiei morale şi al dezumanizării, 

"leagăn al unei civilizaţii umane pervertite, demonizate încă de la naştere", "un 
uriaş abator uman"), aşa cum apare la Alexandr Soljeniţîn în al său "arhetip al 
memoriilor de detenţie moderne", reprezintă "toposul literar" care decide şi în 
cazul memorialiştilor bucovineni. Ei nu sunt "epigoni tematici" şi nici simpli 

"oameni-memorie", ci, în primul rând, ei sunt martori şi mărturisitori . În scrierile 

81 Vezi şi Ruxandra Cesereanu (coordonator), Comunism şi represiune în România. Istoria 
tematică a unui fratricid naţional, Iaşi, Editura Polirom, 2006, Colecţia Plural M, Seria "Idei 
contemporane", p. 149-150, 1 5 1 .  82 Aspazia Oţel Petrescu, Strigat-am către Tine, Doamne . . .  , Ediţia a 11-a, Botoşani, Editura 
Axa, 2004, p. 390. 
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lor, Gulagul este "infern", "abator, "malaxor", "sclavie multiformă", o "ţară-ţarc" 
şi "ţară-dubă", în care funcţionează un aparat de exterminare necruţător. Scrierile 
lor o-au avut impactul pe care I-au produs, deşi târziu, scrierile de samizdat ale 
memorialiştilor ruşi. Aproape la fel ca în Occident, unde opinia publică refuză să 
înţeleagă, multă vreme, ororile Gulagului, prin "orbire şi complicitate", în 
Bucovina, memorialistica detenţiei politice din perioada regimului comunist 
continuă să apară şi astăzi într-un anonimat ce nu se explică doar prin inapetenţa 
bucovinenilor pentru ,,recucerirea memoriei" confiscate şi purificarea acesteia. Cu 
o singură excepţie, cartea Aniţei Nandriş-Cudla, memorialistica bucovinenilor, în 
cea mai mare parte a sa, lipseşte încă din bibliografia consistentă a Gulagului şi din 
exegeza naţională a temei. Fără a se putea bucura de ediţii îngrijite, tipărite în tiraje 
mici, sub egida unor edituri modeste de provincie, rară şansa de a putea circula pe 
marile coridoare ale cunoaşterii contemporane şi rară o critică de impunere în 
ierarhia valorilor, scrierile memorialiştilor bucovineni ilustrează drama "lumii 
marginale" şi în raport cu lucrările româneşti de referinţă ale genului, consacrate 
Gulagului83. 

83 Adriana Georgescu, Au commencement etait la fin, Paris, 1951 (La început a fost sfârşitul. 
Dictatura roşie la Bucureşti, Ediţie îngrijită de Micaela Ghiţescu, Prefaţă de Monica Lovinescu, 
Bucureşti, Editura Humanitas, 1992); Paul Goma, Ostinato, Frankfurt pe Main, Ed. Suhrkamp, 1971 
(Ostinato, Bucureşti, Editura Univers, 199 1 ); Paul Goma, Gherla, Paris, 1976, cu o prefaţă de Virgil 
Ierunca (Gherla, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990); Paul Goma, Le Tremblement des hommes, 
Paris, Ed. Seuil, 1 979 (Culorile curcubeului '77 (Cutremurul oamenilor), Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1 990; Culoarea curcubeului '77. Cod "Bărbosul ", laşi, Editura Polirom, 2005); Paul 
Goma, Les Chiens de mort. La Passion selon Piteşti, Paris, Ed. Hachette, 1981 ,  cu o postfaţă de Virgil 
Ierunca (Patimile după Piteşti, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1990); Nicole Valt!rie-Grossu, 
Benie sois-tu, prison, Paris, Ed. Pion, 1976 (Binecuvântatăfii, închisoare . . . .  O fostă deţinută politică 
din România vorbeşte, Traducere în limba română şi postfaţă de Mioara Izvema, Cuvânt înainte de 
Ana Blandiana, Note biografice de Mariana Ionescu, Bucureşti, Editura Univers, 2002); Teohar 
Mihadaş, Pe muntele Ebal, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1990; Nicolae Mărgineanu, Amfiteatre şi 
închisori, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 199 1 (retipărire în volumul Mărturii asupra unui veac 
zbuciumat, Prefaţă de Mircea Miclea, Ediţie îngrijită de Daniela Ţăranu-Mărgineanu, Bucureşti, 
Editura Fundaţiei Culturale Române, 2002); Onisifor Ghibu, Ziar de lagăr. Caracal 1945, Ediţie 
îngrijită de Romeo Dăscălescu şi Octavian Ghibu, Cuvânt înainte de Romeo Dascălescu, Tabel 
cronologic, postfaţă şi note de Octavian Ghibu, Bucureşti, Editura Albatros, 199 1 ;  Ion loanid, 
Închisoarea noastră cea de toate zilele, Bucureşti, Editura Albatros, voi. 1 şi Il, 199 1 ,  voi. III, 1 992, 
voi. IV, 1994, voi. V, 1 996; Dumitru Gh. Bordeianu, Mărturisiri din mlaştina disperării. Cele văzute, 
trăite şi suferite la Piteşti şi Gherla, Paris, Editura Mişcării Legionare, 1 992; Costin Merişca, 
Tărâmul Gheenei, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1 993; Victor Ioan Pica, Libertatea are chipul lui 
Dumnezeu, Prefaţă de Mihai Sin, Târgu-Mureş, Editura Arhipelag, 1993; Povestea Elisabetei Rizea 
din Nucşoara. Mărturia lui Cornel Drăgoi, Culese şi editate de Irina Nicolau şi Theodor Niţu, Prefaţă 
de Gabriel Liiceanu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 993 ; Richard Wurmbrand, Cu Dumnezeu în 
subterană, Traducere din limba engleză de Marilena Alexandrescu-Munteanu şi Maria Chilian, 
Bucureşti, Editura "Casa Şcoalelor", 1994; Neculai Popa, Coborârea în iad. Amintiri din închisorile 
comuniste, Bucureşti, Editura Vremea, 1 999; Petre Pandrea, Reeducarea de la Aiud, Ediţie îngrijită de 
Nadia Marcu-Pandrea, Bucureşti, Editura Vremea, 2000. 
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Das Schicksal einer vernachlassigten Gattung: 
Die Bukowiner Memorialistik iiber das Leben 

in den kommunistischen Gefângnissen • 

(Zusammenfassung) 

545 

Der Prozess der Wahrung der Erinnerung und der Geschichtsbereiche, die wăhrend des 
komrnunistischen Regimes "beschlagnahmt" wurden, beginnt in Rumănien programmatisch nach den 
Erreignissen von 1989. 

Nach diesem Wendcpunkt gewinnt die Hinwendung zur Aufarbeitung der Vergangenheit 
zuerst als Beschăftigung der sich bildenden Zivilgesellschaft, spăter einiger weniger Historiker - auch 
in der Bukowina an Konsistenz durch die Emanzipation der offenen Auseinandersetzung mit der 
Geschichte, mit dem Zweck, die Wahrheit wieder herzustellen. 

Im slid.lichen Teil der Bukowina, heute zum Bezirk Suczawa gehorend, beginnen die 
Beschăftigungen mit der Erforschung der Wahrheit liber den Gulag spăter als in Czemowitz. Themen 
der jlingsten Geschichte - wie Flucht, Exil, die Deportationen in die Sowjetunion und in den Bărăgan, 
der antikomrnunistische bewaffnete Widerstand, die Bauemaufstănde von 1949, die komrnunistischen 
Gefangnisse - sind unter den institutionalisierten Beschăftigungen (individuelle und Gruppenprojekte, 
wissenschaftliche Tagungen) im Leben der Provinz flir fast 1 5  Jahre kaum zu finden. Innerhalb dieses 
Prozesses treten einige mutige Publizisten hervor. Sie sind die einzigen, die ein Jahrzehnt lang nach 
Oberlebenden suchen, Zeitzeugen-Interviews flihren, Dokumente liber die politischen Prozesse und 
die Haftzeit verwenden, Untersuchungs-Reportagen und Dokumentationen in den Lokalzeitschriften 
und -zeitungen verăffentlichen. Einige Schriftsteller, gewesene Hăftlinge, die unter dem Terror in den 
Gefangnissen unrnittelbar gelitten haben, verăffentlichten ihre Arbeiten (Gedichtbănde, Erzăhlungen, 
Erinnerungen) mit Hilfe von Bekannten (Joumalisten, Ărzte, Priester, Lehrer). Diese Arbeiten 
erscheinen unter groBen Opfem, in niedriger Auflage und in bescheidener Aufmachung. 

Die Unterdriickung, die Folter, das Bild des rumănischen politischen Hăftlings als 
menschlicher Typus, der Widerstand im Gulag, der Befreiungsweg aus dem geschlossenen 
kommunistischen Raum, die politische Verfolgung und das gesellschaftliche Randleben werden in 
memorialistischen Verăffentlichungen dargestellt, die eine wlirdige Stelle in thematischen 
Anthologien finden konnten. AuBer bekannten Namen, wie Anita Nandriş-Cudla und George 
Nimigeanu, wurden im letzten Jahrzehnt auch andere Autoren bekannt: Vasile Blănaru-Flamură, 
Mărioara Cenuşă, Vasile S. Cârdei, Theodor M. Gherasim, Vasile Lazăr, Victor Leahu, George şi 
Vasile Motrescu, Dumitru Oniga, Aspazia Otel-Petrescu, Ilie Popescu, Filare! N. Toma, George 
Ungureanu. Ihre Schriften, vor allem von dokumentarischem Wert, erflillen verschiedene Aufgaben: 
der Erkenntnis - im Rahmen der Wiederherstellung der Wahrheit liber die Geschichte, der 
moralischen Rehabilitierung ("Gedăchtnisjustiz") - gegenliber der Haltung der Institutionen des 
Rechtstaates hinsichtlich ihres feindlichen Schicksals; der catharsis und autocatharsis ("Heilung'' des 
Gedăchtnisses); der Humanisierung einer Vergangenheit voller Ungllick sowie der Erziehung, so dass 
solche unmenschliche, verwerfliche Tatsachen in der Zukunft nie wiederholt werden dlirfen. 

Auch im Falle der Bukowiner Autoren hat die Memorialistik nicht allesamt einen hohen 
ăsthetischen Wert. Unter ihnen gibt es "ăsthetische Temperamente", "spontane Talente", aher auch 
"naiv-ungeschickte Erzăhler". Einige von ihnen versuchen methodisch vorzugehen, haben 
tatsăchliche Neigungen zur Analyse und Synthese und gehen liber den dem Memoirenschreiber 
innewohnenden Narzisismus hiniiber. "Der epische Wunsch zum Erzăhlen" ist auch bei einigen 
Bukowinem Ausdruck des "Bruchs des Schweigevertrags", der von der kommunistischen Macht 
durchgesetzt wurde. Der wichtigste Einsatz der Erzăhlung ist auch bei den Bukowinem die 
"Erzăhlgelegenheit zu nutzen und in einen notwendigen Katharsisprozess" zu fuhren. Der Diskurs 

• Traducere: Luzian Geier. 
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gewinnt in vielen FlUlen einen starken "identitătsgebundenen Charakter", wirkt ,,rehabilitierend" und 
"gegenoffensiv". Auf diese Weise wird die Erzăhlung, ausser der "therapeutischen Funktion", die sie 
infolge des "Terrors der Geschichte" bekommt, zu einer "Forrn der Justiz". Das gewesene Opfer wird 
zum Held der Erzăhlung, macht verschiedene Versuchen durch, um endlich, wie Mărchenhelden, 
siegreich zu sein. Der Sieg der Deportierten und der Hăftlinge i.iber ihr eigenes Schicksal dri.ickt 
allgemein den Sieg des Guten i.iber das Bt>se aus. Es scheint, dass die beispielhafte Ethik wirksam ist, 
eine Ethik, die die Erzăhlung als schon verwirklicht prăsentiert. Durch Ersetzen der Jch-Erzăhlung im 
Singular mit der Jch-Erzăhlung im Plural wird das Berichten im Namen einer Gruppe (politische 
Hăftlinge, legionăre politische Hăftlinge, wegen politischen Gri.inden verhaftete Frauen, Deportierten) 
stilistisch i.ibemonunen und das Gedăchtnis lăsst den Erzăhler sich mit dieser Gruppe solidarisch 
erklăren. 
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ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STATISTICĂ 

CIRCULAŢIA MONETARĂ ŞI DENUMIRILE MONETARE 
ÎN BUCOVINA, ÎNTRE ANII 1770 ŞI 1840• 

ALEXANDER OGUY"* 

Introducere 

Colaborarea dintre istorie, economie şi filologie, deşi au domenii de cercetare 
separate, ar putea fi mai profitabilă decât tăcerea în faţa adevărului istoric. Ca 
urmare, vom încerca, folosind exemple de denumiri monetare din diverse 
documente de arhivă, să analizăm circulaţia monetară şi particularităţile ei pe un 
teritoriu bine delimitat - Bucovina. Rezultatele acestei analize le prezentăm, 
sistematic, în text şi în trei tabele. 

1. Bucovina ca parte a Monarhiei Habsburgice 
în perioada destrămării relaţiilor feudale şi a afirmării 

celor capitaliste (1775-1840) 

Bucovina, ca parte a Moldovei şi ca "ţară aflată la graniţa civilizaţiei 
occidentale", s-a remarcat prin caracterul oscilant al vieţii culturale şi economice 
cu elemente determinante sud-est europene, elemente dominante ruteano-române, 
cu amprente turceşti şi cu influenţe culturale germane, pe de o parte, şi bizantina
ruseşti, pe de altă parte1 • Astfel, procesul ei de dezvoltare a fost influenţat decisiv 
prin politica şi economia marilor state (Rusia, Austria, Turcia), lucru specific 
ultimului sfert din secolul al XVIII-lea. 

Modificarea tipului relaţiilor de producţie, impunerea noilor forme 
economice au adus schimbări în raportul de forţe al puterilor politice din estul 
Europei: Rusia şi Austria intenţionau să împartă din nou vechile moşteniri 
europene în defavoarea Turciei, slăbite, şi a Poloniei, lipsită de putere. În urma 

• Traducerea textului din limba germană: Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu (în colaborare cu prof. 
A. Oguy). 

• •  Dr. hab. Alexander Oguy, Universitatea "Jurij Fedkowicz", Facultatea de Limbi Străine, 
Koziubinskij-Str. 1, 58 000, Cernăuţi, Ucraina. 

1 Ralph Schattkowski, Die historische Landschaft in Ostmitteleuropa. Regionen im Vergleich, 
în: "Kaindi-Archiv", Zeitschrift des Bukowina-lnstituts, H. 3 1  ( 1997), p. I S I ,  1 57.  

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 547-565, Bucureşti, 2007 
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primei împărţiri a Poloniei, Austria a putut să anexeze, în 1772, teritoriile fostului 
Principat Galiţiano-Wolhyn. Drept justificare servea afirmaţia potrivit căreia 
habsburgii, în calitate de regi ai Ungariei, aveau dreptul să intre în posesia 
proprietăţilor lor. Pentru a uni strategic Galiţia, nou dobândită, cu Transilvania, 
Josef al II-lea dorea, încă din 1773, alipirea Bucovinei la Austria, sub pretextul 
apartenenţei ei anterioare la Pocuţia galiţiană. În afară de aceasta, Bucovina 
reprezenta cheia pentru cucerirea ,,Moldovei turceşti"2. 

Corpul diplomatic austriac a făcut tot posibilul şi a acţionat toate pârghiile -
Maria Thereza, ca regină a Ungariei, a intervenit datorită încercări i Rusiei de a 
anexa Moldova şi Valahia. Ea a reuşit, printr-o amplă acţiune de sabotare, să 
rezolve, în final, situaţia. Pentru disponibilitatea de cooperare şi acceptarea de a 
părăsi Bucovina împreună cu trupele ruseşti, mareşalul rus, contele Peter A. 
Rumianzew, a primit 5 000 de ducaţi de aur şi o tabacheră împodobită cu briliante3. 
Dragornanul turc Constantin Moruzi, viitorul principe, a primit, potrivit raportului 
întocmit de internunţiul Thugut, 10 3 12 piaştri, iar ofiţerul turc corupt, Tahir-Aga, 
a primit pentru trasarea noii graniţe încă 3 100 de piaştri. De la 3 1 .08 până la 
3.09. 1774, trupele austriece, sub conducerea generalului Gabriel Mihaldy von 
Spleny, au ocupat oraşele bucovinene Cernăuţi, Suceava şi Siret. După Convenţia 
de la Constantinopol, Turcia trebuia să recunoască, la 7.05 . 1775, acest fapt. 
Grigore al III-lea Ghica, domnitorul Moldovei, care pierduse accesul la piaţa 
poloneză, s-a străduit să redobândească Bucovina, dar a eşuat - protestele sale, 
îndreptăţite, dar deranjante, 1-au costat viaţa: capul său îmbălsămat a fost expus la 
Constantinopol4• 

După anexarea Bucovinei, pe teritoriul ei a fost instalată administraţia 
militară, mai întâi sub conducerea generalului Gabriel von Spleny (până în aprilie 
1778), apoi a generalului von Enzenberg (până în 1786). În această perioadă, în 
Bucovina şi nordul Basarabiei era valabilă pravila moldovenească, ale cărei 
principii de bază fuseseră formulate în Hrisovul de Aur, la 1 .0 1 . 1766, de către 
Grigore al III-lea Ghica5. Josef al II-lea considera regiunea de curând anexată un 
teritoriu de experimentare a planurilor sale de reforrnare6. Astfel, în 1781  a fost 
abolită sclavia, în 1775 s-au introdus şcolile, în 1782 s-a înfiinţat dioceza din 
Cernăuţi, în 1786 s-au pus bazele Fondului Religionar Ortodox, care însuma toate 
posesiunile mănăstirilor bucovinene; bucovinenii au fost scutiţi de o mare parte din 

2 Hannes HotbauerNiorel Roman, Bukowina, Bessarabien, Moldawien: Vergessenes Land 
zwischen Westeuropa, Russland und der Tiirkei, Wien, Promedia, 1993, p. 25. 

3 M. Kogalniceanu, Răpirea Bucovinei după documente autentice, Bucureşti, 1 875, p. 1 5 ;  
Hotbauer/Roman, op. cit. , p. 25. 

4 Ibidem, S. 1 5 ;  Hotbauer/Roman, op. cit., p. 25. 
5 W. Botuschanskyj, W. Kurylo, F. Schewczenko u. a. (Hrsg.), Narysy istoriji Piwnicznoji 

Bukowyny/F. Schewczenko, Kyjiw, Naukowa dumka, 1980, p. 90. 
6 R. Schattkowsky, op. cit. , p. 1 6 1 .  
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impozite (8.02. 1786), fapt ce a favorizat afluxul de emigranţi din Moldova, 
Transilvania şi Galiţia7• 

Pentru o anumită perioadă, Bucovina a avut o structură specifică: pe lângă 
cele 16 000 de familii de ţărani, 1 560 erau familii de nobili. Cel mai mare 
proprietar de pământ era Fondul Religionar Ortodox, care deţinea peste 55% din 
întreaga suprafaţă arabilă din Bucovina (cu o valoare totală de 3 168 436 de 
guldeni în anul 1 837)8. La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al 
XIX-lea, caracterul impozitelor s-a schimbat în totalitate - în locul dărilor în natură 
(zeciuiala sau deseatina), au fost introduse taxele - astfel, la 1 808, arendaşul 
Waschkoutz (rom. Văşcăuţi) aduna câte 7 florini renani de la fiecare familie. 12 
zile de clacă însemnau 2 guldeni, adică o zi de clacă reprezenta 10  creiţari. O 
căruţă cu lemne valora 15  creiţari, o găină - 3 creiţari9• 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea au fost stabilite şi normele pentru 
impozitele de stat. Potrivit ordonanţei date de generalul Enzenberg din 8. 1 2. 1780, 
nobilii bucovineni (boierii ,  mazilii), trebuiau să plătească o contribuţie de 2 florini 
renani şi 30 de creiţari10• Evreii plăteau 5 florini renani de familie, ţiganii - 1 florin 
şi 30 de creiţari. În 1786 a fost introdus impozitul alodial, care reprezenta o zecime 
din venitul brut. Pentru un stup de albine se plăteau 12  creiţari (6 pentru nobili), 
pentru o oaie - 1 florin renan. La vistierie ajungeau şi alte impozite mici din 
Bucovina, ca de exemplu cei 15 creiţari de familie pentru taxa de schimb, ca taxă 
poştală, care însumau anual 6 400 de florini 1 1 . 

În acest fel s-a pregătit trecerea de la economia bazată pe iobăgie la 
elementele capitaliste încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. La aceasta au 
contribuit, de asemenea, creşterea ulterioară a rentei în bani şi a pensiilor, apariţia 
comercianţilor evrei, precum şi dezvoltarea păturii de mij loc şi a birocraţiei 
specializate. De cele mai multe ori, birocraţii şi comercianţii nu proveneau din 
burghezia autohtonă, locală, ci cu precădere din rândurile germanilor, evreilor sau 
armenilor imigranţi , care s-au stabilit, încetăţenit şi asimilat în cadrul acestui 
proces12• 

Din 1775 până în 1786, Bucovina a fost sub administraţie militară; de la 
1 .02. 1787 până în 1 849 a funcţionat ca un district aflat în componenţa Galiţiei (cu 
o anumită autonomie din punct de vedere juridic). Lupta pentru autonomia 
administrativă a durat din 1 848 până în 1 86 1 ,  când Bucovina a fost ridicată la 
rangul de Ţară de Coroană a Austriei ( 1 86 1-1 9 1 8)1 3 . 

7 W. Botuschanskyj, op. cit. , p. 1 05.  
8 Ibidem, p. 9 1 .  
9 Ibidem, p .  92. 

10 Materiale din Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi, Okruzhne uprawlinnja Bukowyny (OUB), 
Fond 1, 4, dosar nr. 56, p. 1-2. (în continuare, se va cita: OUB, 1 .4, nr. 56: 1-2). Datorită numeroşilor 
indici numerici, paginile materialelor de arhivă şi ale scrierilor lui T. Balan se vor marca cu ":". 

1 1 J. Polek (Hrsg.), Bukowina zu Anfang des Jahres 1801 in alphabetischer Darstellung, 
Czemowitz, 1 908, p. 7, 14, 24-34. 

12  R. Schattkowsky, op. cit., p. 1 54. 
1 3 W. Botuschanskyj, p. 84-1 1 6. 
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Prin noul ei statut, Bucovina - spre deosebire de perioada în care s-a aflat în 
componenţa Moldovei - a evitat numeroase războaie, purtate de Austria până în 
1 8 14. Situaţia stabilă şi nivelul mult mai ridicat al dezvoltării economice a Austriei, 
au stimulat procesul de producţie în Bucovina şi trecerea treptată de la relaţii de tip 
feudal la cele avansate, capitaliste. Odată cu dezvoltarea băncilor au dispărut puţine 
dintre tezaurele bucovinene, iar moneda stabilă a redus treptat circulaţia monedelor 
străine. Particularităţile circulaţiei monetare din Bucovina sunt evidenţiate de 
numeroase circulare ale Gubemiului Galiţian cezaro-crăiesc; de asemenea, unele 
monede descoperite şi podoabe conţinând monede (cunoscute în Bucovina ca salbe 
sau zgarde)14. 

2. Particularităţi ale circulaţiei monetare din Bucovina 
în perioada stăpânirii habsburgice: concurenţa diverselor sisteme monetare 

(pe baza exemplelor din materialele de arhivă) 

Ocuparea Bucovinei multinaţionale de către trupele austriece a însemnat şi 
adoptarea pe acest teritoriu a sistemului şi a etalonului monetar austriac, fapt 
evidenţiat de numeroase exemple concludente din circularele paralele germane, 
poloneze şi româneşti, emise de Gubemiul Galiţian cezaro-crăiesc. Astfel, în cadrul 
sistemului monetar austriac s-au contopit tradiţiile cultural-lingvistice autohtone 
multinaţionale, ceea ce a dus, pe de o parte, la favorizarea sistemului terminologie 
local, încă nedefinitivat. Pe de altă parte, sistemul monetar austriac a fost influenţat 
de elementele autohtone. Ne referim, în continuare, la circulaţia monetară în sine. 

Aşa cum arată diverse documente ale administraţiei regionale şi districtuale 
din Bucovina, emise de Gubemiul Galiţian cezaro-crăiesc, circulaţia monetară -
nevorbind despre caracterul ei deosebit - a devenit treptat o parte componentă a 
celei austriece (vezi Tabelele 1 şi 2). Cu ajutorul acestora, populaţia noilor regiuni 
anexate (printre care şi Bucovina) era informată periodic asupra introducerii noilor 
monede şi a cursului de schimb15 (vezi Tabelul 3). 

La baza sistemului monetar austriac se afla, după reforma contelui de 
Gaugwitz (7. 10. 1750) şi Convenţia monetară austriaca-bavareză (20.09. 1 753) 16

, 
florinul renan (rfl.), o denumire din secolele XIII-XV, însemnând 60 de creiţari, 
folosită după introducerea termenului de "ducat" (din 1 5 1 2). Ca termen de calcul, 
acest florin - cunoscut în circulaţie ca "gulden" - era echivalentul a două jumătăţi 
de gulqen sau a unui sfert de taler, a trei monede de 20 de creiţari ( 113 florin), 
3+3/4 mariaşi (n. n. - M. U.:  1 mariaş - 17 creiţari), 6 monede de 10  creiţari, 
8,57 pitaci (n. n. - M. U.:  1 pitac - 7 creiţari), 12  monede de 5 bani, 20 de monede 

14 A. Kagljan, O. Oguy, N. Tanasczuk, Hroschowyj obih (Geldzirkulation der ăsterreichischen 
Munzen in der Westukraine im XV/1/.-XX. Jhd. ), "Numizmatyka i faleristika", nr. 4 (1 997), p. 28-33. 

15 OUB, 1 . 1 ,  nr. 4 489: 3-13 .  
1 6  Probszt 1994: 495. 
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de 3 creiţari sau "groşi", 60 de creiţari şi 120 dinari, ultimii fiind diviziun i  ale unei 
mărci de argint emisă la Koln. Doi florini sau guldeni însemnau un taler; 4,5 florini 
corespundeau unui ducat de aur (vezi Tabelul 2 şi circulara Guberniului Galiţian c. 
c .  nr. 57 376, din 28. 10. 1 8 Ii\ 

În documentele bucovinene se găsesc denumirile lor poloneze, româneşti şi 
rutene (ucrainene). Ducaţii austrieci şi cei emişi la Kremnitz, împreună cu alte 
monede de aur, se numeau, în limba ucraineană, cerwonyj zolotyj - de la 
ucraineanul ,,roşu auriu", datorită culorii roşietice a aurului. Toţi taierii aflaţi în 
circulaţie aveau denumirea poloneză şi ucraineană talar, şi cea românească taler. 
Jumătăţile de taler, guldenii sau florinii, pe baza traducerii cuvânt cu cuvânt, erau 
cunoscuţi sub denumirea poloneză zloty renski, sau cea ucraineană zolotyj rynskyj 
("monedă de aur renană"; vezi jloreni rhinensis). Denumirile moldovenească
românească şi ucraineană-bucovineană erau, în multe cazuri, leu, lei şi, respectiv, 
lew (de la "leu": imaginea leului de pe taierii olandezi, foarte răspândiţi în Moldova 
şi Bucovina în secolul al XVII-lea); mai rar se folosea termenul moldovenesc 

jlorinţi. Sfertul de taler era denumit, în poloneză, czwertak (adică, în poloneză, 

"sfert") sau pol-rynskie. Vechea monedă de 17 creiţari se numea, în poloneză, 
mariasz, moldoveneşte marias (de la ,,Mariengroschen", datorită reprezentării 
Maicii Domnului pe monedă). Moneda de 7 creiţari a primit numele moldovenesc 

Perioada 1770-
1780 

Leu, lei b g dk 
47/22 

Florin 2/2 
Gulden -

Galbin -

Ducat 2/2 
Ban l dk 

6/2 
Para III  

Kreuzer 
Maresi 
Pitaci 

Sorokiwetz 
Zwanziger 

Zehner 

Tabelul 1 

Denumiri ale monedelor în Bucovina ( 1775-1 840) 
(pe baza materialelor şi documentelor de arhivă) 

1781- 1791- 1801- 1811- 1821-
1790 1800 1810 1820 1830 

b dk g  dk g G 
46/35 38/25 I 9/I4 6/4 5/8 
I3/13 7/1 5  1 51 15  616 III  
3/3 717 /2 /3 1/3 
4/4 32/24 9/9 I0/9 1917 
515 5/5 7/IO  6/8 5/IO 

1 1 L g  
III 2/2 2/2 

-/4 -/2 1 III 
2/8 1 1 18  3/8 /8 

-/4 -/1 /2 
-/4 -Il /2 

-/2 /3 
-/2 -/2 

1831- 1841-
1840 1850 

4/1 -/6 
III  2/2 
515 2/8 
I4/l I / 1  
3/8 2/6 

17 /8 

Il-

Prescurtările dk - ducat, g - galbin, b - bani, 1 - leu din tabel se referă la denumirile de 
monede care apar în contextul general. 

17 Circulara Gubemiului Galiţian nr. 57 376 din 28. I0. 1 8 I7, în OUB, I . I . , nr. 2 332. 
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Tabelul 2 

Masa şi proba metrica ale celor mai importante monede austriece în perioada 1753-1830 
(dupa Swaric, 1966, 1968; Austria, 1994) 

Nominal şi Denumire Denumire Masa totalli Conţinutul în Probli metricli 
valoare oficial li bucovineanli metal nobil 

MonedA convenţionali 
Yz creitar Denar Dinar Cu Cu -
1 creiţar Kreuzer ban, creiţar 0,6 0, 1 8  1 50 ? 

3 creiţari Groschen Groş 1 ,700 0,584 343 
5 creiţari FUnfer ? 2,327 0,975 438 
7 creiţari Siebener Pitaci 3,240 1 ,36 420 
10 creiţari Zehner ? 3,897 1 ,948 500 
17  creiţari Siebenzehner mari aşi 6, 1 20 3,29 542 
20 creiţari Zwanziger Sorocovaţ 6,68 3,895 583 
30 creiţari Halbguldiner pol leu 7,2 5,85 833 
60 creiţari Gulden leu, lew; zi. 1 4,073 1 1 ,689 833 
120 cr. = Taler caragroş, taler 28,066 23,378 833 

2 Rfl. 
4 Rfl. 30 cr. Dukaten galbin, ducat 3,49 3,44 833 

13 Rfl. 20 Souverain soveren 1 1 ,332 10, 1 64  900 
cr. d'or 

4 ducaţi Vierdukaten 4 galbini 1 3,960 13,764 986 
împarateşti 

6 

Emisiuni convenţionale pentru 1 marcli de argint (KOin) (233,856 gr.) = 10 taleri = 20 guldeni = 
40 sferturi de taler = 60 monede de 20 de creiţari = 70 7/10 mariaşi = 1 20 monede de 10 creiţari = 
1 7 1  317 pitaci = 400 groşi = 1 200 creiţari 

pentru 1 marcli de aur (KOin) = 67 67171 ducaţi 

Emisiuni teritoriale speciale 
1 5  cr. 1 775-1777 pentru Zlot 3,9 2,92 
Galiţia 30 cr. 1 775-1777 doi zloţi 7,2 5,85 

114 taler de argint pt. Olanda ? 7,639 6,396 868 probe 
Yz taler de argint ( 1  Rfl. 6 cr.) ? 14,739 12,793 868 probe 
1 taler de argint (2 Rfl. 12 cr.) ? 29,477 25,568 868 probe 

6 cr. 1 795 Schutska 2,34 0,585 250 
12 cr. 1 795 ? 4,68 1 , 1 7  250 
24 cr. 1 800 ? 9,35 2,337 250 
7 cr. 1 802 ? 4,68 1 , 17 250 

pitaci (de la ruteanul "cinci", după conţinutul de argint, care, probabil, corespundea 
turcescului Onluk, "5 parale"). Pitacul se numea îtJ. poloneză czternastywka (în 
poloneză, "paisprezece"), deoarece, după schimbul valutar din 1774, era 
echivalentul a 14  "groşi" polonezi. Acelaşi lucru este valabil şi pentru termenul 
ruteano-bucovinean Sorokiwetz (sorcovăţ, n. t. - M. U.) (de la ucraineanul "sorok 
sau 40"), deoarece 40 de groşi polonezi însemnau o monedă de 20 de creiţari. 
Monedele de 20 de creiţari aveau şi o denumire colocvială germană, "Kopf' (cap, 
n. t. - M. U.) (în acelaşi fel, moneda de 10 bani era numită ,,Halbkopf'), dobândită 
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datorită conturului capului împăratului pe aversul monedei. Alte forme paralele 
erau: pentru moneda de 5 creiţari - polonezul petaki (de la "cinci"), moneda de 
6 creiţari - în poloneză şi ucraineană szustka (de la "şase"); pentru groşi sau 
monedele de 3 creiţari - polonezul czeskie (după originea cehă a acestei monede?), 
pentru creiţar - bucovineanul gryjzar ş.a.m.d. 1 8  

În afară de monedele convenţionale, printre metodele de plată recunoscute de 
către stat se numărau şi emisiuni oficiale pentru teritoriile noi - un şiling, 15  şi 30 de 
creiţari 1774-77 pentru Galiţia; monede lombarde, "maneta lompardaveneceana": 
Centesimi ( 1 8 17), Solda, Scudo şi jumătatea, respectiv sfertul său, Sauverein d'or 
( 1823); taleri de argint austriaca-olandezi, cu jumătăţile şi sferturile lor. 

În cadrul circulaţiei monetare din Bucovina, datorită evoluţiei sale istorice 
specifice şi a poziţiei geografice, ca punte între Europa de Vest şi cea de Est, în 
afară de monedele austriece au apărut şi monede ale multor state, neacceptate de 
sistemul monetar austriac: piaştri turceşti, ruble ruseşti, taleri şi diviziuni ale 
acestora din mai multe state germane (Bavaria, Saxonia), zloţi şi groşi polonezi, a 
căror curs de schimb trebuia, în permanenţă, corectat19. 

Denumiri ale 
monedelor 

Rublă rusească 
Veche ( 1770-1762) 
Nouă ( 1702-1796) 

Taleri olandezi regali 
( caragroşi) 
Albertstaler 

Taleri spanioli 
1 zlot polonez ( ort) 
2 orţi polonezi sau 

zlotici (pol leu) 
1 piastru turcesc 

(lei turceşti) 
1 ducat olandez 

(galbin holendiceşci) 
1 Napoleon de aur 

Tabelul ]  

Cursul de schimb al monedelor străine în Bucovina 
(pe baza datelor de arhivă din DACO) 

1775/1783 1792/1796 1807 

1 Rfl. 45 cr. 1 Rfl. 45 cr. 1 Rfl. 45 cr. 
1 Rfl. 30 cr. 1 Rfl. 30 cr. 1 Rfl. 28 cr. 

? ? 

2 Rfl. 4 cr. 
2 Rfl. 4 cr. 
2 Rfl. 3 cr. ? ? 

14 Yz cr. 14 Yz cr. 15 cr. 
29 cr. 29 cr. 30 cr. 

1 Rfl. 40 cr. 20 cr. 
? 4 fl. 28 cr. 4 fl. 30 cr. 

14 piaştri 
1 3  piaştri 37 

parale 

1817 

1 Rfl. 40 cr. 
1 Rfl. 28 cr. 

? 

? 

? 

? 

4 Rfl. 30 cr. 

18 Alexander Oguy, Monetno-liczylni najmenuwanja (Munzenrechnensbezeichnungen in der 
Moldau und Bukowina in 1370er-1830er: Polynomination in dem adaptiven Terminsystem), 
Cernăuţi, 1 997, p. 150-1 56; lstorija abihu hroshovych odynyc ' ta jich najmenuvan ' na Bukovyni: 
1 774-/918/21 (Geschichte des Geldumlaufes und der Geldbezeichnungen in der Bukowina in 1774-
1918121, Cernăuţi, 2005, p. 500-575. 

19 OUB, 1 . 1 . , nr. 3 362: 27-28. 
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Pentru ca populaţia Galiţiei să se obişnuiască cu mijloacele de plată austriece, 
Ministerul de Finanţe din Viena a dispus, în anii 1775-1777, în afară de un şi ling 
de cupru ( 1774), emiterea unui zlot de argint, echivalentul a 15 creiţari, şi o 
monedă de 2 zloţi sau 30 de creiţari, care au adaptat sistemul monetar polonez la 
cel austriac20• 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, Austria, epuizată în urma luptei împotriva 
Franţei revoluţionare, se afla într-o situaţie economică grea şi , potrivit Patentului 
din 20.04. 1795, a fost nevoită să emită noi monede cu valoare mică şi cu conţinut 
de metal nobil (250) de 6, 12 şi 24 creiţari . Ele au fost retrase din circulaţie în 
180 1 .  Dar, fiindcă bucovinenii aveau monede de 1 2  creiţari ("bani de doisprezece 
kryjzari"), Gubemiul a permis plata impozitelor cu aceste monede până la 
30. 1 1 . 1 80221 • O nouă emisie ( 1802) de monede de mică valoare, de 7 creiţari, cu 
conţinut de metal nobil 250, a subminat încrederea bucovinenilor în sistemul 
monetar convenţional. Din cauza crizei de monede divizionare de argint, în 
circulaţia monetară bucovineană au apărut numeroase monede răspândite înainte de 
anexare: piaştri, ruble ş.a. Gubemiul galiţian a trebuit să se resernneze şi a permis 
circulaţia acestora în teritoriu în 1792, 1807 şi 18 1722. 

Aşa cum dovedesc numeroase circulare, datorită lipsei argintului, guvernul 
austriac a trebuit să emită monede de cupru de 3 creiţari (în 1799: 164 guldeni 
dintr-o monedă vieneză de 1 0  bani = 56 kg cupru şi în 1800: 2 13  guldeni şi 
20 creiţari dintr-o monedă vieneză de 10 bani = 56 kg cupru). Exportul monedelor 
de argint ameninţa statul . De aceea, în 1802, s-a interzis exportul mai mare de 
25 de florini renani în monede de argint din Bucovina în regiunile învecinate23. 

O altă cale de ieşire din această criză, apărută după tratativele de război 
nefericite, a fost creşterea emisiunilor de aşa-numite "bilete de bancă" 
(Bancozettel) şi introducerea cursului lor de schimb, din 1796. În urma creşterii 
inflaţiei a apărut o devalorizare neoficială a bancnotelor aggio ca scădere până la 
preţul monedelor de argint. Această scădere făcea ca, în 1799, 8 guldeni să fie 
echivalentul a 100 de florini renani în monedă convenţională; în 1 802 aceeaşi 
valoare echivala cu 22 de guldeni, iar în 1809 se ajungea la 196 guldeni24. Ca 
urmare, potrivit Circularei nr. 10 984, din 16.03. 1 80725, populaţiei din Bucovina i 
s-a permis, în scopul facilitării plăţii impozitului rebunţial, să plătească, în loc de 
20 de creiţari în monedă convenţională (CM), 35 de creiţari în bilete de bancă sau 
monedă de cupru ("kryzari ori bani de konwenzie - bancozeduly, sau bani de 

20 W. Zwarycz, Do pytannja (Zur Frage nach der Geldzirkulation in Galizien unter der 
Herrschaft des Osterreichisch-Hungarischen Monarchie, în lstoryczni dzherela ta jich 
weikorystannja), wyp. 2, Kiev, 1966, p. 205. 21  OUB, l . l . , nr. 1 230: 35.  22 OUB, 1 . 1 ., nr. 380: 2; OUB. l .  l ., nr. 1 889: 1 57-162. 

23 OUB, 1 . 1 . , nr. 1 230: 6 1-62. 24 W. Zwarycz, op. cit. , p. 207. 
25 OUB, 1 . 1 . , nr. 1 889: 14.  
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arame"), cu alte cuvinte depăşirea valorii a o sută de guldeni CM ajungea, Ia acea 
vreme, la 1 50 de guldeni în bi lete de bancă. 

Pentru a compensa criza de monede divizionare în argint şi cupru, guvernul a 
dispus, în 1 805, emisia de bancnote - moldoveneşte, semne de hârtie - ca 
echivalent pentru 3,6 şi 15 creiţari, care au fost retraşi din circulaţie în 1 80726• În 
locul lor, au apărut în acest an monede de cupru de 30 şi 15 creiţari - adică o 
jumătate şi un sfert de florin - pe baza biletelor de bancă. Reforma din 1 806 a dus 
la apariţia unor zvonuri privind inflaţia şi devalorizarea biletelor de bancă în 
Bucovina27• Astfel ,  au început să dispară din circulaţie nu numai monedele de 
argint, ci şi cele de cupru. Gubemiul galiţian a însărcinat administraţia regională a 
Bucovinei să ia măsuri corespunzătoare împotriva persoanelor care strângeau 
monedele de cupru28 . 

Ca o măsură parţială, ar putea fi privită hotărârea Gubemiului din 
1 1 .09. 1807. Potrivit acesteia, se permitea introducerea monedelor turceşti pentru a 
compensa criza de argint29• 

După decretul lui Francisc 1, din 17.09. 1807, monedele de 17 şi 7 creiţari 
(moldoveneşte, "marieşi şi pitaci cej vecki") au fost retrase din circulaţie şi 
retopite, aşa încât, după patru săptămâni,  acestea au fost din nou acceptate la 
casieriile aeriale, cu valoarea lor nominală, iar mai târziu ca monede de 15  şi 6 
creiţari30. Procesul îndepărtării monedelor de 7 şi 17 creiţari a durat mulţi ani - la 
1 825 venea în Bucovina evreul transilvănean Spinvieh cu ideea de a cumpăra 
aceste monede la preţuri reduse pentru monetărie3 1 . 

O nouă zădămicire a economiei monetare şi falimentul acesteia din anul 
1 8 1 1  a dus la o scădere de 4/5 din valoarea iniţială a biletelor de bancă şi 
monedelor de cupru austriece. Biletele de bancă au fost înlocuite cu poliţe de 
răscumpărare32, care au trebuit să se impună în circulaţia monetară bucovineană. 
Fondul religionar a vândut satul Bănila cu 13 064 guldeni în poliţe de 
răscumpărare33. lwan Wolczynskij , din Zwiniacze (rom. Zwineacea), a lăsat ca 
zestre fiicelor sale, în 18 14, 8 000 de lei în "ainlezungşain: poliţe de 
răscumpărare"34• La unele casierii din Bucovina au apărut chiar bancnote false de 
20 de florini CM35• 

26 OUB, 1 . 1 . , nr. 1 889: 90. 
27 OUB, l . l . , nr. 1 682: 1-4. 
28 OUB, l . l . , nr. 1 68 1 :  1-2. 
29 OUB, 1 . 1 . , nr. 1 889: 1 48-150. 
30 OUB, 1 . 1 . , nr. 1 889: 1 57-162. 
31  OUB, 1 . 1 . , nr. 4 489: 25. 
32  W. Zwarycz, op. cit. , p. 207. 
33 T. Balan, Documente bucovinene, voi. V, 1745-1760, Cernăuţi, 1 939, nr. 19, 2 1 ,  p. 40 (în 

continuare se va cita B. V). 
34 Idern, voi. VI, 1 760-1833, Bucureşti, 1 942, nr. 140, p. 417 (în continuare se va cita B. VI). 
35 OUB. l . l . ,  nr. 4 489: 3 1 .  
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Pentru reforma monetară din anii 1 8 1 1-18 12, în scopul introducerii 
etalonului monetar vienez36, era necesară o cantitate mare de argint - de aceea, 
între 1 8 10 şi 1 8 1 4, au fost confiscate numeroase obiecte bisericeşti de argint şi de 
aur şi, de asemenea, numeroase produse din argint au fost date la schimb, 
contravaloarea lor fiind plătită în moneda oficială37• 

Criza de monede divizionare a constrâns guvernul austriac să emită, în 18 12, 
monede de cupru de 3, 1 ,  112 şi 114 creiţari. Prin urmare, vechile emisiuni au fost 
retrase din circulaţie şi s-a interzis ex�ortul de monede de cupru din Bucovina (şi 
din regiunile învecinate) în străinătate3 

• 

După ce au luat sfârşit războaiele antinapoleoniene, prin Patenta din 
1 .06. 1 8 16, s-a reluat emisiunea de monede după etalonul convenţional, aşa cum 
atestă numeroase referiri la monedele convenţionale din documentele bucovinene. 

Deoarece Banca Naţională Austriacă, nou înfiinţată, dispunea emiterea de 
bancnote rară să impună un curs de schimb, diferenţa dintre preţul acestora şi 
valoarea lor nominală a scăzut, iar guvernul a devalorizat bancnotele, în 1 824. 
Raportul dintre poliţele de răscumpărare şi cele de anticipaţie era, în oraşele din 
Bucovina, de 1 :2,539. După ce devalorizarea din 1821  a fost oprită, guvernul 
austriac, împreună cu Guberniul Galiţian, a luat unele măsuri care trebuiau să 
servească la reglarea circulaţiei monetare pe teritoriile recent anexate40, ca urmare a 
fost stabilit cursul de schimb al monedelor care circulau în Bucovina41 • 

În afară de aceasta, a fost ridicată interdicţia privind circulaţia şi importul 
monedelor de aur şi de argint străine - potrivit circularei din 20. 12. 1 82342, după 
consultarea ulterioară cu Ministerul de Finanţe. La toate punctele vamale s-a 
permis importul monedelor fără taxe vamale. În acest fel s-a sprijinit, cu ajutorul 
Guberniului Galiţian, politica neoficială de păstrare a rezervelor de argint austriece 
şi importul monedelor turceşti ca mod de compensare a crizei argintului care afecta 
în continuare emisiunea de monede divizionare (vezi vechea circulară din 
1 1 .09 . 1 807)43. De aceea, interdicţia de a exporta monede austriece de argint în 
Moldova44 a urmat imediat după interdicţia impusă de Domnul Moldovei 
(octombrie 1 825), de a exporta monede turceşti de aur şi de argint. 

La o cercetare prealabilă a documentelor bucovinene publicate de Teodor 
Balan şi a circularelor Guberniului Galiţian c. c. ,  se constată că circulaţia monetară 
în Bucovina era subordonată în întregime circulaţiei monetare generale austriece, 
încă înainte de sfârşitul anilor 30 ai secolului al XIX-lea şi de a doua inflaţie, din 
perioada 1 848-185 1 .  

36 OUB, 1 .2., nr. 583: 1-19. 
37 Materiale de arhivă M. 8. (Mitropolia Bucovinei}, 320.4, nr. 5 1 7: 1-5; OUB, 1 .2., nr. 2 352: 2; 40. 
38 OUB, l . l . ,  nr. 2 270: 94. 
39 OUB, l . l . ,  nr. 4 081 :  4 1 ;  nr. 4 08 1 : 4. 
40 OUB, l . l . ,  nr. 3 881 :  1 2-13 .  
41 OUB, 1 . 1 . , nr. 3 362: 27. 
42 OUB, 1 . 1 ., nr. 4 489: 1 2. 
43 OUB, 1 . 1 . ,  nr. 1 889: 1 48-1 54. 
44 OUB, 1 .2 .. nr. 1 240; 1 230; OUB. 1 .2 . ,  nr. 1 241 : 1 -53. 
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Să analizăm utilizarea denumirilor de monede austriece şi de origine străină 
pe baza numeroaselor exemple în text (vezi Tabelul 1) .  

3. Denumirile "leu" şi  "ban, bani" în Bucovina 

Aşa cum se poate observa, această perioadă este una a schimbărilor 
fundamentale în viaţa economică a ţării .  În urma războiului ruso-turc ( 1768-1774), 
a scăzut amploarea activităţilor comerciale, fapt atestat de numai 6 referiri la Leu în 
colecţia de şase volume a Documentelor bucovinene a lui Teodor Balan. Anexarea 
Bucovinei de către Austria în perioada imediat următoare a stimulat adoptarea 
relaţiilor capitaliste, respectiv investiţia de capital, situaţie care a generat o anumită 
creştere a preţurilor. Preţurile neoficiale au fost fixate, în principiu, până la 
începutul secolului al XIX-lea, în Lew sau lei. 

Potrivit documentelor, preţul imobilelor a crescut simţitor - o casă, care în 
1760 costa între 1 5  şi 20 de Iei45, a fost cumpărată, în 1773, pentru administraţia 
austriacă, cu 300 de lei. Acelaşi lucru se întâmpla şi în sate. O optime ( 1/8) din 
satul Mihalcea costa, la data de 20.06. 1775, numai 80 de lei şi la 17.02 . 1794 
ajungea deja Ia 2 000 de lei "în bani buni tesareşti'.46. De atunci, de cele mai multe 
ori, satele nu au mai fost vându te, ci arenda te - Ia 02.01 . 1782, satul Iordăneşti a 
fost arendat cu 100 de lei pe an47, şi, 10 ani mai târziu, Ia 08.07. 179 1 ,  Todor 
Musteaţa arenda Patriarhului Constantinopolului, Antim, cinci sate cu 2 050 de lei 
turceşti pe an48• În documentele bucovinene (hrisoave de zestre, acte de cumpărare 
ş.a.), apar - alături de denumiri de monede de aur - şi diverse tipuri de Iei, care se 
deosebeau prin diverse atribute. 

Să analizăm aceste atribute pentru două perioade: 1 768-1 800 şi 1 800-1 833. 
Ne folosim de date din perioadele anterioare şi stabilim tipurile de monede 
denumite neutru "leu, lei, Lew". 

În prima perioadă, termenul apare în 95 de cazuri fără atribut (foarte des 
însoţit de denumirea "bani" sau "creiţari") şi mult mai rar cu atributele: "bani buni" 

(adică monede de argint cu valabilitate deplină, din perioada 1794-1796); "bani 
gata" (numerar, 1773-1792); "bani turceşti" (în monedă turcească, adică în piaştri 
sau parale, 1794-1798); "bani ţesaresti sau imperateşti" ( 1786-1796) sau "bani 
nemteşti" (în monedă germană, 1797). În aceste cazuri termenul apare ca denumire 
a modului de plată, spre deosebire de denumirea concretă a monedelor emise. Ca 
denumire concretă apare termenul de leu turcesc (din 1793) şi de leu nemţesc (din 
1782) (vezi Tabelul 1) .  

În a doua perioadă, leul se referă la guldenul austriac. EI apare, în 22 de 
cazuri, rară atribut. Cu atribut apare în următoarele situaţii :  lei "în bani împărăteşti, 

45 8. VI, nr. 32, 9: 94. 
46 8. VI, nr. 88, 1-3 :  265. 
47 8. V,  nr. 89, 2: 178.  
48 8. VI, nr. 9, 9 :  30. 
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în bancnote, în poliţe de răscumpărare ( 18 14), în monedă convenţională" etc. 
Denumirile taierilor turceşti - ,,L. turceşti, L. bani turceşti; Ieones turcicos aut 
florenos" - funcţionează Ia începutul secolului al XIX-lea ( 1800-1 810t9• 

Analiza contextului general oferit de documente ne ajută să Înţelegem 
semnificaţia termenului. Lipsa atributului putea însemna, începând cu 1782, plata 
în monedă convenţională. Drept exemplu poate servi un document despre vânzarea 
satului Văşcăuţi. Potrivit acestuia, o optime din sat a fost vândută, Ia data de 
15 .0 1 . 1 782, cu 450 de lei, iar în 1795 această sumă a fost înregistrată cu valoarea 
de 450 de florini austrieci50. Ultimul termen influenţa activ scoaterea leului din uz, 
aşa cum arată circularele oficiale ale Gubemiului Galiţian, de exemplu nr. 19 009, 
din 06.05 . 1808. 

Anumite probleme apar totuşi Ia folosirea acestui termen în cazul monedelor 
cu valoare mai mică: creiţari sau bani. În contextul lui "leu", creiţar caracterizează, 
de obicei, guldenul austriac - după o notă din 13 .02. 179851 ,  38 de stânjeni (fiecare 
cu valoarea de 1 leu şi 30 de creiţari) valorau în total 57 de lei, unde 1 Leu echivala 
cu 60 de creiţari sau 1 gulden. Nu se poate înţelege cu uşurinţă ce însemna, în 
această perioadă, 1 "Ban" (vezi 200 lei şi 93 bani). După două hrisoave din 1760 şi 
176452, 60 de bani donaţi armenilor săraci, între 1760 şi 1782, însemnau o jumătate 
de Ieu. Un Ieu întreg avea, aşadar, 120 de bani şi corespundea unui piastru turcesc 
(cu ale sale 40 de parale şi 1 20 de asperi). 

Potrivit unui document din 0 1 .05 . 177053, leul putea fi folosit ca termen 
· colectiv Ia calculul monedelor de aur şi de argint - în document sunt menţionaţi 
500 de lei "în galbeni de aur: cu monede de 5 şi 1 O flori ni împărăteşti, şi restul cu 
monede turceşti de argint". 

Cursul de schimb al leului în monedă de aur nu era constant, fapt atestat de 
folosirea diverselor monede sub numele de Ieu. După o notă din 1776, un galben 
însemna 2 Iei (probabil vechii taleri cu inscripţia leului pe ei) şi 30 de bani54• La 
0 1 .03. 1783, 1 galben însemna 4,25 Iei, deoarece 40 de galbeni însemnau 170 de Iei 
şi 60 de bani. Ceva mai târziu ( 1 808), avem un alt raport faţă de monedele de aur 
(4,5 : 1}, ceea ce ne permite să comparăm acest Ieu, cu cursul său oarecum oscilant, 
cu un gulden austriac (vezi circulara nr. 19 009, din 06.05 . 1 808). Astfel, un anume 
Zhian cumpăra 1124 din satul Şubraneţ cu 200 de galbeni, care însemnau 900 de lei 
(conform raportului 1 :4,5, erau guldeni austriecii5• Preţul de schimb al unui ducat 

49 B. V, nr. 70, 2: 130. 
50 B. VI, nr. 104, 2-9: 3 1 7-31 9. 
51 B. VI, nr. 1 38, 3: 414. 
52 D.Z. Furnica, Documente privitoare la comerţul românesc 1473-1868, Bucureşti, România 

noua, 193 1 ,  p. 1 5- 1 8. 
53 Ibidem, p. 20. 
54 T. Codrescu, Uricarul sau colecţiune de diferite acte, cari au pot servi la istoria Românilor, 

voi. XIX, Iaşi, Buciumul român, 1 850/95, p. 3 371 .  
5 5  B. VI ,  nr .  1 07, 3:  330. 
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olandez era, la început, ceva mai mare - K. Andrieş a împrumutat 400 de "ducaţi 
olandezi" care valorau, 1 886 de lei şi 40 de bani (adică 1 ducat = 4,7 15  lei)56• 

În continuare, analiza arată că, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, are loc o 
reorientare a denumirilor de monede, de la sistemul monetar turcesc la cel austriac, 
cu toate că monedele străine rămân în circulaţie până la mijlocul anilor 182057• 

4. Denumiri de monede străine: taler, piastru, rublă, zlot 

Cu privire la monedele străine, Biroul districtual din Cernăuţi observa, la 
1792, că acestea "nu au un curs formal . . .  şi pot fi considerate numai ca obiecte 
comerciale şi pot fi folosite numai în comision ca metal preţios uzat"58. În acest fel 
apărea o diferenţă de preţ care era în avantajul Ministerului de Finanţe. 

Aşa cum arată documentele bucovinene, taierii din secolele XVII-XVIII au 
rămas pe piaţa arhaică bucovineană o perioadă mai lungă. După Patenta din 
14.0 1 . 1775, taierii aveau (datorită conţinutului mai scăzut de argint) un curs mai 
mic: taierii olandezi (Rijksdaalder) şi taierii regali (împărăteşti?) (Albertstaler) 
aveau valoarea de 2 florini şi 4 creiţari, iar taierii spanioli însemnau 2 florini renani 
şi 3 creiţari, după cum arată documentele de informare ale Gubemiului Galiţian, nr. 
17  053 şi 12  595, din 179 159. În 1793, Gubemiul Galiţian s-a simţit, într-o anumită 
măsură, ameninţat de falsificările taierilor populari bavarezi - emişi în vremea lui 
Maximilian-J oseph ( 1768) şi a 1 ui Cari Theodor ( 1780)60 - cu cositor şi de 
micşorarea cu 4,5% a greutăţii taierilor şi guldenilor convenţionali polonezi în anul 
1788 (mold. "kara groşi şi lej lesesci"l 1 , deoarece afectau piaţa monetară din 
Bucovina. Monedele de 3 creiţari prusaco-sileziene de calitate inferioară (anul 
emisiunii 1 808), care conţineau mai puţin argint decât graşii austrieci, au fost 
interzise total în circulaţie62. 

Printre cele mai populare monede de pe piaţa monetară galiţiană şi 
bucovineană, se număra moneda rusească, asemănătoare talerului, numită rublă, 
care, de cele mai multe ori, primea, în documente, numele de leu. Atât prin 
invaziile din 17 1 1 , 1739, 1768-1774, cât şi prin relaţiile comerciale cu Basarabia 
învecinată, această monedă a fost larg răspândită. 

În numeroase circulare cezaro-crăieşti ale Gubemiului Galiţian (printre care 
şi cea cu nr. 57 376, din 28. 10. 1 8 1 7) se prevedea că "dacă părţile plătitoare nu au 
monede de aur şi de argint tarifare", acestea au dreptul să folosească ca mod de 
plată rublele ruseşti "conform valorii stabilite prin Patenta din 17 .04. 1796", 

56 B. VI, nr. 78, 2: 225. 
57 Materiale din Arhiva de Stat a Regiunii Cemăuti. KUB, Fond 3/, 2, dosar nr. 3 322. 
58 OUB, 1 . 1 . , nr. 340, 5. 
59 OUB, 1 . 1 . , nr. 340: 1-3. 
60 OUB, 1 . 1 . , nr. 355: 6. 
6 1  OUB, 1 . 1 . , nr. 1 78:  58. 
62 OUB, 1 . 1 . , nr. 1 73 1 :  19 .  
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"în măsura în care ele nu sunt deteriorate, foarte uzate sau tăiate". Rublele ruseşti 
de argint (dar nu diviziunile lor, adică monedele de '12 şi 1.4 ruble) puteau fi primite 
de toate casieriile aeriale63. În 1 8 17, toate plăţile cu ruble ruseşti de argint la toate 
casieriile aeriale din Bucovina au fost complet interzise de către Guberniul 
Galiţian64. Această interdicţie a fost din nou ridicată în 1 82365. 

Monedele turceşti au fost multă vreme foarte populare pe teritoriul 
Bucovinei. În numeroase referiri din documentele bucovinene ( 1 775- 1826), 
privind atât relaţiile internaţionale ale Moldovei, cât şi operaţiunile comerciale 
interne ale Bucovinei, întâlnim formulările: "leu turcesc, lei bani turceşti, para, 
aspri, piaştri etc." 

În 1794, potrivit scrisorii lui Dan din acea vreme, pe piaţa bucovineană o oca 
de miere costa 32 parale66. Principele moldovean Grigore Ghica primea, din 
comerţul vamal din Bucovina, ca impozit cornăritul - pentru fiecare bou vândut 
câte un piastru, care echivala atunci cu 1 florin renan -, şi un potronic în monedă 
veche. Potronicul însemna atunci 10 aspri sau 5 creiţari67• Un sfert din satul 
Câmpulung Rusesc costa, în 1793, 12  000 "lei turceşti"68. Arendarea a două părţi 
din satul Valeva costa, în 1 80 1 ,  1 200 de lei "cu bani albi turceşti"69. La data de 
28.07 . 1 805, armeanul Ariton cumpăra satul Şcheia cu 82 500 de piaştri70• O casă cu 
teren costa 1 50 "lei turceşti", iar un loc de casă s-a vândut la Cernăuţi, în 1785, cu 
1 85 "florini în monedă turcească"71 . 

Gubemiul Galiţian cezaro-crăiesc informa permanent prin circularele stricte 
din 1792/93 că monedele turceşti care circulă în districtul Suceava [ . . .  ] vor fi 
considerate în afara cursului şi numai ca mărfuri". De aceea, nimeni nu este 

"constrâns să le accepte", deoarece "este liber să-şi apere mărfurile [ . . .  ] sau munca 
de monedele turceşti". "Acestea din urmă se vor accepta numai pentru valoarea lor 
internă", mai ales "pentru impozite şi tutun". În continuare, se face din nou 
observaţia că "nimeni nu poate fi obligat să accepte aceste monede [ . . .  ] şi 
perceptorul are dreptul să ceară ca plata să se facă în monede în curs, aprobate de 
Patentă"72. Aceasta poate să însemne că populaţia din Bucovina avea cantităţi mari 
de astfel de monede, ceea ce a dus la acceptarea lor neoficială în circulaţie. 

Lipsa permanentă de monede, respectiv argint, care ar fi putut fi compensată 
prin retopirea monedelor străine, a dus la o stare de nelinişte în rândul 

63 OUB, 1 . 1 ., nr. 355: 1-4. 
64 OUB, 1 . 1 . , nr. 3 784: 2. 
65 OUB, 1 . 1 . , nr. 4 489: 12. 
66 După Wagner, 1983: 144. 
67 Bukowina, p. 16. 
68 B. VI, nr. 38, 5: 1 15 .  
69 B. VI, nr. 1 ,  10:  I l . 
70 B. VI, nr. 1 32:  396. 
71 Daniel Werenka, Urkundliche Nachrichte11 uber die Stădte .,Ceci11a " u11d .. Tschemowitz " 

und deren Besitzverhăltnisse im Jahre 1782, Czemowitz, R. Eckhardt, 1897, N. 277: 29. 
72 OUB, 1 . 1 . , nr. 380: 1 ;  OUB, 1 . 1 . ,  nr. 355: 1 1 .  

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



1 5  Circulatia monetară şi denumirile monetare în Bucovina. între anii 1770 şi 1 840 561 

funcţionarilor din administraţia regională bucovineană, deoarece au apărut monede 
de 2 piaştri şi de 100 de parale de calitate inferioară ( 1792)73 sau falsificări ale 
celor turceşti din metale inferioare: "kopii betute sau tiperiti i metalure proaste" 
( 1 824)74• Să analizăm şi alte note interesante ce caracterizează circulaţia monedelor 
străine. Acestea nu au un curs oficial şi sunt considerate totdeauna ca metal preţios 
uzat. Circulaţia lor este, deseori, fie interzisă, fie permisă. 

"în scopul revigorării circulaţiei monetare", în 1823, Camera Aulică c. c. a 
hotărât "să aprobe circulaţia monedelor de aur şi de argint, până atunci ilegale, 
precum şi importul şi distribuirea acestora, atât în ţară, cât şi în străinătate". Taxa 
de import la punctele vamale a fost ridicată75• La 10.02. 1 826, Biroul regional din 
Cernăuţi observa că aceste monede "nu sunt primite la casieriile oficiale. Totuşi, 
folosirea lor în tranzacţiile private este lăsată la latitudinea posesorului". Aceste 
monede erau cumpărate regulat de populaţie. 

După analiza documentelor existente, putem presupune că monedele turceşti, 
împreună cu alte monede străine, au fost exportate masiv din Bucovina în Austria, 
unde au fost topite şi transformate în monede austriece. Astfel se explică absenţa 
lor din nordul Bucovinei în prezent. Acest lucru a avut ca urmare reacţia negativă a 
autorităţilor moldoveneşti din Iaşi, care au interzis exportul monedelor turceşti în 
teritoriul ţărilor austriece. De asemenea, prezidiu! Guberniului Galiţian a 
reacţionat, la rândul său, interzicând exportul monedelor austriece în Moldova76• 

Cursul de schimb al leului turcesc (leu sau piastru) a devenit treptat tot mai 
scăzut din cauza creşterii inflaţiei în Turcia, aşa cum arată documentele şi chiar 
monedele din acea vreme. După hrisoavele principilor moldoveni Grigore III Ghica 
şi Alexandru Mavrocordat, prin care se stabileau normele comerţului vamal dintre 
Moldova şi Bucovina, în 1776 şi 178477, un piastru turcesc echivala cu un florin 
austriac (pentru o cireadă întreagă, la trecerea graniţei, se plătea 1 piastru şi 60 de 
pfenigi sau aspri, sau 1 florin şi 30 de creiţari, unde 40 aspri însemnau 20 de 
creiţari). Acest curs s-a păstrat cel puţin până în 1783, când Vasile Ungurean a 
cumpărat, în Cernăuţi, o casă cu teren cu "100 parale sau 2 florini şi 30 de 
creiţari"78• Aşadar, 1 00 de parale 150 de creiţari şi 1 piastru echivalau cu 1 florin 
renan. Să comparăm aceste date cu monedele sultanului Abdui-Hamid ( 1774-
1789), care erau la acea vreme în circulaţie. După aceste date ( 17,8 grame, 545 
conţinut de metal nobil), guldenul turcesc se apropia de valoarea unui florin sau 
gulden austriac ( 14,2 grame, 845 conţinut de metal nobil) şi putea fi echivalat cu 
acesta la cursul de schimb. 

Mai târziu - 24. 12. 1 794 -, potrivit mărturiilor lui Dan despre comerţul din 
Bucovina, " 1 leu valorează acum numai 40 de creiţari, iar 9 lei valorează 

73 OUB, 1 . 1 ., nr. 355: 9. 
74  OUB, 1 . 1 ., nr. 4 489: 1 8-19.  
7 5  OUB, 1 . 1 ., nr. 4 489: 1 2. 
76 OUB, 1 .2., nr. 1 240: 1-3 ;  OUB, 1 .2., nr. 1 241 :  3-12. 
77 Bukowina, p. 16.  
78 D. Werenka, op. cit. , N. 235 :  24. 
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6 florini"79, lucru explicabil prin greutatea piastrului turcesc din timpul lui Selim III 
( 1 789-1807), care a scăzut până la 12,62 grame şi 485 conţinut în metal nobil, şi 
corespundea astfel proprietăţilor a două monede de 20 ( 12,8 grame, 583 conţinut de 
metal nobil)80• Din 1 8 10, din documentele bucovinene dispar aproape complet 
termenii "lei turceşti" şi "piastru" - greutatea piastrului din timpul lui Mahmud II 
( 1 808-1839) a scăzut de la 9,6 grame până la 3 grame81 • De aceea, din această 
perioadă avem puţine referiri la cifra totală a monedelor turceşti (satul Dubăuţi a 
fost vândut, în 1 8 10, cu 47 500 "bani turceşti de argint")82. De asemenea, se mai 
folosea şi calculul monedelor turceşti în florini renani :  în anul 1 805, un sfert din 
satul Părhăuţi costa 1 600 de florini renani "în bani turceşti". Astfel, s-a stabilit o 
relaţie solidă între monedele însăşi şi denumirile lor. 

5. Denumiri oficiale: Florin (Gulden), Creiţar 
şi diviziunile lor: Zwanziger, Sorokiwetz, Pitaci, Sfanţ, Mariaşi 

Începând cu anii '70 ai secolului al XVIII-lea a pătruns pe piaţa monetară 
bucovineană guldenul sau florinul renan, o monedă de argint cu valoarea unei 
jumătăţi de taler. Termenul este atestat pentru prima dată în documentele existente 
la 5 .06. 1771  - funcţionarul vamal Coste vindea casa sa din Cernăuţi cu 1 300 de 
florini "bani gata"83• După anexarea Bucovinei, termenul "florin" apare destul de 
des (mai ales la evaluarea bunurilor sau la vânzări importante, concurând cu "leu") 
- după documentele lui Teodor Balan se consemnează 12 astfel de înscrisuri în 
fiecare deceniu, iar D. Werenka găseşte 20 de documente pentru anul 1780. Se 
observă o anumită inflaţie a florinului - în 1785 bunurile lui Turculeţ au fost 
evaluate la 90 000 de florini, dar în 1 801 ,  jumătatea lor valora 120 000 de florini84• 

Termenul de "florin" denumea, în documentele bucovinene încă la începutul 
secolului al XIX-lea, totalitatea monedelor nu doar austriece, ci şi a celorlalte - la 
data de 10.04. 1 805 se vindea un sfert din satul Părhăuţi cu 1 600 de florini "în 
monedă turcească"85. 

În paralel, dar mai rar, apare ca denumire concretă a monedelor de argint de 
jumătate de taler un alt termen austriac, "gulden", fixat mai întâi de Balan, din 
1787. Acest termen se găseşte deseori în circularele Gubemiului Galiţian c. c .  
(împreună cu traducerea lui în poloneză şi română: ,,zloty renski; Leu, florinţi"). 
Mai târziu, începând cu anii 20 ai secolului al XIX-lea, el apare mai des, însoţit de 

79 Wagner, 1 983: 1 5 1 .  
80 Austria. Munzkatalog, Wien, 1993: 10. 
8 1 Ch. Krause, C. Mishler, Standard world coins: 1 701-1800, Iola, Wisconsin, 1 995, p. 2 001 .  82 B. VI, nr. 1 26, 6: 375. 
83 B. VI, nr. 80, 1: 230. 84 B. III, nr. 5 1 : 4-7, 63. 
85 B. IV, nr. 37,4: 1 1 1 . 
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precizarea "convenţional". Comerciantul armean Wartan Warterosowicz a 
cumpărat pentru el întregul oraş Zastawna cu 100 000 "guldeni convenţionali"86. 

În viaţa de zi cu zi, creiţarul este folosit mai ales prescurtat în forma "kr." 
(româneşte "cr. , cret."). Astfel, în anul 1 801 ,  o oca de vin ( 1  kg şi 200g) costa 
numai 14-16 creiţari, o oca de bere - 3 cr., o oca de făină de grâu - 9 cr., o oca de 
carne de vită - 6 cr. etc.87 În 1797, fiecare soldat din Dobrinăuţi primea ca soldă 
10 creiţari şi 2 creiţari pentru pâine. În descrierea vânzărilor mari, acest termen se 
găseşte destul de rar - la 1 .03 . 1 805, satul Crisceatic se vindea cu 35 076 guldeni 
renani şi 48 ( ! )  creiţari88• În cazul vânzărilor mai mici, creiţarul apare mult mai des. 
În 1794, o casă a fost vândută "pentru 23 lei şi Gryţary"; în 1799 un teren în satul 
Vilăuţi costa 35 lei şi 30 de creiţari89• Denumirile generale ale diviziunilor 
creiţarului nu apar atât de des în circularele Guberniului c. c. ,,Mariaşii" (numiţi 
astfel după imaginea Maicii Domnului pe monedele de 17 creiţari emişi în timpul 
domniei Mariei Tereza) şi "pitacii" (monedele de 6 şi, din 1753, de 7 creiţari) au 
fost scoşi din circulaţie, în urma Decretului dat de Franz 1 (din 17.09. 1 809) din 
cauza uzurii mari. Aceste monede cu valoare mică au mai circulat, însă, la un curs 
redus (de 15  şi 7 creiţari) în anul 18 17  şi mai târziu. Circulaţia lor a fost interzisă, 
dar permisă în tranzacţiile private, cu acordul ambelor părţi, ceea ce a dus la 
păstrarea sa în rândul bucovinenilor. În 1 825, a venit în Bucovina evreul Spienvieh 
(cu gărzi de corp), pentru a cumpăra aceste monede pentru monetăria din 
Karlsburg90• 

Destul de populară era în Bucovina moneda numită "Zwanziger", în germană 
menţionat şi cu denumirea "Kopf', (rom. "cap", n. t. - M. U.), după imaginea 
capului împăratului, iar în ucraineană denumit "Sorokiwetz" - de la 0,40 de groşi 
dintr-o monedă de 0,20. La 16. 12. 1 825, comerciantul Girsch Selitzer a încercat să 
ducă din Bucovina în Moldova 6 200 de florini în monede de 209 1 , pentru a câştiga 
bani din această afacere. În monedele populare de 20 se puteau încheia arendele -
în 1 836 arendarea satului Rohizna costa 100 "fiorini argint" (câte 3 sorcoveţi 
pentru un florin)92• În Moldova învecinată se folosea termenul de "sfanţ" (de la 
,,Zwanzig"). 

6. Rezumat 

Bucovina, ca ţară limitrofă, a fost influenţată de diversele sisteme monetare 
ale ţărilor vecine. După anexarea din anul 1774, ea a devenit parte a Monarhiei 
Ungare. Noul sistem monetar şi terminologie a trebuit să concureze cu cel vechi. 

86 B. V, nr. 36,7: 66. 
87 OUB, 1 . 1 . , nr. 1 149: 6-8 
88 B. VI, nr. 72: 205. 
89 B. VI, nr. 104,8: 3 19; B.  VI, nr. 1 27,5: 378. 
90 OUB, 1 . 1 ., nr. 1 8  889: 1 57; nr. 3 362: 27, nr. 4 489: 25. 
9 1 OUB, 1 .2., nr. 1 240: 1 .  
92 B .  VI, nr. 84, 1 5 :  242. 
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Analiza extinsă a Documentelor Bucovinene publicate de Teodor Balan, precum şi 
a materialelor de arhivă - inclusiv a tuturor circularelor emise de Gubemiul 
Galiţian cezaro-crăiesc - arată că la sfârşitul secolului al XVill-lea are loc o 
reorientare a denumirilor de monede de la sistemul turcesc la cel austriac, deşi 
monedele străine rămân în circulaţie până la mijlocul anilor 1820, şi, sporadic, 
până mai târziu. Datorită dezvoltării economice intensive, circulaţia monetară din 
Bucovina este subordonată în întregime sistemului monetar austriac, încă de la 
sfârşitul anilor 30 ai secolului al XIX-lea, înainte de a doua inflaţie din perioada 
1 848-185 1 .  Vechile denumiri autohtone ale monedelor ("leu", "galban") se supun 
legii polinominării - ele au fost înlocuite cu denumirile noilor monede (florin, 
gulden sau ducat) şi, mai târziu, constrânse să îndeplinească doar acest rol. 

Prescurtări: 

CM - prescurtare pentru "monedă convenţională" (vechea ortografie: "Conventions
mi.inze"), adoptată în Austria începând cu anul 1753; 

Kr., kr. - prescurtare uzuală pentru creiţarul renan (1/60 de florin) în documentele 
de arhivă; 

c.c. - "cezaro-crăiesc": denumire oficială a tuturor instituţiilor din Monarhia 
Habsburgică; 

rfl. (Rfl.) - prescurtare uzuală pentru florinul renan (60 de creiţari) în documentele 
de arhivă. 
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Furnica, D. Z., Documente privitoare la Comerţul Românesc (1473-1868), Editura România Nouă, 
Bucureşti, 1 93 1 , 557 p. (FC) ; 

Ghibănescu, Gh. ,  lspisoace şi zapise. Documente slava-române, 6 voi., Editura Dacia; voi. IV, 1 :  
1 675-1692, Iaşi, 19 14, 270 p. ; voi. IV, 2: 1 692-1694, laşi, 1 9 1 5, 276 p. (Gh 1); 

Ghibănescu, Gh., Surete şi izvoade. Documente slava-române, 15 voi., 1906-1932, Iaşi;  voi. Il: 
1433-1633, Iaşi, 1 9 1 7  (Gh S); 

Hurmuzaki, E., Documente privitoare la istoria românilor, 44 voi., 1 876-1944, Bucureşti; voi. III, 2: 
1 576-1600, Bucureşti, 1 888 - XXXII, 575 p.; voi. V, 2: 1 65G-1699, Bucureşti, 1 886 - XXVI, 
406 p.; voi. VI: 1 70G-1750, Bucureşti, 1 878 - XXIII, 697 p.; voi. IX, 1 :  1 65G-1747, 
Bucureşti, 1 897 - LI, 691 p. ; voi. Xl: 1 5 17-1612, Bucureşti, 1900 - XLIV, 909 p.; voi. XII: 
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1594-1602, Bucureşti, 1 897, 691 p.; voi. XV, 1 :  1358-1600, Bucureşti. 19 1 1 - LXXVIII, 775 
p.; voi. XV, 2: 1 601-1 825. (11. I-XV); 

Kogălniceanu, M. (publ.), Letopiseţele ţării Moldovei, tomul 1, Iaşi. 1 852, p. IV, 126, 355; tomul 1 . 1 , 
Iaşi, 1 845, p. 209; tomul 3, Iaşi, 1 846, p. 330. (KL); 

Werenka, D., Urkundliche Nachrichten iiber die Stădte .. Cecina" und .. Tschernowitz " und de ren 
Besitzverhăltnisse im Jahre 1 782, R. Eckhardt Verlag, Czemowitz, 1897, S. 1 3-46 (W Un). 

b) Materiale ale Arhivei de Stat a Regiunii Cernăuţi (DACO): 

Krajowe uprawlinja Bukowyny (KUB): Kreisamt der Bukowina [Oficiul Cercual din Bucovina] ; 
Metropolija Bukowiny: Metropolie der Bukowina [Mitropolia Bucovinei] (MB); 
Okruzhne uprawlinja Bukowyny: Bezirksamt der Bukowina [Oficiul regional din Bucovina] (OUB). 

Fond 1, Beschreibung 1 .  

Geldumlauf und Geldbezeichnungen i n  der Bukowina 
in den 1770-1840-er Jahren 

(Zusammenfassung) 

Die Bukowina als Grenzenland, ihr Geldumlauf wurde von verschiedenen Mi.inzsystemen der 
nebenliegenden Lănder beeinflusst. Nach der Einverleibung 1774 wurde sie zum Teil der 
osterreichischen Monarchie. Das neue Mi.inz- und Terminsystem musste mit dem al ten wetteifem. Die 
weitere Analyse der Bukowiner Dokumente, die von T. Balan herausgegeben worden sind, sowie der 
Archivmaterialen (samt allen Kreisschreiben des K. u. K. Galizischen Gubemiums) zeigt, dass Ende 
des 1 8. Jahrhunderts eine Umorientierung der Mi.inzenbezeichnungen vom ti.irkischen auf das 
osterreichische Mi.inzensystem stattfindet, obwohl die auslăndischen Milnzen in der Geldzirkulation 
bis Mitte der 1 820er und sporadisch weiter hinbleiben. Durch intensive wirtschaftliche Entwicklung 
wird der Mi.inzenumlauf in der Bukowina schon Ende der 30er Jahren des 19. Jahrhunderts vor der 
zweiten Inflation 1 848-185 1 ganz dem allgemeinen osterreichischen U mlauf unterliegen. Die al ten 
einheimischen Milnzenbezeichnungen (leu, galban) unterlagen dem Gesetz der Polynomination - sie 
wurden auf die Bezeichnung der neuen Milnzen (Florin oder Gulden und Dukaten) i.ibertragen und 
spăter in dieser Rolle etwas abgedrăngt. 
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LEGISLAŢIA ŞCOLARĂ ÎN DU CATUL BUCOVINEI. 
LEGEA DIN 14 MAI 1869 

LIGIA-MARIA FODOR 

Teritoriul din nord-vestul Moldovei, anexat de către austrieci în anul 1775, a 
fost denumit, succesiv: Moldova austriacă, Moldova turcească, Moldova imperială, 
Cordon sau Cordun1 după trecerea acestui spaţiu în subordinea Galiţiei, în anul 
1786, a fost acceptat toponimicul "Bucovina"2, pentru a se putea face cât mai bine 
distincţia dintre noua regiune şi Moldova. În anul 1862, după experienţa 
administraţiei militare şi a administraţiei galiţiene, şi ca urmare a demersurilor 
elitei politice locale şi a situaţiei politice din imperiu, Bucovina a fost recunoscută 
de iure et de facto ca ducat autonom în cadrul monarhiei austriece, moment 
marcant pentru evoluţia ulterioară a acestei provincii, din punct de vedere politic, 
economic, social şi cultural. 

Prezentul studiu are ca obiect analiza prevederilor Legii din 14 mai 1 869 şi 
modificările ulterioare ale acesteia, referitoare la înfiinţarea şcolilor primare, a 
şcolilor cetăţeneşti şi a institutelor pedagogice, drepturile şi obligaţiile personalului 
didactic. Această problematică nu a fost suficient tratată în istoriografie. O scurtă 
analiză a realizat-o Gh. Tofan, în manuscrisul Legea instrucţiunii primare3• 

Legiferările şcolare\ Allgemeine Schulordnung for die deutschen Normal-, 

Haupt- und Trivialenschulen in sămtlichen k. k. Erblăndem ( 1774 ), opera 
piaristului5 lgnatz Felbiger şi planul pentru reforma învăţământului secundar, 
elaborat de piaristul Gratzian Marx, au constituit începutul reformei şcolare iniţiate 
în Imperiul Austriac, acestea contribuind la modernizarea învăţământului. 

1 Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei. De la administraţia militară la autonomia 
provincială ( 1 774-1864), voi. 1, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 1 10-1 12 .  

2 Cuvântul "bucovina" provine din termenul slavon ,.buc" - pădure de fagi, tăget. 
3 Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu", Muzeul Pedagogic Bucureşti, Manuscrise, 

Gh. Tofan, Legea instrucţiunii primare (1869), nr. 1 432, p. 190-223. 
4 Mihai-Ştefan Ceauşu, Bucovina Habsburgică de la ane:care la Congresul de la Viena. 

1osejinism şi postiosejinism ( 1 774-1815), Iaşi, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol", 1 998, p. 1 19. 
5 Piarist, membru al unei congregaţii clericale catolice, care se dedica învăţământului gratuit. 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 567-583, Bucureşti, 2007 
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Stabilirea principiilor învăţământului primar, secundar şi superior era una 
dintre atribuţiile Consiliului imperial6• Pentru conducerea şi inspectarea şcolilor 
primare şi a institutelor pedagogice s-au înfiinţat consilii şcolare7: 

a) un Consiliu şcolar al ţării, ca autoritate supremă, sub conducerea 
preşedintelui ţării sau al reprezentantului acestuia; 

b) un Consiliu şcolar al districtului, pentru fiecare district; 
c) un Consiliu şcolar local, pentru fiecare comunitate. 
Legea din 14 mai 1 8698 a constituit, prin dispoziţiile sale, o reglementare 

nouă, care a contribuit la modernizarea învăţământului primar. Încă din art. 1 este 
precizat scopul şcolii, care este "de a creşte copii religios-moral, de a dezvolta 
facultăţile lor spirituale, de a-i înzestra cu cunoştinţele şi dibăciile cele cerute 
pentru dezvoltarea cea următoare pentru viaţă şi a pune fundament pentru creştere 
de oameni şi membri harnici ai societăţii"9. 

Şcolile primare publice. Înr.inţarea şcolilor primare 

. Condiţiile de înfiinţare a şcolilor au fost reglementate prin legi specifice 
fiecărei ţări10 din componenţa imperiului, ţinându-se cont de faptul că este 
obligatorie înfiinţarea de şcoli acolo unde, după o perioadă de 5 ani, aproximativ 
40 de elevi obligaţi să frecventeze trebuiau să parcurgă până la şcoală o distanţă de 

"o jumătate de milă"" . 
Cheltuielile de înfiinţare, dotare şi întreţinere a şcolilor trebuiau suportate de 

comunităţile locale12, însă, datorită faptului că acestea erau prea sărace, în 
Bucovina erau acoperite de Fondul şcolar al ţării13 • 

Clădirea nou construită trebuia să îndeplinească toate condiţiile tehnice şi 
igienica-sanitare pentru desfăşurarea instrucţiunii. Aceasta trebuia construită pe un 
spaţiu întins, însorit, curat, uscat, departe de locurile şi străzile zgomotoase, fabrici, 

6 Gesetz vom 21. December 1867, wodurch das Grundgesetz iiber die Reichsvertretung vom 
26. Februar 1861 abgeăndert wird, în "Reichsgesetzblatt" (în continuare, se va cita R. G. Bl.), nr. 
141/1867, p. 391 .  

7 Gesetz vom 25. Mai 1868, wodurch grundsătzliche Bestimmungen iiber das Verhăltniss der 
Schule zur Kirche erlassen werden, în R. G. Bl. ,  nr. 48/1 868 p. 98. 

8 Legea din 14 mai 1869, prin care se fu:ează principiile instrucţiunii privitoare la şcolile 
poporale, în "Consemnaţiunea cronologică a legilor şi ordinaţiunilor ce s-au publicat din Buletinul 
imperial al anului 1 869 pentru ducatul Bucovinei în limba românească", p. 377-400. 

9 Ibidem, p. 377. 
10 Verordnung des k. k. Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 8. Juni 1890, Z. 9 782, în 

"Gesetz- und Verordnungsblatt fUr das Herzogthum Bukowina", nr. 1 7/ 1890, p. 37-6 1 .  
1 1 Legea din 14 mai 1869 . . .  , p. 395; în Legea din 2 mai 1 883 era prevăzut că o jumătate de 

milă era echivalentă. cu 4 km. 
12 Jbidem. 
13 Erich Prokopowitsch, Die Entwicklung des Schulwesens in der Bukowina, în "Hundert

filnfzig Jahre Deutschtum in der Bukowina" (Hg.) Franz Lang, Band 1 6, MUnchen, Verlag des 
Stidostdeutschen Kulturwerk, p. 300. 
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mlaştini sau ape, sau orice altă împrejmuire care putea afecta procesul de 
învăţământ. Locul de construcţie trebuia să aibă o suprafaţă corespunzătoare pentru 
ridicarea clădirii şcolare, a unui teren de gimnastică, iar la ţară, a unei grădini şi 
trebuia, totodată, să aibă avizul medicului districtului şi aprobarea Consiliului 
şcolar al districtului14• 

Localul şcolii trebuia construit din materiale rezistente; în cazul în care era 
construit din lemn, era necesară ridicarea unei temelii de cel puţin 0,8 metri 
deasupra pământului; acesta trebuia conceput cu încăperi pentru studiu şi pentru 
locuinţele directorului şcolii, a învăţătorului sau a personalului de serviciu, astfel 
încât să poată fi extins mai târziu. Încăperile pentru studiu erau situate la parter; 
dacă erau necesare mai multe etaje, cele de la parter erau repartizate elevilor mai 
mici, iar cele de la etaje elevilor mai mari; dacă învăţământul era diferenţiat pe 
sexe, trebuiau să existe intrări separate. Numărul sălilor de curs era stabilit în 
funcţie de numărul elevilor şi al profesorilor1 5 .  

Sala de curs trebuia să aibă forma pătrată, cu o înălţime de 2,7 metri sau 
3,2 metri pentru a putea studia aproximativ 40 de elevi 16. Ferestrele trebuiau 
aşezate astfel încât lumina să pătrundă în sală din partea stângă a şcolarului şi să 
asigure o ventilaţie eficientă atunci când uşile erau deschise. în cazul în care era 
necesar, se folosea şi lumina artificială - numai lămpi cu gaze şi petrol 17, iar pentru 
clădirile mari trebuia să se asigure încălzirea acestora18 • Temperatura în sălile de 
curs nu trebuia să depăşească 16° R, dar nici să scadă sub 1 3° R19• 

Fiecare sală de curs trebuia să cuprindă următorul mobilier20: un podium 
pentru catedră şi tablă, o tablă de 2 metri lungime şi 1 metru lăţime, cel puţin un 
dulap, în care să se păstreze materialele didactice necesare, caietele de scris şi 
altele, băncile, care trebuiau adaptate în funcţie de înălţimea şi greutatea elevilor, 
un termometru şi un număr suficient de cuiere pentru haine. 

Locuinţa învăţătorului era formată din cel puţin două camere, bucătărie şi 
pivniţă. 

La şcolile cu mai multe clase, trebuia să se pună la dispoziţia directorului o 
încăpere specială pentru cancelarie, iar învăţătorilor, una pentru păstrarea 
materialelor didactice; acolo unde exista şi personal de serviciu, trebuia să i se 
asigure o locuinţă formată dintr-o cameră şi o bucătărie21 • 

p. 38. 
14 Verordnung des k. k. Ministeriumsfiir Cultus und Unterricht vom 8. Juni 1890, Z. 9 782 . . .  , 

15 Ibidem, p. 39. 
16 Ibidem, p. 40. 
17 Ibidem, p. 43. 
1 8  Ibidem, p. 44. 
19 Ibidem, p. 53. 20 Ibidem, p. 46-48. 
2 1  Ibidem, p. 48. 
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Existau intrări serarate pentru locuinţa învăţătorului şi sălile de curs, care 
trebuiau curăţate zilnic2 . 

Cursurile se ţineau dimineaţa şi după-amiaza cu o pauză de cel puţin 2 ore, în 
intervalul 1 1-13 sau 12-14; cursurile ţinute la şcolile primare de la ţară nu trebuiau 
să înceapă înainte de ora 6, iar pentru elevii mai mici şi pentru cei aflaţi la o 
distanţă mai mare de şcoală nu înainte de ora 7; pentru aceştia, era recomandată 
începerea cursurilor la ora 8 pe timp de vară, iar iarna, la ora 923. 

Ţinuta elevilor trebuia să fie îngrijită, iar fetele trebuiau să aibă capul acoperit 
în timpul cursurilo�. 

Medicii districtului aveau obligaţia să întocmească rapoarte anuale privind 
starea igienică a şcolii, pe care le anexau la rapoartele anuale ale inspectorilor 
şcolari ai districtului25• 

Programa şcolară 

Legea din 14 mai 1 869 a consfinţit prin dispoziţiile sale sfârşitul dominaţiei 
bisericii asupra învăţământului, şcolile devenind institute publice sau private, 
autorităţilor bisericeşti revenindu-le ca sarcină numai predarea religiei. Programele 
şcolare pentru şcolile primare le stabilea ministrul Cultelor şi Instrucţiunii, după 
consultarea sau ca urmare a propunerilor făcute de consiliile şcolare de ţară. 
Obiectele de studiu26 pentru şcolile primare comune erau împărţite pe parcursul 
anilor, fiecărui an corespunzându-i un anumit grad de instrucţiune2 • Împărţirea 
elevilor în secţii sau clase era condiţionată de numărul elevilor şi de cel al 
învăţătorilor disponibili, iar învăţărnântul putea fi organizat, în mod special la ţară, 
după principiile instrucţiunii de o jumătate de zi. Dacă numărul şcolarilor din 
învăţământul pentru întreaga zi ajungea, în trei ani consecutiv, în medie la 80, 
atunci trebuia angajat al doilea învăţător; dacă creştea numărul la 160, atunci era 
nevoie de al treilea învăţător, personalul didactic fiind angajat direct proporţional 
cu numărul elevilor. La învăţărnântul de jumătate de zi se lua în calcul un învăţător 
la o sută de elevi. Odată înfiinţate, posturile de învăţător puteau fi desfiinţate numai 
cu aprobarea Consiliului şcolar al ţării28. 

Consiliile bisericeşti aveau ca atribuţie predarea religiei şi coordonarea 
acesteia29• Dispoziţiile consiliilor ecleziastice privind predarea religiei erau aduse 

22 Ibidem, p. 54. 
23 Ibidem, p. 58. 
24 Ibidem, p. 59-60. 
25 Ibidem, p. 6 1 .  
26 Legea din 14 mai 1869 . . .  , p. 378; obiectele de studiu erau: religie, limbă, ştiinţele naturii, 

istorie, scriere, forme geometrice, cântare, gimnastică. 
27 Ibidem, p. 380. 
28Gesetz vom 2. Mai 1883, womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom 14. Mai 1869 (R. G. 

Bl. 62), abgeănden werden, în R. G. Bl. ,  nr. 5311 883, p. 200. 
29 Legea din 14 mai 1869 . . .  , p. 378. 
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la cunoştinţa conducerii şcolii, dar acestea nu trebuiau să contravină regulamen
tului comun al şcolilor. Religia putea fi predată de preot sau de un învăţător laic30, 
cu consimţământul consiliului bisericesc, căruia trebuia să i se acorde o 
remuneraţie corespunzătoare sau putea fi angajat un învăţător de religie cu salariu 
fix pentru şcolile primare comune cu mai mult de trei clase, dacă era absolut 
necesar31 , învăţătorul fiind obligat să respecte Regulamentul disciplinei şcolare32• 
Putea fi angajat un învăţător cu salariu fix, dacă avea între 20 şi 25 de ore pe 
săptămână; învăţătorul de religie angajat cu salariu fix la o anumită şcoală era 
obligat să predea religia şi la celelalte şcoli primare publice din aceeaşi localitate, 
până la 25 de ore, Îară a mai primi alt salariu33. 

Obligaţiile şi atribuţiile învăţătorului de religie angajat cu remuneraţie erau 
stabilite de la caz la caz, prin decretul de numire. Sistematizarea posturilor unui 
învăţător de religie cu salariu fix sau remuneraţie, şcoala la care era repartizat şi 
numărul de ore de predare pe săptămână erau stabilite de Consiliul şcolar al ţării, 
după ce consulta Consiliul şcolar districtual şi după acordul consiliilor superioare 
confesionale34• 

Frecventarea şcolilor primare 

În Legea din 14 mai 1869 erau prevăzute învăţământul gratuie5 şi 
obligativitatea frecventării şcolii, condiţii esenţiale pentru dezvoltarea reţelei 
şcolare. Părinţii sau suplinitorii acestora trebuiau să se îngrijească de instrucţiunea 
copiilor36, aceştia fiind obligaţi să-şi înscrie copiii pe liste în cele trei zile dinaintea 

30 Ibidem, p. 379. 
3 1  Legea din 20 iunie 1872, despre îngrijirea instrucţiunii din religiune la şcolile poporale 

publice şi la şcolile mijlocii, precum şi la institutele pedagogice şi despre spezele acelei îngrijiri, în 

"Foaea legilor imperiale pentru regatele şi terile representate în senatul imperial", nr. 86/1 872, p. 25 1 ;  
apare şi în Gesetz vom 1 7. Juni 1888, betreffend die Abănderung des Gesetzes vom 20. Juni 1872 
(R.G. Bl. nr. 86), iiber die Besorgung des Religionsunterricht in den offentlichen Volk.s-und 
Mittelschullen, sowie in den Lehrbildungsanstalten und den Kostenaufwand .fiir dense/ben, R. G. Bl. 
nr. 99/1 888, p. 348. 

32 Ibidem, p. 252. 
33 Gesetz vom 14. December 1888, wirk.sam fiir das Herzogthum Bukowina, mit welchem auf 

Grund des Gesetzes vom 1 7. Juni 1888, R. G. Bl. Nr. 99, Bestimmungen iiber die Entlohnung des 
Religionsunterrichtes an den offentlichen Volk.sschulen getroffen werden, în "Gesetz- und 
Verordnungsblatt flir das Herzogthum Bukowina", nr. 3311 888, p. 161-162; remuneratie primeau 
învătătorii, care erau angajati provizoriu, în timp ce învătătorii angajati definitiv primeau salariu. 

34 Ibidem. 
35 Legea din 14 mai 1869 . . . , p. 384-385; această mentiune va fi prevăzută şi în Verordnung 

des Ministeriums.fiir Kultus und Unterricht vom 29. September 1905, womit eine definitive Schul- und 
Unterrichtsordnung .fiir allgemeine Volk.sschulen und .fiir Biirgerschulen erlassen wird, în R. G. Bl.  
nr. 159/1905, p. 407. 

36 Ibidem, p. 384. 
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începerii anului şcolar37• Consiliul şcolar local trimitea directorului şcolii, cu 8 zile 
înaintea începerii anului şcolar, un tabel cuprinzând copiii obligaţi să frecventeze 
şcoala. Prin Regulamentul din 29 septembrie 1905 s-a constituit un organ însărcinat 
cu înregistrarea în matricola şcolară a copiilor care trebuiau să frecventeze şcoala; 
într-un tabel special erau trecuţi şi copiii care nu urmau cursurile şcolilor primare 
din cauza unor boli, pentru că frecventau alte şcoli publice (şcoli de meserii, 
comerciale, agricole, silvice) ori private, sau erau instruiţi acasă38. 

Părinţii erau obligaţi să achiziţioneze cărţile necesare pentru instrucţiune39 şi 
să supravegheze copilul în vederea frecventării în mod regulat a cursurilor40; în 
cazul în care copilul nu avea haine pentru a merge la şcoală, Consiliul şcolar local 
trebuia să rezolve această problernă41 • Absenţele erau acceptate numai dacă existau 
motive serioase: îmbolnăvirea copilului, a părinţilor sau a rudelor acestuia, timp 
nefavorabil sau drumuri impracticabile42• 

Obligativitatea frecventării şcolii începea cu al şaselea an împlinit şi dura 
până la al paisprezecelea an împlinit. Pentru Bucovina, s-a stabilit, în conformitate 
cu prevederile Legii din 30 ianuarie 1 873, ca obligativitatea frecventării şcolii să 
fie de la 7 la 13 ani împliniţi43• Elevul îşi încheia studiile abia în momentul în care 
avea cunoştinţele necesare de "citire, scriere şi calcule"44, acestora adăugându-li-se, 
prin Legea din 2 mai 1 883, şi cunoştinţele de religie45• După terminarea studiilor, 
elevii primeau certificate de absolvire a şcolii, rară a fi necesară plata unei taxe46, 
iar copiii care din motive de sănătate nu puteau asimila cunoştinţele necesare 
primeau un "certificat de delăsare" din şcoală47; elevii care frecventau un institut 
privat rară drept de publicitate erau obligaţi ca, la împlinirea vârstei, să susţină 
examen la şcolile publice şi să plătească o taxă de 5 florini48. 

37 Ordinăciunea Ministeriului de Culte şi Instrucţiune din 20 August 1870, prin care se 
publică un regulament de şcoală şi de instrucţiune pentru şcolile poporale comune (elementare), în 
,,Foaea legilor imperiale pentru regatele şi terile representate în senatul imperial", nr. 1051 1 870, 
p. 220; valabil şi în Verordnung des Ministeriums for Kultus und Unterricht vom 29. September 
1905 . . .  , p. 406. 

38 Verordnung des Ministeriumsfiir Kultus und Unterricht vom 29. September 1905 . . .  , p. 404. 
39 Legea din 14 mai 1869 . . .  , p. 385. 
40 Verordnung des Ministeriumsfiir Kultus und Unterricht vom 29. September 1905 . . .  , p. 409. 
41 Ordinăciunea Ministeriului de Culte şi Instrucţiune din 20 August /870 . . .  , p. 220. 
42 Ibidem; mentiune prevăzută şi în Verordnung des Ministeriums fur Kultus und Unterricht 

vom 29. September 1905 . . .  , p. 410. 
43 Hannelore Burger, Mehrsprachigkeit und Unterrichtswesen in der Bukowina 1869-1918, în 

.,Die Bukowina. Vergangenheit und Gegenwart", (Hg.) Ilona Slawinski, Joseph P. Strelka, Bem, 
Berlin, Frankfurt a. M., New York, Paris, Wien, Peter Lang Verlag, 1995, p. 98. 

44 Legea din 14 mai 1869 . . .  , p. 384. 
45Gesetz vom 2. Mai 1883 . . .  , p. 201 .  
46 Ordinăciunea Ministeriului de Culte şi Instrucţiune din 20 August 1870 . . .  , p. 22 1 .  
47 Ibidem; termenul este ,.Entlassungszeugniss". 
48 Ibidem. 

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



7 Legislaţia şcolară în Ducatul Bucovinei. Legea din 14 mai 1 869 573 

Scutiţi de frecventarea şcolii primare erau copiii care studiau la o şcoală 
superioară, într-un institut privat sau acasă, ori care erau bolnavi49• În categoria 
celor scutiţi intrau, conform Legii din 2 mai 1 883, şi copiii care frecventau şcoli 
sau cursuri speciale de meserii ori de agricultură, în măsura în care acestea, prin 
modul de organizare, erau în măsură să înlocuiască învăţământul primar50. 

În Bucovina, cu excepţia capitalei Cemăuţi51 , în vederea încurajării 
frecventării şcolii de către elevii şi elevele claselor a şaptea şi a opta de la şcolile 
primare, a fost introdus aşa-zisul "învăţământ de repetare"52, regăsindu-se în 
această situaţie copiii care nu mai urmau o instituţie de învăţământ superioară şcolii 
primare până la vârsta de 15  ani, oferindu-li-se astfel posibilitatea continuării 
studiilor până la vârsta de 20 de ani53• 

Perioada de studiu pentru învăţământul de repetare începea la 1 noiembrie şi 
se termina la sfârşitul lunii aprilie a anului următor, iar cursurile se ţineau de două 
ori pe săptămână, numărul de ore săptămânal fiind între 4 şi 6 ore. Zilele de predare 
şi numărul de ore erau stabilite de Consiliul şcolar al districtului, ţinându-se cont de 
condiţiile locale54. 

Obiectele de studiu erau aceleaşi ca şi pentru şcolile primare55, urmărindu-se 
repetarea, completarea şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite în aceste şcoli. 
Învăţământul religios era predat de învăţătorul de religie corespunzăto�6• cheltuielile 
pentru învăţărnântul de repetare fiind acoperite de Fondul şcolar al ţării57• 

Plurietnicitatea şcolarilor din Bucovina (români, ruteni, evrei, poloni, unguri, 
armeni, lipoveni, ş.a.) a constituit o chestiune dificilă pentru stabilirea limbii de 
predare. Articolul 6 al Legii din 14 mai 1 869 stipula ca limba de instrucţiune să fie 
stabilită de către Consiliul şcolar al ţărie8, iar în articolul 7 al Legii din 30 ianuarie 
1 87359 se stipula că o comisie urma să stabilească limba de predare pentru fiecare 

49 Legea din 14 mai 1869, p. 384. 
50 Gesetz vom 2. Mai 1883 . . .  , p. 202. 
51 Pentru Cernăuţi se aplica Statutul comunităţii pentru capitala Cernăuţi, stabilit prin Legea 

din 1 mai 1 864. 
52 Gesetz vom 20. Mărz 1894, wirksam fiir das Herzogthum Bukowina, betreffend die 

Einfiihrung des Wiederholungsunterrichtes an den offentlichen allgemeinen Volksschulen mit 
Ausnahme der in der inneren Stadt der Landeshauptstadt Czernowitz befindlichen Volksschulen, în 

"Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das Herzogthum Bukowina", nr. 9/1894, p. 1 9-2 1 .  
53 Ibidem, p .  20. 
54 Ibidem. 
55 Obiectele de studiu ale şcolilor primare erau: religie, citire, scriere, limbă, calcule, forme 

geometrice, istoria şi ştiinţele naturii, geografie şi istorie, desen, cântare, lucru manual pentru fete, 
gimnastică pentru băieţi - obligatoriu, pentru fete nefiind obligatoriu; Gesetz vom 2. Mai 1883 . . . , 
p. 199. 

56 Gesetz vom 20. Mărz 1894 . . . , p. 20. 
57 Ibidem. 
58 Legea din 14 mai 1869 . . .  , p. 379. 
59 Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu", Muzeul Pedagogic Bucureşti, Manuscrise, 

Gh. Tofan, Legea instrucţiunii primare (1869 ), nr. 1 432, p. 2 1  O. 
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şcoală, în funcţie de interesele şi nevoile locale, însă aceasta nu s-a respectat, în 
şcoli fiind introdusă, ca limbă de predare, limba germană60, în condiţiile în care în 
articolul 19  al Constituţiei din 1 867 era reglementat principiul egalităţii în drepturi: 
,,fiecare neam are dreptul inviolabil de păstrare şi menţinere a naţionalităţii şi 
limbii sale", iar "în ţările unde existau mai multe popoare trebuiau să fie înfiinţate 
institute de învăţământ publice, astfel ca, rară aplicarea obligativităţii învăţării celei 
de a doua limbi, fiecare din aceste popoare să-şi păstreze modalitatea necesară 
pentru educare în limba sa"61 . 

În 1909/ 1 9 10 s-a încercat, în baza politicii de egalitate naţională62, să se 
impună şi în Bucovina educarea într-o singură limbă63. În vederea menţinerii şi 
consolidării Imperiului Austro-Ungar, a fost emis Ordinul din 16  februarie 1916, 
prin care se stabilea că "la gimnazii, respectiv la secţiile cu predare în limba 
germană, trebuia să se introducă începând cu anul şcolar 19 16-19 17, în mod 
obligatoriu pentru toţi elevii, instruirea într-o a doua limbă oficială", ca urmare a 
propunerii făcute de Consiliul şcolar al ţării din Bucovina din 1 1  iulie 1913 :  

"viitorii funcţionari, pe lângă limba germană, trebuie să  cunoască ş i  o limbă 
oficială provincială, acest fapt contribuind astfel la apropierea între popoarele 
conlocuitoare", neconcretizându-se însă din cauza războiului64. 

Şcolile cetăţeneşti 

Şcolile cetăţeneşti65 aveau ca scop educarea elevilor care, după frecventarea 
şcolii primare comune, nu-şi mai continuau studiile, luându-se în considerare 
necesităţile economice locale ale populaţiei; acestea înlesneau pregătirea pentru 
institutele pedagogice şi pentru şcolile de meserii, care nu presupuneau o pregătire 
pentru şcolile secundare. La aceste şcoli erau acceptaţi numai elevii care făceau 
dovada frecventării şcolii primare publice sau private cu drept de publicitate şi care 
obţinuseră rezultate mulţumitoare în clasa a cincea. La înscriere nu se percepea nici 
o taxă66• 

Pentru stabilirea planului de învăţământ, se convocau conferinţe speciale, 
conduse de inspectorul şcolar al districtului sau de către un reprezentant numit de 
Consiliul şcolar al ţării, la care participau directori ai şcolilor superioare şi 
reprezentanţi ai intereselor industriale, negustoreşti şi agricole67• La şcolile cetăţe-

60 Hannelore Burger, op. cit. , p. 98. 
61  Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, iiber die allgemeinen Rechte der Staatsbiirger 

fiir die im Reichsrathe vertretenen Kănigreiche und Lănder, în R. G. 81.,  nr. 142/1867, p. 396. 
62 Nationaler Ausgleich, egalitate naţională. 
63 Hannelore Burger, op. cit. , p. 109. 
64 Erich Prokopowitsch, op. cit. , p. 31  O. 
65  Legea din 14 mai 1869 . . . , p. 382; Gesetz vom 2. Mai 1883 . . . , p. 200. 
66 Verordnung des Ministeriumsfiir Kultus und Unterricht vom 29. September 1905 . . .  , p. 425. 
67 Ibidem, p. 424. 
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neşti, unde limba germană nu era limba de predare a obiectelor de studiu68, era 
obligatorie învăţarea limbii germane. Cu aprobarea Consiliului şcolar al ţării se 
putea studia şi o limbă modernă, dar nu ca disciplină obligatorie. 

Şcoala cetăţenească era formată din trei clase69, sub conducerea unui director, 
existând posibilitatea ca acestea să fie anexate la al cincilea an de curs al şcolii 
primare, formând astfel şcoala primară şi cetăţenească comună, sub o conducere 
unică70• 

Planul de instrucţiune al şcolilor cetăţeneşti era acelaşi ca şi pentru şcolile 
primare, cu următoarele deosebiri: pentru stabilirea planului de învăţământ, se luau 
în calcul necesităţile speciale ale comunităţii şi districtului; la şcolile cetăţeneşti, 
clasele erau separate în funcţie de sex; cu excepţia directorului şi a învăţătorului de 
religie, trebuiau să fie cel puţin trei învăţători71 • 

La sfârşitul unui semestru, elevii şcolilor cetăţeneşti primeau un certificat de 
frecventare de ,jumătate de an", iar la terminarea studiilor, un certificat de 

. . "n 
"teşue . 

Institutele pedagogice şi examinarea candidaţilor 
pentru Oficiul de Învăţători ai şcolilor primare şi secundare 

Formarea de învăţători şi învăţătoare se realiza în institutele pedagogice 
special destinate acestora73, personalul institutelor fiind format din: director, 2-4 
învăţători principali, învăţătorul de religie şi învăţătorii suplinitori74 . 

Pe parcursul celor patru ani de studiu, elevilor li se predau următoarele 
obiecte de studiu75: religie, pedagogie şi metodică, istoria naturii ,  gramatică, 
stilistică, l iteratură, matematică (calcule, algebră, geometrie) şi ştiinţele naturii 
(zoologie, botanică şi mineralogie), fizică, chimie, istorie, geografie, agronomie, 
scriere, desen geometric liber şi desen de mână l iber, muzică, gimnastică, iar 

68 Obiectele de studiu erau: religie, limbă, geografie, istorie, istoria naturii, ştiinţele naturii, 
calcule împreună cu contabilitate simplă, geometrie şi figuri geometrice, desen de mână liber, 
caligrafie, cântare, lucru manual pentru fete, gimnastică obligatorie pentru băieţi, neobligatorie pentru 
fete; Gesetz vom 2. Mai 1883 . . .  , p. 201 .  

69 Verordnung des Ministeriumsfur Kultus und Unterricht vom 29. September 1905 . . .  , p. 424; 
se putea înfiinţa şi o clasă paralelă la una dintre cele trei clase. 

70 Gesetz vom 2. Mai 1883 . . .  , p. 201 .  
7 1 Ibidem. 
72 Verordnung des Ministeriums fiir Kultus und Unterricht vom 29. September 1905 . . . , p. 426. 
73 Legea din 14 mai 1869, p. 385. 
74 Ibidem, p. 388. 
75 Ibidem, p. 386; obiectele de studiu, prevăzute în Gesetz vom 2. Mai 1883 . . . , erau: religie, 

pedagogie, limbă, geografie, istorie, matematică şi figuri geometrice, istoria naturii, ştiinţele naturii, 
agronomie, caligrafie, desen de mână liber, muzică, în mod special muzică bisericească, gimnastică, 
p. 202. 
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elevelor de la Institutul Pedagogic de Învăţătoare li se predau aceleaşi obiecte, plus 

lucrul manual76• 
Pentru a fi admis la institutele pedagogice, trebuiau îndeplinite următoarele 

condiţii77 : 1 3  ani împliniţi (ministrul Cultelor şi Instrucţiunii putea acorda o 
dispensă de vârstă de maximum şase luni), rezistenţă fizică, comportament moral şi 
o pregătire corespunzătoare, care putea fi demonstrată prin susţinerea unui examen 
de admitere la obiectele care se predau la şcolile cetăţeneşti; la acest examen se 
putea înscrie orice persoană, indiferent de confesiune78. Puteau fi admişi maxim 40 
de candidaţi. După terminarea studiilor, candidaţii primeau, în urma susţinerii unui 
examen, un certificat de maturitate79, iar persoanele care nu frecventaseră cursurile 
unui institut pedagogic cu drept de publicitate, puteau obţine, după împlinirea 
vârstei de 1 9  ani, certificatul de maturitate dacă susţineau examenul la institutul 
pedagogic de stat. Posesorul certificatului de maturitate se putea angaja numai 
provizoriu, ca învăţător sau învăţător inferior80, pentru angajarea definitivă ca 
învăţător pentru şcolile primare comune fiind necesar certificatul de calificare, care 
se putea obţine prin susţinerea unui examen de calificare pentru învăţământ, dar 
numai după o activitate de predlţl"e de cel puţin doi ani la o şcoală primară publică 
sau privată cu drept de publicitate. 

Examinarea candidaţilor pentru Oficiul de învăţători al şcolilor primare şi 
secundare a fost reglementată prin ordinele ministrului Cultelor şi Instrucţiunii din 
6 octombrie 1 870, 5 aprilie 1 872, 7 februarie 1 884, 30 august 1 897 şi 15 iunie 
19 1 1 .  

În vederea testării candidaţilor pentru şcolile primare, se înfiinţau comisii 
speciale de examinare, formate din cel puţin doi membri, învăţători ai şcolilor 

primare; comisiile erau numite la propunerea Consiliului şcolar al ţării de către 

ministrul Cultelor şi Instrucţiunii, pe o perioadă de trei ani; totodată, ministrul îl 
desemna pe preşedintele comisiei şi pe suplinitorul acestuia. Calificarea putea fi 
obţinută pentru toate obiectele de studiu sau numai pentru anumite grupe de 
obiecte, şi anume81 : 1 )  obiecte lingvistica-istorice - lingvistică, geografie, istorie; 
2) obiecte istorica-naturale - istoria naturii, ştiinţele naturii (fizica şi chimia) şi 
matematica drept obiect suplinitor; 3) obiecte matematica-tehnice - matematica, 
desenul şi ştiinţele naturii drept obiect suplinitor. Persoana care dorea să se înscrie 
la examen trebuia să adreseze o cerere comisiei de examinare, în care să specifice 
obiectele de examen, anexând totodată autobiografia, certificatul de maturitate 

76 1bidem, p. 387; art. 30 modificat prin Gesetz vom 2. Mai 1883 . . .  , p. 203. 
77 Ibidem. 
78 1bidem. 
79 Ibidem, p. 388. 
80 Ibidem, p. 389, p. 204. 
8 1  Ordinaţiunea Ministrului de Culte şi Instrucţiune din 5 Aprilie 1872, prin care se publică un 

regulament nou pentru esaminele învăţătorilor de la şcolile poporale şi urbane, în "Foaea legilor 
imperiale pentru regatele şi ţerile representate în senatul imperial ", nr. 50/1872, p. 1 20. 
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eliberat de un institut pedagogic, adeverinţa prin care să ateste că a desfăşurat 
activitate de predare timp de doi ani la o şcoală primară publică sau privată cu 
drept de publicitate, precum şi confirmarea de plată a taxei de examinare, care, 
pentru şcolile primare comune era de cinci florini, iar pentru şcolile urbane de 
1 5  florini; examinarea se făcea de două ori pe an, în lunile aprilie şi octombrie, şi 
presupunea verificarea cunoştinţelor prin probe orale, scrise şi practice. 

Pentru examinarea candidaţilor la Oficiul de învăţători pentru gimnazii şi 
şcoli reale82 se înfiinţau comisii de examinare alcătuite din cadre didactice ale 
învăţământului secundar; aceştia erau numiţi pe o perioadă de un an, existând 
posibilitatea renumirii lor83. 

Candidaţii, pentru a fi primiţi la examen, trebuiau să întocmească o cerere 
către comisia de examinare, în care menţionau obiectele de studiu, clasele pentru 
care solicită calificarea şi limba de predare, anexând totodată certificatul de 
maturitate pentru studii universitare, un certificat de bună conduită, autobiografia, 
ca şi alte acte justificative referitoare la pregătirea lor84, precum şi confirmarea de 
plată a taxelor de înscriere şi de examinare. 

Calificarea pentru gimnazii era valabilă şi pentru şcolile reale, în timp ce 
calificarea pentru şcolile reale era valabilă şi pentru gimnazii în măsura în care 
obiectele de studiu85 pentru care se solicita calificarea erau comune. 

În vederea obţinerii calificării pentru gimnazii sau şcoli reale, era necesar ca 
persoana examinată să aibă cunoştinţe de filosofie şi pedagogie, să demonstreze 
cunoaşterea limbii de predare, iar în cazul în care aceasta nu era limba germană, şi 
a limbii germane, precum şi cunoaşterea materiilor la care susţinea examen. 

Grupele obiectelor de examen erau, conform Legii din 19 1 1 , următoarele86: 
a) - a. 1 :  latină şi greacă, ca obiecte principale; 

a.2: latină şi o limbă modernă, ca obiecte principale; 
b) - limba de predare şi o limbă modernă, ca obiecte principale; 

82 Examinarea candidaţilor, ca profesori de gimnastică, desen şi muzică, a fost reglementată 
pentru şcolile secundare şi institutele pedagogice prin ordinele ministrului Cultelor şi Învăţământului 
din 1 0  septembrie 1 870, 6, 20 octombrie 1 870, 2 1  august 1 87 1 , 20 august 1 903, 5 aprilie 1 9 1 2. 

83 Verordnung des Ministers for Cultus und Unterricht vom 7. Februar 1884, betreffend die 
Prii.fung der candidaten des Gymnasial- und des Realschullehramtes, în R. G. Bl., nr. 2611 884, p. 25-26; 
prin Verordnung des Ministers for Cultus und Unterricht vom 15. Juni 1911, betreffend die 
Erwerbung der Befăhigung for das Lehramt an Mittelschulen (mit Einschluss der Mădchenlzyeen), în 
R. G. Bl . ,  nr. 1 17/19 1 1 a fost modificată componenţa comisiei de examinare - erau numiţi profesori 
universitari pentru o perioadă de trei ani, p. 426. 

84 Ibidem, p. 26-27. 
85 Ibidem, p. 28. Disciplinele învăţământului gimnazial erau: religie, latină, greacă, limba 

germană (ca limbă de predare), geografie şi istorie, matematică, fizică, istoria naturii, propedeutica 
filosofiei, desen, gimnastică; obiectele învăţământului şcolar real erau: religie, două limbi moderne 
(franceză, engleză, italiană), limba de predare, geografie, istorie, matematică, fizică, istoria naturii, 
chimie, desen geometric, geometrie descriptivă, desen, gimnastică. 

86 Verordnung des Ministersfiir Cultus und Unterricht vom 15. Juni 1911 . . .  , p. 430. 
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c) - c. 1 :  istorie ş i  geografie, ca  obiecte principale; 
c .2: istorie şi limba de predare, ca obiecte principale, geografie, ca obiect 

secundar; 
d) - matematică şi fizică, ca obiecte principale; 
e) - geometrie descriptivă şi matematică, ca obiecte principale; 
f) - f. l :  ştiinţele naturii şi geografie, ca obiecte principale; 

f.2: ştiinţele naturii, ca obiect principal, geografie şi fizică, ca obiecte 
secundare; 

f.3 :  ştiinţele naturii, ca obiect principal, matematică şi fizică, ca obiecte 
secundare; 

f.4: ştiinţele naturii, ca obiect principal, matematică şi desen, ca obiecte 
secundare; 

g) - g. 1 :  chimie şi ştiinţele naturii, ca obiecte principale; 
g.2: chimie, ca obiect principal, matematică şi fizică, ca obiecte secundare; 

h) - h. 1 :  filosofie şi o limbă clasică, ca obiecte principale, a doua limbă clasică, 
ca obiect secundar; 

h.2: filosofie şi o limbă modernă, ca obiecte principale, a doua limbă 
modernă, ca obiect secundar; 

h.3:  filosofie şi istorie, ca obiect principal, geografie, ca obiect secundar; 
h.4: filosofie şi ştiinţele naturii, ca obiect principal, geografie, ca obiect 

secundar; 
h .5 :  filosofie şi matematică, ca obiecte principale, fizică, ca obiect 

secundar; 
Era permisă combinaţia unei limbi moderne (alta decât limba de predare) sau 

a istoriei naturii sau chimiei, ca obiecte principale, cu gimnastica. 
Examinarea cuprindea trei secţiuni: 
a) lucrări pentru acasă; 
b) lucrare scrisă; 
c) examinare orală. 
Promovarea examenului, ca specializare principală pentru predarea unei 

discipline, îl califica pe candidat atât pentru cursul superior, cât şi pentru cursul 
inferior al gimnaziilor şi şcolilor reale, în timp ce promovarea examenului ca 
specializare secundară îl califica numai pentru cursul inferior al gimnaziilor şi 
şcolilor reale87• Candidatul putea fi angajat numai după un an de probă, timp în 
care trebuia să demonstreze abilitatea sa practică. 

Institutele pedagogice private 

Pentru înfiinţarea de institute pedagogice private, în conformitate cu 
prevederile articolului 68 din Legea din 14  mai 1 869, trebuiau îndeplinite 

87 Verordnung des Ministersfiir Cultus und Unterricht vom 7. Februar 1884 . . .  , p. 28. 
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următoarele condiţii: ministrul Cultelor şi Instrucţiunii trebuia să aprobe statutul, 
planul de instrucţiune şi modificările acestora, iar ca directori şi învăţători puteau fi 
numite persoane competente, care deţineau certificat de calificare pentru şcolile 
cetăţeneşti şi care aveau cel puţin trei ani vechime88 . 

Institutele pedagogice private puteau emite diplome de maturitate, care aveau 
aceeaşi valoare ca şi cele emise de şcolile de stat, cu condiţia ca planul de 
învăţământ să nu difere în mod esenţial de cel al institutelor de stat; în cazul în care 
cerinţele necesare unei şcoli publice nu mai corespundeau, li se putea retrage 
dreptul de publicitate, iar în situaţia în care nu era respectată legislaţia şcolară, 
puteau fi închise89. 

Drepturile şi obligaţiile învăţătorilor 

Toţi cetăţenii austrieci, indiferent de confesiune, care făceau dovada 
calificării lor, puteau să se înscrie la Oficiul public al învăţătorilor90, iar persoanele 
care pierdeau dreptul la eligibilitate pentru reprezentanta comunităţii puteau fi 
excluse. De asemenea, persoanele care obţinuseră certificate de calificare, dar a 
căror activitate nu avusese rezultate pozitive, puteau fi destituite, dacă, în urma 
repetării examenului de calificare, obţinuseră rezultate nesatisfăcătoare, aceasta 
atrăgând implicit anularea certificatului de calificare91 . 

Învăţătorii inferiori, care timp de cinci ani de la începerea activităţii nu 
susţineau examenul de calificare, erau excluşi din sistemul de învăţământ, 
retrăgându-li-se şi certificatele de maturitate92. 

Neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu, manifestarea în afara programului a 
unui comportament care afecta şi aducea prejudicii imaginii şcolii, atrăgeau după 
sine luarea de măsuri disciplinare93• 

În Bucovina, prin Legea din 3 1  mai 1 898, au fost stabilite următoarele 
sancţiuni disciplinare94: 

a) avertismentul; 
b) retragerea dreptului de acordare a sporului de vechime; acesta putea fi 

amânat unul sau mai mulţi ani sau nu mai putea fi acordat; 
c) trecerea într-o altă funcţie didactică; 

88 Legea din I4 mai I869 . . .  , p. 397. 89 Ibidem, p. 398-399. 
90 Ibidem, p. 391 ;  art. 48 modificat prin Gesetz vom 2. Mai /883 . . . , p. 204. 
91 Ibidem, p. 393; art. 53 modificat prin Gesetz vom 2. Mai I883 . . . , p. 205. 
92 /bidem. 
93 Ibidem. 
94 Gesetz vom 3I. Mai I898, wirksam for das Herzogthum Bukowina, womit einzelne 

Bestimmungen des Gesetzes vom 30. Jănner 1873, L G.-und V. -Bl. Nr. 10, betreffend die Rege/ung 
der Rechtsverhăltnisse des Lehrerstandes an den offentlichen Volksschulen des Herzogthums 
Bukowina aufgehoben, beziehungsweise abgeăndert werden, în "Gesetz- und Verordnungsblatt fi.ir 
das Herzogthum Bukowina", nr. 1 9/1898, p. 5 1-52. 
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d) retragerea disciplinară a funcţiei de învăţător superior, director sau 
conducător de şcoală; 

e) demiterea din funcţie. 
În articolul 55 al Legii din 14 mai 1 869 era prevăzută în mod expres 

asigurarea pentru învăţători a unor venituri care să le permită desraşurarea 
activităţii "fără a lua parte la alte ocupaţiuni stânjenitoare"95. 

Pentru Bucovina, veniturile învăţătorilor au fost reglementate prin Legea din 
30 ianuarie 1 873, modificată prin legile din 22 ianuarie 1885, 5 martie 1 894 şi 
3 1  mai 1 898. Conform articolului 22 al Legii din 22 ianuarie 1 885, salarizarea era 
efectuată în funcţie de localitatea unde se ţineau cursurile, comunităţile şcolare 
fiind împărţite în trei clase: în prima clasă erau incluse oraşele Cernăuţi, Suceava, 
Siret, Rădăuţi şi Câmpulung, în clasa a doua localităţile în care tribunalele 
districtuale aveau un sediu propriu, iar în clasa a treia celelalte comunităţi şcolare 
ale ţării96. Acest articol a fost anulat prin Legea din 3 1  mai 1 898, personalul 
didactic angajat definitiv la şcolile primare publice comune şi la şcolile cetăţeneşti, 
cu excepţia învăţătorilor de religie angajaţi cu venituri fixe, fiind împărţit în trei 
categorii, nemaifăcându-se nici o deosebire între comunităţile şcolare. În prima 
categorie erau incluşi directorii, învăţătorii şi învăţătoarele de la şcolile cetăţeneşti 
cu două clase de salarizare, şi anume: clasa I (superioară) cu un venit de 900 de 
florini pe an, clasa a IT-a (inferioară) cu un venit de 800 de florini pe an; în 
categoria a doua erau încadraţi învăţătorii şi învăţătoarele superioare, învăţătorii şi 
învăţătoarele de la şcolile primare publice comune cu trei grade de salarizare: clasa 
I (superioară) cu un venit de 700 de florini pe an, clasa a II-a (medie) cu un venit 
de 600 de florini pe an, clasa a III-a (inferioară) cu un venit de 500 de florini pe an. 
În categoria a treia erau incluşi învăţătorii şi învăţătoarele inferioare, angajaţi 
definitiv la şcolile primare publice comune în două clase: clasa I (superioară) cu un 
venit de 450 de florini pe an, clasa a II-a (inferioară) cu un venit de 400 de florini 
pe an; învăţătorii şi învăţătoarele inferiori, angajaţi provizoriu la şcolile primare 
publice comune, care aveau certificat de calificare primeau, pentru durata provizo
ratului, veniturile clasei inferioare din categoria corespunzătoare, iar cei care aveau 
numai certificat de maturitate primeau o remuneraţie de 360 florini pe an97. 

95 Legea din 14 mai 1869 . . .  , p. 394. 
96 Gesetz vom 22. Jănner 1885, wirksamfur das Herzogthum Bukowina, womit die §§ 22, 23, 

24, 28, 31, 32 und 35 des Gesetzes vom 30. Jănner 1873, (L. G. -und V. -Bl. IX, 10 ex 1873), 
betreffend die Rege/ung der Rechtsverhăltnisse des Lehrerstandes an den ăffentlichen Volksschulen 
des Herzogthums Bukowina, abgeănden werden, în .,Gesetz- und Verordnungsblatt filr das 
Herzogthum Bukowina", nr. 211 885, p. 3 .  

97 Gesetz vom 31 .  Mai 1898, wirksamfor das Herzogthum Bukowina, womit die Bestimmungen 
des Gesetzes vom 30. Jănner 1873, L. G.-und V. -8/., Nr. 10, beziehungsweise des Gesetzes vom 22. 
Jănner 1885, L. G.N. Bl., nr. 2 und des Gesetzes vom 5. Mărz 1894 L. G- und V. Bl., nr. 4 in Betreff 
des Diensteinkommens des Lehrerstandes an den Burgerschulen und an den allgemeinen ăffentlichen 
Volksschulen theilweise abgeănden werden, în .,Gesetz- und Verordnungsblatt filr das Herzogthum 
Bukowina", nr. 20/ 1898, p. 52-53. 
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La începutul anului şcolar se întocmea o situaţie de personal, Consiliul şcolar 
al ţării stabilind numărul de persoane încadrate în fiecare categorie şi în fiecare 
treaptă de salarizare98• 

Personalului didactic din categoriile 1 şi a II-a angajat definitiv, care lucra 
timp de cinci ani neîntrerupt, i se acorda un spor de vechime plătit în rate lunare, 
acesta fiind suplimentat o dată la cinci ani în mod progresiv, cu aceeaşi sumă. 
Sporul de vechime pentru categoria 1 era de 80 de florini pe an, iar pentru cei din 
categoria a II-a era de 50 de florini pe an. Persoanele din categoria a III-a care 
lucrau timp de cinci ani primeau 30 de florini pe an, iar după alţi cinci ani un al 
d '1 . 1 99 01 ea spor, cu aceeaşi va oare . 

Se acorda un spor de funcţii, care se lua în calcul la pensie în mod diferenţiat, 
după cum urmează: învăţătorii, care conduceau şcoli primare cu una, două, trei, 
patru, cinci sau şase clase, primeau 30, 60, 100, 130, 1 50, respectiv 170 de florini 
pe an, directorii şcolilor cetăţeneşti primeau 100 de florini pe an, iar directorii 
şcolilor comune primare şi cetăţeneşti primeau 200 de florini pe an, conducătorii de 
şcoli numiţi provizoriu primind ca remuneraţie 50% din sporul de funcţie100. 

Fiecare conducător de şcoală avea dreptul la o locuinţă în incinta şcolii, iar în 
cazul în care aceasta nu i se acorda, beneficia de o indemnizaţie de chirie care, în 
localităţile cu peste 2 000 de locuitori, era de 40% din salariul de bază anual cel 
mai mic al categoriei acestuia, iar pentru localităţile cu mai puţin de 2 000 de 
locuitori, era de 30% din salariul de bază101 • 

Personalul didactic cu certificat de calificare, precum şi văduvele şi orfanii 
acestora, aveau dreptul la pensie, aceasta fiind reglementată prin Legea din 
30 ianuarie 1873 privind înfiinţarea Casei de pensii pentru învăţământul primar în 
Bucovina, conform căreia Fondul de pensii era administrat de Consiliul şcolar al 
ţării începând cu 1 septembrie 1873102• 

Modalităţi de informare, pregătire şi perfecţionare ale învăţătorilor 

Informarea, pregătirea şi perfecţionarea învăţătorilor se realiza prin citirea de 
reviste şcolare, înfiinţarea de biblioteci în fiecare ţinut şi prin organizarea de 
conferinţe şi cursuri speciale103. 

Cursurile speciale de perfecţionare a învăţătorilor se organizau anual, în 
lunile de vacanţă, excepţie făcând oraşele mari, unde se puteau ţine cursuri şi în 
timpul anului şcolar, însă la acestea puteau participa numai învăţătorii din oraşul 

98 Ibidem, p. 54. 
99 Ibidem, p. 55. 
100 Ibidem, p. 56. 
10 1 1bidem. 
102 Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, Fond Guvernământul Bucovinei 

( 1 783-1918), Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii, mapa X, dosar nr. 3, fila 29. 
103 Legea din 14 mai 1869 . . .  , p. 389. 
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respectiv; durata acestora era de  4-8 săptămâni, existând posibilitatea ca  învăţătorii 
cursanţi să se perfecţioneze la toate obiectele de studiu, iar la sfârşitul cursului 
primeau adeverinţă de participare104• 

Anual, timp de trei zile, se organizau conferinţe districtuale, care aveau ca 
scop stabilirea unor norme de unifonnizare a procesului de învăţământ, fiind 
analizate următoarele chestiuni: planul de învăţământ şi metodele de instrucţiune, 
modul de întocmire a manualelor şcolare, organizarea de cursuri şi înfiinţarea de 
biblioteci şi de şcoli inferioare în funcţie de necesităţile districtului, re§ulamentul 
de disciplină al şcolii şi gradul de dezvoltare a învăţământului în district' 5• 

Problemele dezbătute, propunerile făcute şi deciziile luate la conferinţele 
districtuale, erau consemnate într-un raport adresat Consiliului şcolar al ţării, care o 
dată la trei ani, timp de cinci zile organiza conferinţe de ţară ale învăţătorilor, în 
vederea analizării rapoartelor conferinţelor districtuale şi stabilirii unor măsuri 
pentru eficientizarea procesului de învăţămâne06. 

Concluzionând, putem afirma că legislaţia privind organizarea învăţă
mântului, parte integrantă a sistemului de consolidare a statului multinaţional 
austriac, a contribuit la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului, formarea 
conştiinţei naţionale, precum şi modelarea personalităţii culturale a locuitorilor din 
acest spaţiu. 

Legea din 14 mai 1869 a consfinţit sfârşitul dominaţiei bisericii asupra 
învăţământului, şcolile devenind institute publice sau private, autorităţilor 
bisericeşti revenindu-le, ca sarcină numai predarea religiei; au fost reglementate 
condiţiile de înfiinţare a şcolilor primare, programa şcolară, modul de organizare a 
localului şcolar, normele igienica-sanitare. De asemenea, a fost menţionată 
necesitatea înfiinţării şcolilor cetăţeneşti pentru pregătirea elevilor, care nu mai 
continuau studiile după absolvirea cursurilor primare. Asigurarea şi pregătirea 
personalului didactic necesar se realiza în institute pedagogice publice şi private cu 
drept de publicitate; erau prevăzute condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească 
persoanele care doreau să intre în corpul profesoral, drepturile şi obligaţiile 
personalului didactic. Aplicarea principiilor de bază, prevăzute în Legea din 14 mai 
1 869 şi modificările ulterioare - laicizarea şi etatizarea învăţământului, 
obligativitatea frecventării şcolilor primare de către copiii cu vârsta între 7 şi 1 3  ani 
- au contribuit la promovarea învăţământului primar, detenninând creşterea 
numărului de elevi, constituindu-se astfel baza dezvoltării ulterioare a şcolilor 
secundare şi superioare. 

104 Ordinăciunea Ministeriului de Culte şi Instrucţiune din 6 Aprilie 1870, în privinţa curselor 
de cultivarea următoare a învăţătorilor de la şcolile naţionale, în "Foaea legilor imperiale pentru 
regatele şi ţerile representate în senatul imperial ", nr. 5011 870, p. 83. 

105 Ordinaţiunea Ministrului de Culte şi Instrucţiune din 8 Maiu 1872, despre conferinţele 
districtuale şi de ţară ale învăţătorilor de la şcolile poporale, în "Foaea legilor imperiale pentru 
regatele şi ţeri le representate în senatul imperial", nr. 681 1872, p. 196. 

106 Ibidem, p. 198; prin Gesetz vom 2. Mai 1883 . . .  , s-a stabilit ca o dată la şase ani să se 
organizeze conferinţele de ţară, p. 204. 
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Zur Schulgesetzgebung im Herzogtum Bukowina. 
Das Gesetz vom 14. Mai 1869• 

(Zusammenfassung) 

Die Forderung der deutschen Kultur in der Ostmonarchie waren Objektive der osterreichischen 
Krone. Die Schulgesetzgebung hatte ei ne wichtige Rolle fur die Entwicklung und Modemisierung des 
Unterrichtswesens. Das Gesetz vom 14. Mai 1 869 bestătigte das Ende der Herrschaft der Kirche i.iber 
das Schulwesen. Es wurden neue Gri.indungsbedingungen flir Volksschulen, die Instandhaltung der 
Schulgebăuden, neue hygienisch-sanităren Normen festgelegt, ein neues Unterrichtsprogramm, die 
Bildung und Weiterbildung des didaktischen Personals, die Rechte und die Verpflichtungen der 
Lehrer reglementiert. Die weitgehende Verstaatlichung des Schulwesens und die Schulpflicht fi.ir 
Kinder zwischen 7 und 13 Jahren, haben zur Entwicklung des Volks-, Mittel- und Hochschulwesens 
beigetragen. 

• Traducere: Ştetăniţa-Mihaela Ungureanu. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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DER EINFLUSS DER KOMMUNISTISCHEN IDEOLOGIE 
AUF DIE MINDERHEITENPOLITIK RUMĂ.NIENS 

IN DER ZEIT ZWISCHEN 1945 UND 1989, DARGESTELLT 
AM BEISPIEL DER DEUTSCHEN VOLKSGRUPPE 

(SIEBENBURGER SACHSEN, BANATER SCHWABEN U.A.) 
(1) 

ORTFRIED KOTZIAN 

Einfiihrende Worte Zur Methodik 

Die vorliegende Darstellung ist die aktualisierte Zusarnrnenfassung einer 
grăBeren Arbeit ("Das Schulwesen der Deutschen in Rumănien im Spannungsfeld 
zwischen Volksgruppe und Staat"), die in der Bundesrepublik wăhrend der Zeit der 
kornrnunistischen Machtausi.ibung in Rumănien entstanden ist. Dabei war es dem 
Autor nur in zwei seltenen Făllen măglich, Forschungen vor Ort vorzunehmen. Ein 
offizieller Antrag an das Rumănische Unterrichtsministerium im Jahre 1982 auf 
Genehmigung eines dreiwăchigen Forschungsaufenthaltes wurde nie beantwortet. 
So war der Autor weitgehend auf die ihm in der Bundesrepublik Deutschland zur 
Verftigung stehenden Quellen und Analysen angewiesen. 

Folgendes methodische Vorgehen wurde van ihm angewandt: Zunăchst 
versuchte er die Fakten zu beschreiben und zu strukturieren, dann stellte er 
Wertungen und Analysen aus rumănischen Quellen deutschen und 
westeuropăischen gegeni.iber und versuchte schlieBiich in einer Zusarnrnenschau, 
zu einer eigenstăndigen Beurteilung des historischen Geschehens zu gelangen. 

1. Die Wirren der letzten Kriegsjahre 
und der Nachkriegszeit (1944-1948) 

1. 1. Der Umsturz 

Am 23. August 1944 lăste die Opposition, bestehend aus den btirgerlichen 
ehemaligen Parteifi.ihrem und dem Kănig Mihai, mit Hilfe eines Staatsstreiches die 
Diktatur des Marschalls Antonescu ab, der bereits seit 1943 versucht hatte, mit den 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 585-6 1 1 ,  Bucureşti, 2007 
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Westmăchten zu einem Sonderfrieden zu kommen. Auch zur Sowjetunion 
bestanden Kontakte1 , als die rumănische Bessarabien-Front zusammenbrach und 
den Machtwechsel auslăste. Obwohl Rurnănien nunmehr zu den verbtindeten 
Staaten der Sowjetunion gehorte -, am 25. August 1944 erfolgte die 
Kriegserklărung an Deutschland -, besetzte diese das gesamte Staatsgebiet und 
konnte am 12. September mit dem ehernaligen Kriegsgegner einen Waffenstill
standsvertrag abschlieBen. 

Nachdem sich bereits kurz nach dem Umsturz mehrere fi.ihrende Personen 
der ,,Deutschen Volksgruppe", der nationalsozialistisch orientierten Minderheiten
organisation der Deutschen in Rurnănien, nach Westen abgesetzt hatten, wurden 
sămtliche Dienststellen unmittelbar nach dem 23. August geschlossen. 

Personlichkeiten, die in einer gewissen Opposition zur "Volksgruppen
ftihrung" um Andreas Schmidt standen, wie Hans Otto Roth, der langjăhrige 
Fraktionsvorsitzende der Deutschen Partei im rumănischen Parlament und der 
Banater katholische Schulpolitiker Senator Franz Krăuter versuchten sofort, mit der 
neuen Regierung Kontakt aufzunehmen. 

1.2. Hans Otto Roth und die Loyalitătserklărung 
der Rumiiniendeutschen 

Bereits am 3 1 . August 1944 erlăBt Hans Otto Roth einen Aufruf2 an die 
deutsche Bevolkerung Rurnăniens, der das Verhăltnis der Volksgruppe zum 
rumănischen Staat auf eine neue Grundlage stellen soll. Darin bestătigt der 
Politiker die Loyalităt seiner Landsleute zum rumănischen Staat. 

"Es geht in diesen schicksalhaften Tagen um das Heute und Morgen, um 
Leben oder Sterben. Und wir wollen leben ! Darum fordere ich euch auf, den Blick 
von dem Vergangenen abzuwenden und von heute an nur noch an die Gegenwart 
und die allemăchste Zukunft zu denken. . . .Die Treue zum Staat war durch 
Jahrhunderte unverri.ickbare Grundlage unseres volkischen Lebens. Sie ist es auch 
heute. Darum stellen wir uns loyal auf den Boden der neugeschaffenen Ordnung . 
. . .  Und nun: Seid einsichtig, ruhig und gefaBt, seid mutig in der Not und denkt an 
unsere wundervolle Heimat in den Bergen Siebenbtirgens und den gesegneten 
Ebenen des Banates und vor allem: denkt an das Wohl und an die Zukunft unserer 
geliebten Kinder!"3 

1 Bundesministerium flir Vertriebene, FIUchtlinge und Kriegsgeschlldigte (Hrsg.), bearbeitet 
von Theodor Schieder, in Verbindung mit Wemer Conze, Adolf Diestelkamp, Rudolf Laun, Peter 
Rassow, Hans Rothfels, Das Schicksal der Deutschen in Rumănien, in: Dokumentation der 
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa, Band III, Berlin, 1 957, S. 59E. 

2 Emst Wagner, (Hrsg.): Quellen zur Geschichte der Siebenbiirger Sachsen 1191-1975. 
Schriften zur Landeskunde Siebenbiirgens, Ergllnzungsreihe zum siebenbUrgischen Archiv, heraus
gegeben vom Arbeitskreis furSiebenbUrgische Landeskunde e.V., Band 1 ,  Koln-Wien, 1976, S. 309-3 10. 

3 Zitiert nach: Emst Wagner, Quellen, a. a. 0., S. 31 O. 
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Inwieweit die Loyalitătserklărung "die Zukunft unserer geliebten Kinder" 
sichern konnte, bleibt dahingestellt; sie stellte jedenfalls den Versuch dar, 
Ausschreitungen gegen die deutsche Bevolkerung, wie sie schlieBlich in Polen, der 
Tschechoslowakei und Jugoslawien vorkamen, zu verhindern. Einen zwischen
zeitlichen Erfolg der Initiative bestătigt die Dokumentation der Vertreibung der 
Deutschen aus Ost-Mitteleuropa: , ,Es bleibt hier grundsătzlich zu betonen, daB die 
rumănischen Behorden in den ersten W ochen und Monaten nach der Kapitulation 
bei allen MaBnahrnen gegen die Volksdeutschen um Hoflichkeit und Korrektheit 
bemtiht waren'.4. Die einrtickenden Sowjettruppen schufen aher bald eine neue 
Lage, die das Bemtihen Roths scheitern lieB. Bereits Ende des Jahres 1945 war er, 
der den Nationalsozialismus immer abgelehnt hatte, schon kein Gesprăchspartner 
fiir den "pseudokommunistischen" Ministerprăsidenten Dr. Petru Groza mehr5• 
Hans Otto Roth wurde schlieBlich als "btirgerlicher Reaktionăr" ausgeschaltet und 
starb im Jahre 1953 in einem Bukarester Gefangnis. 

1.3. Deportationen und Enteignungen 

Schon zu Beginn des Zweiten Weltkrieges war die deutsche Volksgruppe in 
Rumănien durch mehrere Umsiedlungsaktionen6 erheblich geschwăcht worden. Es 
handelte sich dahei um die Deutschen Bessarabiens und der Nordbukowina7, der 
Stidbukowina und der Norddobrudscha8 und der Stiddobrudscha9• Es wtirde zu weit 
fiihren, den ganzen Vorgang zu kennzeichnen. Es darf aher festgestellt werden, daB 
Hitler mit den genannten Umsiedlungen beispielhaft vorfiihrte, wie ethnisch 
homogene Nationalstaaten unter MiBachtung der Menschenrechte geschaffen 
werden konnen. Zum Teil waren die Gebiete bereits vor den Aktionen von 
Rumănien an die Sowjetunion und Bulgarien unter Druck abgetreten worden. 

Nun aher sollten die deutschen Kernsiedlungsgebiete, Siehenbtirgen und das 
Banat, in Mitleidenschaft gezogen werden. Die deutsche Wehrmacht hat beim 
Abrticken aus Rumănien hereits aus den Randgebieten Siebenbtirgens und des 

4 Dokumentation, a. a. 0., S. 64 E. 
5 Vergl. dazu: Dokumentation, a. a. 0., S. 84 E. 
6 Alfred Bohmann, Menschen und Grenzen, Bevolkerung und Nationalităten in Siidosteuropa, 

Band 2, Koln, 1969, S. 152-1 56; Dokumentation, a. a. 0., S 4IE-5 1 E. 
7 GemăB: Vereinbarung zwischen der Deutschen Reichsregierung und der Regierung der 

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken iiber die Umsiedlung der deutschstămmigen Bevolkerung 
aus den Gebieten van Bessarabien und der Nordlichen Bukowina in das Deutsche Reich vom 
5.9./940, in: Dokumentation, a. a. 0., S. 1 34E-145E. 

8 GemăB: Vereinbarung zwischen der Deutschen Reichsregierung und der Koniglich 
rumănischen Regierung iiber die Umsiedlung der deutschstămmigen Bevolkerung in der 
Siidbukowina und der Dobrudscha in das Deutsche Reich vom 22. /0. /940; Vergl. dazu: Alfred 
Bohmann, 2, a. a. 0., S. 1 54. 

9 GemăB: Vereinbarung zwischen der Deutschen Reichsregierung und der Koniglich 
bulgarischen Regierung iiber die Umsiedlung der deutschstămmigen Bevolkerung in der 
Siiddobrudscha in das Deutsche Reich; Vergl. dazu: Alfred Bohmann, 2, a. a. 0., S. 155.  
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Banates Deutsche evakuiert10• Zu Verschleppungen groBen Stils kam es, als die 
Sowjetunion von Rumănien ,,Arbeitskriifte fUr den Wiederaufbau"1 1  forderte und 
die rumănischen Behărden die Aushebung fast ausschlieBlich auf Volksdeutsche 
beschriinkte. Nach Bohrnann schwankt die Zahl der damals in die Sowjetunion 
deportierten Rumăniendeutschen zwischen 72.000 und 98.00012• Der Rticktransport 
der Zwangsarbeiter dauerte bis ins Jahr 1950 und liinger. 

Eine ganze Reihe der Rticktransporte gelangte aher auch liber Frankfurt an 
der Oder in die "DOR", von wo zahlreiche Siebenbtirger Sachsen und Banater 
Schwaben in die Bundesrepublik bzw. nach Osterreich kamen13. 

Wiihrend der grăBte Teil der deutschen Miinner zwischen 17  und 45 Jahren 
und der deutschen Frauen zwischen 1 8  und 30 Jahren in der Sowjetunion in 
Zwangsarbeitslagem litt, ftihrte die bereits unter starkem kommunistischen EinfluB 
stehende Regierung Groza im Miirz 1945 eine Bodenreform durch14. Sie diente in 
erster Linie dem Bemtihen, "die landlose und landarme Dorfbevălkerung fUr die 
kommunistische Politik zu gewinnen"15• Betroffen waren davon nach Art. 3 des 
Reformgesetzes: " . . .  die Bodenfliichen und landwirtschaftlichen Besitzttimer jeder 
Art, die deutschen Staatsangehărigen sowie rumănischen Staatsangehărigen, 
physischen und juristischen Personen, deutscher Nationalitiit (Volksabstammung) 
angehăren, die mit Hitler-Deutschland zusammengearbeitet haben"16. 

Die Durchftihrungsverordnung erliiutert dies niiher: " . . .  rumănische Staatsbtirger 
deutscher Nationalităt (Abstammung), die der Volksgruppe angehărt haben . . .  " 17 

Da alle rumiinischen Staatsbtirger deutscher Nationalitiit durch das 
Volksgruppen-Dekret1 8 zu Mitgliedem der ,,Deutschen Volksgruppe in Rumănien" 
erk.Jiirt worden waren, traf das Bodenreformgesetz faktisch auf alle Deutschen zu19• 
Somit hatten die Deutschen keine wirtschaftliche Grundlage, die den Aufbau von 
eigenen (Kirchen-) Schulen hiitte ermăglichen kănnen. 

10 Vergl. dazu: Dokumentation, a. a. 0., S. 64 E-75E. 
1 1  Dokumentation, a. a. 0., S. 77 E. 
12 Zahlen nach: Alfred Bohrnann, 2, a a. 0., S. 1 89; genauere Untersuchung der Zahlenangabe, 

in: Dokumentation, a. a. 0., S. 79 E, Anrnerkung 1 56. 
1 3  Vergl. dazu: Dokumentation, a. a. 0., S. 80 E. 
14  Vollstăndiger Gesetzestext: Dokumentation, a. a. 0., S. 1 56E-164E einschlieBiich der 

Durchfllhrungsbestirnrnungen; ebenso: Emst Wagner, Quellen, a. a 0., S. 343-35 1 .  
1 5  Dokumentation, a .  a .  0., S.  85E. 
16 Zitiert nach: Dokumentation, a. a 0., S. 86E. 
17 Zitiert nach: Dokumentation, a. a. 0., S. 86E. 
1 8 Vergl. dazu: Ortfried Kotzian: Das Schulwesen der Deutschen in Rumănien im Spannungs

feld zwischen Volksgmppe und Staat, Augsburg, 1983, (weiterhin zitiert unter "0.0. Kotzian, Schulwesen") 
Kap. 4. 4. 2. 

19 Vergl. dazu: Dokumentation, a a 0., S. 84E und 86E; Haltmeyer, Josef, "Der Donauschwabe 
und seine Vertreibung", in: Lehmann Michael (Hrsg.), Der Donauschwabe und sein geistiges Profil, 
Weg und Schicksal, Festgabe fi.ir Prălat Josef Nischbach, Stuttgart-Wien 1969, S .  263 ff. "Es wurden 
den deutschen Bauem enteignet: 74.000 Htife, 1 , 1 07 Miii. Joch Grund, rund 200.000 Sttick Homvieh, 
60.000 Pferde, 1 80.000 Schweine, 1 65.000 Schafe", Zitat nach: Harti Hans, Das Schicksal des 
Deutschtums in Rumănien ( 1945-1948-1953), Beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universităt 
Konigsberg!Pr. ,  Band 1 4, Wtirzburg 1958, S. 1 3 1 .  
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Im Juli 1972 nahm Nicolae Ceauşescu zu diesem dunkelsten Kapitel der 
deutsch-rumănischen Beziehungen in Rumănien Stellung: ,,Auch nach der 
Befreiung des Vaterlandes wurden einige falsche MaBnahmen getroffen. Ich 
măchte in diesem Zusammenhang die Umsiedlung der deutschen und serbischen 
Bevălkerung, die văllige Enteignung der im Besitz der Deutschen befindlichen 
Landwirtschaftsflăchen und andere ăkonomische MaBnahmen erwăhnen, die 
sowohl der betreffenden Bevălkerung als auch der gesamten Volkswirtschaft, vor 
allem aber unserer nationalen Politik schwere Schăden zugeftigt haben"20. 

1.4. Das Nationalitătenstatut vom 6.2. 1945 

Nachdem ftir diese Umbruchsphase nur dem Recht der nationalen 
Minderheiten widersprechende MaBnahmen des Staates aufgezeigt wurden21 , - soli 
nun der erste juristische Schritt zur Lăsung der Nationalitătenfrage in Rumănien 
dargestellt werden. Dieser wurde personalpolitisch und ideologisch unter 
kommunistischen Vorzeichen versucht22• 

Das zweite Kabinett Sănătescu schuf Ende 1944 ein Ministerium ftir 
Nationale Minderheiten, das schon am 6. Februar 1945 ein "Nationalităten-Statut" 

erlieB. Der marxistisch-leninistischen Nationalitătenpolitik ist insbesondere die 
herausragende Bedeutung des "Gleichheitsprinzips" entlehnt. Das kornmt schon im 
Art. 1 zum Ausdruck. 

"Das Nationalitătenstatut vom 6.2. 1945 - Dekret-Gesetz Nr. 86/1945 
. Art. 1. Alle rumănischen Staatsbtirger sind vor dem Gesetz gleich und 

erfreuen sich ohne Unterschied der Rasse, Nationalităt, Sprache und Religion 
derselben politischen und zivilen Rechte. 
Bestimmungen, den Unterricht betreffend 
Art. 18 .  Der rumănische Staat . sichert den Unterricht in der Muttersprache 
durch die 

·
staatlichen Volksschulen, Mittel- und hăheren Schulen denjenigen 

mitwohnenden Minderheiten, die eine gentigende Anzahl von qualifizierten 
Schtilem besitzen, mit Ausnahme der Ortschaften, in welchen dieser Mangel 
bereits durch private konfessionelle Schulen behoben wurde. Der Lehrkărper 
dieser staatlichen Schulen mit einer anderen Sprache als der rumănischen 
wird bevorzugt aus der entsprechenden Minderheit zusammengesetzt. 
Art. 19. Dieselben Bestimmungen wie die ftir die rumănischen konfessionellen 
Privatschulen werden auch ftir die konfessionellen privaten Minderheiten
schulen angewendet. 

20 Eisenburger, Eduard, Kroner, Michael (Hrsg.), Săchsisch-schwăbische Chronik, Beitrăge 
zur Geschichte der Heimat, Bukarest, 1976, S . 1 88.  21  Vergl. dazu: O. O. Kotzian, Schulwesen, a. a. 0., Kap. 1 . 1 .  bis 1 .3 .  

22 Erster Minister des Ministeriums flir Nationale Minderheiten wurde der kommunistische 
Professor G. Vlădescu-Racoasa; Vergl. dazu: Dokumentation, a. a. 0., S. 82E. 
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Art. 20. Bei Prlifungen, einschlieBlich des Bakkalaureats, werden sowohl in 
den staatlichen Schulen mit einer anderen Unterrichtssprache als der 
rumănischen als auch in den privaten konfessionellen Schulen der 
Minderheiten die Schtiler in der entsprechenden Unterrichtssprache geprlift 
mit Ausnahme der Fălle, wo der Schiiler selbst in der rumănischen Sprache 
die Prtifung ablegen will. 
Art. 2 1 .  Die konfessionellen Privatschulen der Minderheiten erhalten dieselbe 
materielle Unterstlitzung des Staates wie die privaten konfessionellen 
rumănischen Schulen. 
Art. 22. Unter Berticksichtigung der Anzahl der Studenten werden nach 
Bedarf der Fakultăt ftir Rechtswissenschaften, Sprachen und Philosophie der 
Universităt Klausenburg auch Lehrsttihle mit Vorlesungen in deutscher und 
ungarischer Sprache eingerichtet . . .  "23 

Die Bestimmungen des Nationalităten-Statuts, die das Schulwesen betreffen, 
sind erheblich groBzligiger abgefaBt, als alle vorausgehenden Gesetze. Vergleicht 
man die Artikel 18-22 mit dem Volksschulgesetz von 1924, das 1939 tiberarbeitet 
wurde24, so stellt man fest, daB im Nationalitătenstatut keine Mindestschiilerzahl 
angegeben ist. Das Wahlrecht des Schiilem beztiglich der Sprache, in der er seine 
Prlifungen ablegen will, erscheint beachtlich. 

Trotz ali dieser genannten Vorziige, die das Nationalitătenstatut sogar in 
gewissem Sinne von dem "Volksgruppenschulgesetz"25 abheben und der aus
drticklichen Nennung der deutschen Sprache im Zusammenhang mit der Errichtung 
von Lehrsttihlen an der Universităt Klausenburg, war das Statut ftir die 
Rumăniendeutschen faktisch ohne Bedeutung und hatte fur sie keine Giiltigkeit. 

"Die Volksdeutschen waren von den Verglinsti�ungen des Nationalitătenstatuts in 
den ersten Jahren weitgehend ausgeschlossen" 6• Sie galten als "Kollaborateure, 
Kriegsverbrecher und an der Katastrophe des Landes Schuldige'm, was am 14. Juli 
1946 beim AusschluB der Deutschen vom Wahlrecht besonders deutlich wurde28• 
Dabei stlitzte sich die rumănische Regierung insbesondere auf Art. 1 5  des 
Waffenstillstandsvertrages mit der Sowjetunion, der Rumănien auferlegte, "alle 
faschistischen und Hitler-Organisationen oder andere auf rumănischem Gebiet 
bestehende, deren Tătigkeit gegen die vereinigten Nationen und besonders gegen 
die UdSSR gerichtet ist, aufzulosen"29• 

23 vollstăndiger Text: Dokumentation, a. a. 0., S. 1 5 1 E-155E. 
24 Vergl. dazu: O. Kotzian, Schulwesen, a. a. 0., Kap. 4.3.2. und 4.4.2. 
25 Vergl. dazu: O. Kotzian, Schulwesen, a. a. O, Kap. 4.4.3. 
26 Dokumentation, a. a. 0., S. 83E. 
27 Dokumentation, a. a. 0., S. 84E. 
28 Vergl. dazu: Dokumentation, a. a. 0., S. 84E. 
29 Wa.ffenstillstandsabkommen zwischen der Sowjetunion, Groflbritannien und den Vereinigten 

Staaten einerseits und Rumănien andererseits vom 12. September 1 944, in: "Auswărtige Politik", I l .  
Jg., H. 9/1 944, s .  552. 

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



7 Der Einfluss der kommunistischen Ideologie Rumăniens ( 1945-1989) (1) 591 

Erst mit der Verabschiedung der Verfassung 1948 kam es zur offiziellen 
Rehabilitierung der Rumaniendeutschen. Den Ausschlag hatte der II. KongreB des 
Zentralkomitees der "Rumanischen Arbeiterpartei" (RAP) gegeben, der vorschlug, 

"das Problem der deutschen Bevolkerung in Siebenbtirgen und in dem Banat auf 
demokratische Weise zu losen. Im Dezember 1948 wurde ein ErlaB veroffentlicht, 
mit welchem die rechtlichen Bestimmungen des Nationalitatenstatuts und die ent
sprechenden Klauseln der Verfassung ausdrticklich auf die deutsche Bevolkerung 
ausgedehnt wurden, die bis dahin faktisch unter Ausnahmerecht gestanden hatte"30. 

1 .5. Die Machtubemahme der Kommunisten 

Der Leidensweg der deutschen Bevolkerung in Rumanien wurde begleitet 
durch die schrittweise Machttibemahme der kommunistischen Partei. Da sie ab 
1948 die bestimmende politische Kraft in der Nationalitatenfrage wurde, sei der 
Weg zur Macht der Partei kurz skizziert. 

Im Juli 1945 hatten die Westmachte bereits zugestimmt, ". . .  daB Rumănien 
dem sowjetischen EinfluBbereich zufallen solle"3 1 , was nicht ohne Auswirkungen 
auf die weitere Entwicklung bleiben sollte. Die Kommunistische Partei war vor 
dem Zweiten Weltkrieg in Rumănien eine unbedeutende politische Gruppe 
gewesen. Aber nicht nur das, sie hatte auch ein "besonderes" Verhăltnis zu den 
nationalen Minderheiten im Lande, das nicht unberticksichtigt bleiben darf, wenn 
man den weiteren Weg der Partei und des Staates verfolgt und dabei insbesondere 
die Nationalitătenpolitik im Auge hat. Hans Peterleitner weiB dartiber zu berichten: 

"Die RKP war nicht bloB schwach, sie setzte sich Uberdies in FUhrung und 
Gefolgschaft ganz Uberwiegend aus Angehorigen nationaler Minderheiten 
zusammen, die erst infolge der Friedensschltisse nach dem Ersten Weltkrieg zu 
Rumănien gekommen waren. Nach Burks32 dtirften die ethnischen Rumănen (ohne 
Juden, die in Rumanien als eigenes Volk galten und gezăhlt wurden) nur etwa 10% 
ausgemacht haben, wăhrend die Siebenbtirger Magyaren und Juden (in Ungam 
gaiten diese als Magyaren) etwa die Hălfte gestellt hătten. Ein rundes Viertel habe 
die besonders einfluBreiche Gruppe der Bessarabier (Ukrainer, Juden, Russen) 
gebildet und der Rest sich aus Ukrainem der Bukowina, Bulgaren der Dobrudscha 
u. a. zusammengesetzt. Die Ftihrungsrolle der Minderheitenangehorigen wird am 
deutlichsten darin sichtbar, daB in der Parteiftihrung (Erster Sekretăr bzw. 
Generalsekretăr) von 1924 bis 1944 der Ungar Elek Kobloş, der Bulgare Boris 
Stefanov und der Ungar Stefan Foriş aufeinander folgten. Erst 1944/45 wurde mit 
Gheorghiu-Dej ein echter Rumane Generalsekretar, vorerst noch flankiert (und 
abgesichert) durch die walachische Jtidin Ana Pauker und den siebenbtirgischen 

30 Josef Haltmeyer, Der Donauschwabe und seine Vertreibung, in: Lehmann, Michael, aa 0., S. 269. 
3 1  Wilfried Krallert, Der Donau- und Balkanraum, in: Emst Birke, Rudolf Neumann (Hg.), Die 

Sowjetisierung Ost- Mitteleuropas, Untersuchungen zu ihrem Ablauf in den einzelnen Liindern, 
Frankfurt/M. - Berlin 1 959, S. 260 (weiterhin zitiert unter "Wilfried Krallert"). 

32 Burks, R.V., Die Dynamik des Kommunismus in Osteuropa, Hannover 1969, S. 226 ff. 
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Juden Vasile Luca (Uszlo Lukâcz). Haufig waren die minderheitsangehorigen 
Kommunisten auch noch «Moskowiter» - d. h. sie hatten den Krieg im Moskauer 
Exil Uberlebt - und (waren) dadurch noch unpopulărer, weil rnan sich das Leben in 
Moskau, gewiB vollig unzutreffend, als Idyll vorstellte. 

Der Zudrang der Minderheitsangehorigen zur RKP hatte seinen Grund im 
kommunistischen Nationalitătenprogramm, das nationale Toleranz und «Selbst
bestimmung bis zur Lostrennung» vom bestehenden Staatskorper proklamiert 
hatte. Eben dadurch aber machte sie sich bei der Masse des rurnănischen Volkes 
des Irredentismus und der beabsichtigten Destruktion der eben erreichten 
nationalen Einheit verdăchtig"33• 

Die Schwăche der RKP war der Grund dafUr, daB sie sich kurz vor dem 
Staatsstreich mit den Ubrigen Parteien der demokratischen Opposition zum 
,,Nationaldemokratischen Block" zusammenschloB. Die Emigrantengruppe aus 
Moskau mit Ana Pauker und Vasile Luca an der Spitze verstand es, zusammen mit 
den in Rumănien verbliebenen Kommunisten die Machtposition der Partei zu 
festigen. "In dem zweiten Kabinett Sănătescu verfUgten die Kommunisten bereits 
liber fUnf Kabinettssitze"34• Die bisherige Zusammenarbeit mit der bUrgerlichen 
Opposition wurde zugunsten einer Volksfront, der ,,National-Demokratischen 
Front (FND)" aufgegeben, der die KP, die Sozialdemokraten, die Gewerkschaften 
und die als băuerliche Gegenorganisation zur Maniu-Partei ausgebaute 
,,Landarbeiterfront" des spăteren Ministerprăsidenten Petru Groza angehorten35. 

Nach Unruhen Ende Februar 1945 griffen die Sowjets direkt ein und 
verlangten zur "Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung"36 die Einsetzung einer 
Regierung aus Vertretem der National-Demokratischen Front. Der Konig betraute 
daher Petru Groza mit der Regierungsbildung; die Kommunisten erhielten das 
Innen- und das Justizministerium. Da die Westrnăchte immer wieder intervenierten, 
sah sich die Regierung gezwungen, einige Minister der bUrgerlichen Parteien mit in 
das Kabinett aufzunehmen. Der als "glănzender Erfolg der RKP und der 
demokratischen Krăfte"37 bezeichnete Wahlsieg im November 1946 war durch 

"politische Prozesse, SăuberungsmaBnahmen, Verunglimpfung bUrgerlicher Partei
fUhrer, Infiltrations- und Spaltungsversuche bei bUrgerlichen Gruppen und bei den 
Sozialisten"38 erreicht worden. Die beiden noch verbliebenen Oppositionsparteien39 

33 Hans Peterleitner, Ethnopolitische Fragen nach dem Zweiten Weltkrieg, Rumănien, in: 
Deutsche Studien, 1 1 . Jg., H. 44, Dezember 1973, S. 383 (weiterhin zitiert unter "Hans Peterleitner"). 

34 Bundeszentralefiir Heimatdienst (Hg.), Siidosteuropa seit 1945, Teil II, in: "lnformationen zur 
politischen Bildung", H. 88, Bonn, Juli -August 1960, S. 6 (weiterhin zitiert unter ,,Siidosteuropa, Teil Il"). 

35 Bundeszentrale fiir Heimatdienst (Hrsg.). Siidosteuropa se it 1945, Teil II  in: "Informationen 
zur politischen Bildung", H. 88 Bonn, Juli-August 1 960, S. 6; Wilfried Krallert, a. a. 0., S. 260 ff. 

36 "Bayerische Landeszentrale ftlr politische Bildungsarbeit", Wandzeitung, "Heimat und Staat", 
Rumănien, nr. 1 1/1 967 (weiterhin zitiert unter "Wandzeitung"). 

37 Kroner Eisenbtirger, a. a. 0., S. 180. 
38 

"Wandzeitung", a. a. 0., S.  8 ff. 
39 Die Nationale Bauempartei hatte noch 32 Sitze, die Liberalen noch 3 Sitze errungen, 

"Wandzeitung", a. a. 0., S. 9; Vergl. dazu auch: Wilfried Krallert, a. a. 0., S. 261 . 
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zogen nicht mehr ins Parlament ein, "da sie nicht mit einer Regierung zusarnrnen
arbeiten kănnten, die solche , betriigerischen und blutbefleckten Wahlen' arrangiert 
habe'.40. Es folgte eine Welle des Verbotes und der Auflăsung der verschiedenen 
Parteien und schlieBlich die Vereinigung der linken Sozialdemokraten mit den 
Kornrnunisten zur ,,Rumănischen Arbeiterpartei" (RAP). Nachdem im Dezember 
1 947 Kănig Mihai zur Abdankung gezwungen worden war, erzielte die 
Einheitsliste der Volksfront im Mărz 1948 ein fi.ir "Volksdemokratien" 

"anstăndiges" Ergebnis: 97,8 Prozent der Stimmen41 • Damit waren die Macht
verhăltnisse geklărt. 

2. Der Aufbau eines sozialistischen Bildungswesens (1948-1952) 

Mit der Bekanntgabe der Verfassung vom 1 3 . April 1948 begann eine neue 
Phase in der Entwicklung des rumănischen Staatswesens. Die kornrnunistische 
Machtergreifung war soweit gesichert, daB an die Umstrukturierung der 
Gesellschaft im sozialistischen Sinne gedacht werden konnte. Diesem Ziei waren 
alle MaBnahmen unterworfen, die nationalitătenpolitischen oder schulpolitischen 
Charakter hatten. 

Von diesem Zeitpunkt an muB die Entwicklung des deutschen Schulwesens 
in enger Abhăngigkeit von der Partei- und Staatsfi.ihrung des kornrnunistischen 
Rurnănien gesehen werden. Ein autonomes, von der Minderheit getragenes 
Schulwesen sollte nicht mehr entstehen. Das Volksgruppenrecht und seine 
spezifischen Kemsătze bzw. -forderungen42 verlieren nunmehr auch fi.ir Rumănien 
ihre sprachliche Eindeutigkeit. Jeder Begriff wird im Sinne der marxistisch
leninistischen Dialektik anders verstanden als in der nichtkommunistischen Welt. 
Schule im sozialistischen Sinne hat als wichtiger gesellschaflticher Faktor, die 
Beschli.isse der Partei der Jugend nahezubringen und so mitzuwirken an der 

"Schaffung des neuen Menschen". 
Die Bildungspolitik des rurnănischen Staates gegeni.iber den Minderheiten ist 

aher auch unter dem Aspekt der gesamtrumănischen Schu1situation zu beurteilen. 
Die Tatsache, daB es im Oktober 1945 in Rumănien " .. . innerhalb einer 
Gesamtbevălkerung von knapp 1 3,5 Millionen - genau 4.233.45 1 Analphabeten"43 

gab und diese kaum unter den Angehărigen der nationalen Minderheiten zu suchen 
waren (bei Deutschen und Ungam i.iberhaupt nicht), lăBt die bildungspolitische 

40 "Wandzeitung", a. a. 0., S. 9. 
41 Vergl. dazu: Sudosteuropa, Teil ll, a. a. 0., S. 7; Wil fried Krallert, a. a. 0., S. 262. 
42 Vergl. dazu: O. Kotzian, Schulwesen, a. a. 0., Kap. 2.2. 
43 Wolf Oschlies, Gegenwartsprobleme der Jugend und Bildungspolitik Rumăniens, Berichte des 

Bundesinstituts fiir ostwissenschaftliche und internationale Studien, Kăln, H. 311974, S. 16  (weiterhin 
zitiert unter "Wolf Oschlies, Gegenwartsprobleme"); Zahlen nach: Constantin C. Giurescu u. a., Istoria 
învăţămîntului din România (Geschichte der Bildung in Rumănien), herausgegeben vom Ministeriul 
învăţămîntului, Comisia pentru istoria învăţămîntului din România, Bucureşti 197 1 ,  S. 347 
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Zielrichtung der Partei verstăndlich erscheinen. "Die Partei rief zehntausende 
Lehrer und Erzieher dazu auf, die Beseitigung des Analphabetentums als 
vordringlichste Aufgabe zu betrachten .. . '.44 Dies geschah nach der Devise Lenins, 

" . . .  der Sozialismus beginnt da, wo Millionen von werktătigen Menschen sich die 
Wissenschaft aneignen. Mit Ignoranten, Analphabeten und Halbalphabeten kann 
man den Sozialismus nicht aufbauen'.45• 

Die im folgenden Abschnitt beschriebenen Entwicklungen werden 
auBenpolitisch geprăgt durch die starke Anlehnung Rumăniens an die Sowjetunion. 
Der proletarische Intemationalismus dorniniert im Gegensatz zu national
kommunistischem Gedankengut und rumănischem Nationalismus. Dies wirkt sich 
in allen politischen und gesellschaftlichen Bereichen aus. 

2. 1 .  Die Verfassung vom 13. April 1948 

Die erste Verfassung des volksdemokratischen Rumănien hălt an den 
Bestimmungen des weiter in Kraft befindlichen Nationalitătenstatuts46 fest und 
erklărt unter Titei III "Grundrechte und Grundpflichten der B i.irger" zur Rechts
stellung der Minderheitenangehorigen: 

,.Art. 16: 
Alle Staatsbi.irger, ohne Unterschied von Geschlecht, Religion, Nationalităt 
und wirtschaftlicher Stellung, sind vor dem Gesetz gleich. 
Art. 17 :  
Jede ĂuBerung von Rassen- und NationalitătenhaB wird bestraft. 
Art. 24: 
Alle in der Republik vertretenen Nationalităten genieBen gleiche Rechte. Der 
Staat garantiert den Staatsbi.irgem jeglicher Nationalităt den Unterricht in 
ihrer Muttersprache. Wenn Staatsbiirger anderer Nationalităt mehr als 30 v.H. 
zăhlen, werden sie zur Verwaltung und Gerichtsbarkeit herangezogen"47• 
Eine ausfi.ihrlichere und vermutlich wortliche Obersetzung des Artikels 24 
zeigt, daB mit diesen Bestimmungen die Nationalităten fi.ir den volks
demokratischen Staat gewonnen werden sollten. 

"Art. 24: 
In der Rumănischen Volksrepublik wird allen rnitwohnenden Nationalităten 
das Recht des Gebrauches der Muttersprache und die Errichtung von Schulen 
aller Grade in der Muttersprache sichergestellt. Verwaltung und Justiz 
werden in Bezirken, die von der Bevolkerung einer anderen Nationalităt als 
der rumănischen bewohnt sind, die Sprache der betreffenden Nationalităt 

44 Wolf Oschlies, Gegenwansprobleme, a. a. 0., S. 16ff. 
45 Zitiert nach: Robert Schulz, Deutsche in Rumănien, Das Nationalitătenproblem in der 

rumănischen Volksrepublik, Leipzig - Jena 1 955, S. 92 (weiterhin zitiert unter ,.Robert Schulz"). 
46 Vergl. dazu: O. Kotzian, Schulwesen, a. a. 0., Kap. 5 . 1 .4. 
47 Zitiert nach: Alfred Bohmann, 2. a. a. 0., S. 172. 
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gebraucben. Es werden Beamtenernennungen aus den Reihen der 
betreffenden Nationalităt vorgenornrnen bzw. aus anderen Nationalităten, die 
die Spracbe der ortlicben Bevălkerung beberrscben. Die Unterricbtung in 
rurnăniscber Spracbe und Literatur ist in allen Scbulen obligatoriscb'.48. 

Die volksgruppenrecbtlicben Bestirnrnungen der Verfassung van 1948 sind 
der erste Versucb, die bis data recbtlose deutscbe Bevolkerungsgruppe zu 
rebabilitieren und sie gleicbzeitig zur Mitarbeit im Staate zu bewegen. Dies beweist 
die Tatsacbe, daB ein im Dezember 1 948 ergangener ErlaB der Regierung, die 
Bestirnrnungen des Nationalitătenstatuts und der Verfassung ausdrticklicb auf die 
deutscbe Bevolkerung ausdebnte. Nacb Robert Scbulz babe dieser Verfassung die 

"Stalinscbe V erfassung der Sowjetunion vom J ahre 1936 . . .  " als " . . .  das groBe 
Vorbild . . .  '.49 gedient. 

2.2. Das " Deutsche Antifaschistische Komitee for Rumănien " 

Es gebort zur leninistiscben Nationalitătenpolitik, daB die Partei den Versucb 
zu unternehrnen bat, Vertreter in der Minderbeit zu finden, welcbe zum einen als 

"demokratiscbe Ausbăngescbilder" fungieren konnen, zum anderen aher auch die 
Bescbli.isse, Forderungen und Ziele der Partei in die nationale Minderbeit 
bineinzutragen gewillt sind. Da die langjăhrigen Reprăsentanten der deutscben 
Volksgruppe in Rurnănien, Hans Otto Rotb50 und Rudolf Brandscb51  im Gefangnis 
saBen und van sicb aus keine namhaften Vertreter die neue politische Linie 
rnitzutragen bereit waren, sucbte die inzwiscben zur Rumăniscben Arbeiterpartei 
gewordene Kornrnunistiscbe Partei Rurnăniens, neue antifascbistiscbe Person
lichkeiten zu gewinnen. Ein am 10. und 1 1 .  Juni 1948 gefaBter BescbluB forderte: 

"Wir mi.issen die Frage der deutschen Bevolkerung Siebenbi.irgens und des Banats 
in demokratiscber Weise losen, indem wir bei der Scbaffung einer Arbeiterpartei 
der deutscben Bevolkerung Hilfe leisten. Eine i.iberaus wichtige Aufgabe ist die 
restlose Beseitigung des Einflusses, den der Hitlerfaschismus auf die deutsche 
Bevălkerung unseres Landes ausi.ibte . . .  "52 

Im Dezember wurde der BescbluB erneut vom Zentralkomitee der RAP 
aufgegriffen und fuhrte am 13 .  Februar 1949 zur Gri.indung des "Deutschen 
antifascbistiscben Kornitees fi.ir Rumănien". Als Presseorgan des Komitees wurde 
der ,,Neue Weg" berausgebracbt. Hans Harti kornrnentiert die Arbeitsweise des 

48 Zitiert nach: Bukarest und die Minderheiten, in: "Wissenschaftlicher Dienst Sudosteuropa", 
1 3 .  Jg., Nr. 8/9/1 964, S. 140. 

49 Robert Schulz, a. a. 0., S.  68. 
50 Vergl. dazu: O. Kotzian, Schulwesen, a. a. 0., Kap. 5. 1 .2. 
5 1  Vergl. dazu: ebd., Kap. 4.3.6. 
52 Zitiert nach: Emst Breitenstein, Die Lage der Deutschen in der Rumănischen Volksrepublik, 

in: "Deutsche AuBenpolitik", Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse, 2. Jg., H.  
911957, Berlin (Ost), S .  765 
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Komitees: ,,Die Tătigkeit des Komitees erschăpfte sich zunăchst in seiner bloBen 
Existenz: erst ab 1949 war eine gewisse Aktivităt auch in Siebenblirgen und dem 
Banat zu beobachten; eine reale Bedeutung hat das Komitee, das gegen Ende der 
Flinfzigerjahre wieder unauffallig von der Bildflăche verschwand, niemals 
erlangt"53 Immerhin konnte es von der Regierung als "offizielle Vertretung der 
volksdeutschen Interessen"54 anerkannt werden, auch wenn "dessen ,anti
faschistische ' Sprecher zunăchst văllig unbekannt waren"55, und es "von der 
deutschen Bevălkerung anfangs kaum zur Kenntnis genommen"56 wurde. Bereits 
in den Jahren 1945/46 war der von einigen wenigen sozialistischen und 
kommunistischen Sachsen untemommene Grlindungsversuch eines ,,Antifaschistischen 
Komitees" gescheitert57 • 

DaB sich das Komitee auch fUr die Erziehung der Kinder im ,,richtigen 
Geiste"58 verantwortlich flihlte, zeigen die ĂuBerungen des Sekretărs des 

"Deutschen Antifaschistischen Komitees fUr Rumănien", Filip Geltz, zum ersten 
Jahrestag der Einflihrung der kommunistischen Staatsschulen mit deutscher 
Unterrichtssprache: "In den Jahren 1939-1944 wurden die deutschen Schtiler durch 
den Geist des Rassismus, der chauvinistischen Hetze gegen das rumănische Volk 
und die Ubrigen National ităten verseucht und als Krănung: militărischer Drill, der 
die Schulkinder zu Kadavergehorsam erzog und allmăhlich das Wissen Uberhaupt 
ersetzen sollte . . . .  Es gibt noch immer Lehrer, die mit der Vergangenheit Uberhaupt 
nicht brechen wollen. Die Schliler werden hie und da noch immer erzreaktionăren, 
hitleristischen Lehrern und Pfarrern Uberlassen und ihnen in Reih und Glied mit 
militărischem Ton Ubergeben. Daher Kampf gegen die anglo-amerikanischen 
Imperialisten, die sich in Kutten des Klerus kleiden, Ausrottung des faschistischen 
Mystizismus und des Aberglaubens"59• 

DaB derartige Propagandasprliche das Vertrauen zwischen den Deutschen in 
Rurnănien und "ihren Vertretern" in keinster Weise stărkte, war klar. So nlitzte 
auch die Umbenennung in ,,Antifaschistisches Komitee der deutschen Werktătigen 
in Rumănien" nichts. Sachsen und Schwaben flihlten sich von diesen Politikern 
nicht vertreten. Parteichef Gheorghiu-Dej war klug genug, liber das Komitee zur 
Tagesordnung Uberzugehen. 

53 Harti, Hans, Nationalitătenprobleme im lteutigen Sudosteuropa. Umersucltwzgen zur 
Gegenwartskunde Sudosteuropas, 7, MUnchen, 1973, S. 97. 

54 Dokwnentation, a. a. 0., S. l 02E. 
55 Dokumentation, a. a. 0., S. I O I E. 
56 Dokumentation, a. a. 0., S. I O L E. 
57 Vergl. dazu: Dokumentation, a. a. 0., S. 84E und S. 287; Harti, Schicksal, a. a. 0., S. 138 f. 
58 

"Im Geiste dieses Komitees wird in 542 Schulen (auch solchen hăheren Stufen) in deutscher 
Sprache unterrichtet". Zitat nach: Hans Herrschaft, Ein Weg von Volk zu Volk, Zur Frage des 
Rumăniendeutschtums, in: "Der Sonntag", Berlin (Ost) vom 22.8. 1954. 

59 Zitiert nach: Das deutsche Schulwesen in Rumănien, in: "Die BrUcke", 1 1 . Jg., nr. 3 vom 
19. l . l957. 
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3. "Dem Inhalt nach sozialistisch 
- der Form nach national" (1952-1959) 

In der nachstehend dargestellten Periode rumănischer Nationalitătenpolitik 
von 1952 bis 1959 diirfte obiges Zitat am treffendsten die Zielsetzung der 
kommunistischen Parteiftihrung um Gheorghiu-Dej und den Alltag an den 
Nationalitătenschulen des Landes charakterisieren60. 

3. 1. Die Verfassung vom 24. September 1952 

Die neue Verfassung war nahezu modellhaft fUr die marxistisch-leninistische, 
in diesem speziellen Fali auch stalinistische, Nationalitătenpolitik. Man kam den 
Minderheiten sehr weit entgegen und gewăhrte ihnen kulturelle Autonomie, zum 
Teil sogar territoriale - nattirlich im Rahmen der Partei, die gleichzeitig als " . . .  die 
flihrende Macht sowohl der Organisationen der Werktătigen als auch der 
Staatsorgane und Institutionen (Art. 86, IV)"61 dargestellt wurde. 

Der Verfassungstext von 1952 orientierte sich in noch stărkerem MaBe an der 
Verfassung der Sowjetunion als der des Jahres 1948. Damals waren noch 
Rticksichten auf den Pariser Friedensvertrag von 1947 mit Rumănien zu nehmen, 
die nun wegfallen konnten. Der EinfluB der sowjetischen Nationalitătenpolitik62 

zeigte sich besonders in der Aufnahme der nationalen Minderheiten in die 
Prăambel der Verfassung und in dem Autonomieansatz, der in der Einrichtung der 
Autonomen Magyarischen Region in Siebenbtirgen in die Praxis umgesetzt wurde. 

Die Verfassung bestimmte im einzelnen: 

,,Einleitung 
. . .  Die nationalen Minderheiten der Rumănischen Volksrepublik genieBen 
voile Gleichberechtigung mit dem rumănischen Volk. In der Rumănischen 
Volksrepublik wird der ungarischen Bevălkerung in den Szekler-Bezirken, in 
denen sie in geschlossener Form ansăssig ist, territoriale Verwaltungs
autonomie gewăhrleistet. 
Kapitel Il. Der Staatsaufbau 
Art. 17 .  Der rumănische volksdemokratische, einheitliche souverăne und 
unabhăngige Staat. . .  

60 Vergl. dazu auch: Hans Joachim Laabs, Die Entwicklung der Volksbildung in der 
Rumănischen Volksrepublik, in: "Pădagogik", 8. Jg., H 8/1953, S. 609. 61 Zitiert nach: Siidosteuropa, Teil ll, a. a. o., S. 9. 62 Zur sowjetischen Nationalitătenpolitik vergl . : Rudolf Grulich, Ethnische Minderheiten -
stăndiges Konjliktpotential in Ost und West, in: "Integral", 4. Jg., nr. 1 1 11979, S. 4-9; Ji.irgen Amold, 
Die nationalen Gebietseinheiten der Sowjetunion, Koln, 1 973; Albert Gerutis, Hans Rychener, Wilker 
in Ketten, Nichtrussen in der Sowjetunion, Bem, 1978; Helene Carrere d'Encausse, Risse im roten 
lmperium, Das Nationalitătenproblem in der Sowjetunion, Wien - MUnchen - Ziirich - Insbruck, 
1 979. 
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j) gewăhrleistet die Entfaltung der Kultur des rurnănischen Volkes sowie der 
Kultur der nationalen Minderheiten, die dem lnhalt nach sozialistisch, der 
Form nach national sind. 
Kapitel VII. Die Grundrechte und die Grundpflichten der Blirger. . .  
Art. 81 .  Den werktătigen Blirgem der Rumănischen Volksrepublik ist ohne 
Unterschied von Nationalităt oder Rasse voile Gleichberechtigung auf al len 
Gebieten des wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens 
gewăhrleistet. 
Jede direkte oder indirekte Beschrănkung der Rechte der werktătigen Btirger 
der Rumănischen Volksrepublik, die Festlegung direkter oder indirekter 
Bevorzugung auf Grund der Zugehorigkeit zu einer Rasse oder 
NationalitătenhaB oder chauvinistisch-nationalistischer Propaganda werden 
gesetzlich geahndet. 
Art. 82. In der Rurnănischen Volksrepublik werden den nationalen 
Minderheiten die freie Benutzung der Muttersprache, der gesamte 
Schulunterricht in der Muttersprache, die Herausgabe von Blichem und 
Zeitungen in der Muttersprache sowie eigene Theater gewăhrleistet. In den 
Bezirken, die auch von einer Bevolkerung anderer Nationalităt als der 
rumănischen bewohnt sind, werden sămtliche Organe und Institutionen auch 
die Sprache der betreffenden Nationalităt mlindlich und schriftlich 
gebrauchen und Funktionăre aus den Reihen der betreffenden Nationalităt 
oder aus den Reihen der Ortsansăssigen emennen, die Sprache und Lebensart 
der ortlichen Bevolkerung kennen. [ . . .  ] 
Art. 84. Allen Blirgem der Rumănischen Volksrepublik ist Gewissensfreiheit 
gewăhrleistet. Die religiosen Kulthandlungen konnen frei vorbereitet und 
ausgelibt werden. Die Freiheit der Auslibung religioser Kulthandlungen wird 
allen Blirgem der Rurnănischen Volksrepublik gewăhrleistet. 
Die Schule ist von der Kirche getrennt. Keine Konfession, Kongregation oder 
religiose Gemeinschaft darf allgemeinbildende Lehranstalten eroffnen oder 
unterhalten. Eine Ausnahme gilt nur fUr die Sonderschulen zur Ausbildung 
von Geistlichen. 
Die Art und Weise der Vorbereitung und Auslibung der religiosen 
Kulthandlungen wird durch Gesetz geregelt"63• 
Folgende Grtinde mogen fUr die Verabschiedung einer stark am sowjetischen 

Nationalitătenrecht orientierten Verfassung ausschlaggebend gewesen sein: 
1 .  Die starke nationale Minderheit der Ungam bzw. Szekler sollte in den 

neuen rumănischen Staat stărker eingebunden werden. 
2. Die siebenbtirgische Frage war noch nicht vollstăndig geklărt. Mit der 

Bildung der "Autonomen Magyarischen Region" sollte eine spătere 
Wiederangliederung dieses Gebietes an Ungam verhindert werden. 

63 Ziliert nach: Dokumentatio11 , a. a. O .  S. 1 80E-1 82E.· 
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3. Hinzu kam eine gewisse auBenpolitische Verpflichtung gegeniiber der 
Sowjetunion, die "im Mărz 1 945 die Riickgabe Nordsiebenbiirgens an 
Rurnănien von der Bedingung abhăngig gemacht (hatte), daB eine fiir alle 
Nationalităten befriedigende stalinistische Nationalitătenpolitik in 
Anwendung komme"64. 

4. Die deutsche Volksgruppe stellte keine groBe Gefahr dar, da sie durch 
Kriegs- und Nachkriegseinfliisse geschwăcht und in ihrem Selbst
bewuBtsein auf lăngere Sicht stark beeintrăchtigt sein wiirde. Man konnte 
also auch ihr ohne weiteres kulturelle Autonomie zugestehen. 

5 .  Auf eine innenpolitische Entscheidung allgemeiner Art sei noch 
verwiesen: Neue Verfassungen sind in volksdemokratischen Staaten 
immer Ausdruck eines gewissen Kurswechsels oder des Abschlusses 
parteiintemer Auseinandersetzungen. So war es auch in Rumănien. 
Partei- und Staatschef Gheorghiu-Dej hatte erfolgreich die Gruppe um 
Ana Pauker und Vasile Luca ausgeschaltet, die Săuberung des 
Parteiapparates vollzogen und sah sich gezwungen, noch stărker den 
Kurs Stalins zu verfolgen. 

3.2. " Die Sowjetunion - unser Vorbild! "65 

Was im Verfassungstext bereits deutlich zum Ausdruck kam, wurde durch 
die Bildungspolitik, die auf Grund der Schulreform von 1948 auch fi.ir die 
Deutschen Gi.iltigkeit hatte, noch verstărkt: die Anlehnung an die Sowjetunion in 
ideologischer und gesellschaftspolitischer Hinsicht. SchlieBlich richten . . .  sich "alle 
MaBnahrnen und Bestrebungen dahin, in allen Unterrichtsstufen die Liebe fi.ir die 
Sowjetunion zu wecken, Moskau als erstes Kulturzentrum der Welt darzustellen 
und das russische Volk nicht nur als das begabteste, sondem als den besten Freund 
und Bruder zu schildem"66. Gi.inter Bartsch bezeichnet diesen Vorgang als 

"Stalinismus", dessen besondere Kennzeichen "Russifizierung, Bolschewisierung 
und Bi.irokratisierung, aber auch. . .  Ausbeutung und Satellisierung anderer 
kommunistischer Lănder"67 seien. Die Russifizierung beeinfluBte die Schulen 
Rumăniens in besonderem MaBe. Die russische Sprache wurde Pflichtfach an allen 
hoheren Schulen Rumăniens und im ganzen Lande war "die ki.instliche 

64 Siidosteuropa, Teil Il, a. a. 0., S. 9. 
65 Zitiert nach: Georg StadtmUiler, Kommunismus und Nationalismus im Donauraum, 

Tschechoslowakei, Ungam, Jugoslawien, Rumănien, Bulgarien, 1956-1962, in: "Moderne Welt", 
Zeitschrift fi.ir vergleichende geistesgeschichtliche und sozialwissenschaftliche Forschung, Koln
Marienburg, H.2/1963, S. 1 28 (weiterhin zitiert unter "Georg StadtmUiler"). 

66 Constantin Sporea, Kommunistische Erziehung in Rumănien, in: "Der europllische Osten", 
7. Jg., H. 83, MUnchen 1961 ,  S. 5 1 8. 

67 Giinter Bartsch, Revolution und Gegenrevolution in Osteuropa seit 1948 (1), in: "Aus Politik 
und Zeitgeschichte", Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament", B 46/68 vom 16. 1 1 . 1968, S. 7 
(weiterhin zitiert unter "GUnter Bartsch, Revolution, 1"). 
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Verherrlichung alles dessen, was aus der Sowjetunion kam, und die Oberfremdung 
der einheimischen Kultur durch russischen Kitsch"68 zu sptiren. Georg Stadtmtiller 
nennt fiinf Grtinde, warum diese "kommunistische Durchdringung und Gleichsc
haltung"69 in nahezu allen osteuropăischen Lăndem moglich war: 

1 .  "Gemeinsamkeit der slawischen Sprache und panslawische Vorstel
lungen"70. 
Dies fiihrte, da die Behauptung fiir Rumănien nicht zutraf, zu einer 
nachhaltigen Slawisierung der rumănischen Sprache. Als Beispiel sei hier 
nur die Rechtschreibreform genannt, die eine Ănderung des Staats
namens mit sich brachte: România wurde zu Rominia, Scînteia zu 
Scânteia. Man tiberlegte gar, ob in Rumănien nicht das kyrillische 
Alphabet eingeftihrt werden konnte71 , was in der Moldauischen 
Sowjetrepublik, also in Bessarabien, von den Russen tatsăchlich durch
geftihrt wurde 72, 

2. "Gemeinsamkeit der orthodoxen Kirche. 
3.  Fehlen einer geschichtlich gewachsenen rechtsstaatlichen Uberlieferung. 
4. Soziale MiBstănde, vor allem in der Verteilung des Grundbesitzes. 
5. Angst vor dem als tibermăchtig geftirchteten deutschen Nachbam"73. 
Die Grtinde fiir die "Gleichschaltung im kommunistischen Sinne", welche 

Georg Stadtmtiller nennt, trafen fiir die Staatsvolker weitgehend zu, wăhrend die 
Minderheiten das sowjetische Modell aufgrund der historischen Erfahrungen 
ablehnten. Deshalb befanden sich zahlreiche deutsche Lehrer in erheblichen 
Gewissenskonflikten, was sie ihren Schtilem verrnitteln sollten. Die deutschen 
Schulverhăltnisse blieben bis etwa 1955 noch !abil, was durch die sich 
widersprechenden und spărlichen lnformationen dartiber bewiesen sein dtirfte74. 

In welche Abhăngigkeit das rurnănische Erziehungswesen und darnit auch 
das Minderheitenschulwesen vom russischen geraten war, moge ein letztes Beispiel 
verdeutlichen: 

,,Ein bekannter Mathematiker erhielt den Auftrag, die rurnănische Fassung 
eines russischen Mathematik-Lehrbuches fiir die Staatsschulen mit ungarischer 
Unterrichtssprache ins Ungarische zu tibersetzen. Wăhrend der Dbersetzung fiei 
dem Mathematiker auf, daB die gestellten Aufgaben vielfach Fehler aufwiesen und 
nicht gelost werden konnten. Er rechnete daher pflichtbewuBt das ganze Buch 
durch, verbesserte die Fehler und machte dann erst die Obersetzung fertig. Als er 

68 Gilnter Bartsch, Revolution 1, a. a. 0., S. 8. 
69 Georg Stadtmilller, a. a. 0., S. 1 17.  
70 Georg Stadtmilller, a.  a.  0., S .  1 1 7. 
71 Vergl. dazu: Gilnter Bartsch, Revolution, 1, a. a. 0., S. 8. 
72 Yergl. dazu: Dionisie Ghermani, Bessarabien miteingeschlossen, Groj3rumiinien als 

nationales Geschichtsziel, in: "Wissenschaftlicher Dienst Sildosteuropa", 27. Jg., H. 2/1978, S. 34-
39; vgl. auch: O. Kotzian, Schulwesen, a. a. 0., Kap. 1 . 1 .  

73 Georg Stadtmilller, a. a. 0., S .  1 1 7. 
74 Vergl . dazu: Alfred Bohmann, 2. a. a. 0., S .  200. 
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sie aber dem Unterrichtsministerium zugeschickt hatte, erhielt er sie postwendend 
mit einem Anpfiff zuriick. Man babe ihm den Auftrag gegeben, das Lehrbuch zu 
tibersetzen und nicht zu tiberprtifen. So muBte der Mathematiker seine Obersetzung 
dem fehlerhaften Text des russischen Originals anpassen. Denn, so hieB es in der 
Zuschrift des Unterrichtsministeriums: Ein sowjetisches Lehrbuch in russischer 
Sprache enthălt keine Fehler !"75 

3.3. Der Volksaufstand in Ungam und seine Auswirkungen 
auf die Bukarester Nationalitătenpolitik 

Nach dem Tode Stalins hatte auch in Rumănien ein "kleines Tauwetter" 
eingesetzt. ,Jm Zeichen des , Neuen Kurses' suchte die Partei in Rumănien nach 
einem neuen, effizienteren Arbeitsstil, der den Verzicht auf Gewalt- und 
TerrormaBnahmen durch eine verstărkte Indoktrinierung kompensieren sollte"76• 
Im Zuge dieses ,neuen Kurses ' ist auch die "Wiedergutmachung der dem 
Deutschtum infolge der vorangegangenen staatsbtirgerlichen Diskriminierung 
zugeftigten Schăden" und der ,,ErlaB eines Dekretes liber die Rtickgabe von 
Wohnhăusem und Hăfen an enteignete volksdeutsche Besitzer"77 zu sehen. Der 
ErlaB wurde tatsăchlich durchgeftihrt; der Vorgang war aher mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden 78• Trotzdem kam es in Rumănien zu keiner 
durchgreifenden Entstalinisierung wie etwa in der Sowjetunion, wo diese durch 
Nikita Chruschtschow verordnet wurde. Dies mag hauptsăchlich an der Tatsache 
gelegen haben, daB Parteifi.ihrer Gheorghiu-Dej die Stalin-Ăra, die Nach-Stalin-Ăra 
und die Chruschtschow-Ăra tiberstanden hat und bis zu seinem Tode 1965 
Parteichef bleiben konnte. Er bentitzte die von weiten Teilen des Volkes verlangte 
Entstalinisierung und Liberalisierung sogar dazu, seine letzten innerparteilichen 
Gegner und Widersacher zu entrnachten: Chişinevschi und Miron Constantinescu. 

Der Aufstand in Ungam ( 1 956) - eine Folge des "Tauwetters" - hatte nur 
mittelbar EinfluB auf die Minderheitenpolitik gegentiber den Deutschen 
Rumăniens. Die starke ungarische Minderheit in Nordsiebenbtirgen (nach der 
Volkszăhlung von 1956 1 .587.675 Personen79 nach der Volkszugehărigkeit) 
sympathisierte in weiten Teilen mit dem ungarischen Muttervolk und dessen 

75 Heinrich Henning-Maurer, Die Tragădie der rumănischen Jugend, Unmoral und 
Verbrechen als Folgen der kommunistischen Erziehungsmethoden, in : "Rheinischer Merkur" vom 
20.9 . 1957. 

76 Anneli Ute Gabanyi, Partei und Literatur in Rumănien seit 1945. Untersuchungen :wr 
0egenwartskunde Sadosteuropas, 9, MUnchen 1 975, S. 41 ff. 

77 Dokumentation, a. a. 0., S. 1 1 7E. 
78 Vcrgl . dazu: Dokumentution, a. a. 0., S. 1 1 8E; Alfred Bohmann, 2, a. a. 0., S. 1 93;  Georg 

SLadlmUIIer, a. a. 0. ,  S. 1 26; Rudolf Brtining, lm Schatten der Schwarzen Kirche. in: .,Hamhurger 
Abendblatt" vom :1. 1 0. 1 957, nr. 230; Emst Wagner, Quellen, a. a. 0., S. 4 1 3 .  

7 9  Zahl nach: Alfred Bohmann, 2, a. a. 0.,  S .  1 8 1  (lm Jahre 1 956 wurde bei der Volkszahlung 
nach der Volkszugehorigkeit und nach der Mullersprache gcfragt !). 

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



602 Ortfried Kotzian 1 8  

revolutionăren und freiheitlichen Ideen. In der ,,Autonomen Magyarischen Region" 
kam es zu Studentendemonstrationen80 und Unruhen. Dabei sollen sich "zum Teil 
hochgestellte Parteiintellektuelle der magyarisch-szeklerischen Volksgruppe 
zugunsten des Kabinetts Imre Nagy, sogar zugunsten der Wiedervereinigung 
Siebenbiirgens mit Ungarn"81 eingesetzt haben. Die rumănische Regierung 
reagierte mit kurzfristigen MaBnahmen (Săuberungen) und mit einem Iangfristigen 
Konzept auf diese "Untreue" gegeniiber dem rumănischen Vaterland, das Ietztlich 
auch die Deutschen und ihr Schulwesen treffen sollte. Zahlreiche rumănische 
Schulen erhielten ungarische Sektionen, die ungarische Bolyai-Universităt in 
Klausenburg wurde mit der dort ebenfalls ansăssigen rumănischen Babeş
Universităt zwangsvereinigt. Den Endpunkt bildete dann die regionale 
Neugliederung des Landes im Jahre 1960, bei der die Autonome Magyarische 
Region verăndert und in ihrem rumănischen Element bedeutend gestărkt wurde82• 
Gerade das Schulkonzept, das bereits seinen Trend zur Einheitsschule erkennen 
lieB, und im Gefolge des Ungamaufstandes gegeniiber eigenstăndigen 
magyarischen Schulen angewandt wurde, schlug auch gegeniiber den deutschen 
Schulen durch. Die Zahl der deutschen Sektionen an rumănischen Schulen stieg bis 
1959. DaB trotzdem das offizielle Statistische Jahrbuch der Volksrepublik 
Rumănien bis zum genannten Jahr ein positives Bild der Entwicklung des 
eigenstăndigen deutschen Minderheitenschulwesens in Rumănien zeichnen konnte, 
wird an anderer Stelle zu untersuchen sein83• 

3.4. Auj3enpolitische Emanzipation - innenpolitische lntoleranz 

Nach einer kurzen Phase der verstărkten Anlehnung an die Politik der 
Sowjetunion nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Ungam, die das 
Tauwetter auch in Rumănien abschloB, folgte am 24. Mai 1958  der BeschluB der 
Warschauer-Pakt-Staaten liber den Riickzug der sowjetischen Truppen aus 
Rumănien. Dies war der StartschuB fiir die bis 1989 verfolgte Linie der 
auBenpolitischen Emanzipation Rumăniens. Sie konnte jedoch nur durchgehalten 
werden, weil der innenpolitische Kurs dogmatisch blieb. 

So hatte das Plenum des ZK der Rumănischen Arbeiterpartei vom 28. Juni 
bis 3. Juli 1957 zur Problematik des , ,Niveaus der ideologischen Arbeit" erklărt: 
,,Besondere Aufmerksamkeit muB der patriotischen Erziehung der Werktătigen 
zugewandt werden. Durch l i terarische und kUnstlerische Werke. durch Presse, 

80 Vergl. dazu: Gtinler Bartsch, Revolution und Gegenrevolution in Osreuropa seit 1 948 (Il), 
in: "Aus Politik und Zeitge5chichte", Beilage zuc Wuchenzeitung ,.Das Parlament", 8 47/1968 vom 
23.1 1 . 1 968, S. 6 und S. 44 (weitcrhin ziticrt unter "GUnter BArtsch, Revolution, Il"). 

81 Otto Rudolf LieB, Rumiinien zwischen Osr und West, Hannover 1965, S. 40. 
82 Vergl. dazu: Hans Harti, Nationalittitenprobleme, a. a. 0., S. 50-55 (mit vergleichenden 

Kartcn) .  
• �  Vergl. Kap. 5.3 .6. 
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Rundfunk und Vortrăge mtissen die Vaterlandsliebe, die fortschri ttlichcn 
Tr�ditionen, die Erinnerung an die heroischen Kămpfe unseres Volkes fi.ir 
nationale Unabhăngigkeit und Freiheit, an die Teilnahme Rumăniens am 
antifaschistischen Krieg und an dem revolutionăren Kampf der Arbeiterklasse und 
der Partei, der Stolz auf die von unserem Volk unter Fi.ihrung der Partei erzielten 
groBen Errungenschaften gepflegt und die Entschlossenheit der Werktătigen 
gestărkt werden, jeder Schwierigkeit zu begegnen, wenn es die Interessen des 
Vaterlandes und des Sozialismus fordern"84. 

Auffallend bleiben bei diesem BeschluB die Hinweise auf die Traditionen des 
Volkes, des Vaterlandes und auf die patriotische Erziehung. Mit diesen Vokabeln 
sollte schon auf eine Hinwendung zum Nationalkommunismus im Gegensatz zum 

"proletarischen Internationalismus" hingedeutet werden. Wenn eine Regierung 
Vokabeln wie Volk, Vaterland und Patriotismus in den Mittelpunkt ihres 
zuktinftigen Handelns stellt, so ist damit meist eine Phase des verschărften 
Nationalitătenkonflikts verbunden. Weitere Aufschli.isse i.iber die neue Parteilinie 
vermittelte das ZK-Plenum der Partei ein Jahr spăter, vom 9. bis 13 .  Juni 1958: 
,,Die Kommunisten konnen nicht zulassen, daB unter dem Vorwand, der Kritik
und Redefreiheit fremdes Ideengut sowie opportunistische und revisionistische 
Thesen verbreitet werden, die gegen die Prinzipien des Marxismus-Leninismus, die 
Parteilinie und die Parteidisziplin gerichtet sind . . .  Mit besonderem Nachdruck 
wurde auf der ktirzlich abgehaltenen Plenarsitzung auf die Pflicht der 
Parteiorganisationen hingewiesen, unentwegt gegen den Revisionismus und 
jedwelche Einfli.isse fremder Ideologien zu kămpfen, in welcher Form sie auch 
immer auftreten mogen; gegen Nationalismus, ldealismus, gegen die reaktionăre 
bi.irgerliche Ăsthetik und Erscheinungen der bi.irgerlichen Moral. Die mit der 
Leitung der ideologischen Arbeit betrauten Parteifunktionăre sowie die 
Kommunisten, die im Parteiunterricht, an den staatlichen Schulen, in der Presse 
und im Verlagswesen, in ki.instlerischen und wissenschaftlichen Institutionen tătig 
sind, sind in ganz besonderem MaBe dazu aufgerufen, das gri.indliche Studium des 
Marxismus-Leninismus zu ihrer Hauptaufgabe zu machen und ihre Wachsamkeit 
und Kampfbereitschaft gegeni.iber dem Auftreten fremder Ideologien zu 
erhohen"85• 

Der Tenor der im Leitartikel der "Scînteia" zum Ausdruck kommt, 
verdeutlicht die dogmatische Linie, welche von den rumănischen Kommunisten 
weiterverfolgt wird. Die beiden Zitate widersprechen sich nicht, wenngleich solche 
Schli.isse auf den ersten Blick gezogen werden konnten. Der ,,Kampf gegen den 
Nationalismus" im Jahre 1958 bezieht sich auf die innenpolitische Situation 

84 "Resolution des Plenurns des Zentralkomitees der Rumllnischen Arbeiterpartei vom 28. 
Juni-3. Juli 1 957", Abschnitt 111/Punkt 5. Hebung des Niveaus der ideologischen Arbeit, zitiert nach: 
,,Agerpress - Informationsbulletin", nr. 1 5/1957, S. 7. 

85 "Scînteia" vom 27. Juni 1958, zitiert nach: Anneli Ute Gabanyi, Partei und Literatur, a. a. 
0., s. 72. 
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Rumăniens. Gemeint ist damit "Nationalismus der bi.irgerlichen rumănischen 
reaktionăren Kreise", aber auch ,,Nationalismus der nationalen Minderheiten", 
wăhrend mao sich auBerpolitisch unter Ausnutzung des russisch-chinesischen 
Ideologienstreits langsam von Moskau abzusetzen und damit zu emanzipieren 
begann, "den eigenen Weg zum Sozialismus" fi.ir sich in Anspruch nahm, wurde 
innenpolitisch die Kulturautonomie und die beschrănkte Eigenstăndigkeit der 
Schulen der Minderheiten Zug um Zug beschnitten. Dal3 es sich dabei um eine 

"Politik der kleinen Nadelstiche" gegeni.iber den Nationalităten handelte, beweist 
ein in Haos Hartls Buch ,,Nationalitătenprobleme im heutigen Si.idosteuropa" 
zitierter Bericht eines Gymnasiallehrers. Er beschreibt seine Erfahrungen mit der 
rumănischen Nationalitătenpolititk wie folgt: "Ali dies babe sich, so Iiest mao in 
dem Bericht, als ,Danaergeschenk' erwiesen: denn bald sei sichtbar geworden, daB 
der muttersprachliche Unterricht nicht auf die Erhaltung und Pflege des deutschen 
KulturbewuBtseins, sondem auf seine Zerstărung und Ersetzung durch rein 
klassenkămpferische Inhalte hinzielte. Und dann habe sich zunăchst unmerklich, 
eine immer nationalistischere Tendenz in die staatliche Schulpolitik 
eingeschlichen. Als der damalige Parteichef Gheorghiu-Dej 1952 nicht mehr von 
,mitwohnenden Nationalităten ' ,  sondem von ,nationalen Minderheiten' sprach, 
seien zunăchst nur wenige stutzig geworden. ,Doch dann, nicht lange danach, etwa 
um 1954/55, kam es zur Auflăsung der deutschsprachigen technischen 
Mittelschulen und zur starken Einschrănkung der Berufsschulen mit deutscher 
Unterrichtssprache. Die Begri.indung lautete: In der Produktion wird sowieso 
rumănisch gesprochen, weil liber 80 Prozent der Bevălkerung Rurnănen sind, also 
wozu diese Schulen, die nur ein Hindemis in der Entwicklung des Landes 
darstellen ! ' 

In den folgenden J ahren seien weitere , kleine' Verănderungen zu verzeichnen 
gewesen, und zwar so dosiert, daB sie nicht zu stark auffielen: , Im Katalog ri.ickte 
wieder die rurnănische Sprache an die erste Stelle, ihr wurden auch mehr Wochen
stunden zugebilligt als der Muttersprache, die langsam, aber sicher auf die Stufe 
einer Fremdsprache zuri.ickgedrăngt wurde. Der nationalistische Zug der ganzen 
Innen- und Schulpolitik des Regimes trat dann nach dem ungarischen Volksauf
stand 1956 immer offener zutage. Eine radikale Wende vollzog sich. Der rumănische 
Staat ging frontal zum Angriff auf die nationalen Minderheiten i.iber!"86 

4. Entrussifizierung und Nationalkommunismus (1959-1965) 

4. 1. Die auj3enpolitischen Rahmenbedingungen 

Die restriktive Nationalitătenpolitik Bukarests wurde in verstărktem MaBe 
begleitet vom Streben nach dem eigenen Weg zum Sozialismus. Bisher hatte 

86 Hans Harti, Nationalitătenprobleme, a a. 0., S. 100 ff. 
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die Weltăffentlichkeit kaum etwas von Gegensătzen zwischen der rumănischen 
und der sowjetischen Parteiftihrung erfahren. "Unversehens aber verstand es 
Gheorghiu-Dej seit 1960, den Weg zum ,Alleingang' einzuschlagen"87 . Erst im 
Mai 1963 wurde die europăische Offentlichkeit aufmerksam, als Rumănien "eine 
supranationale zentrale Wirtschaftsplanung im Rahmen des Comecon strikt 
ab(lehnte )"88• Auf dieser wirtschaftspolitischen Ebene spielte sich auch der 
wesentlichste Teil der Unabhăngigkeitsbestrebungen ab, die an dieser Stelle nicht 
hinreichend erortert werden konnen. Bereits 1962 war den Plănen der Sowjets nach 
,,kollektiver Planung" und "internationaler sozialistischer Arbeitsteilung"89 im 
Rahrnen eines reorganisierten Comecon Widerstand entgegengesetzt worden. 

In den Jahren 1963 und 1964 formulierte dann die Partei die Grundprinzipien 
der eigenstăndigen Politik im Rahmen des sozialistischen Lagers. Der Hohepunkt 
des chinesisch-russischen Ideologiekonflikts90 und die Cuba-Krise91 bildeten den 
weltpolitischen Rahmen fiir dieses unbehelligte Ausscheren. Ministerprăsident Ion 
Gheorghe Maurer hatte 1963 publiziert: 

" . . .  alle Parteien, graB und klein, sind durchaus gleichberechtigt, alle tragen 
vor den Werktătigen ihres Landes und vor der gesamten kommunistischen und 
Arbeiterbewegung die Verantwortung ftir die Geschicke des Sozialismus. Die 
Gleichberechtigung der Bruderparteien setzt allerdings die gewissenhafteste 
Einhaltung des Prinzips der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
anderer Parteien voraus. Keiner Partei ist es gestattet anderen Parteien ihre Linie 
und ihre Beschltisse aufzuzwingen, sich liber die Parteiftihrung in dem einen ader 
anderen Land hinwegzusetzen, zu ihrem Wechsel aufzufordern, Gruppierungen 
innerhalb und auBerhalb der Bruderparteien anderer Lănder zu untersttitzen. Die 
strenge Einhaltung des Prinzips der Gleichberechtigung und der Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten anderer Parteien ist eine wesentliche 
Voraussetzung ftir die richtige Klărung von Meinungsverschiedenheiten und aller 
anderen Fragen, die sich in ihrem gemeinsamen Kampf ergeben"92• 

In diesem Sinne folgte schlieBiich die "Unabhăngigkeitserklărung"93 vom 26. 
April 1964, "die vom ZK-Plenum als umfangreiche ,historische' Resolution 

87 Otto Rudolf LieB, Sudosteuropa. Befund und Deutung, Wien, 1968, S. 290. 
88 Franz Ronneberger, Rumănien: Die nationalkommunistische Variante, in: Alfred Domes 

(Hg.), Reformen und Dogmen in Osteuropa, Koln 1 97 1 ,  S. 62 (weiterhin zitiert unter "Franz 
Ronneberger"). 

89 Franz Ronneberger, a. a. 0., S. 6 1 .  
90 Karin-Christa Neber, Gesellschaftlicher Wandel und Bildungswesen in Rumănien seit 1900 

(unveroffentlichtes Manuskript), Worms, 1 976, S. 80 und S. 97-99. 
91 Vergl. dazu: Gtinter Bartsch, Revolution und Gegenrevolution in Osteuropa seit 1948 (lll), 

in ,,Aus Politik und Zeitgeschichte", Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament", 8 37/69 vom 
13 .9. 1 969, S. 1 6-22 (weiterhin zitiert unter "Gtinter Bartsch, Revolution, III"). 

92 Ion Gheorghe Maurer, Unerschutterliche Grundlage der Einheit der internationalen 
kommunistischen Bewegung, 1 963, Zitiert nach: Der Standon der rumănischen KP, in: "Wissen
schaftlicher Dienst Stidosteuropa", 1 2. Jg., Nr. 1 011 1/1963, S. 195. 

93 Anneli Ute Gabanyi, Panei und Literatur, a. a. 0., S.  82. 
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verabschiedet wurde"94 und den Titei trug: ,,Zum Standpunkt der Rumănischen 
Arbeiterpartei zu den Fragen der intemationalen komrnunistischen Arbeiter
bewegung"95. Darin heiBt es: ,,Es ist das ausschlieBliche Recht einer jeden Partei, 
selbstăndig ihre politische Linie, die konkreten Zielsetzungen, die Mittel und Wege 
zu deren Erreichung festzulegen und dabei die allgemeinen Wahrheiten des 
Marxismus-Leninismus schopferisch anzuwenden, die sie aus dem aufmerksamen 
Studium der Erfahrung der anderen komrnunistischen und Arbeiterparteien zieht"%. 

Im Januar und Mărz 1965 wurden dann diese Prinzipien nochrnals durch 
auBenpolitische Handlungen bekrăftigt. "Auf der Tagung des Warschauer 
Paktes . . .  schlossen sich (die Rumănen) nicht der allgemeinen Polernik gegen den 
W esten an und lehnten ei ne Teilnahme an der Interkomrnunistischen Konferenz in 
Moskau im Mărz 1 965 ab'm. Im selben Monat starb Parteichef Gheorghiu-Dej . Der 
Nachfolger Nicolae Ceauşescu konnte die Fri.ichte seiner Politik emten. Im 
September 1965 erkannten die Sowjets in einem Komrnunique den rumănischen 
Standpunkt an. Darnit war die auBenpolitisch nationalkommunistische Politik 
Rumăniens abgesichert. Sie sollte bis zum Jahr 1989 Bestand haben. 

Nur vor diesem Hintergrund konnen die MaBnahmen gegentiber den 
Nationalităten in Rumănien betrachtet werden. Eine direkte Folge war die 
Rehabilitierung des nationalen Geschichtsbildes. Nicht mehr die vage 
Verwandtschaft der Rumănen zu den slawischen Volkem stand im Mittelpunkt der 
Forschungen und der Vermittlung an den Schulen, sondem die Zugehorigkeit der 
Rumănen zur groBen westeuropăischen romanischen Volkerfarnilie. Gleichzeitig 
wurde das Verhăltnis zu dem Historiker Nicolae Iorga98 neu tiberdacht. Er kam 
wieder zu Ehren ! 

SchlieBlich setzte eine offene Entrussifizierung ein. Russisch wurde als 
privilegiertes Fach an den Schulen zu einem Wahlfach zuri.ickgestuft, die 
Rechtschreibreform wurde ri.ickgăngig gernacht und StraBen und Plătze erhielten 
wieder rumănische Namen. Der Partei war es gelungen, erstrnals in der Geschichte 
durch die Verquickung von Nationalismus und Komrnunismus ein gewisses 
Ansehen im rumănischen Volk zu erlangen. Ftir die Deutschen als Minderheit 
wurde jedoch die nationale Existenz noch schwieriger! 

4.2. Der 3. Parteitag der Rumiinischen Arbeiterpartei im Juni 1960 

Im Jahr nach der Einftihrung der sozialistischen Einheitsschule erlăuterte 
Parteichef Gheorghiu-Dej auf dem 3 .  Parteitag der Rumănischen Arbeiterpartei die 
schulpolitische Planung ftir den Zeitraum bis 1965. In seinem umfassenden 

94 Anneli Ute Gabanyi, Partei und Literatur, a. a. 0., S. 82. 
95 Franz Ronneberger, a. a. 0., S. 62. 
96 Zitiert nach: Antje Helmstaedt, Rumănien, in: "Hefte zur Ostkunde", H. 8, Hannover, 1 967, 

s. 104. 
97 Franz Ronneberger, a. a. 0., S. 63. 
98 Vergl. O. Kotzian, Schulwesen, a. a. 0., Kap. 4. 3. 6. 
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Bericht99 nimmt er mit keinem Wort Bezug auf die Umstrukturierung des 
Schulwesens im vergangenen Schuljahr, ja er verliert kein Wort iiber die 
Nationalitătenproblematik iiberhaupt. Auch Iassen sich keine Hinweise darauf 
feststellen, daB van diesem Parteitag irgendwelche Impulse nationalităten
politischer bzw. minderbeitenscbulpolitiscber Art ausgegangen sein kănnten. Dies 
erscheint symptomatiscb fur die Bebandlung derartiger politischer Fragen.  Der 
Biirger wird vor vollendete Tatsacben gestellt und bat kaum eine Moglicbkeit, sicb 
auf verbriefte Recbte ader Vorschriften zu berufen. Es erscbeint daber notwendig, 
gerade aucb auf die Sacbverbalte binzuweisen, welche in bestimmten 
zeitgeschicbtlicben Epocben in kommunistiscb regierten Staaten kein Tbema fur 
die Regierenden sind. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Wie in den meisten sozialistiscben Lăndem gab es fl.ir die Minderbeiten in 
Rumănien ein staatlicb gelenktes und organisiertes Kulturleben. Die Spracbe der 
Volksgruppe batte der .,Transmissionsriemen der Partei'' zum Volk bzw. zu den 
Genossen zu sein. Dies gescbab im Sinne Lenins: ,,Der Form nach national - dem 
Inbalt nacb sozialistiscb". Kulturpolitik stand darnit unter dem Primat der 
Kommunistiscben Partei Rurnăniens. Jede kulturelle Arbeitsweise und jedes 
Kulturprodukt batten Ausdruck des Willens der Partei zu sein. 

Der rumăniscbe Staat fărderte die Zweisprachigkeit bei den Angehărigen der 
nationalen Minderbeiten. Das gesellscbaftlicbe Urnfeld im sozialistiscben 
Rumănien lieB den deutscben Spracbgebraucb jedocb zu und ermoglicbte den 
Scbulbesucb in deutscber Spracbe. Die Assimilierung war eber gering. Gewisse 
Scbwierigkeiten bestanden fiir Kinder darin, daB sie zunăcbst das Deutscbe als 
Hocbspracbe erlemen muBten. Die Beziebungen zwiscben Dialekt und 
Umgangssprache 1 Hocbspracbe sind in Siebenbiirgen nicbt sehr eng. 

Seit dem Zweiten Weltkrieg war es den Deutscben moglicb, ihre Spracbe zu 
bewahren. In offiziellen Verlautbarungen war van einem vorbildlichen Spracbenrecht 
der ,,mitwohnenden Nationalităten" die Rede, das im Sinne einer marxistiscb
leninistiscben Kulturpolitik .,groBziigig gewăhrt" wurde. Tatsăchlicb ist zu bestătigen 
und anzuerkennen, daB in Rumănien jene .,Segnungen" kommunistischer 
Nationalitătenpolitik im ObermaB vorbanden waren, van denen die Deutscben in der 
Sowjetunion, in Polen, Ungam ader der Tscbechoslowakei nur trăumen konnten. 
Als positive Zeugnisse wurden wăhrend der kommunistischen Herrscbaft genannt: 

1 .  Die Anerkennung als .,mitwohnende Nationalităt" in der Verfassung, 
2. die Moglicbkeit der parlamentariscben V ertretung und die Reprăsentation 

als Gruppe im ,,Rat der Werktătigen deutscher Nationalităt", 

99 ,,Bericht des Zentralkornitees der Rurnănischen Arbeiterpartei auf dern III. Parteitag, vorgelegt 
von Gheorghiu-Dej", in: ,,Agerpress - Inforrnationsbulletin", I l . J g., nr. 12-13 vom 25. Juni 1 960. 
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3. die Gewahrung muttersprachlichen Unterrichts m Schulen und Schul-
sektionen, 

4. der freie Gebrauch der Muttersprache bei Behorden und vor Gerichten, 
5.  die Vielfalt des deutschen Pressewesens, 
6. die bedeutende Verlagstatigkeit fiir die deutsche Volksgruppe, 
7. die Betreuung durch Rundfunk, Fernsehen und zwei deutsche Theater, 
8. die Organisation der Brauchturnspflege (Trachtenfeste, Brauchturnsfeste, 

Landeswettbewerbe fur Volkstumspflege ), 
9. die Beteiligung der Kirchen am ăffentlichen Leben. 

Im Sinne der "Gewahrleistung volliger Gleichberechtigung fur alle 
Werktatigen, fur alte Burger, ungeachtet der Nationalitat"100, betrachtete der 
rumanische Staat seine Nationalitătenpolitik als eine groBzugig angelegte, 
entgegenkommende und kulturfordernde Politik. DaB die Deutschen Rumăniens 
die rechtlichen Grundlagen und vor allem die praktische V erwirklichung der 
kulturellen und sprachlichen Nationalitătenrăte fiir vollig unzureichend hielten, 
bewies die fluchtartige Aussiedlung der J ahre 1990 bis 1992. Im historischen 
Vergleich jedoch kommt die sozialistische Phase einfach zu schlecht weg: 
Siebenburger Sachsen und Banater Schwaben waren autonome kulturelle 
Selbstverwirklichung zumindest im Rahrnen der Kirchen gewăhnt. Eigenstlindiges 
Sprach- und Kulturleben galten nicht als Kampfobjekte in der Auseinandersetzung 
mit der rumănischen Gesellschaft und dem rumanischen Staat mit seinen 
Behorden; es waren vielmehr allseits akzeptierte Selbstverstandlichkeiten. 

Das Erlernen des Sprach- und Kulturkampfes im 20. Jahrhundert war filr die 
Siebenburger Sachsen und die ubrigen Deutschen Rumaniens schwer genug. Die 
Auseinandersetzung fuhrte in der sozialistischen Ăra weitgehend zur Resignation 
der Deutschen, denn nunmehr kam zu der offenen nationalen Wettbewerbssituation 
die verdeckte ideologische, welche durch die Machtinstrumente der Partei und 
ihres Geheimdienstes "Securitate" vollends fur die Minderheiten aussichtslos 
wurde. Die Angst, diesen Kampf in den nachsten Generationen zu verlieren und im 
rumanischen Sprach- und Kulturvolk aufzugehen, war ein weiteres Motiv filr die 
Aussiedlung. Man entschloB sich, zu dem Zeitpunkt das Land zu verlassen, wo die 
Sprachsubstanz noch weitgehend - auch bei den Kindern - vorhanden war. 

Durch die verstărkte Auswanderung der Deutschen aus Rumanien nach der 
Revolution von 1989, vor allem in den Jahren 1990 bis 1992 sieht die deutsche 
Volksgruppe als ein emstzunehmender ethnischer und politischer Faktor ihrem 
Ende entgegen. Es wird nur eine geringe Zahl van Deutschen in Rumanien bleiben, 

100 Ceauşescu, Nicolae: Rede auf dem gemeinsamen Plenum der Răte der Werktătigen 
ungarischer und deutscher Nationalităt. In: Plenartagungen der Răte der Werktătigen ungarischer 
und deutscher Nationalităt in der Sozialistischen Republik Rumănien. 13 .- 14. Mărz 1 978. Bukarest, 
1 978, s. 1 3. 
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was auch durch die Ergebnisse der Volkszăhlung vom Mărz 2002101 bewiesen 
wird, die in sehr begrenztem MaBe, an die historischen Kulturleistungen der 
Deutschen des Karpatenbogens wird ankntipfen konnen. Die Deutschen 
Siebenbtirgens und des Banates werden zu musealen Rarităten und zu Marginalien 
- und das nur soweit, wie es die rumănischen Regierungen in der Zukunft zulassen 
werden. 

Influenţa ideologiei comuniste asupra politicii minorităţilor din România, 
în perioada dintre 1945 şi 1989, prezentată la nivelul etniei germane 

(saşii transilvăneni, şvabii bănăţeni ş.a.t 
(1) 

(Rezumat) 

Prezentarea de fată este sinteza actualizată a unei lucrări de o mai mare amploare despre 
învătâmântul de limba. germană din România de după cel de al Doilea Război Mondial, apărută în 
Republica Federalâ Germania, în timpul în care regimul comunist se afla încă la putere în România. 
La acea vreme, autorul a avut posibilitatea de a efectua doar un scurt stagiu de documentare la fata 
locului. La cererea oficială adresată Ministerului Învătământului din România pentru documentare în 
tară, n-a primit nici măcar un răspuns. De acea, aproape toate sursele bibliografice şi analizele valori
ficate de autor provin din literatura apărută în Republica Federală Germania. 

Rezumatul este structurat după cum urmează: descrierea evenimentelor politice dintre anii 
1 945 şi 1 989, compararea observaţiilor şi a analizelor existente în lucrările româneşti de specialitate 
cu cele germane şi vest-europene şi, în final, concluzii, în încercarea de a emite o judecată proprie, cât 
mai aproape de adevărul istoric. 

Această sinteză este structurată în opt capitole. Capitolul 1 este intitulat Die Wirren der letzten 
Kriegsjahre und der Nachkriegszeit (1944-1948)/Conjlictele ultimilor ani de război şi cele din pe
rioada postbelică (1944-1948) şi are următoarele subcapitole: 1. 1 .  Der Umsturz!Lovitura de stat; 
1 .2. Hans Otto Roth und die Loyalitătserklărung der Rumăniendeutschen/Hans Otto Roth şi 
declaraţia de loialitate a germanilor din România; 1.3. Deportationen und Enteignungen/Deportări şi 
exproprieri; 1.4. Das Nationalitătenstatut vom 6.2.1945/Statutul naţionalităţilor din 6.2. 1945; 1 .5. Die 
Machtiibernahme der Kommunisten!Preluarea puterii de către comunişti. 

Capitolul li, Der Aufbau eines sozialistischen Bildungswesens ( 1948-1952)/Constituirea unui 
sistem educaţional socialist 1948-1952), cuprinde: 11. 1 .  Die Verfassung vom 13. April 
1 948/Constituţia din 13 aprilie 1948 şi 11.2. Das deutsche Antifaschistische Komitee fur 
Rumănien/Comitetul German Antifascist pentru România. 

Capitolul III, Dem lnhalt nach sozialistisch - der Form nach national (1952-1959)/După 
conţinut, socialist - după formă, naţional (1952-1959), tratează: 111. 1 .  Die Verfasung vom 24. 
September 1952/Constituţia din 24 septembrie 1952; 111.2. Die Sowjetunion - unser Vorbild 
!/Uniunea Sovietică - idealul nostru; III.3. Der Volksaufstand in Ungam und seine Auswirkungen auf 
die Bukarester Nationalitătenpolitik!Revolta populară din Ungaria şi efectele ei asupra politicii 

101 Zahl der Deutschen 60.088 bei einer Gesamtbevolkerung von 2 1 .698. 1 8 1 .  Zahlen nach: 
Wolfgang H. Rehner, Die Dămme brechen: Nichts wie weg! Die Probleme der rumăniendeutschen 
Bevolkerung im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts und die Zunahme des Auswanderungsdruckes, in: 
.,HermannsUidter Zeitung", Nr. 1 792 vom 23.8.2002, S. 5. 

• Traducere: Luzian Geier. 
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naţionalităţilor de la Bucureşti; III.4. AujJenpolitische Emanzipation - innenpolitische 
/ntoleranl/Emancipare politică externă - intoleranţă politică internă. 

Capitolul IV, Entrussifizierung und Nationalkommunismus (1959-1965)1 Derusificarea şi 
comunismul national, se referă la: IV. l .  Die AujJenpolitischen Rahmenbedingungen/Contextul politic 
extern şi IV.2. Der 3. Paneitag der rumiinischen Arbeiterpanei im Juni 1960/Al ll/-lea Congres al 
Panidului Muncitoresc Român în 1960. 

Capitolul V abordează perioada denumită şi Die Ăra Ceauşescu: Auf dem Wege zum 
sozialistischen Einheitsstaat ( 1965-1968)/Era Ceauşescu: pe drumul spre un stat unitar socialist, 
astfel: V . 1 .  Die Neuordnung von Partei und Staat/Noua orientare a panidului şi a statului; V .2. Die 
Verfassung der Sozialistischen Republik Rumiinien vom 21. August 1965/Constituţia Republicii 
Socialiste România din 21 august 1965. 

Capitolul VI, cu titlul Gleichberechtigung mit Fragezeichen (1968-1971 )/Egalitatea în 
drepturi sub semnul întrebării (1968-1971), analizează: Vl. l .  Die Bedeutung der " Front der 
Sozialistischen Einheit "/Semnificaţia " Frontului Unităţii Socialiste"; Vl.2. Der "Rat der Werktătigen 
deutscher Nationalităt in Rumiinien "/Consiliul oamenilor muncii de naţionalitate germană din 
România; Vl.3.  Eine Phase der Entspannung in der rumiinischen Nationalitătenpolitik/Un moment de 
destindere în politica românească a naţionalităţilor. 

Capitolul VII abordează Ceauşescus Homogenisierungstheorie ( 1971-1989)/Teoria 
omogenizării a lui Ceauşescu (1971-1989), în următoarele subcapitole: VII . l  Die wndeskonferenz 
der Rumiinischen Kommunistischen Panei vom 19.-21. 7. 1972/Conferinţa naţională a P.C.R. din 
19-21 .7. 1972; VII.2. Die Plenarsitzung des Rates der Werkătigen magyarischer und deutscher 
Nationalităt und das "Program der Rumiinischen Kommunistischen Partei der Schaffung der 
vielseitig entwickelten sozialistischen Gesellschaft und des Voranschreitens Rumiiniens zum 
Kommunismus " vom 11.  Paneitag im Jahre 1974/Plenara Consiliului oamenilor muncii de 
Naţionalitate Maghiară şi Germană şi "Programul P.C.R. de făurire a societăţii socialiste 
multilateral dezvoltate şi de înaintare a României spre comunism " de la al Xl-lea Congres al 
Panidului în anul 1974; VII.3. Der Sozialismus ist in seinem Wesenskem ein einziger!/Socialismul 
este în esenţă unul singur!; VII.4. Die Kiraly-Briefe: Opposition gegen Ceauşescus Politik/Scrisorile 
lui Kiraly: Opoziţie faţă de politica lui Ceauşescu. 

Spicuim din ultimul capitol, care rezumă problemele abordate în prezentarea făcută de domnul 
dr. Ortfried Kotzian, câteva concluzii. 

Ca şi în cele mai multe dintre ţările socialiste, şi în România a existat o viaţă culturală dirijată 
şi organizată de stat pentru minorităţi. Modul de exprimare în limba altor naţionalităţi trebuia să fie în 
spiritul celor afirmate de Lenin, şi anume: "după formA, naţional - după conţinut, socialist". Politica 
culturală se afla, aşadar, sub patronajul partidului comunist din România, iar orice activitate culturală 
şi, implicit, produsul acesteia, trebuia să exprime voinţa partidului. 

Statul român promova bilingvismul în rândul membrilor minorităţilor naţionale şi facilita 
frecventarea şcolilor în limba germană. Însuşirea limbii materne era totuşi de nivel redus. Una dintre 
dificultăţile elevilor consta în faptul că ei trebuiau să înveţe mai întâi germana elevată, deşi în mediul 
social se vorbeau dialectelgraiuri ale limbii germane. În Transilvania, de pildă, nu au existat legături 
strânse între dialect şi limba germană standard. 

După cel de-al Doilea Război Mondial germanii au avut dreptul de păstrare a limbii materne. 
În comunicatele oficiale se vorbea despre dreptul "naţionalităţilor conlocuitoare" de a se exprima în 
propria limbă, drept pentru care, în spiritul politicii culturale marxist-leniniste, se considera a fi 
"conservat cu generozitate". Autorul constată că faţă de situaţia germanilor din Uniunea Sovietică, 
Polonia sau Ungaria, cea a germanilor din România avea destule aspecte pozitive, şi anume: 1 .  
Recunoaşterea lor ca "naţionalitate conlocuitoare" în constituţie; 2 .  Posibilitatea de a avea 
reprezentanţi în parlament şi, în calitate de grup etnic, în "Consiliul oamenilor muncii de naţionalitate 
germană"; 3. Păstrarea învăţământului în limba maternă în şcoli; 4. Libera utilizare a limbii materne 
în dialogul cu autorităţile oficiale şi juridice; 5. Varietatea presei de limbă germană; 6. Activitate 
editorială semnificativă; 7. Exprimarea prin intermediul televiziunii, radioului şi a două teatre 
germane; 8. Organizarea de activităţi cu specific tradiţional (serbări cu costume populare, cu obiceiuri 
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populare, concursuri naţionale pe teme de folclor): 9. Implicare<.� bisericilor (chiar dacă îngrădită) în 
viata publicil 

Cu toate acestea, germanii din România considerau că principiile juridice şi, mai ales, 
posibilităţile de punere în practică a deciziilor de natură culturală şi lingvistică luate de Consiliile 
Naţionalităţilor, erau cu totul insuficiente. În viziunea autorului, acest lucru este dovedit şi de 
masivele emigrări dintre anii 1 990 şi 1992. 

Pentru saşii transilvăneni şi pentru alţi germani din România, lupta l ingvistică şi culturală a 
fost destul dificilă. Confruntarea cu ideologia comunistă mascată, cu instrumentele puterii comuniste 
şi, mai ales, cu Securitatea, a dus la o resemnare a minorităţilor. Teama că noua generaţie va pierde 
această luptă şi va fi cu totul asimilată de limba şi cultura poporului român a constituit de asemenea 
un motiv al emigrării. Hotărârea de a părăsi ţara a fost luată, se pare, într-un moment în care, chiar şi 
în cazul copiilor, mai exista o anumită substanţă lingvistică germană la nivel cultural. 

În condiţiile acestei emigrări masive de după 1989, perspectivele minorităţii germane sunt, 
apreciază autorul, nu tocmai optimiste: "În România va rămâne un număr redus de germani, fapt ce va 
fi dovedit şi de rezultatele recensământului din martie 2002, număr care va putea doar în mică măsură 
să amintească de realizările culturale istorice ale germanilor din arcul carpatic. Germanii din 
Transilvania şi din Banat se transformă în «rarităţi muzeale>> sau în marginalii - aceasta va fi posibil 
numai în măsura în care o vor permite guvernele româneşti în viitor". 
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FOLCLOR, ETNOGRAFIE, ARHITECTURA. 

AM REEDITAT ŞAPTE CĂRŢI 
ALE LUI SIMION FLOREA MARIAN 

IORDAN DATCU 

Dacă editorul trăieşte "prin devotament faţă de scriitorii epocii lui", cum 
spunea G. Călinescu într-o scrisoare către editorul Al. Rosetti, pot spune că eu 
însumi, ca redactor la Editura pentru Literatură ( 1963-1969) şi Ia Editura Minerva 
( 1969-1994), m-am devotat scoaterii la lumină, pe calea tiparului, a numeroase 
scrieri ale unor contemporani, critici şi istorici literari, etnologi (bibliografia lor am 
dat-o în cartea mea, Sub semnul Minervei, 2001). În ediţiile personale, care nu 
intrau în obligaţiile mele de redactor, m-am îndreptat cu precădere spre clasici ai 
etnologiei româneşti din secolul al XIX-lea şi din primele decenii ale secolului 
următor. 

Înainte de 1989, am alcătuit şi tipărit câteva ediţii: în D. Stăncescu, Sora 
Soarelui ( 1970), reeditată sub alte titluri, Cerbul de aur ( 1985) şi  Sur Vultur 
(2000), am reeditat toate basmele culese de acesta din gura poporului şi tipărite în 
mai multe volume, între anii 1892 şi 1 895; în 1972 am reeditat, mult îmbogăţită, 
lucrarea lui Artur Gorovei, Cimiliturile românilor ( 1 898), după care am tipărit alte 
trei volume din opera acestuia, în anii 1976, 1985 şi 1995 ; în anii 1980-198 1 ,  am 
reeditat, în trei volume, colecţia din 1900, coordonată de Gr. G. Tocilescu, 
Materialuri folcloristice, punându-1 acum pe copertă şi pe Christea N. Ţapu, 
principalul realizator al colecţiei. După 1 990, am restituit scrieri şi colecţii de 
folclor de S. FI. Marian, Elena Niculiţă-Voronca, Tudor Pamfile şi Ion Pop
Reteganul. Din Tudor Pamfile am reeditat Sărbătorile la români ( 1 997) şi 
Mitologie românească (2000), din Elena Niculiţă-Voronca, în 1998, Datinile şi 
credinţele poporului român, adunate şi aşezate în ordine mitologică, lucrarea pe 
care a tipărit-o, în 1903, la Mihalcea, lângă Cernăuţi; în fine, din Ion Pop
Reteganul am reeditat, sub titlul Zâna apelor. Poveşti ardeleneşti culese din gura 
poporului, cele cinci volume tipărite de el în 1 888. 

Dacă până în 1989 au fost reeditate colecţii de V. Alecsandri, G. Dem. 
Teodorescu, Gr. G. Tocilescu, şi studii de Lazăr Şăineanu, Moses Gaster ş.a.,  nimic 
din opera lui S. FI. Marian nu a văzut lumina tiparului. Unele antologii au fost 
barbar cenzurate: Legende istorice din Bucovina (Editura Junimea, 198 1 ), ediţie 
semnată de Paul Leu, cu ingerinţe de toate felurile ale cenzurii, n-a respectat nici 
titlul real al cărţii, Tradiţii poporane române din Bucovina ( 1895). 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 613-618 ,  Bucureşti, 2007 
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Orientarea mea spre opera lui S. FI. Marian a fost determinată, în primul şi 
ultimul rând, de valoarea acesteia. Am fost întărit în opţiunea mea de preţuirea de 
care s-a bucurat din partea unor personalităţi. Am avut mereu în memorie cuvintele 
de bun venit în sânul Academiei Române, pe care i le-a adresat B .P. Hasdeu, în 
1882: . .  [ . . .  ] un etnograf, etnograf în adevăratul sens al cuvântului, care să fi răzbit 
în toate unghiuleţele, fie cât de ascunse, din traiul, din cugetul, din simţul poporului 
român ne l ipsea până acum. Acest etnograf, dă-mi voie a ţi-o spune. june şi distinse 
coleg, singurul etnograf român deocamdată, eşti tu". Nicolae Iorga afirma marea 
util itate a operei lui Marian: .,Astăzi nu se poate încerca pătrunderea ştiinţifică în 
sufletul acestui neam fără întrebuinţarea integrală a trebuincioaselor cărţi pe care 
le-a pregătit, poate fără a-şi da seama pe deplin de toată însemnătatea lor, harnicul 
şi modestul cleric". Artur Gorovei, în necrologul din "Şezătoarea", scria: "Cine se 
poate l ipsi, în orice lucrare, de operile părintelui Marian, care vor rămâne veşnice 
spre lauda neamului nostru?" Sextil Puşcariu era şi el convins de trăinicia operei lui 
Marian, iar G. Ibrăileanu, în necrologul din "Viaţa românească", scria între altele: 
.,Din numeroasele şi voluminoasele lui lucrări tipărite, parte premiate ori 
imprimate de Academia Română, unele sunt modele de muncă răbdătoare şi 
cinstită şi vor oferi întotdeauna un material bogat cercetătorilor în domeniul 
folclorului român". Gh. Vrabie apreciază că Marian .,a real izat opere nepieritoare, 
de mare valoare ştiinţifică" şi că .,volumele masive ale lui Marian sunt Creanga de 
aur a poporului român" (comparaţia trimiţând la celebra lucrare a lui J.G. Frazer). 
Pentru Ovidiu Bârlea, cărţile lui Marian .,atestă [ . . .  ] o robusteţe de invidiat şi o 
putere de muncă rar întâlnită, iar onestitatea cu care au fost lucrate le conferă o 
durabilitate ce pare a creşte cu trecerea timpului". 

Spuneam mai sus că motivul major al aplecării mele spre opera lui S. FI. 
Marian este importanţa ei majoră. Şi altceva m-a motivat, respectul meu desăvârşit 
pentru tipul uman pe care 1-a reprezentat el, sintetizat, în câteva rânduri, în 1907, de 
G. Ibrăileanu: .,Ca om, bărbatul pe care îl plânge toată suflarea românească, era 
cunoscut pentru viaţa lui modestă şi cinstită, pentru dragostea de ţară şi de popor, 
pentru inima lui dreaptă şi iubitoare, pentru răbdarea şi statornicia de care a dat 
dovadă în toate împrejurările vieţii lui de muncă şi de luptă". A fost - adăuga 
criticul de la .,Viaţa românească" - "unul din bărbaţi i cei mai de frunte ai 
românilor din Bucovina, atât ca scriitor cât şi ca luptător pentru cauza naţională". 
Am o mare admiraţie pentru muncitorul care a fost, astfel prezentat de fiul său, 
Liviu Marian: "pentru el n-au existat sărbători, vacanţe, distracţii sau chiar plăceri. 
Totul a fost jertfit activităţii ,  care devenind patimă a cuprins toată firea sa. Abia 
isprăvea corecturile unei scrieri şi manuscriptele pentru alta erau scoase din 
întuneric, scuturate de praf, întinse pe masă. Din nou ordona, cernea, coresponda şi 
începea nesfârşitul fâşâit al peniţei pe hârtia lucie". 

În îngrij irea textului  celor şapte cărţi pe care le-am reeditat din opera sa, am 
păstrat particularităţile l ingvistice (fonetice şi morfologice), care îi erau specifice. 
Nu am păstrat însă o serie de grafii de epocă. Fără să stăruim, dăm doar câteva 
exemple: e a  fost transcris ca ea în exemple precum: eera, de/uri, erna, deci :  ceara, 
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dealuri, iarna; e a fost transcris â în exemple ca: avencl, văzend, deci: având, 
văzând; e a fost transcris ă în exemple ca betrân, deci bătrân; ie din iea a fost 
transcris i, deci ia; i din acestei, căci, lumânări, a fost transcris i, deci: acestei, 
căci, lumânări; 6 a fost transcris oa în exemple ca: cocone, forte, glota, deci: 
cocoane, foarte, gloata; s a fost transcris în z în exemple ca: abusa, brasdă, isbi, 
ocasiune, presintă, deci: abuza, brazdă, izbi, ocaziune şi prezintă; grupul sce a fost 
transcris şte în exemple ca lipsesce, deci lipseşte; grupul sci a fost transcris şti în 
exemple ca scie, deci ştie. 

O obligaţie aparte am considerat că este colaţionarea citatelor date de Marian. 
Astfel, în Sărbătorile, el a citat din peste 100 de cărţi, reviste, ziare, calendare, 
almanahuri. Peste tot unde am văzut derogări de la formele de limbă din acele surse 
am făcut corecturile de rigoare. Au existat o serie de citări fără semnele obligatorii, 
rară ghilimele, şi spuneam, în nota asupra ediţiei, că "nu de puţine ori am constatat 
la S. FI. Marian o stranie amnezie a ghilimelelor". 

l-am respectat dorinţa ca, la reeditarea Sărbătorilor, capitolul Sf Haralampie 
şi Sf Vlasie să treacă din volumul al doilea în volumul 1, înainte de Lăsatul secului. 
În imprimarea, la Bucureşti, a volumelor sale, s-au strecurat câteva sute de greşeli, 
pe care autorul le-a semnalat în erate. Am corectat toate aceste greşeli, precum şi 
altele, care nu fuseseră observate de autorul cărţilor. 

În anul 2000, Editura Universal Dalsi mi-a dat la referat reeditarea ediţiei 
Legende istorice din Bucovina, semnată de Paul Leu şi apărută iniţial, în 198 1 ,  la 
Editura Junimea din Iaşi. Textul fusese acum cules pe calculator aidoma, adică 
prelua toate ingerinţele cenzurii. Era un text complet compromis. Am renunţat la 
textul cules şi am recurs la ediţia princeps a lui Marian, adică am reintrodus 
numeroasele pasaje eliminate, am revenit la titlurile originale (fiindcă cenzura a 
mers până la schimbarea unor titluri cu altele), am revenit la formele de limbă care 
fuseseră modernizate şi la titlul original al cărţii. Astfel, a apărut o ediţie atent 
îngrijită. 

Este semnificativă receptarea făcută de critica de specialitate ediţiei din 1994 
a Sărbătorilor la români, despre care au scris: Cristian Bădiliţă, Sărbători păgâne 
şi creştine (în "România literară", anul XXVII, nr. 16, 26 aprilie-2 mai 1994), 
Z. Omea, Sărbătorile la români (în "România literară", anul XXVII, nr. 19,  1 8-24 
mai 1994), Nicolae Cârlan, Simion Florea Marian, "Sărbătorile la români " (în 

"Curierul de Bucovina", Suceava, anul III, nr. 28, mai 1994), Mircea Anghelescu, 
"Sărbătorile la români " (în "Luceararul", nr. 15 ,  14 septembrie 1994), Lucia 
Berdan, Sim. FI. Marian, . ,Sărbătorile la români ". Studiu etnografic (în "Cronica", 
anul XXIX, nr. 1 392, 1 6--30 iunie 1994), Ion Şeuleanu, Viaţa ca sărbătoare 
(în "Steaua", anul XLVI, 1995, nr. 4-5), Teodor Vârgolici, Sărbătorile la români 
(în "Adevărul literar şi artistic", anul XI, nr. 610, 26 martie 2002), acesta din urmă, 
despre ediţia a doua a Sărbătorilor la români, apărută la Editura Grai şi Suflet -
Cultura Naţională, în trei volume, în 200 1 .  Otilia Hedeşan a recenzat, în "Orizont", 
nr. 3 din 2000, cealaltă ediţie a noastră, S. FI. Marian, Naşterea la români, Nunta la 
români, Înmonnântarea la români (Editura Saeculum, 2000). 
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Cel puţin două idei trebuie reţinute din aceste recenzii. Prima, privind 
actualitatea trilogiei despre sărbători, interesul deosebit cu care a fost primită 
reeditarea. "Impactul pe care I-au avut asupra cititorilor [cele două trilogii] - scrie 
Ion H. Ciubotaru - a fost surprinzător. Rareori s-a văzut ca nişte cărţi, aparent de 
strictă specialitate, şi venind de dincolo de veac, să aibă o primire atât de frumoasă. 
S-ar putea spune că în acest îndelungat răstimp oamenii nu au încetat să le aştepte". 
Nicolae Cârlan, care a participat la lansarea pe care am făcut-o la Suceava, 
împreună cu redactorul de carte, doamna Aristiţa A vramescu, scria că ediţia este "o 
adevărată sărbătoare a spiritualităţii populare române", adăugând că ediţia, "într-o 
splendidă configuraţie tipografică", a fost "validată şi la un salon de carte de la 
Paris". Cristian Bădiliţă a remarcat că "materialul întocmit de S. FI. Marian este 
foarte viu şi are acea prospeţime şi naivitate sub care desluşim aerul de mirare, 
uneori ceremonioasă, alteori hâtră, a preotului ortodox suspect de îngăduitor faţă de 
practicile păgâne ale enoriaşilor săi. Spun «suspect de îngăduiton), deoarece 
preotul, hirotonisit spre sfârşitul vieţii protopresbiter, nu condamnă nicăieri de-a 
lungul lucrării sale, în chip partizan-apologetic şi moralist, superstiţiile care vin în 
contradicţie cu mesajul creştin". Teodor Vârgolici, care a comentat cea de a doua 
ediţie a Sărbătorilor, opinează: "Este o lucrare de excepţională valoare şi 
însemnătate nu numai pentru folcloristica şi etnografia românească, ci şi pentru 
întreaga spiritualitate a neamului nostru. [ . . .  ] Documentaţia lui S. FI. Marian -
continuă cronicarul - este imensă. Ca etnograf şi preot ortodox, a ştiut să discearnă 
cu luciditate ceea ce este de esenţă creştină şi ceea ce perpetuează o practică 
păgână în sărbătorile şi obiceiurile românilor. [ . . .  ] Erudiţia sa este evidentă, 
mergând până la aspectele culinare, ca, de pildă, modul în care se prepară pasca şi 
cozonacii, cum se încondeiază ouăle, precizând că tradiţia ouălor roşii o întâlnim la 
romani, perşi, greci, egipteni, italieni, spanioli. [ . . .  ] Descrierea diverselor practici 
şi ritualuri sacre sau profane este făcută într-un stil suculent, plin de pitoresc şi 
savoare, captând atenţia şi participarea afectivă a cititorului". 

A doua idee ce se reţine din cronicile la ediţie priveşte ceea ce s-a numit 

"descriptivismul" descrierilor sale. "Descriptivismul materialelor lui S. FI. Marian 
- scrie Mircea Anghelescu -, meticulozitatea cu care înregistrează toate detaliile, 
inclusiv variante din diverse locuri comunicate de informatori, lipsa încercărilor de 
interpretare (şi deci de selecţie şi ierarhizare a segmentelor), toate converg către o 
reconstituire minuţioasă şi credibilă a întregului spectacol care este, de regulă, 
sărbătoarea folclorică. În plus, talentul de povestitor al autorului (care a tachinat 
muzele în tinereţe şi a lăsat câteva povestiri menţionabile în sfera memorialisticii) 
contribuie mult pentru a transforma o sumă de informaţii într-o suită narativă cu o 
oarecare tensiune epică, aşa încât cititorul poate să se închipuie nu odată în 
mijlocul unui ceremonial la a cărui derulare spectaculoasă asistă". Deloc un defect, 
descriptivismul s-a transformat, la S. FI. Marian, într-o calitate care a contribuit la 
longevitatea lucrărilor sale: "La o primă vedere - scrie Lucia Berdan -, lucrările lui 
Marian se disting printr-un descriptivism excesiv, rezultat al modului lor de 
concepere. Dar acest descriptivism se dovedeşte până la urmă o calitate, cum 
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observa ş i  Ovidiu Bârlea în Istoria folcloristicii [româneşti], pentru că astfel le 
asigură trăinicia peste ani." Şi Ion Şeuleanu, în recenzia amintită, crede că Mari an 
"nu rămâne, astfel, numai în zona descripţiei pe cât posibil exacte, ci asumă 
fenomenele examinate din unghiul mai generos al perforrnării lor repetate (practică 
ritualică, actanţi, texte însoţitoare, sisteme de credinţe ş.a.m.d.)". Aceeaşi 
convingere şi la Ion Şeuleanu, în marea utilitate în continuare a monografiilor lui 
Marian: "nici un demers care se vrea favorabil, referitor la un anume aspect al 
culturii populare nu poate face abstracţie de mărturiile documentare depozitate în 
volumele «etnografice» semnate de Marian. Folosim ghilimelele pentru a sugera că 
el depăşeşte confortabil statutul clasic acordat etnografiei abordând lucrurile dintr
o perspectivă mai complexă, de inspiraţie indubitabil hasdeiană

"
. Cele două 

monografii, cea despre sărbători şi cea despre ciclul vieţii, opinează Ion H. 
Ciubotaru, au "rămas până astăzi repere în literatura noastră de specialitate

"
. 

Lectura Sărbătorilor la români "oferă astăzi o lectură deosebit de interesantă, 
instructivă şi atractivă" (T. Vârgolici). 

În fine, toate cronicile au făcut aprecieri asupra demersului editorului. 
Z. Omea, după ce scrie că vede în ediţie "un act cultural de mare relevanţă", 
opinează că editorul "s-a îngrijit cu acribie de restituirea acestei lucrări dificile". 
Mircea Anghelescu scrie că editorul "a ostenit asupra acestei cărţi mai mult decât 
se poate vedea la o privire superficială, pentru că d-sa a verificat citatele numeroase 
şi le-a îndreptat după original, a introdus în text modificări şi a îndreptat greşeli, 
după cum a lăsat însuşi autorul să se facă, iar introducerea sa este clară şi sintetică, 
punând la contribuţie toate materialele apărute în ultimii ani, destul de productivi în 
ce-l priveşte pe folclorist

"
. Ion H. Ciubotaru s-a oprit şi la contribuţia îngrijitorului 

ediţiei, despre care face aprecieri ca următoarele: "Graţie muncii lui neobosite şi 
calităţilor profesionale cu care este înzestrat, în ultimii 30 de ani au revăzut lumina 
tiparului peste 70 de volume, majoritatea de primă însemnătate pentru cunoaşterea 
spiritualităţii noastre tradiţionale

"
, ediţia punând "la dispoziţia cititorului un text 

atent îngrijit, păstrând nealterate elementele lingvistice şi stilistice utilizate de 
autor, cu farmecul şi parfumul lor inconfundabil". Cronicarul admiră şi excursul 
bibliografic, bibliografia selectivă şi glosarul cu care editorul a însoţit ediţia. 

Alături de ediţiile pe care le-am îngrijit, de numeroasele articole pe care le-am 
publicat în reviste de specialitate, de articolul amplu despre etnolog în Dicţionarul 
folcloriştilor ( 1 979) şi în Dicţionarul etnologilor români (ediţia a doua, în 1998-
2001 ,  şi a treia, în 2006), consemnez şi o altă contribuţie a mea la cunoaşterea 
operei şi vieţii marelui bucovinean, şi anume că am fost redactor, la Editura 
Minerva, al cărţilor Simion Florea Marian, folclorist şi etnograf, de Mircea Fotea 
( 1 987) şi Simion Florea Marian şi corespondenţii săi, ediţie îngrijită de Eugen 
Dimitriu şi Petru Froicu ( 199 1 ), aceasta din urmă cu un cuvânt înainte al meu. 

Dat fiind că ediţiile de după 1990 din opera lui Marian - ediţia mea, 
Sărbătorile la români (Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994 ), cealaltă ediţie a 
mea, Naşterea la români, Nunta la români, Înmormântarea la români (Saeculum 1. 
0., 200 1 ), trilogie care a fost îngrijită şi reeditată şi de Teofil Teaha, Ioan Şerb şi 
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Ioan llişiu (Grai şi Suflet - Cultura Naţională, 1995), o altă ediţie a mea, Tradiţii 
poporane române din Bucovina (Universal Dalsi, 2000), că ediţiile Antoanetei 
Olteanu, Mitologie românească şi Botanică populară au apărut, ambele în 2000, la 
Editura Paidea, că Legendele Maicii Domnului, ediţie de Ileana Benga şi Bogdan 
Neagota, a apărut la Cluj ,  că, în fine, Descântece populare române, vrăji, farmece 
şi desfaceri a apărut, Iară îngrij itor declarat, la Editura Coresi ( 1996) - s-au 
epuizat, se impune ca pe viitor, sperăm nu prea îndepărtat, opera esenţială a lui 
Marian să fie restituită într-o formulă editorială (îngrijirea textului) şi grafică 
unitare, în mai multe volume. 

Ich babe sieben Biicher 
von Simion Florea Marian neu veroffentlicht • 

(Zusanune�assung) 

Nach 1990 wurde das Lebenswerk des Bukowiner Ethnologen Simion Florea Marian zum 
Thema ei nes umfangreichen Programrns von NeuverMfentlichungen unter der Leitung des Bukarester 
Redakteurs und Herausgebers Iordan Datcu. 

In seinem Artikel Ich habe sieben Biicher von Simion Florea Marian neu veroffentlichJ, 
bestătigt Iordan Datcu, dass seine Vorliebe filr Simion Florea Marians Werke durch ihre Bedeutung 
bedingt wurde. Deren Wert wurde auch von den Zeitgenossen des gelehrten Pfarrers und 
Volkskundlers lobend anerkannt, wie z. B. von Artur Gorovei, B. P. Haşdeu, Sextil Puşcariu, Nicolae 
Iorga oder Garabet Ibrăileanu. 

Folgende Werke wurden neu verOffentlicht: Sărbătorile la români [Die Feste bei den Rumănen] 
(1994); die Trilogie Naşterea la români, Nunta la români, fnmormâJilarea la români (Saeculum Verlag, 
2001 ,  die Standardwerke liber Geburt, Heirat und Beerdigung bei den Rumănen); Tradiţii poporane 
române din Bucovina [Rumănisches Volksbrauchtum in der Bukowina] (2000); Legende istorice din 
Bucovina [Geschichts1egenden aus der Bukowina] (2000). Dabei hat Iordan Datcu die Erstausgaben als 
Vorlagen verwendet und den heutigen Lesern die Texte des Verfassers angeboten, insbesonders im Falle 
der auch 1981 herausgegebenen Edition des Buches Legende istorice din Bucovina [Geschichtslegenden 
aus der Bukowina], das aber darnals der Zensur unterworfen war und mit einem vl:>llig kornpromittierten 
Text und ohne die Original titei erschienen ist. 

Die Forschungsarbeit des Herausgebers, der dartlber in dieser Studie schreibt, war mUhselig 
und betraf u.a. die Kollation der von S. F1. Marian im Buch Sărbătorile la români [Die Feste bei den 
Rurnănen] verwendeten Zitate, die Korrektur der Fehler in der Erstausgabe, die der Autor selbst in 
einer Druckfehlerliste prl!sentiert, die Aktualisierung der Rechtschreibung usw. 

Infolge der enthusiastischer Reaktion der Fachkritik drUckt der Herausgeber seine Hoffnung 
aus, dass in einer nicht sehr weit entfernten Zukunft das Lebenswerk des Volkskundlers Simion 
Florea Marian in Fonn einer einheitlichen Ausgabe und entsprechender Graphik erscheinen wird. 

• Traducere: Ştetlnita-Mihaela Ungureanu. 
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"DE PLĂMĂDIT INIMILE" - O  CULEGERE INEDITĂ 
DE FOLCLOR MEDICAL DIN BUCOVINA 

ELENA PASCANIUC 

În Fondul de manuscrise al Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei 
(astăzi, Institutul ,,Bucovina") a fost înregistrată ca donaţie, în data de 22 decembrie 
2005, colecţia-manuscris de folclor medical a doctorului Vasile S. Cârdei: 26 de 
mape - majoritatea cu documente referitoare la folclorul medical din Bucovina 
( descântece, leacuri şi practici tradiţionale de vindecare), câteva conţinând şi folclor 
literar (cântece de dragoste, de jale, strigături, bocete) - în care sunt adunate peste 
900 de fişe cu texte populare, scrise de mână, culese între anii 1960 şi 1980 de pe 
Valea Sucevei (Bilca, Putna, Vicovu de Jos şi de Sus, Horodnic, Suceviţa, Marginea, 
Voitinel, Pojorâta, Preoteşti) şi din unele localităţi din Botoşani. 

Vasile S.  Cârdei s-a născut la 30 ianuarie 1921 ,  în satul Bilca, în familia lui 
Silvestru şi a Ecaterinei Cârdei (născută Irimescu). A urmat primii ani de şcoală în 
satul natal, iar în 1937 s-a înscris în clasa a III-a la Liceul , ,Eudoxiu Hurmuzachi" 

din Rădăuţi, de unde a obţinut Diploma de bacalaureat, în 1942. În toamna 
aceluiaşi an, s-a înscris la Facultatea de Medicină din Iaşi. Cu puţin timp înainte de 
susţinerea examenului de licenţă, la 1 5  mai 1948, a avut loc la Iaşi ceea ce Vasile 
Cârdei numeşte1 

"Noaptea Sf. Bartolomeu în România": arestarea a 1 500 de 
studenţi. A fost arestat şi el la 24 iulie 1948, în Bucureşti, unde fugise pentru a se 
ascunde de Securitate. În 21  februarie 1949, a fost condamnat la opt ani de 
închisoare, sub acuzaţia de uneltire împotriva statului. A stat închis la Suceava, 
Aiud, în lagărele de muncă de la Cemavodă şi Coasta Galeş, în Peninsulă şi a avut 
domiciliu obligatoriu în Bărăgan (iulie 1954 - septembrie 1 955).  După eliberare, în 
1 955, a obţinut l icenţa în medicină. A revenit ca medic în satul natal, de unde a fost 
mutat apoi în Frătăuţii-Vechi şi în Rădăuţi. 

În 197 1 ,  când se împlineau 100 de ani de la întemeierea primei şcoli din Bilca, 
Vasile Cârdei a omagiat acest moment în calitate de coautor al monografiei satului 
Bilca, pe coperta volumului2 figurând şi numele criticului literar George Muntean, 

1 Vasile S. Cârdei,  Visuri şi temniţe. Memorii ,  Câmpulung, Biblioteca "Mioriţa", 2006, p. 6 1 .  
2 George Muntean, Vasile Cârdei, Bilca, o aşezare pe Valea Sucevei. Privire istorică, Suceava, 

Centrul Judeţean al Creaţiei Populare, 197 1 .  

Analele Bucovinei, XIV, 2 ,  p .  619-629, Bucureşti, 2007 
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care a publicat aici folclor local. Lui Vasile Cârdei i se datorează studiile despre 
istoria comunei, istoria învăţământului, problema sanitară şi istoria vieţii materiale a 
tăranului din Bilca. · 

Preocupările lui Vasile Cârdei pentru lumea satului nu s-au oprit numai aici. 
În memorii, el scrie: "Şi fiindcă mi se deschisese pofta de documentare, am 
continuat să adun folclorul medical de pe Valea Sucevei, să întocmesc un fişier 
pentru un dicţionar de termeni medicali de medicină populară, material de 
medicină populară, toate adunate pentru a fi fructificate cândva, de cineva. Sunt 
obiceiuri şi tradiţii care încep să dispară, peste ani vor rămâne doar ca material de 
documentare, noua civilizaţie şi modernismul [ . . . ] au răvăşit cultura noastră 
populară"3• 

Această "poftă de documentare" s-a materializat, în timp, în bogata colecţie 
deja amintită. Interesul pentru medicina şi terapeutica populară ar putea fi înţeles 
ca o curiozitate a medicului faţă de modul empiric de abordare şi tratare a suferinţei 
şi bolilor în mediul rural, într-o perioadă în care medicina modernă era încă la 
început în satul românesc. Mulţi dintre pacienţi îi vor fi fost şi informatori. Dar 
prezenţa pieselor de folclor literar, culese personal, ca şi a celor transcrise din 
culegerea de Descântece poporane române a lui S.Fl. Marian, este dovadă şi a 
interesului mai larg vis-a-vis de atitudinea spirituală a ţăranului tradiţional în faţa 
durerii, vis-a-vis de modul estetic în care acesta a căutat - prin cuvântul investit cu 
valenţe magice, purificatoare, prin practici magice, simboluri etc. - să-şi redobân
dească starea de bine. 

Îndreptându-şi atenţia către experienţa terapeutică empirică, medicul Vasile 
Cârdei observă că, în procesul de vindecare, practicile taumaturgice solicitau 
participarea bolnavului, mobilizarea psihicului său până la aducerea în stare de 
transă chiar. Practicile "erau însoţite de cuvinte, frânturi de frază sau versuri care, 
spuse sacadat şi insinuant, produceau o stare lăuntrică ce putea apoi influenţa 
asupra reordonării unilaterale a forţelor psihice în direcţia voită. [ . . . ] Fiind expresii 
ale unei mari fantezii, asociind produse ale mediului ambiant cu felurite fantasme, 
acestea au sfârşit prin a se constitui în fragmente lirice, câteodată de impresionantă 
frumuseţe'>'�. 

Astfel perceput, descântecul este plasat undeva între psihologie şi estetică. La 
începutul mileniului trei, profesorul şi cercetătorul ieşean Petru Ursache afirma 
mult mai categoric: "Viitorul cercetării descântecului îl constituie psihanaliza"5• 

De altfel, cercetarea descântecelor a debutat în spaţiul românesc, din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea şi are o tradiţie prestigioasă. Curentul romantic a 
deschis zorii unei noi ştiinţe a poporului, folcloristica. Ea accentuează şi interesul 
pentru documentul etnoiatric. La jumătatea secolului al XIX-lea, B .P. Hasdeu a 

3 Vasile S. Cârdei, Visuri şi temniţe. Memorii, p. 194. 
4 George Muntean, Vasile Cârdei, op. cit. , p. 63. 
5 Petru Ursache, Descântec şi psihanaliză, în "Convorbiri literare", Iaşi, serie nouă, anul V, 

nr. 1 1  (59), noiembrie 2000, p. 33. 
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publicat un descântec de ursită, iar revista ieşeană "Săptămâna", câteva texte de 
vrăji .  Este momentul pe care Silvia Ciubotaru îl defineşte drept începutul 

"abordării estetice" a descântecului ca specie folclorică. 
Chestionarele lui Hasdeu, din 1878 şi 188411 885 aveau între obiective şi 

culegerea de descântece şi vrăj i, pentru o cercetare comparativă. Moses Gaster 
include şi el, în volumul Literatura populară română ( 1883), texte de magie 
populară, având meritul că a stabilit structura celui mai răspândit tip de descântec. 
S.Fl. Marian tipăreşte Descântece poporane române ( 1 886) şi Vrăji, farmece şi 
desfaceri ( 1893), iar cercetătoarea ieşeană arată că el "subliniază, cel dintâi în 
literatura noastră de specialitate, importanţa descântecelor pentru lingvistică, 
etnomedicină, mitologie, istorie, identitate naţională şi religie", recomandând 
totodată intelectualilor români "de a nu condamna la uitare şi necunoaştere 
descântecele şi farmecele"6. Lor le-au urmat Mihai Canianu, Gr. Grigoriu-Rigo, 
Tudor Pamfile, Artur Gorovei, cu remarcabilul său studiu monografie Descântecele 
românilor ( 193 1 ), Ştefania Cristescu-Golopenţia, Petre V. Ştefănucă, LA. Candrea. 
Pentru a doua jumătate a secolului al XX-lea, Silvia Ciubotaru consideră "cea mai 
importantă culegere de descântece, reprezentativă pentru ţinutul dintre Carpaţi şi 
Prut" monografia alcătuită de Lucia Cireş şi Lucia Berdan, Descântece din 
Moldova ( 1982); mai menţionează lucrări semnate de Radu Răut şi Cati Motea, pe 
aceasta, pentru "investigaţiile folclorice de ultimă oră ( 1997-2000) efectuate în 
sudul Moldovei". Sunt amintite studiile unor renumiţi lingvişti şi etnologi români, 
care s-au aplecat asupra structurilor magica-metaforice ale descântecelor şi asupra 
terminologiei magice populare: Ovid Densusianu (Limba descântecelor, 1933-
1934), Mircea Eliade (Le culte de la mandragore en Roumanie, 1938), Ovidiu 
Papadima (Descântecul. Structura lui artistică, 1968), Traian Herseni (Literatură 
şi magie, 1976), Alexandru Rosetti (Limba descântecelor româneşti, 1975), Mihai 
Pop şi Pavel Ruxăndoiu (Folclor literar românesc, 1978) şi mai tinerii Nicoleta 
Coatu (Structuri magice tradiţionale, 1998), Camelia Burghele (În numele magiei 
terapeutice, 2000), Maria Purdela-Sitaru (Etnomedicină lingvistică, 1999) şi 
Valeriu Bălteanu (Terminologia magică populară românească, 2000). 

Se poate observa că şi în ultimii ani, culegerile şi, mai ales, studiile dedicate 
descântecului, în plan mondial, dar şi în România, au cunoscut o nouă amploare, 
datorată - după cum afirmă Petru Ursache - atât interesului şi accentului prioritar 
pus de antropologia mondială recentă pe comportamentul magic, cât şi "credinţei 
difuze în valoarea terapeutică a acestei poezii şi practici magice"7, credinţă ce poate 
fi încă întâlnită în psihologia omului contemporan. 

Medicina populară românească a dezvoltat un întreg arsenal de practici 
empirice şi magice, de gesturi mistice de care erau răspunzători: descântătoarele, 
fermecătoarele, moaşele, vindecătorii, vrăjitorii, vracii, iar mai târziu, doftorii şi 

6 Silvia Ciubotaru, Folclorul medical din Moldova. Tipologie şi corpus de texte, Iaşi, Editura 
Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza", 2005, p. 2 1 .  

7 Petru Ursache, an. cit. , p .  33. 
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bărbierii-chirurgi. Locul unde se îngrijeau bolnavii era casa/gospodăria suferindului, 
cu preferinţă pentru anumite spaţii consacrate, în funcţie de boala ce trebuia 
învinsă: vatra, cuptorul sau spaţii de trecere (pragul, fereastra, pe pământ etc.) dar 
apar menţionate şi templele dedicate zeilor-medici (asclepion-ul din Barboşi, sudul 
Moldovei), sau lăcaşurile de cult ridicate în cinstea sfinţilor vindecători. La fel ca 
în Europa, înmulţirea maladiilor, epidemiile de ciumă şi holeră, au determinat 
apariţia primelor centre de asistenţă medicală pe lângă mănăstiri. Aici, vindecătorii 
erau călugării care utilizau în procesul terapeutic obiectele de cult creştin. Silvia 
Ciubotaru face, însă, observaţia: "Puţin şcoliţi, ei veneau însă în această meserie cu 
moştenirea bogată în practici empirice a părinţilor, megieşilor şi străbunilor lor. La 
aceasta adăugau toate rugăciunile şi slujbele creştinismului ortodox. În ajutorul lor 
se aflau mai totdeauna câteva bătrâne iertate, «[ . . . ] cu formule de leacuri 
mântuitoare, păstrate prin tradiţie din generaţie în generaţie, cu superstiţii şi 
practici superstiţioase, cu descântece şi vrăjitorih)"8• 

Primul spital din Moldova a fost înfiinţat de mitropolitul Anastasie Crimca, 
în 1602, în bisericuţa-bolniţă a mănăstirii Dragomirna. Tot lui i-au datorat săracii 
din târgui Suceava un alt aşezământ spitalicesc, ridicat la 1620. Dar încercările de a 
elimina din actul vindecării practicile magice, chiar sub ameninţarea anatemei - ca 
în Sinopsis-ul tipărit în 1757, la Iaşi ("cine crede în visuri şi în farmece şi în vrăji şi 
în advare şi în baiere şi într-alte, acela este rarădelege"), ori a judecăţii vornicului 
(cum s-a întâmplat la Câmpulung Moldovenesc, la 176 1 )  -, au eşuat. Ca o dovadă 
a supravieţuirii acestora, dar şi a felului cum erau transmise, Silvia Ciubotaru 
menţionează şi un calendar manuscris din anii 1785-1798, al familiei Tabără din 
Bucovina, în care există rubricile: Lunile cu zodiile şi doftoriile lor, Unsori pentru 
neputinţele omeneşti cum să să facă, Doftoriile pentru cai şi alte dobitoace, şi din 
care transcrie un descântec pentru muşcătura de şarpe, cu observaţia: "se 
recomanda, la fel ca în prezent, un descântec făcut cu trei mlădiţe verzi, muiate în 
apă neîncepută". 

La polul opus poziţiei adoptate de biserică faţă de folclorul medical se 
situează, la începutul secolului al XIX-lea, atitudinea primului medic moldovean cu 
pregătire universitară la Budapesta, Costache Vârnav, care, prin teza lui de 
doctorat, Rudimentum physiographiae Moldaviae ( 1 836), "aduce un omagiu 
anonimi lor lecuitori de la ţară". 

În ceea ce priveşte raportul dintre medicina tradiţională şi cea cultă, Silvia 
Ciubotaru, în lucrarea amintită, menţionează reticenţa, chiar dispreţul cu care 
primele generaţii de medici români au privit "credinţele deşarte" din popor. 

Nu este cazul cazul medicului Vasile Cârdei. Dedicându-se culegerii 
descântecului, el se situează în tradiţia lui S. Fl. Marian, iar textele numeroase pe 
care le înregistrează ar putea fi o dovadă că, spre sfârşitul secolului XX, pe Valea 
Sucevei, descântecul se găsea, încă, în repertoriul activ. 

8 Silvia Ciubotaru, op. cit. , p. 13 .  
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Aşa cum observă şi Silvia Ciubotaru, în Folclorul medical din Moldova, 
permanenta medicinei empirice pare să fie asigurată de eficienţa dovedită a 
intervenţiilor lecuitoarelor de la sate în tratarea bubelor şi în cazul accidentelor 
domestice (din timpul activităţilor agrare, gospodăreşti, de creştere a vitelor), în 
care economia gestului magic este maximă. Bolile tratate prin remedii terapeutice 
populare (băile aromatice, antipiretice, cataplasme cu mixturi de plante, ceaiuri le, 
fumigaţiile, irurile etc.) sunt încă îndepărtate prin administrarea concomitentă a 
leacului şi descântecului potrivit. 

În cazul bolilor psihogene (deochi, speriat, boala copiilor/epilepsia, samca, 
baghiţa şi altele), în apariţia cărora se crede că sunt antrenate forţele malefice (iele, 
ştime, duhuri rele, oameni cu ochi răi), doar practicile magice de exorcizare au 
putere. În prepararea remediilor terapeutice empirice nu lipsesc: apa, lutul, sarea, 
argintul, aurul, uneltele din fier, focul, mierea, grâul, făina de grâu (aluatul), 
porumbul, usturoiul, feriga, busuiocul, sânzienele ş.a. În funcţie de situaţie şi de 
gravitatea ei, descântecul are un anume ritm de rostire, care contribuie fie la 
calmarea, fie la mobilizarea suferindului. Tempo, cadenţă, număr de rostiri - de 
regulă, 3 -, un nucleu arhaic, prezenţa motivului imposibilităţilor, toate sunt 
armonizate în descântec, pentru a-1 vindeca pe descântat. Structura reprezentativă 
descântecului românesc "cuprinde impactul maladiv al omului, care întâlneşte în 
drum cumplitele arătări nocive, jeluirea bolnavului, intervenţia divinităţii 
taumaturgice (a Maicii Domnului, în majoritatea cazurilor), acţiunea vindecătoare 
şi întoarcerea la stadiul de puritate iniţială"9• 

Materialul folcloric adunat de medicul Vasile Cârdei în cele 26 de mape este 
ordonat tipologie de culegător, astfel : descântece de dragoste (mapa conţine 13 file 
cu texte), descântece pentru duşmănie (mapa însumează 21 de file cu texte), 
descântece pentru boli umane (mapă conţinând 24 de file cu texte), descântece pentru 
animale (mapă conţinând 44 de file cu texte), descântece de obrintit (mapă conţinând 
9 file cu texte), descântece de junghiu (mapă cu 7 file cu texte), descântece pentru 
răni (mapa conţine 2 file cu texte), descântece de albeaţă/boli de ochi (mapă cu 18  
file cu  texte), descântece de urcior (mapă cu  4 file cu  texte), descântece de  orbalţ 
(mapă cu 20 de file cu texte), descântece de deochi (mapă cu 60 de file cu texte), 
descântece de isdat (mapă cu 5 file cu texte), descântece pentru boli de piele (mapă 
cu 12 file cu texte), descântece de muşcături de şarpe, helge (mapă cu 24 de file cu 
texte), descântece de gâlci (mapă cu 27 de file cu texte), descântece pentru boli 
contagioase (mapă cu 6 file cu texte), descântece de speriat şi nervi (mapă cu 45 de 
file cu texte), descântece de rujă (mapă cu 33 de file cu texte), descântece de beşică 
(mapă cu 45 de file cu texte), descântece pentru unele boli la copii (mapă cu 9 file cu 
texte), descântece diverse (mapă cu 28 de file cu texte), dicţionar de medicină 
populară (mapă conţinând 1 88 de fişe cu termeni ordonaţi alfabetic şi un Descântec 
pentru vaci când se bolohănesc), medicină populară (mapă cu 196 de fişe cu termeni 

9 Ibidem, p. 89. 
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ordonaţi alfabetic), folclor literar (mapă cu 55 de file cu texte). O mapă cu 33 de file 
poartă menţiunea Din Simeon Florea Marian - şi cuprinde texte extrase din volumul 
Descântece poporane române, iar altă mapă, inscripţionată Diverse, conţine 6 file cu 
numele infonnatorilor din diverse sate. 

Cu puţine excepţii, descântecele sunt transcrise literar; pentru unele, 
culegătorul indică, mai sumar sau mai detaliat, şi practica magică aferentă. La 
finalul descântecului se indică numai localitatea de unde a fost cules, rară an, rară 
numele informatorului (o scădere de ordin tehnic a culegerii). 

Din colecţia lui Vasile Cârdei, publicăm aici, pentru început, descântecele de 
dragoste, două descântece de ursită şi câteva descântece pentru duşmănie. 

Titlul acestui articol, ,,De plămădit inimile", l-am preluat dintr-un descântec 
de dragoste. 

A. Descântece de dragoste 

1 .  Descântec de plămădit inimile 

"Cioc, boc, 1 Cioc, boc ! 1 Ce ciocăneşte? 1 Ce bocăneşte? 1 [Nu ciocănesc] , 1 
Nu bocănesc, 1 Inima lui N . . .  plămădesc, 1 Cum se plămădeşte fagurele de miere, 1 
Cum se plămădeşte aluatul în căpistere, 1 Cum se plămădeşte merele în măr, 1 Cum 
se plămădeşte perele în păr, 1 Cum se plămădeşte varza în grădină, 1 Cum se 
plămădeşte oul în găină, 1 Cum se plămădeşte inima lui. . .  1 Să rărnâie curat, 1 Să 
rărnâie luminat, 1 Cum Dumnezeu l-a lăsat". (Putna) 

2. Descântec de plămădirea inimii 

Mama copilului ia albia în care face pâine, se aşază în pragul uşii, afară, şi 
cheamă un copil, care dă fuga pe după casă şi vine la masă şi zice aşa: 

"- Ce ciocăneşti acolo, babo?" 

Iar baba răspunde: 

"- Ciocănesc, bocănesc, inima lui N . . .  plămădesc". (zice aşa de 3 ori). 
Pe urmă se dă copilului, pe nemâncate, opt muguri culeşi din 8 feluri de 

pomi, cu miere sau dulceaţă. (Putna) 

3. Descântec de dragoste 

(Facerea cu brâul) 

"Lună, lună, 1 vârgolună, 1 tu eşti mândră şi frumoasă, 1 eşti a nopţilor crăiasă, 1 
tu cal ai 1 dar frâu n-ai. 1 Iacă-ţi dau eu brâul meu 1 Şi dă frâu calului tău 1 Să mergi 
după ursitul meu. 1 De-a fi de la noi din sat, 1 De-a fi din celălalt sat, 1 De-a fi din al 
treilea sat, 1 Sau din al nouălea sat, 1 Nu-i da stare 1 Şi alinare. 1 Să nu mai poată 
dormi, 1 Să nu mai poată odihni, 1 La mine până n-o veni". 
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După ce-a descins brâul, îl spânzură de creanga unui copac din ogradă şi, 
pornind să se culce, zice: "Eu mă duc 1 Şi mă culc, 1 Tu porneşte, dragă lună . . .  1 
Noapte bună". 

A doua zi, de cu noapte, merge şi-şi ia brâul, cu care se încinge din nou, 
zicând: • .Az-noapte frâu, 1 Acuma brâu 1 Şi-a fost călcat anume norii 1 Să moară 
după el feciorii". 

De aici, îl poartă mereu încins, până la sosirea iarăşi a lui Crai nou. Se face 
aşa de 3 ori, până vine cel drag. (Vicovu de Sus) 

4. Descântec de dragoste 

Tehnică: Fata ia o oală, pe care o aşază pe vatra focului, cu gura în spuză; pe 
fundul oalei pune câţiva cărbuni şi loveşte oala cu o nuia de alun, zicând: 

"Eu nu-nvârt aici ulcica 1 Şi nici n-am întors-o 1 Într-adins cu gura-n jos; 1 
Întorc gândul şi cuvântul 1 Şi inima lui . . .  1 De la alte fete la mine, 1 Să-i par din faţă 
cuconiţă 1 Şi din spate păuniţă. 1 Câţi în urmă mi-or [căta] 1 Toţi m-or lauda 1 Cu 
mine-or juca, 1 m-or săruta, 1 de mână mă vor lua 1 şi m-or dezmierda". 

Rosteşte descântecul de trei ori, ia oala şi merge la poartă şi trântind-o de 
pământ, zice: "Aşa să se rarâme 1 Inimile după mine". (Vicovu de Sus) 

5 .  Descântec de dragoste 

(Apă de dragoste) 
Tehnică: Fata aduce, într-o oală nouă, apă cu rouă, pune apoi o pană de păun 

şi un ban de argint, legate cu ftr roşu de mătasă. Înmuind în apă pana de păun 
legată cu argintul, spune: 

,,Apă sfântă şi curată, 1 Cum ai spălat nu o dată 1 Bolovanii de rugină 1 Şi 
malurile de tină, 1 Aşa să mă curăţeşti, 1 Aşa să mă limpezeşti 1 Şi pe mine 1 De 
toate metehnele 1 Şi de toate relele, 1 Să rămân curată 1 Şi luminată 1 Ca argintul 
strecurat 1 Şi ca aurul curat". 

Se spune de trei ori, apoi se continuă: 
,,Duminică de dimineaţă, 1 Din aşternut m-am sculat 1 Pe faţă că m-am spălat, 1 

Frumos că m-am pieptănat, 1 Curăţe! m-am îmbrăcat, 1 Pe cal sprinten, graur, am 
încălecat, 1 Bucium de argint curat 1 În mâna dreaptă am luat, 1 Prin sat că am 
alergat, 1 Tot buciumând şi trâmbiţând. 1 Câţi au auzit, 1 Cu toţi s-au grăbit, 1 Toţi 
au alergat 1 Şi au întrebat: 1 "Cine vine buciumând 1 Şi trâmbiţând? 1 Ce-mpărat? 1 
Ce-mpărăteasă? 1 Ce crai, ce crăiasă?" 1 - "Nu-i împărat, 1 Nu-i împărăteasă, 1 nu-i 
crai, nu-i crăiasă! 1 E N . . . .  cea frumoasă, 1 decât toate mai aleasă. 1 Cine m-a văzut, 
m-a plăcut 1 şi m-a îndrăgit, 1 ca de pâne s-a săturat, 1 ca de vin s-a îmbătat! 1 Tot 
ce-a fost flăcăi în sat, 1 după mine s-au luat. 1 Cum îi păunul mai ales 1 dintre toate 
păsările, 1 aşa să ftu şi eu aleasă 1 dintre toate fetele. 1 Cum îi argintul mai ales 1 din 
aramă, 1 aşa să ftu eu între fete 1 mai de seamă. 1 Cum îi mătasea mai aleasă 1 şi 
vederoasă, 1 oiu să ftu eu de acuma 1 dintre fete, cea mai frumoasă". 
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Se rosteşte de trei ori, apoi [fata] se spală cu apa pe tot trupul, iar pana de 
păun o împunge în cosiţă şi banul îl pune într-o batistă, sub brâu. (Vicovu de Sus) 

6. Descântec de dragoste 

"0 stea drăgostea, / Două stele drăgostele, / Trei stele drăgostele, / Nu staţi, / 
Nu dormiţi, 1 Şi prin lume vă porniţi 1 Dragostele să mi le strângeţi 1 Şi-n apşoară 
să-mi puneţi 1 De la boeri, 1 De la cucoane, 1 De la preoţi, 1 De la preotese, 1 De la 
miri, 1 De la mirese, 1 Toate să mi le strângeţi 1 Şi-n apşoară să-mi puneţi 1 
Dimineaţa când m-oi scula 1 Şi cu apă m-oi spăla 1 Şi-n lume când voi ieşi 1 Fruntea 
fetelor voi fi". (Bilca) 

7. Descântec de dragoste 

Tehnică: Se spune dimineaţa, la soare. 

"Răsari, soare, frăţioare, 1 cu 12 răzioare! 1 Nu răsări nici pe codri, nici pe 
munţi ! 1 Răsari pe cinstea mea, 1 pe onoarea mea. 1 Cât eşti tu de frumos, 1 de 
luminos, 1 de drăgăstos, 1 aşa să fiu şi eu de frumoasă, 1 de drăgăstoasă, 1 decât toată 
lumea mai frumoasă. 1 Răsari, soare, frăţioare, 1 cu 12 răzioare! 1 Zece ţineţi-le ţie 1 
şi două dă-mi-le mie. 1 Dă-mi-le mie în faţă, 1 Să mă ţie toată lumea în braţă". 
(Bile a) 

8. Descântec de dragoste 

Tehnică: se spune la fântână sau izvor. 

"Bună dimineaţa, 1 Bună dimineaţa, apă curgătoare ! 1 Mulţumesc N . . .  1 Eu 
te-aş ruga: 1 Cum ai spalat toate pietrele 1 De pământ şi de nisip, 1 Aşa s-o curăţi pe 
N . . .  1 De cele rele şi urâte! 1 Bună dimineaţa 1 Vişină înflorită 1 Cu aur aurită 1 Şi 
cu miere îndulcită. 1 Încotro N . . .  se întorcea 1 Dragoste le le strângea. 1 C-o fi ori de 
la răsărit, 1 Ori de la apus sau miazănoapte 1 Să vie partea ei de pe câmpuri 1 De pe 
văi, din oraş 1 Din sate înstrăinate". (Gălăneşti) 

9. Des cântec de măritat 

"Bună dimineaţa, lină fântână! 1 Mulţumesc dumitale, fată bătrână!  1 Şezi! 1 
N-am venit să şed. 1 Vin să-mi dai hainele tale, 1 Să mă speli cu apă întoarsă 1 Să 
par băieţilor frumoasă, 1 Să plac dănacilor, 1 Ca laptele pruncilor. 1 Să plac 
bărbaţilor 1 Ca berea boierilor. 1 Să fiu ca soarele când răsare, 1 Ca vişinul când e în 
floare, 1 Ca un păun pestriţat, 1 De lume lăudat. 1 Mă uitai către soare-răsare 1 Şi 
văzui nouă cazane 1 Cu nouă cuptoare. 1 În cazane fierbea 1 Carnea scrisei mele, 1 A 
ursitei mele 1 De la ursitoare lăsată 1 De la Dumnezeu dată. 1 O fierbea, 1 O chinuia, 
1 O întorcea, 1 Zor îi da, 1 Până ce pe N . . .  o zărea 1 Şi până la N . . .  o pornea. 1 Şi 
cum o vedea, 1 De la el nu mai pleca 1 Până nu-l înţepa 1 Şi pe el îl lua". (Putna) 
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B. Descântece de ursită 

1 .  Descântec de ursită 

"Auroi,  bujoroi, 1 Cum ai venit înarmat 1 Şi-ai pus-o pe N . . . în pat, 1 Cu 
cuţitu' te-oi tăia 1 Cu mătura te-oi mătura, 1 Cu fusu' te-oi sfârâi 1 Şi-n Carpaţi te-oi 
azvârli 1 Şi-acolo vei locui". (Bilca) 

2. Descântec de ursită 

"Brâu, brâuşorul meu, 1 Eu te învârtesc, tu nu te învârti, 1 Eu mă culc şi m-oi 
hodini, 1 Da' tu fă-te un şarpe laur balaur, 1 Cu solzii de aur, 1 Cu 99 de picioare 
alergătoare, 1 Cu 99 de guri muşcătoare, 1 Şi te du şi mi-1 adă pe ursitul meu 1 Ursat 
de la Dumnezeu sfântu' dat. 1 De unde-a fi, Elin 29 de sate 1 Şi din 29 de ţări; 1 Unde 
1-îi găsi, de-acolo adă-mi-1 / Peste păduri îară vină, 1 Peste sat îară ruşine 1 Peste 
ape îară vaduri, 1 Peste gard îară zaplazuri. 1 Buhneşte-1, trăsneşte-1 1 Şi la mine 
pomeşte-1, 1 În vis să-1 visez 1 Şi aievea să-I văd". (Vicovu de Jos) 

C. Descântece pentru duşmănie 

1 .  Des cântec de fapt 

"Apă mândră, curgătoare, 1 Cum speli malurile şi prundurile 1 De tină şi 
rugină, 1 Curăţă-mă şi pe mine de ură, 1 De făcătură, 1 Să miargă pe capul cui mi-o 
dat 1 Eu să rămân curat". (Ciobâcă Verona, Arbore) 

2. Descântec de pocitură 

"Păsărică dalbă, 1 Cu aripa albă, 1 Din chiatrî ai creascut, 1 Cu nourii ti-ai 
batut. 1 Tri chicaturi din tini-o chicat: 1 Una di lapti, 1 Una di vin 1 Şî una di venin. 1 
Cial ci-o băut apî s-o saturat, 1 Cial ci-o băut vin s-o imbatat. 1 Aşa sî chiarî 
pocitura din pociturî. 1 Pînî-ntr-o clipă sî cie leacu 1 Şi sî ramâi ca pomu-nflorit". 
(Arbore) 

3. Descântec de duşman 

"Aceluia ce-mi vrea mia mai rău 1 Eu îi dau pâne şi sare, 1 Dumnezeu să-i 
deie grijă nouă 1 Şi bini piste bini 1 Sî uiti di mini". 

În timp ce se descântă, fie se aruncă cu pâine în cele patru zări : răsărit, soare
apune, miază-zi, miază-noapte, fie când faci mămăligă iei din ea neîncepută şi 
arunci în jos de casă, în sus de casă, la miază-zi şi la miază-noapte. (Bilca) 
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4. Vrajă de potolirea duşmanilor 

"Tu, moş areş 1 Ai să ieşi. 1 Dar n-ai să ieşi tu 1 Ci să iasă băieţii tăi, 1 Să-i 
faci slujitorii mei. 1 Să te ducă la judecătorie, 1 Toate să le îmblânzească, 1 Să le 
potolească, 1 Să le spărgăluiască. 1 Că dacă slujba mi-oi face-o, 1 Eu ţie ţi-oi da 1 Un 
cal înfrânat 1 Cum e bun de-ncălecat. 1 Eu ţie ţi-oi mai da 1 Încă şi ce mi-i mai cere 1 
Numai fă ce-ţi stă-o putere". 

Notă: Se ia un ou şi, după ce se leagă cu o aţă peste vârf şi mij loc, se 
îngroapă în bălegar, unde se lasă îngropat 3 zile. În a treia zi, seara, vrăjitoarea 
merge la locul respectiv, vrăjeşte oul spunând cele de mai sus, apoi dezgroapă oul 
şi-l aruncă într-o fântână, pentru ca bând lumea din apă să amuţească şi să tacă. 
Când se aruncă oul în fântână, se zice: 

"Şi tu, ucigaşe, pe N . . .  să-l amuţeşti, 1 Să-I tonteşti, să-l zăpăceşti, 1 Să nu 
mai aibă limba ridicată 1 Şi gura căscată asupra lui N . . .  1 Să-l vorbească 1 Şi să-l 
grăiască de rău". (Gălăneşti) · 

5. Descântec de desfăcut 

"Cine ţi-o făcut cu una, 1 Eu am desfăcut cu două 1 Cu apă de la două pâraie. 1 
Cum fuge apa la vale, 1 Aşa să fugă boala de la mine îndata mare. 1 Ne-ai făcut ce 
ne-ai făcut, 1 Eu înapoi am desfăcut. 1 Tu ne-ai făcut cu una 1 Eu le-am desfăcut cu 
două 1 Şi cu a mele cu amândouă. 1 Şi în crucile drumului le-am dat 1 Şi pe capul 
tău 1 Ce ne-ai făcut, s-o întumat. 1 Descântecu' de la mine 1 Şi de la bunul 
Dumnezeu 1 Că te-am descântat eu. 1 Şi cu apa asta când te-i spăla, 1 Să mergi la 10 
doctori, nu ţi-or ajuta. 1 Când cu apa asta te-i spăla 1 Că mânurile ţi-or seca 1 Şi 
ochii ţi-or crapa 1 Şi pe capul celui ce ne-a făcut 1 Rău' las să se întoarcă, 1 Să-i 
crape ochii 1 Şi să-i sece mânurile". (Arbore) 

6. Descântec de ură 

"Lumină, luminată 1 De Dumnezeu lăsată, 1 Vino-o casa mea, 1 În ograda 
mea, 1 În livada mea 1 Şi ia [din] casă şi ocara şi ura 1 Şi-o du în codru pustiu, 1 De 
dânsa să nu mai ştiu". (Vicovu de Jos) 

"Zum Heil der Seele" - eine nene Folkloresammlung 
mit Themen aus dem Medizinbereich • 

(Zusammenfassung) 

Unter einem Titei, den wir den Versen eines Zauberspruchs entnommen haben, verOffentlichen 
wir. hier einen kleinen Teil aus einer "ărztlichen" Folkloresammlung des Arztes Vasile S. Cârdei, die 

• Traducere: Ştetăniţa-Mihaela Ungureanu. 
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sich als Schenkung im Manuskriptenfond des Zentrums fUr Bukowina-Studien seit dem 22. Dezember 
2005 befindet. 

Die Samrnlung enthălt 26 Akten mit folkloristischen Dokumenten, die meisten liber die 

"ărztliche" Folklore der Bukowina. Der grosste Teil der Sammlung (i.iber 900 handgeschriebene 
Volkstexte) wurde von Vasile Cârdei in den Jahren 1 96(}-1980 aus den Dărfern am Suczawa-Tal 
(Putna, Vicovu de Jos, Vicovu de Sus, Horodnic, Sucevita. Marginea, Voitinel, Pojorâta, Preoteşti 
usw.) zusammengestellt. Die Sammlung beweist das lnteresse des Verfassers fi.ir die Haltung des 
traditionellen Bauers vor dem Schmerz, dem Băsen und dem Hăsslichen, aber auch vor der 
ăsthetischen Art, in der er - mittels des Wortes mit magischer, rcinigender Wirkung - sein 
Wohlgefi.lhl wieder findet. 

Die "ărztliche" Folkloresammlung von Vasile S. Cârdei beweist noch die Dauerhaftigkeit der 
empirischen Medizin. Der Grund dafl.ir wăre die Wirksarnkeit der Beschwărer in der Behandlung der 
Krankheiten und der Unfallen (wăhrend der landwirtschaftlichen Arbeiten usw.). Ausser den 
therapeutischen Mitteln (aromatische Băder, Antipiretika, Pflanzenmischungen, Tee, Fumigationen) 
werden heute noch fi.lr die Heilung der Krankheiten auch Beschwărungen (Zauberspri.iche) 
verwendet. 
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ŞTIINŢELE NATURII 

HERGHELIA RĂDĂUŢI 
SUB ADMINISTRA ŢIE ROMÂNEASCĂ 

GHEORGHE SCHIPOR, OVIDIU BÂTĂ 

Reactivarea hergheliei Rădăuţi după anul 1918 

Rădăuţeanul Ioan Larionescu, născut la 15 iunie 1885, este al doilea dintre 
cei cinci copii ai soţilor Larionescu, tatăl Ilie şi mama Veronica (născută Ilasciuc). 
După ce a absolvit Şcoala Medie de Agricultură din Cernăuţi, este recrutat, la 

2 octombrie 1905, ca elev cu termen redus pentru prestarea serviciului militar activ, 
în armata austro-ungară. În cadrul armatei, urmează cursurile la Şcoala de Război 
din Viena, promoţia 1907, Academia Agricolă din Viena ( 19 10) şi Institutul de 
Herghelie şi Equitaţie ,,Bruc Holciu" din Viena ( 1912). Spre sfârşitul războiului, la 
1 mai 19 17,  este avansat în gradul de căpitan de cavalerie. Pentru meritele sale, 
este distins cu medalia de bronz pentru virtutea militară şi îndreptăţit să poarte 
Crucea "Karl" pentru trupă, medalia de rănit, precum şi medalia comemorativă 
19 12-19131 . 

Îşi încheie serviciul de ofiţer activ în armata austro-ungară, odată cu 
terminarea războiului. În primăvara anului 19 17, cu ocazia avansării în grad, vine 
în perrnisie acasă la Rădăuţi, prilej cu care constată starea jalnică în care se afla 
Herghelia Rădăuţi. 

,,Plecând 14 zile, în anul 19 17, la Rădăuţi, la părinţii mei - scrie Ioan 
Larionescu -, am constatat că prăsila de cai din Bucovina, care luase înainte de 
război un avânt atât de mare şi cu care mă ocupasem în tot cursul carierei mele de 
ofiţer de cavalerie, era aproape cu desăvârşire nimicită, în urma rechiziţionărilor, 
invaziilor şi evacuărilor. Atât în timpul administraţiei interimare şi mai cu seamă în 
timpul prăbuşirii Austriei, s-au pierdut şi s-au nimicit aproape toate valorile mobile 

1 Arhiva austriacă de Stat - Arhiva de Război - Carnetul nr. 7 491 al ofiţerului de rezervă Ioan 
Larionescu, Arma - cavalerie, Corpul de trupă 8 Roşiori, ultima şarjă a fost căpitan. Adeverinţă cu 
privire la timpul servit, eliberată la 15  iunie 1947, cu nr. 24 802, de către şeful Arhivei de Război, 
Dr. Kraus, arhivar superior de Stat. Traducere, din textul german, de către "tălmaci jurat" Valerian 
Dugan. Documentul, tradus în limba romană, este autentificat la Notar Public dr. Ion Constănceanu 
din Timişoara. 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 63 1-646, Bucureşti, 2007 
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ale administraţiei hergheliei şi s-au înstrăinat cele mai multe acareturi de economie, 

unelte şi maşini de atelier. 

Mare parte din clădirile hergheliei au fost distruse în timpul războiului. 
Dintre edificiile din Rădăuţi, intact a mai rămas manejul. Staţiunea de la Vlădica şi 
poligonul militar de acolo, au fost făcute una cu pământul. Clădirile din secţiile 
Burla, Milişăuţi, Vadul Vlădichii, Brădeţul Nou, Voievodeasa s-au distrus complet, 
iar clădirile din celelalte staţiuni numai în parte"2• 

În această stare se găsea averea Hergheliei Rădăuţi când trupele Diviziei a 8-a 
din Armata română, sub conducerea generalului Iacob Zadik, şi-au făcut intrarea 
triurnfală în Bucovina, eveniment care a marcat începutul restabilirii ordinii. 

În anul 19 1 8, Ioan Larionescu, aflându-se în Austria, a intervenit pe lângă 
Consiliul Naţional Român din Viena, solicitând sprijin pentru a putea readuce în 
ţară cabalinele evacuate în ţările din vest odată cu izbucnirea războiului. În urma 
demersurilor făcute, 1. Larionescu, în conformitate cu plenipotenţa nr. 433, din 
12 martie 19 19, este împuternicit de către Consiliul Naţional Român din Viena, prin 
reprezentantul plenipotenţiar al Guvernului Bucovinei, dr. Tăchiţă Isopescu-Grecul, 
să reprezinte interesele "ţării Bucovina" în problema hergheliei şi a prăsilei de cai3. 

În plenipotenţa menţionată se precizează: 
,,D-1 căpitan Ioan Larionescu este autorizat să vază armăsarii şi iepe de 

prăsilă din depozitele de armăsari şi pepinieriile statului, în care se găsesc în 
prezent, şi să culeagă toate datele referitoare la originea cailor din registre şi 
matricole. 

D-1 căpitan Larionescu se mai autoriză să intre în tratative cu autorităţile în 
drept, în scopul preluării cotelor de armăsari şi iepe ce se cuvin pe seama ţării 
Bucovina din depozitele şi pepinieriile statului şi să stabilească preţul de evaluare 
pentru preluarea cailor. 

În fine, d-1 căpitan Larionescu se mai autoriză să recepţioneze în mod legal 
caii ce se cuvin în numele subsemnatului, reprezentant plenipotenţiar al guvernului 
bucovinean în Viena şi în numele Consiliului Naţional Român din Viena, să-i 
transporte la locul destinat. 

Având în vedere că salvarea materialului de cai de prăsilă din fosta herghelie 
din Rădăuţi este de cea mai mare importanţă, atât din punct de vedere [h]ipologic 
cât şi din punct de vedere special pentru prăsila de cai din Bucovina, rugăm 
respectuos toate autorităţile în drept să binevoiască a da concursul lor d-lui căpitan 
Larionescu, pentru a-şi putea aduce la îndeplinire misiunea sa'.4. 

2 Ioan Larionescu, Herghelia Rădăuţi, extras din "Viata agricolă", nr. 14-15/192 1 ,  Bucureşti, 
Biblioteca Societăţii Agronomilor, 1 921 ,  p. 13 .  

3 Ibidem. 
4 Plenipotenţa nr. 433, din 1 2  martie 1919, emisă pe numele căpitanului Ioan Larionescu, de 

dr. Constantin Isopescui-Grecul, reprezentant plenipotenţiar al Guvernului bucovinean în Consiliul 
Naţional Român din Viena. (Traducere din textul german, de "tălmaci jurat" Leon Silion.) 
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Referitor la achiziţionarea cailor, precizăm faptul că, după prăbuşirea Austro
Ungariei, caii ce au aparţinut Hergheliei Rădăuţi erau vânduţi prin licitaţie publică 
de către o comisie de lichidare din Viena, fie persoanelor fizice, fie unor 
reprezentanţi ai guvernelor Poloniei, Ucrainei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei şi Italiei. 
Acest mod de tranzacţionare al cailor a creat complicaţii pentru partea română, 
reprezentată prin I. Larionescu, deoarece un număr de 58 de armăsari ai fostei 
Herghelii Rădăuţi aparţineau reprezentantului Ucrainei la Viena, care solicita 
pentru aceşti armăsari suma minimă de 1 milion de coroane. 

Până la încasarea sumei negociate, reprezentantul Ucrainei a predat, în 
custodie la Stockerau, efectivul de 58 de armăsari. În acest timp, spre marea 
surprindere a căpitanului Larionescu, se primeşte un comunicat din partea 
Consiliului Naţional Român de la Viena, în care se arăta că Regatul României nu 
este interesat în achiziţionarea cailor şi că efectivul de cai concentrat la Stockerau 
urmează să fie vândut. 

În această situaţie, I. Larionescu, văzându-se singur şi lipsit de ajutor în 
tentativa sa de a repatria caii atât de necesari, este nevoit să se deplaseze la 
Bucureşti şi Cernăuţi spre a aduce la cunoştinţă ministerelor de resort situaţia nou 
creată. În zilele de 7 şi 8 mai 19 19, I. Larionescu intervine şi raportează tuturor 
forurilor în drept despre necesitatea salvării cailor concentraţi lângă Viena, în 
scopul reactivării fostei Herghelii din Rădăuţi. Intervenţia sa a fost încununată de 
succes, datorită interesului manifestat de unii demnitari bucovineni în legătură cu 
această problemă. Astfel, a găsit înţelegere şi sprijin în mod deosebit din partea 
Ministrului Delegat al Bucovinei, Ion Nistor, preşedintelui Consiliului Naţional 
Român, dr. Tăchiţă Isopescu-Grecul, precum şi din partea Secretariatului pentru 
Agricultură şi Domenii din Bucovina, prin reprezentanţii săi la vârf, inginerul 
Filaret Doboş şi inginerul Eugen Motrescu5. 

Guvernul Român a adoptat o atitudine mai reţinută în legătură cu 
achiziţionarea de cai pentru Bucovina, intenţia fiind aceea de a împărţi caii - în 
eventualitatea aducerii lor din Austria - la hergheliile din Vechiul Regat. În caietul 
de însemnări intitulat Concepte, I. Larionescu scrie următoarele: "Prima greutate pe 
care am întâmpinat-o cu aducerea cailor a fost încercarea din partea Secţiei 
zootehnice a Ministerului Agriculturii şi Domeniilor ca să aduc caii, însă nu la 
Rădăuţi ci la Bucureşti, ca să dispună de dânşii altfel decât erau necesari". 

Datorită faptului că la Stockerau era deja concentrat un efectiv de 1 10 
cabaline ce aveau ca provenienţă fosta herghelie din Rădăuţi, achitarea sumei de un 
milion de coroane a devenit presantă, iar ministrul Agriculturii şi Domeniilor din 
România, N. Ducra, trebuia să ia o decizie urgentă în legătură cu deblocarea acestei 
situaţii. Decizia favorabilă ce a urmat, deşi a avut un caracter mai mult diplomatic, 
s-a datorat, în mare parte, perseverenţei de care a dat dovadă I. Larionescu în 
atingerea scopului propus. 

5 Ioan Larionescu, Raport în chestiunea reactivării Hergheliei Rădăuţi, întocmit la Cernăuţi, în 
4 iulie 19 19, şi adresat către Ministerul de Agricultură şi Domenii Bucureşti. 
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Demn de remarcat este faptul că el a reuşit să sensibi lizeze nu numai opinia 
publică, dar şi înalţi demnitari din ierarhia unor instituţii ale statului, aspect care a 
propagat efecte, în sensul că au fost intensificate apelurile către Ministerul 
Agriculturii şi Domeniilor din România, în legătură cu repatrierea cailor în 
Bucovina6. 

Astfel, inginerul Filaret Doboş, reprezentant al Secretariatului pentru 
Agricultură şi Domenii din Bucovina, printr-o scrisoare datată 10 mai 19 19, 
adresată Ministerului Agriculturii din România, revine asupra problemei 
achiziţionării cailor, solicitând în mod insistent sprijin în realizarea acestei acţiuni. 
Iată conţinutul scrisorii :  

"Referându-ne la multiplele adrese şi întâmpinări cât şi la Memoriul D-lui 
Ministru Delegat al Bucovinei, D-1 Ion Nistor, revenim din nou asupra acelor 
chestiuni care, până în prezent, au rămas, din nenorocire, rară un rezultat. 

Este vorba de cei 58 de armăsari ce au aparţinut fostei Herghelii din Rădăuţi 
şi au fost repartizati în diferite ţări rezultate din dezmembrarea Monarhiei austriece. 
Prin investigaţiile noastre am dovedit că cei 58 de cai se află la reprezentantul 
Ucrainei la Viena, cu care s-a tratat în legătură cu acest stoc de cai atât de necesari 
hergheliei şi cu care s-a şi ajuns la o înţelegere, acordându-i-se suma de 1 000 000 
de coroane minim. 

Nădăjduind în justa apreciere a O-voastră privind posedarea acestor cai necesari 
ţării şi considerând interesele primordiale de cea mai mare însemnătate pentru ţărişoara 
noastră, suntem în aşteptarea intervenţiilor şi dispoziţiunilor O-voastră binevoitoare, 
cât de urgente"7• 

Pe de altă parte, Secţia Remontei a Marelui Stat Major al Armatei Române, 
intervine energic prin comunicate radiodifuzate şi printr-o telegramă trimisă din 
Bucureşti, la 12  mai 19 19, adresată Secţiei Militare de pe lângă Consiliul Naţional 
Român din Viena, telegramă în care se fac următoarele precizări : 

"Cei 1 10 cai adunaţi de căpitanul Larionescu la Stockerau sunt neapărat 
necesari pentru reînfiinţarea Hergheliei Militare din Rădăuţi. 

A se întreprinde imediat paşii necesari ca să nu se piardă caii aceştia. 
Ordinele referitoare cu ceea ce urmează a se face cu aceşti cai precum şi aranjarea 
chestiunilor financiare, urmează prin căpitanul Larionescu, însărcinat cu rezolvarea 
acestei acţiuni". 

Ca urmare a acestor "luări de poziţie", cu ordinele nr. 24 723, din 1 3  mai, şi 
24 970, din 14 mai 19 19, 1. Larionescu este delegat, din partea Ministerului 
Agriculturii şi Domeniilor din România, ca împreună cu inspectorul zootehnic 
Daean Popescu, de profesie medic veterinar, să readucă în ţară armăsarii şi iepele 
care au aparţinut Hergheliei Rădăuţi. 

6 Ibidem. 
7 Filaret Doboş, Memoriu nr. 301, din 10 mai 1919, adresat Ministerului de Agricultură şi 

Domenii Bucureşti. 
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Între declaraţia de intenţie din partea Ministerului Agriculturii şi virarea 
efectivă a sumei de un milion de coroane pentru achiziţionarea cailor, s-a creat un 
decalaj temporar necesar întocmirii formalităţilor, pe fondul unei legislaţii confuze, 
neracordate încă la năzuinţele provinciilor alipite. Astfel că, după obţinerea tuturor 
aprobărilor din partea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, Ministerul de 
Finanţe a mai solicitat un raport detaliat referitor la necesitatea reactivării 
Hergheliei din Rădăuţi. 

Raportul a fost întocmit de Ioan Larionescu şi înaintat, în trei exemplare, 
acestui minister, pe 27 iunie 19 19. Din scrisorile de corespondenţă şi avizele 
telegrafice dintre 1. Larionescu, Administraţia Bucovinei şi ministerele de resort de 
la Bucureşti, reiese că, la începutul lunii iulie 19 19, aspectele legale de decontarea 
contravalorii cailor precum şi aranjamentele de tranzit şi transport erau doar în 
parte rezolvate. 

Urma ca Secretariatul de Finanţe să lichideze suma de un milion de coroane 
pentru răscumpărarea a 58 de armăsari de la reprezentantul Ucrainei la Viena, dar 
şi suma necesară pentru acoperirea întreţinerii şi a spezelor de transport al cailor 
din Austria, prin Cehoslovacia şi Polonia, până în Bucovina. De asemenea, urma ca 
Administraţia Bucovinei să intre în tratative cu Ministerul de Agricultură şi 
Domenii - care a aprobat răscumpărarea cailor şi a alocat suma corespunzătoare -, 
pentru ca la acest minister să se înregistreze suma de un milion de coroane la 
capitolul "Subvenţii pentru ridicarea prăsilei de cai din Bucovina"8• 

Acţiunea de repatriere a cailor, iniţiată şi coordonată de 1. Larionescu, a ajuns 
într-un stadiu foarte avansat, caii fiind pregătiţi pentru transport. Fiecare zi de 
întârziere presupunea eforturi suplimentare aferente furajării şi spezelor de locaţie. 
La sfârşitul celei de-a doua decade a lunii iulie 19 19, a fost înregistrată stingerea 
obligaţiei de plată pentru caii concentraţi la Stockerau, în Austria. Comelia 
Larionescu, sora lui 1. Larionescu, aflându-se în acea perioadă la Viena, a trecut pe 
la Stockerau pentru a-şi vizita fratele. Revenită în ţară, iată ce relata Comelia 
Larionescu rudelor de la Rădăuţi, despre acea vizită: ,,Era ceva cumplit! Să fi văzut 
cum fratele meu împreună cu alţi români stăteau cu rândul de santinelă, zi şi 
noapte, pentru că, pe lângă astfel de depozite, dădeau târcoale soldaţi austrieci să 
fure caii pentru a-i sacrifica, să aibă ei cu ce se hrăni. Aşa o foamete de mare era în 
Viena şi prin împrejurimi îndată după război !" 

Cu toate dificultăţile întârnpinate, pe data de 29 iulie 19 19, a fost adus la 
Rădăuţi un efectiv de 1 10 cabaline - armăsari, iepe şi mânji. 

Referindu-se la ecourile acestei realizări, 1. Larionescu scrie: "Acest material 
de prăsilă a fost astfel ales încât cu el se poate reactiva herghelia şi depozitul de 
montă Rădăuţi. Ajunşi în ţară, nu am întâmpinat acea apreciere pe care o merita 
această acţiune. Cei câţiva români care am adus, cu jertfe personale, acest material 
în ţară, pentru a putea ridica din nou prăsila de cai, am rămas deziluzionaţi . Cu 
cinci luni înaintea sosirii transportului de cai, am rugat, prin mai multe adrese, 

8 Ioan Larionescu, Raport în chestiunea reactivării Hergheliei Rădăuţi, din 4 iulie 19 19. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



636 Gheorghe Schipor, Ovidiu Bâtă 6 

Secretariatul General pentru Agricultură şi Domenii din Cernăuţi să binevoiască a 
face pregătirile necesare pentru adăpostirea cailor. Cu toate acestea, la sosire caii 
au fost adăpostiţi la Mitoc, în ruinele unui grajd, şi întregul personal a trebuit să-şi 
dea cea mai mare silinţă ca să evite accidentele şi să prevină îmbolnăvirile"9• 

Referindu-se la repatrierea cailor în Bucovina, Franz Wiszniowski scria: 
, ,După prăbuşirea Monarhiei Austro-Ungare, statele succesoare au ridicat pretenţii 
asupra materialului cabalin din herghelia Rădăuţi, aflat în diferite comune din 
Austria de Jos şi I-au împărţit între ele. Când a ajuns la Wieselberg, în Austria de 
Jos, fostul căpitan de ulani Ioan Larionescu, un fiu a lui Ilie Larionescu, mare 
proprietar din Rădăuţi, a putut salva puţin din herghelia oraşului natal, pentru 
România, pentru că cea mai mare parte a prăzii de război fusese împărţită şi 
transportată de acolo. După o călătorie anevoioasă, Larionescu a ajuns la Rădăuţi la 
sfârşitul lunii iulie 1 9 1 9  cu 58 de armăsari, 35 de iepe mame şi 17 mânji .  La acest 
material s-a mai adăugat apoi materialul cabalin adus de armata română drept pradă 
de război din hergheliile din Ungaria. Toţi aceşti cai au fost adăpostiţi în două 
grajduri din Rădăuţi, mai bine conservate"10• 

Identificarea cailor a fost posibilă datorită faptului că toţi caii născuţi în 
herghelia de la Rădăuţi erau înfieraţi cu semnul hergheliei. Înfieratul cuprindea 
litere, cifre şi semne. Ultimele reprezentau rasa. Când erau înţărcaţi, mânjii erau 
înfieraţi în partea stângă cu simbolul tatălui, dedesubt cu simbolul de rasă al 
mamei, iar pe partea dreaptă cu numărul propriu de ordine. Simbolul tatălui consta 
din iniţiala tatălui şi numărul său, de exemplu "G 24 " (Gidran XXIV). 

La un an împlinit, mânjii mai erau înfieraţi cu simbolul hergheliei propriu
zise, pe şoldul stâng de dinapoi. Acesta consta în iniţiala "R" (Rădăuţi) şi o coroană 
aplicată deasupra. Mânjii achiziţionaţi prin cumpărare erau înfieraţi cu un ,,R" fără 
coroană. Un caz mai aparte era reprezentat de caii huţani care, prin conformaţie şi 
alte particularităţi specifice acestei rase, erau inconfundabili, trăsături ce le atestau 
cu certitudine provenienţa, respectiv ţinuturile din zona Bucovinei. 

Medicul veterinar Popescu Daean - care îndeplinea funcţia de inspector 
zootehnic la Direcţia Generală Zootehnică şi Sanitar-veterinară, şi care a participat 
la recepţia şi readucerea în ţară a cailor în calitate de delegat din partea 
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor -, ajuns la Bucureşti, a informat ministerul 
în legătură cu derularea operaţiunilor, numărul cailor aduşi la Rădăuţi, precum şi 
despre situaţia cailor luaţi în evidenţă în conformitate cu datele culese din registre 
şi matricole, însă rămaşi în Austria. 

În conţinutul raportului său, inspectorul Popescu Daean a pus accent pe rolul 
personal pe care susţine că 1-a avut în mare parte, pentru meritele acestui succes1 1 • 

9 Ioan Larionescu, Herghelia Rădăuţi, 192 1 ,  p. 14. 
10 Franz Wiszniowski, Radautz, die deutscheste Stadt des Buchenlandes, MUnchen, Verlag 

"Der Siidostdeutsche" der Landsrnannschaft der Buchenlanddeutschen, 1966, p. 141 .  1 1  Daean Popescu, Informare privitoare la operaţiunile de repatriere a materialului cabalin de la 
Stockerau - Austria, la Rădău{i - Bucovina. Documentul este datat 14 februarie 1920 şi este adresat că1re 
Direcţia Genernll\ 7J)()tehnid\ şi Sanitar-veterinar.'\ de pe lângă Ministenu Agriculturii şi Domeniilor, Bucureşti. 
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Prin adresa înregistrată la nr. 2 827, din 14 februarie 1920, la Ministerul 
Agriculturii şi Domeniilor din Bucovina, se emite Ordinul de delegaţie nr. 98, pe 
numele directorului Ioan Larionescu, document redactat la Cernăuţi, în limba 
franceză, şi semnat de inginerul Eugen Motrescu, în calitate de secretar-şef al 
Departamentului Agriculturii şi Domeniilor din Bucovina. Redăm conţinutul 
documentului, în traducerea profesorului Dan Tufă, din Rădăuţi: 

,,Prin prezenta delegaţie, vă facem cunoscut că Dl. Ioan Larionescu, Director 
al Hergheliei de Stat din Rădăuţi (Bucovina), este autorizat de noi să intermedieze 
tratativele cu autorităţile competente ale Austro-Germaniei pentru cumpărarea 
elementelor cabaline ale vechii herghelii din Rădăuţi, rămase în Austro-Germania. 

În cazul în care cumpărarea acestui material cabalin este dusă la bun sfârşit, 
sus-numitul director este însărcinat să pregătească şi să îngrijească aşa încât acest 
transport să sosească în bune condiţii în Bucovina. 

A vând în vedere că achiziţia preţioasă a acestor elemente de reproducţie din 
fondul fostei herghelii din Rădăuţi este de o importanţă capitală, atât din punct de 
vedere general, hipologic, cât şi din punct de vedere special pentru reproducţia şi 
ameliorarea rasei cabaline în România, cu acest material înzestrat cu cele mai bune 
calităţi din ţară, ca urmare, avem onoarea să vă invităm, cu întreaga noastră 
autoritate competentă, să binevoiţi a da tot concursul necesar de care Dl. Ioan 
Larionescu va avea nevoie, pentru a-şi îndeplini misiunea"12. 

La scurt timp după emiterea Ordinului de delegaţie menţionat, Ministerul 
Agriculturii şi Domeniilor - Direcţia Zootehnică din Bucureşti, în baza raportului 
întocmit de inspectorul zootehnic Popescu Daean, informează, prin adresa nr. 25 542, 
din 1 martie 1920, direcţiunea Hergheliei din Rădăuţi, că readucerea în ţară ai 
cailor rămaşi în Austria nu mai prezintă interes: ,,Avem onoarea a vă comunica 
faptul că din informaţiile date de Domnul Inspector Zootehnic P. Popescu Daean 
care a adus de la Stockerau - Austria, cele 1 10 cabaline (armăsari, iepe şi mânji) ce 
în prezent sunt în herghelia D-voastră, reiese că armăsarii ce au mai rămas sunt 
bătrâni, rău conformaţi şi cu totul de altă provenienţă decât cea de la Rădăuţi. 
Astfel fiind, părerea noastră este că nu se poate cumpăra aceşti armăsari"13. 

12 .,Par la presente delegation, nous venons de faire connaître que Monsieur Jean Larionescu, le 
Directeur des Haras de l'Etat de Rădâuţi (Bucovine), est autorise de nous d'entrcr cn tratatives avec 
les autorites competentes de 1' Autriche-Allemande pour l 'achats des elements chevalins de l' ancien 
haras de Rădâuţi, reste en Autriche-Allemande. Dans le cas que l'achat de ce materiei chevalin abouti 
a bon fin, le soi-disant Monsieur le Directeur est charge de preparer et de soigner que ce transport 
arrive en bonnes conditions en Bucovine. Ayant en vue que l 'acquisition precieuse de ces elements de 
reproductions du feu haras de Rădăuţi est d'une importance capitale, autant du point de vue generale 
hippologique, et du point de vue speciale, pour la reproduction et l 'amelioration de la race chevaline 
en Roumaine, avec ce materiei doue de les meilleurs qualites et indigenees du pays, comme suite nous 
avons l 'honneur de vous inviter, toutes les autorites competentes, de bien vouloir donner tout le 
concours necesaire que Monsieur Jean Larionescu aura besoin, pour aboutir a bon fin sa rnission". 13 Referire la adresa înregistrată la nr. 2 827, din 16 februarie 1920, în care 1. Larionescu 
solicită sprijin din partea Ministerului de Agricultură şi Domenii Bucureşti, pentru readucerea în ţară 
a unui efectiv de circa 40 de cabaline rămase la Stockerau după primul transport, cabaline care au 
aparţinut Hergheliei Rădăuţi . 
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La 5 martie 1920, luând cunoştinţă de conţinutul adresei menţionate, Ioan 
Larionescu notează pe acelaşi document: ,,nu este adevărat, D-1. Popescu Daean 
nici nu a văzut animalele rămase acolo". Referindu-se la colaborarea cu inspectorul 
Popescu Daean şi la raportul întocmit de acesta, Ioan Larionescu concluzionează în 
însemnările sale: "În urma succesului din primul stadiu, Guvernul Român a hotărât 
cumpărarea materialului cabalin salvat de mine şi a trimis un specialist profesionist 
(medic veterinar) la Viena, care văzând caii, şi-a dat seama de valoarea şi 
importanţa acestora, şi şi-a făcut singur un merit de a-i fi salvat"14• 

Atât în raportul inspectorului Popescu Daean, cât şi în scrierile directorului 
1. Larionescu, apare următoarea frază: "Cei câţiva români care au adus cu jertfe 
personale materialul cabalin în ţară". Nici unul dintre dânşii, însă, nu detaliază şi 
contribuţia celorlalţi colaboratori, şi nu apare nicăieri numele şi profesiile acestora. 
Nu deţinem informaţii certe din care să rezulte dacă a mai existat sau nu un al 
doilea transport de cai din Austria. Putem însă presupune, din două motive, că a 
existat şi un al doilea transport, în vara anului 1920. 

Pe de-o parte, în 1921 ,  1. Larionescu afirmă: ,,Am reuşit să obţin pentru patria 
mea 150 de cai de prăsilă, pe care i-am ales astfel încât reprezintă astăzi toate 
tipurile de cai care sunt produsul prăsilei hergheliei Rădăuţi, timp de peste un 
veac"15, iar pe de altă parte, efectivul de cabaline al hergheliei Rădăuţi, în anul 
1920, era format din 62 de armăsari, 42 de iepe mame, 35 de iepuşoare şi 23 de 
armăsăruşi ca tineret, deci un total de 162 de capete. 

Dintre cei 62 de armăsari, au fost aleşi nouă pentru pepinieră: 3 - pur sânge 
englez, 2 - pur sânge arab, 2 -jumătate sânge arab şi unul - huţul. 

Pentru monta publică, au fost destinaţi 53 de armăsari: 9 - pur sânge englez, 
1 3 - jumătate sânge englez, 19 -jumătate sânge arab, 12 - huţuli 1 • 

Pe plan local, începutul anului 19 19  a fost marcat de incertitudine în legătură 
cu posibilitatea aducerii cailor din Austria şi reactivarea hergheliei. Datorită 
faptului că relansarea unei activităţi profitabile şi de anvergură pe amplasarnentul 
fostei herghelii era cotată cu şanse minime de izbândă, s-a creat o stare de derută 
care a generat numeroase dificultăţi în gestionarea patrimoniului rămas. Atât 
terenurile arendate cât şi clădirile, au rămas fără un statut juridic bine definit, 
aspect care a stimulat interesele unor personalităţi, interese care au adus prejudicii 
enorme Statului român şi hergheliei de la Rădăuţi . Pagubele însumate se ridicau, la 
acea vreme, la circa 8 000 000 de lei. 

În această conjunctură, prin Decretul Administraţiei Bucovinei 
Secretariatul de Serviciu pentru Agricultură, Domenii şi Alimentaţie, Cernăuţi, nr. 
2 607/P din 1 3  august 19 19, Ioan Larionescu este investit în funcţia de director
conducător al Hergheliei şi Depozitului de armăsari din Rădăuţi. Decretul este 

14 Ioan Larionescu, Concepte (caiet în manuscris, format A5, 48 file), p. 1 0. 
15 Ioan Larionescu, Herghelia Rădăuţi, 1921 ,  p. 13 .  
16 Vasile Colibaba, Monografia Hergheliei Rădăuţi. Lucrare de  diplomă, în manuscris, 

susţinută la Facultatea de Agronomie din Chişinău, 1933, p. 9. 
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semnat de ministrul-delegat al Bucovinei, dr. Ion Nistor, şi de Secretarul-şef al 
Agriculturii din Bucovina, inginerul Filaret Doboş. Această numire s-a făcut în 
baza legilor de administraţie publică, rămase din perioada ocupaţiei austriece şi 
care, în anul 19 19, încă erau în vigoare în Bucovina. În virtutea acelor legi, 
atribuţiile numirii sau destituirii funcţionarilor publici revenea ministrului-delegat 
al Bucovinei, atribuţii precizate şi în înaltul Decret Regal al Unirii Bucovinei cu 
Patria Mumă17• 

Scriind despre modul în care s-a făcut preluarea gestiunii de la administraţia 
interirnară de către personalul hergheliei, Ioan Larionescu oferă interesante detalii 
despre patrimoniul hergheliei, existent în 19 14, şi ceea ce a mai rămas la preluarea 
gestiunii, în anul 19 19: "Cu ocazia invaziei a doua, în iunie 19 16, personalul părăsi 
din nou Bucovina, încredinţând conducerea şi administrarea bunurilor hergheliei 
din nou câtorva particulari, nu din cauză că poate ei ar fi fost cei mai indicaţi 
pentru aceasta ci pentru că numai ei rămăseseră la vetrele lor, pe când toţi ceilalţi 
plecaseră la război. Averea mobilă şi imobilă a hergheliei care nu se putea evacua, 
consta din cai şi boi de tracţiune, trăsuri, toate felurile de acareturi de economie, un 
atelier de maşini bine asortat cu toate cele necesare pentru conducerea unei 
instituţiuni de mărimea hergheliei Rădăuţi, cât şi dintr-o cantitate de 200 de 
vagoane de fân, 150 de vagoane de paie, 14 vagoane de grâne, care s-au predat 
conform registrelor de contabilitate, şi din recolta ce urma a se face de pe întreaga 
întindere de 4 303 hectare, evaluată la 500 de vagoane de grâne şi 500 de vagoane 
de fân şi paie. 

De această dată, administraţia hergheliei s-a condus, de la 19 iunie 19 16  până 
la 3 1  martie 1 9 1 8, de câţiva particulari din localitate şi câţiva din judeţ. Cum s-a 
administrat averea mobilă şi imobilă a hergheliei în acest timp rezultă mai bine din 
faptul că, la predarea socotelilor către impiegaţii hergheliei, s-a dat numai socoteala 
banilor, pe când socoteala efectelor în natură nu s-a făcut până acum. Socoteala 
banilor la această instituţie se bazează însă pe produsele pământului şi, în 
consecinţă, nu se poate vorbi nici despre această socoteală"18• 

În perspectiva legiferării reformei agrare, s-a încercat, prin dispoziţiile emise 
la 29 aprilie 19 19, rezilierea contractului de arendă, încheiat în anul 19 10, pe timp 
de 20 ani, între Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina şi Herghelia Rădăuţi . 
Forurile care au decis rezilierea contractului de arendă nu au reuşit să obţină 
aprobarea ministrului-delegat, al Ministerului şi al Consiliului de Miniştri în 
conformitate cu clauzele contractuale. Cu toate acestea însă, în mod ilegal, 
contractul a fost reziliat în cele din urmă. 

Deciziile pripite care au urmat, fără a se aştepta aprobarea rezilierii de către 
toate instituţiile abilitate, au dus la înstrăinarea de animale de tracţiune, furaje, 
chiar şi hambare ale hergheliei, cu preţuri derizorii, iar clădirile utilizabile au fost 

17 Ioan Larionescu, Răspuns la întâmpinarea Ministerului de Agricultură, Serviciul contencios, 
nr. 1 1 1 6, din 2 1  aprilie 1 927, anexată la Dosarul 263/927, Tribunalul Ilfov, secţia a IV -a. 

18 Ioan Larionescu, Herghelia Rădăuţi, 192 1 ,  p. 12. 
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ocupate de diferite persoane şi instituţii :  Corpul de pompieri, Cercul de recrutare, 
Comandamentul Regimentului 1 14 infanterie, preoţi etc. Staţiunea Mitoc şi 
pepiniera Rădăuţi au fost practic dezmembrate. 

Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina - care, în baza art. 20 din 
Contractul de arendă, avea prioritate în a cumpăra clădirile hergheliei de la Stat -, 
prin adresa din 19  martie 19 19  comunică respingerea acestei variante. 

Şi Ministerul de Război, la rândul său, a refuzat propunerea de a lua cu chirie 
o parte dintre clădirile hergheliei, deoarece acestea necesitau cheltuieli pentru 
reparaţii, rară a se putea avea certitudinea că aceste clădiri vor rămâne armatei. Pe 
de altă parte, guvernul român, trebuia să legifereze reforma agrară şi să aducă astfel 
la îndeplinire promisiunile făcute ţăranilor, respectiv împroprietărirea acestora cu 
pământ19• 

Referindu-se la perioada de recuperare şi reamenajare a patrimoniului 
hergheliei, Ioan Larionescu sintetizează, într-un memoriu de activitate, greutăţile 
pe care le-a întâmpinat în prima fază de reactivare a acestei instituţii: 

"După toate greutăţile şi neajunsurile ce le-am avut de îndurat cu cumpărarea 
materialului cabalin din Austria, cu ţinerea şi supravegherea lui la Stockerau, cu 
transportarea acestui material prin Cehoslovacia şi Polonia, cu prima lui adăpostire 
în grajdurile ruinate de la Mitoc, cu furajarea cailor aduşi şi cu plata oamenilor de 
serviciu şi, în sfârşit, cu angajarea de noi oameni de serviciu, cu reorganizarea 
hergheliei pe ruinele şi teritoriul fostei herghelii din Rădăuţi, a început un nou lanţ 
de greutăţi şi neaj unsuri. Aceste necazuri care mi se făceau veneau din partea 
autorităţilor care la început nu dădeau o prea mare importanţă acestei instituţii, 
parte dintre ei funcţionari demagogi, alţii particulari, care se vedeau loviţi în 
interesele lor prin reînfiinţarea acestei instituţii. Am oprit distrugerea clădirilor de 
pe la diferite secţiuni, am refăcut şi reconstruit inventarul tehnic şi economic, am 
angajat un personal ce înţelegea rostul şi foloasele prăsilei de cai, am instalat Statul 
în drepturile lui, am început, cu valorosul concurs al tuturor intelectualilor din 
judeţ, îndeosebi al învăţătorilor, o campanie de prelegeri prin satele judeţului cu 
scopul de a lumina şi lămuri ţăranii  (crescători de vite) asupra foloaselor enorme ce 
le poate aduce herghelia, unde a reînceput a se practica o metodă raţională de 
creştere a vitelor"20• 

Administraţia şi depozitul de armăsari au fost instalate la Rădăuţi, herghelia 
la Gălăneşti şi Ogor-Domnesc, iar herghelia de cai huţuli la Lucina. 

Ioan Larionescu, în calitate de director, declanşează o susţinută campanie de 
recuperare a bunurilor ce au aparţinut hergheliei. În octombrie 19 19, într-un 
memoriu adresat forurilor de resort, el face următoarele propuneri: 

19 Ibidem, p. 15 .  
20 Ioan Larionescu, Memoriu referitor la greutăţile ce le întâmpin în conducerea Hergheliei de 

Stat, Depozitului de annăsari din Rădăuţi - Bucovina. Documentul este redactat la Rl\dăuţi, în 
1 5  februarie 1924, şi depus la Dosar nr. Vr. - X - 1 495/924. 
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1 )  !Jerghelia din Rădăuţi să beneficieze de a locaţii de la bugetul de stat; 
2) Inzestrarea cu pământ a hergheliei şi restituirea tuturor edificiilor pe care 

le-a avut şi care fac parte din patrimoniul ei; 
3) Nominalizarea şi acreditarea personalului care depune o muncă neobosită 

şi nu ştie ce se va întâmpla cu el; 
4) Restituirea staţiunilor dezmembrate, Mitoc şi Pepiniera Rădăuţi, evitându-se 

pe viitor astfel de dispoziţiuni; 
5) Pentru a scuti această instituţie de măsuri şi decizii nechibzuite, pentru a o 

pune la adăpost de influenţele politice şi pentru a se putea dedica scopului 
neîmpiedicată de nimeni, este necesară înrolarea directă a Hergheliei Rădăuţi între 
instituţiile existente ale Ministerului de Agricultură şi Domenii; 

6) Restituirea inventarului viu şi mort, care se află la alte instituţii şi la 
particulari şi care aparţin de drept Hergheliei Rădăuţi. 

Ca urmare a demersurilor sale, din ordinul ministrului-delegat al Bucovinei, 
Ion Nistor, în decembrie 19 19  se constituie o comisie alcătuită din toţi cei interesaţi 
în administrarea averii hergheliei, cu scopul de a clarifica statutul clădirilor 
acesteia. 

La dezbaterile comisiei au luat parte reprezentanţii Fondului Bisericesc, al 
Consistoriului şi al Secretariatului General pentru Agricultură şi Domenii din 
Cernăuţi. Conform procesului verbal întocmit cu prilejul acelei consfătuiri, rezultă 
că s-a decis dreptul hergheliei reactivate asupra tuturor clădirilor ce au aparţinut 
fostei herghelii: "Herghelia bucovineană se priveşte ca urmaşa fostei herghelii 
austriece, deci ea reflectează la toate clădirile rămase de la fosta herghelie şi nu 
poate admite înstrăinarea lor. Articolul 20 din contractul de arendare, încheiat între 
direcţia hergheliei şi direcţia bunurilor Fondului Bisericesc Ortodox, clarifică pe 
deplin posesiunea edificiilor"21 • 

O altă comisie se prezintă la Rădăuţi, pe 29 ianuarie 1920, comisie din care, 
de această dată, a făcut parte şi o delegaţie din partea Ministerului de Război. După 
îndelungi dezbateri, s-a hotărât, de comun acord, ca ofiţerii care locuiesc în 
clădirile hergheliei să fie obligaţi a plăti o chirie şi a pune aceste clădiri la 
dispoziţia hergheliei până la 23 aprilie 192 1 .  

În urma raportului înaintat de delegaţia Ministerului de Război - compusă 
din generalul Şt. Furtună, director general al Serviciului Zootehnic, generalul 
M. Boier, inspector general şi director al remontei, şi generalul P. Stavrescu, 
inspector general al hergheliilor -, cu Ordinul nr. 1 1  9 10, din 12 octombrie 1920, 
hotărăşte evacuarea imediată din clădirile hergheliei a personalului civil instalat 
aici fără nici un drept şi a funcţionarilor de la alte instituţii publice. 

Punerea în practică a acestui ordin a fost încă mult timp tergiversată de către 
funcţionarii şi preoţii care foloseau aceste clădiri şi din cauză că decizia a fost 
publicată în Monitorul Bucovinei, fascicula 24, abia la 17 aprilie 192122• 

21  Ioan Larionescu, Herghelia Rădăuţi, 192 1 ,  p. 16. 
22 Ibidem, p. 17.  
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După cum am mai amintit, contractul de arendă, încheiat în anul 1 9 10 între 
Direcţia Hergheliei şi Fondul Bisericesc Ortodox, a fost reziliat. Prin rezilierea 
contractului, herghelia a pierdut toate pământurile pe care le avea în folosinţă până 
la 29 aprilie 19 19, creându-se acelaşi haos ca şi cu clădirile. 

Între altele, secţia Mitoc, cu 605 hectare, desprinsă de herghelie, urma să fie 
transformată în fermă de cercetare, cu toate că herghelia avea mare nevoie de 
pământ fertil pentru producţia în regie proprie a furajelor necesare. 

Este semnificativ faptul că, dintre toate contractele existente în Bucovina, 
numai acesta a fost reziliat, pe când alte contracte, încheiate cu particularii, au 
rămas în vigoare. 

Referitor la contractul existent în timpul prăbuşirii Austriei, ministrul-delegat 
al Bucovinei, Ion Nistor, publică Ordinul din 16 iunie 19 19, în Monitorul Oficial 
nr. 59; Monitorul Bucovinei nr. 52, fascicula 4 1  art. 7, şi Ordinul din 21 iunie 
19 19, în Monitorul Oficial nr. 60 şi Monitorul Bucovinei nr. 53.  Din aceste ordine 
rezultă că Secretariatul General pentru Agricultură şi Domenii Cernăuţi -
reprezentat prin inginerul N. Sârbu, secretar general - este responsabil pentru toate 
pagubele provocate hergheliei statului român în urma rezilierii pripite a 
contractului menţionat. 

În Monitorul Oficial nr. 1 1211919  şi în Monitorul Bucovinei nr. 64, din 
16 august 19 19, este publicat Decretul-lege pentru Reforma agrară în Bucovina. În 
acest scop şi pe baza legii, sunt expropriate aproape toate terenurile situate în 
judeţul Rădăuţi şi ţinute în arendă mai înainte de Herghelia Rădăuţi de la Fondul 
Bisericesc Ortodox, urmând a fi împroprietăriţi ţăranii cu aceste terenuri. 

Pe durata a doi ani, herghelia a continuat să folosească - în concesiune 
provizorie de la Secretariatul General pentru Agricultură şi Domenii Cernăuţi, cu 
Ordinul nr. 4 922, din 30 decembrie 1919  - suprafeţele de teren de care a dispus 
până la rezilierea contractului. Aşa se face că, încă din toamna anului 1920, pe 
fondul disfuncţiilor apărute în aplicarea măsurilor de reformă agrară, ţăranii din 
oraş şi din împrejurimi au arat şi semănat pe pământurile hergheliei, născându-se 
astfel un conflict ireconciliabil între conducerea hergheliei şi ţărani, în unele 
momente luând forme acute, stâmind, nu o dată, îngrijorarea autorităţilor din judeţ. 
În toamna anului 1920, de pildă., ţăranii erau revoltaţi că terenul primit şi pe care 1-au 
însămânţat a fost arat din nou din dispoziţia directorului hergheliei, ca semn al 
nerecunoaşterii împroprietăririi ţăranilor pe moşia Fondului Bisericesc.  

"Dl. Larionescu (directorul hergheliei) s-a băgat şi  arat tarlaua nr. 6, cu toate 
că o serie de oameni au semănat secară sau grâu de toamnă. 

Alarmată de nemulţumirile ţăranilor şi de teama ca acestea să nu degenereze 
în acte de violenţă, Serviciul special de siguranţă Rădăuţi, într-o notă informativă 
din 22 ianuarie 1921 ,  găseşte de datorie să aducă la cunoştinţa Prefecturii 
următoarele: «Suntem informaţi că cea mai mare parte dintre locuitorii de la sate şi 
oraşe sunt foarte agitaţi din cauză că în primăvara anului 1920 li s-a promis de 
către Comisiunea Agrară că o parte dintre pământurile care au aparţinut hergheliei 
de cai în timpul austriecilor, să fie împărţit locuitorilor. În ultimul timp D-1 director 
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a l  hergheliei de cai, a spus că nu va avea voie n imeni să s e  apropie de aceste 
pământuri şi să rămâie tot aşa cum a fost pe vremea austrieci lor. Locuitorii cer ca 
herghelia de cai să fie mutată sau să rămâie pe loc, dar o parte de pământ să fie 
împărţită la oameni, fiindcă sunt sate în care tot pământul este sub administraţia 
hergheliei de cai şi pe care se poate semăna păpuşoi sau grâu ca să aibă ce mânca. 
Ei sunt decişi ca peste 2-3 zile să-şi aleagă o comisie din 50 de gospodari, care să 
plece la Bucureşti pentru a se plânge în contra d-lui director al hergheliei de cai» 
Şef serviciu ss/Levandovschi"2 • 

Trei zile mai târziu, adică la 25 ianuarie 1921 ,  acelaşi şef al Siguranţei 
judeţului, Levandovschi, alarma din nou Prefectura în următorii termeni :  "Cum 
spiritele locuitorilor ţărani sunt foarte agitate, întrucât li s-au arat semănăturile din 
toamnă din dispoziţia domnului Larionescu, nu este exclus a se produce incidente 
de natură bolşevică. În această chestiune, pe care o cunoaşte bine d-1 Aurel 
Voronca, actualul secretar general al Agriculturii, necesită o mai grabnică 
clarificare, înainte de a se produce incidente regretabile"24• 

Interpelarea Guvernului României de către senatorul dr. Orest Tarangul în 
legătură cu perspectivele de dezvoltare ale hergheliei precum şi intervenţia 
prefectului la guvern, dublată de deplasarea la Bucureşti a unei delegaţii de primari 
din comunele în cauză, au avut darul să determine sosirea la Rădăuţi, la 22 martie 
1921 ,  a unei delegaţii de experţi în hipologie şi agricultură, din care au făcut parte: 
generalul medic veterinar P. Stavrescu, consilier hipic; C.l. Corbu, inspector 
agricol din partea Direcţiei Generale Zootehnice; D.G. Chiţoiu, consilier-inspector 
din partea Comitetului Agrar Central; A. Voronca, secretar general al Agriculturii 
Cernăuţi; parohul D. Cărbune, delegat al Prefecturii Rădăuţi din partea 
Consistoriului Arhiepiscopesc şi din partea Fondului Bisericesc Ortodox; directorul 
dr. Homincă, prim-consilier silvic şi vicedirectorul Mironovici, consilier silvic. 

Misiunea acestei comisii a fost aceea de a face constatări la faţa locului în 
legătură cu situaţia reală a hergheliei, cu scopul de a decide asupra terenurilor ce 
urmau a fi rezervate acestei instituţii. Primarii şi ţăranii care au însoţit delegaţia 
comisiei, provoacă vociferări şi un mare vacarm în curtea hergheliei. 

Scena a fost descrisă de subsecretarul general al Siguranţei, martor ocular: 

"Oameni veniţi cu primarii, s-au îndepărtat şi au început să strige care mai de care 
că cine le va plăti semănătura de toamnă care a fost arată de directorul hergheliei. 
Alţi oameni au zis cum s-a băgat herghelia peste noi aşa vom face şi noi mai 
departe. Iar primarii se convorbeau între ei zicând: noi am fost la Bucureşti şi acolo 
ni s-a spus că tot pământul rămâne al oamenilor şi pe aceste vorbe oamenii au arat 
şi semănat. Unii ziceau că le dă pecetea şi le mulţumeşte de slujbă, alţii spuneau că 
mai pleacă la Bucureşti, iar alţi primari ziceau că nu ştiu ce se va întâmpla dacă 
oamenilor nu li se va da pământul, că mulţi dintre aceştia sunt foarte mari 

23 Arhivele Statului, Suceava, Filiala Râdăuţi, Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, pachet 
62/192 1 .  (Azi Arhivele Statului Suceava.) 

24 /bidem. 
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revoltători. După câte am observat, se va întâmpla, pe vremea arăturii, într-o seamă 
de sate, mari revolte"25• 

Despre constatările comisiei şi deciziile luate de către membrii acesteia, 
1. Larionescu scrie următoarele: "După ce au fost inspectate secţiile hergheliei şi 
s-au ascultat dorinţele ţăranilor privitoare la împroprietărirea în baza Reformei 
agrare, s-a ţinut seama de faptul că regiunea Rădăuţi, prin însăşi configuraţia sa 
geografică, prin situaţia ei geologică, economică şi climaterică, este cea mai 
potrivită din tot cuprinsul României Mari, pentru întreţinerea unei strălucite 
herghelii de reproducători de rasă. S-a luat de asemenea în consideraţie faptul că pe 
domeniul Hergheliei Rădăuţi, se află suficiente clădiri corespunzătoarea tuturor 
nevoilor unei herghelii raţionale şi un preţios inventar funciar. 

Comisia s-a întrunit la Direcţia hergheliei pentru a se discuta în ce mod se pot 
satisface dorinţele ţăranilor, rară a viola interesele obşteşti, ale Statului, 
considerându-se articolul 1 din Decretul-lege pentru Reforma agrară, în care se 
specifică anume că exproprierea nu se face numai pentru a spori întinderea 
proprietăţii ţăranilor, ci şi pentru cauze de utilitate publică. În şedinţă s-a discutat 
situaţia fiecărei secţiuni în parte, stabilindu-se, într-un proces-verbal, hotărârile luate. 

Porţiunile de pământ rezervate Hergheliei Rădăuţi în diferite secţiuni, s-au 
fixat în şedinţă prin schiţe, care redactându-se complet în mai multe exemplare, 
s-au semnat spre verificare de către toţi membrii comisiei"26• 

Procesul-verbal a fost trimis la Ministerul de Agricultură şi Domenii, pentru a 
fi analizat şi a se lua decizii în consecinţă. 

Ministerul de Agricultură şi Domenii a aprobat, prin Decizia ministerială nr. 
7 3 1  O, din 8 aprilie 1921 ,  rezervarea pentru Herghelia Rădăuţi a următoarelor 
suprafeţe de teren: 

La trupul Rădăuţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69,22 ha 
La trupul Frătăuţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79,38 ha 
La trupul Tocmitura . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 ,53 ha 
La trupul Gălăneşti. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75,35 ha 
La trupul Bivolărie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00 ha 
La trupul Brădet . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .420,00 ha 
La trupul Voievodeasa . . . . . . . . . . . . 103,00 ha 
La trupul Mi toc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  605,00 ha 
La trupul Frasin - Falcău . . . . . . . . . .  27,80 ha 
La trupul Brodina . . . . . . . . . . . . . . . . . 213,00 ha 
La trupul Izvoare . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 53,64 ha 
La trupul Lucina . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 222.48 ha 

Total 5 020,40 ha 

25 Idem, Proces Verbal privind detenninarea porţiunii de teren strict necesară Hergheliei 
Rădăuţi, încheiat la 23 martie 1 92 1 .  26 Ioan Larionescu, op. cit., p. 1 8. 
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Cu înaltul Decret Regal nr. 2 154, din 1 aprilie 1921 ,  Ioan Larionescu este 
reîntărit în funcţia de director al Hergheliei de Stat din Rădăuţi deşi într-o formă 
mai atenuată, conflictul dintre ţărani şi conducerea hergheliei a mai durat până în 
1922, rară însă a genera revolta de care se temea Siguranţa. 

La 19  mai 1922, Direcţia Administraturii Ţinuturilor Alipite şi Unificării 
Administraţiei Bucureşti, cu scrisoarea nr. 15 976, aduce la cunoştinţa Prefecturii : 
, ,Pentru herghelia de la Rădăuţi s-au oprit 5 020,40 hectare, iar restul a rămas la 
expropriere pentru a se împărţi ţăranilor"27• 

De menţionat faptul că suprafaţa de teren rezervată hergheliei a reprezentat o 
variantă minimală, în raport cu nevoile de producţie în regie proprie a cantităţii de 
furaje şi cereale necesare. Stoparea entuziasmului populist al ţăranilor dornici de a 
fi împroprietăriţi, în temeiul Legii Reformei agrare, cu exploataţiile agricole 
arendate în trecut de herghelie de la Fondul Bisericesc Ortodox, a reflectat 
interesele statului român în păstrarea şi întreţinerea acestei unităţi hipologice de 
tradiţie din Rădăuţi - Bucovina. Deşi suprafaţa de teren care a revenit hergheliei, în 
baza Deciziei ministeriale din 8 aprilie 1921 ,  a fost mai mică decât oricare dintre 
suprafeţele utilizate anterior pentru nevoile hergheliei, ţinând seama de conjunctura 
socială, economică şi politică existentă în România acelor ani, se poate aprecia că 
rezervarea de terenuri, de către Comisia de împroprietărire agrară, în favoarea 
hergheliei a reprezentat un succes şi o realizare foarte importantă, deoarece a dat o 
şansă dezvoltării prăsilei de cai în Bucovina. 

Primăvara anului 192 1  reprezintă, în fapt, intrarea pe un făgaş apropiat de 
normalitate a tuturor activităţilor specifice acestei instituţii. Spunem "aproape de 
normalitate

"
, deoarece o altă problemă, foarte controversată, este reprezentată de 

sistemul legislativ confuz, referitor la ţinerea contabilităţii . Cadrul legislativ era 
insuficient adaptat, deoarece contabilitatea se ţinea încă după normele austriece, iar 
legea contabilităţii române nu era încă aplicată în noua provincie alipită -
Bucovina. Se constată că tendinţa de rezolvare a problemelor administrative 
specifice acestei instituţii începe din aprilie 19 19, odată cu însărcinarea ministrului 
Ion Nistor cu administrarea provinciei şi cu triumful naţionaliştilor integrişti în 
lupta acestora împotriva autonomiştilor. Astfel, se introduce obligativitatea limbii 
române ca limbă oficială şi se trece la românizarea accelerată a tuturor instituţiilor 
provinciale. 

Cu toate acestea, extinderea legii contabilităţii române în provinciile alipite s-a 
făcut cu întârziere, astfel încât, din 19 19  până în 1922, Herghelia din Rădăuţi a fost 
administrată şi condusă după normele legilor austriece, aflate în vigoare în 
Bucovina acelor ani. Trecerea, de la administraţia serviciilor publice după legile 
austriece la administrarea acestora după normele contabilităţii româneşti, s-a făcut 
prin instituirea unei comisii de lichidare şi unificare a conducerii administraţiei din 

27 Arhivele Statului, Suceava, Filiala Rădăuti, Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, pachet 
9311922. 
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Bucovina. Primul preşedinte al  acestei comisii a fost numit un ministru de stat rară 
portofoliu al Bucovinei. Această comisie era formată din delegaţi specialişti ai 
diferitelor ministere din Bucovina şi avea ca scop lichidarea vechiului sistem de 
administraţie austriac şi introducerea noului sistem de administraţie, românesc. 
Însă, datorită gradului sporit de dificultate al unei astfel de acţiuni, s-a creat un 
paralelism între vechiul şi noul sistem de administraţie publică. 

La Herghelia din Rădăuţi, noul sistem de unificare al administraţiei 
instituţiilor publice a fost introdus cu întârziere. În 15 aprilie 1923, într-o scrisoare 
de răspuns adresată Ministerului Agriculturii, Ioan Larionescu face următoarea 
precizare: "Singura instituţie publică la care nu s-a observat acest sistem de 
unificare este Herghelia şi Depozitul de armăsari Rădăuţi, unde nici până azi nu s-a 
lichidat vechea administraţie austriacă deşi s-a introdus noua administraţie română, 
prin aplicarea legii contabilităţii publice". 

Das Radautzer Gestiit unter rumanischer Verwaltung • 

(Zusammenfassung) 

Nach dem ersten Weltkrieg wird der Hauptmann des Reiterregiments Ioan Larionescu vom 
Rumănischen Nationalen Ausschuss in Wien und vom Sekretariat fur Landwirtschaft und Landbesitz 
aus Czemowitz errnăchtigt, die wăhrend des Kriegsaufbruchs nach den westlichen Kronlăndem 
evakuierten Pferde wieder ins Land zu bringen. Mit groBer Mtihe gelang es ihm in 
Stockerau/Osterreich 1 10 Pferde zu sammeln, die fruher dem Radautzer Gesttit gehi:irten und die er 
Ende Juli 1919, nach einer anstrengende Reise, wieder nach Radautz bringt. 

Mit diesem Pferdebestand und mit den bestătigten genetischen Linien wird das Radautzer 
Gesttit wieder eri:iffnet. Die Bukowiner Gewerkschaft fiir Pferdezucht spielte eine wichtige Rolle in 
der Verteilung der Zuchtstuten fur die privaten Pferdeztichter in der Bukowina, in der Organisation 
der Beschălanstalten und in der Verbesserung der einheimischen Pferderassen. 

Man kann behaupten, dass in der Zwischenkriegszeit das Radautzer Staatsgesttit zu einer 
bekannten Fachinstitution geworden ist und als ein Musterbeispiel flir alle anderen Gesttite in 
Rumănien betrachtet wurde. 

• Traducere: Şteflniţa-Mihacla Ungureanu. 
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GEOLOGIA BAZINULUI SUPERIOR 
AL PÂRÂULUI PUTNA (MUNŢII BISTRIŢEI) (III) 

OVIDIU BÂTĂ 

2. TECTONICA REGIUNII 

Zona cristalino-mezozoică a Carpaţilor Orientali reprezintă, în lumina 

modelului structural actual, rezultatul unui proces prin care un domeniu prealpin, 

constituit dintr-un soclu cristalin (precambrian şi paleozoic) acoperit de o cuvertură 
sedimentară mezozoică, a fost forfecat în decursul tectogenezelor mezocretacice, 

când s-au format două sisteme de pânze de şariaj alpine. 

Sistemele de pânze fac parte din cadrul structurilor geologice alpine ale 

Dacidelor mediane şi se grupează astfel (Săndulescu, 1967, 1969, 1984): 
- sistemul inferior, constituit din pânzele central-est-carpatice (bucovinice), 

pânze de forfecare de soclu, constituite din formaţiuni cristaline, acoperite, 

discontinuu, de depozite sedimentare permiene şi mezozoice. 
- sistemul superior, alcătuit din pânzele transilvane - pânze de obducţie şi, în 

parte, de decolare gravitaţională, constituite din depozite sedimentare mezozoice în 

facies transilvan şi ofiolite de aceeaşi vârstă -, şariat peste pânzele central-est

carpatice, şi anume deasupra pânzei bucovinice. 

Pânzele central-est-carpatice includ, la rândul lor, pânze prealpine, dintre 

care, în regiune, sunt prezente (de sus în jos): 

- Pânza de Rarău; 

- Pânza de Putna; 
- Pânza de Pietrosu Bistriţei; 

- Unitatea de Rodna. 
Parte din această unitate structurală majoră - zona cristalino-mezozoică a 

Carpaţilor Orientali -, regiunea studiată este marcată de o tectonică complexă, 

generată, în cea mai mare parte, de punerea în loc a pânzelor alpine central-est
carpatice (bucovinice). În urma acestui grandios proces, a rezultat o structură 

complicată, în care tectonica rupturală şi plicativă s-a manifestat destul de intens. 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 647--655, Bucureşti, 2007 
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2.1. Structura geologică a regiunii 

În cadrul regiunii, s-a distins un edificiu structural care are în componenţă 

două unităţi alpine majore - pânza bucovinică şi pânza subbucovinică. Pe lângă 

aceste unităţi majore au fost puse în evidenţă şi unităţi alpine de rang inferior, 

complicaţii tectonice ale pânzei subbucovinice, reprezentate prin digitaţia Tonca

Mestecăniş şi digitaţia Dadu-Oiţa. 

Din eşafodajul prealpin s-au recunoscut pânzele de Putna şi de Rarău, în 

pânza subbucovinică, şi unitatea de Rodna, pânzele de Pietrosul Bistriţei şi de 

Putna, în pânza bucovinică. 
În fig. 12 sunt prezentate, într-un profil sintetic, dispunerea şi componenţa 

aranjamentului structural al regiunii. 

SV Creasta Mestecăniş Pârâul Hău Pârâul Putna NE 

1 �  2 �  3 D  4 � 5 � 6 m  1 nm  8 B 9 E3 tos 

1 .  Digitaţia Tonca-Mestecăniş. 
2. Digitaţia Dadu-Oiţa. 
3. Pânza de Putna (grupul Tulgheş). 
4. Unitatea de Rodna (grupul Rebra). 
5. Pânza de Pietrosu Bistriţei 

(grupul Negrişoara). 

6. Pânza de Rarău 
(grupul Bretila). 

7. Formaţiuni sedimentare mezozoice. 
8. Plan de şariaj alpin. 
9. Plan de şariaj prealpin. 
10. Digitaţie. 

Fig. 12 - Aranjarnentul structural surprins în profilul sintetic dintre creasta 
Mestecănişului şi pârâul Putna (la confluenţa cu pârâul Tirniş). 
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2. 1 . 1. Unităţi structurale alpine 

2. 1 . 1 . 1 .  Pânza subbucovinică 

În ceea ce priveşte evoluţia încadrărilor structurale ale acestei unităţi 
tectonice, s-au remarcat, de-a lungul timpului, următorii cercetători : Kober ( 193 1) ;  
Bercia et al., ( 1967); Joja et al. ,  ( 1968); Bercia et al., ( 1970, 1976); Săndulescu 
( 1 976) şi Balintoni ( 1984). 

Formaţiuni metamorfice şi sedimentare din cadrul pânzei subbucovinice apar 
la est de creasta Mestecăniş, din zona Obcina Arseneasa şi până la sud de Vf. 
Picioru Lat. 

Din soclul cristalin al pânzei subbucovinice, pe cuprinsul regiunii au fost 
puse în evidenţă, la suprafaţă, următoarele unităţi prealpine: 

- Pânza de Putna, 
- Pânza de Rarău. 
Pe cursurile superioare ale pâraielor Hău, Cârjoi, Putnişoara, pe creasta 

Picioru Lat aflorează formaţiunile Tg3 şi Tg4 ale grupului Tulgheş din pânza de 
Putna de pe domeniul subbucovinic. 

Formaţiunile grupului Bretila din pânza prealpină de Rarău, au o largă 
dezvoltare pe pârâul Hău, în versantul drept al pârâului Putnişoara, în versantul 
drept al pârâului Putna Mică şi în ferestrele tectonice de pe pârâul Sapelor şi pârâul 
Giumalău. 

Formaţiunile sedimentare mezozoice subbucovinice se dispun, în cea mai 
mare parte, peste formaţiunile grupului Bretila din zonele amintite anterior. 

2. 1 . 1 .2. Pânza bucovinică 

Pe cea mai mare parte din suprafaţa studiată se desfăşoară formaţiuni 
metamorfice atribuite pânzei bucovinice. 

Această unitate structurală a fost separată iniţial, de Bercia et al. ( 1976), ca 
subunitatea de Valea Putnei şi, ulterior, de Săndulescu ( 1 976) şi Balintoni ( 1981 ), 
sub denumirea actuală. 

Cea mai mare parte dintre formaţiunile metamorfice din cadrul pânzei 
bucovinice aparţin pânzei prealpine de Putna. Pe suprafeţe mai restrânse s-au mai 
întâlnit şi formaţiuni metamorfice din cadrul unităţii de Rodna şi pânzei de Pietrosu 
Bistriţei. 

Aria de apariţie a formaţiunilor metamorfice din pânza bucovinică se situează 
la est de suprafaţa de şariaj bucovinică pusă în evidenţă în versantul stâng al 
pârâului Hău, în versantul drept al pârâului Putnişoara, în versantul drept al 
pârâului Putna, în versanţii pâraielor Putna Mare, Putna Mică, Sterparu, Sapelor. 

Suprafaţa de şariaj a pânzei bucovinice se evidenţiază relativ uşor în teren. Ea 
este jalonată, în general, de depozitele sedimentare mezozoice, iar acolo unde 
acestea lipsesc, formaţiunile carbonatice ale grupului Rebra reprezintă un reper bun 
pentru recunoaşterea şi separarea acestui şariaj .  
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2. 1 . 1 .3 .  Digitaţia Tonca - Mestecăniş 

Se dezvoltă pe un areal restrâns la nivelul crestei Mestecănişului unde a fost 
conturată de Podaşcă (2002) şi corespunde cu ceea ce a fost separat de Vodă şi 
Munteanu ( 1998) drept digitaţia Tonca - Liţu. 

Este constituită din elemente petrografice caracteristice formaţiunii Tg3 -
metavulcanite riolitice (de tip Obcina Mestecănişului), cărora le sunt asociate 
mineralizaţii singenetice de sulfuri (pe pârâul Paltin) - argument de necontestat că 
metavulcanitele aparţin formaţiunii Tg3 şi nu formaţiunii Tg� >  cum fuseseră anterior 
atribuite de Bercia et al. ( 1975) şi Krăutner et al. ( 1975). 

Limita inferioară a digitaţiei Mestecăniş este dată de un plan alpin, după care 
a fost dedublată parte din pânza subbucovinică, iar limita superioară este marcată 
de planul digitaţiei Dadu - Oiţa. 

2. 1 . 1 .4. Digitaţia Dadu - Oi ţa 

Apare cu precădere la nivelul crestei Mestecănişului, între Vf. Mestecăniş şi 
Vf. Picioru Lat. 

Pe suprafaţa cuprinsă în studiu, această unitate structurală este constituită din 
partea inferioară a formaţiunii Tg2 - grafitoasă cu cuarţite negre şi mineralizaţii 
manganifere - a grupului Tulgheş. 

Krăutner (fide Borcoş et al., 1983), determinat de dispunerea anormală a 
formaţiunii Tg2 peste formaţiunea Tg3 (cu metavulcanite riolitice de Obcina 
Mestecănişului, atribuite anterior la formaţiunea Tg1), trasează un plan de şariaj 
între cele două formaţiuni din zona Oiţa - Colacu. 

Acest plan a fost pus în evidenţă şi separat ulterior pe o mare suprafaţă a 
domeniului subbucovinic de Vodă şi Munteanu ( 1998) şi Podaşcă (2002). 

2. 1. 2. Unităţi structurale prealpine 

.Studii şi sinteze efectuate asupra întregului teritoriu al zonei cristalino
mezozoice din Carpaţii Orientali - printre care de referinţă rămâne cel al lui 
Săndulescu ( 1984) -, relevă faptul că soclul cristalin al pânzelor alpine bucovinică 
şi subbucovinică este constituit din aceleaşi pânze prealpine, dispuse, de sus în jos, 
în următoarea ordine: 

- Pânza de Rarău - alcătuită din grupul Bretila; 
- Pânza de Putna - formată din grupul Tulgheş; 
- Pânza de Pietrosul Bistriţei - constituită din grupul Negrişoara; 
- Unitatea de Rodna - formată din grupul Rebra. 
S-au recunoscut şi separat pe harta geologică întocmită pentru regiunea 

studiată, pânzele de Putna şi Rarău pe domeniul subbucovinic şi unitatea de Rodna, 
şi pânzele de Pietrosul Bistriţei şi de Putna pe cuprinsul pânzei bucovinice. 
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2. 1 .2. 1 .  Pânza de Rarău 

A fost recunoscută ca pânză de şariaj de Popescu-Voiteşti ( 1929), Streckeisen 
( 1934) şi Th. Krăutner ( 1938) pe baza observaţiilor care arătau că formaţiunile 
grupului Bretila, mezometamorfice, se dispun anormal peste formaţiunile 
epimetamorfice ale grupului Tulgheş. 

Balintoni ( 198 1 )  este autorul care identifică, în regiune, roci ale grupului 
Bretila şi separă pânza de Rarău. 

În regiunea studiului, planul pânzei de Rarău apare la zi pe domeniul 
subbucovinic, în versantul stâng al pârâului Nistor, în versantul drept al pârâului 
Putnişoara şi pe zona de izvoare a pâraielor Fierul şi Chiril .  

Pe toate celelalte zone unde apar în pânza subbucovinică formaţiunile 
grupului Bretila din pânza de Rarău, planul pânzei nu mai apare la suprafaţă, fiind 
coborât şi mascat de falii. 

2. 1 .2.2. Pânza de Putna 

A fost menţionată de Bercia et al. ( 1 97 1 ,  1976) ca unitate prealpină, parte a 
soclului pânzei bucovinice în zona Fundu Moldovei şi separată de Balintoni ( 198 1) 
pe arealul situat la est de pârâul Putna. 

Pânza de Putna ocupă suprafeţe mai extinse în cadrul pânzei bucovinice decât 
în cadrul pânzei subbucovinice şi corespunde ariei de răspândire a grupului 
Tulgheş în cele două unităţi structurale. 

La constituţia pânzei prealpine de Putna participă secvenţe diferite ale 
formaţiunilor din grupul Tulgheş. În pânza bucovinică, succesiunea litostratigrafică 
a grupului Tulgheş cuprinde termenii inferiori, reprezentati de formaţiunea Tg2 şi 
Tg3, cu dezvoltarea cea mai largă, formaţiunea cuarţitelor negre cu mangan Tg2• În 
pânza subbucovinică, la suprafaţă, au fost identificate formaţiunile Tg3 şi Tg4 iar 
forajul structural F14 Câijoi a interceptat şi formaţiunile Tg1 şi Tg2 ale grupului 
Tulgheş. 

Pe domeniul bucovinic, la partea inferioară, limita este marcată de suprafaţa 
de şariaj din baza pânzei de Putna, unde formaţiunile grupului Tulgheş vin în 
contact tectonic cu formaţiunile sedimentare mezozoice sau diferiţi termeni ai 
grupurilor Bretila, Negrişoara sau Rebra. 

Zonele în care formaţiunile mezozoice vin în contact direct, după planul de 
şariaj bucovinic, cu formaţiunile grupului Tulgheş se află situate în versanţii 
pârâului Putna - la circa 1 km amonte de confluenţa cu pârâul Putnişoara - şi în 
versantul drept al pârâului Putnişoara. 

Cu formaţiuni ale grupului Negrişoara, grupul Tulgheş se află în contact 
direct pe pârâul Putna Mică şi pe cursul superior al pârâului Sterparu. 

Doar într-o singură zonă, situată pe interfluviul dintre pârâul Putna Mare şi 
pârâul Văcăria, a fost remarcată o relaţie directă între formaţiunile grupului Bretila 
şi ale grupului Tulgheş. 
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2. 1 .2.3. Pânza de Pietrosu Bistriţei 

A fost separată şi denumită astfel, în Munţii Bistriţei, de către Balintoni şi 
Gheuca ( 1977). 

Gnaisurile porfrroide de Pietrosu erau cunoscute de mult timp şi în regiunea 
cercetată de noi. Semnificaţia tectonică a acestor roci a fost înţeleasă de Balintoni 
( 198 1 ), care separă pânza de Pietrosu Bistriţei în zona pârâului Sterparu (la nord
vest de Vf. Giumalău). 

În ultimul timp, Latiş et al. ( 1994) au pus în evidenţă gnaisuri porfiroide şi 
termenul inferior al grupului, reprezentat prin paragnaisuri retromorfe, în mai multe 
sectoare din regiune. 

În constituţia pânzei de Pietrosu Bistriţei sunt incluse formaţiunile 
metamorfice ale grupului Negrişoara, alcătuite predominant din gnaise porfiroide 
de Pietrosu. 

La partea inferioară, suprafaţa de şariaj din baza pânzei de Pietrosu Bistriţei 
se dispune tectonic peste diferiţi termeni ai unităţii de Rodna. Această situaţie s-a 
remarcat în versantul stâng al pârâului Sapelor şi versantul stâng al pârâului 
Sterparu. 

Partea superioară a grupului Negrişoara din regiune este delimitată 
întotdeauna de suprafaţa de şariaj a pânzei de Putna. 

2. 1 .2.4. Unitatea de Rodna 

Separată pentru început ca pânză de şariaj de Popescu-Voiteşti ( 1929, 193 1 )  
ş i  cartografiată de Th. Krăutner ( 1938), a fost denumită pânza de Rodna de 
H. Krăutner ( 1968). 

În prezent, este admis de cercetători (V odă, 2000) că discordanţa tectonică 
existentă în baza unităţii de Rodna este de vârstă alpină. Necunoscându-se baza 
unităţii, unitatea structurală prealpină de Rodna este considerată paraautohtonul 
pânzelor prealpine, limitată în bază de suprafaţa de şariaj alpin mezocretacic. 

Unitatea de Rodna se desfăşoară pe mici suprafeţe deasupra sedimentarului 
mezozoic sau vine în contact cu formaţiuni ale grupului Tulgheş de pe domeniul 
subbucovinic. 

Deasupra sedimentarului mezozoic se dispun calcare sau dolomite cristaline - în 
versantul stâng al pârâului Hău, în versanţii pârâului Putna (zona Valea Putnei - gară), 
în versantul drept al pârâului Putnişoara, în versantul drept al pârâului Putna (pe zona 
dintre confluenţa cu Putnişoara şi Putna Mare), în versanţii pârâului Putna Mare. 

A fost conturată pe suprafaţa regiunii studiate de Bercia et al. ( 1975) şi 
Krăutner et al. ( 1975) ca lamă de rabotaj , constituită din formaţiunile "seriei" de 
Ţibău. Ulterior, Balintoni ( 1981)  separă pânza de Iacobeni (= Rodna?) deasupra 
tuturor ferestrelor tectonice din zona Valea Putnei - Giumalău. 

Unitatea de Rodna este constituită din formaţiunile metamorfice ale grupului 
Rebra (LaLi!? et al. ,  1994). 
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După cum am amintit, limita inferioară a unităţii este reprezentată 
întotdeauna de suprafaţa de şariaj a pânzei bucovinice pe arealul cercetat. Limita 
superioară este dată de suprafaţa de şariaj a pânzei de Pietrosu Bistriţei sau a pânzei 
de Putna. 

Suprafaţa de şariaj al pânzei de Pietrosu Bistriţei limitează tectonic partea 
superioară a unităţii de Rodna pe mici zone situate în versantul stâng al pârâului 
Sapelor şi în versantul stâng al pârâului Sterparu. 

2.2. Consideraţii asupra tectonicii plicative şi disjunctive 

Structurile plicative sunt slab exprimate în regiune. Formaţiunile geologice, 
orientate nord-vest-sud-est, se desfăşoară pe o structură monoclinală cu căderi 
nord-estice, mai accentuate pe domeniul subbucovinic (40°-60°) şi mai scăzute pe 
domeniul bucovinic (200-30°). 

Pe pârâul Putna Mare s-au evidenţiat, în unele compartimente tectonice, şi 
câteva structuri sinclinale. Cea mai bine exprimată se găseşte în zona de confluenţă 
a pârâului Fierul cu pârâul Putna şi reprezintă o sinformă ce cuprinde, în zona 
axială, formaţiunea Tg3 iar pe flancuri are dispuse cuarţite negre din cadrul 
formaţiunii Tg2• 

Tectonica disjunctivă, foarte complexă, este materializată prin mai multe 
sisteme de falii, cu dispoziţii spaţiale foarte diferite. Dintre acestea se remarcă două 
sisteme de falii mai importante: un sistem orientat sud-vest-nord-est şi un sistem 
orientat nord-vest-sud-est. Cele două sisteme sunt însoţite de falii şi fisuri de 
sprijin ale căror efecte sunt mai puţin importante. 

Primul sistem este format din falii transversale, orientate aproximativ 
perpendicular pe direcţia formaţiunilor geologice. 

Din această categorie, am distins următoarele falii: 
- Falia Muntele Paltin - pârâul Hău, falie cu decroşare estică în 

compartimentul sudic, unde, în combinaţie cu o falie transversală ce urmăreşte 
versantul drept al pârâului Hău, scoate la suprafaţă formaţiunile grupului Bretila. 

- Falia Mestecăniş - Putnişoara - versant drept Putna, cu mică decroşare 
estică în compartimentul sudic, limitează tectonic, spre sud, nivelele de cuarţite 
negre ce aflorează pe pârâul Putna, între gara V alea Putnei şi pârâul Timiş. 

- Complexul de falii transversale din versanţii văii Putna, pe zona de la 
confluenţa cu Putnişoara până la confluenţa Putna Mare cu Putna Mică, 
compartimentează, în mici blocuri, structura geologică şi scot la suprafaţă 
formaţiunile grupului Bretila sau sedimentarul mezozoic în poziţii cât mai curioase. 

Cel de al doilea sistem este constituit din falii direcţionale şi oblice. 
Faliile direcţionale au produs efecte mai importante, efecte care se recunosc 

mai uşor deoarece au putut fi observate ridicarea unor compartimente. 
Dintre faliile longitudinale puse în evidenţă în regiune, se remarcă: 
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- Falia Obcina Arseneasa - Mestecăniş - Picioru Lat, falie inversă conformă, 
cu ridicare de circa 350 m în compartimentul estic, după care formaţiunea T� este 
adusă în contact tectonic cu membrul Moroşan sau diferiţi termeni litostratigrafici 
(Tg2, Tg3) din cadrul digitaţiilor Dadu - Oiţa sau Tonca - Mestecăniş. 

- Falia Putna Mare, falie inversă, cu compartimentul estic ridicat, care scoate 
la zi sedimentarul subbucovinic din ferestrele tectonice de la Valea Putnei şi din 
versantul drept al pârâului Putna Mare. 

- Falia pârâul Timiş - pârâul Sterparu, falie inversă, cu o ridicare de circa 
400 m în compartimentul estic - care produce aceleaşi efecte ca şi falia Putna Mare -, 
ce scoate la suprafaţă formaţiunile grupului Bretila şi depozitele sedimentare 
subbucovinice din ferestrele tectonice de pe pârâul Sterparu sau formaţiunile 
grupului Rebra în versantul drept al pârâului Timiş. Constituie continuarea spre 
nord-vest a faliei Arseneasa (Balintoni, 198 1 ). 
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Die Geologie des Oberen Beckens des Putna-Baches 
(Das Bistritza-Gebirge) (III)• 

(Zusammenfassung) 

Als Teil der Ostkarpaten-Region mit kristallinen mezozoischen Schiefem und als wichtige 
Struktureinheit, charakterisiert sich das analysierte Gebiet durch eine komplexe Tektonik, die 
hauptsl!.chlich durch die Bewegung der bukowinischen Schichten bewirkt wird. Auf dieser Weise ist 
eine komplexe Struktur entstanden, innerhalb deren die rissebildende und Faltungstektonik eine rege 
Tlltigkeit aufweist. In der studierten Region haben wir eine Struktur festgestellt, die aus zwei 
wichtigen Gebirgsfor.mationen besteht: einer bukowinischen und einer unterbukowinischen Schicht. 
Es wurden auch kleinere Gebirgseinheiten festgestellt, d. h. iibereinander liegende Schichten in den 
Regionen Toma-Mesteclmiş und Dadu-Oita. 

In der Vorgebirgsregion wurden die Putna- und Rarău-Schichten (in der unterbukowinischen 
Lage) sowie die Rodna-Gebirgseinheit, die Pietrosu-Bistritei- und Putna-Schichten (in der bukowin
ischen Lage) erkannt. 

• Traducere: Ştefănita-Mihaela Ungureanu. 
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BOTANISTUL BUCOVINEAN ION T. TARNAVSCHI 
(1904-1989) 

SORIN TRELEA 

Ion T. Tarnavschi s-a născut în actualul mumctpm Rădăuţi, din judeţul 
Suceava, la data de 19  august 1904, în familia lui Teofil şi a Emiliei Tarnavschi. 
De copil şi-a însoţit tatăl, de meserie silvicultor, în deplasările acestuia prin 
pădurile Bucovinei, de unde şi pasiunea precoce pentru natură. În Rădăuţi urmează 
şcoala primară şi absolvă Liceul ,,Eudoxiu Hurmuzachi", astfel că, în 1924, devine 
student la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cernăuţi. În 1928 este licenţiat în 
Ştiinţe naturale, după patru ani de studii, timp în care a beneficiat de îndrumarea 
unor iluştri profesori, între care şi botanistul Mihail Guşuleac, căruia îi va deveni 
un apropiat colaborator1 • 

La 1 aprilie 1929, Ion T. Tarnavschi este numit preparator suplinitor la 
Institutul Botanic din Cernăuţi, funcţie pe care o deţine până la 1 ianuarie 1934, 
când este numit preparator provizoriu, pentru ca, la 1 decembrie 1937, să fie numit 
preparator definitiv

2
• În calitate de preparator, este trimis, pentru un an, la 

specializare în cariologie, la Universitatea din Grenoble (Franţa), iar în anul 1935 
îşi susţine teza de doctorat cu lucrarea Studii cariosistematice la genul Pulmonaria 
cu accentuarea cromozomilor şi meiozei3, avându-1 îndrumător pe profesorul 
Mihail Guşuleac. 

În anul 1 939 îşi urmează magistrul şi mentorul, Mihail Guşuleac, la 
Bucureşti; acesta, între timp, preluase funcţia de profesor la Facultatea de Ştiinţe 
Naturale şi cea de director al Grădinii Botanice din Bucureşti. Tânărul Ion T. 
Tarnavschi este avansat în funcţia de asistent suplinitor, pe care o deţine până în 
1942, când este numit asistent provizoriu. Ulterior, urcă periodic celelalte trepte 
ale ierarhiei didactice universitare: şef de lucrări ( 1 942-1 947); conferenţiar 

1 Constantin Toma, Ion T. Tamavschi - o lumină a botanicii şi o viaţă închinată muncii, în 
voi. Petru Bejenaru (coord.), Biologi de seamă din Bucovina, Suceava, Editura Ţara Fagilor, 1994, 
p. 37-42; Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, Suceava, 1982, p. I 54. 

2 Aurel Ardelean, George Nedelcu, Gheorghe Mohan, Profesor dr. docent Ion T. Tamavschi 
( 1904-1989). 100 de ani de la naştere, Arad, "Vasile Goldiş" University Press, 2003, p. 7-1 3 .  

3 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. Il, Iaşi, Editura Princeps Edit, 2004, p .  478-479. 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 657-675, Bucureşti, 2007 
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( 1947-1961) ;  profesor universitar activ ( 196 1-1972) şi profesor consultant 
( 1972-1989)

4
• 

Din 22 mai 1952 până în 1975, Ion T. Tarnavschi a îndeplinit şi funcţia de 
director al Grădinii Botanice din Bucureşti, asimilată cu gradul de profesor 
universitar. A fost şi şef de catedră adjunct, din mai 195 1 până în octombrie 1960 
(condusă, în acea perioadă, de academicianul Traian Săvulescu), iar de la 
1 octombrie 1960 până la pensionare ( 1972) a fost şef de catedră. Între anii 1967 şi 
1969 a ocupat funcţia de decan al Facultăţii de Biologie a Universităţii din 
Bucureşti5 • 

Activitatea didactică a botanistului Ion T. Tarnavschi a fost una prodigioasă, 
acesta având darul să polarizeze în jurul său studenţii interesaţi de studiul botanicii. 
Îşi începe cariera didactică la Catedra de botanică sistematică a Institutului Botanic 
din Cernăuţi unde, în calitate de preparator, organizează şi conduce lucrările 
practice cu studenţii anilor II şi III. Împreună cu aceştia, efectuează permanent 
deplasări în teren, pentru recoltarea materialului vegetal care, ulterior, este 
determinat şi conservat în colecţia Institutului. Această activitate este continuată, 
începând cu 1 decembrie 1939, la Institutul Botanic din Bucureşti, până în anul 
1947, când i se încredinţează susţinerea unui curs de morfologie vegetală cu 
studenţii din anul II şi, ulterior, cu cei din anul 1. Din anul 1954 iniţiază şi predă 
Capitole speciale de morfologia plantelor la anii terminali (III şi IV), în cadrul 
grupei de specializare de biolog-botanist. 

Cunoscător a trei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza 
şi germana), Ion T. Tarnavschi are posibilitatea să consulte numeroase tratate, 
monografii şi lucrări ştiinţifice, astfel încât cursurile sale au o înaltă ţinută 
ştiinţifică şi academică. Profesorul Ion 1. Tarnavschi conduce cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, lucrări de diplomă, funcţionează ca examinator în comisii de 
aspirantură şi doctorat, pentru: morfologie sistematică, geobotanică, fiziologia 
plantelor, biologie generală şi genetică. Din anul 1953, conduce lucrări de doctorat 
în morfologia plantelor6. 

Activitatea didactică a profesorului Ion T. Tarnavschi a fost completată de 
cea ştiinţifică, în urma acestuia rămânând o operă ştiinţifică de excepţie: peste 1 80 
de lucrări ştiinţifice, reprezentând peste 7 000 de pagini, cu peste 4 500 de figuri, 
publicate în ţară şi străinătate. La acestea se adaugă şi cele 1 2  traduceri - în 
premieră pentru România - din opera lui Charles Darwin. 

Profesorul Ion T. Tarnavschi a abordat mai multe domenii de cercetare. În 
studiul florei şi vegetaţiei algologice de apă dulce, de terenuri sărăturoase şi acide 
turboase efectuează cercetări cu privire la aspecte sistematice, chorologice, 
ecologice şi coenologice, realizând un Conspect al algelor din România. În cadrul 

4 Constantin Toma, op. cit. , p. 7. 
5 Aurel Ardelean, George Nedelcu, Gheorghe Mohan, op. cit. , p. 8. 
6 Ibidem, p. 8. 
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acestor studii au fost descrise unele unităţi taxonomice noi pentru ştiinţă, din 
grupul Cyanophyceae, Desmidiaceae şi Diatomeae. 

Un domeniu în care profesorul Ion T. Tamavschi a excelat prin lucrări de 
pionierat pentru biologia românească este cel al studiului nucleului celulei 
vegetale. Făcând cercetări asupra citogeneticii plantelor şi evoluţiei lor arată că, din 
forme vechi (ancestrale) diploide, au luat naştere, pe cale de duplicaţie, fie în 
celulele somatice, fie în cele sexuale, forme tetraploide. Aceste forme au dat 
naştere, prin încrucişări cu formele diploide, în stare spontană, la o serie de forme 
alloploide. Din acestea, cu timpul, s-au consolidat mai multe forme catiologice, cu 
timbru de specii noi, cum ar fi, de exemplu, Pulmonaria tuberosa, Pulmonaria 
saccharata în emisfera meridională şi Pulmonaria ajfinis în emisfera occidentală. 
În acelaşi domeniu, a tăcut studii asupra nucleului în legătură cu citoecologia şi 
citogeografia plantelor, legate de unele condiţii speciale de viaţă (halofilie). 
Totodată, profesorul a efectuat şi studii electronomicroscopice asupra celulei şi 
organitelor ei constitutive, a meristemelor de creştere la diferite specii de plante. 

Efectuând studii asupra naturii morfologice a gineceului inferior, profesorul 
Ion T. Tamavschi face consideraţii filogenetice în legătură cu elementele constitu
tive ale florei Angiospermelor, precum şi cercetări morfogenetice asupra organelor 
principale ale plantelor superioare, îndeosebi asupra frunzei. Se apleacă asupra 
cercetării morfogenetice a fructelor unor grupe de plante: Aristolochiales, 
Ligustrales, Halobiales etc. ,  aducând lămuriri asupra legăturilor de înrudire a 
diferitelor unităţi sistematice şi asupra raportului lor cu unităţi taxonomice mai mari. 

Profesorul bucovinean realizează cercetări citologice, anatomice şi 
morfologice, legate de genetica experimentală asupra unor plante hibride, obţinute 
pe calea hibridării vegetative şi a încrucişării îndepărtate - din punct de vedere 
sistematic - la soiuri de Solanum lycopersicum şi la cereale şi plante horticole 
(Triticum, Secale, Neo-aegilotriticum, Neo-secalotriticum, Agropyrum, Fragaria 
moschata grandiflora, Prunus persica şi genitorii lor. Rezultatele acestor studii au 
fost comunicate la Congresul Internaţional de Genetică de la Montreal şi la 
Academia de Ştiinţe a fostei U.R.S.S. 

Un domeniu în care profesorul Ion T. Tamavsachi creează o adevărată şcoală 
în Bucureşti este cel al cercetării morfopalinologice, unde aduce contribuţii 
esenţiale la cunoaşterea elementelor polinizatoare, utile în cercetările de genetică, 
precum şi urmărirea succesiunii florei şi vegetaţiei în prospecţiuni de petrol, în 
arheologie şi în studiile de alergie la polen7• 

Pe lângă activitatea didactică şi ştiinţifică, profesorul Ion T. Tamavschi s-a 
implicat, cu pasiune, în reorganizarea Grădinii Botanice din Bucureşti, cu mult 
timp înainte de a fi numit director al acesteia. Astfel, între 1940 şi 1942 efectuează 
inventarul aparaturii de laborator şi întocmeşte fişierul bibliografic al bibliotecii 
( 12  000 de volume). După bombardamentul anglo-american din 4 aprilie 1 944, 

7 Ibidem, p. 9-10. 
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salvează întreaga aparatură de laborator, întreaga bibliotecă şi un sfert din ierbarul 
vechiului Institut Botanic (200 000 de coli). 

Numit director al Grădinii Botanice din Bucureşti, în 22 mai 1952, profesorul 
reuşeşte aducerea acesteia sub conducerea şi administrarea Ministerului 
Învăţământului, prin Universitatea din Bucureşti (H.C.M. nr. 107211954). Reali
zează instalarea încălzirii cu gaze naturale la serele şi clădirile din incinta Grădinii 
Botanice, precum şi amenajarea unor construcţii care servesc ca sere joase, ateliere 
etc. Elaborează un plan de reorganizare a Grădinii Botanice (aprobat în februarie 
1955), în urma căruia acesteia i se redă caracterul de instituţie ştiinţifică şi 
didactică. 

Începând cu anul 1959, Ion T. Tamavschi a tipărit publicaţia ,,Acta Botanica 
Harti Bucurestiensis", în care sunt publicate rezultatele cercetării ştiinţifice 
efectuate de personalul de specialitate al Grădinii Botanice. O mare realizare 
atribuită profesorului este reînfiinţarea şi construirea noului Institut Botanic, distrus 
în timpul celui de al Doilea Război Mondial, în care sunt concentrate toate 
disciplinele de botanică ale Facultăţii de Biologie, realizându-se astfel un centru de 
cercetare botanică şi de învăţământ. În noua clădire a Institutului Botanic, sub 
conducerea sa, sunt reamenajate un Muzeu botanic şi o expoziţie-muzeu, deschise 
publicului interesat8. 

Profesorul dr. docent Ion T. Tamavschi a îndeplinit şi alte funcţii: membru al 
Consiliului profesoral al Facultăţii de Biologie, începând cu anul 1948, fiind şapte 
ani şi secretar ştiinţific al acestuia; membru al Senatului universităţii; membru al 
Comisiei de specialişti a Ministerului Învăţământului; decan al Facultăţii de 
Biologie ( 1 969-1976); membru al Colegiului Ministerului Învăţământului; 
membru în Comisia de Biologie a Ministerului Învăţământului; membru, din partea 
României, în colectivul de redacţie al publicaţiei ,,Feddes Repertorium"; membru 
al Societăţii internaţionale de biosistematică din S.U.A. ;  membru în comitetul 
redacţional al ,,Analelor Universităţii"; membru în comitetul de conducere al 
Societăţii de Răspândire a Ştiinţei şi Culturii; membru în Comisia muzeelor; 
membru în Comisia de ocrotire a naturii; inspector în Comisia Monumentelor 
Naturii a Academiei Române; membru, din 1949, în Consiliul de conducere şi 
B iroul de conducere al Societăţii de Ştiinţe Naturale şi Geografie şi în comitetul de 
redacţie al revistei , ,Natura", iar din 1957, preşedintele secţiei de Botanică a acestei 
reviste; membru al Comitetului ştiinţific al Institutului de Biologie "Traian 
Săvulescu", la înfiinţarea şi organizarea căruia a contribuit direct; membru în 
colectivul de redacţie al revistelor ,,Studii şi cercetări" şi "Revue de biologie", serla 
Botanique, publicate de Academia Română9. 

Secţia de Botanică a Societăţii de Ştiinţe Biologice, condusă de profesorul 
Ion T. Tarnavschi, a iniţiat şi organizat, în perioada 1958-1974, zece consfătuiri de 

8 Ibidem, p. 10-12. 
9 Ibidem, p. 12-13.  
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geobotanică, unice în istoria biologiei româneşti, prin dimensiunile teritoriului 
străbătut şi prin caracterul lor de multidisciplinaritate. Scopul organizării unor 
asemenea constătuiri a fost, printre altele, acela de a găsi un limbaj geobotanic 
unitar şi de a se cădea de acord asupra unei metodici unitare cenotaxonomice în a 
prezenta covorul vegetal al României, şi anume fitogenezele10. 

Profesorul Ion T. Tarnavschi a participat la numeroase manifestări/expediţii 
ştiinţifice, printre care: Indonezia, insulele Djawa, Kalimantan, Baii ( 1963); 
Moscova, Kiev, Leningrad; în anul 1967 a participat la Congresul Internaţional al 
Muzeelor de Ştiinţe Naturale, din Germania; în 1968 a participat la Congresul 
Internaţional de Integrare şi Coordonare a învăţământului ştiinţific din Bulgaria. În 
anul 1960 a fost numit vicepreşedinte al Secţiunii de citologie a Congresului 
botanic din Canada, iar din 1970 este membru oficial în Comisia de doctorat a 
Facultăţii de Ştiinţe din Orsay (Franţa) 1 1 • 

Meritele sale privind activitatea didactică, ştiinţifică şi organizatorică au fost 
recunoscute şi apreciate de către statul român. Profesorului i s-au acordat: Ordinul 
Muncii, Clasa a III-a ( 1961 ); Premiul "Emanoil C. Teodorescu" al Academiei 
Române ( 1 965); Ordinul Muncii, Clasa a II-a ( 1969) ; Steaua R.S.R., Clasa a IV -a 
( 197 1)12• 

Cu prilejul manifestărilor dedicate împlinirii a 100 de ani de la naşterea 
profesorului Ion T. Tarnavschi, unul dintre eminenţii discipoli ai marelui savant, 
prof. univ. dr. Constantin Toma, membru corespondent al Academiei Române, 
afirma următoarele: "Ceea ce au preţuit, în primul rând, botaniştii şi ceea ce a 
condus, apoi, la o admiraţie unanimă din partea tuturor celor care I-au cunoscut, a 
fost etica vieţii sale: întreaga sa viaţă a fost consacrată exclusiv muncii. [ . . .  ] El a 
tăcut un cult din muncă. [ . . .  ] Prin glasul şi scrisul său a trezit în sufletul studenţilor 
şi colaboratorilor săi pasiune pentru studiul plantelor. Răbdarea sa în căutarea 
adevărurilor ştiinţifice, modul în care ştia să-i apropie pe cei din jurul lui, i-au 
asigurat profesorului Ion Tarnavschi un loc de cinste între cei mai mari botanişti ai 
ţării .  [ . . .  ] 

Stima şi autoritatea de care s-a bucurat printre colegii săi I-au ridicat la 
demnitatea de şef de catedră, director al Grădinii Botanice din Bucureşti, decan al 
Facultăţii de Biologie, preşedinte al Secţiei de Botanică a Societăţii de Ştiinţe 
Biologice, vicepreşedinte al aceleiaşi societăţi, membru în diferite consilii 
ştiinţifice şi colegii de redacţie ale multor reviste ştiinţifice din ţară şi străinătate. 
[ . . .  ] Botanist complex, multilateral pregătit în domeniul vast al acestui complex de 
discipline care este Botanica, a impresionat prin vastitatea cunoştinţelor sale, prin 
generozitate, printr-o putere de muncă uimitoare şi o excepţională implicare în 
rezolvarea obligaţiilor asumate. [ . . . ] 

10 Ibidem, p. 94-95. 
11 Ibidem, p. 1 2-13.  
12 Emil Satco, op. cit. , p. 478-479. 
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Ţinuta morală şi dăruirea cu care s-a consacrat ridicării tinerelor generaţii de-a 
lungul strălucitei sale cariere didactice şi de cercetare ştiinţifică, capacitatea 
organizatorică şi omenia pe care le-a manifestat ca şef de catedră, director al 
Grădinii Botanice (23 de ani) şi decan al Facultăţii de Biologie din Bucureşti, au 
rămas model pentru discipolii săi, mulţi dintre ei astăzi cadre didactice şi 
cercetători de prestigiu în diferite institute de învăţământ su�erior şi de cercetare 
ştiinţifică din Bucureşti şi din alte centre universitare ale ţării" 3. 

LUCRĂRI PUBLICATE14 

Contribuţii la cunoaşterea algelor din Bucovina (I), în ,,Buletinul Facultăţii de 
Ştiinţe", Cernăuţi, voi. IVffi, 1930. 

Contribuţii la cunoaşterea algelor din Bucovina (II), în , ,Buletinul Facultăţii de 
Ştiinţe", Cernăuţi, voi. VII, 193 1 .  

Eine neue Art der Gattung Anthoceros aus Gross-Rumănien, în ,,Buletinul 
Facultăţii de Ştiinţe", Cernăuţi, voi. VII, 193 1 .  

Ergănzungen zum Artikel " Eine neue Art der Gattung Anthoceros aus Gross
Rumănien ", în "Buletinul Facultăţii de Ştiinţe", Cernăuţi, voi. VI, 1932. 

Vber das Vorkommen der Buxbaumia aphylla L. in der Bukowina, în ,,Buletinul 
Facultăţii de Ştiinţe", Cernăuţi, voi. VI, 1932. 

Studii caryo-sistematice la genul Pulmonaria L., cu accentuarea morfologiei 
chromosomilor şi a meiozei [Etudes caryo-systematiques sur la genere 
Pulmonaria L basees sur la morphologie des chromosomes et la meiose] , în 

"Buletinul Facultăţii de Ştiinţe", Cernăuţi, voi. IX, 1935. 
Cercetări asupra unui hibrid inspecific steril Nonnea lutea Rchb. X Nonnea rojea 

Lk. (în colaborare cu M. Guşuleac), în ,,Buletinul Facultăţii de Ştiinţe", 
Cernăuţi, voi. X, 1936. 

Beitrag zur Oekologie und Phytosoziologie der Buxbaumia indu siata Brid. in 
Rumănien, în " Buletinul Facultăţii de Ştiinţe", Cernăuţi, voi. X, 1938. 

Kariologische Untersuchungen an Halophyten aus Rumănien im Lichte zyto
oekologischer und zyto-geographischer Forschung, în "Buletinul Facultăţii 
de Ştiinţe", Cernăuţi, voi. XII, 1938. 

Beitrag zum Studium der Algenvegetation rumănischer SolzbOden, în ,,Analele 
Academiei Române", Bucureşti, Secţiunea Ştiinţifică, seria III, tomul XVI, 
mem. 20, 1940. 

Zur Karyologie der Buxbaumiinales und die Sporenentwicklung von Buxbaumia 
aphylla L Bull., în "Section Scient. Acad. Roum.", tomul XXIII, nr. 8, 194 1 .  

Vber Hildenbrandia rivularis (Liemb.) J. Agardh und ihr Vorkommen in 
Rumănien, mit Berii.cksichtigung ihrer Verbreitung in Europa, în "Bull . Sect. 
Scient. Acad. Roum.", tomul XXIV, nr. 4, 194 1 .  

1 3  Petru Bejenaru, op. cit., p. 37-42. 
14 Aurel Ardelean, George Nedelcu, Gheorghe Mohan, op. cit. , p. 1 4-3 1 .  
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Zur Morphologie der Aristolochiales-Friichte mit besonderer Berucksichtigung der 
Karpelle im Gynoezeum (în colaborare cu R. lsăcescu), în ,,Bull. Sect. Scient. 
Acad. Roum.", tomul XXV, nr. 6, 1943. 

Die Chromosomenzahlen der Flora von Rumănien, mit einem Ausblick auf das 
Poliploidie-Problem, în ,,Buletinul Grădinii şi Muzeului Botanic", Cluj ,  voi. 
XXVIII, 1947/1948, supliment 1. 

Beitrăge zur Morphologie der Oleaceen-Friichte, nebst Betrachtungen uber das 
System der Familie (în colaborare cu R. lsăcescu), în ,,Buletinul Grădinii şi 
Muzeului Botanic", Cluj ,  voi. XXVIII, 1948. 

Ereditarea în concepţia şcoalei miciuriniste, în "Natura", Bucureşti, nr. 1-2, 1949. 
Fecundaţia la Angispemzae în lumina cercetărilor sovietice, în "Natura", 

Bucureşti, nr. 6, 1950. 
Răspândirea în latitudine a plantelor spontane văzută în lumina iarovizării 

naturale, în "Natura", Bucureşti, nr. 1 ,  1952. 
Înmulţirea şi evoluţia plantelor, în ,,Natura", Bucureşti, nr. 1, 1953. 
Consideraţii morfologice asupra unei prolificaţiuni foliare la Drosera binata (în 

colaborare cu D. Rădulescu), în "Comunicările Academiei Române", tomul 
IV, nr. 5-6, 1954. 

O nouă specie de Batrachospermum înfiora algologică a R.P.R. (în colaborare cu 
D. Rădulescu), în "Comunicările Academiei Române", tomul IV, nr. 5--6, 1954. 

Cercetări citologice şi morfologice asupra unor plante hibride de Solanum 
lycopersicum L., obţinute pe cale vegetală (în colaborare cu D. Rădulescu), 
comunicare trimisă de Academia R.P.R. la Sesiunea festivă de comunicări a 
Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S., cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la 
naşterea lui 1. V. Miciurin ( 1955). 

Hibridarea vegetativă la plante (în colaborare cu D. Rădulescu), în "Analele 
Institutului româna-sovietic", Secţiunea Agricultură, nr. 4, 1955. 

Unităţi sistematice noi de Diatomeae din sfagnetele Bucovinei de Sud (în 
colaborare cu G. Jitariu), în "Buletinul Ştiinţific al Academiei R.P.R.", tomul 
VII, nr. 4, 1955. 

Cercetări asupra naturii morfologice a gineceului inferior (în colaborare cu 
N. Mitroiu), în ,,Buletinul Ştiinţific al Academiei R.P.R.", tomul VII, nr. 4, 1955. 

Despre originea frunzei (în colaborare cu N. Mitroiu), în "Natura", Bucureşti, nr. 4, 
1955.  

Înmulţirea vegetativă prin butaşi a stufului italian (Arundo . donax), în vederea 
plantării lui în Delta Dunării (în colaborare cu 1. Manach), în "Natura", 
Bucureşti, nr. 4, 1955. 

A V-a consfătuire de geobotanică în Regiunea Suceava a S.S.N. G. (în colaborare cu 
Tr. Ştefureac, Gh. Anghel, lvan Doina), în "Natura", seria Biologie, nr. 6, 
1955 .  

Materiale pentru un conspect al  algelor în R.P.R. (1) (în colaborare cu M. Olteanu), 
în ,,Analele Universităţii «C.L Parhon))", 1, seria Ştiinţele Naturii, nr. 12, 1956. 

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



664 Sorin Trelea 8 

Fonne noi de Desmidiaceae turficole descrise din bazinul Dornelor (regiunea 
Suceava) (în colaborare cu D. Rădulescu), în "Comunicările Academiei 
Române", tomul VI, nr. 3, 1956. 

Contribuţii la studiul Diatomeelor turficole de Sphagnum din nordul Moldovei (în 
colaborare cu G. Jitariu, N. Mitroiu, D. Rădulescu), 1956. 

Contribuţiuni la studiul florei şi vegetaţiei algologice turficole din bazinul 
Dornelor (reg. Suceava) (în colaborare cu G. Jitariu, D. Rădulescu, 
N. Mitroiu), în , ,Buletinul Ştiinţific al Academiei R.P.R.", tomul VII, nr. 2, 1956. 

Cyanophyceae noi descrise din flora algologică turficolă de la Poiana Stampei 
(reg. Suceava) (în colaborare cu N. Mitroiu), în ,,Buletinul Ştiinţific al 
Academiei R.P.R.", Secţia biologie şi ştiinţe agricole, seria Botanică, tomul 
IX, nr. 1 ,  1957. 

Studiul citologie al hibrizi/ar sexuaţi intergenetici Neo-Aegilotriticum, Neo
Secalotriticum şi triticum x Agropyron, precum şi a fonnelor parentale (în 
colaborare cu N. Mitroiu, G. Jitariu, D. Melber), în "Analele Universităţii 
«C.I. Parhon»", seria Ştiinţele Naturii, nr. 13,  1957. 

Adaptările moifologice la plantele carnivore, în ,,Natura", Bucureşti, nr. 4, 1957. 
Ch. Darwin, Originea speciilor, Clasicii ştiinţei universale, voi. II, Bucureşti, 

Editura Academiei R.P.R., 1957, traducere, în colaborare cu V. Mârza, 
1. Fuhn, N. Botnariuc. 

Câteva specii exotice naturalizare în R.P.R. (în colaborare cu V. Diaconescu), în 
,,Natura", Bucureşti, X, nr. 5 ,  1958. 

Novîie fonnî rastenii polucennîie puteam atdalennovo akrescivanniia kolosovîch 
(în colaborare cu A. Priadcencu, A. Melacrinos, D. Melber, E. Boldea), în 

"Revue roumaine de biologie", Bucureşti, tomul III, nr. 1 ,  1958. 
Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării şi moifologiei stomatelor la unele plante 

carnivore (în colaborare cu D. Rădulescu), în "Studii şi cercetări de 
biologie", seria Biologie vegetală, tomul X, nr. 1 ,  1958. 

Materiale pentru un conspect al algelor din R.P.R. (Il), partea 1 (în colaborare cu 
M. Olteanu), în "Studii şi cercetări de biologie", seria Biologie vegetală, 
tomul X, nr. 3, 1958. 

Materiale pentru un conspect al algelor din R.P.R. (Il), partea a II-a (ţn colaborare 
cu M. Olteanu), în "Studii şi cercetări de biologie", seria Biologie vegetală, 
tomul X, nr. 4, 1958. · 

Moifologia polenului şi importanţa cunoaşterii acestuia în apicultură (în 
colaborare cu M. Olteanu), în voi. Agricultura din R.P.R. , Bucureşti, 1957. 

Date fenologice asupra plantelor lemnoase cultivate în Grădina Botanică (în 
colaborare cu V. Diaconescu), Bucureşti, Ed. "Grădina Botanică Bucureşti", 
Notationes Botnicae Harti Botanici ,1958-1959. 

Grădina Botanică din Bucureşti. Scurt istoric, dezvoltare şi organizare, Bucureşti, 
Editura "Grădina Botanică Bucureşti", Notationes Botanicae Harti Botanici, 
1958 -1959. 
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Cercetări asupra moifologiei polenului Compositaelor din flora R.P.R. (în 
colaborare cu N. Mitroiu), în "Studii şi cercetări de biologie", seria Biologie 
vegetală, tomul XI, nr. 3, 1959. 

Untersuchungen uber die Morphologie des Pollens der Campanulaceen aus der 
Flora der Rumănischen Volksrepublik (în colaborare cu D. Rădulescu), în 
,,Revue rournaine de biologie", Bucureşti, tomul IV, nr. 1 ,  1959. 

Cercetări cu privire la originea fibrelor de la unele plante textile (în colaborare cu 
G. Jitariu şi N. Mitroiu), în val. Omagiu lui Tr. Săvulescu cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1959. 

Observaţii asupra comportării amfidiploidului Triticum vulgare Vill. var 
Erythrospemzum (Kom.) Msf "A 15" x Hibrid Grâu - Pir - generaţiile 1-3 
(în colaborare cu 1. Lungeanu), în "Acta Botanica Harti Bucurestiensis", 
Bucureşti, 1959. 

lssledovaniia po moifologhii kolokolicikovîch R.P.R. (în colaborare cu 
D. Rădulescu), în ,,Biul. Naucinoi informaţii Akad. Rum. Nar. Respubl.", 
Rum.-Sov. Naucinoi Institut, 1959. 

Cercetări citologice şi moifologice asupra unor plante hibride de Solanum 
lycopersicum L. (în colaborare cu D. Rădulescu), în 

"
Studii şi cercetări de 

biologie", seria Biologie vegetală, tomul XII, nr. 3, 1960. 
Cercetări citologice şi moifologice asupra unor plante hibride de Solanum 

lycopersicum L., obţinute pe cale vegetativă (în colaborare cu D. Rădulescu), 
în "Studii şi cercetări de biologie", seria Biologie vegetală, tomul XII, nr. 3, 
1960. 

Dezvoltarea Grădinii Botanice din Bucureşti în perioada 1955-1959 şi în 
perspectivă, în ,.Acta Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 1960. 

Consfătuirea de geobotanică pe ţară din 1959. Scop, organizare, concluzii, în val. 
Comunicările de Botanică ale S.S.N.G. din R.P.R. (1957-1959), Bucureşti, 
1960. 

Specii de plante lemnoase exotice rare, cultivate în Grădina Botanică din 
Bucureşti (PL. III) (în colaborare cu V. Diaconescu), în "Acta Botanica Harti 
Bucurestiensis", Bucureşti, 1960. 

Cacteele cultivate în Grădina Botanică din Bucureşti şi cele mai des întâlnite ca 
plante ornamentale de cameră (în colaborare cu L. Spiridon), în "Acta 
Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 1960. 

Importanţa ştiinţifică şi economică a principalelor plante medicinale cultivate în 
Grădina Botanică (în colaborare cu S.  Mihăiescu), Bucureşti, 1960. 

Căile de evoluţie în regnul vegetal (în colaborare cu M. Guşuleac, Gh. Anghel, 
Tr. Ştefureac), comunicare susţinută în şedinţa Academiei R.P.R., secţiunea 
4-7, 1959, închinată lucrării Evoluţia organismelor vegetale şi animale, 
Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1960. 

Specii de plante lemnoase exotice cultivate în Grădina Botanică din Bucureşti (în 
colaborare cu V. Diaconescu), în • .Acta Botanica Harti Bucurestiensis", 
Bucureşti, 1960. 
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Consideraţiuni palinologice asupra reprezentanţilor familiei Primulaceae din flora 
română (în colaborare cu N. Mitroiu), în "Comunicările Academiei Române", 
tomul X, nr. 2, 1960. 

Studiul cariologic al hibridului aditiv interspecific Madamed Moutot x U:zxton Nobil 
din cadrul speciei Fragaria grandiflora Ehrh. (în colaborare cu Ecaterina 
Bumbac), în "Comunicările Academiei Române", tomul X, nr. 3, 1960. 

Cercetări moifologice asupra microsporilor de Boraginaceae din flora R.P.R. (în 
colaborare cu D. Rădulescu), în "Studii şi cercetări de biologie", seria 
Biologie vegetală, tomul Xll, nr. 1 ,  1960. 

Cercetări asupra moifologiei polenului familiilor Papaveraceae şi Resedaceae din 
Ord. Rhoeadales (în colaborare cu D. Rădulescu), în "Studii şi cercetări de 
biologie", seria Biologie vegetală, tomul XII, nr. 2, 1960. 

Prof dr. Dimitrie Grecescu (în colaborare cu G. Raicoviceanu), în "Natura", seria 
Biologie, nr. 5 ,  1960. 

Prof dr. Mihail Guşuleac ( 12. X. 1887 - 1 1 . IX. 1960), în "Acta Botanica Horti 
Bucurestiensis", Bucureşti, 1960. 

Recherches palynologiques concemant la familie des Plumbaginaceae de la flore 
roumaine (în colaborare cu D. Rădulescu), trimis revistei "Pollen et Spores", 
Paris, pentru a fi publicat. 

Studiul cariologic al hibridului sexuat interspecific de piersic .. Chevreuse tardive " 
x ,.Amazona rubicunda " şi al soiurilor .. Floarea de mai", ,.Alexandru " şi 
,. Învingătorul " din sortimentul regiunii Bucureşti (în colaborare cu T. 
Bordeianu şi Ecaterina Bumbac), în "Analele Universităţii «C.L  Parhon))", 
seria ŞtiinţeNaturale-Biologie, nr. 24, 1960. 

Un nou reprezentant al genului Lamanea Bory (Lemaneaceae) din Munţii Lotrului 
(R.P.R. ) (în colaborare cu M. Olteanu), în vol. Contribuţii botanice, Cluj, 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai", Grădina Botanică, 1960. 

Contribuţii la cunoaşterea moifologiei microsporilor de Cucurbitaceae (în 
colaborare cu D. Rădulescu), în "Studii şi cercetări de biologie", seria 
Biologie vegetală, tomul Xlll, nr. 1, 196 1 .  

Cercetări asupra moifologiei polenului familiei Oleaceelor din flora R.P.R. (în 
colaborare cu G. Şerbănescu-Jitariu), în ,,Acta Botanica Horti Bucurestiensis", 
Bucureşti, 196 1 .  

Mihail Guşuleac ( 1  887-1960) (în colaborare cu Tr. Ştefureac), în "Natura", seria 
Biologie, nr. 1 ,  1961 .  

Grădina Botanică din Bucureşti, în ,,Natura", seria Biologie, nr. 2 ,  1961 .  
Diatomeae din colecţia . .  Emanoil C. Teodorescu " - Herbarium Algologicum Romaniae 

(în colaborare cu M. Olteanu), în ,,Acta Botanica Horti Bucurestiensis", 
Bucureşti, 196 1 .  

O specie de Diatomeae - Gomphonema teodorescui n. sp. din flora algologică a 
R.P.R. (în colaborare cu M. 01teanu), comunicare susţinută la sesiunea de 
comunicări ştiinţifice dedicate comemorării prof. Emanoil E. Teodorescu şi la 
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sesiunea "Consfătuiri de fiziologia plantelor", aprilie 1960, în "Comunicările 
Academiei Române", tomul XI, nr. 6, 196 1 .  

Cultura cactuşilor (în colaborare cu Lucreţia Spiridon-Bădescu), în "Acta Botanica 
Harti Bucurestiensis", Bucureşti , 196 1 .  

Grădina Botanică din Bucureşti la împlinirea unui veac de existenţă, în "Acta 
Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 196 1 .  

Contribuţii la studiul acţiunii colchicinei asupra seminţelor unor specii de 
Digitalis (în colaborare cu D.G. Constantinescu, S.  Mihăilescu-Firea, 
M. Retezeanu, J. Calcandi), în "Acta Botanica Harti Bucurestiensis", 
Bucureşti, 196 1 .  

Studiu privind repausul de iarnă şi pragul biologic la mugurii floriferi de cais (în 
colaborare cu T. Bordeianu, I.F. Radu, Ecaterina Bumbac, M. Botez, 
A. Marin), în "Studii şi cercetări de biologie", seria Biologie vegetală, tomul 
xm. nr. 4, 196 1 .  

Cercetări palinologice asupra Ranunculaceelor din R.P.R. (în colaborare cu 
N. Mitroiu), în Probleme de biologie ale Academiei R.P.R. , voi. I, Bucureşti, 
1962. 

Etude concemant le repaus d 'hiver et le seuil biologique des bourgeous floraux 
d'Abricotier (în colaborare cu T. Bordeianu, I.F. Radu, Ecaterina Bumbac, 
M. Botez, A. Marin), C.R. du xvreme Congres International d'Horticulture 
de Bruxelles (Belgique), Bruxelles, 1962. 

Consfătuirea a III-a de geobotanică pe ţară (Oltenia), în ,,Natura", seria Biologie, 
nr. 1 ,  1 962. 

A IV-a consfătuire de geobotanică (în regiunea Banat) a S.S.N. G. din R.P.R. , în 
,,Natura", seria Biologie, nr. 6, 1962. 

Morfologia plantelor. Curs dactilografiat şi ilustrat, depus la Biblioteca Institutului 
Botanic, Bucureşti, 1962. 

La differentiation des butons floraux et la macrosporogenese chez l 'arbicotier (în 
colaborare cu T. Bordeianu, I.F. Radu. Ecaterina Bumbac, M. Botez), C.R. du 
xvreme Congres International d'Horticulture de Bruxelles (Belgique), 
Bruxelles, 1962. 

Le centenaire du Jardin Botanique de l 'Universite de Bucarest, în "Revue 
rournaine de biologie", Bucureşti, 1962. 

Cercetări morfologice asupra microsporilor unor reprezentanţi ai familiei 
Gentianaceae din flora R.P.R. (în colaborare cu G. Şerbănescu-Jitaru), în 
,,Analele Universităţii Bucureşti", seria Ştiinţele Naturii-Biologie, anul XI, 
nr. 33, 1962. 

Centenarul Grădinii Botanice a Universităţii din Bucureşti (Dare de seamă), în 
,,Acta Botanica Horti Bucurestiensis", Bucureşti, 1963. 

Cercetări palinologice la unele familii din Ord. Tubiflorales (în colaborare cu 
D. Rădulescu), în , ,Acta Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 1963. 

Cercetări cariologice la unele soiuri de viţă cultivate în R.P.R. (în colaborare cu 
I.R. Ciobanu, V. Lăzărescu), în "Comunicările Academiei Române", tomul 
XIII, nr. 1 1 , 1 963. 
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Ch. Darwin, Variaţia animalelor şi plantelor sub influenţa domesticirii, Clasicii 
ştiinţei universale, voi. ITI, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1963, 
traducere, în colaborare cu E. Margulius, N. Botnariuc, V. Mârza, 1. Fuhn. 

Diferenţierea mugurilor de rod şi microsporogeneza la cais (în colaborare cu 
T. Bordeianu, I.F. Radu, Ecaterina Bumbac, M. Botez), în ,,Acta Botanica 
Horti Bucurestiensis", Bucureşti, 1963. 

Contribuţie la cunoaşterea structurii moifologice a microsporilor Hippocastanaceelor 
şi Sapindaceelor din flora R.P.R. (în colaborare cu G. Şerbănescu-Jitariu), în 
,,Analele Universităţii Bucureşti", seria Ştiinţele naturii-biologie, anul XII, 
nr. 38, 1963. 

Concluziile consfătuirii de geobotanică din Banat, 21-23 august 1962, în 
,,Natura", seria Biologie, nr. 1 ,  1963. 

Ch. Darwin, Diferite dispozitive cu ajutorul cărora orhideele sunt fecundate de 
insecte, Clasicii ştiinţei uni vers ale, voi. IV, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1964, traducere, în colaborare cu E. Margulius, N. Botnariuc, 
V. Mârza, I. Fuhn. 

Ch. Darwin, Efectele fecundării încrucişate şi ale autofecundării în regnul vegetal, 
Clasicii ştiinţei universale, voi. IV, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 
1964, traducere, în colaborare cu E. Margulius, N. Botnariuc, V. Mârza, 1. Fuhn. 

Câteva specii exotice naturalizare în R.S.R. (în colaborare cu V. Diaconescu), în 
,,Acta Botanica Horti Bucurestiensis", Bucureşti, 1965. 

Specii lemnoase indigene cultivate în Grădina Botanică Bucureşti şi valoarea lor 
omamentală (în colaborare cu V. Diaconescu), în "Acta Botanica Horti 
Bucurestiensis", Bucureşti, 1965. 

Zytogenetische Beitrăge betreffend die Flora Rumăniens. Proceedings of the third 
Flora Europaea Symposion in Romania, în ,,Revue rournaine de biologie", 
serie Botanique, Bucureşti, tomul X, nr. 1-2, 1965. 

Contribuţii citogenetice privind flora României, în "Studii şi cercetări de biologie", 
seria Botanică, tomul XVII, nr. 4-5, 1965. 

Expoziţia-muzeu a Grădinii Botanice din Bucureşti (în colaborare cu A. Dănescu), 
1965. 

Citricele şi cultura lor (în colaborare cu V. Diaconescu), în 
"Natura", seria 

Biologie, nr. 5 ,  1965. 
Ch. Darwin, Diferite forme de flori de pe plante de aceeaşi specie, Clasicii ştiinţei 

universale, voi. V, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1965, traducere, în 
colaborare cu E. Margulius, N. Botnariuc, V. Mârza, I. Fuhn. 

Ch. Darwin, Plante insectivore, Clasicii ştiinţei universale, voi. V, Bucureşti, 
Editura Academiei R.S.R., 1965, traducere, în colaborare cu E. Margulius, 
N. Botnariuc, V. Mârza, 1. Fuhn. 

Karyologische Unterschungen an Pinus nigra Arn. ssp. Nigricans Hort. var. 
Banatica Georg. et Ionescu im Vergleiche mit Pinus nigra Am. var. austriaca 
Hoess (în colaborare cu 1. R. Ciobanu), în ,,Revue rournaine de biologie", 
serie Botanique, Bucureşti, tomul X, nr. 5, 1965. 
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Ch. Darwin, Diferite fonne de flori de pe plante de aceeaşi specie; Plante 
insectivore, Clasicii ştiinţei universale, vol. V, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1965, studiu critic asupra acestor lucrări. 

Studiul palinologic al reprezentanţilor ord. Rubiales din flora R.S.R. (în colaborare 
cu G. Şerbănescu-Jitariu, N. Mitroiu, D. Rădulescu), în "Analele Universităţii 
Bucureşti", seria Ştiinţele Naturii-Biologie, tomul XV, 1966. 

125 de ani de la naşterea lui Dimitrie Grecescu, în "Natura", seria Biologie, nr. 4, 
1966. 

100 de ani de la naşterea profesorului Emanoil C. Teodorescu, în revista 
UNESCO, 1966 

Ch. Darwin, Descendenţa omului şi selecţia sexuată, Clasicii ştiinţei universale, 
vol. VI, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1966, traducere, în colaborare 
cu E. Margulius, V. Mârza, 1. Fuhn. 

Indexul botaniştilor din Republica Socialistă România (în colaborare cu 1. Tarjan), 
Societatea de Ştiinţe Naturale şi Geografie din R.S.R., Biblioteca 
Maramureşului, nr. 2, Bucureşti, 1966. 

Contribuţii la biologia şi înmulţirea speciei Nelumbo nucifera Gaertn. (în 
colaborare cu V.  Diaconescu, A. Alexandrescu), în "Ac ta Botanica Harti 
Bucurestiensis", Bucureşti, 1967. 

Morfologia polenului unor reprezentanţi ai familiei Lythaceae, Myrthaceae şi la 
Barringtonia asiatica (Lecythidaceae) (în colaborare cu G. Şerbănescu
Jitariu), în ,,Acta Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 1967. 

Specii exotice lemnoase recent introduse în Grădina Botanică din Bucureşti (în 
colaborare cu V. Diaconescu), în "Acta Botanica Harti Bucurestiensis", 
Bucureşti, 1967. 

Zur Pollenmorphologie der Urticales aus der Flora Rumăniens (în colaborare cu 
G. Şerbănescu-Jitariu, N. Mitroi, D. Rădulescu), în ,,Revue roumaine de 
biologie", serie Botanique, Bucureşti, tomul XII, nr. 2-3, 1967. 

Ch. Darwin, Expresia emoţiilor la om şi la animale, Clasicii ştiinţei universale, vol. 
VII, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1967, traducere, în colaborare cu 
E. Margulius, N. Botnariuc, V. Mârza, 1. Fuhn. 

Ch. Darwin, Despre instinct, Clasicii ştiinţei universale, vol. VII, Bucureşti, 
Editura Academiei R.S.R., 1967, traducere, în colaborare cu E. Margulius, 
N. Botnariuc, V. Mârza, 1. Fuhn. 

The problem of the fertilization and evolution of Phanerogams in Darwin ' s work: a 
critica[ study (în colaborare cu V. Mârza), în "Indian Joumal of History of 
Science", New Delhi, vol. II, nr. 2, 1967. 

Unele observaţii asupra infrastructurii celulelor din meristemul radicular de la 
Allium cepa, în Volum omagia[. Acad. Traian Săvulescu, Bucureşti, Editura 
Institutului de Biologie, 1967. 

A V-a consfătuire de geobotanică a S.S.N. G. (în colaborare cu Tr. Ştefureac, 
Gh. Anghel, Doina lvan), în "Comunicări de botanică", Bucureşti, 1967. 
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The Tjibodas - forest reserve (Djawa, lndonesia) (în colaborare cu A. Dilmy
Bogor), în ,,Acta Botanica Horti Bucurestiensis", Bucureşti, 1968. 

Contribution to knowledge of the microsporal structure in the fam. Leeaceae (în 
colaborare cu Elena Petria), în ,,Polen et Spores", Paris, voi. X, nr. 2, 1968. 

Einige Beobachtungen iiber die lnfrastruktur der Wurzelsystemzellen von Allium 
cepa L. (în colaborare cu H. Tiţu), în ,,Revue roumaine de biologie", serie 
Botanique, Bucureşti , tomul XIII, nr. 3, 1968. 

Palynologische Untersuchungen betreffend die Familien Polemoniaceae, 
Hydrophyllaceae und Lentibulariaceae aus der Flora Rumăniens (în 
colaborare cu G. Şerbănescu-Jitariu), în ,,Revue roumaine de biologie", serie 
Botanique, Bucureşti, tomul XIII, nr. 1-2, 1968. 

Grădina Botanică din Bucureşti (în colaborare cu V. Diaconescu, L. Spiridon
Bădescu), Bucureşti, Editura Meridiane, 1968. 

Dezvoltarea gametofitului masculin la unii reprezentanţi ai familiei Vitaceae (în 
colaborare cu Elena Petria), în "Analele Universităţii Bucureşti", seria 
Ştiinţele naturale-Biologie, anul XVII, 1968. 

Palynologische Untersuchungen einiger Vertreter der Familie Tiliaceae (în 
colaborare cu G. Şerbănescu-Jitariu), în ,,Revue roumaine de biologie", serie 
Botanique, Bucureşti, tomul XIII, nr. 1 ,  1968. 

Scurtă prezentare a florei şi vegetaţiei din Delta Dunării (în colaborare cu Doina 
Ivan), A VI-a consfătuire naţională de geobotanică (Dobrogea, Delta 
Dunării), 17-26 iunie 1968, în voi. Comunicări de botanică a S.S.B. , 
Bucureşti, 1968. 

Cercetări moifopalinologice referitoare la familiile Bignoniaceae, Pedaliaceae şi 
Orobanchaceae (în colaborare cu G. Şerbănescu-Jitariu), în ,,Acta Botanica 
Horti Bucurestiensis", Bucureşti, 1969. 

Contribuţii la studiul embriologie la unii reprezentanţi ai familiei Vitaceae /. (în 
colaborare cu Elena Petria), în "Acta Botanica Horti Bucurestiensis", 
Bucureşti, 1970. 

Cercetări anatomice asupra unor specii acvatice şi temporar acvatice (în 
colaborare cu M. Andrei), în ,,Acta Botanica Horti Bucurestiensis", 
Bucureşti, 1970. 

Detenninator de plante superioare (în colaborare cu M. Andrei), Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică, 197 1 .  

Ch. Darwin, Mişcările şi obiceiurile plantelor căţărătoare; Capacitatea de mişcare 
la plante, Clasicii ştiinţei universale, voi. VIII, Bucureşti, Editura Academiei 
R.S.R., 1970, studiu critic introductiv (în colaborare cu V. Mârza). 

Tillering in Dactylis glomerata in connection wit the location of auxins within the 
system (în colaborare cu Aurelia Brezeanu şi Ileana Hurghişiu), în "Revue 
roumaine de biologie", serie Botanique, Bucureşti, tomul XV, nr. 5, 1970. 

Consfătuirea a VI-a de geobotanică în Dobrogea şi Delta Dunării, organizată de 
Secţia de Botanică a S.S.B. din România (în colaborare cu N. Mitroiu, 
I. Tarjan), în vol. Comunicări de botanică a S. S. B. ,  Bucureşti, 1 970. 
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Ch. Darwin, Mişcările şi obiceiurile plante/a r  căţărătoare, Clasicii ştiinţei 
universale, val . VIII, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R . .  1970, traducere, 
în colaborare cu E. Margulius, N. Botnariuc. V. Mârza, L Fuhn . 

Ch. Darwin, Capacitatea de mişcare la plante, Clasicii ştiinţei universale, vaL 
VIII, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1970, traducere, în colaborare cu 
E. Margulius, N. Botnariuc, V. Mârza, 1. Fuhn. 

Chromosomenzahlen van einigen in Rumănien wildwachsenden Anthophyten (în 
colaborare cu 1. Lungeanu), în "Revue roumaine de biologie", serie 
Botanique, �ucureşti, tomul XV, nr. 6, 1970. 

Contribuţii la studiul vegetaţiei acvatice şi palustre a Deltei Dunării (în colaborare 
cu G.A. Nedelcu), A V -a consfătuire naţională de geobotanică (Dobrogea, 
Delta Dunării), 17-26 iunie 1968, în val .  Comunicările de botanică a S.S.B. , 
Bucureşti, 1970. 

Morfologia polenului şi taxonomia, cu o expunere asupra cercetărilor 
morfopalinologice în România, în val. Progrese în palinologia românească, 
Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1970. 

Morfologia polenului unor reprezentanţi ai ordinului Rutales (în colaborare cu 
G. Şerbănescu-Jitariu, N. Mitroiu, D. Rădulescu), în Progrese în palinologia 
românească, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1970. 

Ultrastructura peretelui celulei vegetale (în colaborare cu V. Tocan), în "Natura", 
nr. 3, Bucureşti, 1970. 

The tillering of some species ofwild Graminease in dif.ferent ecologica[ stations (în 
colaborare cu Aurelia Brezeanu şi Mihaela Păucă-Comănescu), în ,,Revue 
roumaine de biologie", serie Botanique, Bucureşti, tomul XV, nr. 1 ,  1970. 

Chromosome number reports (presented Ask. LOve) (în colaborare cu 1. Lungeanu), 
Taxton, 19(4), 1 970. 

Despre dinamica vegetaţiei lacuri/ar (în colaborare cu G.A. Nedelcu), în vol. 
Comunicări de botanică, vol. XII, Bucureşti, 197 1 .  

Ultrastructura grăuncioarelor de polen Capsicum annuum L. var. " Uriaş de 
California " (în colaborare cu I.R. Ciobanu), în 

"Studii şi cercetări de 
biologie" seria Botanică, tomul XXIII, 197 1  (supliment la voi. Progrese în 
palinologia românească). 

Cercetări morfopalinologice asupra familiei Rosaceae-Prunoideae (în colaborare 
cu N. Mitroiu), în 

"Studii şi cercetări de biologie", seria Botanică, tomul 
XXIII, nr. 5, 197 1  (supliment la vol. Progrese în palinologia românească). 

A VII-a consfătuire naţională de geobotanică în judeţele Satu Mare, Maramureş a 
Secţiei de Botanică a S.S.B. ;  A VII-a consfătuire de geobotanică (Satu Mare
Maramureş), 17-27 iunie 1969, Bucureşti, 197 1 .  

Morphological variation of epidermis depending an station in severa! herbaceous 
(în colaborare cu Mihaela Păucă-Comănescu), în "Revue roumaine de 
biologie", serie Botanique, Bucureşti, tomul XVII, nr. 5 ,  1972. 

Celula în lumina cercetărilor recente (în colaborare cu I.R. Ciobanu), în voi. 
Realizări recente şi perspective f11 biologie, Bucureşti, 1 972. 
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Neue Angaben uber die morphologische Natur des Gynoezeums bei dem Sauerdom 
(Berberis L )  (în colaborare cu N. Mitroiu, Elisabeta Moroşanu), în "Acta 
Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 1973. 

Contribuţii morfologice la plante de apă şi mlaştini (în colaborare cu 
G.A. Nedelcu), în ,,Acta Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 1973. 

T. Opriş, Turism cu manualul de Botanică, recenzie, în "Tribuna şcolii", Bucureşti, 
anul m, nr. 1 16, 1 973. 

T. Opriş, Botanica distractivă, recenzie, în "Contemporanul", Bucureşti, nr. 33, 
1973. 

Zur Dynamik einiger Pjlanzengeselschaften aus dem Botanischen Garten in 
Bukarest (în colaborare cu G.A. Nedelcu, M. Constantinescu), în ,,Acta 
Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 1974. 

Data on structure the seminal tegument at Astragalus (în colaborare cu 
M. Constantinescu), în ,,Acta Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 
1974. 

Grădina Botanică a Universităţii din Bucureşti în anul 1973, în "Acta Botanica 
Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 1974. 

La jlore du complexe de Comana (în colaborare cu A. Păucă, M. Andrei, 
1. Cristurean, V. Ionescu, G.A. Nedelcu, Elena Petria, A. Popescu, 
D. Rădulescu, N. Rădulescu-Mitroi, G. Şerbănescu-Jitariu), Bucureşti, 1974. 

Darwin ' s theory of unity of reacting mechanism in plants and animals: its present 
day importance (în colaborare cu V. Mârza), în "Indian Joumal of History of 
Science", Calcutta, voi. IX, nr. 2, 1974. 

Observations regarding the structure of pollinaria some representative of the 
Ascleopiadaceae (în colaborare cu G. Şerbănescu-Jitariu), XII-International 
Botanica} Congres - abstract, voi. I, Leningrad, 1975. 

Noul sistem morfogenetic al fructelor la Angiospenne, în "Acta Botanica Harti 
Bucurestiensis", Bucureşti, 1975-1976. 

Alexandru Borza - biolog român, ctitor al Grădinii Botanice din Cluj-Napoca, 
Bucureşti, Editura Litera, 1976 (în colaborare cu 1. Resmeriţa). 

Polenmorphologie einiger Salicaeae Arten und de ren Bedentrug for die Pollinasis 
(în colaborare cu Gabriela Şerbănescu-Jitariu), în voi. "Comunicări de 
botanică", Bucureşti, 1980. 

L 'analyse des caracteres anatomomorphologiques et leur importance dans la elef 
dichotomique de detennination des especes spontanees de Dinathus L. de la 
jlore de la Roumanie (în colaborare cu V. Sanda), în ,,Revue roumaine de 
biologie", Bucureşti, tomul XXV, 1980. 

Das Arboretum des Botanischen Gartens der Universităt Bukarest (Rumănien) (în 
colaborare cu V. Diaconescu), Berl in, 1980. 

Practicum de morfolo�:ie �-i anatomie vegetală (în colaborare cu U. Şerbănescu
Jitari u, Natalia Mitroiu, Didona Rădulescu), Bucure:;;ti, 198 1 .  

Morfologia polenului florei din România (în colaborare c u  G .  Şerbănescu-Jitariu, 
Natalia Mitroiu, Didona Rădulescu), voi . 1, Bucureşti, 19R l .  
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Die Chromosomenzahlen der Arten Saxifraga demissa Schott et Kotschy und 
Saxifraga mutata L. aus Rumănien, în "Revue roumaine de biologie", 
Bucureşti, tomul XXVI, nr. 1 ,  198 1 .  

Bemrkungen uber enige Chromosomenzahlen Wildwăchsender Arten aus 
Rumănien (în colaborare cu 1. Lungeanu), în 

"
Acta Botanica Harti 

Bucurestiensis", Bucureşti, 1981-1982. 
Oekologie, Zoenotaxonomie und Chorologie der Hydrophilan vegetation aus dem 

Donau-Delta (în colaborare cu V. Sanda, Ileana Hurghişiu), în 
"
Acta 

Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 198 1-1982. 
Rolul grădinilor botanice în educaţia ecologică şi în conservarea naturii (în 

colaborare cu 1. Resmeriţa), Culegere de studii şi articole de biologie, Iaşi, 
tomul II, 1982. 

Tradition und Fortschritt in der botanischen Untersuchtung Rumăniens (în 
colaborare cu 1. Resmeriţa), în "Acta Botanica Harti Bucurestiensis", 
Bucureşti, 1984. 

Pollenmorphologie in der Taxonomie und phylogenie der Pjlanzen (în colaborare 
cu Natalia Mitroiu-Rădulescu), în "Revue roumaine de biologie", Bucureşti, 
tomul XXIX, 1984. 

Taxonomisches studium der Dianthus arten aus der Flora Rumăniens (în 
colaborare cu V. Sanda), Feddes Repertorium, Bd. 96, Heft 1-2, Berlin, 
1985. 

Eine botanische Expedition nach Kalimantan ( Borneo) der Republik lndonesion, 
Feddes Repertorium, Bd. 96, Heft 1-2, Berlin, 1985. 

UNITĂŢI SISTEMATICE NOI DESCRISE ŞI PUBLICATE 

1 .  Anthoceros moldavicus n. sp. (1.1. Tamavschi), în studiul Eine neue art der 
Gattung Anthocerosaus Gross-Rumănien, , ,Buletinul Facultăţii de Ştiinţe", 
Cernăuţi, voi. V/1 ,  193 1 ,  voi VI, 1932. 

2. Batrachospermum dornense n. sp. (I.T. Tamavschi şi Did. Rădulescu), în studiul 
O nouă specie de Batrachospermum în flora algologică a R.P.R. , 

"Comunicările Academiei Române", tomul IV, nr. 5, 1954. 
3.  Nonea x popovii Guşul. et Tamavschi n. v., în studiul N. Lutea x rosea - Nonnea 

lutea Rchb. x N. rosea Link Guşul et. Tarnavschi, ,,Buletinul Facultăţii de 
Ştiinţe", Cernăuţi, voi. IX, 1935; Flora R.P.R. ,  voi. VII, Bucureşti, 1960. 

4. Lemanea fluviatilis (Dillw.) C. Ag. var. minor n. v. (I.T. Tarnavschi şi 
M. Olteanu), în studiul Un rol reprezentant al genului Lemanea Bory în 
munţii Lotrului, "Contribuţii botanice", Cluj , 1960. 

5. Gomophonema Teodorescui sp. n. (I.T. Tamavschi şi M. Olteanu), în studiul 
O nouă specie de Diatomeae - Gomophonema Teodorescui n. sp. din flora 
algologică a R.P.R. , "Comunicările Academiei Române", Bucureşti, tomul 
XI, nr. 6, 196 1 .  
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6. Opephora marina (Greg.) Petit var. pontica n. v. (I.T. Tamavschi şi M. Olteanu), 
în studiul Diatomeae din colecţia .,Em. C. Teodorescu " - Herbarium 
Algologicum Roumainae, ,,Acta Botanica Harti Bucurestiensis", Bucureşti, 
196 1 .  

7 .  Calothrix gypsophila (Klitz) Thur. em. V. Polyansk. Forma turfosa n. f. (I.T. 
Tamavschi şi N. Mitroiu). 

8. Tolypothrix Teodorescui n. sp. (I.T. Tamavschi şi N. Mitroiu). 
9. Anabaena verrucosa Boye-Peters var. polyspora n. var. (I.T. Tamavschi şi 

N. Mitroiu). 
10. Anabaena angstumalis Schmidle var. longispora n. var. (I.T. Tamavschi şi 

N. Mitroiu). 
1 1 . Anabaena sphagnicola n. sp. (I.T. Tamavschi şi N. Mitroiu). 
1 2. Closterium libellula Focke var. crassum n. var. (I.T. Tamavschi şi Didona 

Rădulescu). 
13 .  Closterium KUtzingii Breb. var. brevisetaceum n. var. (I.T. Tamavschi şi 

Didona Rădulescu). 
14. Cosmarium subreinschii Schmidle var. obtusatum n. var. (I.T. Tamavschi şi 

Didona Rădulescu). 
15 .  Cosmarium Botrytis (Bory) Menegh. var. mamillatum n. var (I.T. Tamavschi 

şi Didona Rădulescu). 
1 6. Staurastrum avicula Breb. var. turficola n. var. (I.T. Tamavschi şi Didona 

Rădulescu). 
17 .  Stauroneis turfosa n. sp. (I.T. Tamavschi şi G. Jitariu). 
18 .  Pinnularia turficola n. sp. (I.T. Tamavschi şi G. Jitariu). 
19 .  Fragillaria virescens Ralfs. var. turficola. n. var. (I.T. Tamavschi şi G. Jitariu). 
20. Eunotia faba (Ehrh.) Grunow var. miror n. var. (I.T. Tamavschi şi G. Jitariu). 
21. Achnanthes (Achnanthidium) coarctata Breb. var. rhomboidea n. var. (I.T. Tamavschi 

şi G. Jitariu). 
22. Pinnularia alpina W. Smith var. domensis n. var. (I.T. Tamavschi şi G. Jitariu). 
23. Pinnularia acrophaeria Breb. var. miror n. var. (I.T. Tamavschi şi G. Jitariu). 
24. Neidium Kozlowii Mereschkowski var. parallela n. var. (I.T. Tamavschi şi 

G. Jitariu). 
25 . Tabellaria flocculosa (Roth.) Klitz. f. annomala n. f. (I.T. Tamavschi şi G. Jitariu). 
26. Meridian circulare Agardh ad var. constrictum (Ralfs) Van Heurck vergens, 

var. constrictum (Ralfs) Van Heurck f. obliguestriata n. f. (I.T. Tamavschi şi 
G. Jitariu). 

27. Eunotia septentrionalis Oestruf f. crassior n. f. (I.T. Tamavschi şi G. Jitariu). 
28. Eunotia polydentala Brun. var. perpusilla Grunov forma validior n. f. (I.T. 

Tamavschi şi G. Jitariu). 
29. Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toin var. capitata Krasske f. auroe-constricta 

n. f. (I.T. Tamavschi şi G. Jitariu). 
30. Neidium affine (Ehrh.) Cleve var. amphynynchus (Ehrh.) Cleve forma obtusata 

n. f. (I.T. Tamavschi şi G. Jitariu). 
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(Datele de la nr. 7 la nr. 30 sunt menţionate în lucrarea Ion T. Tarnavschi, 
Gabriela Jitariu, Didona Rădulescu, N. Mitroiu, Contribuţii la studiul florei şi 
vegetaţiei algologice turficole din Bazinul Domelor (Regiunea Suceava), 
,,Buletinul Ştiinţific", Secţia de Biologie şi Ştiinţe Agricole, tomul VID, nr. 2, 1956). 

Der Bukowiner Botaniker Ion T. Tarnavschi 
(1904-1989) 

(Zusanvnenfassung) 

Der Botaniker Ion T. Tarnavschi ( 1904--1989), geboren in Radautz, ist einer van den 
beriihmten Biologen, die sich an der Fakultăt fUr Wissenschaften der Czemowitzer Universităt 
ausgebildet haben. 

Unter der Leitung von Mihail Guşuleac folgt er alle hierarchischen Schritten und wird am 
Ende zum Universitătsprofessor. Ausser seiner didaktischen Tătigkeit hinterlăsst er ein beein
drtickendes wissenschaftliches Werk, das mit vielen Bereichen der Botanik eng verbunden ist. Er ist 
Verfasser van erstmaligen genetischen Studien und Forschungen des Zellkems und der Algen, sowie 
der Pflanzenanatomie. Zum ersten Mal iibersetzt er die wichtigsten Werke van Charles Darwin in 
Rumănien. 
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CONTEMPORANI ÎN CORESPONDENT Ă 
CU LECA MORARIU* 

D. V ATAMANIUC 

OPINII 

Cartea reuneşte, în cele două volume, peste 700 de scrisori trimise de 
103 corespondenţi, între 1909 şi 1963. Scrisorile dinainte de Primul Război 
Mondial sunt puţine, câte una de la N. Iorga, J. Urban Jamik şi D. Marmeliuc, cu 
informaţii despre activitatea lor, trei de la Ion Nandriş, medic la Viena, din care 
aflăm că Leca Morariu, sublocotenent, apoi locotenent în armata imperială, fusese 
internat în Secţia de Chirurgie a Spitalului din Graz şi că ducea tratative cu un 
avocat să-i cumpere un violoncel. Leca Morariu se va remarca în interpretările sale 
la acest instrument muzical. Mai numeroase sunt scrisorile primite de la Mihai 
Lupescu, Vasile Loichiţă şi Ion Grămadă - câte cinci - care se caracterizează prin 
poziţia emitentului faţă de adresant. Mihai Lupescu, din Spătăreştii Sucevei, 
învăţător şi colaborator la mai multe reviste, născut în 1862, se considera un 
îndrumător al lui Leca Morariu şi i se adresează, la început, "Dragul Moşului". 
Vasile Loichiţă, din Jebel, judeţul Timiş, cu studii la Facultatea de Teologie din 
Cernăuţi, ulterior profesor la Institutul Teologic-Pedagogic . din Caransebeş, 
semnează ,,Bădiţa Vasile", formulă folosită în societăţile studenţeşti din Cernăuţi, 
iar Ion Grămadă, din Zahareştii Sucevei, semnează, colegial, ,,Frate dragă" şi 
,,Frate Leca". 

Mai importante sunt scrisorile lui Ion Grămadă, cele mai vechi din aceste 
volume, iar pe de altă parte luăm cunoştinţă de situaţia din armata imperială, cu 
câţiva ani înainte de izbucnirea Primului Război Mondial. Soldat în termen redus, 

"voluntar", cum se spunea atunci, trimite scrisori din diferite cantonamente din 
Austria: "[ . . .  ] cu armata merge rău de tot - îi comunica lui Leca Morariu în prima 
scrisoare, din 19  noiembrie 1909 - lua-o-ar dracul. Mă tem că mă voi tâmpi de tot 
aici". Uniforma i se părea "o cămaşă de forţă", gradele ofiţerilor "boabe de fasole" 

înşirate pe epoleţii strălucitori, regimul alimentar dimineaţa şi seara "cafea, trei 
sferturi apă neagră şi un sfert lapte". Pe acesta îl plăteau. Regimul alimentar era 

• Fundaţia Culturală "Leca Morariu". Biblioteca Bucovinei "lG. Sbiera", Suceava, Scrisori 
către Leca Morariu, l-ll, ediţie de Eugen Dimitriu, Prefaţă şi note: Emil Satco. Redactor: Alis 
Niculică. Suceava, voi. 1 ,  2006, 3 1 2  p; voi. Il, 2007, 304 p. 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 677-682, Bucureşti, 2007 
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minunat, notează ironic, pentru siluetă şi soldaţii puteau fi invidiaţi de "orice 
demoiselă franceză". Descrierea "voluntarilor" pe câmpul de exerciţii se constituie 
într-o pagină de satiră la adresa armatei imperiale. Austria este caracterizată "ţara 
formalităţilor, a spoielii şi a birocratismului celui mai cras". Aici găsim şi una 
dintre explicaţiile pentru trecerea lui Ion Grămadă în "ţară" şi înrolarea în armata 
română. Cade în lupta împotriva armatei din care tăcuse parte mai înainte. 

Cercul corespondenţilor se lărgeşte între cele două războaie mondiale. 
Profesor la Universitatea din Cernăuţi, una dintre cele mai mari, la acea dată, din 
ţară, se bucură de audienţă în cercurile tineretului, iar ca fondator al publicaţiilor 
, ,Făt-Frumos" şi ,,Buletinul «Mihai Eminescu»", stă în relaţii cu lumea ştiinţifică 
din vremea sa. Corespondenţii sunt cercetători, profesori universitari, academicieni. 
Se numesc într-o înşiruire alfabetică: Gh. Adamescu, Ion Bianu, Gh. Bogdan
Duică, Vasile Bogrea, Jean Boutiere, Th. Capidan, N. Cartojan, Ovid Densusianu, 
N. Drăganu, Ernst Gamillscheg, Moses Gaster, D. Gusti, Claudiu Isopescu, 
G. Oprescu, P. Papahagi, Perpessicius, Cezar Petrescu. Se alătură scriitori: 
I.A. Bassarabescu, Emil Bucuţa, Maria Cunţan, Ion Dragoslav, C. Gane, Artur 
Gorovei, Al. Lascarov Moldoveanu. Corespondenţii mulţumesc pentru primirea 
lucrărilor lui Leca Morariu, Drumuri ciribire şi De la noi, cu "poveştile 
bucovinene", se întreţin cu profesorul cernăuţean în probleme de folclor, de 
lingvistică şi, înainte de toate, privind activitatea sa la cele două reviste şi 
cercetările sale în legătură cu Ion Creangă şi Mihai Eminescu. Se aştepta 
monografia sa despre poetul naţional, pe care Leca Morariu nu o realizează decât în 
mică măsură. Foarte activ şi incisiv în criticile imediate, cu "înţepături de viespe", 
cum remarcă unul dintre corespondenţii săi, nu avea însă şi aplicarea necesară şi 
nici răgazul pentru marile construcţii în istoria literară. 

Cercul corespondenţilor se lărgeşte considerabil în anii 1940-1963. Se 
alătură, la constatările de mai sus, şi evenimentele tragice, când Uniunea Sovietică 
ocupă Basarabia şi nordul Bucovinei. Dintre cei 103 de corespondenţi, cu scrisori 
în aceste volume, numai 30 nu se întâlnesc şi în aceşti ani. Amil)tim şi aici câţiva 
corespondenţi cu prestigiu în viaţa ştiinţifică: T. Balan, Gh. Bezviconi, George 
Breazul, Petru Caraiman, Petru Iroaie, Gh. Ivănescu, Ion Lupaş, Alexandru Marcu, 
Ioan Massoff, D. Murăraşu, G.C. Nicolescu, T. Onciulescu, P.P. Panaitescu. 

Scrisorile din toate epocile reflectă, prin natura lor, evenimente din familie, 
cuprind informaţii locale, din viaţa culturală şi ştiinţifică şi se fac referiri la viaţa 
politică din ţară şi la evenimente internaţionale. Mai multe scrisori prezintă 
importanţă şi pentru istoria literară. 

O situaţie neaşteptată prezintă corespondenţa lui Dimitrie Onciul şi Ion 
Nistor cu Leca Morariu, mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice bucovinene. 
Constatăm, nu fără regret, că toate cele 1 8  scrisori trimise de Dimitrie Onciul, între 
19 17  şi 1 922, nu sunt decât cărţi de vizită şi cărţi poştale cu mulţumiri pentru 
volumele primite şi propuneri pentru eventuale întâlniri, să mai schimbe "vreo 
două vorbe". O situaţie asemănătoare o găsim şi în corespondenţa lui Ion Nistor. 
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O scrisoare din 7 noiembrie 1940 îi aduce la cunoştinţă despre promovarea la 
examenul de istorie a două studente, iar în cea de a doua, din 7 martie 1956, îi 
mulţumeşte pentru trimiterea fabulei Greierul şi furnica, în care recunoştea talent 
prin "forma literară". Se remarcă, totuşi, o deosebire între scrisorile lui Ion Nistor, 
protocolare, şi cele ale lui Dimitrie Onciul, contrar aşteptărilor, cu "salutări 
cordiale" şi "prietenească dragoste". 

Corespondenţa cu Leca Morariu readuce în actualitate unul dintre momentele 
tragice din cultura română. Dimitrie Iov, încetat din viaţă în închisoarea de la 
Gherla, în 1959, întocmeşte, în una dintre cele cinci scrisori ale sale din 1956, un 
tablou cu numele personalităţilor care trec hotarul acestei lumi, între 1944 şi 1956. 
Din acest tablou, dăm fie şi numai câteva nume: Liviu Rebreanu, Pompiliu 
Constantinescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Dragoş Protopopescu, Victor Ion 
Popa, Ionel Teodoreanu, 1. Al. Brătescu-Voineşti. Sunt înscrise în acest tablou 52 
de personalităţi, pierderi ale culturii române într-un singur deceniu, care lasă loc la 
reflecţii şi asupra regimului politic din ţara noastră. 

Corespondenţa cea mai bogată cu alte provincii româneşti priveşte Oltenia. 
Se publică în această ediţie nu mai puţin de 3 1  de scrisori trimise de la Craiova de 
C. D. Fortunescu ( 1 874-1965), între 1940 şi 1962. Director al revistei "Arhivele 
Olteniei", face schimb de publicaţii cu cele scoase de Leca Morariu şi poartă 
discuţii pe această temă. Profesor de franceză, Fortunescu îi comunică profesorului 
cernăuţean opiniile sale cu privire la versificaţia franceză şi cea din literatura 
română şi îşi scoate din poezia lui Eminescu exemplificările preferate. O scrisoare 
ca cea din 23 august 1952 se înfăţişează ca un adevărat tratat de versificaţie. Din 
altă scrisoare, datată 4 aprilie 1953, aflăm că Leca Morariu îi trimite traducerea sa 
in lazaret, la Verona, cu care ne-am ocupat în "Analele Bucovinei" şi în volumul 
Bucovina între Orient şi Occident. C. D. Fortunescu îşi încheie scrisorile "cu 
sănătate şi cordiale salutări" din Ţara Banilor. 

Corespondenţa cu bănăţenii este reprezentată prin Dimitrie Cioloca ( 1 874-
1963), cu studii la Cernăuţi, profesor la Institutul Teologic-Pedagogic din 
Caransebeş, care se consideră, în cele 26 de scrisori pe care i le trimite între 1948 şi 
1963, ca făcând parte din comunitatea spirituală bucovineană. 1 se adresează lui 
Leca Morariu cu formula "Bădia Cioloca" spre a marca legătura, oarecum de 
familie, cu oamenii din această parte de ţară. Aduce în discuţie prezenţa sa la 
Cernăuţi , când redacta împreună cu Valeriu Branişte, ziarul "Patria", persecutati de 
guvernul german din Bucovina, "călăul băştinaşilor". Din aceste scrisori aflăm şi 
de şederea sa la Suceava, când achiziţionează manuscrise germane şi se opreşte şi 
la colaborarea lui Vasile Bumbac, profesorul sucevean, la presa transilvăneană. 
Prezintă interes şi alte informaţii, ca cele privitoare la poezia lui Schiller, Der 
Handschuh (Mănuşa) în traducerea lui Eminescu, precum şi trimiterea Ia lucrarea 
lui Kaindl, Die Bukowina in den Jahren 1848 iiber 1849. În scrisorile lui Cioloca, 
locul central îl ocupă personalitatea lui Ciprian Porumbescu şi prezenţa sa în Banat, 
prin reprezentarea lucrărilor sale muzicale. Mai reţinem, între informaţiile 
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importante, şi mărturisirea sa că aduna din presă tot ce se scria despre Ciprian 
Porumbescu şi-i comunică lui Leca Morariu şi acest material documentar. Nu 
putem trece cu vederea nici relatarea despre demersurile lui Andrei Şaguna, din 
1 849-1850, cu trimiteri şi la lucrările acestuia, privind înfiinţarea mitropoliei 
ortodoxe pentru toţi românii din Imperiul Austro-Ungar. Intelectualii din Bucovina 
şi din Banat se alătură lui A. Şaguna în aceste demersuri, dar ele sunt zădărnicite de 
Eugeniu Hacman, episcopul de la Cernăuţi, detestat de contemporanii săi şi 
condamnat de posteritate pentru trădarea intereselor naţionale. 

Contemporan cu Leca Morariu şi apropiat ca vârstă, Tiberiu Crudu ( 1 882-
1959), profesor la Botoşani, foarte activ în presă, îi trimite 58 de scrisori, între 
1924 şi 1952. Se oglindeşte în aceste scrisori, ca nicăieri în altă parte, viaţa 
culturală din Botoşani, pe o foarte lungă perioadă, cu implicaţii în Bucovina şi în 
alte provincii româneşti. Corespondentul din Botoşani se consideră frate, sub raport 
cultural, cu Leca Morariu şi îşi semnează scrisorile cu "frate Tiberiu". Legăturile 
strânse, afective, între profesorul botoşănean şi Leca Morariu se reflectă pe 
însemnarea pe care acesta din urmă o face cu creion roşu pe ultima scrisoare 
primită de la Botoşani :  "Ultima scrisoare de la T. Crudu, t 25/8. 1952, ora 7Y2 
seara." 

O problemă importantă de istorie literară readuce în actualitate Aurel A. 
Mureşeanu, care, în una dintre cele cinci scrisori trimise între 1935 şi 194 1 ,  se 
referă la conceptul Apelului pentru Serbarea de la Putna din august 1 870, ţinută în 
august 1 87 1 ,  pusă în legătură cu Eminescu. Acest concept al Apelului îl publică în 
,,Buletinul «Mihai Eminescu»", iar scrisoarea aduce clarificări şi precizări în 
această chestiune. 

Leca Moiariu întemeiază ,,Buletinul <<Mihai Eminescu))" la Cernăuţi, în 
scopul promovării cercetărilor în legătură cu scrisul eminescian. Acordă mare 
atenţie "ineditelor" care îi veneau din mai multe părţi. Nu cunoştea, însă, 
manuscrisele, ca şi Garabet Ibrăileanu, decât din relatările unor editori ca Ilarie 
Chendi şi 1. Scurtu, şi ele parţiale. Dumitru Murăraşu ( 1896-1984), istoric literar şi 
între cei mai competenţi editori ai lui Eminescu, alături de Perpessicius, îl previne, 
în cele şase scrisori pe care i le trimite între 196 1  şi 1963, asupra primejdiei care 
venea din partea diletanţilor. Scrisorile ilustrează acest pericol cu exemplificări din 
manuscrisele lui Eminescu, publicate şi de Leca Morariu, dar cu inadvertenţe în 
revistele sale. 

Corespondentul cel mai apropiat al lui Leca Morariu este Gh. Bogdan-Duică 
( 1 866-1934), care figurează între redactorii la ,,Buletinul «Mihai EminescU>)", 
alături de G. Ibrăileanu, dar care nu trimite nimic profesorului cernăuţean. 
Gh. Bogdan-Duică îi trimite, în schimb, 27 de scrisori între 192 1  şi 1934, cu 
informaţii privind lecţiile de istorie literară pe care le ţinea la Universitatea din 
Cluj ,  stadiul elaborării monografiei sale despre Ioan Barac şi îi comunică lista 
articolelor sale pentru "Buletinul «Mihai Eminescu))". Sunt înscrise în această listă 
16 lucrări, care se publică în revista cernăuţeană. Scrisorile se caracterizează, ca şi 
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articolele sale, prin aprecieri de o severitate excesivă. Timotei Cipariu este 
caracterizat: 

"
prostul care credea că el este chemat a crea o limbă «nouă», să i-o 

înveţe poporul !" Promitea, în altă scrisoare, 
"
un dans al ironiei binemeritate de 

canaliile târnăveşti". Avea în vedere lucrarea lui Alexandru Grama despre 
Eminescu, publicată în 

"
Unirea" din Blaj şi ulterior şi în volum, prin care se 

inaugura galeria detractorilor lui Eminescu, predecesor şi al celor de mai târziu. 
Scrisorile pun în lumină şi atitudini care nu se încadrează în viaţa literară şi 

culturală din Bucovina. Teodor Balan ( 1 885-1972) - cel mai important istoric din 
Ţara de Sus a Moldovei, alături de Eudoxiu Hurmuzachi, Dimitrie Onciul şi Ion 
Nistor -, îl condamnă pe Iraclie Porumbescu în două dintre cele zece scrisori din 
anii 1944-1950 pentru modul cum evoca prezenţa unor personalităţi venite în 
Bucovina în timpul evenimentelor din 1848. Asupra acestor aspecte se poate 
discuta. A susţine însă că Iraclie Porumbescu este 

"
un produs mediocru" şi 

"
un 

povestitor mediocru" ar trebui demonstrat. Istoria literară îl trece, cum se ştie, 
printre prozatorii reprezentativi bucovineni. 

Unele scrisori sunt şi mărturii ale unui destin sumbru, rară speranţă. Liviu 
Marian ( 1 883-1942), fiul folcloristului Simion Florea Marian, doctor în litere de la 
Universitatea din Cernăuţi din 1925, profesor la Suceava şi Chişinău, stabilit la 
Craiova din 1940, în refugiu, trimite 25 de scrisori, două din 1927, iar celelalte din 
1940-1942. Apără moştenirea lăsată de tatăl său: "0 arhivă este un cavou care are 
un stăpân, zăvoare, lacăte, chei, cari opreşte, trebuie să oprească, accesul la 
sanctuar Iară voia stăpânului." Imobilizat la pat de o boală necruţătoare, toate 
demersurile sale pentru un sprijin să-şi 

"
cârpească viaţa ticăloasă" nu găsesc ecoul 

aşteptat, iar apelul la persoanele cu vază rămâne Iară urmări. Îşi încheie ultima 
scrisoare cu cuvintele 

"
sărmanului Eminescu", cele cu imprecaţiile la 

"
neamul 

nevoii". Leca Morariu notează cu creionul: 
"
Ultima scrisoare primită de la L[iviu] 

M[arian]", cu sentimentul că îşi încheiase calvarul şi acest corespondent al său. De 
altfel, şi Liviu Marian lasă ca testament că nu va mai tulbura pe nimeni nici cu 

"
umbra umbrei sale". 

Spectacolul cu desfăşurare mai îndelungată în timp îl oferă G. T. Kirileanu 
( 1 872-1960), istoric şi folclorist, membru de onoare al Academiei Române. 
Scrisorile sale - în număr de 60 - din anii 1925-1960, le semnează, în parte, 

"
Moş 

G. T. Kirileanu", nu rară intenţii pedagogice. Profesorul din Piatra Neamţ se 
întâlnea cu Leca Morariu în cultul pentru Creangă şi Eminescu, dar şi prin atenţia 
acordată vieţii literare. Scrisorile au, prin bogăţia informaţiilor şi extindere, 
caracter enciclopedic. Stau la baza lor şi intenţii pedagogice, cum arătam mai sus, 
însă la un nivel rară ostentaţii. G. T. Kirileanu are numeroase ocazii să-i semnaleze 
lui Leca Morariu că dăduse ca 

"
inedite" texte pe care el le publicase înainte de 

Primul Război Mondial. Se mărgineşte însă, să-i comunice aceste 
"
rectificări", rară 

revendicări de prioritate, dar completări sub raport documentar. 
Corespondenţa din această ediţie lasă deschisă întrebarea dacă ea reprezintă 

şi în realitate corpusul, cum s-ar putea crede, al scrisorilor trimise lui Leca Morariu 
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de corespondenţii din vremea sa. Găsim în această ediţie scrisori de la Ion şi 
Octavian Nandriş, însă nici una de la Grigore Nandriş, slavist, colegul lui Leca 
Morariu la Universitatea din Cernăuţi. Savantul bucovinean este menţionat o 
singură dată într-o scrisoare a lui Liviu Marian, din care aflăm că acesta urmase şi 
cursurile de slavistică de la Cernăuţi. O situaţie nu mai puţin surprinzătoare ne 
oferă corespondenţa lui Leca Morariu cu Cornel Hahon, profesorul de latină de la 
liceul din Rădăuţi. Avem, în arhiva noastră, un mare număr de scrisori ale lui Leca 
Morariu, trimise, în anii refugiului, profesorului rădăuţean. Acesta îi pune la 
dispoziţie informaţii despre Ciprian Porumbescu, dar şi despre alte persoane. 
Constatăm, deocamdată, că numele lui Cornel Hahon nu se întâlneşte între 
corespondenţii lui Leca Morariu şi nu se face măcar o referire la el . 

Constatarea este importantă şi poate servi şi ca o concluzie la însemnările 
noastre. Ediţia de faţă este reprezentativă prin numărul mare de corespondenţi şi 
scrisori. Nu este însă şi completă. Se păstrează şi alte scrisori, în afară de orice 
discuţie, în arhive şi la persoane particulare. Este de aşteptat să fie date la lumină 
într-un timp imprevizibil. 
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DOCUMENTAR 

UN DOCUMENT CU PRIVIRE LA 
VIAŢA POLITICĂ A ROMÂNILOR DIN BUCOVINA 

DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA 

ELEONORA MOLDOV AN 

La începutul anilor ' 80 ai secolului al XIX-lea, în Bucovina se consolidează, 
în mod prioritar, mişcarea politică a tineretului român. Nemulţumit de politica 
promovată de reprezentanţii lor aflaţi la putere, tineretul bucovinean pledează, încă 
de pe băncile universitare, pentru schimbarea cursului politicii naţionale în 
Bucovina. Mişcarea studenţească, denumită mişcare poporanistă, democrată sau 
junimistă, atrage în rândurile ei intelectualitatea română, care milita pentru 
luminarea politică, economică şi culturală a poporului român1 • 

O parte dintre aceşti tineri, în frunte cu profesorul gimnazial Ion Bumbac2, a 
considerat necesară şi oportună înfiinţarea unei societăţi politice în care 
intelectualitatea şi poporul să formeze temelia mişcării. A doua asociaţie politică3 a 
românilor din Bucovina, fondată în baza aceloraşi principii, a fost Societatea 
politică "Concordia" (în continuare Societatea "Concordia"). De la înfiinţarea noii 
organizaţii, membrii societăţii politice erau preocupaţi de satisfacerea drepturilor 

1 1. Gh. Sbiera, Familiea Sbierea şi Amintiri din viaţa autorului, Cernăuţi, Tipografia 
universitară i. r. a lui R. Eckhardt, 1 899, p. 333. 

2 Ion Bumbac (Jonu J. Bumbacu) ( 1843-1902) - pedagog, scriitor, literat, personalitate de 
cultură. S-a născut în satul Costâna, judeţul Suceava. A absolvit Gimnaziul Superior din Cernăuţi a 
fost prieten cu M. Eminescu. Împreună cu fratele lui, Vasile Bumbac, a studiat la Universitatea din 
Viena. Încă din timpul studenţiei de la Viena, Ion Bumbac a fost protagonist al ideilor latiniste. 
Specialist în istoria limbii şi literaturii române. În anul 1875, susţine teza de doctorat în domeniul 
filologiei. A fost profesor, apoi director la Liceul din Cernăuţi. Redactor responsabil al revistei 

"Aurora română" ( 188 1-1 884). Principala preocupare ştiinţifică a fost problema ortografiei limbii 
române. A scris articole istorice şi manuale şcolare. Pe lângă aceste îndeletniciri ştiinţifice, are 
încercări de proză literară, a scris poezii pe care, în perioada 1 882-1 883, le-a publicat, în calitate de 
secretar al "Societăţii pentru Literatură", prin manuale şcolare - editate tot de el - şi în "Aurora 
română" (Loghin Constantin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1775-1918, Cernăuţi, 
Tipografia Silvestru Morariu, 1 926, p. 1 89-19 1 ,  EyKoBuHa. Bu3Ha'IHi nocmami: 1 774-1918 
(6iorpaclJi'IHHH .nooi.nHHK)/ AoTOp ynop. O. M. IlaomoK, lJepHioui, 3onoTi !lHTaopH, 2000, c. 1 85). 

3 Prima societate politică românească din Bucovina a fost înfiinţată în anul 1 872, din membrii 
Partidului Conservator. Vezi: Demir Dragnev, Ştefan Purici, Constantin Ungureanu, Ion Gumenâi, 
Din istoria ţinutului natal (regiunea Cernăuţi), Cernăuţi, Editura Alexandru cel Bun, 2002, p. 124. 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 683-690, Bucureşti, 2007 
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românilor, promovând o nouă tendinţă a politicii naţionale, diferită de cea 
practicată până în anul 1 880. 

Majoritatea cercetătorilor de istorie politică din Bucovina a sesizat, pentru 
perioada analizată de noi, conflictul între generaţiile de politicieni români. 
O alăturare între tinerii democraţi şi reprezentanţii comunităţii româneşti 
conservatoare era imposibilă. În aceste circumstanţe, apariţia unui partid politic, 
menit să combată monopolul politic al românilor conservatori, era absolut 
iminentă. 

Până la formarea Partidului Naţional Român, viaţa politică a românilor din 
Bucovina era concentrată în mâinile unor persoane care, deşi distinse, nu se 
bucurau de încrederea poporului şi a autorităţilor locale. Aşa-numita politică de 
împăcare dăinuia de ani de zile în sfera politică a românilor din Bucovina. Pentru 
apropierea şi înţelegerea politică a românilor era nevoie de o conştiinţă naţională 
bine dezvoltată, ceea ce a încercat Societatea "Concordia" să facă prin intermediul 
publicaţiilor acesteia. 

Societatea politică "Concordia" îşi avea reşedinţa la Cernăuţi. Ea a funcţionat 
în conformitate cu legislaţia Imperiului Austro-Ungar, iar printre preocupările sale 
a figurat educaţia politică a individului, menită să contribuie la progresul spiritual 
şi material al populaţiei din Ducatul Bucovina. 

În cadrul Secţiei Carte Rară a Bibliotecii Ştiinţifice din Universitatea 
Naţională "Yurii Fedkovici" din Cernăuţi au fost identificate două exemplare ale 
statutelor Societăţii "Concordia". 

Primul exemplar a fost tipărit la Editura Societăţii - Tipografia H. Czopp, la 
Cernăuţi, înregistrat de organele regionale din Bucovina cu nr. 7 622 din data de 
9 august 1 8 8 1  şi semnat de guvernatorul Ieronim Alesani, cu următoarea menţiune 
în limba germană: "Se aprobă funcţionarea acestei societăţi politice în confonnitate 
cu prevederile paragrafului 9 din Legea privind societăţile, adoptată la 
15  noiembrie 1 867"4. 

Al doilea exemplar al statutelor a fost tipărit la Tipo- şi Litografia 
Concesională Arch. Silvestru Morariu-Andrievici, la Cernăuţi, înregistrat de 
organele regionale din Bucovina cu nr. 12  025, în data de 14 septembrie 1 890 şi 
semnat de guvernatorul Anton Pace, cu următoarea menţiune: "Se aprobă 
funcţionarea Societăţii politice «Concordia», potrivit statutelor modificate 
prezentate, în conformitate cu paragraful 9 din Legea privind societăţile, adoptată 
la 15  noiembrie 1 867"5• 

În textul primei variante a Statutelor este menţionată ziua de 9 august 1881  ca 
dată de avizare a documentului statutar al Societăţii politice "Concordia" de către 
organele regionale din Bucovina, dată care reprezintă, de fapt, momentul fondării 

4 Societatea politică " Concordia " - statlllele societăţii, Cernăuţi ,  Editura Societătii, 
Tipografia H. Czopp - Andrievici, 7 p. 

; Societatea polirică " Concordia " - starwe/e societăţii, Cemăuti, Tipografia concesională 
Arch. Si lvestru Morariu-Andrievici, 8 p. 
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Societăţii. Acelaşi an, 1 88 1 ,  este considerat şi de către profesorul universitar Ion 
Sbierea, în lucrarea sa, Familiea Sbierea şi Amintiri din viaţa autorului, ca an al 
formării Societăţii politice "Concordia'.6. Data înfiinţării Societăţii politice 

"Concordia" - 9 august 188 1 .  
Anul 1 8857, considerat de majoritatea istoricilor ca dată de înfiinţare a 

Societăţii "Concordia", este anul în care aceasta apare pe scena politică 
bucovineană. El coincide cu momentul în care interesele comunităţii româneşti vor 
fi propagate şi protejate de o organizaţie cu caracter naţional. Conducerea societăţii 
politice adoptă hotărâri cu privire la participarea în alegeri, organizarea 
campaniilor electorale şi iniţierea luptei electorale pentru obţinerea mandatelor de 
reprezentanţi ai poporului român în organele reprezentative, regionale şi centrale, 
austriece. 

O altă dată, importantă pentru Societatea "Concordia", întâlnită frecvent în 
studiile şi cercetările istoricilor în acest domeniu, este data de 14 septembrie 1 890. 
În scrierile lui Nicolae Iorga, 14 septembrie 1890 este menţionată ca dată a 
înfiinţării Societăţii politice "Concordia"8• Ioan Cocuz consideră că 14  septembrie 
1 8909 este data adoptării statutului Societăţii "Concordia", efectuată la Cernăuţi, în 
timpul unei şedinţe a Comitetului Societăţii.  

Potrivit celui de al doilea text al statutelor susmenţionate, data de 
14 septembrie 1 890 este data avizării curente a documentului statutar al Societăţii 
politice, cu noile modificări şi completări, de către organele regionale din 
Bucovina. Textul iniţial al statutului Societăţii a fost revăzut, modificat, corectat 
din punct de vedere gramatical şi prezentat autorităţilor regionale pentru reavizare, 
pentru prelungirea autorizaţiei de funcţionare a organizaţiei politice a românilor 
bucovineni, text pe care îl redăm mai jos. 

Existenţa unui număr mare de ipoteze referitoare la data fondării Societăţii 

"Concordia" o are următoarea argumentare. Istoricii români susmenţionaţi şi-au 

6 1. Gh. Sbiera, op. cit. , p. 334. 
7 În acest sens, Ion Nistor scrie: "În locul Societăţii Autonomişti/ar Naţionali luă fiinţă, Ia 

Cernăuţi, în 1 885, o nouă societate politici!. Concordia" (Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1 991 , p. 258). Ion Cocuz consideri!. ci!. în anul 1 885 a fost fondată Societatea 
"Concordia", iar în data de 1 4  septembrie 1 890 au fost adoptate statutele Societăţii "Concordia", de 
către Comitetul acesteia. (1. Cocuz, Partidele politice româneşti din Bucovina 1862-1914, Suceava, 
Editura "Cuvântul Nostru", 2003, p. 188-1 89). În lucrările lui Mircea Grigoroviţă, Petru Rusşindilar, 
Alexandru Lupaşcu este, de asemenea, menţionat anul 1 885 ca dată a formării Societăţii "Concordia" 

(Mircea Grigoroviţă, Din istoria colonizării Bucovinei, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 
p. 120; Petru Rusşindilar, George Tofan - tribun al românismului în Bucovina, Suceava, Editura 
Hurmuzachi, 1998, p. 105; Alexandru Lupaşcu, România şi neamul românesc în legătură cu statele şi 
popoarele vecine sau conlocuitoare. Studiu istorica-politic-militar, Galaţi, Tipo-litografia Schenk 
Burbea, 1908, p. 78). 

8 Nicolae Iorga, Românismul în trecutul Bucovinei - din publicaţiile Mitropoliei Bucovinei, 
Cernăuţi, 1938, p. I l  O; Histoire des ro uma ins de Bucovine a partir de l 'annexion autrichienne 
(1775-1914), Jassy, Imprimerie de I'Etat, 1 9 17, p. 1 13 .  

9 1. Cocuz, op. cit. , p. 1 89. 
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conceput studiile istorice folosind, cu prioritate, memoriile a doi romam din 
Ardeal, G. Bogdan-Duică şi Valeriu Branişte, care au fost invitaţi în Bucovina 
pentru desfăşurarea. de activităţi jurnalistice. G. Bogdan-Duică a condus ziarul 
Societăţii "Concordia", "Gazeta Bucovinei", iar Valeriu Branişte ziarul Partidului 
Naţional Român, ,,Patria". Memoriile publicate de aceşti doi jurnalişti ardeleni au o 
mare însemnătate pentru perioada prezenţei lor în Bucovina ( 1892-1900), iar 
trimiterile istoricilor la aceste surse, pentru anii '80 ai secolului al XIX-lea, 
probabil că nu sunt veridice, neştiindu-se exact din ce izvoare istorice s-au 
documentat ziariştii. 

Cel care a prezentat corect data înfiinţării Societăţii 
"
Concordia" a fost 

bucovineanul l. Sbiera, istoric, profesor la Universitatea din Cernăuţi, personalitate 
marcantă a vieţii culturale bucovinene din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Comparând textele celor două statute, constatăm că nu există diferenţe 
conceptuale. Semnalăm mici modificări la articolele 16, 17  şi 20. În textul din anul 
188 1 ,  se preconiza formarea Comitetului Societăţii din 7 membri şi 4 adjuncţi ai 
acestora (substituţi), iar în cel din 1890, din 10 membri. În prima variantă a 
statutelor, articolul 17  nu precizează procedura de vot, ceea ce este indicat, foarte 
clar, în textul statutului din 1 890. Diferenţele de text care apar în cuprinsul 
articolului 20 reies din articolul 16, care prevedea un număr diferit de membri ai 
Comitetului Societăţii. Referitor la terminologia folosită în cele două texte, 
constatăm că, în decursul a nouă ani, limba a evoluat foarte mult. În textul din anul 
1 890, substantivele nu mai sunt folosite în formă articulată (ex: comitetu), apar 
termeni care se apropie de limba română contemporană ( ex: partea certantă -
partea litigantă). 

Înfiinţarea şi întruchiparea politică a Societăţii "Concordia" a fost destul de 
complicată şi îndelungată. Societatea politică "Concordia" a reprezentat o etapă 
importantă a evoluţiei politice a românilor din Bucovina. Unii membri ai Societăţii 
au dat dovadă de înţelegere a situaţiei politice a românilor care, din lipsă de sprijin, 
au fost nevoiţi să intensifice lupta pentru binele conaţionalilor lor prin atragere de 
noi forţe, noi idei. Acest lucru a creat premisele formării unui nou partid politic, 
abordare care a dat rezultate importante în domeniul politic, pentru românii din 
Bucovina. 

Statutul Societăţii "Concordia" cuprinde 40 de articole, structurate în VII 
capitole. 

Statutele Societăţii politice .. Concordia " din Cernăuţi 

l. Denumire, adresă, scop şi mijloace 

1 .  Societatea se numeşte "Concordia" şi îşi are reşedinţa în capitala Cernăuţi. 
2. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile 

fundamentale în vigoare şi are ca scop: 
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- să dezvolte educaţia politică şi individuală, precum şi progresul spiritual şi 
material al populaţiei Ducatului Bucovina; 

- să însufleţească simţul pentru binele comun; 
- să deştepte interesul pentru viaţa politică naţională; 
- să educe poporul în domeniul drepturilor şi obligaţiilor patriotice şi 

politice; 
- să consolideze conştiinţa naţională; 
- să protejeze autonomia Ducatului Bucovina, cu sprijinul Curţii Imperiale şi 

al monarhiei austriece. 
3. Scopul se va realiza prin: 
- desfăşurarea de întruniri regulate, şi, după caz, extraordinare, ale membrilor 

societăţii pentru derularea de consultări privind scopurile Societăţii, precum şi 
pentru adoptarea de decizii în soluţionarea unor dificultăţi ale organizaţiei; 

- redactarea de rezoluţii şi petiţii în interesul Societăţii; 
- participare şi influentare în cadru legal a procesului electiv, pentru 

desemnarea organelor reprezentative şi executive; 
- sprijinirea şi editarea unui organ de presă, de broşuri şi alte publicaţii. 

Il. Membrii Societăţii, drepturi şi îndatoriri 

4. Orice cetăţean austriac, adult, poate obţine calitatea de membru al 
Societăţii. 

5. Membrii Societăţii sunt împărtiţi în trei categorii - ordinari, fondatori şi 
onorifici. 

6. Membrii ordinari sunt persoanele care achită cotizaţia anticipat, pe un an 
de zile sau în rate, taxă care se cifrează la 3 florini sau care se stabileşte la 
obţinerea calităţii de membru al Societăţii .  

7. Membrul fondator este persoana care plăteşte, în mod permanent, cotizaţia 
în valoare de minim 50 de florini. 

8. Pentru obţinerea statutului de membru ordinar sau fondator al Societăţii 
sunt necesare: 

a) întocmirea unei declaraţii de adeziune, conform art. 2 al prezentei, în 
care se va menţiona, în mod obligatoriu, nivelul cotizaţiei; 

b) propunerea de acceptare din partea Comitetului de conducere; 
c) acceptarea ca membru, prin votul a două treimi din membrii prezenţi. 

9. În cazul în care candidatul este respins de către Comitet, acesta poate 
reitera solicitarea de adeziune după 6 luni. 

10. Membrii ordinari primesc legitimaţii de membru, cei fondatori şi onorifici 
obţin diplome, cu inserarea numelor acestora în cartea Societăţii .  

1 1 . Fiecare membru are dreptul să participe la adunările, alegerile, dezbaterile 
şi şedinţele societăţii, să înainteze propuneri, interpelări, să ţină prelegeri, despre 
care este obligat să anunţe conducerea societăţii cu o săptămână anterior reuniunii 
Societăţii. 
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1 2. Fiecare membru al Societăţii e obligat să cunoască drepturile şi 
îndatoririle statutare şi să depună eforturi pentru realizarea acestora. 

13 .  Excluderea din rândurile Societăţii se face în baza unei cereri scrise, 
adresate Comitetului. 

14. Membrii ordinari, care nu achită cotizaţiile pentru o perioadă ce depăşeşte 
6 luni, în urma avertizărilor Comitetului, vor fi consideraţi excluşi de drept din 
Societate. 

15 .  Comitetul poate exclude membri ai Societăţii, care dau dovadă de 
comportament şi atitudine necorespunzătoare obiectivelor organizaţiei. 

16. Persoana exclusă nu va putea fi reprimită în rândurile Societăţii .  

III. Despre Comitet şi reprezentare externă 

17. Conducerea Societăţii este alcătuită dintr-un Comitet, format din 10 
membri. 

18 .  Comitetul Societăţii se alege de către Adunarea anuală, cu majoritate 
simplă, pentru o perioadă de trei ani, prin vot secret. În cadrul întrunirilor restrânse, 
se practică votul aclamativ. 

Cinci dintre membrii Comitetului trebuie să aibă domiciliul permanent în 
Cernăuţi sau prin împrejurimile capitalei Bucovinei. 

19. Comitetul duce la îndeplinire hotărârile şedinţelor Societăţii, realizează 
celelalte activităţi, în afara celor care sunt de competenţa Adunării Societăţii. 

20. Comitetul se va întruni cel puţin o dată pe lună, iar, la cererea a trei 
membri ai Comitetului, Preşedintele este obligat să convoace şedinţă extraordinară. 

2 1 .  Membrii Comitetului vor fi invitaţi, în scris, pentru participarea la fiecare 
şedinţă. 

22. Hotărârile se vor adopta, în şedinţă, cu participarea a 5 membri şi 
obţinerea majorităţii calificate. 

23. Din rândul celor 10 membri ai Comitetului se alege un preşedinte, doi 
vicepreşedinţi, un secretar, un casier şi un cenzor. 

24. Preşedintele reprezintă Societatea, are dreptul să convoace adunarea 
Societăţii, să conducă şi să încheie şedintele Adunării şi ale Comitetului, să 
semneze publicaţiile, scrisorile şi cărţile Societăţii .  

25. Secretarul pregăteşte rapoartele pentru reuniunile Societăţi i, le prezintă 
iniţial Comitetului spre aprobare, contrasemnează toate documentele emise de către 
organizaţie, redactează şi semnează procesele-verbale ale şedinţelor Societăţii, 
după verificarea acestora de către Preşedinte. 

26. Casierul gestionează nivelul cheltuielilor şi veniturilor Societăţii, prezintă 
în faţa Comitetului bilanţul cheltuielilor la sfârşitul fiecărei luni, întocmeşte 
proiectul de buget pentru fiecare an. Ţine evidenţele chitanţelor eliberate în numele 
Societăţii. 

27. Cenzorul verifică documentele eliberate de către casier. 
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N. Adunările Societăţii 

28. Adunările Societăţii: anuale şi trimestriale, ambele pot fi convocate şi în 
regim extraordinar. 

29. Desfăşurarea şedinţelor se va anunţa cu 7 zile înaintea organizării 
acestora, prin invitarea scrisă a fiecărui membru al Societăţii .  În invitaţie se va 
specifica timpul, locul, eventual ordinea de zi a reuniunii. 

La solicitarea expresă a cel puţin 12 membri ai Societăţii, se vor convoca 
adunări plenare, extraordinare (după exemplul adunărilor trimestriale). 

30. Pentru adoptarea hotărârilor în plen, este necesară întrunirea majorităţii 
simple a voturilor. 

3 1 .  Adunările plenare (trimestriale) dezbat problemele Societăţii indicate la 
articolul 3, lit. a şi b. 

32. O dată pe an se organizează Adunarea generală (anuală), iar la cererea a 
12  membri, se pot organiza adunări generale extraordinare. 

33. Detaliile convocării Adunărilor sunt decise de Comitet. 
34. În cadrul Adunărilor anuale, se adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor 

membrilor prezenţi, în afara cazurilor prevăzute de art. 38 şi 39. 
35. Drepturile Adunării anuale: 

a) aprobă raportul general şi managementul averii Societăţii ,  
b) votează bugetul, 
c) alege noul Comitet, la încheierea mandatelor membrilor acestuia, 
d) numeşte membrii de onoare ai Societăţii, la propunerea Comitetului, 
e) modifică statutele, 
f) adoptă hotărârea privind dizolvarea Societăţii. 

V. Limba Societăţii 

36. Limba de lucru este limba română. 

VI. Juriul de arbitri 

37. Litigiile apărute între membrii Societăţii şi ai Comitetului vor fi 
soluţionate de către un grup de jurişti, cu excluderea, pentru asemenea cazuri, căii 
juridice de reglementare. 

Juriul este constituit la sediul Societăţii ,  după cum urmează: 
a) un membru, care se consideră parte vătămată în urma acţiunii unui alt 

membru, va cere Comitetului constituirea unei comisii; 
b) comisia va fi formată din două părţi: acuzare şi apărare. Fiecare dintre 

părţi va avea câte doi reprezentanţi. Preşedintele va fi ales din rândul 
membrilor comisiei, cu majoritate de voturi. În caz de paritate, se va 
proceda la tragerea la sorţi. 
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VII. Modificările statutelor şi dizolvarea Societăţii 

38. Propunerile privind modificarea statutelor şi dizolvarea Societăţii se vor 
înainta numai în şedinţele anuale, plenare, la propunerea Comitetului. Propunerile 
scrise se vor aduce, ulterior, la cunoştinţa fiecărui membru. 

39. Modificarea statutelor se va face cu majoritatea calificată din voturile 
membrilor fondatori şi ordinari prezenţi la Adunarea generală anuală. 

40. Dizolvarea Societăţii se poate face cu aprobarea a trei pătrirni din voturile 
membrilor prezenţi la adunare, cu condiţia participării la şedinţă a două pătrirni din 
numărul total al membrilor fondatori şi ordinari ai Societăţii.  

4 1 .  În cazul dizolvării Societăţii "Concordia", averea acesteia va fi transferată 
către "Societatea pentru Cultură şi Literatură Română din Bucovina", pentru 
formarea unui fond de sprijinire a românilor cu preocupări în domeniul comerţului 
sau altor domenii de producţie. 

În cazul dizolvării "Societăţii pentru Cultură şi Literatură din Bucovina" 

averea Societăţii "Concordia" se va repartiza conform hotărârilor luate de 

"Societatea pentru Cultură şi Literatură . . .  ", dar în spiritul obiectivelor şi statutelor 
Societăţii "Concordia". 

Nr. 1 2  025 
Se aprobă funcţionarea Societăţii politice " Concordia ", potrivit statutelor 

modificate prezentate, în conformitate cu paragraful 9 din Legea privind 
societăţile, adoptată la 15 noiembrie 1867. 

PREŞEDINTE AL ŢĂRll 
Cernăuţi, 14 septembrie 1890 
Comisar împărătesc 
Pace 

Ein Dokument iiber das politische Leben der Ruminen 
in der Bukowina am Ende des 19. Jahrhunderts • 

(Zusammenfassung) 

Am Anfang der 80er Jahren des 19 .  Jahrhunderts entwickelt und befestigt sich die politische 
Bewegung der rumănischen Jugend in der Bukowina Mit der von ihrer Regierungsvertretem 
promovierte Politik unzufrieden, pHI.diert sie schon in den Universitlltsjahren fllr die Verllnderung der 
Nationalpolitik in Rumănien. 

Ein Teil dieser Jugend, zusammen mit dem Schullelhrer Ion Bwnbac, wUnschten sich die 
Begriindung einer politischen intelektuellen Gesellschaft. So entstand die Gesellschaft ,.Concordia". 
Ihre politische Tătigkeit bewirkte die Entstehung einer neuen politischen Partei in der Bukowina. Die 
Studie prăsentiert als Dokument die Satzung der Gesellschaft ,.Concordia". 

·
Traducere de Ştefăni�a-Mihaela Ungurcanu .  
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FILIMON RUSU, 
AMINTIRI. OAMENI ŞI LOCURI DIN ŢARA FAG/LOR (Il)• 

RODICA IA ŢENCU, VASILE 1. SCHWOR 

Primul meu post a fost în satul Cajvana, districtul Gura Humorului, unde am 

funcţionat 1 8  ani. Al doilea post a fost în satul Sinăuţii de Jos, districtul Siret, unde 

am servit 1 5  ani, iar al treilea, în oraşul Rădăuţi, unde am servit 5 ani, după care am 

fost pensionat pentru limită de vârstă şi ani de serviciu. 
Satul Cajvana e un sat mare care, în acea vreme - 1902 - avea aproape 3 000 

de locuitori. Copiii de şcoală erau aproape 500, iar şcoala s-a făcut în 1 899. Curios ! 

Un sat aşa de mare, să deschidă şcoală aşa de târziu! Nu ştiu cine avea interes să lase 

satul rară şcoală; ştiu, însă, că în sat mergea vorba: ,,Nu ne mai trebuie încă un 

păduche în cojoc!" Bănuiam că cel dintâi păduche era slujitorul bisericii, căci alte 

instituţii, în acel timp, nu erau în sat. Pe nedrept, însă, li se atribuia zicala de mai sus, 

căci oamenii erau foarte de treabă, foarte omenoşi şi buni gospodari. Ce e drept, 

aveau şi cusururi. Erau conservatori până la extrem, cunoscuţi prin împrejurimi că nu 

ştiau a face deosebire între ce-i a[l] lor şi ce-i străin, dar nici nu se divulgau unul pe 

altul, fiind în aceasta împinşi la păcat. Aşadar, alţi factori ţineau în loc cursul vremii. 

Biserica de lemn, construită în 1810, a ars în anul 1895, iar sătenii au făcut în locul ei 

altă biserică, tot de lemn. Abia în anul 1908 a fost terminată şi sfinţită noua biserică, 

de zid, la a cărei sfinţire, în toamna acelui an, a luat parte şi mitropolitul dr. Vladimir 

de Repta, paroh fiind preotul Ioan lliuţ. În sat nu sunt alte neamuri străine, decât un 

neamţ fierar şi şase familii de evrei, care aveau şi patru crâşme, dintre care una a 

Fondului Bisericesc, arendată unui evreu, a ars odată cu biserica, precum şi o 

prăvălie cu mărunţişuri; un evreu era negustor de vite. 

• La împlinirea a 125 de ani de la naştere şi a 50 de ani de la moartea învăţătorului bucovinean 
Filimon Rusu, "Analele Bucovinei" continuă să publice volumul acestuia Amintiri. Oameni şi locuri din 
Ţara Fagilor, redactat la Rădăuţi şi datat 1957. Manuscrisul a fost depus de fiul învăţătorului, Dragoş 
Rusu, m. o. al Academiei Române, la Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale (D.J.S.A.N.), 
unde se păstrează în Colecţia de manuscrise, Fond nr. 146/53. Îi suntem recunoscători colegului Ioan 
Scripcariuc, director al D.J.S.A.N., pentru generozitatea cu care a întâmpinat proiectul nostru, 
alăturându-ni-se în efortul de promovare a operei unui autor bucovinean pe nedrept uitat astăzi. 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 69 1-731 ,  Bucureşti, 2007 
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Primul învăţător şi director a fost Mihai Bumbu, care trăieşte şi astăzi, ca 
pensionar, în satul Costişa, în vârstă de 84 de ani. Al doilea învăţător am fost eu. În 
anii următori au mai venit şi alţii, aşa că numărul lor a crescut la zece. La început, 
casă şi masă aveam la director. După două zile am plecat la Gura Humorului să 
depun jurământul. Inspectorul, Isi dor Dolinschi 1 ,  un om cu foarte mult tact şi 
prevenitor, după ce mi-a primit jurărnântul, m-a invitat la el la masă. Era a doua 
oară când îl văzusem. Nu ştiu prin ce îi voi fi impus de a făcut acest gest faţă de 
mine. M-a oprit până la ora 5, când aveam tren, dându-mi o carte să citesc. Înainte 
de plecare mă întrebă: "Ai bani?" ,,Am", zic eu. El, însă, îmi dă două coroane şi-mi 
zise: "Îţi mai dau două coroane, să ai la vreme de nevoie. Când vei primi leafa, mi 
le vei da înapoi". Am învăţat de la el două lucruri necesare în viaţa de toate zilele: 
să fii cruţător2 şi să citeşti în timpul liber. Iar cele două coroane erau, pentru un om 
sărac, hrana pe cel puţin zece zile. 

Tot aşa, directorul mă întrebă: ,,Fumezi?" ,,Fumez", zic eu. ,,Eu nu fumez!" 
Aceasta mi-a dat de gândit. De ce nu fumează superiorul meu. Are leafă frumoasă, 
are vaci şi cai în grajd, şi nu fumează! E altceva. El nu fumează fiindcă fumatul 
strică şi la piept şi la pungă. Apoi, îmi mai spuse că, în fiecare lună, depune la 
poştă câteva coroane. Am deprins, deci, şi de la el, obiceiuri frumoase. 

Oricum, într-un sat înapoiat şi lipsit de lumină, e câmp vast de lucru. Mai ales 
cele patru crâşme, despre care am vorbit, au îndreptat populaţia spre prăpastie, atât 
cu sănătatea, cât şi cu averea. Tot [în] rostul crâşmelor era obiceiul că, dacă ieşea o 
fată sau un băietan prima dată la joc, trebuia să apară cu o sticlă de rachiu, ca să-i 
cinstească pe cei ce-l introduceau la horă. Asta n-ar fi nimic, dar se întărâtau3 la 
cinste şi alţii, aşa că, adesea, se sfârşea cu păruială. 

Dar să ne întoarcem la şcoală. Ce n-ar fi dat căjvănarii să nu le chemi fata sau 
băiatul la şcoală? Vaca din grajd era prea puţin pentru cei înstăriţi, iar cei sărmani 

1 [Inspectorul Isidor Dolinschi, "un excelent pedagog şi un adevarat parinte al subalternilor 
s!l.i", este încă un nume, uitat pe nedrept, din istoria învăţământului românesc din Bucovina. Potrivit 
aprecierii lui Filimon Rusu, "el a înzestrat bibliotecile şcolilor primare cu căfti pedagogice şi în 
special cu cele 12  volume din Istoria românilor a lui A.D. Xenopol", vezi Amintiri, p. 1 30. Pentru 
referinţe mai vechi, vezi G. Tofan, fnvăţământul primar şi roadele lui, în "Viaţa Românească", Iaşi, 
anul II, nr. 1 1 ,  1 907, p. 282; I.V. Goraş, fnvăţământul românesc în ţinutul Sucevei, 1775-19/8, 
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 975, p. 1 17:  ,,Districtul Humor stă în fruntea districtelor 
din punctul de vedere al densităţii şcolilor, aceasta datorându-se şi activităţii deosebite a inspectorului 
şcolar român Isidor Dolinski".] 

2 [cruţător, cruţătoare, -i, -e, adjectiv, aici cu sensul de "econom, prevăzător, chivemisitor"; 
derivat de la verbul a cruţa, tranzitiv, conjugarea I, considerat de autorii Dicţionarului explicativ al 
limbii române (DEX) ca având etimologie necunoscută; în Bucovina istorică, mai ales în perioada 
administraţiei austriece de la srarşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, îndemnul 
la cruţare, adică la economisirea resurselor, a făcut parte din programul de emancipare a românilor, 
susţinut asiduu de învăţători, preoţi . scriitori, ziarişti şi oameni politici.] 

3 [întărâta, verb tranzitiv, conjugarea l; folosit şi la diateza reflexivă, ca aici, cu sensul "a se 
însufleţi, a se entuziasma, a se înflăcăra"; întâlnit şi cu varianta întârta; după autorii DEX, provine din 
* lat. interritare. J 
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te-mbiau cu o mânzată sau o oaie, numai să nu-i tunzi băiatul . Vorba asta se 
întrebuinţa şi la feciorii recrutaţi - se zicea că i-au tuns4• De fapt, băieţii purtau 
plete, aşa că expresia era bine întrebuinţată. Apoi plânsetele şi bocetele mamelor 
după pletele băieţilor, despre care ziceau că-s "pâcleşiţi"5 Iară păr lung, nu puteau 
să stârnească decât râsul, dar, în acelaşi timp, şi compătimirea faţă de o astfel de 
judecată. Afară de aceasta, câte poveţe igienice nu trebuiau date pentru spălarea 
trupului, căci noi de-abia le puteam controla mâinile, urechile, gâtui şi picioarele. 
Apoi de cămăşile, pentru care se răţoiau6 femeile, că doar nu s-or îmbrăca ca la 
biserică! Din această cauză izbucneau bolile epidemice, ceea ce făcea ca şcoala să 
fie închisă în fiecare an, toamna sau primăvara, chiar şi până la şase săptămâni. 
Aceste neajunsuri au durat vreo patru ani, până ce au fost dezrădăcinate. Frecvenţa 
şcolară era sub orice critică, deoarece, dintr-o clasă de 5�0 [de] copii, până la 20 
nu se prezentau deloc, iar cei ce frecventau, totuşi, cursurile, o făceau foarte 
neregulat. Cum pedepsele băneşti sau, în lipsa acestora, închisoarea, erau mijloace 
de constrângere, ura asupra şcolii şi învăţătorilor era de nedescris. De aceea trebuia 
să fii precaut, ca nu cumva să întârzii şi să te apuce noaptea prin sat. Mai circula 
versiunea că învăţătorii primeau leafă din pedepsele şcolare şi, deci, dacă n-ar fi 
pedepsele, ei n-ar avea leafă. Această părere a fost combătută cu destulă uşurinţă 
prin faptul că, la o întrunire, cineva dintre noi le-a spus sătenilor: "Oameni buni, 
dacă dumneavoastră credeţi - cum merge vorba prin sat - că învăţătorul capătă 
leafă din pedepsele şcolare, vă dau un sfat: trimiteţi toţi copiii la şcoală şi atunci nu 

vor mai fi pedepse, iar învăţătorii vor rămâne rară leafă şi, deci, vor muri de foame. 
Încercaţi, vă rog, lucrul acesta, care-i pentru binele dumneavoastră şi nu veţi mai 
avea ură pe învăţători". Argument destul de puternic care, într-o oarecare măsură, a 
schimbat părerea oamenilor. 

Un alt obicei al copiilor era acela că, a doua zi după sărbătoare mare, nuntă, 
cumetrie sau hram, aproape toţi veneau la şcoală cu câte o sticluţă de rachiu în sân 

4 [O doină de cătănie şi război, înregistrată de Ion H. Ciubotaru, în 1977, de la Miron 
I .  Patraucean din Straja-Rădăuţi, în vârstă de 80 de ani, păstrează această realitate din istoria 
Bucovinei: "Cântî cucu-n doi fagani(u),/ C-o tuns neamţu doi sobani(u),/ Unu Ştef'an Ungureanu/ Cu 
Vasâli Moldovanu,/ Şi-ndatî i-o recrutat(u),/ La Vieana o plecat(u),/ Şi oiţâli-o ramas(u)./ Dicât la
mparat catanîl Mai bini-n codri, cu panî,/ Că din codru vii acasî,/ Din catani nu ti lasi./ Lasi-ni, 
neamţule,-acasî,/ Că iarba-i buni di coasî,/ Sacara di săSerat(u)/ Şă mândra di maritat(u)". Vezi Florin 
Bucescu, Silvia Ciubotaru, Viorel Bârleanu, ,.Bătrâneasca ". Doine, bocete, cântece şi jocuri din 
ţinutul Rădăuţilor. Cercetare monografică, Iaşi, Caietele Arhivei de Folclor, I, 1 979, p. 195.] 

5 [paclişi, pâcleşi, pâclişi, verb tranzitiv, conjugarea a IV-a, întâlnit în graiul din Bucovina, 
mai ales în vorbirea oamenilor în vârstă de la ţară, cu sensul "a tunde în bătaie de joc, a sluţi pe 
cineva"; întrebuinţat în graiul din Bucovina istorică şi cu valoare de adjectiv ori chiar de substantiv, 
având acelaşi înţeles; DEX nu-l consemnează în ediţia din 1975, în schimb îl găsim menţionat în 
ediţia a 11-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 768, ca adjectiv, pâclişit, pâclişită, dar 
numai cu sensul "morocănos", trimiţându-ne la etimonul pâclă < si .  pielii, cu sensul "ceaţă deasă care 
apare de obicei dimineaţă şi seara, negură".) 

6 [răţoi, verb reflexiv, conjugarea a IV-a, folosit cu sensul "a se răsti la cineva, a ameninţa pe 
cineva".] 
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sau în trăistuţă. Şi să nu credeţi că ei o luau fără ştirea părinţilor! Din contră, 
mamele se îngrijeau de aceasta. Natural că la şcoală sticlele erau confiscate şi 
părinţii chemaţi pentru lămuriri. Bineînţeles că, adeseori, copiii chiar să îmbătau la 
astfel de ocaziuni, dar tot cu ştirea părinţilor şi la îndemnul oaspeţilor. La strânsură7 

sau la joc, cum ziceau ei, acelaşi obicei, cu sticluţele de rachiu, cum îi vedeau pe 
cei mari, despre care am amintit mai sus. 

Disciplina şcolară era mai greu de ţinut cu cei din clasa întâia şi a doua; în 
celelalte clase era o plăcere să predai orice lecţie, pentru că era ascultată şi însuşită 
repede. Se arătau şi talente, mai ales la matematică şi istorie, dar talente pierdute, 
căci, atunci când le vorbeam părinţilor de aplicaţia fiilor lor, ei răspundeau promt 
că din ţăran n-a mai văzut nimeni să iasă ceva bun. Păreri greşite, ce costau muncă 
îndelungată şi exemple de prin alte sate, cu copii trimişi la şcoli mai mari . Am 
izbutit, în fine, să conving trei părinţi mai cu stare, ai căror copii se arătau a fi mai 
cu tragere de inimă pentru şcoală. Dar asta nu era suficient, căci trebuiau bani de 
înscriere. Nu era mare cheltuială, căci la înscriere era o taxă de numai 6 coroane şi 
50 de bani. Văzând că ei se codesc8, m-am hotărât să le plătesc eu taxele. Astfel, 
am plecat cu cei trei băieţi - Ion Gh. Onoi, Vasile Gh. Dornnari şi Vasile Donisă 
Lucan. Toţi au prestat examenul de admitere la Suceava. Dar, fiind locuri puţine şi 
candidaţi mulţi, cei doi dintâi, Onoi şi Dornnari, fiind trecuţi de 16 ani, profesorii i-au 
anunţat că pot fi primiţi numai ca particulari. Părinţii lor nu s-au învoit la aceasta, 
astfel a rămas Vasile Lucan. Oamenii din sat râdeau de el şi-i ziceau popa Donisă. 
Gluma a devenit realitate. Vasile a terminat Facultatea de Teologie din Cernăuţi, 
le-a cântat ca teolog de mai multe ori în biserică, spre uimirea şi clătinarea din cap 
a femeilor. Nu s-a făcut, însă, preot. A dat diferenţa la Facultatea de Litere şi s-a 
făcut profesor. Ultimul lui post a fost la liceul din Tulcea. O boală, care-i rodea 
corpul, 1-a răpus, în anul 1936, în floarea vieţii, la vârsta de 44 de ani. Jalea 
părinţilor şi a fraţilor lui, care au luat parte la înmormântare, a fost cu atât mai 
mare, cu cât ştiau că trupul lui zace în mormântul atât de [în]depărtat de satul natal. 

Onoi nu s-a mai întors din Primul Război Mondial, iar Dornnari, întors din 
război, a funcţionat câtva timp ca secretar comunal. Contractând o boală în timpul 
războiului, a luat şi el, prin 1926, calea veşniciei. 

De atunci n-a mai mers nimeni la şcoli înalte, doar după al Doilea Război 
Mondial s-au ivit câteva cazuri. 

În şcoală făceam progrese frumoase cu elevii.  Mi se da, de regulă, ultima 
clasă, adică clasa a VI-a. Într-un an aveam în clasă numai 12 elevi. Erau atât de 
avansaţi, pentru că eu predam mai multă materie decât prevedea programa şcolară. 
încât inspectorul Dolinschi, cu ocazia unei inspecţii, văzând în "cartea 
săptămânală", la istorie, la materia predată "noţiuni de istorie şi scopul ei", a râs şi 

7 fstrânsură, strânsuri, substantiv feminin; în Bucovina, petrecere câmpenească, organizată pe 
toloaca/imaşul satului , cu ocazia hramului ;  hori'l, joc; derivat din lat. stringere. ] ' [codi, verb retll:xiv, conjugarca a IV-a, folosit şi în Bucovina cu sensul "a sta la îndoială, J 
şovăi, a ezita să facă ceva; derivat din laL. coda > coadă.] 
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m-a întrebat: "Cum, aici se predă ca la Universitate?" l-am răspuns că e chiar o 
mică universitate, întrucât, având numai 12 auditori, nu pierd timpul cu disciplina, 
aşa că pot aprofunda materia. S-a încredinţat că, într-adevăr, elevii erau avansaţi la 
materii. La literatura română, când a văzut că elevii cunosc autori, cât şi scrieri 
de-ale lor, a fost încântat. Eu mă ocupam, pe atunci, şi cu folclorul, având o 
colecţie de peste 300 de poezii populare. Parcă a fost un făcut, că numai ce-l aud: 
"Văd că ştiţi poezii din cărţi, da poezii de-ale voastre, din sat, nu ştiţi?" Atunci, la 
ordinul meu, se ridică un elev şi spune: 

"Măi, că daru-i mare câne, 
Peste multe dealuri vine, 
Peste dealul Căjvănii 
Pân' la poarta Mărinii 
Şi-i spune de dor şi dor, 
Că nu-mi trece până mor". 

Apoi, alt elev: 

"Mititel îs, mititel, 
Da mănânc carne de miel 
Şi costiţă de purcel. 
Când oi creşte mărişor 
1-oi fi tatii de-ajutor". 
1-a lăudat inspectorul. 

Aveam în clasă şi un neamţ, fiul fierarului Spacec. l-am spus băiatului: 
,Ja spune şi tu una de-a tale, Spacec . . .  " El s-a ridicat şi a început: 

"Trinken will ich, n-am parale 
Iar Hunger mă trage-n vale. 
Tanzen will ich hop, hop, hop, 
Keine Schuhe, n-am deloc. 
Oh, mein Herz de putregai 
Hab'kein Messer să te tai". 

Inspectorul a râs cu lacrimi şi m-a felicitat. 
Inspectorul Dolinschi ştia că mă ocup de ortografia română şi de gramatică. 
Cu altă ocazie, la inspecţia clasei a V -a, cum intră în clasă, mă întreabă: ,,La 

care obiecte sunt mai slabi elevii?" , ,La nici unul", răspund eu. "La gramatică, zice 
el, trebuie să fie dobă". ,,Da, răspund eu, că n-o predau deloc". "Cum aşa?" 

"Domnule inspector, elevii din clasa a V -a nu merg la alte şcoli. Ei au nevoie de 
gospodărie. Dacă vor merge la prăşit, nu vor zice «iau sapa de substantiv şi 
verbaluiesc», aşa cum n-au nevoie de substantive şi verbe, ci mai degrabă de 
poveţe, cum să lucreze părnântul mai raţional". A zâmbit şi mi-a răspuns: "Fă cum 
ştii că-i mai bine !" La şcoala noastră, cum rar la altă şcoală din întreaga ţară - afară 
de şcoala de aplicaţie - am introdus noi, corpul didactic, din proprie iniţiativă, lecţii 
practice, dar noi le ziceam "lecţii model". Acestea se ţineau săptămânal, în fiecare 
miercuri, de câte un învăţător, prin rotaţie, iar sâmbăta după-amiază urma critica. 
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Critica dura, de cele mai multe ori, chiar şi câte două ore. Inspectorul general, 
Dionisie Simionovici, ne-a inspectat într-o sâmbătă şi a avut ocazia să ia parte la 
dezbaterile noastre critice. Colegul Popescu George ţinuse lecţia despre pârghie. 
Criticile şi răspunsurile au fost purtate cu temei şi avânt de întreg corpul didactic, 
aşa că inspectorul a fost încântat, dar şi nerăbdător, căci durata lor a fost de patru 
ore. Inspectorul i-a spus directorului că i se pare că domnul Rusu e cam cârcotaş, 
adică prea mult caută dreptate, observaţie făcută în limba germană, "zu recht
haberisch". E drept că discuţiile au ajuns aşa de departe, încât eu susţineam că, în 
diferite împrejurări, orice obiect poate servi drept pârghie, până şi unghia. Toate 
acestea - o divulg acum - erau o înţelegere cu Popescu, ca intenţionat să facem o 
critică vehementă, pentru ca să vadă inspectorul că ne cunoaştem meseria şi nu 
cruţăm nimic până ce nu ne atingem scopul final. Aceste lecţii model le-am ţinut în 
decurs de doi ani şcolari. Fără îndoială, ele au contribuit mult la perfecţionarea 
corpului didactic în materie de metodă. 

Inspectorul Simionovici a trimis întreg corpului didactic un decret de laudă. 
La o conferinţă locală a corpului didactic, care se ţinea în fiecare lună, am 

făcut propunerea ca, în condica săptărnânală, să scriem în limba română materia 
predată în această limbă. Amintesc acum că, sub regimul austriac, materia predată la 
diferitele obiecte, în decursul săptărnânii, era scrisă sâmbăta în condica săptămânală 
şi nu în fiecare zi, ca sub regimul românesc. Natural că, în condica săptămânală, 
trebuia să scriem în limba statului, adică în cea germană. Propunerea mea, de a scrie 
în limba română, a căzut, pentru că nici unul dintre învăţători n-a votat pentru ea, 
temându-se să nu cadă în dizgraţia forului superior. Văzând că propunerea mea a 
căzut, anunţ că mai am de pus o întrebare, şi anume, dacă e admis să se scrie în 
condica săptămânală o materie pe care n-ai predat-o. A căzut şi această întrebare, ca 
fiind ridicolă, şi cu posibile urmări, întrucât arată că învăţătorul respectiv nu cunoaşte 
legea şcolară. Atunci am recurs la dreptul meu. În legea şcolară era un articol, că 
dacă o părere a unui cadru didactic nu e sprijinită de colegi, respectivul are drept la 
vot separat, înscris în procesul-verbal, asupra căruia, apoi, decidea inspectoratul. 
,,Atunci, vă rog - am zis eu -, anunţ votul separat: onoratul inspectorat să 
binevoiască a răspunde, dacă se poate introduce în condica săptărnânală o materie, 
care, de fapt, n-a fost predată. Filimon Rusu". După câteva zile vine votul 
inspectoratului: "Conducerii şcolare, la întrebarea consemnată în procesul-verbal, 
veţi pune în vedere învăţătorului Filimon Rusu, că este strict interzis a introduce în 
condica săptărnânală altă materie decât numai cea predată. În caz contrar, se vor lua 
aspre măsuri disciplinare". Atât mi-a trebuit. Mi-am copiat ordinul. După câte îmi 
aduc aminte, era în anul 1905. Prima lecţie pe care am scris-o în condica săptămânală 
în limba română era la Citire: Leul. De celelalte nu-mi amintesc, dar le-am scris, pe 
fiecare, cum au fost predate. Din nou discuţie între colegi pe această temă. Ziceam în 
glumă: ,,Data viitoare îmi anunţ iarăşi votul separat, pentru a vă cere disciplinarea, 
pentru că voi contraveniţi ordinului", şi le spuneam numărul ordinului. De atunci 
m-au imitat şi ceilalţi şi aşa a mers vestea şi la alte şcoli, scriindu-se şi acolo în limba 
română, în condica săptămânală, materia predată. Mai mult ! În tren, călătorind spre 
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Cernăuţi, împreună cu inspectorul Dolinschi, în acelaşi compartiment cu noi, era şi 
inspectorul judeţului Suceava - Nicu Tarasievici. În discuţiile cu inspectorul nostru, 
cei doi au ajuns la materiile predate şi atunci Dolinschi îi spuse: "Ştiţi că la noi în 
district materia predată se scrie în limba română în condica săptămânală?" 

Tarasievici, arătându-se foarte mirat, Dolinschi continuă: "
Întreabă-! pe colegul 

Rusu!" Şi râdea cu poftă, cum era obiceiul lui. Eu eram chiar vizavi de Dolinschi. 
Acum pare că sunt poveşti, însă acesta-i adevărul. 

O altă întâmplare, care merită să fie notată, e următoarea: în anul 1909, 
venise ordin ca să se comemoreze Andreas Hofer9, erou al Tricolorului, din 1 809. 
Am fost numit eu să ţin conferinţa. După ce am spus câteva cuvinte despre erou, 
am continuat pe înţelesul copiilor: "Asemănător cu Andreas Hofer, avem şi noi, 
românii, eroul nostru, care a trăit cam în acelaşi timp. Se chema Tudor 
Vladimirescu . . .  " Şi zi-i şi zi-i despre Tudor, aşa că sărbătoarea a fost după gustul 
meu. De la sine înţeles că n-a fost nici un trădător. 

În timpul liber făceam şi sport sau mă ocupam cu gospodăria, deşi eram 
cavaler. Am fost şi vânător, timp de opt ani, în societatea câtorva oameni din sat, 
buni vânători. Vânatul meu îl dădeam lor, căci eu nu aveam ce face cu el. Ei, în 
schimb, mi-au dat două piei de vulpe din care, cu una împuşcată de mine, mi-am 
făcut un cojocel vânătoresc, pe care l-am purtat peste zece ani. Vânatul este o 
pasiune şi încă una dintre cele mai ademenitoare. Nu te împiedică nici viforul, nici 
gerul. Te expui şi, adeseori, răceşti, cu posibile urmări mai grave asupra sănătăţii. 
Nu o dată mergeam la marginea pădurii din Todireşti, cale de patru kilometri, seara 
rămânând acolo, nemişcat, cu faţa spre pădure şi aşteptând să iasă sălbăticiuni din 
ea, iar dimineaţa, cu spatele spre pădure, aşteptând să intre sălbăticiunile în ea. Într
o dimineaţă de iarnă, pe la orele şase, stăteam nemişcat la marginea pădurii, 
aşteptând vânatul. Deodată, la o distanţă de vreo 15 metri în spatele meu, un cerb a 
început a zbiera, parcă sfidător. Cum am făcut o mică mişcare, întorcându-mă către 
el, a rupt-o la fugă. Cerbii sunt foarte sensibili. 

Pe strada Ştefan cel Mare din Rădăuţi locuia un neamţ, Petrovici, un carosier 
vestit, bun lucrător. Din atelierele lui ieşeau căruţe sau trăsuri gata numai să pui caii 
pe ele. Mi-a făcut şi mie o trăsurică, în anul 1903, care a costat atunci 176 de 
coroane, sprintenă, elegantă, cu două [locuri de şezut], pe care am pierdut-o în 
evacuarea din 1944. Aveam şi un cal iute foc. Îl ţineam la un gospodar din Cajvana, 
care trebuia să-l hrănească şi să-l îngrijească bine. În schimb, [putea] să se folosească 
de el ia orice lucru. Când, însă, aveam nevoie de el, trebuia să-I deshame, chiar de la 
plug. Aşa era convenţia între noi, dar eu nu l-am stingherit niciodată de la treburile 
lui pentru plăcerile mele. Duminica, şi în orice sărbăt-oare, însă, ştia că trebuie să-I 
pregătească pentru micile mele plimbări ce le făceam. În trăsură, îmbrăcat bine, cu un 
cojoc pe picioare şi cu puşca alăturea, plecam fie la Arbore, fie la Rădăuţi, la Solca 
sau la Pârteştii de Jos. E locul să amintesc că la Pârteşti aveam o societate secretă, 

9 Andreas Hofer. Născut în 1767, în Tirol, conducătorul luptei armate tiroleze, din 1809, 
îndreptate contra guvernului bavarez şi a trupelor franceze de ocupaţie. Armata sa fiind învinsă de 
armata mixtă franca-bavareză, a fost prins şi împuşcat în 1 8 1  O. 
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unde discutam felurite probleme în legătură cu cultura poporului, aşa că şedinţele 
noastre, care se ţineau uneori săptămânal, alteori o dată la două săptămâni, aveau un 
caracter de cultură generală. Eram opt sau zece învăţători de prin satele din 
împrejurimi. Preşedintele nostru, în a cărui locuinţă se ţineau întrunirile, era 
învăţătorul Alexandru Ignătescu, mai în vârstă decât noi, cu o experienţă bogată şi 
foarte cinstit. Aveam şi fonduri băneşti, care erau depuse la bancă, pe numele lui. Dar 
aceasta n-a ţinut mult, căci după vreo trei ani, împrăştiindu-ne prin alte părţi, unii 
căutând posturi mai convenabile, alţii căsătorindu-se, societatea a stagnat. Unul 
dintre membrii societăţii era vrednicul şi neobositul învăţător din Botoşana, Mihai 
Ghiaţă, care era inima şi sufletul Băncii Populare şi a Cabinetului de lectură "Cloşca" 
din Botoşana. El s-a stins din viaţă în 1908, la frageda vârstă de 27 de ani. Obişnuim 
a zice "să-i fie veşnică amintirea", dar îl uităm pe cel plecat a doua zi. Ce frumos ar 
fi dacă chipul lui ar împodobi unul din pereţii cancelariei şcolii din Botoşana. Ar fi 
un stimulent şi un memento pentru cei de azi. 

Natural că patru crâşme în sat nu puteau aduce decât rele şi ravagii. Ce-au 
stricat ele în cine ştie câte decenii, nu se putea repara peste noapte. În zilele de 
sărbătoare şi în sărbătorile băbeşti 10, în preajma crâşmelor erau baricadate 
drumurile de mulţimea oamenilor şi a femeilor. Acestea din urmă ocupau, mai ales, 
malurile şanţurilor. Atunci mi-a venit un gând. Ce bine ar fi când am vedea aşa o 
mulţime la şcoală sau la Casa de lectură, unde ar putea auzi lucruri folositoare. 
Deci, la lucru ! Am înaintat o cerere, cu anexa statutelor, în care ceream aprobarea 
guvernului din Cernăuţi pentru deschiderea unui Cabinet de lectură. Numele era: 
Cabinetul de lectură "Tudor Vladirnirescu" din Cajvana. Guvernul a trimis cererea 
prefecturii pentru cercetări şi propuneri. Prefectura m-a înştiinţat să mă prezint la 
biroul ei, în chestiuni urgente. M-am dus. Dar şi directorul şcolar din Botoşana, 
George Burciu, avea o invitaţie la fel. Cum am intrat în birou, comisarul Wi.irzer, 
un neamţ, cu funcţia de subprefect, cum am zice azi, îi luă interogatoriu lui Burciu, 
se-nţelege, în limba germană: "D-le învăţător superior, dumneavoastră aţi făcut o 
cerere pentru o Casă de citire în Botoşana şi i-aţi dat numele de «Cloşca». Ce 
înseamnă acest nume?" Burciu, care era dârz din fire, răspunde: "Cloşca se cheamă 
găina ce scoate pui. Cum îşi strânge cloşca puii, aşa vrem să strângem şi noi 
oamenii, în zile de sărbători, şi să le citim lucruri folositoare". "Gut !", aprobă 
neamţul. "Şi dumneata la fel - mi se adresă, de astă dată mie -, dar ce înseamnă 
«Tudor Vladimirescu»?'' "Un fost gospodar din sat - zic eu - foarte cinstit şi am 
vrea să-i răspândim numele ca exemplu". "Gut!", îmi răspunde şi mie. Râdeam cu 
Burciu că l-am păcălit pe neamţ. 

Cam după două săptămâni, am primit statutele, cu nota: "Statutele prezente 
se aprobă de guvernul c. r. Cernăuţi, 1903". Fiindcă cererea şi statutele erau în 
limba română şi guvernul a aflat de bine să scrie aprobarea tot în limba română. De 
acum la lucru ! 

10 [Sărbătorile din calendarul popular. \inutc w lumea satului tradiţional, vezi Antoaneta Olteanu, 
Calendarele poporului român, Bucureşti. Editura Paiucia, Colectia cărţilor de refcrin\ă, 2001 .] 
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Aşa, încet, încet, adunam oamenii la şcoală, căci alt local o-aveam, stam de 
vorbă, le citeam câte ceva, dar de vreo taxă de membru nu le spuneam nimic, 
lăsând pentru mai târziu, căci mă temeam că prin aceasta s-ar depărta. Preotul era 
nou venit în sat şi era mai rezervat, dar directorul Bumbu a avut bunăvoinţa să-mi 
pună la dispoziţie o clasă. După ce s-a îndătinat obiceiul şi oamenii veneau, de 
umpleau clasa, am început a strânge taxele, care nu erau decât de 50 de bani. Apoi 
am avut tot sprijinul, atât al preotului Ioan lliuţ, cât şi al celorlalţi învăţători. Eu am 
fost ales preşedinte, iar vicepreşedinte, unul ce era învăţat cu paharul, cum se 
spune, precum calul cu ovăz. După un an, am înfiinţat, cu ajutorul tuturor 
intelectualilor, Banca populară, la care preotul Ioan Iliuţ era director, iar eu 
vistiemic. Tot aşa, în consiliul de administraţie al băncii au fost luaţi cei dedaţi cu 
băutura, ca prin această metodă să fie depărtaţi de asemenea apucături. Comitetul 
cabinetului lucra mână în mână cu administraţia băncii, aşa că, în câţiva ani, s-au 
făcut progrese frumoase. Aveam cărţi şi ziare chiar şi din Vechiul Regat. 
Administraţia "Revistei pedagogice" ne-a trimis revista pe un an întreg, gratuit, 
numai pentru faptul că societatea noastră purta numele de "Tudor Vladimirescu". 

În decurs de doi ani, după înfiinţarea Băncii ( 1905), i-am convins pe membri 
să renunţe la procentul de 6% de la părtăşii1 1  în favoarea băncii şi a Cabinetului, ca 
să putem ridica un local pentru ele. Procentul acesta însemna 1 ,20 cor. de fiecare 
membru, aşa că, în fiecare an, se strângeau cam 140 de coroane, câteodată şi mai 
mult, după numărul membrilor, ce creştea de la an la an. Eu, ca să-i încurajez şi 
mai mult, vărsam întreaga mea remuneraţie anuală, de 240 de coroane, la acest 
fond, aşa că, în anul 1909, aveam bani destui ca să începem clădirea. M-am îngrijit, 
mai întâi, de o parcelă. În vatra satului era un loc viran, o tolocuţă de vreo două 
prăjini şi jumătate. Ca să pot determina Comitetul comunal să cedeze acea parcelă, 
i-am adunat într-o seară în casa lui George Pîţu, zis George al Irinei şi, după ce le
am spus planul, unii erau pentru, dar erau şi contra. În dezbaterile lor, care erau tot 
mai agitate, am făcut să apară pe masă două sticle de băutură. Una era cu rachiu, 
iar alta cu rom, căci, zicea cel cu care eram în înţelegere, unii nu beau rachiu, ci 
numai rom. Astfel, tonul a început a scădea şi dezbaterile, udate cu aceste băuturi, 
au început a decurge mai domol, iar până la sfârşit au votat cu toţii pentru cedarea 
parcelei. Am plecat apoi la Salca, de unde am cumpărat o şură mare, cu 240 de 
coroane. Am adus-o cu clacă. Au fost atâţia oameni, că într-o zi au desfăcut-o şi 
chiar au adus-o acasă. Nu încape îndoială că şi aici a fost nevoie de câţiva litri de 
rachiu. Dar treaba s-a făcut. Aceasta era în primăvara anului 1909, iar până în 
toamnă clădirea a fost ridicată şi acoperită cu tablă. În vara anului 19 10 era gata, 
aşa că am mutat în ea Banca şi Cabinetul 12• Eu aveam acolo locuinţă gratuită, 

1 1  [părtăşie, părtăşii, substantiv feminin; acţiune, hârtie de valoare care reprezintă o parte 
anumită, fixă şi dinainte stabilită, a capitalului unei societăţi şi care dă deţinătorului dreptul să 
primească dividende; derivat din parte (<lat. pars, -tis) + suf. -aş + suf. -ie.] 

12 [Potrivit lucrării Băncile şi creditul frmciar românesc în Bucovina ( 1840-19 18), publicate de 
Ioan Cocuz şi Dumitru Cucu, Suceava, Grupul Editorial Muşatinii-Bucovina Viitoare, 1999, p. 107, 
însoţi rea sătească de tip Rei ffeisen din Cajvana avea 161 de membri în anul 1 907 .] 
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avându-se în vedere că şi eu lucram gratuit pentru Bancă. Clădirea avea c a  locuinţă 
două odăi, bucătărie şi celelalte dependinţe, intrare separată. Mai erau o odaie 
mică, pentru Consiliul de administraţie, în care era şi casa de bani, o sală mare, 
pentru adunări, iar în zilele de sărbători pentru joc, pentru tineret, apoi alte două 
odăi şi beci pentru prăvălie, dar care nu s-au mai făcut. Amintesc aici că toate 
transporturile de tablă, scânduri pentru uşi şi ferestre, fierării, mă rog, tot ce 
trebuia, le făcea gratuit gospodarul Pantelimon Ureche. El n-avea nevoie nici de 
Bancă şi nici de Cabinet, dar, deşi în vârstă de 65 de ani, şi cel mai bun gospodar 
din sat, era foarte ataşat intelectualilor. 

* 

Dar nu m-am bucurat mult timp de roadele muncii noastre, căci, după atentatul 
de la Sarajevo, din 28 iunie 19 14, asupra lui Franz Ferdinand, moştenitorul tronului 
habsburgic, lumea vorbea de război. N-a trecut decât o lună şi s-a decretat mobilizare 
generală, la 2 august 19 14. Era într-o vineri. Oamenii, veniţi la târg după treburi, 
alergau în dreapta şi-n stânga tăcuţi, de parcă-i mâna cineva spre locuri necunoscute. 
La bariera oraşului dinspre V adu-Vlădichii, pe unde mă înapoiam de la târg, stăteau 
tolăniţi soldaţi pe şanţuri, pe ambele părţi ale drumului, parcă aşteptau să iasă 
duşmanul din păpuşoaie. De bună seamă că şi la celelalte bariere ale oraşului era 
acelaşi aspect. Până în 24 de ore - aşa era ordinul -, trebuia ca fiecare fost soldat, 
până la 42 de ani, să se găsească la unitatea lui. Jale mare în cele două zile ce au 
urmat, lumea buimăcită, femei cu copiii mai mari şi cu alţii mai mici în braţe, cu 
ochii înlăcrimaţi, mai mult în tăcere, se priveau unele pe altele1 3• Numai feciorii mai 
tineri, ce nu cunoşteau greul şi necazul, arătau feţe mai vesele. Oamenii mai bătrâni 
clătinau din cap şi ziceau: "Să nu dea Dumnezeu să vedeţi voi ce-am văzut noi . . .  !" 
Aluzie la războiul din Bosnia, din 1 878. Nu trecu mult şi bubuitul tunurilor se auzi 
dinspre Cernăuţi, de la Rarancea şi de la Boian. Se spunea că ruşii se apropie de 
Cernăuţi. Atunci, altă jale. Se ordonase evacuarea vitelor la munte, ceea ce însemna 
că erau pierdute. Jandarmii strigau pe toate drumurile: "Scoateţi vitele mai repede !" 
Se părea că duşmanul e aproape. Dar el stătea pe loc, peste Prut. Noroc că şeful 
jandarmilor, un neamţ din Salca, a înţeles altfel această evacuare. El şi-a ocupat 
jandarmii din subordine în aşa fel ca ei să nu poată urmări până unde merg vitele, aşa 
că oamenii le scoteau până după deal, apoi le întorceau pe alte căi acasă. Şeful 

13 [Aceeaşi viziune a unui sfârşit de lume, caracterizată prin bună rânduială, stabilitate şi 
mulţumire, o găsim şi la Franz Wiszniowski, Radautz die deutscheste Stadt des Buchenlandes, 
MUnchen, Verlag "Der Slidostdeutsche der Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen", 1966, 
p. 35-36: "Rădăutii se dezvoltaseră în ultimele decenii şi ajunseseră un important centru comercial 
international pentru lemn, cereale, cai, vite, articole de industrie casnică şi diferite ustensile de 
agricultură şi industria lemnului. Iarmaroacele anuale nu se mai tineau, de vreme ce târgurile 
săptămânale luaseră proportii ce abia mai puteau li depăşite. Negoţul şi meseriile erau în floare peste 
tot şi între toate domnea o animaţie plină de voioşie, cum stau dovadă strălucitele serb!ri din Grădina 
Vânătorilor - semn de bunăstare şi de viaţă mulţumită a locuitorilor. La toate le-au pus capăt 
gloantele de la Sarajevo. Ultimul târg mare a avut loc vineri, în 3 1  iulie 1914".] 
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jandarmilor, Kelsch, zicea, în cercuri restrânse, către oameni înţelegători: Nu destul 
au femeile supărări cu plecarea bărbaţilor, ci şi vitele să le piardă? Destul sunt 
pierdute cele de la munte, căci cajvanarii dădeau vitele la munte, la păşunat. Se 
auzise că vitele de la păşunat erau furate de la păscătoare de oameni de meserie şi 
vândute armatei. Să fi ştiut stăpânirea ce fel de subalterni are . . .  

Nu trecuseră decât două luni de la evacuarea vitelor şi se auzea de o nouă 
recrutare. Era vorba ca toţi bărbaţii, între 20 şi 52 de ani, ce se aflau în casă, să se 
prezinte la recrutare. Dar vorba a tot mers aşa până în decembrie 1914, când ruşii 
rupseră frontul la Rarancea, iar stăpânirea austriacă a ordonat, de fapt, recrutarea, 
ce până atunci era numai un zvon. Astfel, eu, care mă număram printre cei ce nu 
făcuseră armata în timp de pace, am fost nevoit, în ziua de 4 decembrie, să părăsesc 
familia şi să plec la recrutare la Gura Humorului. Recrutarea se făcea foarte simplu. 
Defectele ce nu se vedeau, nu existau. Doar dacă era cineva orb sau şchiop, de nu 
mergea în bate, putea fi declarat neapt. Apoi, am fost duşi sub pază militară într-o 
clădire mare, unde mobilierul consta din paie pe jos, şi acelea frământate de astfel 
de recrutaţi, care dormeau sau poposeau până ce veneau vagoane[le] de îmbarcare. 
Natural că, totodată, erau recrutate şi felurite insecte, care rămâneau prin paie, să 
primească musafirii nou sosiţi. La o bucată de noapte numai ce auzim: 
,,Deşteptarea ! Pregătiţi-vă de plecare!" Adică ce era de pregătit? Să iei traista sau 

"rucksac-ul" de sub cap, să-1 pui în spate şi , gata de plecare. Mai era ceva. S-a 
ordonat: ,,Românii de-o parte . . .  ", dar ei ocupaseră aproape întreaga încăpere. 

"Ruşii de-o parte . . .  " Erau vreo 15  huţani. "Nemţii şi evreii de-o parte". Au mers 
într-un cotlon vreo şapte nemţi, fără nici un evreu. "Tăcere !", a strigat un miliar. 

"Voi trebuie să depuneţi jurământul că veţi fi credincioşi împăratului. Fiecare va 
zice după mine jurământul în limba lui. Mai întâi românii. Ziceţi după mine: , ,Jur 
Jiur; că mă voi supune - că moi pune; la toate legile şi ordinaţiunile - la lejile şi 
ortaşiunile; că voi trece - că oi treşe; prin foc - pin foc; prin apă - pin apă; şi 
la toate ocaziunile - şi la toati magazinile; când va fi nevoie - cân va şi nevoie. Aşa 
s-ajute Dumnezeu - Aşa să v-ajute Dumnezeu"14. După ce au terminat jurământul 
şi ceilalţi, ne-au ordonat să ieşim în rând câte patru. Am fost conduşi la gară. Aici 

14 [Jurământul cătanelor împărăteşti din Bucovina reprezintă aici o formă de manifestare a 
viziunii populare asupra lumii, frecventă în mentalul nostru colectiv. Pentru comparare, dăm textul 
jurământului militar din armata austriacă: "Jur solemn credinţă şi supunere luminatului meu stăpân 
Franz Joseph 1; credincios şi supus voi fi şi generalilor majestăţii sale şi tuturor superiorilor mei, pe 
care îi voi asculta, îi voi cinsti şi apăra. Voi împlini întocmai ordinele şi dispoziţiile lor, în toate 
împrejurările, împotriva oricărui duşman, oricare va fi el, şi oriunde ar suna porunca majestăţii sale 
imperiale şi regale, pe uscat şi pe apă, în aer, ziua şi noaptea, în bătălii, la atac, în lupte şi oriunde, 
totdeauna şi cu orice prilej voi lupta cu vitejie, nu voi părăsi niciodatll armata, drapelul şi stindardul, 
nu voi intra niciodatll la vreo înţelegere cu duşmanul şi voi trăi şi muri în cinste şi onor. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu. Amin !" Vezi şi Mugur Andronic, În umbra marilor imperii ucigaşe. Romanul 
soldatului austriac bucovinean în vâltorile Primului Război Mondial şi în prizonieratul în Italia şi 
Siberia, Suceava, Societatea Culturală "Ştefan cel Mare", 2005, p. 3 1 .  Din punct de vedere compoziţional 
şi stilistic, fragmentul reprezintă una dintre cele mai frumoase pagini din Amintirile învăţătorului 
Filimon Rusu şi este ilustrativ pentru arta povestirii sale.] 
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ne aşteptau vagoanele de vite. Asta n-ar fi fost nimic, că doar mai pleacă oamenii 
în vagoane de vite, însă aranjate cu bănci şi cu o sobă de tuei, pentru că era în toiul 
iernii. Noi aveam pe jos bălegar de vite, de o grosime de peste o jumătate de metru. 
Cum am fost ticsiţi din vagon, peste 60 de oameni şi, aşezându-ne, cuprinşi de 
oboseală, pe patul moale de bălegar, în urma căldurii produse, vă puteţi închipui 
murdăria hainelor şi mirosul aerului îmbâcsit de felurite miasme. În Dorna am fost 
debarcaţi, spunându-ni-se s-o luăm pe jos, peste Măgura. Comandamentul militar 
fiind în Dorna, am mers la el şi am rugat să ni se dea o căruţă, căci avea la 
dispoziţie sute de căruţe, deoarece, fiind bolnavi, nu suntem în stare să parcurgem 
călătoria, de peste 60 de km, până la Prundul Bârgăului. Ni s-a răspuns foarte 
simplu: "Nu puteţi merge? Săpaţi-vă o groapă în şanţ şi îngropaţi-vă acolo !"  
Frumos îndemn pentru a lupta din toată inima pentru patria . . .  cui? Am ajuns la 
Bistriţa. I--a cazarma Regimentului 63 s-a citit apelul celor nou sosiţi, de pe nişte foi 
volante. Intre aceştia, unsprezece oameni, între care şi eu, n-am fost citiţi. Am mers 
la cel care făcea apelul şi i-am spus. A mai citit o dată, dar cu acelaşi rezultat. Nu 
se putea explica altfel,  decât că a pierdut o foaie. În Bistriţa am stat vreo două 
săptămâni . Făcusem cunoştinţă cu doi învăţători, Ştefan Bărbosu şi Virgil 
Cărpineanu, care erau ocupaţi în cancelaria regimentului. Sub scutul lor eram şi eu 
tolerat în cancelarie. Într-o seară, cam pe la orele 9, a intrat în cancelarie un căpitan 
şi i-a spus majurului: "Avem nevoie de un om care să împuşte în noaptea asta un 
spion". Majurul a adus imediat un soldat înalt, voinic, căruia căpitanul i-a spus: 

"Ascultă, soldat, în noaptea asta ai să împuşti un spion !" Soldatul a răspuns: ,.Să 
trăiţi, eu n-am împuşcat niciodată pe nimeni şi mi-i silă". Majurul interveni 
imediat: "Aduc eu altul, domnule căpitan". Cel dintâi a fost eliberat, iar majurul a 
apărut cu un ţigan. "Măi, tu ai împuşcat vreodată vreun om?" "Să trăiţi, nu de mult, 
un popă sârbesc", răspunse ţiganul dârz. "Atunci, în noaptea asta, zise căpitanul, ai 
să împuşti un spion". "Să trăiţi, îl împuşc !". 

A doua zi l-am întrebat pe Bărbosu dacă nu cumva a fost executat învăţătorul 
locotenent Dumitru Gavrilescu, despre care se zvonise că e în închisoarea 
regimentului. "Nu, un altul", răspunse Bărbosu. Cât am stat în Bistriţa n-am avut 
nici o ocupaţie. Mergeam adesea în oraş. Într-o zi văd o firmă: "Dr. Alexandru 
Gherman". Îmi vine în gând să-I rog să-mi facă un examen medical. M-am 
prezentat, i-am spus tot păsul, după care m-a întrebat: "Spune-mi, mai întâi, ce-ţi 
lipseşte?" 

"Nu prea văd bine". După examinare îmi răspunse: "Nu putem încerca 
cu ochii". l-am spus că tuşesc şi merg greu, obosind repede. "Da, zise el, e o 
răceală. La inimă, însă, ai untură şi putem încerca cu inima". E drept, după 
mărimea corpului, 89 [de] kilograme era prea mult. "În urechi, i-am mai spus, 
mereu îmi pocneşte ceva". "Da, zise el, e perforată timpana. Cu inima şi urechile se 
poate încerca". Mi-a dat un certificat, pe care-I păstrez şi azi. 

Într-o bun ă zi ,  s-a dal ord i n  ca toti bucov i ne n i i  civi l i  ce se aflau în regi ment 
să fie îmban;aţi la orele 10.  Hai, deci ,  l u  1 rc:n şi plecarea în d i rectie necunosc ută. U n  
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locotenent, care ne conducea, ajutat de subalterni, striga mereu: "
În vagoane, că 

trenul pleacă!" Cei mai bătrâni au sărit repede în vagoane, dar tineretul, între care 
studenţi şi elevi, intonau drept răspuns "Gott erhalte . . .  ", imnul împărătesc. În acest 
timp, locotenentul şi soldaţii luau poziţia de drepţi şi salutau cu mâna la chipiu, cât 
dura cântul. Cum se termina, ei începeau iar a striga: ,,În vagoane !" În zadar 
mecanicii dădeau signale de plecare, căci tinerii începeau din nou "Doamne 
sfinte . . .  ", ceea ce făcea ca soldaţii să încremenească salutând. În fine, trenul s-a pus 
în mişcare, iar cântăreţii făceau haz de gluma bine chibzuită şi de stropşelele 
locotenentului, care ţipa că civilii nu-s disciplinaţi. 

În dimineaţa zilei următoare, când vălul nopţii nu se ridicase încă, am ajuns la 
o gară unde trenul a stat mult. Dar chiar la sosirea în gară, au intrat şi în vagonul 
unde mă găseam trei inşi, care anunţară cu glas tare, în limba germană: ,,Domnilor, 
vă aflaţi în gara Fehring, de pe pământ austriac. Îndată vi se aduce o gustare, dar 
până atunci, poate are cineva nevoie de ajutor medical? Vă stăm la dispoziţie". Nu 
s-a anunţat nimeni. După ce se făcea acest anunţ în fiecare vagon, apărea şi echipa 
cu mâncare rece: pâine, slănină şi salam. Aveau toţi o foame de lup, căci provizii le 
date la Bistriţa - slănină şi pâine - se găti seră de mult. 

Ne-am urmat călătoria, iar a doua zi, pe la orele 10, am fost debarcaţi, o parte 
în oraşul Leoben, iar alta în nemij locita apropiere a acestuia, în orăşelul Goes. 
Încartiruirile s-au făcut la particulari. Eu am fost repartizat, împreună cu câţiva 
studenţi, elevi şi un învăţător, la vila baronesei von Stark, o femeie înaltă, în vârstă, 
cam de peste 60 de ani. Ea locuia la etaj, iar jos avea bucătăria şi alte odăi, dintre 
care două erau ocupate de noi. A venit într-o zi să vadă ce fel de oameni sunt în 
Pirkofina şi s-a mirat că toţi ştiau limba germană. Era şi natural , căci toţi erau 
intelectuali, deşi elevii erau îmbrăcaţi în haine naţionale româneşti. Era cu o zi 
înaintea ajunului Anului Nou, 1915 .  

Băieţii s-au sfătuit să-i cânte un La mulţi ani în seara ajunului Anului Nou 
1915 .  S-au urcat la etaj şi, la uşa locuinţei ei, i-au cântat La mulţi ani, Somnoroase 
păsărele şi încă un cântec, de care nu-mi aduc aminte. Ea a ieşit în coridor, a 
mulţumit şi a întrebat câţi suntem. I s-a spus, iar nu mult după aceea ne-a trimis 

"punş" (vin fiert). Aşa au sunat în văile Ştiriei cântece româneşti, în afară de Pe-al 
nostru steag, care era cântat de soldaţii bucovineni când mergeau sau se întorceau 
de la exerciţii militare. 

Dar n-a mers multă vreme aşa, căci comisiunea de recrutare de la Goes ne-a 
despărţit. Cei apţi au şi fost trimişi la respectivele regimente, iar vreo cinci am 
rămas pe loc. Pe mine m-a încurcat comisiunea, sau, mai bine zis, eu am încurcat 
comisiunea cu certificatul medical de la Bistriţa. Cum am păşit înaintea comisiunii 
cu certificatul în mână, medicul mi-a şi făcut observaţia: "Dumneata te-ai şi 
înarmat". ,,Ba nu, am zis eu, sunt bolnav". A luat certificatul de la mine şi l-a dat 
preşedintelui comisiunii, care, după ce 1-a citit, mi l-a dat înapoi, iar medicul i-a 
spus: "Adu aparatele de constatare". Însă medicul i-a răspuns: "Noi nu avem aici 
nici un aparat !" Atunci preşedintele a ordonat. . .  să merg la Graz, la constatare. Tot 
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aşa a fost găsit neapt şi  un absolvent al clasei a V -a a liceului din Câmpulung care, 
neputând pleca acasă, s-a înscris în clasa a VI-a la liceul din Leoben. Astfel, elevul 
Vedeanu locuia deocamdată la Goes, de unde făcea naveta zilnic, cale de doi 
kilometri şi jumătate, până la liceul din Leoben. Toată atenţia elevilor şi a 
profesorilor era îndreptată asupra lui, căci el, băiat de altfel cilibiu15 şi în haine 
naţionale româneşti, era printre ceilalţi ca un corb alb. Apoi seara ne povestea cum 
i-a mers şi cum profesorii se întreţin cu el asupra obiceiurilor din şcolile de la noi, 
cât şi ale poporului. Se vede că le plăcea, căci îl puneau să spună el rugăciunile, 
atât la intrare cât şi la ieşire, Tatăl nostru, în limba română. Se pare că, 
asemănându-se cu Pater noster al lor, le făcea plăcere să-I asculte. Băiatul spunea 
că materia clasei a VI-a îi era foarte bine cunoscută, întrucât ea s-a făcut în 
Câmpulung, în clasa a V -a, aşa că el trecea printre cei mai buni elevi ai clasei. Dar 
perioada şcolarităţii lui Vedeanu n-a durat mult timp, căci, prin februarie 19 15 ,  se 
făcuse recrutare şi, găsindu-1 bun pentru serviciul militar, a fost încorporat, 
rămânându-i oasele pe câmpul de luptă, chiar în vara aceluiaşi an. 

Baroneasa Stark petrecea iarna la Graz, iar pe mine mă făcuse stăpânul vilei, 
adică îmi dăduse cheile de la toate odăile, cu rugămintea ca să deschid ferestrele 
din când în când. Aşa, dintre toţi câţi am fost, am rămas numai cu Vedeanu, iar în 
caz că aş fi plecat şi eu înainte de întoarcerea ei, trebuia să predau cheile surorii 
sale. Se vede că baroneasa aranjase lucrurile în aşa fel încât nimeni n-a cutezat să-i 
ocupe locuinţa cu militari. După plecarea ei, pe la sfârşitul lui ianuarie, a venit 
odată un control, un căpitan, care, găsindu-rnă acasă, m-a întrebat simplu: 

"Dumneata stai aici şi dacă ar veni ruşii peste noi . . .  Aşa soldaţi avem noi? Mâine 
dimineaţă să te prezinţi la raport . . .  " Şi a plecat. De fapt, observaţiile lui erau 
absurde, căci eu nu eram îmbrăcat milităreşte, nici nu ştia cine sunt, doar atât, că 
mă aveau în evidenţă pentru constatarea din Graz. A doua zi am mers la raport, 
care se ţinea în fiecare zi, la ora 9 dimineaţa, pe coridorul de lângă cancelaria 
regimentului. Aici erau deja şapte soldaţi aliniaţi, ataşându-mă şi eu, al optulea, 
aşteptând să vină ofiţerul, pentru primirea raportului. Aşteptarea li s-a părut, însă, 
prea lungă, căci majurul de serviciu a dat voie să se vorbească şi să nu se ţină cont 
de aliniere. Am profitat de această ocazie şi, la neatenţia majurului, am făcut 

"stânga-mprejur", luând-o pe trepte la vale şi de-acolo direct la medic. Cum în 
această enervare şi palpitaţiile inimii erau mai frecvente, am spus medicului că, 
fiind bolnav de inimă şi reumatism şi fiind chemat la raport, nu pot sta mult în 
picioare. După consultare, medicul mi-a dat o notă cu următoarele cuvinte, în limba 
germană: "Der Maon ist ftir heute beurlaubt" - Azi omul e în concediu - fără alte 
indicaţii, fără dată, decât iscălitura lui. Am profitat de acel "azi" rară dată, ca la 
nevoie să fiu acoperit. Dar nu m-a întrebat nimeni nimic. Chiar şi căpitanul a uitat 
de raport. Un om din Marginea, Iftemi Bodnarescu, care şi el era încă în civil, mi
aducea zilnic mâncarea de la bucătărie. Dar, într-o zi n-a venit, aşa că am fost 

1 5 [cilibiu, cilibie, adjectiv; wvânt învechit, având sensul "fin, graţios, frumos, politicos, 
galant''; împrumut din te. felebi.J 
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nevoit să merg singur să-mi iau raţia cuvenită. Cum era târziu, pe la ora 8, acolo nu 
era decât majurul conducător al bucătăriei, care, cum nu mă văzuse niciodată pe 
acolo, m-a şi apostrofat: "Cine eşti dumneata şi cum de nu te-am văzut niciodată?" 
După ce i-am spus care era situaţia mea, că trebuie să merg pentru consultare la 
Graz, mi-a spus, pe un ton milităresc: ,,Mâine dimineaţă, la orele 7, să-mi fii aici la 
curăţat cartofi". ,,Bine, răspund eu, la câte?", prefăcându-mă că n-am înţeles ora. 
,,La 7", răcneşte jupânul. ,,Eu am să vin la 6", răspund ironic . . .  El se vede că a 
înţeles ironia şi zbieră din nou . . .  ,,La 7", zic eu. N-a răspuns nimic şi am plecat cu 
porţia de cafea şi pâine, adică mai mult o apă neagră, puţin îndulcită care, în limbaj 
milităresc, se chema cafea. Locotenentul în rezervă, profesorul dr. C.S. ,  care locuia 
la sora doamnei Stark, deci vecin cu mine, a observat că păşesc aşa, ca omul 
necăjit. M-a şi întrebat or de n-am ceva pe suflet, după aparenţă. l-am povestit 
întâmplarea. M-a întrebat dacă nu i-am mai spus ceva. "Nimic", răspund eu. 

"Mâine nu mergi nicăieri . . .  , merg eu acuma la el" şi a şi ieşit pe portiţă. Ce a făcut, 
ce a aranjat, nu ştiu. Nemaiîntâlnindu-1, să văd rezultatul, a doua zi am mers la 
bucătărie, la ora indicată de majur. Cum m-a zărit domnul majur, a venit repede 
înaintea mea, şi-a luat poziţia de "drepţi", m-a salutat şi şi-a cerut scuze că n-a ştiu 
cine sunt. "Nu-i nimic", i-am răspuns eu. Se vede că locotenentul îi spusese mai 
mult decât ceea ce eram de fapt. 

Era luna aprilie. Pomi înfloriţi, copaci şi ierburi înverzite, zile frumoase, iar eu, 
rară ocupaţie, reţinut pentru a fi trimis . . .  unde? Aşa au trecut patru luni, încordat 
mereu, rară a şti ce poate aduce ziua de mâine. Atâta distracţie aveam, că de două-trei 
ori pe săptămână trecea pe lângă fereastra mea căpitanul în rezervă, fostul meu 
inspector Isidor Dolinschi, care mergea cu soldaţii din Leoben, la instrucţie, pe 
toloaca din Goes. Atunci el bătea la fereastra mea şi eu ieşeam şi-1 însoţeam. Prin el 
mi-am câştigat16  oarecare atenţie din partea gradelor inferioare, care mă salutau 
respectuos şi când eram singur. Altfel, făceam şi dese plimbări la Leoben, unde m-a 
uimit faptul că sâmbăta toate prăvăliile erau deschise, ceea ce la noi nu se obişnuia. 
Istoria Ştiriei17, pe care am citit-o în acel timp, spunea fără înconjur că populaţia, 
fiind exploatată de cămătari, aceştia au fost expulzaţi încă de pe timpul lui 
Maximilian 1, contemporan cu Ştefan cel Mare. Franz Iosef încercase în două 
rânduri, o dată în 1848, iar a doua oară în 1869 ca, prin constituţie, să dea dreptul de 
strămutare oricăruia şi oriunde, în cadrul hotarelor imperiului său, dar lecţia primită 
de la Maximilian le-a curmat pofta de trai în mijlocul unui popor atât de barbar! 

La Leoben mă întâlneam cu colegi. Într-o zi, am mers într-un restaurant, să 
luăm masa. La urmă, ne-a adus şi câte o prăjitură. Erau bucăţele de mămăligă tăiate 
frumos, în pătrat. Am întrebat chelnerul ce-i asta? Ne-a răspuns, cu mândrie: "Noa, 
tas is pukofinaer Melhspoais - asta-i prăjitură din Bucovina". Se vede că un hâtru 

16 [Formă populară pentru perfectul compus mi-am câştigat, întâlnită şi în graiul din 
Bucovina) 

17 Ştiria, Steiemark. Land în sud-estul Austriei cu centrul administrativ la Graz şi o suprafaţă 
de circa 1 6  400 km2. 
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bun de glume, ca să râdă de ei, i-a învăţat cum se face această prăjitură. Am gustat
o şi nu era rea, pentru că era petrecută prin zahăr, adică în loc de sare, o 
îndulciseră. M-am făcut că nu înţeleg din ce-i făcută şi mi-a explicat că din făină de 
porumb. 

* 

La sfârşitul lunii aprilie, ordin de plecare. Încotro? "Acasă", răspunse un 
soldat. Eram 17  oameni din Goes, îmbarcaţi pentru Graz. La gara din Graz s-a 
văzut, însă, că s-au dat jos vreo 200 de oameni, fiind conduşi de soldaţi în barăci. 
În Graz am stat trei zile, până ce am fost chemat înaintea comisiunii celei mari, 
cum îi ziceau soldaţii. Într-adevăr, era o comisiune mare, aşezată în semicerc, care 
număra 29 de membri. Cel din aripa dreaptă striga numele, după care îi dădea celui 
din mijloc actele. Respectivul era preşedintele, după cât se vedea. Făcea semn să te 
apropii în faţa lui. Toată examinarea a constat într-aceea că m-a întrebat cel din 
stânga preşedintelui ce ocupaţiune am. l-am spus: "Ce limbă vorbeşti?" l-am spus: 
,,Foarte bine, zise el. Avem nevoie de un translator pentru limba română". Cum 
gândul meu era să ajung acasă, am răspuns: "Onorată comisiune, aş fi bucuros să 
fiu translator, însă boala mea e de aşa natură că stau mai mult în pat". Se pare că 
erau note de la comisiunea din Goes, pe baza certificatului medical din Bistriţa, aşa 
că un alt membru al comisiunii, ce era în dreapta preşedintelui, mi-a făcut semn să 
mă depărtez, dar nu mi-a dat rezultatul. Mi-a spus numai că la orele 16  să vin în 
cancelaria regimentului. M-am prezentat la ora indicată, mi s-a dat un plic şi mi s-a 
spus: ,,La orele 18 pleci înapoi la Goes, împreună cu oamenii cu care ai venit şi 
predai imediat plicul la cancelarie. Bagă de seamă că plicul e secret! Oamenii vor 
fi toţi la gară". Aşa a şi fost. 

Ajuns la Goes, am mers direct la cancelaria regimentului şi am predat plicul. 
Mi se pare că în plic nu era altceva decât lista celor ce au fost la comisiune şi, 
poate, cu o notă oarecare. Am mai stat vreo două săptămâni, aşa, în plictiseală. Pe 
la mij locul lui mai, ordin, plecarea. De astă dată, nici nu m-am interesat încotro. 
Nici o-avea rost. După o călătorie de vreo 3--4 ore, am ajuns în localitatea 
Sf. Ştefan. Au debarcat 496 de oameni. Se vede că erau adunaţi din mai multe 
locuri. Când am văzut că acolo coboară oameni sprij iniţi de cârje, alţii cu ajutor, 
slabi, rău îmbrăcaţi, mi-am dat seama că acestea erau resturile ce mai rămăseseră 
de la botezul focului. Acum mă dumirisem în ce situaţie eram. Fusesem pus în 
rândul oamenilor ce nu făceau trei parale. Deci, convalescenţă. 

Căpitanul, un ungur foarte de treabă şi glumeţ, vorbea şi româneşte. Păcat că 
i-am uitat numele ! După ce ne-a măsurat din ochi pe toţi, ne-a spus: "Puteţi locui la 
particulari, care unde vreţi, numai să ne daţi adresa. Cei ce nu vor găsi, să anunţe la 
cancelarie". 

Eu m-am interesat imediat unde-i şcoala. Am mers la şcoală. Întâmplarea a 
vrut să dau chiar peste director. M-am prezentat şi i-am spus tot pasul. Mi-a spus că 
n-are loc decât în cancelaria şcolii. Foarte bucuros am primit, că doar asta căutam, 
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să fiu singur. Directorul îmi povestea că şi el era în concediu pe două săptămâni, 
după care pleacă la regiment. Clasele erau ocupate de soldaţi, iar băncile stăteau în 
podul şcolii. Cancelaria era foarte mică, 3 x 1 ,5 m, aşa că masa încărcată de caietele 
elevilor cuprindea aproape întreaga odaie. Am avut ocazia să răsfoiesc caietele de 
dictare de limbă germană de la clasa a VI-a. M-a surprins faptul că toate erau pline 
de greşeli. Într-unul dintre ele am numărat treisprezece greşeli în opt rânduri . Am 
putut face comparaţie cu elevii noştri şi am ajuns la concluzia că mai bine scriau 
cei de la noi, din clasa a III-a, la limba germană, decât elevii cărora eu le răsfoisem 
caietele. 

Plimbările de peste zi prin păduri, munţi, câmpii, aveau nevoie şi ele de o 
schimbare. Mai ales când timpul era posomorât, aceasta devenea chiar o necesitate. 
Am început să jucăm cărţi. Jocul de cărţi e bine cunoscut de soldaţi, dar n-aveam 
unde juca, pentru că odăiţa mea era prea mică pentru jocul în patru. Atunci ne-a 
venit o ideea: am aranjat două bănci din podul şcolii, încuiam uşa de la pod şi 
jucam nestingheriţi: Sabin Ilie, Postatny-Franz, amândoi învăţători , unul din 
Stupca, celălalt din Vicov; al treilea era un consătean de-al meu, caporalul 
Scripcari Nicolai, iar al patrulea eram eu. Consemnul nostru era trei ciocănituri în 
uşă. Observaseră şi alţi soldaţi ce locuiau la şcoală că ne suim adeseori în pod. Într-o 
zi, cam pe la orele 10, bătea cineva la uşă de credeai c-o sparge. N -am răspuns. 
Atunci, după ce s-a depărtat necunoscutul, a mers Scripcari să vadă ce-i nou. Erau 
toţi adunaţi şi se citea din nou poşta. Cum a auzit numele meu, a răspuns el că-i 
prezent, dar n-aude. A venit repede şi m-a chemat, spunându-mi că am primit o 
scrisoare. M-am dus şi m-am postat chiar în spatele plutonierului care citea 
adresele. Când a citit a treia oară, am răspuns. 

"
Unde-ai fost?", se răţoi majurul 

cătăneşte, în limba germană. ,,Aici, dar n-aud bine". 
"De la cine primeşti bani ?" 

"Nu ştiu, răspund eu. Pot să primesc de la soţie". "Şi mai?" 
"
Poate de la vreo 

rudă". ,,Sind Sie anverwandt mit dem Landesschulrat aus Doma Watra?" ,,Eşti rudă 
cu Consiliul şcolar al Ţării din Dorna?" ,,Da, am răspuns eu, văzând mentalitatea 
lui. E cumnatul meu". , ,Mergi la cancelarie şi ridică-ţi banii". Erau, într-adevăr, 
bani trimişi de Consiliul şcolar în urma unei cereri ce-o făcusem să-mi dea ajutor, 
fiind bolnav. Mi-a trimis 220 de coroane, echivalentul salariului pe o lună. Ce sens 
avea să ştie ungurul de la cine primesc banii, nu-mi pot explica. 

Era aproape de sfârşitul lunii iunie şi tot pe loc rămăseserăm. De la cancelarie 
aflasem c-aveam şi acolo pe colegul Dumitru Hîncu din Rădăuţi, că erau mulţi care 
ar trebui eliberaţi după actele ce le aveau, dar căpitanul era interesat să-i ţină, prin 
aceasta fiind scutit şi el să se prezinte la altă unitate . Atunci am avut o idee 
ingenioasă: ticluiesc, împreună cu Postatny, un denunţ la Ministerul de Război din 
Viena, arătând cazul. Şi iată că, în ziua de 12 iulie, a sosit o anchetă de la Minister. 
Atunci, ordin general, toţi să dispară prin păduri şi câmpii. Probabil aşa era 
programul pentru convalescenţi. Ce a aflat ancheta, nu ştiu nici astăzi . A doua zi, la 
orele 9, s-a dat ordin să iasă toţi în faţa cancelariei . Apoi , cu glas tare, s-a anunţat: 

"Toţi cei ce vor fi citiţi, să vină la cancelarie, de unde vor primi actele şi apoi să se 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



708 Rodica [aţencu, Vasile r. Schipor 1 8  

pregătească de plecare c u  trenul de două. După ora două să nu mai văd pe nici unul 
dintre cei citiţi", strigă căpitanul. Astfel, peste o sută de soldaţi, între care eram şi 
eu, şi-au primit actele. La ora două am şi plecat, dar toţi prietenii mei au rămas. Mi 
se pare că ei, fiind soldaţi veritabili, cădeau în altă categorie. Actul meu avea 
următorul cuprins: "Comisiunea militară din Graz a constatat că soldatul Rusu 
Filimon e apt numai pentru serviciul militar îară armă. Neavând în prezent 
trebuinţă de el, se lasă la vatră". Aşadar, ancheta de la minister a dezlegat enigma. 

Deci, în ziua de 13  iulie, la ora două, am luat-o din loc. Am ajuns la Sighet, 
de unde mi-am luat ceva provizii şi unde am dat peste un cunoscut, medicul 
veterinar dr. Duşceac, care şi el aştepta s-o ia în altă direcţie. Aici am stat o zi 
întreagă, pentru că nu era nici o legătură spre Cernăuţi. În sfârşit, după alte două 
zile, am ajuns la Cernăuţi, căci trenul stătea numai prin gări câte o jumătate de zi, 
dar chiar şi în plin câmp, cum a fost cazul înainte de a intra în Bucovina. La 
Cernăuţi, am stat de cu seară până a doua zi, căci nu aveam legătura decât 
dimineaţa. Dar aşteptarea era şi mai grea, pentru că provizia se terrninase, iar în 
Cernăuţi n-arn găsit nici măcar un covrig. În fine, în ziua de 17 iulie 1 9 1 5, am 
ajuns acasă. De fapt, această perioadă de armată a fost numai un chin, îmbinat cu 
neajunsuri pentru întreaga familie, cum vor fi fost mii de cazuri în asemenea 
situaţie. 

* 

Ruşii ocupaseră Bucovina în decembrie 19 14 - în Cajvana ajunseseră în 
3 1  decembrie -, retrăgându-se, apoi, în 16  februarie 19 15, timp în care eu nu 
fusesem acasă. Din 17 iulie 19 15,  un an încheiat, până la 15 iunie 19 16, o nelinişte 
continuă a chinuit lumea, căci bubuiturile tunurilor de la Boian şi Rarancea nu 
conteneau nici zi, nici noapte, până ce, după 16  februarie, ele se auzeau din munţii 
Domei. Până la venirea ruşilor, iarăşi evacuări de vite şi iarăşi nelinişte pentru 
populaţie. De data aceasta, ocupaţia rusească a durat peste un an şi jumătate, adică 
de la 15 iunie 19 16, până la 2 februarie 1918 .  Nu e J,?lăcut să dai ochii cu soldaţi 
străini şi, mai ales, când se întâmplă prin surprindere. In ziua de 17 iunie, mergeam 
pe drum şi, pe neaşteptate, la o cotitură, zăresc patru soldaţi ruşi. S-o iau înapoi, ro
am gândit că nu-i prudent, căci tocmai atunci se arată vinovăţia. Deci, înainte. Cum 
am ajuns faţă-o faţă, unul m-a întrebat: "Te soldat?" ,,Nu", zic eu. "Da, de ce eşti 
tuns?" Şi-mi ia pălăria din cap. Am răspuns că sunt învăţător. În acel moment, 
trecu un om pe lângă noi şi soldatul îi puse întrebarea, arătând către mine: ,,Eto 
soldată?" Omul răspunde prornt: "Da, da, de la noi din sat !" Atunci îmi ordonă să 
păşesc înaintea lor. N-arn mers decât vreo 30 de metri, în timp ce ei vorbeau foarte 
agitaţi. Apoi se opriră şi unul dintre ei mi se adresă în limba română: "Dumneata 
eşti de aici, din sat?" 

"Da", zic eu. Soldatul era român basarabean. Se vede că 
discuţia aprinsă dintre ei era asupra răspunsului dat de omul ce trecuse pe lângă 
noi, care, era clar că nu înţelesese întrebarea. M-a întrebat, apoi, pe unde se merge 
spre Cornăneşti . l-am arătat, după care mi-a spus să merg în drumul meu. Frontul 
se stabilise pe linia Gura Solcii-Iaslovăţ-Arbore, aşa că partea nordică, spre 
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Rădăuţi, era ocupată de austrieci, iar partea sudică, spre Suceava, de ruşi. Casa 
naţională, adică fostul Cabinet de lectură, unde locuiam noi, era cea mai răsărită 
casă din sat şi de aceea generalul Markov şi-a ales-o ca locuinţă. El era un om 
bătrân, lipsit de energie şi se pare că şi bolnav. N-a stat decât vreo două săptămâni.  
Cum, în acel timp, ruşii au început a rechiziţiona vite, l-am rugat să mi le scutească 
pe-ale mele - aveam o vacă şi o juncă -, iar el, uitându-se din casă, pe fereastră, în 
curte, la soldaţii ce veniseră după vite, a dat numai din umeri şi a spus că el n-are 
nici o putere. Atunci ordonanţa şi bucătarul au ieşit afară şi au vorbit ceva cu 
soldaţii ,  care s-au îndepărtat. Peste vreo două zile, generalul a şi plecat. Până să 
ocupe alţii casa, seara am băgat vaca şi junca în salon. În dreptul uşii din odaia 
unde locuiam, am aşezat un dulap mare, aşa că nu se observa c-ar fi o uşă acolo. 
Legasem vaca şi junca de vana de scăldat, în care pusesem pietre mari pe fund, să 
n-o umească din loc. Pe fereastră, noaptea le dădeam de mâncare şi apă. A doua zi 
a şi venit un căpitan să-i dau o odaie. l-am spus că n-am decât una singură şi 
bucătăria. Negăsind alt loc, a insistat mult să-i cedez odaia. Era un om foarte fin, 
zicea că-i profesor de ştiinţe naturale la Petersburg. Tot a treia seară pleca pe front, 
la Iaslovăţ şi, de câte ori pleca, mergea la câine, îi lua o labă şi i-o strângea în mână 
şi apoi pleca cu lacrimi în ochi. Dimineaţa, când se întorcea, mergea întâi la câine, 
de-1 dezmierda. Cam după o săptămână, după ce s-a instalat, mă întrebă de unde 
vine acest miros greu care se simte în odaie. Am spus că eu nu simt nimic. Dar, 
repetând în fiecare zi aceeaşi întrebare şi văzând că-i un om foarte cumsecade, i-am 
destăinuit secretul. Am dat dulapul la o parte şi, deschizând uşa, a râs cu lacrimi 
când a văzut vitele în salon. Mi-a spus să le scot în grajd, pentru că el garantează că 
nu se va apropia nici un soldat de ele. Aşa am şi făcut. A adus doi soldaţi, care au 
spălat şi au curăţit totul în odaie, au dezinfectat-a şi aşa căpitanul s-a mutat în ea. 
Ba l-a adus şi pe un sublocotenent, care, zicea el, că e student la Petersburg, tot la 
ştiinţe naturale. Şi acesta era foarte fin, ştia puţin nemţeşte, dar şi româneşte, aşa că 
mă puteam înţelege cu ei foarte bine. Junca am vândut-o după aceea cu 600 de 
roble, iar lapte de la vacă mâncau şi ei, bineînţeles contra plată. 

După un timp, se zvonise că iarăşi rechiziţionează vite. Căpitanul mi-a spus 
că-i adevărat, însă, când vor veni soldaţii, eu să nu zic nimic, pentru că el, 
căpitanul, fiind în comisiune, va spune că vaca-i a bateriei şi-i va întreba cum de au 
cutezat s-o aducă la ocolul de rechiziţionare. Aşa a şi fost. Cum începuse a se 
îngâna ziua cu noaptea, am mers şi eu la locul de rechiziţie să văd dacă mai este 
vaca acolo. Căpitanul, cum m-a văzut, mi-a făcut un semn să mă depărtez. L-am 
înţeles şi am plecat. Cam după o jumătate de oră, un soldat a adus vaca, iar ceva 
mai târziu a venit şi căpitanul. Era supărat că m-am arătat pe acolo, pentru ca nu 
cumva, văzându-mă pe mine şi cunoscând cineva dintre săteni vaca, să nu dea pe 
faţă înţelegerea noastră. 

Relele, însă, se ţineau. Unitatea încartiruită în sat se schimbase. Căpitanul mi-a 
destăinuit aceasta, dându-mi sfatul să încui porţile noaptea. Era cam pe la orele 
1 0  seara. Când încuiam porţile, tocmai atunci trecea o companie de soldaţi. M-au 
provocat să deschid. Atunci soldatul, care a intrat în curte, m-a scos în drum şi a 
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spus către ceilalţi că-s spion. Degeaba mă dezvinovăţeam, pentru că m-au încadrat 
imediat între ei şi, când mă loveau cu piciorul, să merg mai repede, când cei 
dinainte îmi dădeau cu piciorul, că de ce-i calc. Astfel m-au dus dezbrăcat şi cu 
capul gol, cam trei sute de metri. Deodată, s-au oprit, la comanda unui ofiţer. 
Acesta veni în faţa mea, îmi pune revolverul la gură şi mă întreabă: ,,Eşti evreu?" 
,,Nu", i-am zis eu. , ,Dacă nu, atunci fă cruce şi spune Tatăl Nostru". Aşa am făcut. 
Le-a spus ceva soldaţilor, care s-au dat în lături, iar mie mi-a spus să fug cât de tare 
pot. Aşa am făcut. Când am ieşit dintre ei, am observat că aleargă cineva în urma 
mea. Nefiind departe de casă, am trecut peste un zăplaz în grădina vecinului, 
bineînţeles tot în fuga mare. Mi-au pierdut urma. La vecinul meu încă rămăseseră 
soldaţii de la telefoane. Unul dintre ei ieşise în curte pentru necesităţi şi eu, în fuga 
mea, alergam chiar în direcţia lui. El, de spaimă, a luat-o la fugă la soldaţii din 
casă. Dar şi intenţia mea era să ajung acolo, căci credeam că numai asta poate fi 
scăparea mea. 

Cum a intrat în casă, ţinând uşa şi povestindu-le celorlalţi întâmplarea lui, că 
cineva aleargă după el, tocmai atunci sosisem şi eu la uşă, rugându-i să-mi dea 
drumul. Uşa s-a deschis, iar un soldat era gata să înfingă baioneta în mine, când 
altul îi apucă braţul. Mă recunoscuseră, căci şi ei luau lapte de la noi. Tocmai 
atunci sosiseră şi cei doi soldaţi care alergau după mine. Se-nţelege că urmă o 
discuţie aprinsă. Patrula, ce rămăsese pentru controlul soldaţilor, trecea din 
întâmplare pe-acolo şi, auzind cuvinte pe un ton mai ridicat, a intrat în casă. Era un 
ofiţer şi patru soldaţi . Soldaţii de la telefoane le-au povestit întâmplarea, iar ofiţerul 
a cerut să i se aducă un vecin, care să dovedească că sunt de-acolo. A fost adus un 
om care, bineînţeles, cunoscându-mă, patrula a ordonat soldaţilor ce mă urmăreau 
să plece, după care şi-a urmat şi ea drumul. În decursul acestei întâmplări, care a 
durat cam o jumătate de oră, soţia mea, cu cei doi copii, a stat ascunsă în closet, 
căci în casă se temea să stea, în urma celor întâmplate. Spaima aceasta numai bine 
nu putea aduce. Frontul fiind aproape, o schijă de obuz a căzut tocmai în colţul 
casei. Dar, repetându-se aceasta mai des şi ajungând chiar şi bucăţi de şrapnele în 
grădină, m-am hotărât să plec la Udeşti, la părinţii soţiei. Cu ajutorul unui ofiţer 
rus, care mi-a dat o trăsură, am încărcat strictul necesar din lucruri şi le-am 
transportat la Udeşti. A treia zi, apoi, cu un cal chior şi slab, înhămat la trăsurica 
mea, am luat şi familia la Udeşti. Cu un cal mai bun nu era posibil de plecat, pentru 
că rămâneai fără el. În casă, în locul nostru se mutase directorul Simion Medvighi 
din Arbore. Astfel, mutarea noastră s-a făcut la 26 octombrie 19 17, într-o zi 
frumoasă şi călduroasă, ca o adevărată zi de primăvară. Dar vremea frumoasă n-a 
durat mult, căci, la 28 octombrie, a căzut zăpada care nu s-a dus decât în aprilie a 
anului următor. 

lama anului 19 18  am petrecut-o la Udeşti. Ruşii începuseră să se retragă, iar 
pentru ţinerea frontului, în locul lor, a venit armata română. Astfel, sudul 
Bucovinei, partea ce fusese ocupată de ruşi, a fost ocupată de români. Această 
ocupaţie n-a durat decât şase săptămâni, începând de la 2 februarie, după care, în 
urma ordinelor primite, armata română s-a retras, iar două zile în urma retragerii ei, 
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armata austro-ungară i-a luat locul. Patrula austro-ungară ce mergea înainte, pentru 
sondarea terenului, întreba mereu pe trecători dacă n-au întâlnit soldaţi români şi 
cât de departe puteau fi. Se vede că experienţa îi învăţase să fie precauţi pe un teren 
ce-l ocupaseră îară rezistenţă. 

În aprilie 1 9 1 8, deci după o jumătate de an, m-am mutat iarăşi în locuinţa din 
Cajvana. Directorul Medvighi se mutase, cu o zi înainte, la Arbore. Locuinţa era 
ocupată de popota ofiţerilor unguri. Cum le-am făcut cunoscut că sunt stăpânul 
casei, am cerut să mi se dea locuinţa în primire. Neavând, însă, în localitate, altă 
casă mai potrivită pentru popotă, şeful popotei mi-a făcut propunerea să le dau 
odaia cea mai mare şi bucătăria; eu cu familia să rămân numai cu o odaie. În 
schimbul bucătăriei, ei ne ofereau masa în fiecare zi. Am acceptat. Ceea ce se 
dădea popotei, aceea primeam şi noi. Dimineaţa, cafea, pâine cu unt, salam sau 
slănină şi câte două pahare de rom. La prânz, trei feluri de bucate, câte două pahare 
de rom, doi litri de vin şi prăjituri. Seara, două feluri de bucate, precum şi băutură, 
ca la prânz. E de la sine înţeles că noi nu puteam consuma atâta băutură. Era, însă, 
ordin ca sticlele goale să se ia înapoi. Atunci, noi deşertam băutura în sticlele 
noastre, îară să vadă bucătarul. Provizie pentru mai târziu ! Aşa am trăit, pot spune, 
îară grija zilei de mâine, şase săptămâni. Chiar şi când au plecat, ne-au lăsat ceva 
provizii dintr-ale lor. 

După plecarea ungurilor, n-au mai venit soldaţi în sat. Oficialităţile locale 
intraseră în funcţiune, ca în timpuri normale. 

Ordinele au început a curge gârlă1 8• Prin luna august, iarăşi prezentări la 
recrutări ; toţi bărbaţii până la 52 de ani, care se mai găseau pe-acasă, din felurite 
motive. Deşi nu cădeam în categoria aceasta, fiind lăsat la vatră temporar, forurile 
locale n-au ţinut cont. Astfel, comisia m-a înzestrat cu o altă patalama19, de data 
aceasta cu nota din ea subliniată cu roşu, "einjăhrig freiwilliger", adică voluntar 
pentru formarea de noi ofiţeri. Înrolarea, însă, nu s-a făcut imediat, ci a fost 
arnânată până în luna octombrie. Cum orice afişare aduce o nouă îngrijorare, 
neliniştea noastră creştea mereu. 

Într-o zi din luna septembrie 19 18, zăresc de departe nişte afişe roşii, mari, 
lipite pe peretele cancelariei comunale. Erau mai multe exemplare cu acelaşi 
conţinut. Se pare că motivul colorării lor era ca să fie mai bătătoare Ia ochi pentru 
trecători. Fiecare afiş era publicat în trei limbi : română, germană şi ruteană. Primul 
text suna astfel : ,,Foarfeci par lung par câne, câne dela capra par par dela un loc şi 
câne de oaia luat". Am tot citit, dar nu mă puteam lămuri deloc. Româneşte nu era. 
Să fie franţuzeşte? Se poate. Nu cunoşteam această limbă, dar se vorbea, de-un 

18 [a curge gârlă, expresie popularâ, folositâ aici adverbial, cu sensul "din belşug, în mare 
cantitate, puhoi"; formatâ de la substantivul gârlă, gârle, "apă curgătoare mai mică, brat al unei ape 
curgătoare" <bg. gărlo; ca superlativ stilistic, exemplul este ilustrativ pentru resursele oralitâtii 
stilului din Amintirile învâţătorului bucovinean Filimon Rusu.] 

19 fpatalama, patalamale, substantiv feminin, folosit adeseori cu valoare stilisticâ depreciativâ; 
aici cu sensul "document, ordin scris"; pâtruns în limba românâ din te. batalama.] 
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timp, că vor veni trupe franceze pe la noi. Poate că era chiar aşa. Citesc şi textul 
german: "Scheeret euere langhaarige Hunde. Hunde und Ziegenhaare, werden 
gleichzeitig mit der Schafwolle i.ibernarnrnen". M-am lămurit. Scheere înseamnă 
foarfece, scheeren = a tunde. Dar ei au tradus din limba germană cuvânt cu cuvânt. 
Se vede că nu era nici un român pe acolo, să traducă textul german, ci neamţul a 
făcut traducerea numai cu un dicţionar în mână, şi aşa a ieşit prost. Ei voiau să zică 
româneşte: "Tundeţi câinii cei cu părul lung. Atât părul de câine, cât şi cel de 
capră, se vor lua deodată cu lâna de oaie". Am râs cu poftă de aşa traducere. 
Românul întrebuinţează părul de câine la afumatul copiilor speriaţi de vreo javră. 
Dacă s-a ajuns aşa de departe, se vede că şi războiul e pe sfârşite. Chiar aşa a şi 
fost. Dezastrul din Italia a făcut ca şi încorporarea fixată pentru luna octombrie să 
fie amânată. În aceeaşi lună, un fost elev al meu, student la Teologie în ultimul an, 
îmi scria o carte poştală din Cernăuţi: "În sfârşit ne vom bucura în curând. Trăiască 
România[ ! ]". Şi, ce era mai curios, toate oficiile cât şi armata austriacă erau în 
Cernăuţi, iar cartea poştală şi-a urmat drumul nestingherită. 

În curând s-a arătat şi o patrulă românească. Patru soldaţi, între care unul 
Ionescu. S-a convocat o mare adunare la Gura Humorului, la care, în aclamaţia 
mulţimii, parohul din Cajvana, Ioan Iliuţ, a fost ales preşedinte. Era în 6 noiembrie 
1 9 1 8. Adunarea a cerut ca să se intervină pe lângă guvernul român să trimită trupe 
de ocupaţie, în vederea menţinerii ordinii. Trupele române au sosit în ziua de 
1 1  noiembrie. Ştim că asemenea adunări s-au ţinut şi în celelalte oraşe ale 
Bucovinei20• 

* 

Mai demult mă purtam cu gândul să ocup un post în apropierea locului meu 
natal, având atât interese familiale cât şi materiale. Momentul se ivise abia acum. Am 
plecat, în martie 19 19, la Cernăuţi, la inspectorat. Secretar general al inspectoratului 
era prof. univ. dr. Radu Sbiera. Îl cunoşteam din vedere. M-am prezentat, i-am spus 
dorinţa mea. Mi-a promis că mă va sprijini, numai dacă este post acolo. M-a sfătuit 
să plec la Siret, la inspectoratul judeţean, pentru informaţii. Am plecat. Nici pe 
inspectorul Olinic, de la Siret, nu-l cunoşteam. M-am prezentat, i-am spus ce doresc 
şi mi-a promis şi acesta ajutorul. Am aruncat o vorbă, mai mult în glumă. "Şi dacă va 
fi vreun concurent mai tare?" El mi-a răspuns: .Ja o hârtie de 5 lei, lipeşte-o pe frunte 
şi n-ai grijă!" Am plecat, dar m-am gândit mult la cele spuse de inspector. Adică să-1 
mituiesc pe concurent, să-şi retragă cererea? Dar cum? Cu 5 lei? Se vede că 
inspectorul i-a spus cinci lei unei hârtii de cinci sute. Se pare că el cunoştea obiceiul 
pământului şi că rară bacşiş nu mergea. Dar n-a fost cazul. Am dat imediat cererea. 
Era de acum luna iunie, însă numirea nu mai venea. Neliniştit, am plecat la Cernăuţi 
să mă interesez unde zăcea cererea. Cum am intrat la inspectorat, l-am găsit în locul 

20 [Pentru problematica actului istoric al revenirii Bucovinei la România, vezi lucrarea lui 
Radu Economu, Unirea Bucovinei cu România 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 
1994.] 
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lui Sbiera pe George Tofan21 • Eu avusesem un afront cu  Tofan, în anul 1904, într-o 
chestiune de ortografie. Eram deci în termeni răi cu el, ceea ce m-a făcut ca, numai ce 
am deschis la intrare, să mă şi retrag, crezând că totul e pierdut. Dar Tofan strigă: 

"Intră, intră, Rusule! Ştiu la ce-ai venit. Tocmai ieri ţi-am semnat decretul de numire 
la Sinăuţii de Jos". Şi atunci am mai stat de vorbă cu el, după un interval de 15  ani. 
Noi ne cunoşteam, de altfel, din Suceava, pentru că Tofan era în liceu cu doi ani 
înaintea mea şi apoi mai eram şi vecini cu gazdele. Atunci mi-a povestit că "pe 
acelaşi post au fost şase concurenţi, dintre care unul, cu mai mulţi ani de serviciu 
decât tine, Emil Nimigean. Pe ceilalţi mi-a fost mai uşor să-i combat, mi-a spus el. 
Pentru unul am avut o luptă grozavă. Toţi îl susţineau. E nepotul profesorului 
Popescu-Barabulică, care, deşi cu câţiva ani de serviciu mai puţin, era susţinut de 
toţi, căci unchiul stăruia grozav. Atunci am declarat deschis că peste Rusu nu pot 
trece. Şi am reuşit. Vezi, pe nedrept mă crezi duşman !" 

Am plecat direct la Gura Humorului, să văd dacă decretul a sosit de la 
Cernăuţi. De aici mi s-a spus că e trimis deja la direcţiunea din Cajvana. Sosit 
acasă, am găsit decretul de numire. Am plecat la Sinăuţi să văd în ce stare era 
şcoala, ea servind până acum drept cazarmă. Un dezastru ! Deşi clădirea [era] 
impozantă, lipseau peste tot garduri, uşi, geamuri. Clasele fuseseră întrebuinţate ca 

21 George Tofan. Pedagog, publicist şi om de cultură, născut la 1 8  nov. 1 880 în corn. Bilca, 
jud. Rădăuţi. Absolvă cursurile Liceului din Suceava ( 1 892-1900) şi ale Universităţii din Cernăuţi, 
Litere şi Filosofie ( 1 900-1 904}, fiind repartizat profesor la Liceul sucevean. Debutează publicistic, pe 
vremea liceului, în ,.Deşteptarea". În timpul studenţiei, intră în Societatea academică ,.Junimea" din 
Cernăuţi şi publică frecvent în revista ,)unimea literară". Patriot învederat, înfăptuieşte "educaţia 
practică" a elevilor sau ţăranilor bucovineni, prin excursii instructive în interiorul ţării .  Acest "bun 
român şi apostol cultural", caracterizat astfel de Sextil Puşcariu în Memoriile sale, iniţiază cursurile 
universitare de vară la Doma Candrenilor ( 1 9 1 3), după ce propria sa idee fusese concretizată de 
Nicolae Iorga, la Vălenii de Munte, din 1 908, şi Gheorghe Bogdan-Duică, la Iaşi. După 1 907, ca 
profesor la Şcoala Normală, se consacră acţiunilor mai ample de dezvoltare a învăţământului . 
Conduce revista de profil, ,.Şcoala" ( 1 907- 1 9 1 4). Împreună cu Onisifor Ghibu este fondatorul gazetei 

"România nouă", iar din 1908 se alătură lui Iancu 1. Nistor, ca redactor responsabil al revistei 
prosămănătoriste "Junimea literară". Se pare, însă, că aportul său a fost determinant în bunul mers al 
revistei, cum deducem din O scurtă caracterizare, [semnată] de Teodor Balan: "Revista odată 
înfiinţată, nimeni altul nu mai era chemat s-o conducă decât el. E adevărat că în primii patru ani de 
existenţă a acestei reviste, Tofan nu apare ca redactor, ci împarte această cinste cu altul, numai pentru 
anii 1 908-19 14. Dar se ştie că, în tot timpul, Tofan a fost sufletul "Junimii literare". A condus-o 
singur, în absenţa colegului său de la redacţie, care-şi desăvârşea studiile de specialitate pe la 
universităţile străine" (în voi. Corespondenţa lui G. T. , p. 1 4). A fost, de asemenea, redactor al 
,.Patriei" ( 1 9 1 0) şi colaborator consecvent la ,.Viaţa Românească", "Glasul Bucovinei" ş.a. A 
definitivat o lucare rămasă în manuscris, Istoricul învăţământului în Bucovina. Moare la 1 5  iulie 
1 920, la Cernăuţi. Asociaţia Regională a Învăţătorilor din Provincia Bucovina editează, în 1 943, sub 
îngrijirea lui Teodor Balan, Corespondenţa lui Gheorghe Tofan, 1 99 p., cuprinzând scrisori către sau 
de la Sextil Puşcariu, Mihail Sadoveanu, Onisifor Ghibu, 1. Lupaş şi alţii. Corespondenţa lui G.T. cu 
N. Iorga apare în I.E. Torouţiu, Studii şi documente literare, voi. VIII, p. 1 07-1 1 6, iar cea cu 
G. Ibrăileanu, în Scrisori către Ibrăileanu, voi. II, Buc., 1 97 1 ,  p. 399-4 1 0. [Redacţia noastră face 
trimitere şi la câteva surse mai noi: Gheorghe Giurcă, George Tofan, o viaţă închinată şcolii, 
Suceava, Editura Ţara Fagilor, 1 995; Petru Rusşindilar, George Tofan - un tribun al românismului în 
Bucovina, Suceava, Editura Hurmuzachi, 1 998; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. Il, laşi
Suceava, Editura Princeps-Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 2004, p. 505-506.] 
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locuinţe, iar coridorul drept closet. Am plecat la Siret, raportând inspectorului 
despre starea în care se găsea şcoala. Inspectorul Olinic, fără nici o formalitate, mi
a dat 5 000 de lei, zicându-mi: ,,Pune-ţi, mai întâi, în ordine locuinţa şi o clasă. Eu 
am dat ordin primăriei să-ţi dea ajutor". Primarul Costea Babiuc m-a ajutat şi, 
astfel, am pus geamuri, uşi la locuinţă şi am aranjat o clasă. În decursul lucrărilor 
am mai primit o subvenţie, cu care am făcut faţă altor neajunsuri şcolare. Dacă 
subvenţia se dădea primăriei, cu chitanţe, timbre, adeverinţe de lucrare etc., aşa 
cum se obişnuieşte, lucrarea ar fi durat luni de zile. Deci iată cum, uneori, un om de 
răspundere realizează mai mult decât întreaga ierarhie a oamenilor rară răspundere. 

În văţământul în limba română a început la 1 septembrie 1919. Cei şase 
învăţători ruteni au fost puşi la dispoziţia inspectoratului şcolar al Ţării22• Cu ziua 
de 15 septembrie a fost numită învăţătoarea Victoria Corduş, iar învăţărnântul a 
fost organizat, începând cu clasa întâi, în două secţii. În 1922, conform devizului, 
s-au făcut reparaţii în stil mare, în valoare de peste 30 000 de lei. 

Aşa a fost şcoala pusă la punct, ca o oglindă. Eu îmi dau seama că unii, la astfel 
de ocazii, profită. În cazul de faţă, a fost contrariul. Eu le-am oferit lucrătorilor 
cartofi pentru mâncare ori de câte ori aveau nevoie, rară nici o plată. Le-am mai dat 
şi o sofa pentru dormit, pe care, însă, mi-au stricat-o, căci aveau obiceiul de a se 
îmbăta cam des şi nu luau seama la lucruri. Dar nu regret nimic din toate acestea. 

În anul 1924, am serbat jubileul de 40 de ani de la deschiderea şcolii primare. 
Am format un comitet de iniţiativă, din următorii :  directorul şcolar Filimon Rusu, 
parohul Petru Jancovschi, primarul Ion Andriuc, secretarul Ion Cuşniriuc şi 
gospodarul Vasile Babi. Am pregătit un album mare, în care au iscălit toţi elevii, 
azi gospodari şi gospodine, pe care i-a învăţat Voevidca23• Am tipărit, în format 
mare, o diplomă, încadrată în rame, cu următorul cuprins: "Cu ocazia jubileului de 
40 de ani de la înfiinţarea şcolii primare, i se deceme primului învăţător şi director 
al ei, domnului Alexandru Voevidca, diploma de recunoştinţă. Sinăuţii de Jos, 
iunie 1924". Urmau numele celor din comitet. Am pregătit o serbare şcolară, la 
care l-am invitat pe inspectorul Alexandru Voevidca, împreună cu soţia. După 
discursul festiv, ţinut de mine, ca director al şcolii, i-am înmânat diploma şi 
albumul. Emoţionat, Alexandru Voevidca a plâns de bucurie, a mulţumit printr-o 

22 [Sensul cuvântului, substantiv propriu aici, este acelaşi ca până la 1 9 1 8, adică al Bucovinei, 
ca provincie autonomă, până Ia adoptarea legislaţiei privind integrarea administrativă deplină a 
provinciei din 1924.] 

23 Alexandru Voevidca. Pedagog şi folclorist, născut la 27 mai 1 862 la Yăslăuţi, mort în 
Cernăuţi, la 6 iunie 1 93 1 .  Absolvă Şcoala Normală din Cernăuţi şi devine învăţător, director şcolar şi 
apoi inspector. Culegător asiduu de folclor bucovinean, circa 3 000 [de] piese. Aproximativ 380 [de] 
poezii populare au fost incluse de Matthias Friedwagner în Cântece populare româneşti din Bucovina, 
cu adăugirea că cele 2 250 de melodii incluse acolo au fost "transpuse pe note de prof. Alexandru 
Voevidca". [Redacţia noastră mai face trimitere la câteva lucrări: Alexandru Voevidca, Cântece 
populare din Bucovina, Bucureşti, Editura Muzicală, 1 990; Mircea Fotea, Alexandru Voevidca, în voi. 
Ion Popescu-Sireteanu (coordonator), Siretul, vatră de istorie şi cultură românească, Iaşi, Editura 
Omnia, 1 994, p. 297-302; Florin Bucescu, Alexandru Voevidca, idem, p. 302-3 12; Iordan Datcu, 
Dicţionarul etnologilor români, voi. Il , Bucureşti, Editura Saecu1um 1 .0 . . 1998, p. 275-277.]  
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cuvântare, atât directorului cât ş i  foştilor lui elevi, pentru gestul frumos de a-şi 
aduce aminte de cel care le-a pus condeiul în mână prima oară, arătându-le drumul 
spre lumină. A urmat apoi serbarea, elevii producându-se cu o piesă de teatru, 
cântece şi dansuri. Al doilea exemplar al diplomei a rămas în cancelaria şcolii. 

În primii ani, am fost rugat de săteni să le fac şi serviciul de secretar comunal, 
nefiind în comună oameni cunoscători ai scrisului românesc. Cu încuviinţarea 
forurilor şcolare - Consiliul şcolar al Ţării, Cernăuţi, 12 noiembrie 1920, nr. 8461 -, 
am făcut şi acest serviciu, în mod cu totul gratuit. În 1923, forurile administrative 
au pretins ca secretarii comunali să fie numai persoane cu examenul de secretar, 
aşa că am prestat şi eu acest examen în faţa unei comisiuni din Cernăuţi. În anul 
1925 mi-am dat demisia din acest post, iar prefectura din Siret mi-a dat un decret 
de mulţumire pentru serviciul prestat. 

Tot în acel timp, adică între anii 192 1  şi 1923, s-a făcut şi reforma agrară. 
Pentru satul nostru, eu am fost numit preşedinte. Cum, în astfel de cazuri, se fac şi 
abuzuri, am fost denunţat şi eu că deţin clandestin patru hectare. A venit în anchetă 
prefectul de la Siret, Traian Bădăluţă, şi mi-a spus să-i arăt unde ţin clandestin cele 
patru hectare de pământ. l-am răspuns promt: "Cine a făcut denunţul, de la acela 
cereţi să vă arate unde-i pământul !" Denunţătorul era un oarecare Halus, din 
Rădăuţi şi, ca fost jandarm, se ocupa cu chiţibuşerii. Eu nici nu l-am cunoscut. 
Povestea celor patru hectare era următoarea: comisia agrară din Siret îmi dăduse 
ordin să rezerv patru hectare pentru tauri . Cum tauri nu erau, eu l-am dat în arendă 
la oameni şi eram introdus în acelaşi registru cu toţi arendaşii reformei. 

Mai târziu, după 1 926, când se contopise judeţul Siret cu cel al Rădăuţului, la 
o inspecţie administrativă făcută în comună, deputatul Rădăuţului, un învăţător -
mi-i scârbă să-i amintesc numele, numai pentru că a avut o purtare atât de mârşavă 
faţă de un coleg -, făcând parte din comisia administrativă, a ieşit din cancelarie ca 
să ia - dragă doamne! - contact cu alegătorii .  După un timp, intră înăuntru şi-i făcu 
un semn prefectului llie Vişan24• Acesta se ridică de lângă mine şi ieşi afară. În 

24 [Ilie Vişan. Născut la 2 septembrie 1 896 în localitatea Putna. Fiul lui Dumitru şi al Zenoviei, 
ţărani. Absolvent al Liceului de Băieţi din Suceava ( 1 9 1 6). Încorporat în armata imperială austriacă, 
ofiţer pe frontul din Italia. Prizonier la italieni, se înscrie în Legiunea de Voluntari Români. Absolvent al 
Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi ( 1919). Profesor de limba română la Liceul de Fete şi la Liceul de 
Băieţi ,,Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi. Prefect al judeţului Rădăuţi ( 1 928-1933), inspector general 
pentru învăţământ şi cultură al Ţinutului Suceava ( 1 938-1945). Activist cultural. Autor al albumului 
Judeţul Rădăuţi în imagini. Le dipanement de Rădăuţi en images, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice 

"Ed. Marvan", 1 934, în colaborare cu Carol Krepler, fotograf amator din Rădăuţi, care valorifică 

"vederea sărbătorească" a Bucovinei de altădată. Arestat în 1 947 şi închis la Văcăreşti, timp de o sută de 
zile, fără să fie judecat. După eliberare, profesor la Şcoala Tehnică Zootehnică din Rădăuţi. Îndepărtat 
din învăţământ în iulie 1 952. Arestat la 1 5  august 1 952 şi trimis, fără să fie judecat, în coloniile de 
muncă forţată de pe Canal (Coasta Galeş şi Peninsula). Pus în libertate la 25 mai 1954. Intelectual erudit, 
marginalizat în timpul regimului comunist. Traduce în limba română lucrarea lui Franz Wiszniowski 
Radautz die deutscheste Stadt des Buchenlandes, tipărită în 1966 în Germania, lucrare valoroasă, 
rămasă, din păcate, până astăzi în manuscris. Moare la 1 3  august 1977, fiind înmormântat la Putna. Vezi 
Vasile 1. Schi por, Bucovineni în spaţiul concentraţionar al regimului comunist, în "Analele Bucovinei", 
Bucureşti, anul XIII, nr. 2 (27), iulie-decembrie 2006.] 
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scurt timp, am fost chemat şi eu. "Domnule director, începu Vişan, oamenii spun 
că dumneavoastră deţineţi de la comisie pentru hectare în mod clandestin. Acesta 
este contactul colegului deputat, pe care 1-a avut cu oamenii !" "Domnule prefect, 
i-am răspuns, dacă se va dovedi că deţin clandestin nu patru hectare, ci numai un 
ar, eu dau în folosul şcolii 10  000 de lei !" Vişan aruncă atunci pe scaun creionul şi 
carnetul [pe] care le avea în mână pentru însemnări şi zise: ,,Ei, oameni buni, avem 
ocazia să câştigăm pentru şcoală 10 000 de lei . Spuneţi, unde-i locul?" Mulţimea 
tăcu. Vişan se revoltă şi începu cu un ton ridicat: "Cum? Când nu era domnul 
director de faţă, spuneaţi toţi că ţine loc pe ascuns şi acum tăceţi cu toţii?" Atunci, 
unul Ţicalo, mă întrebă: "În Dubova nu ţii dumneata patru hectare?" .Da, domnule 
prefect, i-am răspuns eu, dar pe locul acela sunt împroprietăriţi oameni din Siret şi 
unul din Volcineţ. Vă dau numele lor, vă rog interesaţi-vă. Eu îl ţin în arendă de la 
ei". Atunci prefectul strigă şi mai revoltat: "Să nu vorbească nimeni despre domnul 
director un cuvânt de rău, că-I închid imediat!" 

Şi dacă se dovedea contrariul . . . ,  nu-mi pierdeam eu slujba? Aceasta a fost 
tactica colegului deputat care, văzând primejdia, în loc să mă fi pus în gardă, el 
căuta să mă jertfească. A vea dreptate. Eu nu făceam parte din partidul al cărui 
preşedinte era el ! Merită oare să i se spună numele? Poate că da, dar prefer să nu i-1 
spun, cu toată trecerea timpului, curioşii şi eventualii cercetători ai acelor vremuri, 
însă, îl pot uşor identifica. 

· 

* 

În vederea serbării jubileului de 40 de ani, îl rugasem pe domnul V oevidca 
să-mi comunice unele date şi împrejurări asupra deschiderii şcolii. Din scrisoarea 
ce mi -a trimis-o, spicuiesc următoarele: 

"Şcoala din Sinăuţii de Jos a fost adăpostită într-o casă veche, reconstruită de 
către parohul de atunci, George Şezan (azi, casa aceea e proprietatea familiei 
Fercalo Onofrei, poreclit Jmetes). Cursurile nu s-au putut deschide la 1 septembrie 
1 884, deoarece lipsea mobilierul necesar. Un tâmplar din Siret a adus mobilierul la 
5 octombrie, iar a doua zi, adică în 6 octombrie, am deschis şcoala. 

În vacanţa din anul 1 885, reprezentanta comunală a cerut sistarea şcolii pe 
motivul că nu constată nici un folos din înfiinţarea şcolii în sat şi că învăţătura, care 
se preda copiilor sinăuţeni, nu le aduce nici un avantaj pentru procurarea 
mijloacelor de trai. 

Sinăuţenii, fiind în hotar cu România şi hrănindu-se, în cea mai mare parte 
prin contrabandă, au pretins ca şcoala să dea copiilor instrucţiunea necesară, ca ei 
să poată exercita contrabanda în mod mai lesnicios decât aceia rară ştiinţă de carte. 
De asemenea, pretindeau ei, copiii să ştie a redacta buletine false de provenienţa 
animalelor, să facă peceţi, să poată imita iscălituri etc. Cererea aceasta, însă, 
bineînţeles, a fost respinsă. De aici înainte, frecvenţa şcolară a devenit foarte slabă 
şi nici amenzile n-au folosit la nimic, ci, dimpotrivă, populaţia mi-a stricat 
registrele în nenumărate rânduri, a nimicit holdele în grădină şi a turnat păcură în 
fântână. 
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În activitatea mea n-am avut nici un sprijin. Pentru predarea limbii române, 
căreia i-am dat o atenţie deosebită, am avut mai multe conflicte, atât cu şefii mei, 
cât şi cu multe persoane din localitate. Toată lumea mă considera ca "romanizator" 
şi se mira foarte mult că autorităţile nu pun stavilă activităţii mele, care periclita 
dezvoltarea limbii rutene. 

Fost inspector, Omelian Popovici25, a încercat să elimine limba română din 
programa şcolii, însă eu n-am consimţit. Din această cauză, numitul inspector 
prinsese o ură neîmpăcată asupra mea şi m-a persecutat mereu. Cu toate acestea, 
am continuat activitatea mea în aceste condiţiuni, fără nici o sfială. Cântarea 
bisericească am cultivat-o exclusiv, iar cea lumească, în majoritate, în limba 
română. 

Muzica instrumentală a fost o întreprindere cu totul şi cu totul privată. Acest 
învăţământ l-am predat gratuit şi în afara orelor de studiu (îndeosebi seara). În 
această comună am rămas până la 26 noiembrie 1903, apoi am trecut din nou la 
Siret. Urmaşul meu la şcoală a fost Ladislaus Baczynski, care imediat a suprimat 
limba română. 

Dorindu-vă succes pentru alcătuirea lucrării proiectate, vă salut colegial, al 
O-voastră, după consideraţie, Alexandru Voevidca, Cernăuţi, 17  martie 1 92 1". 

Orice învăţător, din orice sat, să fie drept şi corect ca lumânarea şi totuşi i se 
caută pricină. Eu, deşi m-am purtat foarte cuviincios cu fiecare gospodar, totuşi s-au 
găsit oameni care îmi făceau denunţuri că mă ocup mai mult de gospodăria proprie 
decât de şcoală, că, mă rog, curtea şcolii nu-i pentru ca directorul să o ocupe cu 
maşina de tre[i]er etc. Dar forurile şcolare cunoşteau activitatea mea, aşa că nu 
puneau mult preţ pe denunţurile lor. Ba, unii dintre cei ce-mi voiau răul au mers şi 
mai departe. În sărbătorile Paştelor, în 1929, unul a încercat să-mi spargă geamurile 
de la locuinţă, dar, fiind turmentat, n-a nimerit în geam, ci mai mult alăturea. Eu 
am deschis fereastra puţin - era pe la orele două noaptea şi, când a aruncat cu 
piatra a treia oară, am tras un foc de revolver şi am strigat: "Stai pe loc că te 
împuşc !" Atunci el a ieşit de sub poartă şi a spus, cu voce tremurătoare, mai mult 
gângavă de spaimă: "Nu împuşcaţi. . .  Eu îs . . .  , domnu director . . .  " "Cine eu?" ,,Eu, 
Ion Cozac". Deşi n-avea copii de şcoală, i-am cunoscut vocea şi i-am spus că poate 
să plece. Străjerii, care auziseră împuşcătura, veniră în grabă. l-am oprit şi i-am 
întrebat or de n-au întâlnit în drum pe Ion Cozac. Răspunsul lor confirma că nu m
am înşelat şi că omul, de spaimă, spusese adevărul .  A doua zi, am anunţat postul de 
jandarmi de cele întâmplate. Şeful de post l-a chemat pe Ion Cozac, i-a făcut 

25 [Omelian (Emilian) Popovici ( 1 856-1930), om politic şi activist cultural, referent şi 
inspector al şcolilor rutene din Bucovina. Primul inspector profesional al şcolilor rutene ( 1900-1912), 
preşedinte al Societăţii "Ruska Besida

" 
( 1 878), colaborator şi redactor al ziarului "Bucovina" ( 1 885-

1 892). Promovează o politică iredentistă, vizând alipirea unei părţi a Bucovinei Ia Ucraina. Autor de 
manuale şcolare pentru şcolile elementare ale rutenilor. Publică articole de pedagogie şi literatură în 
colectiile Bucovina ( 1 875) şi Dumka ( 1 886). Compilator al unui dicţionar rutean-gerrnan, întocmit 
după unul rusesc (1904), cu o editie nouă, Ruthenisch-deutsches Wărterbuch, tipărită în 1 9 1 1 .  Vezi şi 
Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. Il, p. 246.] 
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proces-verbal, 1-a trimis la legiunea de la Siret, iar procesul-verbal 1-a înaintat 
judecătoriei, împreună cu corpul delict - trei bolovani ce aveau semne de var de pe 
zidul şcolii. Dar nici inculpatul n-a ajuns la legiune şi nici procesul-verbal Ia 
judecătorie, căci hârtia de 500 s-a arătat mai puternică decât toată dreptatea mea. 
Treaba aceasta, cu spartul geamurilor, se pusese la cale în crâşmă, Ia Şvarţoaia �in 
Mihăileni, după cum am fost informat. Motivul era, spuneau ei, că directorul 'Qe 
poartă satul cum vrea. Cum la treburi de-acestea se agită unul pe altul, se găseşte� 
câte un viteaz care-şi ia sarcina - în urma unui pahar de vin şi a unui rămăşag - să 
ducă la îndeplinire fapta. Misiunea a fost adusă la îndeplinire, de această dată, fie 
din proprie iniţiativă, fie la îndemnul altora, de Ion Cozac. 

În chestiuni şcolare, mulţi mă urmăreau pas cu pas. Unul dintre aceştia era 
chiar corespondentul ziarului rutean "Ceas". El a comunicat respectivului ziar 
despre jubileul şcolii, din 1924, învinuindu-mă, atât pe mine, cât şi pe Voevidca, de 
"românizare" şi susţinând că toate cuvântările noastre erau pline numai de 
minciuni. "Directorul Rusu - scria ziarul - e un om care, se zice, ar trebui aruncat 
în al şaptelea iad" . . .  etc. Eu nu ştiu decât de un singur iad . . .  "Prietenii" mei 
cunoşteau şapte şi eu îl meritam chiar pe cel mai adânc. Ba, ziarul îl înzestrase pe 
corespondentul său chiar şi cu broşura Legea învăţământului primar, ca să mă 
poată urmări mai bine. Aflând şi eu despre acestea, mi-am exprimat dorinţa, într-un 
cerc de vreo douăzeci de gospodari, ca toţi părinţii elevilor să aibă câte o cărticică a 
legii şcolare, cum are şi corespondentul de la "Ceas", pentru că numai atunci se vor 
convinge că eu lucrez numai în cadrul legii şi, pe alocuri, cum ar fi în cazul 
pedepselor şcolare, eu chiar calc legea, fiind foarte indulgent faţă de părinţii ce nu
şi trimit cu regularitate copiii la şcoală. 

De atunci au încetat şi bârfelile. 
Dar cum puteau să creadă ei că lucrez în spiritul legii, când vedeau că 

primăvara curăţam pomii de omizi cu elevii claselor superioare, şi nu numai la 
şcoală ci şi la biserică, în cimitir şi pe la unii gospodari? !  Cum puteau să spună că 
fac şcoală, când primăvara luam din aceleaşi clase câte şase băieţi şi-i aşezam la 
dreapta mea, iar pe alţi şase la stânga, apoi eu, la mijloc, aruncam sămânţa pe 
ogorul şcolii, spunându-le să observe cu atenţie cum semăn? !  Tot aşa, la ora de 
agricultură, înşiruiam până la o sută de elevi în două coloane pe coridor, iar în 
mij locul lor aşezam o grămadă de lână de scărmănat. Dintr-o sută de elevi şi eleve, 
am observat că de-abia doi, trei ştiau a scărmăna! În zilele ce-au urmat, după câteva 
poveţe, au deprins cu toţii şi acest lucru. Cum puteau să spună toţi acei răuvoitori 
că-i şcoală, când fiecare elev a fost învăţat, practic, pe teren, cum se face altoirea ! 
Şi cu ce bucurie mă anunţau elevii că au încercat şi la ei acasă să altoiască şi le-a 
reuşit! Iar toamna, mai ales la încărcat otavă - că-i cel mai greu de încărcat -
mărturisesc că numai unul ştia să încarce, pentru că îl învăţase tatăl său. Ceilalţi au 
învăţat la şcoală. Întrebaţi-} pe Victor Leviţchi, azi învăţător şi el, şi veţi afla şi de 
la el acest adevăr, pe care îl găsiţi scris aici. Dar toate acestea, după părerea unora, 
nu înseamnă şcoală, ci şcoala ar fi numai buchea cărţii !  Păreri greşite ! 
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N-am putea generaliza că tot satul era împotriva şcolii sau a învăţătorilor, 
erau şi mulţi oameni de suflet, înţelegători şi unii chiar cu o judecată înţeleaptă. 
Amintesc, astfel, familia Andriuc şi, cu deosebire, pe Mihai şi pe nepotul său Ion, 
care, amândoi, au fost şi primari. "Dacă ar fi oameni - zicea Ion Andriuc - cum 
sunt eu, n-ar trebui nici judecători, nici jandarmi". A spus un adevăr, de care m-am 
convins în decursul celor 15 ani cât am stat între ei. O altă familie onorabilă era a 
lui Ion Cuşniriuc, şi acesta fost primar, secretar şi cântăreţ la strană. Aş putea înşira 
şi pe mulţi alţii, care erau înţelegători, ataşaţi intelectualilor din sat şi binevoitori. 

Deşi şcoala din Sinăuţi a fost înfiinţată de-abia în anul 1 884, chiar înaintea 
acestei date, unii copii doritori de învăţătură urmaseră cursurile şcolilor din Siret şi 
din Cernăuţi şi ajunseseră cărturari cunoscuţi. Unul dintre aceştia, Mihai Cuşniriuc, 
a fost chiar director al Şcolii Normale din Cernăuţi, calitate în care l-am cunoscut şi 
eu, ca elev la acea şcoală. L-aş mai aminti, în această ordine de idei, pe cel despre 
care am vorbit mai sus, Mihai Andriuc, ce urmase patru clase de liceu, era 
gospodar fruntaş şi avea o comportare demnă de un adevărat intelectual ; apoi unii 
din familia Feleşcu etc., ajunseseră cărturari cu mult înainte de deschiderea şcolii 
din sat. A urmat, apoi, o serie de tineri, care au făcut primii paşi spre învăţătură 
odată cu înfiinţarea şcolii şi au ajuns, mai târziu, cărturari eminenţi, ca profesorul 
Mihai Zahariciuc-Zaharescu, judecătorul dr. Mihai Cuşniriuc, precum şi mulţi alţi 
intelectuali, răspândiţi, apoi, prin toată ţara. La şirul lor s-au adăugat, după venirea 
mea: avocatul Malinovschi Emanoil, profesorul Ilarion Zahariciuc, învăţătorul 
Victor Leviţchi, medicul Mihai Leviţchi şi alţii. Aşadar, roadele şcolii s-au arătat şi 
în pofida pretenţiilor celor ce susţineau că ar trebui să se înveţe cum se falsifică 
buletinele de provenienţă a animalelor, peceţile etc., aŞa cum ne povestea 
antecesorul meu, Alexandru V oevidca. 

După cincisprezece ani de apostolat în această comună, am cerut transferarea 
la Rădăuţi, unde m-am mutat în toamna anului 1 934. 

* 

Transferarea mea la Rădăuţi a fost, cum se spune, cu cântec. 
La începutul lunii iunie venise în inspecţie un oarecare Gheorghiu, inspector 

regional, care, se vede, pentru a avea curaj , a tras mai întâi câteva stacane26 de 
udătură27 la Şvarţoaia. Apoi, însoţit de directorul din Zamostea, Gh. Manoliu, a 
apărut la şcoală. Din anumite motive, elevii nu întrebuinţau intrarea din faţa şcolii, 
ci [pe] cea laterală, comună cu intrarea în curtea directorului, care şi aşa nu era 
despărţită prin nimic de cea a şcolii. Aceasta 1-a enervat pe inspector atât de mult, 
încât a început a zbiera ca un exaltat. Văzând cum se poartă, i-am răspuns pe 
acelaşi ton: "Ce strigi? Unde te trezeşti aici, în pădure? Întreabă inspectoratul, 
pentru că acolo se ştie cauza intrării elevilor prin curtea directorului". 

26 [stacană, stacane, substantiv feminin, folosit în vorbirea populară cu sensul ,.cană de lut, 
ceaşcă, pahar mare; conţinutul unui astfel de vas"; întâlnit în Bucovina şi cu varianta stacan, provine 
din rus. stakan.] 

27 [udătură, udături, substantiv feminin; în vorbirea populară, cu sensul de ,.băutură alcoolică, 
holercă, rachiu, tll.rie", ca aici, în textul Amintirilor.] 
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Aerul de afară se vede că-I dezmeticise puţin, dar, intrând în clasa 1, la 
învăţătoarea Strutinschi, I-au apucat iarăşi fierbinţelile. A chemat o elevă la tablă şi 
i-a dictat: ,,Rochia este roşă". Dar, cum era ameţit şi înghiţea cuvintele pe jumătate, 
biata elevă încremenise cu creta în mână. Inspectorul îmi spusese, furios: "Vezi, 
domnule director, suntem la finea anului şi fetiţa nu ştie a scrie nici o literă". 
Atunci m-am adresat eu elevei: ,,Ascultă, fetiţă, domnul inspector ţi-a cerut să scrii 
pe tablă «Rochia este roşă»". Fetiţa, rară a sta pe gânduri, a scris frumos şi corect. 
, ,Domnule inspector, i-am spus, copiilor ce nu cunosc bine limba română, li se 
vorbeşte răspicat, pentru ca ei să audă şi să înţeleagă bine cuvintele pe care le 
dictezi". Astfel, am salvat-o şi pe învăţătoare de bănuiala că un an întreg n-a lucrat 
nimic cu elevii în clasă. 

Tocmai atunci cerusem şi eu transferarea la Rădăuţi, iar cererile petenţilor se 
aranjau la inspectorat de către acest Gheorghiu. Cum cei interesaţi, din toată 
regiunea, băteau mereu drumul Cernăuţului, să vadă dacă li se îndeplinesc 
dorinţele, la inspectoratul Cernăuţi era o forfotă şi un ·du-te-vino aproape două 
săptămâni. Eu n-am plecat, însă l-am rugat pe un coleg din Mihăileni să se 
intereseze şi de cererea mea. La întoarcere, mi-a adus rezultatul - eu nici nu 
apăream pe tabel cum că aş fi înaintat vreo cerere. Am plecat a doua zi la 
inspectorat, l-am întrebat pe referent şi acesta îmi arătă că eu n-am nici o cerere 
acolo. Gheorghiu, care era la altă masă, auzind discuţia noastră şi, mai ales, tonul 
meu enervat -"Aşa se lucrează? Trec eu peste Cernăuţi !" -, chemă la telefon 
Rădăuţiul şi-i apostrofă pe cei de la inspectoratul şcolar, învinuindu-i de neglijenţă: 

"Mâine dimineaţă să fie cererea domnului Rusu aici !" Parcă nu iscălise el tabelul ! 
Îl făcuse atent, probabil, cineva că sunt şi preşedintele Asociaţiei învăţătorilor din 
judeţ şi, ca atare, mi se pot deschide şi alte uşi. 

A doua zi, prin alt coleg, Gheorghiu îmi trimise o notă să mă prezint de 
urgenţă la Cernăuţi. N-am răspuns nimic şi nici n-am plecat imediat, ci abia a treia 
zi. Cum m-a văzut, veni la mine şi-mi spuse: "Te rog, domnule director, 
controlează listele acestea şi vezi dacă toate cererile sunt în concordanţă cu tabelul, 
pentru că, iată, câţiva necunoscători mi-au făcut o harababură de nu-i dau de 
capăt". Inspectorul îmi dăduse tabelele cu cererile din toate judeţele din regiune, ca 
să nu pricep că e vorba de boacăna lui de la Rădăuţi. M-am aşezat la masă, am 
controlat, însă controlul meu l-am făcut cu minuţiozitate, IDai ales asupra 
Rădăuţului. Şi parcă nu-mi credeam ochilor. Atât tabelul cât şi cererile erau în 
regulă. Şi parcă nu-mi venea a crede cum s-a produs miracolul ! Bietul Gheorghiu a 
muncit din greu să-şi vadă reparată neghiobia [ ! ]  

La şcoala din str. Sf. Treime erau patru posturi vacante: 1, III, IV ş i  VI. Eu am 
obţinut postul III, Smocat Eugen postul 1, Popovici Vladimir - IV, iar Bodnar 
Gheorghe - VI. Era o regulă generală: Ministerul îl numea ca director pe acela care 
ocupa postul 1. Nu era chiar legal, dar inspectoratul îl propunea ministerului pe cel 
din primul post, care era întotdeauna sigur de confirmare. 

De această dată, însă, recunoscându-mi-se şi activitatea îndelungată de 
preşedinte al Asociaţiei învăţătorilor din judeţ, am fost numit director. La această 
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şcoală am funcţionat ca învăţător şi director cinci ani, adică din anul 1934 până în 
anul 1939, inclusiv, când am ieşit la pensie pentru limită de vârstă. 

După o carieră de 38 de ani de învăţământ, dintre care cea mai mare parte i-am 
servit la sate, pot spune, cu gândul şi conştiinţa curată, că este mult mai greu 
serviciul la sat decât cel de la oraş. Aş putea spune chiar că nu se poate compara. 
La sate trebuie, mai întâi, să lupţi, să-i convingi şi să-i determini pe părinţi să 
trimită copiii la şcoală. Apoi, vine partea a doua, să-i faci să înţeleagă că trebuie să 
le cumpere rechizitele necesare şi, în fine, partea a treia şi cea mai grea, să-i 
obişnuiască pe copii să înveţe acasă lecţiile predate. La oraş, copiii, fiind crescuţi în 
cu totul alt mediu, sunt mai vioi şi, prin urmare, aş spune mai greu de stăpânit. Dar 
aceasta se poate rezolva cu uşurinţă prin severitatea învăţătorului. În rest, el n-are 
de luptat cu toate inconvenientele celor de la sate. 

* 

În timpul liber mă ocupam cu lectura. Aveam predilecţie pentru istorie, 
geografie şi l imba română. Chiar de la începutul carierei mele, am început a studia 
mai temeinic aceste obiecte. Spiritul de observaţie, cât şi cel critic, se dezvoltaseră 
binişor şi, unde întâlneam vreo greşeală, cercetam în amănunt cauza. Izbutisem 
chiar să compun un manual de istorie pentru clasa a VI-a, căci aceasta era clasa cea 
mai înaltă pe atunci la şcoala primară. Se înţelege, am urmat programa analitică, 
însă am tratat istoria românilor mult mai pe larg şi chiar paralel cu cea a Austriei. 
Astfel ,  manualul-manuscris, ce cuprindea 120 de pagini-coală, îl ţineam în sertarul 
mesei din clasa mea. L-am împrumutat la vreo patru colegi-colege, care s-au servit 
de el la pregătirea examenului de definitivat. Inspectorul Ţării, inspectorul-şef al 
Bucovinei, cum s-a numit mai târziu, când a dat de el, cu ocazia unei inspecţii ce a 
făcut-o la şcoală, în 1906, s-a adâncit în cititul lui şi nu s-a lăsat până nu 1-a 
terminat, uitând de inspecţie. Într-un unic loc a făcut o corectură: "sacsonii"; eu 
scrisesem "sachsii", după denumirea germană, Sachsen. Iar în toamna anului 1906, 
la examenul de definitivat, inspectorul Dionisie Simionovici28, ca preşedinte al 
comisiei examinatoare şi profesor de istorie, mi-a cerut, la acest obiect, să 
povestesc din istoria Moldovei, începând cu descălecatul. Cum eram stăpân pe 
materie, am început imediat să răspund. Când am ajuns la Alexandru cel Bun, 
spunând că el a zidit Mănăstirea Moldoviţa, profesorul m-a întrerupt cu cuvintele: 
,,Nu-i adevărat !" Iar eu i-am răspuns: "Aceasta este chiar în cartea de citire din 

28 [Dionisie Simionovici, 1 ianuarie 1 856, Căbeşti-Vă.şcăuţi - 1 3  februarie 1 928, Cernăuţi. Face 
studii liceale la Cernăuţi şi universitare la Viena. Examenul de capacitate pentru istorie şi geografie, în 
1881 ,  iar pentru limba română, în 1 883. Candidat pentru postul de profesor la Liceul "Franz Joseph" din 
Viena ( 1 881-1882), profesor la Liceul de Stat din Cernăuţi ( 1 883-1 886) şi la Şcoala Reală Ortodoxă 
( 1 886-1901). în 1 902, numit inspector pentru şcolile româneşti la Consiliul şcolar al Bucovinei, iar în 
1 903 inspector de Ţară şi şef al Comisiei de avizare a manualelor şcolare pentru şcolile româneşti. Autor 
al Cărţii cU! citire pentru clasa a V-a a şcolilor secundare, Viena, 1 898, unicul manual aprobat de 
cenzura austriacă pentru liceele româneşti din Bucovina. în timpul activităţii sale de la Inspectoratul 
şcolar al Ţării, corpul didactic îşi întemeiazll o organizaţie profesională proprie: Reuniunea şcolară 
românll din Bucovina, care devine apoi Asociaţia corpului didactic român din Bucovina, Cercul 
profesorilor secundari din Bucovina. Vezi şi Emil Satco, op. cit. , voi. II, p. 394-395.] 
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clasa a IV -a". Se vede că el voia să atragă atenţia membrilor comisiei că materia e 
în spiritul programei analitice, iar răspunsul meu i-a fost foarte binevenit. Am 
urmat, mai departe, până am ajuns la Ciubăr-Vodă, când inspectorul îmi spune: 
,,Mulţumesc ! Trecem la geografie sau facem pauză . . .  , că eşti, poate, obosit". 

"Ba nu", i-am zis. Atunci îmi ceru să numesc oraşele de pe malurile Dunării. Eu 
am început de la Marea Neagră, iar el îmi face o obiecţiune: ,,De regulă, se începe 
de la izvor". Eu, însă, imediat am răspuns: "Îmi place să încep cu cele româneşti". 
A zâmbit şi m-a lăsat. Cum am ajuns la Orşova, mi-a zis: ,,Mulţumesc". Cine ştie 
dacă nu mă încurcam, începând cu cele de la izvor în jos ! 

Colegii care asistau la examen încremeniseră când au auzit întrebarea şi-şi 
dădeau ghionturi . . .  Gata! Dar inspectorul ştia de ce îmi pune astfel de întrebări. N-am 
scăpat de colegi, până nu le-am ţinut vreo trei zile lecţii din această materie în 
preajma zilelor în care erau chemaţi la examen. Dar nu i s-au pus nici unuia 
asemenea întrebări. 

Manuscrisul l-am nimicit în 1922, ca fiind fără valoare după Unire. Nu mi-am 
dat seama, că era bine să-I ţin ca amintire. E păcat ! 

Tot în acel timp, începând cu 1902, m-am ocupat mult de gramatica română. 
În acest scop, mi-am comandat 1 6  manuale de gramatică de curs primar şi secundar 
din diferite părţi ale ţării, Bucovina, Moldova, Muntenia şi Transilvania, ediţii mai 
vechi şi noi, ca să pot face mai uşor comparaţie. Nu-mi plăcea deloc sistemul 
etimologic al ortografiei. Comparând pe toate manualele, ca să pot da seama mai 
bine de ortografia etimologică, am văzut că, în cea mai mare parte, nu era altceva 
decât o imitaţie sau poate şi un plagiat al unor autori de la alţi autori . Dar nici unul 
n-a insistat asupra greşelilor ce se comiteau, cu reguli şi cu abateri care se 
contraziceau. Spre exemplu, regulă generală era ca substantivele sau alte cuvinte ce 
se terminau în -înt, să se scrie cu î din i - pămînt, monnînt etc. Abateri: când se 
scria cu î din a, fiindcă derivă din canto; vânt se scrie cu î din e, fiindcă derivă din 
ventus; sunt se scrie cu î din u, fiindcă derivă din sum. Aveam, deci, o regulă 
generală cu -înt, ca: ce se scria, în fapt, cu patru feluri de î (a, e, î, u). Aşa era toată 
ortografia, plină de reguli şi parareguli, care se băteau cap în cap. Pentru a 
argumenta mai temeinic, am citat, în expunerile mele, exemple din toţi autorii 
celor 1 6  manuale, pentru a ajunge la concluzia că trebuie să abandonăm scrierea 
ortografică etimologică şi s-o adoptăm pe cea fonetică. 

În sfârşit, după terminarea acestei lucrări, am scris ortografia şi alfabetul 
pentru fonologie. Lucrarea a fost terminată la 15  mai 1903. 

În baza legilor şcolare, la încheierea anului şcolar, se ţineau în fiecare an 
conferinţe districtuale, care durau trei zile. Ele erau plătite cu diurne ce acopereau 
atât întreţinerea cât şi călătoria şi care, pentru cei ce locuiau mai departe de centru, 
ajungeau şi la peste un salariu lunar. 

Inspectorul şcolar pregătea ordinea de zi a conferinţei, cu peste o lună înainte 
de ţinerea ei. Tot el numea referenţi şi corespondenţi pentru anumite subiecte din 
diferite materii şcolare şi pedagogice. Se numea, de asemenea, şi un referent şi 
coreferenţi, cu subiecte l iterare. Între aceşti coreferenţi din urmă, am fost numit şi 
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eu. Astfel, fiecare referent avea câte 10-20 [de] coreferenţi, aşa că aproape fiecare 
învăţător din judeţ trebuia să pregătească ceva pentru conferinţă. Eu am profitat de 
această ocazie şi am înaintat ca lucrare literară teza mea asupra ortografiei române. 

Referentul lucrărilor libere era învăţătorul superior Petru Colesniuc. După ce 
a expus subiectul fiecărui referat, dându-şi şi părerea asupra lui, la urmă a spus: 

"Am mai primit o lucrare, despre ortografia română, de la d-1 Filimon Rusu, dar, 
fiind prea voluminoasă, o pun la dispoziţia onoratei conferinţe". Inspectorul Isidor 
Dolinschi, care era şi preşedintele conferinţei, ştia despre lucrarea aceasta, însă, 
când a declarat că deschide dezbaterile asupra acestor referate, eu am mers la masa 
prezidenţială, mi-am luat referatul, pe motiv că referentul principal s-a mărginit a 
spune numai că ar fi "prea voluminos". 

În toamna aceluiaşi an am trimis lucrarea la redacţia ,,Junimii literare"29 din 
Cernăuţi, dar redacţia mi-a răspuns numai că revista nu publică astfel de materiale, 
ci numai poezii şi proză, nuvele sau schiţe. Eu, totuşi, am insistat, răspunzându-rni-se, 
de data aceasta, la Poşta redacţiei, în felul următor: "Dl. Filimon Rusu suferă de 
grandomanie, insistând asupra publicării celor scrise de el". Le-am scris din nou şi 
am rugat să mi se înapoieze manuscrisul. De data aceasta, răspunsul n-a mai venit. 
La 2 iulie 1904, la serbările de la Putna, am avut ocazia să discut mai pe larg 
asupra acestei chestiuni cu George Tofan, redactorul "Junimii". El stăruia să mă 
convingă că schimbarea ortografiei, aşa cum susţineam eu, ar stârni numai 
nemulţumiri; că, de exemplu, cuvântul dziuă nu l-am putea scrie altfel, fiindcă 
derivă de la dies, deci cu dz de la d; iar dacă am scrie ziuă, lumea ar citi ţiuă, căci z 
e nemţescul ţ şi, apoi, câte alte neajunsuri ! Discuţia, destul de aprinsă, a luat 
proporţii, lumea se rărise şi puteam discuta nestingheriţi, căci trenurile veneau după 
pasageri din două în două ore, iar noi rămăseserăm la trenul de 8 seara. Tonul 
convorbirii era cam aspru, căci ne cunoşteam încă din liceu, aşa că l-am rugat să-mi 
inapoieze lucrarea, eu neavând nici o copie după ea. Astfel, ne-am despărţit în 
termeni nu tocmai buni, dar el s-a ţinut de cuvânt şi mi-a trimis, după vreo două 
săptămâni, manuscrisul. Aşadar, decepţie la conferinţă, decepţie la redacţie. 

Am avut, însă, o satisfacţie nespus de mare când, în octombrie 1904, adică în 
acelaşi an, Academia Română adoptă ortografia fonetică. Dar satisfacţia era numai 
pe jumătate, căci numai foarte puţini ştiau de inovaţiile ce le preconizasem eu şi, 
deci, câştigul de cauză era exclusiv al Academiei. O mică deosebire între ortografia 
Academiei şi a mea era că eu pretindeam numai un fel de î, cu precădere pe cel din 
a; Academia i-a adoptat pe arnândoi. Pretindeam, în locul literelor ce, ci şi ge, gi, 

29 ,,Junimea literară", revistă de orientare sămănătoristă, influenţată de ideile iorghiste. Editarea ei 
a fost solicitată de George Tofan, în scrisoarea-referat adresată, la 1 9  noiembrie 1 903, Societăţii studen
ţeşti ,,Junimea". Apare la 1 ianuarie 1 904 la Cernăuţi, sub direcţia unui Comitet de redacţie, propunându-şi 
să dezvolte "gustul publicului pentru lucrări româneşti de valoare". Editor şi redactor responsabil este 
Iancu 1. Nistor, iar din 1 908 şi G. Tofan. De la 1 ianuarie până în septembrie 1 904 este tipărită la 
Cernăuţi de Societatea Tipografică Bucovineană. În octombrie 1 904, cu nr. 10, redacţia şi administraţia 
se mută la Suceava, până în octombrie 1 907, nr. 9. Revista reapare la Cernăuţi, începând cu numerele 1 0  
ş i  1 111 907. Organizează şezători literare, omagierea scriitorilor consacraţi ş i  reuneşte colaboratori din 
toate provinciile româneşti: N. Iorga, Sextil Puşcariu, M. Sadoveanu, S. FI. Marian, Elena Farago ş.a. 
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eventual che, ehi şi ghe, ghi, alte semne grafice: ce, c şi ge, gi, iar c şi g să-şi 
păstreze tonul şi înaintea lui e, i. Mai pretindeam eliminarea apostrofului şi 
înlocuirea lui prin linioară. 

După ce a apărut în broşură, am scris într-o revistă un articol despre această 
nouă ortografie, arătând că mai sunt unele cusururi, care, susţineam eu, cred că, cu 
timpul, se vor îndrepta. Articolul, însă, l-am semnat F. Robescu. Dacă-1 semnam cu 
numele meu, poate că se trecea cu vederea, însă aşa a avut un oarecare răsunet. 
Astfel, învăţătorul superior Mitrio-Bruja a scris în ,,Bucovinaer Schule" despre 
obiecţiile lui F. Robescu referitoare la ortografie, se-nţelege, în mod favorabil. Iar 
profesorul universitar dr. Sextil Puşcariu a scris, într-o revistă astfel, după ce face o 
critică a ortografiei Academiei: "Şi, pe când F. Robescu arată unele greşeli 
şi neajunsuri ortografice, eu zic că mai are unele cusururi care, din cauza uzului, nu 
s-au putut evita, ceea ce, cu timpul, se va face şi aceasta". Aveam o satisfacţie şi 
mai mare, dar nu eu, ci F. Robescu! 

În anul 1932, când Academia a revăzut ortografia, a înlăturat unele greşeli de 
mică importanţă, însă a făcut altele, ca nicio, scris la un loc, apoi numele lunilor 
scrise cu literă mare, iar numele zilelor, cu literă mică. Motivul, arătam eu, în mod 
ironic, în revista în care am făcut critica - "fiindcă lunile sunt mai mari decât 
săptămânile" etc . ,  etc . ("Moldova literară"). 

După un timp mai îndelungat, Academia R.P.R. publică, în "Contemporanul" 
din 20/6 1952, nr. 25, proiectul noii ortografii a limbii române, la care invitaseră să 
ia parte un număr larg de oameni de ştiinţă, filologi, scriitori, învăţători, profesori, 
muncitori etc. Orice observaţii să se trimită pe adresa Academiei R.P.R. sau la 
redacţia revistei "Contemporanul". Acum, credeam eu, s-o iau din nou cu 
ortografia mea, scrisă cu 50 de ani înainte, deci prin anul 1902-1903. Aşa am şi 
făcut. Nu ştiu câţi vor fi trimis observaţiile lor, dar părerile a 19 autori au fost 
publicate. După zece zile de la apariţia proiectului, am trimis şi eu observaţiile 
mele, dar n-au fost publicate30. 

În anul 1956, Academia R.P.R. publică Dicţionarul ortoepic. Ce surpriză! În 
el se găseşte, la pag. 16, articolul -1, iar la pag. 20 - pronumele personal are toate 
cazurile, deci şi genitivul (al meu, al tău etc.) .  Acestea sunt şi ideile mele, cuprinse 
în observaţiile şi propunerile din intervenţia trimisă revistei "Contemporanul", dar 
care n-au fost publicate. Or, gramaticile apărute până în 1952 (data proiectului) n-au 
articolul -1 şi genitivul pronumelui personal. 

Un alt insucces a fost următorul :  Silvestru Danilescu, învăţător superior la 
Storojineţ, [dar] şi scriitor şi publicist, tradusese din scriitorul german Hoffmann 

30 Filimon Rusu se referă la articolul Reguli onografice de la /904 la /932, apărut în 
"Moldova literară". nr. 1-2, 1 933, p. 10-14, în care propune întrebuinţarea sunetelor străine de limba 
română (cele cinci vocale şi şase consoane, care lungiseră al fabetul latin la 36 de litere) "numai în 
cuvinte şi nume proprii străine". Alte bune sugestii: "-u final ar trebui suprimat peste tot"; "toate 
numele lunilor, numele zilelor săptămânii, precum şi punctele cardinale (nord, vest etc.) se scriu cu 
minuscule". Există, bineînţeles, şi câteva exagerări în corecţiunile propuse, care ţin de stadiul ştiinţei 
gramaticale din acea vreme, cum ar fi pluralul unor cuvinte sau generalizarea scrierii iotacizante 
(chiar şi în cazul pronumelui ea, sustine autorul, pentru simpli ficare). 
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nişte istorioare pentru copii3 1 . Lucrarea era scrisă în trei caiete a câte 60 de pagini, 
adică pentru trei cărticele. Dar autorul n-avea bani să le tipărească. Cum el se 
adresase Asociaţiei învăţătorilor din judeţ, care-I respinsese din acelaşi motiv, 
Danilescu s-a adresat Asociaţiei învăţătorilor din Gura Humorului. Comitetul 
asociaţiei hotărâse, într-o şedinţă din luna februarie 1907, să mi le dea mie să le 
revăd şi să fac propuneri. Le-am studiat, am făcut şi corecturi, căci Danilescu se 
ţinuse strict după stilul german, ceea ce îngreuia cititul şi, uneori, schimba chiar şi 
sensul. Corecturile şi obiecţiunile mele le terminasem pe la sfârşitul lui martie. Pe 
Danilescu nu-l cunoşteam personal. l-am scris, însă, în ce stadiu se află lucrarea şi 
că aş dori să stăm de vorbă. M-a invitat la el. Era în vacanţa Paştelor şi i-am scris 
că pot veni în ziua de 2 aprilie. Mi-a răspuns că mă aşteaptă la gară, ca să ne 
cunoaştem, scria el. "Sunt de statură mică, port barbă neagră şi am să stau la uşa de 
intrare, în sala de aşteptare, în partea stângă, rezemat cu piciorul stâng în baston. 
Sunt îmbrăcat în haină neagră". 

L-am cunoscut, am mers la el acasă şi, timp de două zile, am revăzut 
manuscrisele. 

Danilescu a acceptat întru totul părerile mele relative la formă. După 
tenninare, ia condeiul şi corectează pe copertă: Istorioare pentru copii, prelucrare 
după Hoffrnann, de Silvestru Danilescu şi Filimon Rusu. 

Acesta era titlul pe care trebuia să-I aibă munca noastră. "Poate d-ta vei avea 
mai mult noroc decât mine cu tipărirea lor! Am mai încercat, dar n-am izbutit. 
Cine-i, mă rog, Tofan, care se pune de-a curmezişul năzuinţelor mele? Eu îl 
cunosc, însă nu ştiu în ce calitate vorbeşte şi ce vrea de la mine". 

l-am răspuns că-I cunosc şi eu foarte bine, dar şi eu sunt în termeni nu tocmai 
buni cu el, încă din 1904, deoarece avusesem o discuţie cam aprinsă asupra 
ortografiei române. 

Ne-am despărţit. La Gura Humorului, la adunarea extraordinară a Asociaţiei, 
înscrisă [fiind] pe ordinea de zi şi tipărirea istorioarelor lui Danilescu, a luat parte şi 
Tofan, ca reprezentant al Asociaţiei regionale. Părerea lui Tofan era că nu sunt 
potrivite şi că Mintsterul nu le-ar aproba, iar Asociaţia, dacă are bani de aruncat, să 
încerce. Chestiunea cu ministerul a fost un truc şi o cutezanţă, pentru că atari lucrări 
n-aveau nevoie de aprobare. Atunci, mi-am dat seama că Tofan le cunoştea şi, deci, 
nu putea acum aproba ceea ce dezaprobase altă dată. Totuşi, am cerut ca Adunarea 
să-mi dea voie să-i pun lui Tofan unele întrebări: ,,Recunoaşte domnul Tofan că 
Hoffmann e considerat ca scriitor excelent în materie de istorioare pentru copii?" 
,,Da", a răspuns. ,.Au formă în modul cum sunt traduse?" ,,Da!", a fost răspunsul. 

31 [Silvestru Danielescu, 13 ianuarie 1 874, lgeşti-Storojineţ - 2 1  mai 1929, Pătrăuţi pe Siret
Storojineţ. Absolvent al Şcolii Normale de Învăţători din Cernăuţi ( 1 897). Învăţător la Cireş, 
Davideni, Storojineţ şi Bilca, director al şcolii din Pătrăuţi pe Siret, districtul Storojineţ ( 1 897-1929). 
Traduce din l imba germană şi adaptează lucrări pe care le publică în colecţia "Biblioteca de literatură 
pentru tinerimea şcolară". Autor al unei culegeri de Poveşti poporale. Tipăreşte lucrarea Tratat de 
corespondenţă şcolară oficială, destinată învăţătorilor. Alcătuieşte mai multe metodici, rămase însă în 
manuscris. Publică articole în presa şcolară de limba română şi germană. Decorat cu Ordinul Coroana 
României în grad de cavaler. Vezi şi Emil Satco, op. cit. , voi. 1, p. 3 1  O.] 
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Atunci, vine de la sine, căci Tofan pledase în vorbirea sa pentru fond, formă şi efect. 
N -am mai discutat cu nimeni asupra acestui subiect. Ce s-a întâmplat cu manuscrisul, 
ştie Asociaţia din G':lfa Humorului ! Cu Danilescu nu m-am mai întâlnit. 

* 

O altă lucrare de-a mea, de interes general, e Monografia târgului Mihăileni, 
scrisă în 1932, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la înfiinţarea acestui târg, de 
către Mihail Sturza. Lucrarea a fost publicată în revista ,,Moldova literară"32• Dr. 
Iancu Nistor a scris elogios despre această lucrare în ,Junimea literară". Un 
exemplar din lucrare a fost trimis istoricului Nicolae Iorga, fiind rugat să-şi dea 
părerea asupra acestei scrieri. Iorga, drept răspuns, i-a făcut următoarea Prefaţă33: 
,,E o greşeală să se creadă, la noi, că o istorie înseamnă o înşiruire de fapte mari, 
ale oamenilor peste măsura obişnuită. 

Orice viaţă omenească, bine înfăţişată, poate să aibă interes chiar pentru aceia 
care n-au legătură deosebită cu dânsa. 

Din istoria locurilor mici se înjgheabă, apoi, aceia a ţerii celei mari. 
Ce face aici D. Filimon Rusu e un lucru bun şi folositor. Ar putea adăugi la actele 

publice despre Mihăilenii săi scrisori particulare, de care se vor fi găsit prin săltarele 
târgoveţilor de azi. Multe pot fi interesante şi câte una chiar frumoasă. N. Iorga". 

A organizat, atunci, Societatea 
"
Tinerimea" şi o serbare, la care am ţinut o confe

rinţă despre istoricul târgului Mihăileni. Bineînţeles, a urmat, apoi, şi balul tinerilor. 

* 

Am lucrat la monografia judeţului Rădăuţi, în colaborare cu profesoara 
Victoria Gavrilescu, scriere patronată de prefectură. Din cauza evacuării din anul 
1944, manuscrisul l-am pierdut. Tot atunci s-a pierdut şi cel de la prefectură. 
Probabil să-I aibă profesoara Gavrilescu, care e transferată din Rădăuţi. In prezent, 
cred că monografia n-ar avea valoare deosebită, din cauza atâtor schimbări 
provenite în urma războiului. 

Sarcina mea era să scriu monografia oraşului Rădăuţi şi să revăd întreg 
materialul aranjat şi redactat de V. Gavrilescu. 

Afară de materialul furnizat pentru monografia judeţului, referitor la oraşul 
Rădăuţi, am lucrat, aparte, Monografia oraşului Rădăuţi din vremurile cele mai 
îndepărtate până în 1944, Partea 1. 

Această monografie, care cuprinde 152 de pagini bătute la maşină, este 
produsul unei munci de peste 1 3  ani ( 1 943 şi 1945-1957). Am folosit o bibliografie 
de 62 de lucrări, aşa că înmănunchierea acestor date de amănunt va scuti pe cei ce 
se interesează de căutarea izvoarelor documentare, ele fiind arătate în text. 

32 Istoricul târgului Mihăileni apare, în prima formă, în revista "Moldova literară", anul VI, 
nr. 7-8, iulie-august, 1932. 

33 Manuscrisul Prefeţei se pl!strează în arhiva familiei Rusu. Pe plic se mentionează: "O-sale Dlui 
Filimon Rusu. student. Sinăupi de Jos (Rădăup)". F. Rusu era, însă, director şcolar la Sinăup, student 
tiind fiul acestuia, Dragoş Rusu, pe vremea aceea preşedinte al SocietAtii "Tinerimea" din Mihăileni. 

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



37 Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor (Il) 727 

Lucrarea mai cuprinde 50 de clişee, ceea ce măreşte numărul paginilor. Dar 
manuscrisul se pare că va rămâne veşnic manuscris, deoarece e necesară o sumă 
apreciabilă pentru tipar, iar mecenatul nu-l întrezăresc34• 

Partea a II-a a acestei monografii, care ar începe cu anul 1 944 şi ar trebui să 
cuprindă o perioadă de aproximativ 20 de ani, va avea de înregistrat schimbările 
petrecute şi la Rădăuţi, cum sunt şi se văd, de altfel, în toată ţara. 

* 

Am fost colaborator la diferite ziare şi reviste. La cele dintâi, cu articole privind 
starea învăţătorească şi neajunsurile ei, la reviste cu chestiuni pedagogie şi şcolare35. 
Astfel, am scris la: "Voinţa poporului", ,,Freie Lehrerzeitung", "Şcoala", "Voinţa 
şcoalei", "Tribuna", "Glasul Bucovinei" - toate la Cernăuţi, apoi la: "Doina" -

34 [Manuscrisul lucrării se găseşte Ia D.J.S.A.N., Colecţia de manuscrise, Fond nr. 146/52, unde 
aşteaptă, de 60 de ani, ivirea rorilor mecenatului Ia care se referă învăţătorul bucovinean Filimon Rusu. 
Nici administraţia de astăzi a municipiului Rădăuţi nu este dispusă să sprijine financiar editarea şi 
tipărirea acesteia, prin asociere, pe bază de contract, în cadrul unei strategii de promovare a valorilor şi 
identităfsi sale culturale.] 

5 [Perfecţionarea învăţătorilor în materie de ortografie, programe analitice, metodă., condiţia socială 
a învăţătorului, a şcolii şi a învăţământului din Bucovina, calitatea actului de îndrumare şi control (care 
trebuie să promoveze oameni ai şcolii şi nu ai partidelor politice), legislaţia şcolară., raporturile dintre şcoală 
şi alte instituţii ale statului, solidaritatea de breaslă., educaţia morală a concetăţenilor, emanciparea culturală 
a lumii satului tradiţional constituie probleme pe care învăţătorul bucovinean Filimon Rusu, surprinzător de 
actual în multe privinţe, le aduce în dezbaterea cercurilor, conferinţelor şi congreselor pedagogice ori pe 
care le tratează în articole tipărite în periodice, timp de peste trei decenii: Învăţătorimea bucovineană şi 
refonna agrară, în "Şcoala", Cernăuţi, nr. 1 ,  1922, p. 13-16; Necesitatea cursurilor pregătitoare pe lângă 
liceu, nr. 13-14, 1922, p. 259-260; Încălzitul în şcoalele noastre, nr. 21-22, 1922, p. 408-409; Daţi-ne 
inspectori!, în "Voinţa şcoalei", Cernăuţi, nr. 1 ,  1923, p. 2; Cui să te plângi?, nr. 24, 1924; O ., lecţie 
practică", nr. 39, decembrie 1924; Cursurile de adulţi, nr. 5, 1925; Programa analitică, nr. 5, 6, 7, 12, 
1926; Învăţământul - o punte de trecere, nr. 1, 1927; Programa analitică, nr. 2-3, 1927, p. 23-24; 
Programa analitică, nr. 8-9, 1927, p. 101-102; Programa analitică, nr. 1-2, 1928, p. 22-23; Programa 
analitică, nr. 3, 1928, p. 65; Conferinţele generale, nr. 8, 1929; Sănnane salariu!, nr. 8, 1930, p. 4; Aceeaşi 
poveste - comitetele şcolare, nr. 6, 193 1 ,  p. 2; Tot comitetele şcolare, nr. 8, 193 1 ,  p. 3; Programa analitică 
a şcoalei primare, nr. 9-10, 1931 ,  p. 1 1-13; Sufletul învăţătorului, nr. 4, 193 1 ,  p. 3-4; Jos cu directorii 
bătrâni!, nr. 2 1 ,  1932, p. 2-3; Ritmul nou, nr. 16, 1932, p. 3;  Congresul de la Câmpulung, nr. 17, 1932; 
Direcţiunile şcolare, posturi politice, nr. 24, 1933; Legea învăţământului prinwr, nr. 16, 1934, p. 6; Un 
drum spre . . .  dezorganizare, nr. 7, 1934, p. 3;  Fişa individualităţii şcolarului, nr. 14-15, 1936; Plata 
salariilor învăţătorilor decedaţi, nr. 12-12, 1936; Comitetele şcolare, nr. 5, 1937; Noua programă 
analitică, I-II, nr. 1 1-12, 13, 1937; Înapoi la slujbă!, nr. 7-8, 1938; Blocare şi deblocare, nr. 9, 1938; 
Situaţia marală şi materială a şcoalei şi a învăţătorului, raport la Congresul regional al învăţătorilor 
Câmpulung, nr. 2 1-24, 1938; Pensionări, nr. 25, 1938; Cantinele şcolare, nr. 5-6, 1939; Cercurile 
culturale, nr. 13,  1939; Examene, nr. 20-21 ,  1940; Situaţia materială a şcoalei primare şi a învăţătorilor, 
raport Ia Congresul regional Suceava, nr. 22-24, 1940; Situaţiunea materială a învăţătorilor, în "Şcoala şi 
viaţa", Bucureşti, nr. 4-5-6, 1936, p 213-215;  Politica şi cultura, în "Moldova literară", Mihăileni, nr. 10-
11 ,  1929, p .  49-50; Mucenicii, nr, 1 1-12, 193 1 ;  Cum învăţăm a scrie corect, nr. 1-2, 1932; Legalitate, 

nr. 3-4, 1932, p. 1-2; Reguli ortografice de la 1904 la 1932, nr. 1-2, 1933, p. 1-2; Cum se fac recenzii, nr. 
3-4, 1933, p. 28-30. Complementar, pentru bucuria întâlnirii cu acest uitat "contemporan" al nostru, vezi şi 
articolele Criza, în ,,Moldova literară", nr. 8-10, 1931 (Criza care ,,roade Ia rădăcina statului nostru" rezultă 
din "criza de buni gospodari", "criza de autoritate" şi "criza de severitate"); Legalitate, tot în ,,Moldova 
literară", nr. 3-4, 1932, p. 1-2 (Autorul susţine aici, cu argumente, că la noi "oamenii merg rău, nu ţara").] 
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Jorăşti, "Şcoala şi viaţa", ,Jdeea", din Bucureşti, ,,Revista Tinerimii" - Mihăileni, 

"Tudor Pamfile" - Dorohoi, ,,Moldova literară" - Mihăileni, "Tribuna învăţătorilor" 
- Buzău, ,,Foaia poporului" - Mihăileni. 

Am colaborat la volumul de poezii populare al dr. Friedwagner36, intitulat 
Rumănische Volkslieder aus der Bukowina, un volum de peste 500 de pagini, 
apărut în 1940. Am trimis 300 de poezii populare, dintre care au fost publicate 
numai 9 de acelaşi gen, menite pentru primul volum, celelalte rămânând pentru un 
alt volum, care, însă, n-a mai apărut. Autorul a murit, iar materialul ce a mai rămas 
se găseşte la fiica lui Friedwagner, care trăieşte în Italia. Dar cea mai mare parte s-a 
pierdut în urma evenimentelor Primului Război Mondial. Din cele nouă poezii 
publicate, două au fost traduse, în acelaşi volum, şi în limba germană37• 

Articolele apărute în revistele pe care le-am citat n-au fost iscălite toate cu 
numele meu, ci şi cu pseudonime: Firu, F.R., F. Rareş, F. Robescu, Ion Suru. Mai 
ales "filmele", care erau o biciuire ironică a moravurilor acelor timpuri, erau 
intitulate: Film şi iscălite Ion Suru. Componenţa titlului, cu a iscăliturii, dau 
Filimon Rusu. Am condus, în calitate de director, ,,Revista Tinerimii"38, care şi-a 

36 Matthias Friedwagner. Născut la 3 februarie 1861 . Gallspach, Austria Studii universitare de 
filologie romanică la Viena şi Paris. Doctor în filologie al Universităţii din Viena ( 1889), profesor de 
filologie romanică şi istorie literară (1900-191 1) şi rector al universităţii germane din Cernăuţi (19 10-
191 1). Ca profesor al Universităţii din Frankfurt am Main (191 1-1935), înfiinţează un lectorat de limba 
română. Membru corespondent al Academiei Române (din 18 mai 191 1). Rumănische Volkslieder aus der 
Bukowina, Band 1, liebeslieder, Mit 380 von Alex. Voevidca aufgezeichneten Melodien. Herausgegeben 
von Dr. Matthias Friedwagner, Wi.irzburg, Konrad Triltsch Verlag, 1940, XLIII + 6 p.+ i h., este cea mai 
amplă culegere regională de poezii populare. Din păcate, după apariţia primului volum, cuprinzând Cântece 
de dragoste, M.F. moare, la 5 aprilie 1940, în Vomwald, Austria [Vezi şi 1. E. Torouţiu, Prof Dr. Matthias 
Friedwagner. 3 februarie 1861-5 aprilie 1940, în "Convorbiri literare", Bucureşti, anul LXXIII, nr. 4, 
aprilie 1940, p. 368-372; Iordan Datcu, op. cit. , voi. 1, p. 277; Elena Cristuş, Matthi.as Friedwagner. 140 de 
ani de la naştere, în ,,Analele Bucovinei", Bucureşti, anul VITI, nr. 1 ( 16), ianuarie-iunie 2001, p. 9-16.] 

37 Cele 9 poezii apărute sunt dispuse astfel: în cap. II, Dragostea din ce-i făcută?, var, 3;  cap. 
IV, Dor şi jale, 60, 80, 125; cap. IX, Veşti şi semne, 32; cap. XVI, fnstrăinare, 8, 14; cap. XVIII, 
Vrăji şi descântece, 8; cap. XXVI, Dragoste stricată, 25. Poeziile sunt culese din Cajvana şi numai 
două din Cacica, între anii 1906-1907. Este indicat la Personen-Verzeichnis: Rusu Filimon (dir. şco!., 
Sinăuţii de Jos), iar în introducere este citat printre culegătorii fruntaşi: "An der Spitze der Sammler 
stehen (ausser den schon oben genannten) Ioan Turanschi ( . . .  ) die Lehrer Filimon Rusu . . .  " (p. X). În 
aceeaşi introducere, prof. M. Friedwagner remarcă marea greutate pe care au întâmpinat-o culegătorii 
în redarea exactă a pronunţării populare a cântecelor, adăugând, însă, că, totuşi, unii dintre ei, printre 
care figurează şi F. Rusu, au căutat să redea dialectul cu trăsăturile lui caracteristice. Dar iată 
cuvintele prof. Friedwagner: "Die genaue Wiedergabe der volksmăssigen Aussprache war filr die 
Sammler zu schwierig" (p. XXXVI). "Einige Eisender (wie Cehovschi . . .  , Rusu, . . .  Turanschi) haben 
aber doch versucht die Mundart in ihren auffallendsten Zi.lgen wiederzugeben" (p. XXXVII). 

38 [ 1. Hangiu, în Dicţionarul presei literare româneşti 1 790-1990, Ediţia a Il-a revizuită şi 
completată. Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, menţionează "Revista Tinerimii" 

("Revista Tinerimei"), organ de cultură al Societăţii "Tinerimea" din Mihăileni-Dorohoi, la p. 396, 
fără nicio referinţă la comitetul de redacţie. Filimon Rusu nu este menţionat în articolul consacrat 
revistei, care se află la Biblioteca Academiei Române sub cota P II 9 597. În schimb, Ilie Rad îl 
menţionează, ca director al periodicului, în Dicţionarul general al literaturii române, coordonator 
general Eugen Simion, P-R, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 623. Însemnările 
învăţătorului bucovinean Filimon Rusu din Amintiri aduc informaţii de interes pentru istoria presei 
literare româneşti şi nu doar pentru istoria culturală locală.] 
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schimbat titlul, după trei ani, în ,,Moldova literară". Am fost numit directorul 
acestei reviste, în următoarele împrejurări: 

Societatea "Tinerimea", din Mihăileni, în dorinţa de a avea şi un organ de 
publicitate, a hotărât, într-o şedinţă, publicarea unei reviste. Patru membri ai 
comitetului: directorul şcolii, Costache Moruzi , animatorul tineretului, directorul 
orfelinatului, Dimitrie Puiu, studentul Mielu Constantinescu, în frunte cu 
preşedintele societăţii, studentul Dimitrie Constantinescu, s-au prezentat la mine, la 
şcoala din Sinăuţii de Jos, în ziua de 27 august 1927, făcându-mi cunoscută 
hotărârea lor şi apelând, totodată, şi la sprij inul meu. 

În ziua de 12 septembrie, au venit aceiaşi, pentru a hotărî componenţa 
conducerii revistei . Au hotărât, în unanimitate, următoarea formaţie: director, 
Filimon Rusu; redactori: Dimitrie Puiu şi Dimitrie (Mircea) Constantinescu. Timp 
de 8 ani, cât a apărut revista ( 1927-1935), am condus-o, în calitatea în care am fost 
ales la început, având şi sprijinul colaboratorilor apropiaţi . Dar timpul, cum toate le 
schimbă şi le preface, ne-a schimbat şi nouă socotelile. Astfel, Costache Moruzi s-a 
mutat la Dorohoi, Puiu la Trestiana, lângă Dorohoi, Mielu (Mihai) Constantinescu, 
avocat, la Iaşi, Mircea (Dimitrie) Constantinescu, avocat, la Dorohoi, Dragoş Rusu, 
în Franţa, iar, eu, din 1 934, la Rădăuţi. Rămăsese la Mihăileni doar avocata Matilda 
Grigoriu, ca preşedintă a societăţii, dar rară sprij in şi membri de ispravă. În 
asemenea condiţiuni nu se mai putea lucra cu succes. De aceea am fost nevoiţi să 
sistăm apariţia revistei. Ultimul număr a apărut în luna octombrie, 1 935, la Rădăuţi, 
căci odată cu transferarea mea la Rădăuţi, se mutase şi redacţia şi tipărirea revistei 
în această localitate. 

Din activitatea administraţiei şi redacţiei aş aminti doar că de partea 
administrativă - tipărire, difuzare-abonamente - mă ocupam numai eu. Dificultăţile 
nu m-au ocolit, mai ales că apariţia revistei era condiţionată numai de plata regulată 
a abonamentelor şi , uneori, şi a unor abonamente de sprijin sau susţinere din partea 
unor colaboratori sau abonaţi devotaţi . Dar acestea erau dificultăţile pe care le 
întâmpinau toate publicaţiile ce apăreau în acele vremuri, îndeosebi cele literare. 

Cât priveşte munca redacţională, ea se făcea de către comitetul de redacţie 
sus-amintit. Eu mă ocupam, în special, de proză, D.N. Puiu-Maghera, de poezie, 
materialele fiind discutate apoi, acolo unde era cazul, în cadrul întregului comitet 
de redacţie. 

Colaborarea la revistă era asigurată, cu regularitate, de membrii comitetului 
de redacţie sus-amintiţi, care scriau aproape în fiecare număr şi cărora li se adăuga, 
cu aceeaşi colaborare regulată, Melu Gr. Constantinescu. Ceilalţi colaboratori erau 
din mijlocul învăţătorilor, profesorilor, preoţilor, magistraţilor, avocaţilor şi 
studenţilor sau elevilor, toţi entuziaşti şi pasionaţi ai scrisului. Mulţi dintre ei au 
devenit nume cunoscute în lumea literelor. Amintim, în acest sens, în ordine 
alfabetică, pe următorii, indiferent că au colaborat mai mult sau mai puţin: 
Gheorghe Antonovici, Eusebiu Camilar, Traian Chelariu, George Drumur, Econ. 
D. Furtună, Petru Iroaie (1. Pană), Aurel Lambrino, George Lesnea, Teofil Lianu, 
Petru Manoliu, Aspazia Munte, George Nimigean, Lucian Predescu, Ion Roşea, 
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Neculai Roşea, Mircea Streinul, Iulian Vesper, E. Ar. Zaharia. Printr-o colaborare 
susţinută, vrednică de a fi menţionată, ar mai trebui amintiţi următorii colaboratori, 
care au cinstit diferitele profesiuni în care au lucrat: Ion Băncescu, Ghedeon 
Buzneanu, Econ. C. Ciocoiu, Erast Cosmiuc, Const. R. Crişan, Grivas 
D. Cruceanu, N. Dimitriu-Fotin, Valerian Doboş-Boca, Orest Gherasim, Ion 
Longhin Neculau, O.G. Mihuţă, Toma Nour, Ioan Pohonţu, 1. Popovici-Tecuciu, 
Dragoş Rusu, Tr. Romulus Scriban, Alex. Şendrea, V. Simiganovschi, Costache 
Ţicaliuc, Manea Udrea Stroie şi alţii, ale căror nume, din păcate, nu le pot cita, 
nea vând la îndemână colecţia completă a revistei. 

Am făcut parte, mai mulţi ani, din comitetul redacţional al "Voinţei şcoalei", 
unde au fost publicate cele mai multe articole ale mele39• 

Din anul 192 1 ,  am fost, f"ară întrerupere, ales de Asociaţia învăţătorilor din 
Siret ca delegat la congresele învăţătorimii, ce se ţineau în fiecare an în diferite 
localităţi ale ţării. După contopirea judeţului Siret cu cel al Rădăuţiului, în anul 
1 926, această misiune s-a perpetuat. 

Congresele erau de trei feluri: judeţene, numite şi adunări generale; 
regionale, zise congrese regionale şi Congresul general, convocat de Asociaţia 
generală a învăţătorilor din toată ţara. 

Numirea referenţilor, cât şi alegerea subiectelor, se făcea de către fiecare 
conducere a respectivei asociaţii. La toate acestea am avut câte un referat, care era 
citit şi dezbătut în congres. 

Asociaţia regională numea referenţi câte unul din toată regiunea, iar cea 
generală cerea avizul şi propunerile regionalelor pentru referenţii de care avea 
nevoie. 

Iar calul, care trage, într-acela dai mai des cu biciul. Cam aşa făceau colegii 
şi cu mine, căci, văzând că nu mă eschivez de la orice lucru, mă înhămau la 
referate, aşa că nu era congres regional în oricare oraş s-ar fi ţinut, să nu fiu şi eu pe 
ordinea de zi cu o lucrare. 

Propunerile mele, bine documentate, erau aprobate de adunări, iar [apoi], 
propuse ministerului, unele dintre ele au [şi] fost legiferate. 

Dau câteva exemple: Legea şcolară prevedea obligatoriu 30 de ani de 
serviciu. După îndeplinirea fiecărei perioade de cinci ani, se dădea câte o gradaţie, 
deci şase gradaţii, cea din urmă fiind gradaţia de merit. 

La congresul din Constanţa, eu am făcut următoare propunere: întrucât legea 
prevede 30 de ani de serviciu obligatorii ,  iar după fiecare cinci ani se dă câte o 
gradaţie, rezultă, deci, şase gradaţii obligatorii. Deci gradaţia a şasea nu poate fi 

39 Majoritatea publicate în "Vointa şcoalei". foaia învătătonlor din Bucovina, care apare 
bilunar la Cernăuţi, din 1923. Este continuatoarea celeilalte reviste de profil, .. Şcoala", apărută din 
mai 1907 până in 1 9 14 (cu întrerupere în anii 1909-19 1 0) . . ,Şcoala" reapare in 1921  (anul VI). sub 
direcţia lui N. Simionovici. În 1 923, după primele numere, devine .,Voinţ� şcoalei", sub direcţia 
aceluiaşi. Formatul obişnuit este de ziar, dar apare câtva timp şi cu format mic. în opt pagini. A se 
consulta şi Bibliografia, spre a constata frecvenţa articolelor şi varietatea problemelor abordate în 
această gazetă., dar şi în "Revista Tinerimii" sau "Moldova literară". 
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numită gradaţie de merit, ea fiind obligatorie. Prin urmare, ceream ca gradaţia de 
merit să fie dată acelora care servesc 35 de ani, acordându-li-se gradaţia a şaptea, 
ca o gradaţie de merit. 

Aşa a fost legiferată gradaţia a şaptea ! 
În Congresul al 10-lea al Asociaţiei regionale, ţinut la Cernăuţi, în 1935, am 

făcut următoarele propuneri : 1) titlurile de revizor şi subrevizor să fie înlocuite cu 
inspector şi subinspector şcolar judeţean; 2) adunarea generală a asociaţiilor 
judeţene să propună câte trei candidaţi la posturile de subinspector şi inspector; 
ministerul să numească pe unul din cei trei candidaţi, pe timp de trei ani; 
3) inspectorii de circumscripţie, pe două, trei judeţe, să fie propuşi de adunările 
generale ale judeţelor respective; 4) inspectorii regionali să fie propuşi de adunările 
generale ale tuturor judeţelor din regiune; 5) inspectorii generali să fie propuşi de 
adunarea generală a Asociaţiei generale; 6) numirile candidaţilor să se facă în 
aceleaşi judeţe unde au fost propuşi. 

Toate aceste puncte au fost legiferate. Astfel, câştigându-şi dreptul de a 
propune candidaţi de inspectori, prestigiul asociaţiilor s-a ridicat mult în faţa 
autorităţilor şi a partidelor politice. 

Ministerul a modificat, doar că nu pretindea propunerile adunărilor generale, 
ci numai ale comitetelor respectivelor asociaţii. 

Am fost ales preşedinte al Asociaţiei învăţătorilor în mai 1933, fiind reales, 
după fiecare perioadă de trei ani, demnitate pe care am deţinut-o până în 1945, 
când asociaţia s-a desfiinţat, luându-i locul sindicatul. Tot în anul 1933, în luna 
august, am fost ales vicepreşedinte al Asociaţiei regionale din Cernăuţi, demnitate 
pe care am deţinut-o şase ani. 
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Ion Cemat, Elena Lazarovici, Milocul Dragomirnei, satul de lângă ,. cordun " 
(carte monografică), Botoşani, Editura Axa, 2006, 664 p. 

Impresionanta lucrare a autorilor Ion Cemat şi Elena Lazarovici este ce de a doua după cea 
intitulată 600 de ani de istorie ai satului Vama. Studii şi schiţe monografice, Iaşi, Editura PIM, 2002. Ea 
este împărţită în 1 2  capitole (1. Locuri şi oameni, Il. Despre urzirea Mănăstirii Dragomirna, 
III. Bucovina habsburgică, de la administraţia militară la autonomia administrativă (1774-1862), 
IV. Contribuţii la cunoaşterea fenomenului demografic în Bucovina şi în Mitocul Dragomirnei, 
V. Cultură şi conştiinţă naţională, VI. De la Imperiul habsburgic la România Mare, VII. Organizarea 
administrativă a satelor Dragomireşti şi Rusciori, VIII. Satul Mitocul Dragomirnei văzut ca 
unitate economică productivă, IX. Spiritualitatea populară. Forme de manifestare a spiritului 
popular, X. O perioadă istorică contestată ( 1947-1989), XI. Oameni de seamă din Mitocul 
Dragomimei, XII. Gânduri de viitor). Lucrarea se deschide cu un Cuvânt înainte scris de praf. univ. dr. 
Mihai Iacobescu, cunoscut cercetător şi pasionat de istoria Bucovinei şi are în partea finală o cuprinzătore 
Bibliografie, un Rezumat în limbile engleză, franceză şi germană şi un Indice de nume şi locuri. 

Aşa cum scrie şi prefaţatorul lucrării, domnul praf. univ. dr. Mihai lacobescu, această 
monografie este rodul unei îndelungi cercetări a izvoarelor edite şi inedite, multe dintre ele aflate în 
fondurile Arhivelor Naţionale Istorice - Filiala Suceava, datorată unei migăloase activităţi desfăşurate 
de d-na profesoară de istorie Elena Lazarovici (născută Cazac), fiică a satului Mitocul Dragomimei, 
care îşi aduce în felul acesta prinosul de recunoştinţă pentru localitatea natală şi de colegul ei de 
catedră, profesorul Ion Cemat. 

Din rândurile şi paginile acestei lucrări transpar pasiunea autorilor pentru subiectul tratat, 
preocuparea constantă pentru exhaustivitatea abordării, acribia demersului istoric şi conştiinţa faptului 
că paginile scrise se adresează contemporanilor, dar mai ales viitorimii. 

Dintre multele însemnări pe care le poate face un cititor Ia această lucrare consemnăm pe cea 
înscrisă Ia Argumente şi mărturisiri - parte a lucrării care aduce, în principal, mulţumirile autorilor 
celor ce, într-un fel sau altul, au contribuit la ivirea de sub tipar a acestei lucrări. Aici se motivează 
determinativul cuprins în titlu "satul de lângă cordun", autorii scriu că au procedat aşa: "pentru ca cei 
de astăzi şi mai ales cei de mâine să ştie să se ferească de a mai fi «detrunchiati», rupti din trupul ţării, 
trecuţi pe hărţi diferite, desfiintati, asimilaţi, numiti cu alte nume, umiliti şi «bucovinizati>>" (p. 13). 
Prin această precizare autorii ne dau cheia elaborării/citirii întregii lucrări, realizată după canoanele 
şcolii sociologice a lui Dimitrie Gusti. La capitolul 1. Locuri şi oameni, pagini admirabile sunt 
intitulate Exerciţii de geografie istorică. O chestiune importantă abordată de autori este aceea dacă 
satul a existat prin mănăstire sau dimpotrivă mănăstirea a existat prin sat? Concluzia care se impune 
în urma diverselor demersuri logice este aceea că "mănăstirea a existat prin sat şi nu invers" (p. 18) .  O 
altă aserţiune care ne reţine atenţia este aceea că localitatea Mitocul Dragomimei, compusă din satele 
Mitocu1 Dragomimei, Mitocaş şi Lipoveni, a gravitat mai tot timpul în jurul târgului, apoi a oraşului 
Suceava, mai întâi ca sat domnesc apoi, sub stăpânire austriacă, a fost piaţă de desfacere a produselor 
agricole şi de aprovizionare pentru cele industriale aduse de austrieci. După anul 1968, odată cu noua 
împărţire administrativă, Mitocul Dragomimei a devenit zonă de recrutare pentru industria oraşului, 
datorită navetismului, localitatea a devenit un fel de "sat dormitor" (p. 25). La subcapitolul 
1.2. Umaniza rea spaţiului din Podişul Dragomimei şi 1 .3. Epoca medievală. Ce spun documentele de 
cancelarie sunt aduse în atenţia cititorului diverse descoperiri arheologice care, coroborate cu 
documente medievale, atestă o continuitate de locuire în spaţiul aşezării Mitocul Dragomimei, încă 
din neolitic şi până în evul mediu, în vremea constituirii statelor medievale româneşti. Importante şi 
bine documentate sunt paginile despre întemeierea satelor, sau obştilor din nordul Moldovei, în 
legătură directă cu descălecătorii din Maramureş (p. 40-42). În acest capitol este adus în discuţie cel 
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mai vechi document care atestă existenţa satului Dragomireşti, considerat de autori ca fiind cel emis 
la 24 februarie 1 587, de Petru Vodă (Şchiopul), prin care aşezarea a fost dată lui Ilie Diac Crimcovici, 
înaintaşul celui ce a întemeiat mai târziu Mănăstirea Dragomima. Pentru o mai bună augmentare a 
demersului autorilor lucrării sunt aduse dovezi şi din domeniul toponimiei minore, în subcapitolul 
I .4. O istorie ne scrisă: toponimia minoră a satului Mitocul Dragomimei. 

În capitolul al doilea, Despre urzirea Mănăstirii Dragomima, interesant prin bogăţia de 
informaţii privitoare Ia Anastasie Crimca şi asociaţii săi, boierii Lupu şi Simion (sau Ionaşcu) Stroici. 
care au zidit Sfânta Mănăstire Dragomima, la începutul secolului al XVII-lea Ia puţină vreme de 
momentul în care Mihai Viteazul săvârşise prima unire a Ţărilor Române, incitante ni se par 
afirmaţiile autorilor din subcapitolul II. l .  Vocaţia construcţiei la români. Fără să ne propunem aici o 
dezbatere a punctului de vedere al autorilor, redărn pasajele care pot isca importante dezbateri : "Să fi 
avut noi, românii, vocaţia construcţiei în moştenirea genetică şi am pierdut-o? Am pierdut această 
vocaţie în mileniul migraţiei, când conştiinţa românească s-a nivelat cu cea a barbarilor? Cert este că 
timp de 1 000 de ani, societatea în mişcare de pe arealul românesc n-a produs decât bordeie din lemn 
şi lut, o ceramică funcţională, din care a dispărut orice urmă pentru estetic, iar ortodoxismul carpato
dunărean a ajutat la supravieţuire, fără să aibă timp şi pentru altceva" (p. 65) sau "nu aveam sate sau 
oraşe care să fi dăinuit sute de ani; se construia cel mult pentru o viaţă, nu pentru vieţi, aşa că povara 
construirii locuinţei o trăia fiecare generaţie. Nu avem o curte boierească, un sediu administrativ sau o 
curte domnească care să fi ajuns la noi altfel decât în ruine şi numai acolo unde s-a folosit piatra şi 
cărămidă" (p. 65-{)6). Considerând că Sf'anta Mănăstire Dragomima este cel de al treilea complex 
arhitectural şi artistic, după cele de la Curtea de Argeş şi Trei Ierarhi, autorii scriu că realizarea 
arhitectonică amintită "este o răzbunare pe secolele de neputinţă, de umilinţă şi uitare, o reacţie Ia o 
lungă perioadă de stagnare spirituală, o desprindere de cotidian spre o cufundare în lumină şi botez de 
foc" (p. 66). 

Important pentru economia lucrării pe care o prezentăm este subcapitolul II.2. Vlădica 
Anastasie Crimca. Acesta a urcat în ierarhia bisericească până la demnitatea de mitropolit al 
Moldovei, titlu pe care 1-a dobândit la 29 august 1 607 (a fost arhimandrit şi egumen la Galata, episcop 
de Rădăuţi, apoi episcop de Roman). Vlădica Anastasie Crimca a fost "împodobit cu toate darurile", 
"om cult, iubitor de carte şi, pe lângă toate, un eminent patriot" (p. 75), a fost în acelaşi timp un bun 
pictor, copist înzestrat, miniaturist de excepţie şi un deosebit portretist. Prin personalitatea complexă a 
lui Anastasie Crimca, în Moldova, secolul al XVII-lea începe "sub zodia culturii", susţin autorii 
lucrării. Totodată, vlădica Anastasie Crimca a fost primul din Moldova care a întemeiat o bisericuţă 
bolniţă, în anul 1602, care a fost primul spital din istoria acestei ţări . Mergând pe firul informaţiilor de 
arhivă, autorii afiJTilă că Anastasie Crimca a fost cel ce a construit un spital în Suceava, în anul 1 620 
(p. 78). Pentru înţelegerea evoluţiei Mănăstirii Dragomima şi a localităţii Milocul Dragomimei, 
lămuritoare sunt paginile cuprinse în subcapitolele II.3. Legăturile Mănăstirii Dragomirna cu vecinii 
de moşie şi ţăranii dependenţi şi Il.4. Obligaţiile ţăranilor din Dragomireşti şi Rusciori faţă de 
Mănăstirea Dragomirna, care sunt însoţite, ca de altfel fiecare capitol, de un important corpus de 
Note şi anexe. 

Capitolul al III-lea este pus sub moto-ul deprins dintr-un articol al periodicului "Patria", din 
29 aprilie 1 898, care spunea că: "ţara e inundată de patroni străini, muncitori străini, arendaşi străini. 
funcţionari străini, încât, fără exagerare, Bucovina face impresia unei colonii unde indigenii sunt cu 
desăvârşire sub ocrotirea acelora care au ocupat-o" (p. 1 1 1 ). În cadrul acestui capitol este prezentată, 
mai întâi, chestiunea: Acapararea Bucovinei şi impactul noii stăpâniri asupra societăţii patriarhale 
româneşti. Aici, incitante ni se par afirmaţia conform căreia "Spiritul românesc contemplativ, lăsător, 
înclinat spre petreceri şi voie bună, nestatornic, s-a întâlnit cu spiritul cazon, de ordine şi pas de front. 
de disciplină riguroasă, de respectare a ordinii şi legalităţii" (p. 1 1 7), cea de la p. 1 1 9, care spune că 
"Până la revoluţia de la 1 848-1 849, românii din Bucovina au continuat să rărnână ancorati în modul 
lor de viaţă ancestral, privind nedumeriţi ce li se întâmplă" şi, mai jos, "Clerul şi boieri mea 
românească ar fi trebuit să conducă pe români, să-i îndrume, să-i înveţe şi să-i ridice prin cultură la 
apărarea drepturilor, libertăţilor şi fiinţei naţionale. Cu regret trebuie să spunem că aceste categorii 
sociale nu au fost la înălţimea misiunii ce aveau sau pe care trebuiau să şi-o asume, din cau7.a slabei 
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pregătiri intelectuale". O altă secvenţă analitică este intitulată Revoluţie şi autonomie. Revendicările 
românilor din Bucovina în cadrul revoluţiei de la 1848-1849, care merge cu analiza fenomenelor 
istorice până Ia rezoluţia imperială din 26 august 1 86 1 ,  prin care se acordau Bucovinei stemă şi drapel 
şi la diploma imperială din 9 decembrie 1 862, prin care se recunoştea caracterul românesc al 
Bucovinei (p. 1 3 1 ). Ultimele pagini ale acestui capitol sunt intitulate Reforme şi legislaţie. Legea 
secularizării averilor mănăstireşti şi legi şcolare - în care importantă este demonstraţia privitoare la 

"
mitul habsburgic" care, afirmă autorii 

"
e lipsit de consistenţă şi că, în final, balanţa se înclină spre 

elementele negative" ale influenţei stăpânirii austriece în Bucovina, pe care, apoi, le enumeră (p. 1 37) 
- şi Mitocul Dragomimei, rezultatul unui amestec etnic: români moldoveni şi " ruşi" şi Oamenii de 
lângă noi: " ţiganii". 

Din capitolul al rv -lea, ne-au reţinut atenţia chestiunile abordate în subcapitolul 1 .  Sporul 
demografic, o constantă istorică. Etnic şi social în Milocul Dragomirnei, în care sunt analizate modul 
cum este reflectată evoluţia populaţiei de Ia recensământul "rusesc", din 1 772-1773 şi 1 774, când 
sunt înregistrate 1 23 "toată suma caselor", în rândul cărora se găseau: cei scutiţi de bir - "rufeturile" 

(67) -, 37 de scutelnici ai mănăstirii, 56 cu "salvogvardia înălţatului graf Rumianţev", 2 1  de ţigani, un 
dascăl, 3 popi, 2 nevolnici şi 3 femei sărace, la recensămintele austriece de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, când preocuparea autorităţilor austriece a fost aceea a scăderii forţate a numărului românilor 
şi de creştere a numărului celor ce se declarau ruteni - este semnificativ cazul săteanului Nicolae 
Burac (p. 1 6 1 )  -, până Ia fenomenele demografice contemporane, din perioada postdecembristă. 
Importante pentru înţelegerea fenomenelor demografice sunt şi chestiunile cuprinse în subcapitolele: 
2. Emigrări interromâneşti şi consolidarea elementului etnic românesc, 3. Colonizarea germanilor 
prilej pentru autori să constate, pe lângă amplele referinţe legate de chestiunea studiată, că în sate au 
fost aşezaţi "nemţi obişnuiţi sau pârâţi - [care] proveneau din sărăcimea germană aruncată prin 
Imperiu şi dirijată spre Bucovina ca spre o ţară a făgăduinţei" (p. 1 85) -, 4. Diversificarea peisajului 
etnic: venirea evreilor din Galiţia şi creşterea influenţei germane, 5. Monalitate şi sănătate, 6. Ruşii
lipoveni (ruşii de rit vechi). 

În capitolul al V-lea sunt abordate chestiunile privitoare Ia Cultură şi conştiinţă naţională, în 
care este prezentată 1 .  Şcoala şi învăţământul sătesc din Mitocul Dragomirnei între 1860-1918 - aici 
consemnăm faptul că prima şcoală a luat fiinţă în anul 1 860; subcapitolul 2. este dedicat Şcolii din 
Mitocul Dragomimei în perioada interbelică şi postbelică, cel de al treilea este intitulat Biserica şi 
slujitorilor ei şi ultimul subcapitol este intitulat Societăţi culturale şi cabinete de lectură. Societatea 

"Mitropolit Silvestru " şi Cabinetul de lectură "Aurora " în Mitocul Dragomimei. 
Capitolul al VI-lea începe cu o prezentare a evenimentelor din anii 19 14- 1 9 1 8, intitulată 

Locuitorii din Mitocul Dragomimei în vâltoarea Primului Război Mondial. Aici, autorii arată, printre 
altele cum, în anii primei conflagraţii mondiale, românii au suferit prigoana poliţiei imperiale, "care 
vedea în fiecare român, indiferent de condiţia lui socială, un iredentist, un duşman al monarhiei 
bicefale" (p. 335-336). Totodată, importante sunt relatările din presa vremii despre participarea 
locuitorilor din Mitocul Dragomimei la bătăliile din acest război ,  modul în care conflagraţia mondială 
avea repercusiuni directe asupra sătenilor din aceeaşi localitate - documentele consemnează că 91 de 
locuitori din această localitate au căzut pe fronturile de luptă (p.334). În subcapitolul VI.2. Câteva 
consideraţii asupra evenimentelor politice din perioada interbelică şi implicaţiile acestora asupra 
locuitorilor din Mitocul Dragomirnei, autorii realizează o analiză pertinentă a principalelor 
evenimente ale epocii, dar adaugă: "Dictatura lui Carol al II-lea a fost o dictatură de uniforme. de 
paradă cu galoane, cu echipaje luxoase şi ţărani din evul mediu, cu oameni politici daţi Ia fund, 
bucuroşi că scăpaseră de răspundere, cu o mişcare legionară care n-a putut fi subordonată, dar şi 
incapabilă să conducă, să furnizeze stabilitate şi siguranţă. Regimul şi societatea care valsau pe 
malurile Dâmboviţei erau vulnerabile şi condamnate să poarte stigmatul laşităţii deşi istoria le absolvă 
de vina de a fi asistat pasive Ia dezmembrarea ţării, în anul tragic 1 940" (p. 347-348). Consecinţă 
directă a evenimentelor istorice din 1940-1944, instaurarea comunismului în România a avut efectele 
sale directe şi asupra locuitorilor Dragomimei. Autorii lucrării realizează, pe baza documentelor de 
epocă şi din interviurile de istorie orală, o foarte bună frescă social-politică a localităţii. Sunt 
surprinse în aceste pagini: venirea comuniştilor Ia putere, în martie 1 945, crearea partidului unic, prin 
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unirea dintre comunişti şi social-democraţi, veleitarismul unor oameni politici ai vremii, efectele 
secetei din 1946, ajutoarele primite din partea SUA, propaganda pro-sovietică a organelor 
administrative ale vremii, procesele sociale care aveau sa. ducă la colectivizare etc. Aceeaşi analiză o 
regăsim şi în subcapitolul VI.3. Orientări şi panide politice în Mitocul Dragomimei, care priveşte 
participarea la viaţa politică a ţării a locuitorilor din localitatea bucovineană. Importante ni se par 
rândurile dedicate rezistenţei anticomuniste, deportaţilor în Băr!!.gan sau celor de Ia Canal. 

În capitolul al VII-lea este prezentată Organizarea administrativă a satelor Dragomireşti şi 
Rusciori. La acest capitol, deosebit de importantă ni se pare, dincolo de substanţa analizei istorice, 
documentul analizat pe mai multe pagini (p. 39 1-394), codul penal, aplicat din 1790 şi în Bucovina, 
pe care, în extras, autorii I-ar fi putut anexa capitolului. 

Capitolul VIII, intitulat Satul Milocul Dragomimei văzut ca unitate economică productivă, se 
constituie într-o analiză pertinentă a fenomenelor de modernizare economică pe care stăpânirea 
austriacă le-a întreprins în Bucovina în perioada celor 1 44  de ani. Cu această ocazie, autorii pun la 
îndoială unele clişee istoriografice cu privire la înapoierea economică a provinciei pe care au lut-o în 
stăpânire austriecii în 1 774/1775, critică pe aceia care se alătură "corului" istoricilor care-i consideră 
pe moldoveni drept "leneşi, mincinoşi şi obraznici" (p. 422) pentru a justifica opera de civil izare a 
stăpânilor austrieci ai Bucovinei. În mod pertinent, în lucrare se subliniază că nu trebuie preamărită 

"înţelepciunea" şi ,.blândeţea" stăpânirii austriece din Bucovina, politica sa de dezvoltare a 
agriculturii provinciei pentru că, în Europa revoluţiei industriale, dezvoltarea acestei ramuri a 
economiei era necesară pentru că oraşele trebuiau hrănite. Pe de altă parte, succesele în acest domeniu 
ale stăpânirii austriece nu trebuie absolutizate, din moment ce, cel puţin în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, trecerea "cordunului", "la agoniseală" în Moldova. apoi în România era un fenomen 
frecvent. Pe firul acestei explicaţii se subliniază, mai încolo, faptul că: ,.Parte din rezultatele acestei 
puneri în exploatare a bogăţiilor solului şi subsol ului a influenţat pozitiv şi viaţa satelor româneşti, în 
sensul că s-au folosit unelte mai bune şi tehnici noi de cultivare a pământului" (p. 423). 

În această monografie sunt importante informaţii despre introducerea unor culturi noi în 
Bucovina, în timpul stăpânirii austriece, sunt prezentate măsurile luate de statul austriac pentru 
susţinerea ţăranilor pentru creşterea unor rase valoroase de animale, sau introducerea în livezile din 
Bucovina a unor noi soiuri, mai productive, de pomi fructiferi. O menţiune specială se cuvine să 
facem pentru paginile dedicate diversificării economiei din Bucovina - prin prelucrarea produselor 
agro-zootehnice - şi înfiinţării hergheliilor, din care una a funcţionat Ia Mitocul Dragomimei. În 
subcapitolul Încercări de rezolvare a problemei agrare. Aplicarea reformei agrare din 1921 şi a celei 
din 1945 în Mitocul Dragomimei, evidenţiem analiza dedicată emigrărilor în America a ţăranilor din 
Bucovina, de Ia începutul secolului al XX-lea, precum şi prezentarea reformei agrare din Bucovina, 
principala operă a "glasiştilor". Aici, pentru a sublinia neregulile aplicării reformei agrare din 1 9 1 8-
1921,  autorii scriu următoarele: "Căruţa administraţiei româneşti s-a mişcat dintotdeauna cu greutate, 
cu poticneli şi opinteli şi chiar atunci când se impunea să meargă ca pe roate [ .. .  ] s-a impotmolit sub 
propria-i greutate şi nu răspundea nici la «biciul» venit de la centru" (p. 433). În acest context, sunt 
prezentate şi preocupările autorităţilor române de atunci, de românizare sau reromânizare a provinciei, 
folosindu-se de reforma agrară. La acelaşi capitol importante sunt şi cele scrise despre aşezarea 
refugiaţilor din Cadrilater, la Mitocul Dragomimei, despre legătura dintre colonizarea refugiatilor din 
Cadrilater şi nemţii plecaţi în Reich, în 1940 şi despre suprapunerea reformei din 1945 pe urmările 
celei din 192 1 .  

Fără să detaliem, reliefăm importantele informaţii istorice ş i  culturale pe care l e  regăsim în 
capitolul al IX-lea, intitulat Spiritualitatea populară. Forme de manifestare a spiritului popular. 
Autorii lucrării pe care o prezentăm scriu pagini deosebite despre: casa şi dependinţele locuitorilor din 
Mitocul Dragomirnei, portul popular, datini şi obiceiuri, manifestări laice şi religioase şi mişcarea 
cultural artistică. 

Capitolul X. O perioadă istorică contestată ( 1947-1989) ne-a reţinut atenţia prin importanţa 
temei enunţate în titlu şi pentru a vedea modul în care autorii coroborează informaţia istorică din 
capitolele anterioare cu cea din acest capitol. Exceptând cele scrise la începutul subcapitolul 1 .  
. .  Colectiva " din Mitocul Dragomirnei, pret de  aproape două pagini, unde interpretarea evenimentelor 
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istorice este asumată în mod personal şi realizată la imperativ, analiza evenimentelor istorice, din 
perioada 1 944--1989, se dovedeşte a fi una pertinentă. Ea surprinde fenomenele cele mai importante 
ale colectivizării în comuna Mitocul Dragomimei, care a trecut prin etapa întovărăşirilor, apoi cea a 
cotelor obligatorii, introduse în anul 1950, desfiinţate în 1957 - pentru a preîntâmpina eventualele 
răzmeriţe ţărăneşti - înlocuite, din anul 1962, cu contractele obligatorii, înscrierile forţate la 

"colectivă", din iarna lui 1 961/1962 etc. În cel de-al doilea subcapitol, intitulat sugestiv Să lăsăm 
statistica să vorbească, se susţine în mod argumentat ideea că, în ciuda sistemului politic şi ideologic, 
agricultura românească şi cea din Milocul Dragomimei a cunoscut, în timpul comunismului, 
importante progrese de la cultura plantelor şi până Ia creşterea animalelor. Cu toate acestea, autorii nu 
pot să nu surprindă principalul paradox al acelor vremuri. C.A.P.-ul deţinea o importantă bază tehnică 
şi materială, avea resursele umane necesare, dar obţinea recolte mici şi avea vite puţine, în comparaţie 
cu recoltele obţinute şi animalele deţinute de cooperatori pe loturile în folosinţă, sau în gospodăria 
individuală a ţăranilor necooperativizaţi (p. 556). 

Ultimele capitole sunt XI. Oameni de seamă din Mitocul Dragomimei şi XII. Gânduri de 
viitor. Acestea întregesc imaginea de monografie realizată după tipicul şcolii sociologice a lui D. Gusti. 

Privită în ansamblul ei, lucrarea lui Ion Cemat şi Elena Lazarovici este bine realizată şi 
echilibrată. Surprinde în mod deosebit prin cantitatea şi diversitatea impresionantă a informaţiilor 
inedite, culese din arhive, precum şi preocuparea constantă de integrarea evenimentelor de istorie 
locală în istoria provinciei (ducatului) sau a ţării. Din această perspectivă, lucrarea amintită se înscrie 
cu succes între monografiile deosebite ale Iocalităţilor din Bucovina istorică, care contribuie la 
potenţarea identităţii locale şi a conştiinţei unicităţii unei comunităţi definitorii pentru acest spaţiu al 
septentrionului românesc. În această lucrare, toţi cei interesaţi vor găsi informaţii istorice deosebit de 
interesante, înglobate într-o viziune izvorâtă din trăirea cu acurateţe a sentimentului identitar 
românesc, deschis în multe cazuri spre toleranţă şi o anumită înţelegere a alterităţii. Lucrarea celor doi 
bucovineni, profesori de istorie în Vama are, poate, prea mult pretenţia privirii întregului prin prisma 
părţii. Această viziune are însă şi unele dezavantaje, unele dintre ele subliniate de noi mai sus. La 
acestea mai trebuie să mai adăugăm şi necesitatea inserării, la o viitoare reeditare, a unui capitol 
despre graiul locuitorilor din Mitoc, despre interferenţele culturale şi, de ce nu, cele lingvistice -
limba vorbită privită ca depozitar al istoriei trăite de cei ce locuiesc în aceeaşi localitate. În acelaşi 
timp, pentru înţelegerea unor termeni arhaici, sau mai puţin uzitaţi azi, se impune realizarea unui 
glosar. 

Marian Olaru 

S. FI. Marian, Istoria literaturii române din Bucovina. Ediţie îngrijită şi prefaţată de 
Nicolae Cârlan, Suceava, Fundaţia Culturală ,J.,eca Morariu", 2007, 80 p. 

În colecţiile Fundaţiei Culturale "Leca Morariu", se găseşte şi un manuscris al lui S. FI. Marian, 
pe care acesta 1-a donat preotului Constantin Morariu, tatăl lui Leca, la I l  noiembrie 1 891 . ,.Notiţele" 

ar fi trebuit să stea la baza unei lucrări despre Starea literăturei române din Bucovina, pe care Marian 
o concepuse înainte cu două decenii ( 187 1 ,  anul în care îşi începe studiile universitare în teologie, la 
Cernăuţi), abandonând-o ulterior în favoarea vastelor sale cercetări folclorice şi etnografice. 

Proiectul lui S. A. Marian a fost menţionat prima dată de Leca Morariu într-un articol din 
1 923, apărut în "Revista istorică". Jumătate de secol mai târziu, Mircea Fotea, în monografia sa S. FI. 
Marian, folclorist şi etnograf ( 1978) aminteşte şi el de aceste meteorice preocupări ale lui Marian. 
Textul dedicat de S. FI. Marian începuturilor literaturii şi culturii bucovinene a fost făcut cunoscut 
unui public mai larg atunci când a apărut, în serial, între 27 noiembrie 1997 şi 1 3  aprilie 2002, la 
rubrica de Literatură-Artă, a cotidianului ,.Crai nou", rubrică îngrijită de Doina Cemica. 

Considerându-1 ,.(totuşi) semnificativ şi important atât pentru configuraţia omului de ştiinţă 
care va fi S. FI. Marian, cât şi pentru istori(ografi)a literaturii şi culturii române din Bucovina celui 
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de-al treilea pătrar al veacului al XIX-lea
"

, criticul literar Nicolae Cârlan editează documentul de 44 
de file şi realizează, în prefaţa volumului, intitulată Un manuscris necunoscut din creaţia lui S. FI. 
Marian (p. 5-16), un detaliat istoric al manuscrisului, al împrejurărilor şi al intenţiilor cu care i-a fost 
oferit de autor preotului Constantin Morariu. 

Lucrarea este precedată de un Prospect, intitulat Istoria literăturei române din Bucovina (titlu 
preferat de îngrijitorul ediţiei pentru întreg volumul) şi a fost gândilă de autor pe o structură tripartită: 
Partea 1. Starea literăturei române în Bucovina de la anul 1777-1848, Partea II. Literaţii din 
răstimpul de la anul 1 777-1848; Partea 111. Starea literăturei române în Bucovina de la anul 1848 
încoace. Ocupându-se de ,,recuperarea editorială" a textului de la 1871  al lui Marian, până la urmă 
"un crochiu . . .  nu lipsit de stângăcii şi lacune (mai mult sau mai puţin inerente) atât în planul 
concepţiei, cât şi în acela al expresiei", Nicolae Cârlan îi provoacă pe cititori (şi pe confraţii săi) să 
dea şi un răspuns la întrebarea dacă manuscrisul "rămâne o simplă piesă de arhivă, bună de menţionat 
de către bibliografi, ori mai comportă şi alte valenţe, de natură să suscite interesul cercetătorilor în 
materie de istori(ologi)e literară şi culturală?" 

Editorul semnalează caracterul de pionierat al demersului lui S. FI. Marian, remarcând însă că, 
dacă atenţia lui Marian este atrasă de scriitori ca Ambrozie Dimitroviţă, Constantin Hurmuzachi, 
lsidor Vorobchievici, Ştefan Nosievici, lraclie Porumbescu, Teodor Racoce, surprinzătoare apare 
absenţa lui Dimitrie Petrino şi Vasile Bumbac, ca şi menţionarea "Foii Societăţii" numai ca sursă 
bibliografică. O posibilă observaţie ar fi că proiectul lui Marian prefigura o stare a culturii la acea dată 
şi mai puţin a literaturii din Bucovina. 

Volumul respectă ad litteram textul autorului, nu s-a operat actualizarea fonetică, lexicală sau 
cea ortografică "pentru a lăsa şi cititorului satisfacţia unei lecturi punctate de forme şi formule 
arhaice, [ . . . ] spre a-i procura şi mai direct deliciul contactului cu epoca" în care S. FI . Marian redacta 
această lucrare, rămasă în stadiul de proiect. 

Apariţia volumului în acest an marchează atât aniversarea a 1 60  de ani de la naşterea lui S. FI. 
Mari an, la 1 sept. 1 84 7, cât şi centenarul morţii sale, în aprilie 1 907. 

Elena Pascaniuc 

Scrisori către Leca Morariu. Ediţie îngrijită de Eugen Dimitriu, Prefaţă şi note de 
Emil Satco, redactor, Alis Niculică. Voi. 1, Suceava, Fundaţia Culturală 
,,Leca Morariu", Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 2006, 3 12 p. ;  voi. II, 
2007, 304 p., note, Alis Niculică. 

În Bucovina, familia Morărenilor - în care a venit pe lume, la 25 iulie 1 888,· şi Alexandru 
(Leca) Morariu, ca al cincilea copil al preotului Constantin şi al Elenei -, se numără între cele câteva 
familii ale aristocratiei spirituale prin care această parte a lumii româneşti s-a afirmat de-a lungul 
timpului. 

Valorificarea moştenirii culturale a Morărenilor, mai ales în ultimul deceniu, este scopul 
principal al Fundaţiei Culturale "Leca Morariu" din Suceava. Cu sprijinul şi sub egida fundatiei, au 
apărut, până acum, ,lucrările: C. Morariu, Cursul vieţii mele. Memorii, volum îngrijit de prof. univ. 
Mihai lacobescu; Liviu Papuc, Leca Morariu. Studiu nwnografic (2004), volumele lui Leca Morariu, 
Pe urmele lui Creangă, Drumuri cirebire, Hoinar, Viaţă, Eminescu. Note pentru o nwnografie, ediţii 
îngriji te de Liviu Papuc; Mircea Grigoroviţă, Victor Morariu. Monografie. 

În seria Restituiri. Leca Morariu au apărut recent două volume de Scrisori către Leca Morariu, 
într-o ediţie îngrijită de Eugen Dimitriu, cu prefaţă şi note de Emil Satco. 

În Cuvântul înainte la primul volum de Scrisori către Leca Morariu, - unul dintre ultimele 
articole semnate de regretatul cercetator sucevean Emil Satco, acesta face afinnatia eli .. Leca Morariu 
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s-a implicat, cu toata. fiinţa, în viaţa culturala. a Bucovinei, aproape neexistând segment al acesteia în 
care prezenţa sa sa. nu fie semnalat!!.". 

Când profesorul universitar Leca Morariu a p!l.r!l.sit Cem!l.uţiul, în 1944, sub presiunea invaziei 
militare sovietice, a reuşit sa. ia cu sine, în exilul silit la Rîmnicu Vîlcea, corespondenţa şi biblioteca 
de 6 000 de volume. În cei 20 de ani de refugiu, corespondenţa lui s-a îmbog!l.ţit. Dupa. moartea sa, în 
1 963, soţia lui, Octavia Lupu-Morariu a revenit la Suceava, însoţit!!. de "zestrea spirituala." (lucrari de 
patrimoniu, carte rara., colecţia de note muzicale, colecţia de fotografii, instrumente muzicale, picturi) 
şi de osemintele lui Leca Morariu. Cea mai mare parte a moştenirii a donat-o atunci Bibliotecii 
Regionale Suceava; de acolo a fost mutata., în spaţii mai largi, la Muzeul Regional (azi, Complexul 
Muzeal Bucovina). 

Octavia Lupu-Morariu a p!l.strat corespondenţa şi manuscrisele soţului, dar a acceptat sa. le 
ofere spre documentare prof. Petru Froicu şi lui Eugen Dimitriu. Acesta din urmă a dactilografiat 
miile de scrisori în mai multe volume. 

În anul 2006, a ap!l.rut primul din cele trei volume de corespondenţa. proiectate sa. fie editate. 
Acesta cuprinde 448 de scrisori c!l.tre Leca Morariu, dispuse în ordinea alfabetică a expeditorilor, de 
la A la J. Îi reg!l.sim aici pe: Artur Gorovei (cu 48 de scrisori între 1925 şi 195 1 ), Tiberiu Crudu (58 de 
scrisori, între 1924 şi 1952), Dimitrie Cioloca, coleg din vremea studenţiei la Cernăuţi, cu 26 de 
scrisori între 1 948 şi 1 963, C.D. Fortunescu, cu 3 1  de scrisori între 1940 şi 1962, Petru Iroaie, fostul 
student şi asistent al său la Catedra de literatura. şi folclor, cu 1 5  scrisori, trimise între 1940 şi 1943, pe 
George Breazul cu 9 scrisori ( 1953-1957), G. Bogdan-Duic!l., cu 27 de scrisori expediate între 1921 şi 
1 943, Teodor Balan, cu 10 scrisori datând din anii 1944-1950, Aurelia Cionca, cu 1 6  scrisori 
expediate între 1952 şi 1962. 

Al doilea volum reuneşte expeditori de la litera K la P: G. T. Kirileanu, cu 60 de scrisori şi 
c!l.rţi poştale expediate între 1 925 şi 1960, C-tin Loghin, cu 19 cărţi poştale şi scrisori dintre anii 1944 
şi 1960, Vasile Loichiţă, cu 38 de scrisori datate între 1 9 1 5  şi 1958, Liviu Marian, cu 25 de scrisori, 
dintre anii 1 927 şi 1942, istoricul literar D. Mur!l.raşu, cu 6 scrisori, 1961-1963, Ion Muşlea, cu o c.p. 
din 1 950, Ion Nandriş, 3 c.p. de pe front şi 5 scrisori, 1 9 1 5-1954, Octavian Nandriş, două scrisori de 
la Paris, 1 942-1943, Dimitrie Onciul, 1 8  c.p., 19 17-1922, Teodor Onciulescu, 4 scrisori din Italia, 
1941-1946, Tache Papahagi, 8 scrisori, 1941 şi 1963, profesorul şi publicistul Ştefan Pavelescu, 
8 scrisori, între 1940 şi 1 963, 6 scrisori de la Perpessicius, 1932-1960, o lungă scrisoare a lui Cezar 
Petrescu, din 1934. 

Scrisorile, "oglindă a epocii", stau mărturie pentru felul în care era apreciat L. Morariu ca om, 
dar şi pentru cât şi cum îi era de cunoscută şi apreciată activitatea de personalităţi ale vieţii literare şi 
ale intelectualit!l.ţii româneşti şi stra.ine. 

Selecţia scrisorilor prezente în volumele de faţă îi aparţine muzeografului şi scriitorului 
sucevean Eugen Dimitriu, "care a trudit mult, descifrând, ordonând şi transcriind numai acele epistole 
care i s-au p!l.rut ca. încorporează în ele informaţii demne de luat în considerare". 

Munca lui şi rezultatele ei, concretizate în cele trei volume de corespondenţă Leca Morariu - al 
treilea este preconizat să apară în luna iulie -, este astfel apreciată în prefaţ!l. de Emil Satco: 

"Întreprinderea domniei sale este o contribuţie valoroas!!. la cunoaşterea nu numai a vieţii şi activit!l.ţii 
lui Leca Morariu, ci şi a unei perioade din istoria literara. a Bucovinei, istorie care, credem, se va scrie 
cândva, făr!l. incriminatul complex provincial. Cititorii sau cercetatorii care vor avea curiozitatea şi, 
mai ales, r!l.bdarea de a parcurge cuprinsul acestei cărţi, vor descoperi parfumul unei epoci trecute, 
preocupa.rile unor scriitori, istorici şi critici literari, folclorişti, filologi, critici de artă, muzicieni, 
publicişti [ . . .  ], completându-şi, astfel, imaginea despre personalitatea lui Leca Morariu care a fost, 
contrar a ceea ce mai cred unii, un personaj de marca. al culturii româneşti din Bucovina. Mai mult, 
epistolele de faţă poartă în ele portretele spirituale ale autorilor, care ni se dezvăluie cu marinimie, 
prinzând contur în mintea şi în închipuirea noastră." (p. 3) 

Elena Pascaniuc 
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Ionel Dârdală, Istoria Câmpulungului Moldovenesc din cele mai vechi timpuri 
până la Marea Unire, Câmpulung Moldovenesc, Editura Fundaţiei Culturale 

"Alexandru Bogza", 2006, 170 p. + 34 planşe cu fotografii. 

De istoricul ţinutului Câmpulung, regiune geografică distinctă a Moldovei, cu o dezvoltare 
istorică proprie, s-au ocupat, în treacăt sau fragmentar, atât cronicari cât şi istorici modemi - Dimitrie 
Cantemir, Eudoxiu Hurmuzachi, Iorgu G. Toma, Simion Florea Marian, N. Iorga, C.C. Giurescu, 
P.P. Panaitescu şi alţii. Cu mai multă stăruinţă asupra trecutului acestui colţ de ţară s-au ocupat 
T.V. Ştefanelli (Istoricul luptei pentru drept în ţinutul Câmpulungului Moldovenesc, discurs de 
recepţie la Academia Română, Bucureşti, Socecu, 191 1 ;  Documente din vechiul Ocol al 
Câmpulungului Moldovenesc, Bucureşti, Socec & Sfetea; Wien, Gerold; Leipzig, Harrassowitz, 
19 15), Teodor Balan (Răscoala ţăranilor din Ocolul Câmpulungului Moldovenesc din anul 1805. 
Cernăuţi, Ostaşul Român, 1923; Din istoricul Câmpulungului Moldovenesc, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1 960) şi, mai recent, Graţian Jucan (Câmpulungul Moldovenesc. Schiţă istorico-culturală, 
Câmpulung Moldovenesc, Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza", 2006). 

În 2006, la 595 de ani de atestare documentară a Câmpulungului Moldovenesc, vede lumina 
tiparului şi intră în circuitul istoric firesc şi meritat - după ce numeroasele încercări ale autorului au 
eşuat în faţa cenzurii comuniste, aşteptarea prelungindu-se aproape patru decenii - valoroasa lucrare 
semnată de Ionel Dârdală, Istoria Câmpulungului Moldovenesc. 

Profesorul Ionel Dârdală ( 1 9 16--1994), originar din ţinutul Vrancei, şi-a desfăşurat activitatea, 
începând din 1946, la Câmpulung Moldovenesc, oraş al cărui fiu adoptiv devine pentru totdeauna. 
Aici a fost profesor la Liceul "Dragoş-Vodă" şi la Şcoala Medie Tehnică de Construcţii Civile şi 
Industriale ( 1 948-1977). Pasionat de cercetarea riguroasă şi miglUoasă a istoriei locurilor bucovinene, 
profesorul Ionel Dârdală scotoceşte arhivele şi bibliotecile şi publică, în reviste de specialitate, despre 
obiceiuri şi tradiţii din Bucovina şi, în special, din ţinutul vechiului Ocol al Câmpulungului, despre 
aspecte din istoria zbuciumată a bucovinenilor. Studiile sale, scrise într-un elevat stil ştiinţific, aduc 
multe informaţii inedite, unele necunoscute publicului cititor. 

Cartea a văzut lumina tiparului cu sprijinul municipalităţii din Câmpulung Moldovenesc, 
datorită lui Mihai Burduja, care a obţinut manuscrisul de la rudele autorului, şi poetului Horaţiu 
Stamatin. 

Monografia debutează cu Introducere (p. 7-8), în care autorul îşi motivează interesul pentru 
istoria Câmpulungului, urmată de Câteva coordonate geografice ale ţinutului Câmpulungului, situat 
în nord-vestul Moldovei, la hotar cu Transilvania şi Maramureşul (p. 9-12). 

Capitolul De la obârşie la Evul Mediu (p. 13-16) prezintă descoperirile arheologice - topoare 
de silex, megalitul gravat de la Gura Haiti, ruine, monede etc. -, inscripţia criptică din Psaltirea 
Şcheiană, toate dovezi care atestă istoria multi milenară a populaţiei acestui ţinut. 

Un istoric al Ţării Câmpulungului - "ţară", o mică formaţiune poli tico-statală formată prin unirea 
obştilor săteşti, cu centrul politic şi administrativ la Câmpulung, ce a luat fiinţă cu mult înainte de 
întemeierea Principatului Moldovei ca stat de sine stătător, sau chiar de pe la anul 1000 (N. Iorga) -, este 
prezentat în capitolul Câmpulungul medieval. Ţara Câmpulungului sau Voievodatul (p. 17-22). Ţara 
Câmpulungului a existat timp de câteva secole ca o mică formaţiune statală bine organizată politic şi 
militar. După întemeierea Principatului Moldovei (1 359) şi-a încetat existenţa în vechea formă de 
organizare dar s-a dezvoltat sub noile structuri administrative, păstrându-şi trăsăturile specifice. 

Ocolul liber al Câmpulungului - "un fel de republică", "cu legi şi judecători proprii" (Dimitrie 
Cantemir) - s-a constituit din partea rămasă necotropită de boieri şi mănăstiri. La începutul secolului 
al XVIII-lea cuprindea 13 sate, împrăştiate datorită zonei muntoase: Câmpulung, Sadova, Pojorâta, 
Fundu Moldovei - pe valea râului Moldova; Vatra Domei, Doma Candreni, Doma - pe Giumalău şi 
pe valea Domei ; Ciocăneşti, Iacobeni, Păltiniş, Şarul Domei, Holda, Crucea - pe valea Bistriţei. Cu 
timpul. populaţia a crescut numeric, satele au roit şi au dat naştere la aşezări noi: Breaza, Breaza de 
Sus, Botuş, Botuşel, Moldoviţa, Doma Arini etc. Aspecte din istoria acestei forme de organizare, 
Ocolul Câmpulungului, sunt tratate în capitolul cu acelaşi titlu, care are ca subcapitole: Viaţa social-
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economică (p. 23-34) - populaţia, proprietatea obştească, proprietatea individuală, meşteşugurile şi 
comerţul, ocupaţiile, dările către visteria ţării, privilegiile; Cârmuirea (p. 35-40) - cuprins în Ţinutul 
Sucevei, Ocolul Câmpulungului s-a bucurat de o anumită autonomie faţă de domnia ţării, fiind 
cârmuit de un Sfat obştesc (ales dintre oamenii mai înstăriţi şi cu autoritate, care se bucurau de 
încrederea şi respectul locuitorilor), ce avea în frunte vomici domneşti, numiţi de domnie din rândul 
boierimii moldovene. Sfatul avea atribuţii politico-administrative, fiscale, judecătoreşti, militare şi 
diplomatice, de pază a hotarului ; Justiţia (p. 41-49) - în Ocol, justiţia s-a îndeplinit prin obşte, a avut 
un caracter popular, a fost mai înţeleaptă decât cea a boierilor şi mai puţin costisitoare; Cultura 
(p. 50-5 1 ) - ţăranii mai avuţi îşi trimiteau copii la învăţlltură la şcolile mănăstireşti, la şcoala publică 
elementară (înfiinţată de Grigore III Ghica la Câmpulung, în 1 766); arhitectura construcţiilor, portul 
popular, cusâturi şi ţesâturi, ouă încondeiate etc. ;  Domeniul mănăstiresc (p. 52--60) - prin înzestrări şi 
donaţii, mănllstirile au intrat în posesia unor întinse moşii din Ţara Câmpulungului pe care le-au 
administrat în scopuri proprii, devenind adevărate centre economice de apărare, de artă şi cultură. 

Ţinutul Câmpulungului sub stăpânirea austriacă (p. 61--65) este capitolul care tratează, în 
subcapitole, evoluţia acestei regiuni după înglobarea ei, împreună cu tot nord-vestul Moldovei, de 
către Imperiul Austriac, în 1 775: Dezvoltarea industrială (p. 67-8 1 ) - bogăţiile naturale existente şi 
condiţiile favorabile de exploatare au dus la dezvoltarea unei puternice industrii forestiere, a 
mineritului, a industriei alimentare (morărit, fabrici de bere) şi a materialelor de construcţii (fabrici de 
var, cărămidă etc.); dezvoltarea agricolă a ţinutului, strâns legată de cea a Bucovinei, este tratată în 
subcapitolul Ameliorarea raselor de vite. Cultura cartofului (p. 82-87); Organizarea vânătorii şi 
pescuitului (p. 88-93) - ocupaţii străvechi ale populaţiei, dezvoltate pe existenţa unui vânat numeros 
şi diversificat şi a cantităţilor mari de peşte din apele de munte şi iazuri, satistăceau necesităţile de 
hrană ale locuitorilor; Comerţul (p. 94--98) - intern şi extern a luat o amploare nemaiîntâlnită ca 
urmare a creşterii producţiei industriale şi animaliere; târgurile săptămânale şi iarmaroacele de peste 
an; monedele existente în circulaţie; produsele din ţinut s-au vândut în Moldova şi apoi în România, 
în sudul Rusiei, în ţările din vestul Europei, în Orient; apele minerale erau exportate în oraşele din 
Galiţia; Creditul (p. 99-102) - monedele în circulaţie; cămătari; băncile de stat şi particulare - Casa 
de Economie din Cernăuţi, Creditul Funciar, Banca Ipotecară, Banca de Comerţ şi altele - cu filialele 
acestora deschise la Câmpulung Moldovenesc; credite, dobânzi; Modernizarea transporturilor şi 
comunicaţiilor (p. 103-1 1 1) - în scopul punerii în valoare a bogăţiilor naturale ale ţinutului, administraţia 
austriacă a reconstruit drumurile vechi, a creat altele noi, a construit poduri peste ape, a modernizat 
plutăritul prin amenajarea cursurilor principalelor râuri, a introdus căile feroviare de transport şi 
mijloace rapide de transmitere a ştirilor la distanţă; Băile Vatra Domei. Turism (p. 1 1 2-1 17) -
prezint!\ un istoric al dezvoltării, datorită prezenţei în zonă a izvoarelor de apă minerală cu proprietăţi 
curative, a staţiunii Vatra Domei; editarea de manuale de călătorie, ghiduri ilustrate, marcarea 
traseelor turistice, clllăuze; Cultura şi învăţământul (p. 1 1 8-128) - înfiinţarea şcolilor elementare în 
centrele miniere şi metalurgice; şcolile trivium; şcoli primare publice, şcoli particulare, şcoli 
secundare; constituirea "Reuniunii învăţătorilor români din judeţul Câmpulung" care a desfăşurat o 
intensă activitate pe tărâm profesional şi pe cel al promovării sentimentului românesc; dezvoltarea 
unei intelectualităţi locale (T.V. Ştefanelli, Iorgu Toma, Ilie Veslovschi) ;  presa (revista cultural
politică "Buciumul", "Tribuna învăţătorilor", "Revista Bucovinei"); dezvoltarea unei literaturi 
modeste (poeţii, câmpulungeni prin adopţie, Gavril Roticll, Severin Beuca Costineanu, Vasile Huţan, 
Nicu Dracea); teatrul şi muzica; conferinţe cu teme de istorie naţională şi ştiinţe susţinute de mari 
personalităţi de cultură, printre care Sextil Puşcariu, Ion Nistor, Mihail Sadoveanu); Starea ţărănimii 
(p. 129-1 35) - la scurt!\ vreme după anexarea părţii de nord-vest a Moldovei, ţăranii şi-au pierdut 
drepturile şi privilegiile lor seculare: au fost privaţi de a dispune liber, în devălmăşie, de păduri , 
fâneţe şi pă.şuni, de vânatul codrilor şi pescuit, li s-a furat şi istorica libertate, fiind transformaţi în 
iobagi ai statului şi obligaţi la muncii gratuit!\, la dijme, goştină şi la o fiscalitate nouă impusă de 
împărliţie. 

Mişcarea social-naţională (p. 136-147) - în tot timpul cât a trăit sub stăpânirea austriacă, 
populaţia Câmpulungului nu a încetat să se simtă alături de întreaga naţiune şi să lupte pentru 
dezrobire; într-o primă etapă, împotrivirea s-a manifestat prin emigrări, haiducie şi răscoale ţărăneşti 
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de proporţii restrânse; a urmat refuzul de a se înrola în armata voluntară pe care Comandamentul 
militar austriac din Liov a încercat să o organizeze împotriva armatei revoluţionare maghiare 
comandată de generalul Bem; după revoluţia de Ia 1848, în apărarea drepturilor social-politice şi 
naţionale ale câmpulungenilor s-au ridicat Eudoxiu Hurmuzachi şi Alexandru Băncescul, cu studii de 
drept Ia Viena, notar public în Cârnpulung; participarea cârnpulungenilor Ia Primul Război Mondial 
(înrolări, conspiraţii, sabotaje); Marea Unire din 1 928, când Câmpulungul - căruia politica de 
deznaţionalizare susţinută cu perseverenţă de stăpânirea străină nu i-a alterat caracterul românesc -
împreună cu întreaga Bucovină, s-a realipit Ia România. 

O notă biografică a autorului, În 1994, istoria Bucovinei a pierdut un mare ocrotitor (p. 148-15 1 )  
şi o alta a peripeţiilor încercate de  acesta pentru publicarea istoriei câmpulungene, Incredibila epopee 
a manuscrisului acestei cărţi (p. 1 52-159) semnate de Mihai Burduja, şi Indice de nume, alcătuit de 
Horaţiu Stamatin, încheie cartea. 

Cartea conţine, în partea de mijloc, 62 de pagini cu fotografii reprezentând imagini din diferite 
perioade ale oraşului Cârnpulung, personalităţi, imagini din ţinut, fotografii de grup, portul tradiţional, 
case vechi ş.a. Una dintre fotografii este redată de două ori, cu indicaţii diferite. Ar fi fost mai bine 
dacă fotografiile se introduceau în text, la locul potrivit. 

Monografia este o carte valoroasă prin conţinutul de idei, prin convingerile ferme pe care Ionel 
Dârdală le exprimă cu fervoare şi patriotism, prin stilul ştiinţific limpede, plăcut Ia lectură, prin 
documentaţia bibliografică (în română şi germană), prin argumentele şi exemplele date, prin structura 
şi compoziţia cărţii, apărută postum, Ia 1 2  ani de la stingerea din viaţă a autorului. 

Ovidiu Bâtă 

Vasile Sfarghiu, Otilia Sfarghiu, Câmpulungul Moldovenesc - confesiuni, lăcaşuri 
de cult şi slujitori ai acestora, Botoşani, Editura Axa, 2007, 260 p. 

Lucrarea semnată de Vasile Sfarghiu şi Otilia Sfarghiu, Câmpulungul Moldovenesc -
confesiuni, lăcaşuri de cult şi slujitori ai acestora, se înscrie în tradiţia preocupărilor de cercetare 
monografică a localităţilor bucovinene, care datează din perioada premergătoare izbucnirii Primului 
Război Mondial (un documentar al contribuţiilor în acest domeniu: Vasile 1. Schipor, Tradiţia 
studiilor monografice în Bucovina, în voi. Elena Olaru, Marian Olaru (coordonatori), Colegiul Tehnic 
Rădăuţi. Studiu monografie, cu o postfaţă de Vasile 1. Schipor, Rădăuţi , Editura Septentrion, Colecţia 

"Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" ( 1 5), 2005, p. 3 1 7-321 ;  Vasile 1. Schipor, Bucovina 
istorică. Studii şi documente, Cuvânt înainte de Dimitrie Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, 
Indice de nume de Rodica laţencu, Bucureşti, Editura Academiei Române, Colecţia "Enciclopedia 
Bucovinei în studii şi monografii" (23), 2007, în curs de apariţie). Despre această aşezare 
bucovineană au scris Teodor Balan, Din istoricul Câmpulungului Moldovenesc, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1960; Graţian Jucan, Câmpulungul Moldovenesc - vatră folclorică, Bucureşti, 1 975 (cu 
două completări, 1979 şi 1 991 ) ;  Ionel Dârdală, Istoria Câmpulungului Moldovenesc din cele mai 
vechi timpuri până la Marea Unire, Câmpulung Moldovenesc, Editura Fundaţiei Culturale 

"Alexandru Bogza", 2006. De asemenea, în manuscris, se află lucrarea semnată de Ioan Bileţchi
Aibescu, Din trecutul Câmpulungului Moldovenesc, Cârnpulung, 1949. 

Vasile Sfarghiu a publicat alte I l  volume (care tratează o gamă variată de subiecte), unele 
având-o drept coautor pe Otilia Sfarghiu: Producerea şi valorificarea laptelui din gospodăria 
crescătorului de animale, Bucureşti, Editura Ceres. 1977; Întâmplări bucovinene (proză scurtă), 
Câmpulung Moldovenesc, Editura Amadoros, 2003; Credinţele populare, superstiţii sau norme 
morale? (în colaborare cu Otilia Sfarghiu), Cârnpulung Moldovenesc, Editura Amadoros, 2003; File 
din existenţa Fondului Bisericesc Ortodox al Bucovinei, Cârnpulung Moldovenesc, Editura 
Amadoros, 2003; Lada de zestre. Întâmplări ce se vor cu haz (proză scurtă), Cârnpulung 
Moldovenesc, Editura Amadoros, 2004; Glosar. Regionalisme din Câmpulung Moldovenesc 
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(în colaborare cu Otilia Sfarghiu), Câmpulung Moldovenesc, Editura Amadoros, 2004; Regionalisme 
din Câmpulung Moldovenesc (în colaborare cu Otilia Sfarghiu), Câmpulung Moldovenesc, Editura 
Amadoros, 2005; Câmpulung Moldovenesc - repere agricole, Botoşani, Editura Axa, 2005; O viaţă 
neobişnuită, Bucureşti, Editura Axa, 2006; Mănăstirea din Poiana Sihăstriei, Câmpulung 
Moldovenesc, Editura Amadoros, 2006; Şantieriştii, Botoşani, Editura Axa, 2006. 

Autorii ,  preocupaţi de afirmarea identităţii câmpulungene, mărturisesc, în Argument, că 
volumul Câmpulungul Moldovenesc - confesiuni, lăcaşuri de cult şi slujitori ai acestora, .,un capitol 
distinct al viitoarei lucrări monografice", tratează .. toate cu Itele existente în oraşul Câmpulung 
Moldovenesc, fiecare cu istoricul lui pe plan mondial, naţional şi local" (p. 5). 

Materialul este structurat în mai multe capitole, precedate de un Cuvâm înainte, semnat de Ilie 
Macar: Ortodoxia, Catolicismul, Biserica greco-catolică (unită sau uniaţia), Mozaismul, Adventism, 
Baptism, Martorii lui lehova, Cultul penticostal. 

Capitolul intitulat Ortodoxia prezintă câteva consideraţii generale referitoare Ia diferenţele 
dintre cele două mari confesiuni creştine: ortodoxă şi romano-catolică. Autorii acordă o atenţie 
deosebita. prezentării evoluţiei bisericii onodoxe din Câmpulung Moldovenesc de la origini şi pânâ în 
prezent, subliniind ideea că această aşezare, fiind consemnata. încă de la începutul secolului al XII-lea, 
.,a avut şi preoţi şi locaşuri sfinte din vremuri foane vechi" (p. 1 3) .  Pe baza unei bibliografii de 
specialitate, autorii prezinta. Feţe bisericeşti (din îndepărtatele vremuri) care au slujit în zonă de la 
începutul secolului al XVII-lea, precizând, acolo unde au dispus de informaţii documentare, şi lăcaşul 
sfânt de care aparţineau. 

În structura capitolului Ortodoxia este inclusă şi prezentarea unor Lăcaşuri de închinare 
dintru-nceputuri şi până azi, cu istoricul, organizarea, activitatea şi slujitorii acestora: Schitul din 
Poiana Sihăstriei (cel mai vechi lăcaş de închinare din Câmpulung, datat în secolul al XVI-lea), 
Biserica din Valea Caselor, Biserica Sf. Ierarh Nicolai (cu lista preoţilor ce au slujit la acest lăcaş). 
Biserica cu hramul .,Naşterea Mântuitorului", Biserica cu hrarnul .,Naşterea Maicii Domnului", 
Biserica cu hrarnul .,Adormirea Maicii Domnului", Biserica Sf'antul Dumitru, Parohia Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel, Biserica Sf'antul Gheorghe, Capela Spitalului de Psihiatrie, cu hramul .,Izvorul 
Tămăduirii", Capela Colegiului Militar Liceal .,Ştefan cel Mare", Capela .,Sf. Iosif cel Nou de Ia 
Panoş". 

În cadrul aceluiaşi capitol este prezentat şi istoricul Protopopiatului din Câmpulung 
Moldovenesc, printr-o succintă cronologie a datelor despre existenţa acestei instituţii (care datează 
încă din perioada imediat următoare anexării Bucovinei la Austria) şi a preoţilor care au condus-o: 
Petre Budăi ( 1782), Nicolai Ulian ( 1786), Gavril Ciupercovici (pomenit într-un act de la 1800), 
Grigore Corlăţan (menţionat în documente pe la 1832), Ioan Chibici ( 1 845-1 865), Vasile Popescu! 
( 1 866--1882), Dimitrie Zurcan ( 1883-1887), George Balmoş (vicar protopresviterial de la 1 887-1900 
şi protopresviter până Ia 1 903), Nicolai Lomicovschi (pomenit în documente .,de la 1903 încoace"), 
Arsenie Fărtăieş (.,paroh şi protopresviter până Ia pensionare"), Eusebie Şerban ( 1 945-1 950), George 
Antonescu ( 1 952-1959), Valerian Ghenghea ( 1959-1978), Teodor Moroşan ( 1978-1990), Aurel 
Goraş ( 1990-1995), Petru Crăciun (1995-2000), Aurel Goraş (din anul 2000). 

Autorii acordă o atenţie deosebită prezentării muzicii corale bisericeşti şi a formaţiilor corale 
orăşeneşti, strâns legate de cultul bisericesc, de Ia formarea lor (sf'arşitul secolului al X IX-lea) şi până în 
zilele noastre. Autorii demonstrează, în subcapitolul Muzica carafă cultică (în care sunt prezentate multe 
imagini şi mărturii documentare), faptul că aceasta are o frumoasă tradiţie la Câmpulung Moldovenesc: 
cel mai vechi cor al elevilor s-a înfiinţat Ia Şcoala de Ane şi Meserii, în 1903, sub îndrumarea lui Ion 
Ştefureac ( 1873-1920), iar cea mai veche formaţiune corală orăşenească, condusă de Victor Vasilovici, a 
activat în cadrul secţiei muzicale a Societăţii .,Rarău!", înfiinţată la I l  mai 1 899, de către Tudor 
Ştefanelli. Mişcarea corală câmpulungeană, aşa cum afirmă autorii, .. s-a desfăşurat pe trei direcţii 
oarecum distincte. [ . . .  ) Ca tipuri de formaţii am întâlnit: bisericeşti, şcolare şi orăşeneşti" (p. 134). 
Pornind de la aceste idei, Vasile Sfarghiu şi Otilia Sfarghiu tratează, în paragrafe separate: Muzica 
corală în biserici şi şcoli (Corul Bisericii Sf. Nicolai, Muzica corală din Capu' Satului, Corul Catedralei 
Adonnirea Maicii Domnului, Corul .,Vox Domini"); Formaţii carafe orăşeneşti (Corala bărbătească, 
Corala .,Primavera", Corala ,.Academica", Corul Forumului Democrat German). 
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Aşa cum mărturiseau în Argument, autorii, câlăuziţi de spiritul tolerantei şi  demnităţii, şi-au 
propus să trateze toate cultele existente în oraşul Câmpulung Moldovenesc, în aşa fel încât .,să nu 
opunem pe nimeni, nimănui. Nu ne propunem nici un fel de discriminare sub nici o formă" (p. 5). 

ln introducerea capitolului Catolicismului sunt prezentate câteva Consideraţii generale privind 
elementele care diferenţiază confesiunea catolică de cea ortodoxă şi cele mai importante trăsături ale 
religiei catolice. Autorii expun apoi Începuturile Bisericii Universale la Câmpulung Moldovenesc, 
subcapitol în care este prezentat un Preambul reprodus după Cronica Bisericii romano-catolice din 
Câmpulung Moldovenesc. Aceasta a fost reconstituită :.... în condiţiile în care documentele, cu 
registrele, condicile şi actele au fost distruse sau pierdute în cel de la Doilea Război Mondial - după 
date culese din arhivă, publicaţii, mărturii, însemnări ale părintelui profesor Leonhard Haschler 
( 1 879-1950) şi ale preotului Norbert Gaschler. Informaţiile prezentate în acest document reconstituie, 
cronologic, istoria Bisericii romana-catolice din Câmpulung Moldovenesc, ale cărei începuturi se 
situează în anul 1 785, când s-a întemeiat parohia catolică. În anul 2006 parohia avea 158  de familii, 
cu 276 credincioşi. De ea depindeau şase filiale: Fundu Moldovei, Pojorâta, Prisaca Domei, Vama, 
Vatra Moldoviţei, Moldoviţa. De la 1 septembrie 2006 a fost numit paroh preotul Iosif Agiurgiuoaiei. 
Într-un alt subcapitol este prezentată Congregaţia lui Isus (Congregatio Jesu), de care aparţine 
Comunitatea Sfânta Ana, înfiinţată la Câmpulung Moldovenesc în anul 2000. 

În capitolul Biserica greco-catolică (unită sau uniaţia), sunt prezentate câteva Consideraţii 
generale care scot în evidenţă elementele dogmatice care caracterizează această biserică. În 
subcapitolul Uniaţia la Câmpulung, autorii prezintă date legate de evoluţia parohiei greco-catolice în 
această aşezare: ea s-a înfiinţat în anul 1 833, când erau înregistraţi în zonă 400 greco-catolici; a avut 
două filiale, la Ruşii Moldoviţei (azi Moldoviţa) şi Vatra Domei; după desfiinţarea cultului greco
catolic ( 1948), Biserica greco-catolică Sf. Dumitru din Câmpulung a fost preluată de preoţii ortodocşi 
români; parohia a fost reînfiinţată în februarie 1995. 

În urmăloarele capitole ale lucrării sunt tratate şi celelalte confesiuni şi comunităţi religioase din 
Câmpulung Moldovenesc: Mozaismul (Consideraţii generale; Evreii la Câmpulung Moldovenesc; Case 
de rugăciune şi de cult mozaic în Câmpulung; Învăţământul religios mozaic; Populaţia evreiască de-a 
lungul timpului); Adventism (Consideraţii generale; Adventismul în România; Biserica adventistă la 
Câmpulung); Baptism (Consideraţii generale; Scurte consideraţii asupra istoriei baptismului; 
Împrejurările în care cultul creştin baptist s-a răspândit la Câmpulung Moldovenesc. Evoluţia Îll timp); 
Martorii lui /ehova (Consideraţii generale; Martorii lui /ehova în România; Martorii lui /ehova în 
Câmpulung Moldovenesc); Cultul penticostal (Consideraţii generale; Cultul penticostal în România; 
Biserica penticostală la Câmpulung Moldovenesc; Momente din viaţa Cultului Penticostal la 
Câmpulung Moldovenesc; Casele de rugăciune (lăcaşurile de cult); Pastorii şi perioada de slujire; 
Biserica Penticostală Rromă "Emanuel"; Biserica Penticostală de Rromi "Maranata "). 

Volumul semnat de Vasile Sfarghiu şi Otilia Sfarghiu, Câmpulungul Moldovenesc -
confesiuni, lăcaşuri de cult şi slujitori ai acestora, însoţit de fotografii şi documente de epocă, cu o 
documentaţie bazată pe izvoare istorice şi orale, lucrări de specialitate (din care nu lipseşte lucrarea, 
aflată în manuscris, semnată de Ioan Bileţchi-Albescu, Din trecutul Câmpulungului Moldovenesc, 
1 949), dezvâluie preocupările autorilor pentru afirmarea identităţii cultural-spirituale a spaţiului natal. 

Rodica Jaţencu 

Aniţa Nandriş-Cudla, Amintiri din viaţă. 20 de am m Siberia, Ediţia a doua 
revăzută, Ediţie îngrijită de Gheorghe Nandriş, Bucureşti, Editura Humanitas, 
2006, 283 P-

in anul 199 1  apărea, la Editura Humanitas, lucrarea 20 de ani in Siberia. Destin bucovinean, 
semnată de Aniţa Nandrlş-Cudla_ Considcnrtli un vcr itai.Jil document privind represiunea comunistii şi 
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gulagul siberian, această lucrare a fost premiată, un an mai târziu, de către Academia Română, cu 
premiul "Lucian Blaga". La 1 5  ani de când vedeau lumina tiparului, pentru prima oară, însemnările 
Aniţei Nandriş-Cudla, a apărut o nouă ediţie, la aceeaşi editură, cu titlul Amintiri din viaţă. 20 de ani 
in Siberia, care republică materialul din 1991 : însemnările propriu-zise, scrisoarea adresată Editurii 
Humanitas, în mai 1 99 1 ,  de către Gheorghe Nandriş, Notă asupra ediţiei şi Anexe (Gheorghe Nandriş, 
Am fost şi eu martor; Repere de istorie şi demograjie privind Bucovina). Ediţia din 2006 cuprinde, în 
plus, o Prefaţă la ediţia a doua, semnată de Gheorghe Nandriş, iar în Anexe sunt prezentate trei 
documente: Ştefan J. Fay, Scrisoare către Gabriel Liiceanu, un fragment din lucrarea semnată de 
Monica Lovinescu, Unde scurte. Insula şerpilor, Bucureşti, Editura Humanitas, 1996 (p. 300-305) şi 
un Tabel nominal cu deportaţii de pe raza postului de jandarmi Mahala, judeţul Cernăuţi. În lucrare 
sunt prezentate şi 20 de fotografii şi cinci reproduceri după fragmente din manuscrisul Aniţei 
Nandriş-Cudla şi din scrisorile trimise din Siberia. 

O panoramare a tuturor preocupărilor de istorie recentă privind tema în discuţie vezi Ia Vasile 
l. Schi por, Bucovinenii în spaţiul concentraţionar al regimului comunist. Martiri, martori şi mărturii, 
în voi. Bucovineni împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, Ediţie, note şi 
comentarii de Marian Olaru, Prefaţă de D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Postfaţă de 
Vasile l. Schipor, Indice de nume de Rodica Iaţencu, Suceava, Editura Universităţii ["Ştefan cel 
Mare"], 2006, p. 249-320. 

Povestea manuscrisului Aniţei Nandriş-Cudla începe în anul 1965 când, întâlnindu-se cu 
fratele ei, dr. Ion Nandriş, Ia Bucureşti, a fost îndemnată să-şi aşeze pe hârtie amintirile legate de 
deportarea în Siberia. În anul 1982 manuscrisul (360 de pagini) i-a fost încredinţat lui Gheorghe 
Nandriş, nepotul Aniţei, care 1-a trecut în România. "Eram în plin comunism, mărturiseşte Gheorghe 
Nandriş, şi trebuia să trec printre două rânduri de grăniceri (sovietici şi români) un manuscris pentru 
care - dacă era descoperit - Aniţa ar fi început, cu siguranţă, un nou calvar. Ea ştia bine ce riscă, dar a 
făcut ceea ce trebuia. [ . . . ] Este de apreciat curajul ieşit din comun al acestei femei, care poate fi un 
reper pentru noi, cei mulţi, bântuiţi zilnic de atâtea frici imaginare" (p. 14). În mai 199 1 ,  Gheorghe 
Nandriş a trimis o scrisoare Editurii Humanitas, informând despre existenţa acestui manuscris, 

"mărturie zguduitoare privind prezenţa românească în Arhipelagul Gulag" (Gheorghe Nandriş), dar şi 
pentru "reconstituirea staturii ţăranului bucovinean: o statură net aristocratică, pe care metamorfozele 
provocate de comunism o aruncaseră nu numai în trecut ci, s-ar spune, aproape în legendă" (Monica 
Lovinescu). 

Aniţa Nandriş-Cudla, născută în 1 904, în satul Mahala, aşezat Ia 7 km de Cernăuţi, face parte 
dintr-o familie de ţărani bucovineni, cu şapte copii, care i-a dat pe: Grigore, ajuns profesor titular la 
catedra de filologie slavă comparată de la Universitatea din Londra, Ion, medic la Spitalul Central din 
Cernăuţi, Toader, absolvent de medicină, Florea, agricultor, ultimul primar al comunei Mahala, 
dinaintea refugiului din 1 944. Nepoţii Aniţei au urmat şi ei facultatea, devenind ingineri electronişti: 
Vasile Cudla (fiul lui Mitruţă), împreună cu fiul său, Dumitru, Grigore Cudla (fiul lui Vasile) şi 
Gheorghe Cudla (fiul lui Toader) . Copiii lui Florea Nandriş, fratele Aniţei, Maria (profesoară), 
Gheorghe (medic), Vasile (medic) şi Ioan (medic) au urmat şi ei studii superioare. Un alt nepot al 
Aniţei, Octavian, a ajuns profesor la Strasbourg. 

Povestea Aniţei Nandriş-Cudla, care face parte din acea categorie de români în faţa cărora 
"orice complex de inferioritate a noastră ca neam ar trebui să dispară

" 
(Monica Lovinescu), scrisă 

pentru a mărturisi "prin câte poate trece o fiinţă ominiască fără să-şi dea si ama", începe cu evocarea 
amintirilor legate de Primul Război Mondial: drama refugiului din faţa trupelor de "moscali" (însă, 
"când venia armata austriacă se simţia Jumia mai vie, mărturiseşte Aniţa, nu era cu atâta frică", p. 39), 
care vin să fure caii şi-i nenorocesc mama: "Ei aveau nişte biciuri împletite de piele şi la capătu 
biciului trei viţă şi la capătu celor trei viţă făcute trei măgălii vârtoasă ca piatra, de mărimea a trei 
nuci. Şi cu biciurile estia au început s-o bată pe mama. Noi, copiii, ne uitam pe feriastră de cum a ieşit 
mama afară şi când am văzut că o bat pe mama noi am ieşit afară desculţi, desbrăcaţi cum ne aflam şi 
am început să răcnim. În timpu ista, ei au scos caii din ogradă şi s-au dus

" 
(p. 43). De pe urma acestei 

întârnplări mama a rămas imobilizată Ia pat tot restul vieţii, fiind îngrijită de Aniţa până în momentul 
deportării, când a fost nevoită s-o părăsească. 
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Amintirile Aniţei Nadriş-Cudla se derulează, în continuare, într-o succesiune de evenimente 
care evocă viaţa de după Primul Război Mondial: căsătoria, viaţa de familie alături de soţul ei, Chirică 
Cudla, cu care reuşeşte să intemeieze o frumoasă gospodărie, unde trăia alături de cei trei fii: Mitrută, 
Vasile şi Toader: "Gospodăria ni-am aranjat-o bine, cărută ni-am făcut noauă, bună [ . . .  ]. Venia o 
sărbătoare a Crăciunului, Paştilui sau Duminica mare, de multe ori şi in alte zile, veniau toţi fraţii, 
curnnatele Ia noi, căci era mama la noi. Stam Ia masă, sfătuiam, petriciam cu atâta bucurie şi voie 
bună că nici nu mai pot spune. [ . . .  ] De acuma era numai de-a dragul de trăit. Dară ce folos că n-a ţinut 
mult. În anul 1 940, Ia Paşti, au venit toţi fraţii ,  curnnatele [ . . .  ] , am sărbătorit Sfintele Paşti [ . . .  ] .  A fost 
bucurie, şiagă, voie bună [ . . .  ]. Dar nu ne-am gândit nici unul că asta ar fi ultima noastră întâlnire" 

(p. 64, 66-67). Începea al doilea calvar din viaţa Aniţei Nandriş-Cudla, de data asta bolşevic: "Prin 
luna iunie, tot în anul acela [ 1940], pe la sîarşitul lunei, s-au retras românii de pe teritoriul Basarabiei 
şi Bucovinei. Organizăţiile şi lumia ceia mai învăţată au ştiut din timp de lucru ista, dară cu vro două 
sau trei zile înainte a ştiut toată lumia. [ . . .  ] Fiecare ce-i da în gând, aceia vorbia, dar care aviajudecată 
mai adâncă presupunia ce vine înainte. Eu aviam atâta de mare frică de moscali! Încă din timpul 
războiului, care s-a inceput în anul 1914, s-a vârât atâta de mare frică in mine, căci acuma, când am 
văzut că vin a doilea oară, eu nu mai aviam inimă în mine". (p. 67-68). Toţi cei din familia Aniţei au 
reuşit să fugă din faţa invaziei trupelor sovietice, însă ea, înduplecată de şovăiala soţului, se intoarce, 
cu inima îndoită, din drum. A fost martoră, în această perioadă, la evenimentele ce se petreceau în 
satul Mahala: trecerile clandestine ale frontierei (evocă evenimentele dramatice de la Lunea, din iarna 
anului 1 941), jafurile ruşilor, deportările: ,,Prin sat era multă armată [ ... ] ,  dară armata îşi vedia de 
treburile ei, nu avia de-a face cu nimic cu lumia. Peste scurt timp armata s-a rădicat din sat. A venit 
miliţia [ . . . ]. Aieştia au inceput să pipăie altfel. Ziua era tehu, linişte, nimic, dară în timpul nopţii, pe Ia 
orele 12 sau 1, venia maşina niagră Ia poartă. [ ... ] intra în casă şi îl lua pe om, aşa ca pe o pradă, fără 
să ştie ceva, să fie amenintat cu ceva, să fi fost chemat la cercetări. Absolut pe neştiute îl lua pe om, îl 
punia in maşină şi nu ştia nimeni unde îl duce. [ . . .  ] Aşa s-a băgat în toată lumia o frică nemaipomenită 
de mare. [ . . .  ] Nu mai pot să spun eu cuvinte aici cum era lumia de amărâtă şi tristă. În fine, nu era ce 
face nimic". (p. 77, 79, 81) .  Printre cei deportaţi acum se afla şi cumnatul Aniţei, Mihai, primar, Ia 
acea dată, al comunei Mahala. 

Este greu de stabilit numărul exact al familiilor de români deportate în Siberia. Ion Nandriş, in 
lucrarea Însemnări pentru mai târziu, apreciază că numărul deportaţilor din Mahala ar fi de 1 776. 
Gheorghe Nandriş a reconstituit o listă cu 190 de familii (602 suflete) deportate din Mahala şi satele 
ei, Buda şi Coteni, prezentată în această lucrare (Tabel nominal cu deportaţii de pe raza postului de 
jandarmi Mahala, judeţul Cernăuţi, p. 261-278). 

Familia Aniţei Nandriş-Cudla a fost deportată în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 .  În gara din 
Sadagura a fost despărţită de soţul ei, Chrică Cudla, pe care nu-l va revedea niciodată (acesta a murit, 
în 1 942, în Iagărul din Comi). Vagoanele de deportaţi au urmat traseul Sadagura-Lujeni-Boian
Noasuliţă-Mamaliga-Ocniţa-Smerinca, până au ajuns în Siberia, dincolo de Cercul Polar, in regiunea 
Omsc, raionul Saldaschi, sat Cuşinofsca, unde familia Aniţei, alături de alţi români din Bucovina 
(Ostriţa, Horecia, Jucica, Toporăuţi, Boian) şi Basarabia, au fost internaţi în lagărul de aici. Ulterior 
au ajuns la Nadim şi apoi Ia Şuga. Erau ţinuturi care, aşa cum afirmă Anita, "încă n-au fost călcate de 
fiinţă ominiască. Cât te uitai cu ochii nu vedeai nimic, decât pustiitate, tundră cu nişte ciritei şi 
mlăşnită" (p. 190). 

Lupta pentru supravieţuire a Aniţei Nandriş-Cudla, care va dura aproape 20 de ani, incepe din 
primele momente ale deportării când, apăsată de grija pentru mama sa, rămasă singură şi neajutorată, 
a aruncat din tren un bilet (un mesaj scris cu creionul chimic pe o batistă: "Rog toti vecinii şi familia 
să îngrijească de ia [ ... ] .  Mamă, să n-ai grija noastră, D-zeu o are", p. 93) care va ajunge, miraculos, la 
destinaţie. Pe mama sa, Mariuca Nandriş, n-o va mai revedea niciodată - aceasta se stinge Ia 
Câmpulung Muscel, la 23 decembrie 1945, zi în care Aniţa a scris prima scrisoare din Siberia. 

De-a lungul celor 1 79 de pagini de amintiri putem urmări felul în care Aniţa Nandriş-Cudla 
rezistă pentru a-şi creşte şi hrăni copiii: va învinge toate bolile, deşi îşi "aştepta minutul" (dizenteria, 
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în 1 942 şi tifosul, în 1 944); se va hrăni doar cu apă fiartă şi cu fărâme de pâine, dar "nu te credia nime 
că eşti flămând şi n-ai putere" (p. 97) (în anul 1 950, când s-au ridicat "cărţile de pâne", "atunci ni-a 
părut că am ajuns în rai", p. 1 83;  raţia era, până atunci, de 700 grame pe zi pentru cine muncea şi 
300 de grame pentru cine nu putea munci; în afară de pâine mai primea două kilograme de crupe şi 
800 grame de zahăr pe lună, pe care trebuia să le plătească); va căuta în tundră, împreună cu alte 
femei, "iagăde", pentru ca băieţii să nu i se îmbolnăvească; va confecţiona haine din capete de sfori 
pescăreşti; va înfrunta închisoarea (Nîda) la care a fost pedepsită pentru că, după boala de tifos, n-a 
mai avut puterea de a lucra. 

În alte pagini ale însemnărilor, Aniţa Nandriş-Cudla îi descrie pe eschimoşi, ale căror locuinţe 
şi obiceiuri o înspăimântă la început, şi face referiri şi asupra celorlalte neamuri cu care s-a întâlnit: 
polonezi, finlandezi, lituanieni, evrei, ruşi, calmuci, tătari, chirchizi. 

Trecută prin multe încercări, Anita avea să afirme, după primii ani petrecuţi în Siberia: "Am 
avut mare noroc că băieţii şi-au dat mare stăruinţă, s-au luptat şi ni-am salvat viaţa, căci, din câtă 
lume au adus acolo în vara anului 1942, până în primăvara anului 1943, nu a mai rămas, poate, nici a 
treia parte, toţi au murit de foame şi de năcaz" (p. 123). Începând cu anu1 1 950, "traiul a început să se 
mai uşureze" şi "au început să evacuieze năţiile": finlandezii ,  polonii, calmucii, tătarii, ruşii .  Plecarea 
românilor a fost amânată. "Am rămas iarăşi fără nici o nădejde, dară ce putiai să faci" (p. 1 84). 

Din anul când i s-a permis să trimită scrisori (în 1945, înainte de a fi dusă la închisoare, a scris 
unui necunoscut, cu a cărui familie trăia în Siberia, pentru a o ajuta să afle adresele fraţilor ei; în 
1946, când era la închisoare, copiii ei trimit prima scrisoare din Siberia către unchii lor). Aniţa a 
început corespondenta cu fraţii ei (stabiliţi la Rădăuţi, Bucureşti şi Londra), încheind, de fiecare dată, 
cu rugămintea "să nu ne uitaţi". De atunci, aşa cum avea să afirme, "mi-a părut că am re înviat din 
morţi. De cum ni-a răpit din cuibul nostru şi până m-am găsit cu fraţii mei am crezut că sunt pierdută 
pentru totdeauna, într-aşa mare depărtare şi pustiitate am fost duşi" (p. 190). 

În anul 1 956 i s-a permis ca, împreună cu fiul Vasile, să viziteze locurile natale, iar în ianuarie 
1 959, împreună cu fiii ei, Aniţa Nandriş-Cudla părăseşte definitiv ţinuturile siberiene, pentru a săvârşi 

"o începătură de viaţă nouă" acasă, în Bucovina, rămasă mai departe anexată. Amintirile Aniţei 
Nandriş-Cudla din această perioad!'t evoc!'t momente legate de lupta ei pentru reabilitarea familiei 

_
şi 

recâştigarea casei (reintră în casă la 13  iunie 196 1 ,  "curat Ia 20 de ani de când ni-a luat din casă"). In 
anul 1 965 s-a întâlnit, la Bucureşti, cu fraţii ei, Ion, Grigore, Toader. În 1 985 îi moare unul dintre fii, 
Toader. După un an se stinge şi ea, la 30 august 1986, la Mahala, unde vor fi îngropaţi , mai târziu, şi 
ceilalţi doi copii :  Mitruţă şi Vasile. În cripta de la Rădăuţi odihnesc mama Aniţei, Mariuca Nandriş, şi 
cei trei fraţi: Tudor, Ion şi Grigore. 

Amintirile Aniţei Nandriş-Cudla (poate ar fi fost mai multe de povestit, dar "toate amănuntele 
nu mai poţi să le scrii") evocă un destin cumplit, trăit cu demnitate, curaj , cinste, "aşa cum mi-a fost 
împărţit", cu nefericiri ce trebuie suportate cu credinţă în Dumnezeu. Nu condamnă pe nimeni de ceea 
ce i s-a întâmplat (singura răbufnire este faţă de cei care au dus-o Ia închisoare, care trebuie pedepsiţi 
de Dumnezeu nu pentru că sunt ruşi sau comunişti ci pentru că sunt oameni răi, care comit o 
nedreptate), nu comentează cauzele ce au adus-o în această situaţie, nu e pomenit nicăieri cuvântul 
comunist. Unul dintre fiii Aniţei explică acest fapt: "Cuvântul acesta nici nu trebuia pomenit [ . . .  ]. De 
fapt, înainte de a fi deportaţi în Siberia, noi nici n-am auzit această vorbă. Dar acolo l-am cunoscut 
din plin şi am avut destul timp să vedem pe viu, timp de zeci de ani, comunismul aplicat în practică. 
Am văzut cu ochii noştri cum mulţimi de oameni, rebotezaţi «duşmani ai poporului>>, erau ucişi, în 
numele «luptei de clasă>> prin glonţ, prin foame, prin boli, fără ca nimeni să dea socoteală de această 
omucidere până în ziua de azi. De aceea, numele care s-ar potrivi cel mai bine comunismului pe care 
l-am trăit noi ar fi «comucidul>>' (p. 7). 

Republicarea amintirilor Aniţei Nandriş-Cudla este un eveniment editorial important, dacă 
luăm în considerare faptul că, prin repunerea în circulaţie a unor astfel de documente, putem afla 
adevărata dimensiune a regimului comunist. 

Rodica /aţencu 
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Partenie Masichievici, Skizzenblătter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din 
taberele de strămutare, Vorwort von Dimitrie Vatamaniuc (Deutsche 
Obersetzung lda Alexandrescu), Einleitung von Hortensia Masichievici
Mişu, Nachwort von Horst Fassel, Prefaţă de academician Dimitrie 
Vatamaniuc, Introducere de Hortensia Masichievici-Mişu (Versiune în limba 
română), Postfaţă de Horst Fassel (Traducere în limba română: Suzana 
Holan), Bucureşti, Editura Anima, 2006, 144 p. 

Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat la Moscova, în 23 august 1939, reprezintă "o tragedie 
europeană pentru mai multe generaţii", scrie, în documentarul său de politică externă, un periodic din 
zilele noastre. Sintagma citată ne trimite, într-un fel ,  la Andre Glucksmann, care susţine în cartea sa, 
Bucătăreasa şi Mâncătorul de oameni. Eseu despre raporturile dintre stat, marxism şi lagărele de 
concentrare, Traducere din limba franceză de Mariana Ciolan, Bucureşti, Editura Humanitas, 199 1 ,  
că mentalul omului modem s-a născut între Buchenwald şi Kolîrna (p. 13 ,  23). Pentru eseistul 
francez, U.R.S.S. n-ar fi fost altceva decât "oglinda Occidentului", iar teroarea sovietică şi Gulagul 
reprezintă "o punte între iacobini şi nazişti". 

Pentru bucovineni şi basarabeni, întelegerile secrete dintre Hitler şi Stalin, parafate în 1939, au 
avut urmări catastrofale. Despre evacuarea acestor teritorii de către autorităţile române, în dramaticul 
an 1940, avem un volum de documente, alcătuit de Vitalie Văratic, Preliminarii ale raptului 
Basarabiei şi nordului Bucovinei, 1938-1940. Volum de documente din fostele arhive secrete 
române, Bucureşti, Editura Libra, 2000, 420 p. Şi în literatura artistică a Bucovinei există creaţii -
poezie, proză, memorialistică -, în care evenimentul, ca situaţie-limită, a influentat geneza operei. 
Profesorul Vasile Ţigănescu ( 1 899-1971 )  lasă în manuscris, printre altele, un roman, Refugiaţi, care i 
se publică postum, în 1 997, la Rădăuţi, într-o colecţie ("Scriitori bucovineni") şi o serie ("Cărţi 
arestate, cărţi exilate, cărţi cenzurate") promiţătoare atunci. Spre deosebire de celălalt roman 
(Gaudeamus, 1996) şi de cele două volume de nuvele (Brădetul, 194 1 ;  Cărarea mutului, 2001 ), 
romanul Refugiaţi a trecut aproape neobservat. 

Despre strămutarea/repatrierea germanilor bucovineni, după 1989, apar mai multe volume. 
Sub redactia istoricului Adolf Annbruster, la Stuttgart şi Mi.inchen, se tipăreşte, în 1 990, volumul Mit 
Fluchtgepăck die Heimat verlassen. . .  50 Jahre seit der Umsiedlung der Buchenlandeutsche 
[Părăsind patria cu un bagaj sumar de refugiat. . .  50 de ani de la strămutarea germanilor 
bucovineni], volum colectiv îngrijit de lrma Bomemann şi dr. Rudolf Wagner. Unele materiale de aici 
evidenţiază destinul dramatic al germanilor bucovineni, în patria strămoşilor, după consumarea 

"entuziasmului pentru Germania". Şi în cuprinzătoarea lucrare a lui Ortfried Kotzian, Die Umsiedler. 
Die Deutschen aus West-Wolhynien, Galizien, der Bukowina, Bessarabien, der Dobroudscha und in 
der Karpathenukraine. Studienbuchreihe der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Band I l , MUnchen, 
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, 2005, strămutării, în general şi strămutării germanilor 
bucovineni le sunt rezervate multe pagini (p. 138-212; 172-179, 179-1 8 1). În Bucovina, problema 
este prezentată, după 1 989, în unele studii, publicate în periodice (vezi Ştefan Purici, Strămutarea 
germanilor sud-bucovineni şi impactul asupra societăţii româneşti, în "Codrul Cosminului", serie 
nouă, Suceava, nr. fr7 ( l frl 7), 2000--2001 ,  Fundaţia Culturală a Bucovinei, p. 293-302) ori în 
capitole ale unor monografii de localităţi. 

Drama germanilor bucovineni, ajunşi în anii 1940-1941 în lagărele de strămutare din 
Germania, face şi subiectul unei lucrări tipărite recent: Partenie Masichievici, Skizzenblătter aus den 
Jahren 1940-1941. Schiţe din taberele de strămutare, Vorwort von Dimitrie Vatamaniuc (Deutsche 
Obersetzung Ida Alexandrescu), Einleitung von Hortensia Masichievici-Mişu, Nachwort von Horst 
Fassel, Prefaţă de academician Dimitrie Vatamaniuc, Introducere de Hortensia Masichievici-Mişu 
(Versiune în limba română), Postfaţă de Horst Fassel (Traducere în limba română: Suzana Holan), 
Bucureşti, Editura Anima, 2006. 
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Despre Partenie Masichievici ( 1887-1952), cunoscut în Bucovina, mai ales, prin activitatea sa 
literară şi artistică (poet, prozator, pictor, compozitor), informaţii valoroase, cu deschidere spre 
genealogia familiilor mixte din Bucovina, ne oferă, în această lucrare, Dimitrie Vatamaniuc (p. 9-13), 
Hortensia Masichievici-Mişu, fiica sa mai mică (p. 1 7-4 1 )  şi profesorul Horst Fassel de la 
Universitatea din Ttibingen (p. 1 1 3-137). Cartea este însoţită, emblematic, de poezia lui Partenie 
Masichievici Refugiatul din al Doilea Război Mondial, reprodusă, în limba germană şi în limba 
română, din volumul Ausgewăhlte Gedichte [Poezii alese] ,  (Bucureşti, Editura Anima, 2005): 
"Copac, ce dus în alt pământ,/ se stinge pradă-amărăciunii,/ silit a se vedea dansând/ în ritmul odelor 
minciunii ,// azi o epavă doar şi o povară,/ de cei din jur abia răbdat,/ de parcă de întreg războiul/ el 
însuşi ar fi vinovat" (p. 5). 

Partenie Masichievici, născut Ia 7 februarie 1887 în Cuciurul Mare-Cernăuţi, este fiul unui 
preot ortodox bucovinean. Îşi face studiile sub administraţia imperială, deprinzând limba germană. 
Lucrează mai întâi în magistratură, iar după 1 9 1 8  la Camera de Comerţ din Cernăuţi. Se căsătoreşte 
cu fiica unui preot greco-catolic, ai căror bunici erau de origine germană. Formaţia sa este marcată de 
mentalitatea austriacă, în cadrul căreia înţelegerea, toleranţa dintre oameni erau dominantele vieţii 
dintr-o regiune în care trăia un conglomerat de etnii. Viaţa sa personală, de familie şi în societatea 
bucovineană se desfăşoară, cu respect deosebit pentru regulile corecte de conduită, în armonie cu 
atmosfera patriarhală a Bucovinei. Până spre sf'arşitul anilor ' 30, starea politică a vremii nu-i 
afectează viaţa tihnită şi liniştea familiei: "Pianul - mărturiseşte Carmen, fiica sa mai mare - fusese 
considerat, la noi în casă, un membru al familiei. Piesele clasice pe care tata le cânta la pian au fost 
fondul muzical al copilăriei noastre. Tata compunea piese pentru pian, de multe ori invita prieteni şi 
se tăcea muzică de cameră. Cum să te desparţi de lumea ta, de viaţa pe care ai trăit-o? [ . . .  ] Pianul a 
fost vândut unui nacialnic. Atmosfera era a unei camere în care moare cineva. Oameni străini, 
puternici, brutali, au apucat pianul şi I-au dus. Un sicriu! Înăuntrul lui se afla o parte a vieţii mele . . .  " 
(p. 25, 27). Partenie Masichievici - observă Horst Fassel - era "profund marcat de cultura germană": 

"El scria în limba germană, folosea germana şi în familie, şi în relaţiile cu prietenii" (p. 125). "Viaţa 
ordonată de muncă zilnică" îl conduce la statutul de "cetăţean bine situat" într-un "spaţiu cultural care 
a ştiut întotdeauna să îmbine diversitatea cu frumuseţea şi cu o dragoste responsabilă de oameni" 
(p. 133) şi în care "graniţele etnice erau mereu transgresate, în spiritul unei culturi multietnice, mereu 
dispuse la dialog" (p. 1 35). "Acest mod de convieţuire - afirmă Horst Fassel - a dus la multă 
înţelegere pentru deosebiri şi la o conştientizare a trăsăturilor comune şi de aceea spiritul lui s-a 
păstrat viu, peste generaţii" (p. 135). 

Partenie Masichievici solicită şi obţine pentru familia rămasă în Cernăuţi aprobarea de plecare 
în Germania, ca "singurul mijloc de a se salva" (p. 23). Plecarea are loc în ziua de 17  noiembrie 1940. 
Familia ajunge în lagărul de strămutare din Falkenhain, în Silezia, apoi la Leubus, într-o veche 
aşezare mănăstirească. Strămutaţii, neobişnuiţi cu viaţa în colectiv, cunosc regimul unei vieţi sever 
organizate. Bărbaţii sunt despărţiţi de femei. Sunt cazaţi în dormitoare comune, nu sunt obligaţi, însă, 
să lucreze, masa la cantină este cartelată. Curând, ei cunosc privaţiunile unei noi vieţi şi trăiesc 
sentimentul că sunt străini. Şederea familiei Masichievici aici, pentru câteva luni, înseamnă "o lungă 
şi grea aşteptare şi un dor nemăsurat de ţarâ, de cămin, de viaţa lor de acasă" (p. 37). În iunie 194 1 ,  
Partenie Masichievici obţine aprobarea de a se întoarce în România. Pentru câtva timp locuieşte în 
Bucureşti, Ia fiica sa Hortensia. Revine în Bucovina, stabilindu-se la Gura Humorului, apoi pleacă în 
Banat. Se stinge din viaţă la Caransebeş, în 20 septembrie 1952. 

Dintre schiţele realizate de Partenie Masichievici în lagărele de strămutare din Silezia şi 
reproduse în acest volum (p. 45-109) sunt de reţinut cele ale lagărelor de Ia Falkenhain şi Leubus, 
câteva scene de grup (Sala de mese, În sala de mese la jocul de 66, datate 17 februarie 1941,  La taroc, 
datată 30 mai 1 941) ,  dar, mai ales, portretele. Cele mai multe sunt de bărbaţi şi poartă numele 
acestora: Paladi, Chihulcă, Colibaba, Bohatyretz, H. Postolaki, Thalski, Kohler, Vasilovici, Donici, 
Tsczynosky, Nedski, Dna Hamerschmidt, H. Krumski, Direktor Horvatzki, Kajetanowicz, Losert, 
Brucker, Kessler, Dna Elias, H. Luczko, Schiller, Romuald Galti Illi. Câţiva rămân necunoscuţi. În 
aceeaşi manieră este realizat şi autoportretul autorului, datat 17 februarie 1945, aşezat la începutul 
cărţii (p. 4 ). 
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Prin portretele din lagăr, Partenie Masichievici pare "fascinat de caracterele Bucovinei sale 
natale". Fizionomiile acestor oameni, toţi de vârsta a treia, "au rămas vii până în ziua de azi - remarcă 
profesorul Horst Fassel - deoarece Partenie Masichievici, cu talentul său artistic, le-a prins în desene, 
consemnându-le totodată îngrijorarea şi gravitatea proprii unor victime ale bunului plac politic 
exercitat de marile puteri [ . . .  ). Este neîndoielnic că imaginile nu pot suplini cunoaşterea destinelor 
individuale, dar ele se constituie într-o cronică a însingurării. [ . . .  ) Ce anume îi preocupa pe oameni, 
nu se poate citi din portrete. Dar, dacă le cauţi o trăsătură comună, remarci totuşi un lucru: un efort de 
concentrare, o oarecare amărăciune, chiar o reţinere - efecte ale izolării generale care se abătuse 
asupra acestor dezrădăcinaţi" (p. 129-1 3 1 ). Ca şi imaginile locurilor din preajma lagărelor, unele 
realizate în culori, adevărate 

"
mărturii ale unei reculegeri interioare" (p. 1 35), lucrările lui Partenie 

Masichievici reprezintă "o mărturie atât de profund umană, pentru că, dincolo de caracterul lor de 
documente ale epocii, ne vorbesc despre nevoia oricărui om de a fi înţeles şi ocrotit" (p. 135-137). 

Volumul bilingv Partenie Masichievici, Skiu.enblătter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din 
taberele de strămutare, realizat în condiţii grafice dintre cele mai frumoase, reprezintă un gest elegant 
de recuperare a memoriei culturale a unei familii din Bucovina veacului trecut. Mărturisirea Suzanei 
Holan, editorul cărţii, este tulburătoare: "Când am văzut aceste schiţe, am avut, pentru primul 
moment, o mare bucurie: am avut bucuria să reîntâlnesc chipuri de oameni purtând amprenta unei 
lumi în care valorile supreme erau pentru toţi - intelectuali, meseriaşi sau ţărani; români, ruteni sau 
germani - demnitatea, onoarea, temeinicia, seriozitatea, omenia. În următorul moment, însă, am avut 
o teribilă strângere de inimă: oamenii aceştia au fost portretizati - am putea spune - Ia o secundă după 
ce lumea lor se scufundase. Deşi pe chipurile lor se citeau deja umbrele îngrijorării sau ale 
constemării, ei poate nici nu îşi dădeau seama încă prea bine de anvergura tragediei pe care o trăiau. 
Nu ştiau că din acea lume de unde proveneau nu mai rămăsese decât exact atât: amprenta ei pe 
chipurile lor". 

Prin mesajul său încărcat de tristete calmA, cartea aceasta aduce, mai aproape de sufletul 
nostru, câteva locuri de popas din Bucovina care a fost cândva, cu oamenii ei şi valorile în cultul 
cărora aceştia s-au format, îndemnând Ia reflecţie, într-o lume ciudată, pornită cu înduşmănire parcă 
spre propria-i risipire şi uitare de sine. 

Vasile 1. Schipor 

Mitropolit Silvestro Morariu-Andrievici în apărarea bisericii strămoşeşti, Ediţie 
îngrijită de Ioan-Paul Valenciuc, Câmpulung Moldovenesc, Biblioteca ,,Mioriţa", 
2007, 152 p. 

Tânărul Ioan-Paul Valenciuc este la a doua sa carte. După lucrarea Volovăţ. Viaţa unui sat în 
pagini de presă, 1882-1945, 1, Câmpulung Moldovenesc, Fundaţia Culturală Biblioteca "Mioriţa", 
2006, 122 p., recenzată şi de noi în "Analele Bucovinei", anul Xlll, nr. 2(28), iulie-decembrie 2006 
(în curs de apariţie), proaspătul abolvent şi licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă de Ia 
Universitatea din Cluj-Napoca publică un nou volum de documente. 

În Notă asupra ediţiei, autorul precizează că lucrarea este o .,antologie cuprinzând pe lângă 
câteva ordine circulare emise de Mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici şi traducerile - pentru 
prima dată în limba română - cunoscutelor Apologii din 1885 şi 1890, dar şi studiul Puntele diferiţive 
între Biserica Onodoxă a Răsăritului şi cea Apuseană de sub Ierarhia Romei, apărut în 1863'" şi 
reprezintă "un act reparatoriu al istoriografiei şi al vieţii noastre spirituale" (p. 9). 

Documentele incluse în volum sunt precedate de un studiu amplu, Mitropolitul Silvestru 
Morariu-Andrievici, apărător al dreptei credinţe şi al demnităţii româneşti. p. 1 1-72, cu note şi 
trimiteri la 78 de izvoare. Dimensiunea personalităţii şi actualitatea lucrării acestui ierarh bucovinean 
o găsim în Epistola pastorală la Naşterea Domnului 1894, citată la sfârşitul studiului, cu trimitere Ia 
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"schimbarea de faţă a vetrelor noastre părinteşti în pământul Bucovinei", surprinse într-o admirabilă 
pagină literară: "Pentru că cei ce pe Ia începutul veacului nostru curgători văzură şi-şi aduc aminte ce 
faţă avea pe atunci ţara noastră şi care este astăzi starea poporului nostru, vor afla prefaceri şi 
schimbări în toate ramurile de vieţuire ale pământenilor noştri băştinaşi; prefaceri şi schimbări ale 
comunităţilor de prin oraşe şi sate; prefaceri şi schimbări în stăpânirea şi folosirea moşiilor mari şi 
celor mai mici ale pământenilor; prefaceri şi schimbări în port, limbă, obiceiuri părinteşti şi însuşi în 
datinile şi deprinderile religionare şi naţionale; prefaceri şi schimbări în cele ce se referesc Ia viaţa 
publică şi privată ale neamului nostru creştinesc. Binecuvântate ar fi vetrele noastre părinteşti în 
pământul Bucovinei; de trii ori binecuvânta! ar fi şi poporul băştinaş al ţării, dacă aceste prefaceri şi 
schimbări s-ar fi arătat şi s-ar fi întrebuinţat numai cât spre binele şi în folosul neamului nostru 
creştinesc !  Durere, însă, că acelea prefaceri şi schimbări au fost şi sunt de acel feliu, el!. produserl!. mai 
multa. daună decât folos, mai multa. mâhni re decât bucurie. [ . . .  ] Ce s-a ales din pl!.mântenii noştri 
bucovineni de prin sate şi oraşe, care, plini de avere şi putere de viaţa., erau oarecând talpa ţării şi 
tulpina cea sănl!.toasă şi tare a neamului nostru creştinesc? Unde e mulţimea de negustori, de meseriaşi 
şi de industriaşi suceveni, sireteni şi însuşi cernăuţeni dintre pământenii băştinaşi, care mijloceau 
comerţul între ţările rl!.săritene şi apusene ale Europei? Cum de s-au strecurat familiile numeroase şi 
renumite ale boierimii şi răzeşimii pl!.mântene, care, stăpânind moşiile cele mari din ţarl!., erau 
administratori avutului naţional şi patroni credincioşi ai bisericilor noastre dreptml!.ritoare? Cum de 
s-au îngustat şi s-au stârpit ţarinile, care primăvara şi peste vară desfa.tau ochii cu holdele cele 
mănoase, iar toamna şi iarna gemeau ariile de greutatea rodurilor adunate? Unde sunt cirezile de vite 
albe, irghiliile de cai şi turmele de oi, ce se dezmierdau pl!.scând pe imaşurile sl!.tene şi pe poienile 
muntene? Oraşele vechi s-au mărit şi câteva oraşe noi şi orl!.şele s-au înfiinţat, oare au adus însa. prin 
oraşele de astăzi ale ţării şi locuitori din familiile pământene?" (p. 7 1 -72) Observaţiile autorului sunt 
formulate şi din perspectiva "nevoii de modele", într-o vreme ca cea de astăzi, de tranziţie anevoioasă 
spre o societate deschisă, sub presiunea "satului global" spre care, vrând-nevrând, ne îndreptăm: 

"Tulbure vreme a urmat în viaţa Bucovinei, după trecerea la Domnul a marelui Silvestru. Altele ar fi 
fost vremurile, dacă oamenii ar fi înţeles îndestul din truda lui. Şi alte ar fi vremurile, dacă ne-am 
strădui să-I înţelegem măcar acum, când nevoia de modele, în toate domeniile de activitate, se cere 
împlinită" (p. 72). 

Volumul Mitropolit Silvestru Morariu-Andrievici în apărarea bisericii strămoşeşti reuneşte 
opt documente: Puntele diferiţive între Biserica Ortodoxă a Răsăritului şi cea Apuseană de sub 
Ierarhia Romei, p. 73-75; Cercular archipastoral în privinţa conduitei preoţilor şi a modului prin 
care să ferească pre credincioşii Bisericii Onodoxe de indiferentismul confesional, p. 76-85; 
Apologia Bisericii Greco-Orientale din Bucovina, traducere în limba română de prof. Liane Onciul, 
p. 86-103; Cercular în privinţa scomitorilor agitătorie ale wwr jurnale străine, p. 104-107; Circular 
privitor la înnegririle organelor administrative ale diecezei şi resfrângerea lor în raportul supus c. r. 
minister sub titlul de "Apologie der Onodoxen griechisch-orientalischen Kirche der Bulowina ", 
p. 108-1 1 6; Apologia Bisericii Onodoxe Greco-Orientale a Bucovinei, traducere în limba română de 
prof. Ilarion Leviţchi, p. 1 17-146; Circular prin care se regulează serbarea Duminicii Ortodoxiei, 
p. 147-148; Rânduiala Doxologiei în Duminica întâia de Postul Mare a Ortodoxiei, p. 149- 1 5 1 .  
Reproducerea s e  face după izvoare mai puţin accesibile publicului larg de astăzi : Actele adunănţelor 
păstorale în ţinutul protopresviterial al Cernăuţilor, Cernl!.uţi, 1 863; "Foaia ordinăciunilor 
Consistoriului arhiepiscopesc în afacerile Arhidiecezei ortodoxe-orientale a Bucovinei" ( 1 885, 1 886, 
1 888, 1890, 1 894). Reproducerea celor două Apologii se face după textele publicate, în limba 
germană, Ia Cernăuţi, în 1 885 şi 1 889. Tot aici, în anexe, se reproduc câteva texte (rapoarte, 
corespondenţă), redactate la Lemberg, în 1 883 şi 1884, de Dionisie Mitrofanovici şi Ia Cernăuţi, în 
1 889, de către consilierii consistoriali Ioan Ţurcan, Dionys Ritter von Bejan, Miron Călinescu, Vasile 
Ilasievici şi Georgiu de Reus, texte care se încadrează, tematic, în structura volumului. "Toate acestea 
- precizează autorul - sunt puţin accesibile celor interesaţi şi, credem noi, prin publicarea lor în 
volum, oferim posibilitatea de a fi mai bine cunoscute preocupările pastoral-misionare ale 
arhipl!.storului Silvestru Morariu-Andrievici" (p. 9). 
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Prin publicarea acestor documente, dar, mai ales, prin traducerea şi tipărirea, pentru prima dată 
în limba română, a celor două Apologii, Ioan-Paul Valenciuc aduce - cum el însuşi mărturiseşte -

"o modestă contribuţie la redescoperirea activităţii absolut remarcabile a acestui adevărat etnarh al 
românilor supuşi pajurei austriece" (p. 9). 

Vasile /. Schipor 

Ioana Rostoş, Alfred Margul Sperber als Mitarbeiter am " Czemowitzer Morgen
blatt ", Suceava, Editura Universităţii ["Ştefan cel Mare"] ,  2006, 160 p. 

Volumul de faţă tratează activitatea scriitorului şi publicistului Alfred Margul-Sperber din 
perspectiva colaborării sale la cunoscutul periodic de limbă germană "Czernowitzer Morgenblatt", 
care a apărut la Cernăuţi, în perioada 1 9 1 8-1940. Concret, autoarea aduce în discutie textele publicate 
de Alfred Margul-Sperber în ziarul menţionat în intervalul 29.1. 1927-23.4. 1933, când, aşa cum se 
specifică în volum, scriitorul era colaborator permanent al colegiului de redacţie. 

Volumul este structurat în 6 capitole principale: /. Ein.fiihrung. Alfred Margul-Sperber: doch 
kein "groj3er Unbekannter" [Introducere. Alfred Margul-Sperber: deloc un "mare necunoscut"] ;  
2. Mitarbeiter am " Czemowitzer Morgenblatt" [Colaborator la  "Czernowitzer Morgenblatt"] (acest 
capitol include prezentarea tematică a articolelor selectate, fiind la rândul său divizat în şase 
subcapitole: 2. 1 . Die kleinen Geschichten [Micile povestiri];  2.2. Die groj3en Geschichten [Marile 
povestiri ] ;  2.3. Die Wochenendpredigten [Predicile de la sfărşitul săptămânii]; 2.4. Home sweet home: 
Storozynetz (Kikeritz); 2.5. Lyriker und Lyrikliebhaber [Liric şi curtezan al liricii]; 2.6. Mit Alfred 
Sperber im Theater, im Kino, im Konzert [Cu Alfred Sperber la teatru, la cinema, Ia concert]); 
3. Schlussbetrachtungen [Consideraţii finale]; 4. Weiterfiihrende Literatur [Bibliografie]; 5. Anhang 
1. Chronologisches Verzeichnis der Beitrăge [Anexa 1 .  Index cronologic al articolelor] ; 6. Anhang 
2. Exemplarische Texte [Anexa 2. Texte exemplificatoare]. 

Lucrarea inventariază 287 de articole, care aparţin, se pare, lui Alfred Margui-Sperber, criteriul 
de selecţie al acestora fiind semnătura autorului (numele întreg, iniţialele numelui. pseudonimul 

"Al. Uliu" şi prescurtările acestuia). Unele dintre aceste texte, până acum necunoscute cititorilor, sunt 
doar enumerate, specificându-se titlul şi data apariţiei, de exemplu, Micile povestiri. Reţinem din 
acest subcapitol observaţia loanei Rostoş, potrivit căreia aceste articole evidenţiază talentul de 
foiletonist al lui Sperber. 

Alte texte sunt însoţite şi de scurte comentarii critice, cum este cazul Marilor povestiri - sunt 
prezentate aici 14 articole pe cele mai diverse teme, dintre care amintim: Die ungelăsten Rătsel der 
Bukowinaer Landesgeschichte [Enigmele nerezolvate ale istoriei Bucovinei] ; Der Aberglauben in der 
Bukowina [Superstiţia în Bucovina] ; Der Entdecker Amerikas [Descoperitorul Americii], Der wahre 
Al Capone [Adevăratul Al Capone] ş.a. - sau al Predicilor de la sfârşitul săptămânii, articole care. de 
fapt, nu au conţinut religios, ci îl prezintă pe Alfred Margui-Sperber în postura de comentator 
satiric/sarcastic al evenimentelor politice de Ia acea vreme îndeosebi din Bucureşti. dar şi din 
Bucovina, respectiv Cernăuţi. De asemenea, ele includ şi informaţii din străinătate, dar nu din 
domeniul politic, ci mai degrabă noutăţi mondene. Volumul prezintă un număr de 80 de astfel de 

"predici", din care autoarea citează selectiv şi oferă informaţii despre conţinut. 
Subcapitolul Liric şi curtezan al liricii face referire la poeziile semnate de Sperber, apărute în 

"Czernowitzer Morgenblatt", şi Ia legătura sa cu alţi doi poeţi evrei de expresie gerii\ană. Roses 
Mosenkranz şi 1tzak Manger. De reţinut sunt şi două articole din subcapitolul Cu Alfred Sperber la 
teatru, la cinema, la concert, publicate integral în Anexa 2, intitulate 10 Jahre Czemowitzer 
Kulturleben [ 10  ani de viaţă culturală Ia Cernăuţi] şi Wohin steuert die Filmkunst? [Încotro se 
îndreaptă arta cinematografiei?], care prezintă atitudinea critica a scriitorului faţă de viaţa culturala 
(teatrală) din Cernăuţi, respectiv faţă de rolul filmului ca factor de cultura opus teatrului în perioada 
interbelică. 
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Deşi titlul volumului sugerează o prezentare completă a activităţii lui Alfred Margul Sperber în 
calitate de scriitor la ziarul "Czemowitzer Morgenblatt", aşa cum se poate constata şi din 
Consideraţiile finale, materialul cercetat reprezintă doar o treime din întreaga colecţie a periodicului, 
şi anume cea care corespunde perioadei 1 927-1933, când Alfred Margul-Sperber a colaborat 
permanent cu redactorii Julius Weber şi Elias Weinstein. Observăm modul diferit de prezentare a 
articolelor (detaliat, sumar sau doar menţionate în indexul cronologic), motivat de autoare prin ,Jipsa 
timpului şi al spaţiului" necesar, precum şi lipsa instrumentarului modem în text. Dincolo de acestea, 
meritul Ioanei Rostoş rămâne acela de a fi introdus în circuitul actual articole inedite ale cunoscutului 
scriitor şi aşteptăm cu interes o antologie a publicisticii lui Alfred Margul Sperber care să întregească 
munca depusă la prezentul volum. 

Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu 

,,Revista română". Revista românilor de pretutindeni, Iaşi, anul XII, 1 (43)-nr. 
4(46), ianuarie-decembrie 2006, anul XIII, nr. 1 (47}-nr. 2(48), ianuarie
iunie 2007 

În aprilie 1 861 ,  la Bucureşti, apare "Revista Română. Pentru ştiinţe, litere şi arte", publicaţie 
lunară, cu profil enciclopedic. Sub directoratul lui Alexandru 1. Odobescu, avându-i ca redactori pe 
George Creţeanu şi Radu Ionescu, "Revista română", care apare până în noiembrie 1863, cu 24 de 
numere, îşi propune să răspândească în public "cultura ideilor şi gustul artelor, noţiuni despre toate 
ramurile ştiinţei: literatura, istoria, jurisprudenta, filosofia, artele, ştiinţele exacte şi naturale" şi să 
deştepte în rândurile tinerimii române "o nobilă emulatiune", întemeiată pe idei şi pe cunoştinţe serioase, 
în scopul dezvoltării spirituale şi formării opiniei, care să poată "aduce tara noastră la o adevărată 
civilizatie". în spiritul articolului-program, Cuvânt înainte, publicat în primul număr, periodicul acordă 
importantă. cu prioritate, ştiinţelor, publicând mai cu seamă studii de astronomie, geologie, medicină, 
economie, sociologie, drept, istorie, arheologie, filologie. Aici publică Odobescu, printre altele, studiul 
său de folclor comparat Cântecele poporane ale Europei răsăritene, mai cu seamă în raport cu ţara, 
istoria şi datinile românilor. Tot aici apare monografia istorică a lui Nicolae Bălcescu Românii supt 
Mihai Voievod Viteazul, pe care Odobescu o va tipări, în 1877, sub titlul Istoria românilor sub Mihai 
Vodă Viteazul, precum şi romanul lui Nicolae Filimon Ciocoii vechi şi noi. 

În 1 995, la Iaşi, apare "Revista română", periodic aflat astăzi la începutul unui nou deceniu de 
activitate. La începutul anului al XII-lea de apariţie, "Revista română", care se revendică de la 
periodicul fondat de Alexandru 1. Odobescu, continuă să apară, trimestrial, ca "revistă a românilor de 
pretutindeni", sub patronajul ASTREI - Despărţământul "Mihail Kogălniceanu", care este şi editorul 
publicaţiei. Director: Areta Moşu, vicepreşedinte al ASTREI, preşedinte al Despărţământului "Mihail 
Kogălniceanu". Redactor-şef: Liviu Papuc. Secretar general de redacţie: Nicolae Turtureanu. Colegiul 
de redacţie: Dumitru Bunea, Ioan Caproşu, Ioan Ciupercă, Victor Dumea, Florin Faifer, Mircea
Cristian Ghenghea, Bogdan Ulmu. Redacţia: Iaşi, str. Titu Maiorescu, nr. 2, bl. B, ap. 43, tel . :  
0232/219213 ,  cod poştal 700460. 

Articolul Un nou . . .  început, publicat în nr. 1 (43), ianuarie-martie 2006, face referiri Ia "haina 
nouă" în care apare periodicul, în "format carte", Ia "ceasul «schimbării [sale] la faţă>>": "Am apreciat 
- colegiul de redacţie, dar şi cititorii - că acest format este mai perrnisibil celor care doresc să-şi facă 
o colecţie de bibliotecă şi mai puţin perisabil. În definitiv, noi edităm o carte românească de 
învăţătură, revendicată de la înaintaşi, realizată de cei de astăzi şi transmisă urmaşilor. Desigur, ca 
astrişti, ne raportăm la acele «sânte firi vizionare>> care, pe la jumătatea secolului al XIX-lea şi-au 
asumat misia slujirii şi deopotrivă a etalării culturii şi civilizaţiei româneşti. Acest mesaj este, va fi 
mereu de actualitate, fie şi într-o Europă unită, unde identităţile nu exclud alteritatea. E de sperat că, 
în noul concert european, chiar şi cele mai discrepante voci se vor armoniza; că fiecare etnie, ajunsă 
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minoritară prin «jocul>> istoriei, îşi va putea exprima, fără nici o ecranare, mesajul cultural, aportul 
civilizant". Ca ,,revistă a românilor de pretutindeni", 

"
Revista română" se adresează confraţilor risipiţi 

în ţară şi în lume, deopotrivă, ca "faptă a spiritului" românesc, difuzând valorile noastre, cu spirit 
critic şi disponibilitate pentru polemica decentă: ,,Am dori ca «noua>> «Revistă română>> să ducă 
destinatarilor (cei mai mulţi dintre ei aflaţi în arealul românesc) nu doar - cum zice Eminescu - <<Ce-i 
mai mândru pe la noi:/ Oastea mea cu flamurile,/ Codrul şi cu ramurile,/ Coiful nalt cu penele,/ Ochii 
cu sprâncenele>>, ci şi «ce-i mai mândru>> ca faptă a spiritului - în literatură şi artă, în ştiinţele politice, 
în domeniul atât de sensibil al relaţiilor interetnice, în asumarea destinului nostru european. Dar nu 
vom fi doar o revistă . . .  consemnati vă. În acest sens, nu vom ezita să amendăm tarele, discrepantele, 
derapările şi să polemizăm - decent, urban şi academic" (p. 1 ). 

,,Revista română" are, mai ales, începând de la nr. 2(44), aprilie-iunie 2006, secţiuni distincte: 
Editorial, Interviuri, Inedit, Amfiteatru, Poesis, Recuperări, Geografie literară (culturală, spirituală), 
Atitudini, Poezia tânără, Curcubeul artelor, Din grădina editorială, Arhiva, ASTRA pentru şcoală, 
ASTRA în expansiune, De dincolo de Dunăre, In memoriam, Cronică, în cadrul cărora se publică o 
mare diversitate de materiale. Dintre acestea reţinem, mai întâi, câteva texte închinate unor 
personalităţii ale culturii noastre, folositoare pentru o largă categorie de utilizatori : Mihai Cojocariu, 
Un Savant şi un Profesor: Gheorghe Platon, XII, l ,  2006, p. 4-5 (

"
Gheorghe Platon a deschis, 

când va, un şantier; pe acest şantier, a fost şi salahorul, şi meşterul zidar, şi arhitectul. [ . . . ] La  Catedră, 
Gheorghe Platon a fost imperial, îmbinând ştiinţa cu rigoarea şi acurateţea expunerii. Alte fericite 
însuşiri - precum graţia, generozitatea, ţinuta morală, blândeţea, dăruirea, seriozitatea, omenia -, pe 
care Domnia Sa le-a posedat din belşug, I-au transformat, cu timpul, într-un profesor-etalon, 
călăuzitorul prin excelenţă"); Ion Ţurcanu, Tânărul Cioran despre sensul vieţii şi al istoriei, idem, 
p. 26-28; Nicolae Busuioc, Un personaj plurivalent al Cetăţii, articol închinat criticului şi istoricului 
de artă Claudiu Paradais ( 1 933-2006), XII, 2, 2006, p. 6; Ion Agrigoroaiei, Petre P. Carp şi ziarul 
.. Moldova ", XII, 3, 2006, p. 9-1 1 ;  Stelian Dumistrăcel, Sapientia ludens, idem, evocare închinată 
profesorului Ştefan Cuciureanu ( 1 9 1 1-1987), originar din Bucovina, p. 12-13;  Gheorghe Moldoveanu, 
Aran Pumnul - profesor la Cernăuţi, idem, p. 19-2 1 ;  Magda Ursache, Bacovia, en detail, XII, 4, 
2006, p. 35-37. Tot spre a ilustra ţinuta distinsă a publicaţiei astriste de Ia Iaşi, menţionăm câteva 
studii: Ioan Seni, 140 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, XII, 1, 2006. p. 13-15; Petru 
Ursache, Fenomenul multietnic, idem, p. 20--22; Maria-Daniela Pănăzan, Eminescu - poet al iubirii 
creştine, XII, 2, 2006, p. 1 2-14; Petru Ursache, Mulţimea de ,.ţări ", idem, p. 1 7-19; Constantin 
Mălinaş, Sadoveanu, Creangă şi Bihorul, idem, p. 22-24; Livia Cotorcea, Din nou, Petru Caraman, 
idem, p. 36-39; Marian Nicolae Torni, Istorie şi destin la românii de peste Tisa, XII, 3, p. 1 6-18 ;  
Gheorghe Luchescu, Arc peste timp. Relaţii culturale între Banat ş i  Moldova, idem, p .  25-27; 
Constantin Mălinaş, Contribuţii la istoria presei scrise a românilor din jurul României (1), XII, 4, 
2006, p. 30--33; Constantin Mălinaş, Contribuţii la istoria presei scrise a românilor din jurul 
României (Il), XIII, 1, 2007, p. 28-29; Gheorghe Moldoveanu, A fi naţional sau a nu fi, idem, p. 30--32; 
Grigore Ţugui, Constituirea unui mit (1), contribu�iile la consolidarea mitului ştefanian, XIII, 2, 2007, 
p. 7-9; Florin Faifer, Matei Vişniec. De la farsa tragică la parabola filosofică, idem, p. 12-13;  lulian 
Pruteanu-lsăcescu, Cele cinci vieţi ale ,.Revistei române " (IIl), idem, p. 1 8-21 ; Mihai Baltag, 
Voroneţ - între Orient şi Occident, idem, p. 34-35. 

Interesante sunt, de asemenea, dialogurile/interviurile, toate susţinând orientarea programatică 
a periodicului, contribuind, în bună măsură, Ia ceea ce bucovineanul Vasile Andru numeşte 
.,influenţarea prin valoare, prin contagiune pozitivă, prin prestigiu": "Trebuie să ne propunem, tonic şi 
deschis. nu doar păstrarea identităţii ,  ci şi comunicarea unor valori, participarea la valorile celor din 
jur. Asta s-ar numi un «misionariat» cultural subtil. [ce ar consta în] influenţarea prin valoare, prin 
contagiune pozitivă, prin prestigiu. Eşti bogat în măsura în care ai ce dărui. Şi avem ce dărui din 
plinul nostru sufletesc" (vezi Vasile Andru, La românii din Barcelona: despre identitate etnică şi 
modernizare, în "Viaţa Românească", serie nouă, Bucureşti, anul XCIX, nr. 10, octombrie, 2004, 
p. 68-72, passim.): "Păsările cerului " în Balcani, dialog cu prozatorul Vasile Andru, consemnat de 
Lidija Dimkovska, XII, 1 ,  2006, p. 6-1 1 ;  Romanian connection, interviu cu actorul Bogdan 
Stanoevici, consemnat de Radu Negrescu-Suţu, la Paris, în martie 2003, XII, 2, 2006, p. 3-8; 
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"Din 1994 a început o nouă campanie revanşardă, de mistificare şi falsificare a istoriei ", interviu cu 
academicianul Demir Dragnev, la împlinirea vârstei de 70 de ani, realizat de Valentin Constantinov, 
XII, 3, 2006, p. 3-5; " Sunt mai optimist ca dumneavoastră, tinerii, asta întrucât nu am viitorul în 
faţă, ci doar trecutul", interviu cu scriitorul Nicolae Turtureanu, la împlinirea vârstei de 65 de ani, 
realizat de Iulian Pruteanu-Isacescu, la 26 octombrie 2006, XII, 4, 2006, p. 2-5 ; "Statutul limbii şi 
literaturii române, cred, trebuie regândit în învăţământul nostru" (1), interviu cu prof. univ. dr. Liviu 
Leonte, XIII, 1 ,  2007, p. 3-5; .. Toate sunt Voronin ", interviu cu Valeriu Matei, consemnat de Călin 
Ciobotari, XIII, 2007, p. 4-6. 

Numar de numar, "Revista româna" include în oferta sa articole, eseuri, interpretari ce trateaza 
probleme mereu actuale în spaţiul lumii româneşti (Magda Ursache, Nevoia de modele, XII, 1 ,  2006, 
p. 44-45; Mircea-Cristian Ghenghea, Un popor de Mircea, idem, p. 46; iulian Pruteanu-Isacescu, 
Nevoia mea/altora de modele, XII, 2, 2006, p. 27; Magda Ursache, Vorbind din of!, XII, 3, 2006, 
p. 29-3 1 ;  Leo Butnaru, Sclava care nu e lsaura (metanovelă), XII, 3, 2006, p. 32-34; Bogdan Ulmu, 
Mari români şi nume mici, XII, 3, 2006, p. 37; Emanuela Ilie, Românul de azi, între identitate şi 
alteritate, idem, p. 38-39; Magda Ursache, Critica mică, XIII, 2, 2007, p. 3 1-32), medalioane şi 
fişiere biobibliografice, documentare (Alex. Gh. Morariu, O excursie la mănăstirile din Bucovina, 
material îngrijit de Liviu Papuc, XII, 1 ,  2006, p. 63-64; Dragoş Olaru, Documente inedite despre 
Anur Verona, XII, 2, 2006, p. 32-34; Emil Manu, Radu Cioculescu, XII, 3,  2006, p. 24; Ionuţ 
Grozea, Identitatea culturală a tuturor românilor, XII, 4, 2006, p. 58-59; Petru Ursache, 
O " integrală" Nicolae Labiş, XIII, 1 ,  2007, p. 1 1-14; Lucia Olaru Nenati, Preotul Toma Chiricuţă 
despre Mihai Eminescu, XIII, 2, 2007, p. 14-15; Constantin Malinaş, Limba română prohibită în 
Ungaria, idem, p. 29), cronici, recenzii, note şi insemnari de lectura, opinii, corespondenţa. "Revista 
româna" nu ocoleşte literatura, oferind spaţiu poeziei, cu preocupare constanta aici şi pentru "vocile" 
tinere: Ioan Moldovan, XII, 2, 2006, p. 20-21 ;  Mihaela Arhip, idem, p. 28-29; Mariana Codruţ, XII, 
3, 2006, p. 22-23 ; Andreea-Mihaela Şuleap, idem, p. 35;  Sterian Vicol, XII, 4, 2006, p. 21-23; 
Mariana Stratulat, idem, p. 34; Dumitru Vacariu, XIII, 1, 2007, p. 22-23; Ludmila Rotaraş-Donea, 
idem, p. 35;  Arcadie Suceveanu, XIII, 2, 2007, p. 22-23; Lilia Burlacu, idem, p. 33. 

,,Revista româna" apare în condiţii grafice îngrijite, fiind ilustrata cu reproduceri dupa lucrari 
ale artiştilor plastici Val Gheorghiu, Mihai Coţovanu, ale participanţilor la Concursul Internaţional de 
Artă ,,N.N. Tonitza", organizat în martie 2007, la Iaşi, dupa fotografii cu imagini din Cernauti şi 
Chişinau. cărţi poştale ilustrate de Ana Griţco, precum şi cu reproduceri din volumul O istorie a 
Iaşului în imagini medalistice, semnat de Andone Cumpătescu. 

Vasile 1. Schipor 

Bibliografia Bucovinei. ,. /conar", Cernăuţi, 1935-1937, Suceava, anul 1, nr. 1 ,  
2006, 40 p. 

Biblioteca Bucovinei ,.1. G. Sbiera" din Suceava, instituţie publică-simbol pentru cultura şi 
civilizaţia românească din această parte de ţară, înfiinţată în 1 923, editează un periodic trimestrial, 
.,Scriptum", fondat de prof. Emil Satco şi ajuns în al XIII-lea an de apariţie. Cum citim în caseta 
redacţională, .. Bibliografia Bucovinei" este o nouă publicaţie, semestrială, a Bibliotecii Bucovinei 
.. I.G. Sbiera" Suceava. Redactorul periodicului este Alis Niculică, fiica profesorului Emil Satco, 
doctor în istorie al Universităţii .. Ştefan cel Mare" Suceava. Adreasa: str. Mitropoliei, nr. 4, 720035 
Suceava. 

în Cuvânt înainte, nesemnat, citim: .,Pentru a veni în sprijinul cercetătorilor interesaţi de 
istoria Bucovinei, Biblioteca Bucovinei «I.G. Sbiera» Suceava a iniţiat, în cadrul Biroului de 
Informare Bibliografică, o amplă acţiune pentru realizarea Bibliografiei Bucovinei. În acest proces, 
care se anunţa de lunga durata, vom realiza bibliografia publicaţiilor româneşti aparute în acest spaţiu 
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din 1 865 (începând cu «Foaia Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina>>) şi până în 
zilele noastre. Bibliografiile publicaţiilor vor apărea în fascicole şi vor putea fi consultate şi prin 
Internet. 

În paralel, vom realiza şi o bibliografie a materialelor apărute în revistele literare din ţară 
despre Bucovina, precum şi a cărţilor care tratează istoria Bucovinei în toate compartimentele sale. 

Pentru început, oferim cercetătorilor, ca şi publicului interesat, bibliografia revistei <<lconar>>, 
editată la Cernăuţi, în perioada 1935-1937" (p. 3). 

Bibliografia revistei "Iconar" este consemnată după autori şi structura publicaţiei, cu adnotâri 
în cazul articolelor mai importante, pentru toate cele 29 de numere apărute în intervalul septembrie 
1 935 - ianuarie 1938, dar fâră a se face precizarea lunii de apariţie, cum ne-am fi aşteptat, pentru 
corectarea erorilor de înregistrare ce persistă în cadrul colecţiilor existente în România, cum este 
cazul celei aflate la Biblioteca Academiei Române, sub cota P II 7 674, din care lipsesc, însâ, 
numerele 1-3, septembrie-noiembrie, din primul său an de apariţie. Un indice de nume, p. 34-38, 
sporeşte valoarea publicaţiei. O bibliografie cuprinzând studiile şi articolele închinate acestei reviste 
bucovinene din perioada interbelică s-ar fi impus, de asemenea, mai cu seamă din perspectiva 
proiectului generos de realizare a Bibliografiei Bucovinei istorice. Ideea postării pe internet a 
fascicolelor din această lucrare este iarăşi de remarcat, îndeosebi într-o provincie în care serviciile noi 
de bibliotecă, precum şi pregătirea sistematică pentru inforrnatizarea fondurilor documentare întârzie, 
în deserviciul tuturor celor interesaţi de istoria Bucovinei. 

Aşa cum am scris în câteva rânduri (vezi articolul Periodicul .,/conar", Cernăuţi, anul /, 
nr. 1-3, 1935 se află în Bucovina, în "Crai nou", Suceava, care îl publică într-una din paginile sale de 
Literatură şi ană, anul XVI, nr. 3 944, 1 8  iunie 2005, p. 5; "Analele Bucovinei", Bucureşti, anul XIII, 
nr. 2 (27) [iulie-decembrie] 2006), colecţia completă a revistei se află la Râdăuţi, în Fondul 

"Dr. Ştefan Bucevschi" al bibliotecii Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Cu 
cele trei numere descoperite de noi, toate trei imprimate la Râdăuţi, în Tipografia Văduvei Blondovski 
şi introduse în circuitul public, câteva colecţii se completează acum (Bucureşti şi Suceava), în 
beneficiul cercetârii ştiinţifice. 

Vasile /. Schipor 

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



CRONICĂ 

CURSURILE DE VARĂ ALE UNIVERSITĂŢII POPULARE 
"ION NISTOR" - EDIŢIA A XVIII-A 

Cursurile de Vară ale Universităţii Populare 
"Ion Nistor", organizate de Societatea pentru 

Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi Institutul "Bucovina" al Academiei Române, au ajuns la 
ediţia a XVIII-a şi s-au desfăşurat în perioada 5-8 iulie 2007. Comunicările, prelegerile şi aplicaţiile 
au fost susţinute sau conduse de un număr de 28 de specialişti din Bucureşti, Iaşi, Cernăuţi, Suceava 
şi Rădăuţi. 

La festivitatea de deschidere a Cursurilor de Vară au fost prezentate mesaje din partea 
Prefecturii judeţului Suceava - Alexandru Flandorfer -, a Consulatului General al României de la 
Cernăuţi - Romeo Săndulescu - şi a Primăriei municipiului Rădăuţi - Ilie Sarcinschi. 

Secţiunea ,,Din istoria şi cultura Bucovinei" a cuprins cinci comunicări. Prima comunicare: 
Gheorghe Hunnuzachi - unul dintre "Fraţii Goleşti" ai Bucovinei, susţinută de Carmen Andronachi de la 
Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi", a evocat activitatea culturală şi politică a cărturarului patriot, 
pusă în slujba populaţiei româneşti din Bucovina În susţinerea temei au fost selectate şi multe argumente 
semnificative din presa vremii, între care ,,Patria", "Neamul românesc", ,,Junimea literară" etc. 

Pagini zguduitoare din istoria Bucovinei a prezentat domnul Petru Grior, preşedintele 
Societăţii "Golgota", director adjunct Ia Arhivele Statului din regiunea Cernăuţi prin comunicarea 
intitulată Date inedite despre manirii fostului judeţ Rădăuţi, iar Ilie Popescu, de la Universitatea 

"Yurii Fedkovici", a evocat impresionante momente ale chinurilor copiilor cu părinţi deportaţi de 
regimul stalinist. Când a fost copil, actualul profesor universitar Ilie Popescu a suportat astfel de 
chinuri, fiind deportat cu fraţii şi părinţii în îndepărtata Siberie. Amintiri din copilărie, greu de cuprins 
în cuvinte! 

Ne-au atras atenţia problemele susţinute de către domnul D. Vatarnaniuc, m. o. al Academiei 
Române, privind aşa numita 

"
stăpânire de pace" din timpul dominaţiei austriece în Bucovina. Au fost 

evocate şi alte aspecte din activitatea cărturarului patriot Gheorghe Hurmuzachi şi relaţiile acestuia cu 
alte personalităţi ale vremii ,  inclusiv cu slujitorul bisericii ortodoxe, Eugenie Hacrnan. 

În final, Vasile 1. Schipor a prezentat activitatea editorială a Centrului de Studii 

"Bucovina"/lnstitutului "Bucovina" al Academiei Române, 2006-2007. Cei 52 de participanţi la 
deschiderea cursurilor au avut prilejul să vadă o bună parte din cărţile recent tipărite, în expoziţia 
organizată de domnul Ştefan Rotaru. 

Seminarul ştiinţific Pactul Ribbentrop - Molotov şi urmările sale, proiect elaborat de Institutul 

"
Bucovina" al Academiei Române" (responsabil de proiect Vasile 1. Schipor) a cuprins comunicările: 

Pactul Ribbentrop Molotov şi consecinţele sale asupra Bucovinei (Rodica Iaţencu) şi Cronicile 
izgonirii, cronicile ins ing urării oamenilor şi comunităţilor din Bucovina (Vasile 1. Schipor). 

La acest seminar a participat şi domnul profesor Romeo Săndulescu, consulul general al 
României la Cernăuţi, care, în cuvântul domniei sale, a abordat probleme actuale privind viaţa 
cultural-naţională a minorităţii româneşti din regiunea Cernăuţi, inclusiv activitatea celor 20 de 
societăţi culturale româneşti din nordul Bucovinei. 

Interesant dialog am realizat cu intelectualii din oraşul Milişăuţi, în cadrul secţiunii 

"Confluenţe culturale". Aici au fost prezentate comunicările: Date semnificative din istoria oraşului 
Milişăuţi - Gheorghe Cârmaci, Şcoala cu clasele I-VIII Milişăuţi; Elite culturale din Bucovina, 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 757-765, Bucureşti, 2007 
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Marian Olaru - directorul Colegiului Naţional ,.Eudoxiu Hunnuzachi" Rădăuţi; Activitatea editorială 
a Institutului .. Bucovina " al Academiei Române, 2006-2007, Vasile 1. Schipor; Problemele adunării 
şi selectării materialelor cerute de o monografie, Radu Vizitiu, Şcoala generală "Gheorghe Popadiuc" 
Rădăuţi. Fiind pentru prima dată în acest oraş cu activităţi ale Universităţii Populare, primarul Mircea 
Laurus a prezentat un mesaj încurajator pentru bunele noastre relaţii culturale viitoare cu intelectualii 
şi cetăţenii acestei comunităţi, care are populaţie majoritară de etnie ucraineană. 

În ziua de sâmbâtâ, 7 iulie, s-au desfăşurat paralel, alte douâ secţiuni, şi anume: Secţiunea 
,.Economie şi iniţiativâ locală", în sala de conferinţe de la Hotelul Gerald's, recent dat în folosinţă, şi 
Secţiunea ,.Mediul antropic, resurse şi echilibre ecologice", la sala de şedinţe a Consiliului Local. 

Comunicârile Din viaţa şi opera lui Ion T. Tarnavschi (Sorin Trelea), Probleme actuale de 
ecologie (Aspazia Andronachi, de la Colegiul Naţional ,.Eudoxiu Hurmuzachi"), Cercetătorul 
austriac F. Herbich şi contribuţiile sale la cunoaşterea florei din Bucovina (Vasile 1. Schipor, 
Institutul ,.Bucovina" al Academiei Române), Date semnificative din Grădina botanică din Canada 
(Titus Lucescu) şi Podişul Sucevei şi perspectiva unor acumulări de gaze naturale (Ovidiu Bâtă, 
Institutul ,.Bucovina" al Academiei Române), au adus date, argumente şi interpretâri interesante 
asupra a două personalitâţi ale biologiei, dar şi propuneri de soluţii privind unele probleme ecologice 
actuale din Bucovina istorică. 

La Secţiunea ,.Economie şi iniţiativâ locală", moderatâ de prof. Corvin Bejinariu de la 
Colegiul Naţional ,.Eudoxiu Humuzachi", au participat şi cadre universitare, între care domnul acad. 
D. Vatamaniuc şi prof. univ. dr. Tiberiu Brăilean de la Universitatea ,.Alexandru Ioan Cuza" Iaşi. În 
cadrul acestei secţiuni au fost susţinute comunicârile: Premize şi pericole ale produsului turistic 
integrat - Bucovina (Doru Botezat, consilier, Autoritatea Naţionalâ pentru Cercetare Ştiinţifică Iaşi), 
Proiectul de economie turistică (Marcel Ungurean, Colegiul Naţional ,.Eudoxiu Hurmuzachi"), 
Determinante spiritual-religioase ale dezvoltării economice (Mihai Reman), iar Tiberiu Brăilean a 
dezvoltat tema dinamicii vieţii economice în corelaţie cu alte fenomene de mari extinderi în spaţiu şi 
timp, pe suportul cârţii sale Globalizarea, nenumele nimicului, apârută în 2005, la Editura Institutul 
European. Interesante date şi infonnaţii a avut comunicarea elevei Câtâlina David de la Colegiul 
Naţional ,.Eudoxiu Hurmuzachi", intitulatâ Joseph Schumpeter - schiţă pentru o interpretare 
pragmatică. 

Participarea, la liberă alegere, a câte 25-30 intelectuali din învâţâmântul preuniversitar, 
economie, administraţie şi instituţii culturale, la secţiunile cursurilor de vară, în condiţiile unei largi 
oferte de manifestâri în cadrul ,,Zilelor Municipiului Rădăuţi", arată că se menţine interesul faţă de 
istorie, culturâ şi ştiinţă, pe de o parte, şi, pe de alta, că oferta noastrâ culturală prin Universitatea 
Popularâ ,.Ion Nistor" are valoare. 

La această dată, respectiv a XVIII-a ediţie, a devenit oportună înscrierea Universităţii Populare 
,.Ion Nistor" drept o instituţie de interes public şi ca urmare să beneficieze de alocatii bugetare. 

Petru Bejinariu 

SEMINARUL ŞTIINŢIFIC "PACTUL RIBBENTROP-MOLOTOV 
ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA BUCOVINEI. REFUGIA ŢI, 

STRĂMUTAŢI, DEPORTAŢI", RĂDĂUŢI, 6 IULIE 2007 

lnstitutul "Bucovina" a organizat, în cadrul manifestărilor proprii propuse pentru anul 2007, 
seminarul ştiinţific intitulat ,,Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele sale asupra Bucovinei. 
Refugiaţi, strămutaţi, deportaţi", iniţiator şi responsabil de proiect: Vasile 1. Schipor. Manifestarea s-a 
desfăşurat la Rădăuţi, în 6 iulie 2007, în prezenţa unui public interesat de problematica abordată. 
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Rodica Iaţencu a susţinut comunicarea Pactul Ribbentrop-Molotov şi consecinţele sale asupra 
Bucovinei, în care a prezentat aspecte legate de contextul politic internaţional, conţinutul pactului şi 
consecinţele acestuia asupra Bucovinei. 

În comunicarea Cronicile izgonirii, cronicile însingurării oamenilor şi comunităţilor din 
Bucovina, Vasile 1 .  Schipor a făcut, de Ia bun început, precizarea că problematica Gulagului, pe care o 
cercetează din perspectiva memorialisticii bucovinenilor - de Ia Dumitru Nimigeanu şi Aniţa 
Nandriş-Cudla, Ia Ilie Popescu, Vasile Lazăr, Dumitru Oniga, George Ungureanu, V. Blănaru
Fiamură, Teodor M. Gherasim, Gavril Vatamaniuc, Aspazia Oţel Petrescu, Filaret N. Toma, Vasile şi 
George Motrescu, Marioara Cenuşă, Cosma Pătrăucean, Vasile S. Cârdei, Victor Leahu (vezi studiul 
Destinul unui gen vitreg. Memorialistica bucovineană consacrată spaţiului concentraţionar al 
regimului comunist, în "Analele Bucovinei", Bucureşti, anul XIV, nr. 2(29), iulie-decembrie 2007 -
nu interesează demersul de acum decât parţial, aici punând accent, mai cu seamă, pe "aspecte ce ţin 
de sensibilitatea şi stilul de viaţă ale omului modem, mai ales din perspectiva refugiatului, 
strămutatului şi deportatului bucovinean din anii '40-'44 ai veacului trecut". 

Despre evacuarea nordului Bucovinei, refugiu, strămutare şi departare avem mai multe volume 
de documente, precum şi studii apărute îndeosebi după 1 989. Şi în literatura artistică a Bucovinei 
există, însă, creaţii - poezie, proză, memorialistică -, în care evenimentul, ca situaţie-limită, a 
influenţat geneza operei. 

Pentru George Drumur - pe numele său adevărat, George Pavelescu ( 191 1-1 992) -, 

dramaticul iunie 1940 semnifică "întunecarea culorilor" (cum se şi intitulează cel de-al doilea ciclu 
din volumul Vatra cu stele. Poeme, publicat în 1 942), într-o meditaţie gravă pe tema destinului în 
curgerea inexorabilă a vremii, exprimată în finalul volumului: "Norii se desfac/ în azur de-aseară, -/ 
omul s-a făcut/ pretutindeni fiară". Refugiaţii români, porniţi spre sud, "după semnul mânii/ să-şi 
găsească în azur stăpânii", simt până şi drumul pribegiei surpându-se în urma lor. În poeme ce tind să 
devină spaţii ale memoriei, pe drumul "către marea înnoptare", confesiunea refugiatului bucovinean 
ne aminteşte de psalmii captivităţii babiloniene, prin intensitatea tânguirii după mirabila Bucovină 
natală: "Se prelungesc în umbrele copilăriei/ odăjdiile asfinţiturilor bucovinene -/ acolo unde au 
crescut, ca visurile! înalte, povâmişurile viclene.// Acolo unde inima a triumfat, iubind -1 acolo, unde 
zilele erau lungi ca anii, -/ acolo, unde sufletul creştea mai pur/ dintre colinzi, dintre câmpii, dintre 
jelanii ,// acolo gândul nu mai ştie unde să se-abată/ şi nici unde să-şi aplece fruntea umilită"; "Sunetul 
orelor încetează în inimi,/ fără spaimă şi fără primejdii/ ca un orizont cretat sub frunte,/ unde nu mai 
cresc stâlparele nădejdii". Profesorul Vasile Ţigănescu ( 1 899-197 1 )  lasă în manuscris, printre altele, 
un roman, Refugiaţi, care i se publică postum, în 1997, la Rădtiuţi, într-o serie promiţătoare: "Cărţi 
arestate, cărţi exilate, cărţi cenzurate". Spre deosebire de celălalt roman (Gaudeamus. 1996) şi cele 
două volume de nuvele (Brădetul, 1 94 1 ;  Cărarea mutului, 2001), romanul Refugiaţi a trecut aproape 
neobservat. 

Storojineţul, pe care îl (re)descoperim în romanul profesorului Vasile Ţigănescu, e un oraş 
mic, un târg de provincie lipsit de tradiţii, unde Ion/Iancu Norin. "ca cei mai mulţi, se lăsase atras de 
viaţa în comun, pentru a spulbera monotonia". Pentru intelectualul acestei ",umi marginale", singura 
desfătare "[este] vieţuirea în lumea unei aşteptări nelămurite". Acest mic univers este stratificat, aşa 
cu s-a infiripat şi consolidat de-a lungul anilor, cuprinzând spaţii locuite de oameni şi comunităţi 
etnice, confesionale, profesionale, sociale. În centrul său, dar şi în viaţa cotidiană, oamenii folosesc 
încă, în comunicarea curentă, limbile română, germană, ucraineană, rusti. Acesta este spaţiul 
simbolurilor puterii :  biserică, primărie, şcoală, judecătorie, jandarmerie. Intelectualii târgului citesc 

"Universul", păstrat de unii, în casele lor, în adevărate colecţii, ascultă şi comentează ştirile transmise 
la radio, colportează, în concediu, câţiva călătoresc în străinătate. Cartea profesorului Vasile 
Ţigănescu surprinde, aproape în detaliu, evenimentul istoric. Evacuând partea de nord a Bucovinei, 
ostaşii şi ofiţerii "păşeau adânciţi în gânduri într-o resemnare de eroism tragic", ducând cu ei "povara 
unei dezamăgiri": ,,Pe feţele ostaşilor, nerase, dar pline cu semne de energie, citeai ruşinea pe care n-au 
meritat-o. Îndeosebi ofiţerii, cu privirile lor împrăştiate în gol, păreau ruşinos pălmui ţi, ca unii ce erau 
aleşi de soartă să înece, în durerea sufletului lor şi în ungherul cel mai sensibil al inimii lor, sublimul 
unei glorii. [ . . .  ] Ţărani, ţărance şi copii, ieşiţi în drum şi pe Ia porţi, îi petreceau cu ochii, tticuţi sau 
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vorbind laolaltă potolit, ca unii ce simţeau şi înţelegeau înduioşătoarea tragedie". În urma armatei. se 
retrag intelectualii ("domnii", "domnaretul") şi funcţionarii. Pentru mulţi dintre aceştia, oraşul este 
.. singurul univers". De aceea, ei percep evenimentul ca pe .. o schimbare violentă, uluitoare, 
dramatică". Evacuarea înseamnă pentru intelectuali şi mulţi funcţionari "drumul salvării avutului". 
Excelent cunoscător al psihologiei oamenilor şi grupurilor sociale, Vasile Ţigănescu notează, 
exploatând resurse de mare prozator, reacţia graduală, diferenţială, a acestora: .. Procesul violent de 
tranziţie de la o viaţă la alta, în care se aflau, necesita un oarecare răgaz de acomodare şi un efort care, 
deocamdată, era slăbit de o surdă rezistenţă interioară. Vorbeau cu toţii de plecare, dar nimeni nu se 
îndura să-şi părăsească culcuşul, să-şi abandoneze avutul .  [ . . .  ] O adâncă inerţie, legată de puterea 
obişnuinţei, le anihila voinţa şi le ţintuia locului. [Cucoanele] erau triste, slăbite, cu sentimentul şi mai 
întărit al încătuşării lor de casă, de oraş şi de obiceiurile lor, din care parcă se temeau să iasă. 
Dragostea de casă, de cuibul lor, )atentă până Ia năvala străină, deveni conştientă, dinamică"; "Se 
frământau gălăgioşi, protestau, blăstămau". 

Scena Liturghiei din duminica de 29 iunie 1940, de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, este 
memorabilă. În Storojineţ, în această zi de mare sărbătoare religioasă pentru creştini, clopotele tac şi 
la ortodocşi şi la catolici: "În biserică nu mai era lumea pestriţă de altădată. [ . . .  ] Lăcaşul dumnezeiesc 
se umpluse numai cu românii neaoşi. Parcă se strânseseră Ia un semn nedesluşit ce-l simţiseră în 
suflete ţăranii din cele patru mahalale cu case abia zărite din turnul primăriei şi aşezate prin vâlcelele 
pitoreşti care împresoară oraşul şi se scurg în apa Siretului. 

Feţele erau triste, în pocăinţă, cu ochii pe icoanele de la altar, cu suspine abia retinute şi cu 
griji întipărite pe frunte. Munca lor zilnică răsfrângea pe obrajii arşi de soare o seriozitate şi o adâncă 
cunoaştere a vieţii, iar sclipirea ochilor radia o înţelepciune a lor". Impresionează, mai ales prin 
contrast cu "exodul refugiaţilor", predica tăcerii, săvârşită de preotul Gheorghe Filievici, "bărbat în 
pragul bătrâneţii, cu faţa blândă şi ochi mângâietori", "tăcerea respectuoasă" a .. norodului ce trebuia 
să rămână, care ştia că va rămâne [sub vitrega stăpânire] cum a rămas şi-n alte epoci de năvăliri", 
precum şi procesiunea ducerii peste apă a odoarelor şi lucrurilor sfinte din biserică. 

Pentru intelectualii şi funcţionarii români din partea de nord a Bucovinei, "pătrunşi de o 
deprimantă senzaţie de părăsire", dar şi pentru "ţăranii nedumeriţi", ocupaţia rusească din 1940 este 
.. o urgie", un ,,haos de realitate fantomatică ce tulbură dureros sufletele ca un vârtej nesuferit" ("un 
puhoi de mocirlă" în însemnările lui Dumitru Nimigeanu) ce instaurează cu repeziciune o ,,realitate 
brutală", aducătoare de imense traume: "0 sfâşietoare senzaţie de despărţire de acele frumuseţi şi 
bogăţii, peste care se întindea umbra satanei, îi strângea inima". "Toleranţa multietnică", adevărat mit 
cu care operează, mai ales, istoriografia de expresie germană în cercetarea problemelor Bucovinei 
istorice, nu înseamnă şi "împreună şi în suferinţă": "[Iancu Norin] părăsi şcoala cu paşi de halucinat, 
cu privirea stupidă şi cu mintea prinsă într-un desiş de abstracţii .  Pe străzi şenilele tancurilor lăsaseră 
urme adânci. Ruşi nu se mai vedeau. Minoritari foiau ca-n sărbători , la promenadă. Evrei cu luciri în 
ochi ce păreau să arate că au rezolvat în chip minunat o problemă vitală, intelectuali ucraineni cu feţe 
luminoase şi ochi curioşi, tineret ce vorbea în jargon cu râsul pe buze, servitoare, copii gălăgioşi şi 
golanii oraşului în straie rupte şi murdare, cu pantaloni sumeşi şi cu şapca zvârlită pe o ureche. Ici şi 
acolo ţărani români şi ruteni cu feţe neliniştite". 

Târgui patriarhal, paşnic şi pitoresc, plin de viaţă, de altădată, devine acum, în doar câteva zile, 

"o cochemiţă de târg", "un târg plin de harhari", în care germanii, "admirabil organizaţi", cu o 

"trainică coeziune sufletească", nu participă Ia eveniment, iar Uleac şi ceilalţi alogeni rămân "să 
sărbătorească dezrobirea". Nu e aici doar drama izgonirii şi însingurării românilor. O întreagă epocă 
de "frumuseţi şi bogăţii" se apropie acum de amurg. "0 epocă de imense lichidări", ca "un monstru 
flămând" - cum o percepe profesorul Iancu Norin, sub presiunea evenimentelor tragice din 1 940 - îi 
ia locul, spulberând comunităţi etnice/mari grupuri umane, neamuri. familii, oameni. 

În romanul Refugiaţi, - în opinia referentului - sunt încă destule aspecte ce merită a fi 
exploatate în beneficiul cunoaşterii. Economia comunicării ne obligă să le amintim doar, ca îndemn Ia 
meditaţie pe marginea valorii istoriei: împuşcarea celor şapte evrei din Ciudei, încercarea de revoltă a 
studentului, "veşnicul student şi unul din domnişoril sportivi ai Lârgului". Dialogul cu tAranul de pe 
fariua Ciudeiului este, tnsă, antologic. Oamenii simpli îşi văd de lulcrurile ohişnuite, "ca într-un sl�t 
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ritual", ilustrând destinul "păstrătorilor efectivi ai solului naţional": "- Mai aveţi tragere de inimă să 
munciţi, când poate o să vă ia totul bolşevicii? îl întreabă Basarabeanca. - Da . . .  , noi pentru asta 
suntem, să muncim lutul. Pronunţă cuvântul din urmă, uitându-se în pământ. Atitudinea lui în acea 
clipă trăda îndărătnicia şi nezdruncinata legătură dintre el şi singurul tot al vieţii lui. Ici şi acolo, 
aproape pierduţi în părul pământului erau şi alţi ţărani cu unelte agricole în mâini, ce se plecau, se 
ridicau, se îndoiau de şale ca într-un sfânt ritual. Ţăranul îşi puse furca pe umăr şi se depărtă într-o 
cadenţă domoală în tăcerea blândă a ogoarelor pline. Fugarii îşi continuau drumul". 

Mesajul cărţii profesorului Vasile Ţigănescu este exprimat în final şi ne aduce aminte că avem 
datoria "să iertăm, dar să nu uităm" niciodată! 

Pactul Ribbentrop-Molotov reprezintă pentru Bucovina o tragedie europeană pentru mai multe 
generaţii .  Aproape două secole de muncă paşnică şi aspiraţii, de insurgente culturale şi strălucite 
realizări se risipesc împreună cu oamenii Bucovinei - români, germani, evrei, polonezi, armeni, 
unguri, slovaci - pe drumurile pribegiei, ale deportărilor şi exilului. 

Dintre lucrările consacrate strămutării/repatrierii germanilor bucovineni, Vasile 1. Schipor se 
referă la materialul semnat de Katrin Fischer, Umsiedlung 1940. Der Weg des Buchenlanddeutschen 
Herbert Tomaschek [Repatrieri 1940. Drumul germanului bucovinean Herbert Tomaschek], publicat, 
în 1 990, în volumul Mit Fluchtgepăck die Heimat verlassen . . .  50 Jahre seit der Umsiedlung der 
Buchenlandeutsche (Părăsind patria cu un bagaj sumar de refugiat . . .  50 de ani de la strămutarea 
germanilor bucovineni] . 

Evenimentele din Bucovina anului 1940 (ocupaţia sovietică, propaganda pentru repatrierea 
germanilor) îi alimentează şi tânărului Herbert Tomaschek din Siret "entuziasmul pentru Germania". 
Plecarea sa spre "paradisul promis" are loc în ziua de 9 decembrie 1 940, cu un tren militar. 
Beneficiind de sprijinul financiar al părintelui său, ajunge în Germania, unde "se bucură de noua 
schimbare din viaţa sa şi priveşte cu încredere spre viitor". Aici, lotul repatriaţilor din care face parte 
şi tânărul bucovinean este încartiruit într-o mănăstire din Speinhart. După o perioadă de carantină, 
"cea dintâi experienţă la contactul cu noii concetăţeni [este] amară şi descurajantă". Repatriatii 
bucovineni, priviţi ca "germani parveniti" şi "trataţi ca nişte ciumaţi", cunosc repede rigorile 
traumatizante ale vieţii de lagăr. Repatriaţilor, germanii li se par "un fel de sclavi în propria lor ţară". 
La 1 6  august 194 1 ,  la Weiden, are loc ceremonialul "încetăţenirii comune". Viaţa tânărului 
dezrădăcinat din Bucovina devine "din ce în ce mai mult marcată de teamă şi nesiguranţă". După 
"încetăţenirea forţată", urmează trecerea prin lagărele de strămutare de la Lodz, Dunskavola şi Posen. 
Câteva luni lucrează la firma Telefunken, apoi pleacă în armată. Traversează acum noi experienţe 
încărcate de amărăciune, derută, disperare. Participă la operaţiuni militare, este rănit, ajunge prizonier 
la americani, în decembrie 1944, cunoaşte iarăşi viaţa de lagăr. În primăvara lui 1 945 este transferat 
într-un lagăr administrat de francezi. Dintr-o confuzie, compare în faţa unui tribunal de război. În 
timpul "audierilor" este bătut "cu prosoape ude", apoi condamnat la moarte. Cunoştinţele de limba 
franceză dobândite în România şi intervenţia unui gardian îl salvează, însă, de la moarte. 

Pentru a evita repatrierea în România ("o ţară cu un guvern comunist nu-i oferea baza pentru o 
nouă viaţă") evadează din lagărul de la Strasbourg, trece Rinul "la americani" şi ajunge în închisoare, 
unde cunoaşte o nouă experienţă: denazificarea. Prestează aici diferite munci, urmărind cu interes 
evoluţia vieţii din noua societate germană: ,,Pentru Herbert Tomaschek - notează Katrin Fischer -
toate aceste procese sociale nu au însemnat decât o mare dezamăgire. Spera ca cel puţin criminalii şi 
acoliţii celui de-al lll-lea Reich să-şi primească pedeapsa binemeritată. Însă cel mai greu îi era să 
înţeleagă cum pot oamenii care au susţinut mai devreme o dictatură, cu toate ororile şi injustiţiile ei, 
să participe la crearea unei democraţii". Prin diverse "strategii de supravieţuire", tenace, bucovineanul 
Herbert Tomaschek se menţine "deasupra liniei de plutire", spre deosebire de Bertha Rossignon, 
marea iubire a lui Ciprian Porumbescu, muza sa inspiratoare, care se stinge din viaţă, în 1947, într-un 
lagăr de repatriere. 

Drama germanilor bucovineni, ajunşi în anii 1940-1941 în lagărele/taberele de strămutare din 
Germania, face şi subiectul unei lucrări a lui Partenie Maschievici tipărită la Bucureşti, sub egida 
Editurii Anima, în 2006: Skizzenblătter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din taberele de strămutare. 
Partenie Masichievici ( 1 887-1952) este cunoscut nu ca jurist, ci prin activitatea sa literară şi artistică: 
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poet, prozator, pictor, compozitor. Cartea este însoţită., emblematic, de poezia lui Partenie 
Masichievici Refugiatul din al Doilea Război Mondial, reprodusă., în limba germană şi în limba 
română., din volumul Ausgewăchlte Gedichte (Bucureşti, Editura Anima, 2005): "Copac, ce dus în alt 
pământ,/ se stinge pradă-amărăciunii,/ silit a se vedea dansând/ în ritmul odelor minciunii// azi o 
epavă doar şi o povară,/ de cei din jur abia răbdat,/ de parcă de întreg războiuV el însuşi ar fi vinovat". 

Partenie Masichievici, născut la 7 februarie 1 887, este fiul unui preot ortodox bucovinean. Îşi 
face studiile sub administraţia imperială, deprinzând limba germană. Lucrează mai înt/în magistratură., 
iar după 1 9 1 8  la Camera de Comert din Cernăuţi. Se căsătoreşte cu fiica unui preot greco-catolic, ai 
căror bunici erau de origine germană. Formaţia sa este marcată de mentalitatea austriacă, în cadrul 
căreia înţelegerea, toleranţa dintre oameni erau dominantele vieţii dintr-o regiune în care trăia un 
conglomerat de etnii. Viaţa sa personală., de familie şi în societatea bucovineană se desfăşoară, cu 
respect deosebit pentru regulile corecte de conduită., în armonie cu atmosfera patriarhală a Bucovinei. 
Până spre sîarşitul anilor '30, starea politică nu-i afectează viaţa tihnită şi liniştea familiei. 

Partenie Masichievici solicită şi obţine pentru familia rămasă în Cernăuţi aprobarea de plecare 
în Germania, ca "singurul mijloc de a se salva". Plecarea are loc în ziua de 17 noiembrie 1940. 
Familia ajunge în lagărul de strămutare din Falkenhain, în Silezia, apoi la Leubus, într-o veche 
aşezare mănăstirească. Strămutaţii, neobişnuiţi cu viaţa în colectiv, cunosc regimul unei vieţi sever 
organizate. Bărbaţii sunt despăftiţi de femei. Sunt cazaţi în dormitoare comune, nu sunt obligaţi, însă., 
să lucreze, masa la cantină este cartelată. Strămutaţii trăiesc curând sentimentul că sunt străini. 
Şederea familiei Masichievici aici, pentru câteva luni, înseamnă "o lungă şi grea aşteptare şi un dor 
nemăsurat de ţară, de cămin, de viaţa lor de acasă". În iunie 1941,  Partenie Masichievici obţine 
aprobarea de a se întoarce în România. Pentru un scurt timp locuieşte în Bucureşti, la fiica sa 
Hortensia. Revine în Bucovina, stabilindu-se la Gura Humorului, apoi pleacă în Banat. Se stinge din 
viata. la Caransebeş, în 20 septembrie 1 952. 

Dintre schiţele realizate de Partenie Masichievici în lagărele de strămutare din Silezia sunt de 
reţinut aici câteva scene de grup, Sala de mese, In sala de mese la jocul de 66, datate 17 februarie 
1 941 ,  La taroc, datată 30 mai 1 94 1 ,  dar, mai ales portretele. Cele mai multe sunt de bărbaţi şi poartă 
numele acestora. Câţiva rămân necunoscuţi. Prin portretele din lagăr, Partenie Masichievici pare 

"fascinat de caracterele Bucovinei sale natale". Fizionomiile acestor oameni, toţi de vârsta a treia, "au 
rămas vii pînă în ziua de azi - remarcă Horst Fassel - deoarece Partenie Masichievici, cu talentul său 
artistic, le-a prins în desene, consemnându-le totodată îngrijorarea şi gravitatea proprii unor victime 
ale bunului plac politic exercitat de marile puteri [ . . . ]. Este neîndoielnic că imaginile nu pot suplini 
cunoaşterea destinelor individuale, dar ele se constituie într-o cronică a însingurării. [ . . .  ) Ce anume îi 
preocupa pe oameni, nu se poate citi din portrete. Dar, dacă le cauţi o trăsătură comună, remarci totuşi 
un lucru: un efort de concentrare, o oarecare amărăciune, chiar o reţinere - efecte ale izolării generale 
care se abătuse asupra acestor dezrădăcinaţi". Ca şi imaginile locurilor din preajma lagărelor, unele 
realizate în culori, adevărate "mărturii ale unei reculegeri interioare", lucrările lui Partenie 
Masichievici reprezintă "o mărturie atât de profund umană, pentru că, dincolo de caracterul lor de 
documente ale epocii, ne vorbesc despre nevoia oricărui om de a fi înţeles şi ocrotit". 

Volumul bilingv Partenie Masichievici, Skizzenblătter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe din 
taberele de strămutare, realizat în condiţii grafice dintre cele mai frumoase, reprezintă un gest elegant 
de recuperare a memoriei culturale a unei familii din Bucovina veacului trecut. Mărturisirea Suzanei 
Holan, editorul cărtii, este tulburătoare: "Când am văzut aceste schiţe, am avut, pentru primul 
moment, o mare bucurie: am avut bucuria să reîntâlnesc chipuri de oameni purtând amprenta unei 
lumi în care valorile supreme erau pentru toţi - intelectuali, meseriaşi sau ţărani; români, ruteni sau 
germani - demnitatea, onoarea, temeinicia, seriozitatea, omenia. În următorul moment, însă, am avut 
o teribilă strângere de inimă: oamenii aceştia au fost portretizaţi - am putea spune - la o secundă după 
ce lumea lor se scufundase. Deşi pe chipurile lor se citeau deja umbrele îngrijorării sau ale 
consternării, ei poate nici nu îşi dădeau seama încă prea bine de anvergura tragediei pe care o trăiau. 
Nu ştiau că din acea lume de unde proveneau nu mai rămăsese decât exact atât: amprenta ei pe 
ehi puri le lor''. 
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Sub pseudonimul Doina M. Teris, bucovineanca Doina-Margareta Onica publică volumul 
O sută de ani în Bucovina. Cronică de familie, Cluj-Napoca, Editurii Mediamira, 2003. Cartea a fost 
scrisă în exil, în Suedia, după o minuţioasă documentare. Autoarea s-a născut la 19 iulie 1945, în 
timpul refugiului din Muntenia, a crescut într-o familie mixtă din Siret, păstrătoare a tradiţiilor 
româneşti şi germane din Bucovina, beneficiind de o educaţie severă şi o instrucţie aleasă. Prin câteva 
din secvenţele memorabile (repatrierea germanilor bucovineni, bătălia de la Cotul Donului, refugiul în 
Muntenia, refugiul şi însingurarea bunicilor ei de la Ceahor, drama judecătorului Nicolae Cilievici în 
anii de stalinizare a României, moartea mamei), lucrarea este o cronică a risipirii şi înstră.inării 
oamenilor din Bucovina. Aici, traversând mereu graniţe ale timpului şi istoriei, "istoria celor mici" 

este în relaţie, de cele mai multe ori tensionată., cu istoria umanităţii dintr-un "secol violent". 
Prin personajele Cronicii (între care autoarea este succesiv, într-o jumătate de secol, narator, 

martor şi personaj-cheie) ni se relevă sensibilitatea unor epoci istorice diverse, un stil de viaţă care 
refuză constant agresivitatea şi uniformizarea, o cuceritoare "cuminţenie a pământului", toate 
amenintate, ultragiate, dar salvându-se miraculos prin resorturile intime, create de un model cultural 
durabil, guvernat de valori şi virtuţi: credinţa în Dumnezeu, dragostea, adevărul şi binele, libertatea 
omului de a se exprima pe sine, umanismul profund, omenia aşezată deasupra oricărei politici, 
toleranţa, generozitatea, echilibrul, încrederea în sine şi în semeni, răbdarea şi fidelitatea. 

Dintre scriitorii care ilustrează "modelul românesc al lumii captive" (Paul Celan, Edgar 
Hilsenrath, Relly Biei, Miriam Bercovici-Korber, Norman Manea), prozatori , memorialişti/diarişti şi 
poeţi, care au cunoscut, copii şi tineri fiind, "modelul Transnistria", ca experienţă de viaţă 
traumatizantă şi "sistem al fărădelegii", scriitoarea Relly Biei, din Rădăuţi, publică un text-document, 
reţinut de autor pentru tema în discuţie şi care a apărut într-o lucrare tipărită în S.U.A. (Giirsan
Salzmann, Ayşe, Laurence Salzmann, The Last Jews of Rădăuţi [Ultimii evrei din Rădăuţi], New 
York, The Dial Press, 1983 ), În pivniţa lui Beyla. Textul a fost scris în deportarea din Transnistria: 
"Alungată în acest orăşel/ Stau abandonată în stradă./ Vântul îmi pătrunde în oase/ Şi copilul meu 
e-aproape îngheţat.!/ Umbre s-aştem pe pământ,/ Noaptea e-ntunecoasă şi înfricoşătoare,/ Cerşesc, 
implor, la fiecare uşă,/ Dar ele sunt bine închise.// În cele din urmă, unui cerşetor i se face milă/ De 
copilul meu, poate de minei Şi ne duce pe amândoi în pivniţa lui Beyla,/ Unde uşa e întotdeauna 
deschisă.// Pe podea stau întinşi oameni în şiruri,/ Înghesuindu-se unii într-alţii./ În colţ, pe o masă,/ 
Doarme o fiinţă umană.// Pemele lor - zăpadă şi noroi,/ Plapuma - vântul îngheţat/ Suflând prin 
fiecare ungher./ Acesta e locul unde se odihneşte copilul meu.// Deşi nu mai credeam în nimic,/ S-a 
petrecut o minune:/ Pentru prima oară în viaţa mea/ Copilul meu a strigat <<Mama!»// Pentru prima 
oară în viaţa mea,/ Am auzit cuvântul miraculos,/ Cuvântul care mi-a adus bucurie şi putere,/ 
Cuvântul - singura mea consolare.// În zăpada amestecată cu noroi,/ Stăteam alături de copilul meu,/ 
Îmi lipeam capul răvăşit de al lui,/ Pe când lacrimile mele îi spălau mâinile.// Am uitat unde ne 
aflam,/ Că gândacii mişunau pe podea./ Am uitat că morţi ai iernii eram,/ Că mâine vom putea fi 
iarăşi în stradă". 

Versurile scriitoarei Relly Biei ne (re)amintesc mărturisirea lui Norman Manea, prozator şi 
eseist reputat, născut la 1 9  iulie 1936, în Burdujeni-Suceava, într-o familie de evrei bucovineni, care, 
la fel ca Paul Celan, a supravieţuit deportării din Transnistria: "Tatăl meu fusese anunţat cu o seară 
înaintea deportării de ce se va întâmpla şi sfătuit să ia puţine lucruri, pentru că vor fi mari distanţe de 
mers pe jos şi aveau doi copii mici de dus (sora mea avea 3 ani). Aşa că părinţii mei au luat un minim 
de lucruri groase de iarnă (aveam să simţim curând ce însemna iarna rusească) şi banii pe care îi 
strânseseră. Erau relativ tineri căsătoriţi şi strânseseră treptat bani de casă. [ . . .  ] Când am ajuns în acea 
superbă stepă (copil fiind, peisajul m-a impresionat foarte mult), primul act al celor ce ne 
supravegheau a fost jefuirea deportaţilor. Apoi au urmat lungile drumuri pe jos, până la destinaţie -
nişte sate ucrainene din care sătenii fugiseră sau fuseseră izgoniţi, case fără uşi, uneori şi fără ferestre. 
Au fost înghesuite câteva familii în câte o cameră. Nu era Auschwitz, nu erau cuptoare, nu erai 
împuşcat dacă nu făceai ceva special. Nu ţi se făcea, adică, nimic rău . . .  , erai doar părăsit într-o 
situaţie fără ieşire" (Casa Melcului. Dialoguri, Bucureşti, Editura Hasefer, 1999, p. 43). 

La fel de necunoscut publicului larg din Bucovina este şi Siegfried Jăgendorf (Schmiel 
Jăgendorf), născut la 1 august 1 885 în satul Zvinavce din partea de nord a Bucovinei, fiul lui Avraam 
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Jăgendorf, morar, şi al Hannei Bassie Offenberger, evrei ortodocşi. El îşi petrece copilăria Ia ferma 
familiei, ducând o viaţă simplă şi beneficiind de o educaţie religioasă tradiţională. În adolescenţă se 
îndepărtează de stilul de viaţă conservator al evreilor ortodocşi, visând să studieze Ia Viena sau Ia 
!3erlin. Studiază ingineria mecanică Ia Viena şi Dresda, activează în organizatia studenţească sionistă. 
In 1904, este unul dintre purtătorii sicriului lui Theodor Herzl, Ia înmormântarea acestuia. Obţine 
diploma de licenţă în ingineria generală (3 mai 1907), specializându-se în producerea de maşini
unelte. La 9 mai 1 909 se căsătoreşte, la Rădăuţi, cu Hinde Feller, fiica lui David şi Zissele Feller, 
proprietari ai unei întreprinderi de preparare a scrumbiilor sărate din Rădăuţi. Tinerii căsătoriţi adoptă 
nume noi, de prestigiu: Siegfried şi Hilda. Eleganţi, frumoşi, manieraţi, ei îşi cresc cele două fete, 
Elfreda şi Edith, în spiritul tradiţiilor culturale ale aristocraţiei Imperiului: ,,Pentru Siegfried şi Hilda, 
Viena era Ierusalimul, iar germana - limba lor sacră". În timpul Primului Război Mondial, Siegfried 
Jăgendorf luptă în armata austriacă, ca locotenent, fiind decorat cu Medalia "Franz Joseph", cea mai 
înaltă distincţie militară imperială. După război, lucrează la firma Siemens-Schuckert Werke din 
Viena, devenind, în februarie 1922, director al birourilor de vânzări şi servicii din Bucovina. Siegfried 
Jăgendorfîşi ia cetăţenia română şi se mută din Rădăuţi Ia Cernăuţi. 

În Cernăuţi şi la Viena, familia Jăgendorf trl\ieşte în "stil mare": are în proprietate un 
apartament spaţios, închiriază o vilă, cumpără o locuinţă într-un castel din centrul Vienei, întreţine 
mulţi servitori, se îmbracă în haine confecţionate în capitalele modei europene a vremii, oferă mese 
bogate pe care se aflau cele mai frumoase porţelanuri şi tacâmuri de argint, îşi petrece vacanţele Ia 
Karlsbad şi Vatra Domei, călătoreşte pe Riviera franceză cu automobilul şi şofer personal, participă Ia 
spectacolele de gală din casele aristocraţiei evreieşti din Budapesta, fetele sunt instrui te, în familie, de 
guvemante aduse din Franţa, apoi sunt trimise să studieze în Elveţia. Spre srarşitul anilor ' 30, cariera 
sa profesională se prăbuşeşte. În 1 938, inginerul Jăgendorf se reintoarce Ia Rădăuţi. 

La 12 octombrie 1941,  familia Jăgendorf este deportată, împreună cu majoritatea evreilor din 
Rădăuţi, în Transnistria. La Moghilev, Siegfried Jăgendorf se distinge prin curajul cu care a înfruntat 
autorităţile. "Bărbatul care a dominat jocul supravieţuirii în sălbăticia deportării" (Aron Hirt
Manheimer), "un părinte aspru", cum îl caracterizează supravieţuitorii, salvează viaţa a zece mii de 
evrei şi-i îndrumă pe tineri spre viitoare cariere. Inginerul Siegfried Jăgendorf se stinge din viaţă Ia 
5 septembrie 1 970 în California. Postum, Ia împlinirea a 50 de ani de Ia deportarea în masă a evreilor 
în Transnistria, i se tipăreşte cartea Minunea de la Moghilev. Memorii, 1941-1944, "o mărturie de 
cruzime, disperare şi curaj" (Eiie Wiesel), despre rezistenţa evreilor în Transnistria (edilia americană 
a cărţii : 1 99 1 ,  ediţia românească: 1997). 

Textele retinute de Vasile 1. Schipor în cadrul temei în discuţie sunt documente ale unei 
experienţe de viaţă tragice şi interesează istoria, în primul rând, prin autenticitate. Un text, aparţinând 
lui George L. Nimigeanu (născut Ia 3 ianuarie 1 938 în Tereblecea), profesor, poet de factură blagiană, 
"caligraf plin de suavităţi", sedus în "târgui de fluturi" de metafora ontologică, pentru care "poezia e 
deopotrivă ardere de tot şi oază, dând sens pustiului existenţial", "ucenic Ia clasici", care a traversat în 
veacul trecut, ca atâţia bucovineni, experienţa refugiului şi a deportării în Bărăgan, este, credem noi, 
grăitor: "Mama locuia într-o lacrimă/ tata mânca/ numai duminică seara cu noi// Şi-am învăţat căderea 
păsărilor/ peste marginea lumii/ după lumina pâinii când adormeam flămând/ echilibrul între durere şi 
speranţă/ între bucurie şi teamă/ pe buza unei căni cu lapte/ pe care o sărutarn foarte des/ dar numai cu 
sufletul// Oarbe mi-au fost drumurile/ şi mâinile nu aveau inaintea cui/ să deschidă uşile zilelor mele 
pustii/ şi n-aveam în cine să mai cred şi nici de ce/ cu pâinea şi sarea inimii mele de copil// şi fugeam/ 
şi mereu fugeam dintr-o întâmplare tristă/ către alta la fel// Şi mama locuia/ într-o lacrimă/ iar tatal 
mânca numai duminică seara" (Amintiri din refugiu, în "Bucovina literară", serie nouă, Suceava, anul 
XVI, nr. 1 O (1 88), octombrie 2006, p. 20). 

În partea a doua a manifestării a avut loc dezbaterea tematică pe tema Refugiaţi, strămutaţi, 
deportaţi din Bucovina, la care au participat consulul general al României la Cernăuţi (Ucraina), 
Rorneo Săndulescu, Ştefan Constantin Matei, Marian Olaru şi Vasile 1. Schipor. Romeo Săndulescu a 
subliniat preocuparea comunităţii româneşti din Regiunea Cernăuţi pentru celebrarea împlinirii a 600 
de ani de la prima atestare documentară a oraşului Cernăuţi şi rolul Consulatului general în sprijinirea 
activităţii culturale din Bucovina, privită ca o punte multiculturală între România şi Ucraina. Ştefan 
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Constantin Matei a evocat, din perspectiva celui care a trăit evenimentele dramatice ale anului 1939, 
momente legate de perioada refugiului din anul 1 940, iar Mari an Olaru şi Vasile 1. Schi por au adus în 
discuţie aspecte istorice legate de momentul 23 august 1 939 şi consecinţele acestuia asupra 
Bucovinei. 

În programul manifestării a fost inclusă şi prezentarea unor lucrări: Gudrun Windisch, 
Maladia. Chronik eines Dorfes in der Bukowina, Augsburg, Landsmannschaft der Buchenland
deutschen e. V., 2006 (Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu); S. FI. Marian, Istoria literaturii române din 
Bucovina, Ediţie îngrijită şi prefaţată de Nicolae Cârlan, Suceava, Fundaţia Culturală "Leca Morariu", 
2007 (Elena Pascaniuc); Scrisori către Leca Morariu, voi. I-II, Ediţie îngrijită de Eugen Dimitriu, 
Suceava, Fundaţia Culturală "Leca Morariu", 2006-2007 (Elena Pascaniuc); Ion Cemat, Elena 
Lazarovici, Mitocu Dragomimei, satul de lângă " Cordun " (Carte monografică), Cuvânt înainte de 
prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Botoşani, Editura Axa, 2006 (Marian Olaru); Aniţa Nandriş-Cudla, 
Amintiri din viaţă. 20 de ani în Siberia, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2006 (Rodica Iaţencu); Viorica Cemăuţeanu, Pojorâta, izvoare ale trăiniciei, Bucureşti , 
Editura Muzeului Literaturii Române, 2007 (Vasile 1. Schipor); Teodor Balan, Die Geschichte des 
deutschen Theaters in der Bukowina 1825-1877/lstoria teatrului german în Bucovina 1825-1877, 
Editată după manuscrise de către D. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Traducere din limba 
germană de Ida Alexandrescu, Bucureşti, Editura Anima, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii 
şi monografii" (22), 2007 (Vasile I. Schipor); Mitropolit Silvestru Morariu-Andrievici în apărarea 
bisericii strămoşeşti, Ediţie îngrijită de Ioan-Paul Valenciuc, Câmpulung Moldovenesc, Biblioteca 
"Mioriţa", 2007 (Vasile 1. Schipor); Lucia Hossu Longin, Memorialul durerii. O istorie care nu se 
învaţă la şcoală, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007 (Vasile 1. Schipor). 

În cadrul programului complementar, invitaţii au participat la manifestările cuprinse în 
programul ,,Zilele Municipiului Rădăuţi", 2007. 

Rodica laţencu 
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ANIVERSĂRI 

CENTRUL ŞTIINŢIFIC DE CERCETĂRI BUCOVINENE 
DE PE LÂNGĂ UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ 

"Y. FEDKOVICI" DIN CERNĂUŢI LA ÎMPLINIREA 
A 15 ANI DE ACTIVITATE 

ŞTEFAN PURICI 

Bucovina este un spaţiu istoric care a provocat, pe parcursul ultimelor două secole, interesul 
călătorilor şi cercetătorilor din cele mai diferite zone ale planetei. Prăbuşirea comunismului în 
teritoriile aflate în orbita controlului sovietic a creat un climat prielnic întemeierii unor instituţii 
specializate în investigarea trecutului şi culturii acestui ţinut marcat de evoluţii politice şi economice 
ce au reuşit să-i individualizeze profilul. 

În rândul institutelor preocupate de Bucovina, un loc distinct - prin statut şi direcţii de 
cercetare - îl deţine Centrul Ştiinţific de Cercetări Bucovinene de pe lângă Universitatea Naţională 

"Yurii Fedkovici" din Cernăuţi (Ucraina). Înfiinţat cu 1 5  ani în urmă, Centrul şi-a sărbătorit 
aniversarea în ziua de 20 martie 2007. Manifestările au fost organizate în Sala Roşie a Universităţi i, în 
prezenţa a numeroşi invitaţi din Cernăuţi şi delegaţii de peste hotarele Ucrainei. 

Cuvântul de salut a fost rostit de prof. univ. dr. Petro Rychlo, secretarul ştiinţific al CSCB, iar 
prezentarea activităţii colectivului instituţiei pe parcursul celor 1 5  ani a fost realizată de directorul 
acesteia, prof. univ. dr. Oleg Panciuk. Din momentul înfiinţării şi până Ia data întrunirii festive, 
Centrul a organizat peste 20 de sesiuni ştiinţifice în domeniul istoriei, literaturii, lingvisticii, 
arheologiei, culturii, turismului în Bucovina, a tipărit circa 25 de volume, în ucraineană, germană sau 
bilingv. 

Deţinătoare a unei biblioteci germane, înfiinţată şi sprijinită de Austria, din septembrie 1 992, 
instituţia intermediază şi asigură suportul logistic necesar derulării unor programe cultural
educaţionale vizând predarea limbii şi literaturii germane la Universitatea "Yurii Fedkovici" din 
Cernăuţi sau mobilităţi studenţeşti cu universităţi din Germania şi Austria. Implicaţiile programelor 
respective (artă, teatru, muzică, fotografie, politică, ştiinţă etc.) au fost puse în evidenţă de magistrul 
Elisabeth Baldauf (Osterreich-Kooperation) şi Bernd Băttcher (Fundaţia Robert Bosch), lectori de 
limbă germană. 

Colaboratorul CSCB, Sergij Osatschuk, doctor în istorie, a făcut prezentarea ultimelor trei 
volume apărute sub egida Centrului, cu sprijin financiar din partea unor instituţii şi fundaţii germane 
şi austriece: antologia Literaturstadt Czernowitz. Autoren, Texte, Bilder [Cernăuţiul literar. Autori. 
Texte. Imagini], întocmită de Petro Rychlo şi Oleg Liubkiwskyj (2007), albumul bilingv Denkmăler 
von Czernowitz [Monumentele Cernăuţiului], elaborat şi îngrijit de Wolodymyr Sapolowski, Sergij 
Osatschuk şi Natalia Şevcenko (2007) şi culegerea de documente Bucovina: mişcările naţionale şi 
procesele social-politice ale anilor 1918-1944. Optica diplomaţilor, editată de W. Sapolowski şi 
S. Osatschuk (2007). În continuare, mesaje de salut au fost rostite de prof. univ. dr. Stepan Melniciuk, 
rectorul Universităţii "Yurii Fedkovici", Boris Baglei, adjunctul Şefului Administraţiei de Stat a 
Regiunii Cernăuţi, prof. Arcadie Moisei, şeful Secretariatului Consiliului Regional Cernăuţi, 
A. Melnik, şeful Direcţiei de Relaţii Internaţionale a Consiliului Municipal Cernăuţi. Colectivul 
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Centrului de Cercetări Bucovinene a fost distins cu diploma comună a Administratiei Regionale şi 
Consiliului Regional Cernăuţi. 

Scenariul manifestării a continuat cu prezentarea felicitărilor din partea Austriei (magistrul 
Andreas Wenninger, ataşatul cu problemele ştiinţei şi educatiei a Ambasadei Austriei în Ucraina; 
magistrul Udo Puschnig, vicepreşedintele Societăţii "Georg Drosdowski" din Klagenfurt), Germaniei 
(dr. Manfred Mi.iller, secretar 1 al Ambasadei Germaniei la Kiev; prof. univ. dr. Reinhold Werner, 
preşedintele Bukowina-Institut din Augsburg) şi României (Iustinian Focşa, secretar II al 
Consulatului General al României la Cernăuţi). Conf. univ. dr. Ştefan Purici, cercetător ştiinţific la 
Institutul "Bucovina" al Academiei Române prezintă mesajul partenerilor români : 

Academia Română 
Institutul "Bucovina" 

"DOMNILOR DIRECTORI, 
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR, 

Centrul Pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române, infiintat în anul 1 992, 
a cunoscut o preocupare constantă pentru împlinirea menirii sale - alcătuirea studiilor româneşti 
pentru studierea istoriei şi culturii Bucovinei şi realizarea dialogului ştiinţific cu institutele similare 
din străinătate. La doi ani de la infiintare, institutia noastră edita primul număr al "Analelor 
Bucovinei", astăzi se află sub tipar numărul 28. în anul 1 996 era iniţiată colectia Enciclopedia 
Bucovinei în studii şi monografii, am ajuns acum la volumul 20 al acesteia. Din anul 1995 a început 
seria reuniunilor ştiinţifice internaţionale tripartite organizate de cele trei institute partenere din 
Germania, Ucraina şi România. Trei dintre acestea s-au desfăşurat prin organizarea Centrului de 
Studii "Bucovina" al Academiei Române, respectiv în anii 1996, 2000 şi 2002. 

Datorită colaborării noastre - programatic direcţionată în declaratiile din 1993, 1 996 şi 2000 -, 
cercetători germani, ucraineni, austrieci, americani şi români au putut scrie şi dezbate problemele 
importante ale culturii şi istoriei Bucovinei, în paginile publicaţiei noastre sau la reuniunile ştiinţifice 
internationale organizate de Centrul de Studii "Bucovina" la Rădăuti şi Bucureşti, în Aula Academiei 
Române. 

În cei 1 5  ani de la înfiinţare, Centrul de Studii Bucovinene de pe lângă Universitatea de Stat 
"Yurii Fedkovici" din Cernăuţi a fost partenerul nostru activ în conturarea unui demers cultural
ştiinţific benefic pentru toti cei preocupati de scrierea şi intelegerea istoriei unei provincii a fostei 
coroane austriece, în care au convieţuit paşnic mai multe etnii şi religii, într-un spirit de toleranţă ce a 
fost de multe ori invocat ca fiind unul ce a premers actualei constructii europene. 

Pe baza experientei acumulate şi în spiritul traditiei culturale a provinciei al cărei trecut ne 
preocupă pe toti cei ce participăm la această reuniune prilejuită de împlinirea a 15 ani de la infiintarea 
Centrului de Studii Bucovinene de pe lângă Universitatea de Stat "Yurii Fedkovici" din Cernăuti, 
Institutul "Bucovina" al Academiei Române, institutie ce continuă Centrul Pentru Studierea 
Problemelor Bucovinei al Academiei Române, propune partenerilor noştri dezvoltarea ideilor 
generoase referitoare la elaborarea de lucrări privind Bucovina, asumate prin declaratiile anterioare 
ale conducătorilor celor trei institute partenere. Realizarea unei Enciclopedii a Bucovinei, operă 
ştiinţifică a celor trei institute din Gennania, Ucraina şi România, scrisă pe bază de proiect ştiinţific 
asumat şi posibil de finantat prin accesarea fondurilor europene dedicate cercetării, trebuie să fie unul 
dintre scopurile noastre majore, pentru o perioadă medie de timp. 

Deschiderea cercetării celor trei institute partenere spre abordarea dintr-o nouă perspectivă a 
problematicii multiculturalitătii, a istoriei mentalităţilor şi a identitătilor locale, zonale şi regionale, a 
aspectelor care unesc sau constituie dimensiunea inter- şi multiculturală a Bucovinei, trebuie să fie 
una dintre constantele activitătii noastre viitoare. 

La sărbătoarea Dumneavoastră de împlinire a 1 5  ani de activitate, vă rugăm să ne ingăduiti să 
rostim un Laudatio pentru mentorii şi îndrumătorii noştri în activitatea de cercetare consacrată 
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Bucovinei şi promovării valorilor ei definitorii :  prof. dr. Oleg Panciuc, prof. dr. Ortfried Kotzian, 
acad. Radu Grigorovici, prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, 
prof. dr. Kurt Rein, regretatul profesor dr. Kazimir Feleszko, regretaţii academicieni Vladimir Trebici 
şi Gheorghe Platon. Totodată, ne exprimăm şi cu această ocazie respectul şi gratitudinea pentru 
autorităţile administraţiilor regionale Cernăuţi, Schwaben şi Suceava. 

Intrând într-o nouă etapă de activitate, conducerea Institutului "Bucovina" al Academiei 
Române şi întregul colectiv de cercetare vă adresează urarea academică tradiţională: Vivat, crescat, 
jloreat!, cu deplină s!lnMate, pace şi prosperitate, împreună cu un dar simbolic, cărţi şi periodice 
editate şi tipărite de noi, în spiritul cuvintelor lui Paul Celan, care definea cândva Bucovina ca "ţinut 
în care trăiesc oameni şi cărţi". 

"Ce ne va aduce viitorul nouă, bucovinenilor - se întreba acad. Radu Grigorovici în anul 2001 -, 

o mână de oameni de pe o fărâmă neînsemnată din univers, botezată Bucovina? Oare această 
denumire este mai mult decât un cuvânt magic, lipsit de corespondenţă cu realitatea, dar care-şi 
păstrează forţa sugestivă până în prezent? Merită ea să ne străduim să-i apărăm identitatea şi să 
încercăm să o transformăm într-un mic rai, pe cât este omeneşte posibil? Şi cine ne va lumina calea 
spre acest ţel?" 

Considerăm că noi toţi, chiar dacă ne separă încă graniţele sau distanţele, am aprins fiecare 
câte o mică lumânare care a făcut ca trecutul să devină mai puţin întunecat iar viitorul mai luminos. 
Ne exprimăm încrederea că, prin cooperare, dialog ştiinţific, proiecte comune, vom transforma micile 
flăcări într-o torţă ce va lumina calea conaţionalilor noştri spre o viaţă plină de armonie şi 
prosperitate." 

Director, 
Prof. D. Vatamaniuc 

Director-adjunct ştiinţific, 
Dr. Marian Olaru 

Secretar ştiinţific, 
C. s. Vasile 1. Schipor 

Partea festivll a fost încheiată de dr. Reinhard Sladko, Preşedintele Guvernului Landului 
Carintia, care a înmânat o înaltll distincţie directorului CSCB, prof. univ. dr. Oleg Panciuk, din partea 
Dietei Landului Carintia. 

Partea ştiinţifică a fost concentrată pe susţinerea şi dezbaterea comunicării cercetătoarei 
germane dr. Mariana Hausleitner, intitulată Istoria Bucovinei din prima jumătate a secolului XX prin 
ochii germanilor, românilor şi evreilor. Departe de a fi un discurs festivist, referatul a pus în lumină 
punctele slabe ale celor trei istoriografii în ceea ce priveşte analiza şi interpretarea evenimentelor ce s-au 
desfăşurat în Bucovina între 1 900 şi 1945. La încheierea manifestării, gazdele au oferit tuturor 
participanţilor câte un exemplar din cele trei volume tipărite de către Centrul Ştiin�fic de Cercetări 
Bucovinene. 
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EMIL SATCO 

Despre un Om şi, mai ales, un Prieten, care pleacă întru 
cele veşnice, este întotdeauna foarte greu să găseşti cuvintele 
potrivite, spre a rămâne doar în limitele faptelor concrete, pe 
care numai Timpul le selectează şi apreciază. 

Odată, aflându-mă la schitul bătrânilor din Complexul 
Mănăstirii Neamţ, am văzut scris pe eşarfa unui sf'ant pictat pe 
peretele dinspre Apus, aforismul: Aurul de-1 vei pierde, îl poţi 
regăsi; timpul - niciodată. 

Nu ştiu de ce, dar îmi vine să cred că viaţa fiecărui om 
se rezumă la modul în care înţelege şi preţuieşte cele două 
noţiuni: aurul şi timpul. Aurul îi ademeneşte şi stăpâneşte pe 
cei mai mulţi; timpul trece pe lângă noi neobservat; şi puţini 
sunt cei care se-ntreabă cât preţ are timpul şi dezleagă, din 
multiplele răspunsuri posibile, pe cel mai plin de înţeles. 

Emil Satco s-a născut la 1 1  ianuarie 1 94 1 ,  în comuna 
Vârful Câmpului, judeţul Suceava. După absolvirea studiilor 
liceale, a visat şi cochetat o vreme cu mirajul literaturii, în 

IN MEMORIAM 

special, şi al artei, în general, începându-şi cariera ca responsabil al Centrului de Radioficare Suceava, 
între 1 964 şi 1 970, timp în care urmează şi cursurile Şcolii de Artă din localitate, pe care o absolvă în 
1968. În intervalul 1 970-1977, a fost director la Căminul Cultural şi profesor la Şcoala generală din 
lpoteşti - Suceava, apoi director la Şcoala generală de 8 ani la Mihoveni, timp în care absolvă, la tără 
frecvenţă, în 1 973, Facultatea de Istorie - Filozofie, de la Universitatea "Al. 1. Cuza" Iaşi. 

După aceste frământări şi căutări iniţiale, în 1977 se transferă şi rămâne definitiv la Biblioteca 
Judeţeană Suceava. Este tocmai climatul care îi place. Îl atrage. Este climatul în care se afirmă an de 
an, deceniu după deceniu. Munceşte cu interes, pasiune, conştiinciozitate, dăruire, perseverenţă. Se 
remarcă prin iniţiativă şi competenţă. Proiectează şi realizează acţiuni de prestigiu, atât în relaţiile cu 
cititorii şi cu bibliotecarii din judeţ, dar mai ales în afirmarea şi multiplicarea rolului şi locului 
bibliotecii în viaţa spirituală a municipiului, a Bucovinei, a ţării. 

Este unul dintre iniţiatorii şi coordonatorii Secţiei Muzicale, pe care o dotează pe parcursul 
anilor cu aparatură modernă, cu o bogată colecţie de creaţii româneşti şi universale, cu o admirabilă 
sală de audiţii pentru iubitorii muzicii de toate vârstele şi profesiile. Se implică direct şi în crearea şi 
înzestrarea altor secţii: de Arte Plastice, Donaţii -fond Bucovina, Seriale, Publicaţii în limbi străine. 
Astfel, Fondul Documentar "Bucovina" adună şi sporeşte an de an un valoros patrimoniu de 
manuscrise, c!'lrti, reviste, colecţii de ziare ale unor personalităţi bucovinene, între care familiile 
Sbiera, Erast Tarangul, Eugen Dimitriu, Ionel Negură, Reveca Prelipceanu, preotul Nicolae 
Pentelescu etc. Dintre donatori, Nicolae Pentelescu, de pildă, donează pentru acest fond rodul muncii 
sale de-o viaţă: o istorie în manuscris, despre corurile elevilor, studenţilor, orăşenilor şi plugarilor din 
Bucovina. Alte donaţii, ca, bunăoară, cea a familiei Sbiera cuprinde valori spirituale strânse de mai 
multe generaţii .  Se adună, astfel, în depozitele bibliotecii şi o bogată arhivă, cu scrisori şi însemnări 
de la oameni de cultură, mai ales din nordul Bucovinei, pe care vicisitudinile istorice i-au silit să se 
refugieze din calea invadatorilor sovietici în diferite colţuri ale patriei. 

Analele Bucovinei, XIV, 2, p. 771-774, Bucureşti, 2007 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



772 Mihai lacobescu 2 

Nu mai puţin bogată şi însemnată devine şi Secţia de Arte Plastice, cu o pinacotecă în care se 
remarcă. în ultimii ani, donaţii ca aceea a artistei Elena Greculesei - al cărei nume ilustrativ îl poartă 
de câţiva ani - Ia propunerea lui Emil Satco - frumoasa şi primitoarea sală de lectură, unde sunt 
expuse şi cele mai reprezentative tablouri ale acesteia, inclusiv un autoportret în mărime naturală, o 
creaţie artistică magistrală. monumentală - iar această sală a devenit un veritabil templu al 
spiritualităţii sucevene, în care se fac periodic lansări, prezentări de carte, momente pline de vibraţie 
şi incantaţie. 

Lui Emil Satco i se datorează şi propunerea bine documentată şi acceptată de jure şi de fac/o 
ca instituţia judeţeană să poarte numele Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", întru amintirea vechii 
denumiri a instituţiei, înfiinţate prima oară Ia Cernăuţi, Biblioteca Ţării Bucovina, fundată şi 
coordonată de I.G. Sbiera, primul profesor de limba şi literatura română care i-a urmat lui Aran 
Pumnul şi cel dintâi titular al acestei catedre Ia Universitatea "Franz Iosif' din capitala provinciei. 

Trăind în acest templu al cărţilor, al înţelepciunii şi experienţei umane, iubind şi slujind 
slova scrisă a înaintaşilor şi semenilor, Emil Satco a simţit el însuşi, în adâncurile fiinţei sale, 
îndemnul să scrie. Să scrie pentru a fi util semenilor şi urmaşilor. Să reînnoade. să sporească 
lumina cunoaşterii trecutului şi prezentului, spre a întrezări şi pregăti viitorul. Fiindcă, la ceea ce 
ne-au lăsat înaintaşii, el se simţea îndemnat şi chemat să-şi lase obolul propriilor sale strădanii. 
Debutează, în 1 964, în presa locală, ,,Zori noi", apoi, în 1 965 , în publicaţia "Îndrumătorul centrelor 
de radio ficare". Cu timpul, salba "ogoarelor" în care îşi seamănă lumina minţii şi vibraţiile inimii 
se lărgeşte, sporeşte, se înmulţeşte considerabil: "Steaua", "Crai nou", "Ţara Fagilor", "Glasul 
Bucovinei", "Codrul Cosminului", ,.Arcaşul", "Plai românesc", "Revista bibliotecilor", "Tribuna", 
"Analele Bucovinei", "Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei", "Ethos", "lconar", "Bucovina 
literară", "Limba română", ,.Almanahul Bucovinei" etc. Din 1 994, iniţiază şi conduce revista 
Bibliotecii Bucovinei "I.G. Sbiera", "Scriptum", care a devenit o oglindă a activităţii colectivului 
de intelectuali din cadrul acestei instituţii. 

Pentru reconstituirea şi cinstirea eforturilor înaintaşilor din Bucovina în lupta cu stăpânirea 
habsburgică pentru apărarea şi afirmarea limbii, culturii şi istoriei proprii, a fiinţei şi conştiinţei 
naţionale, Emil Satco întreţine în cotidianul "Crai nou" câteva rubrici permanente, căutate şi apreciate 
de cititori - Pro memoria (din 1 990) şi Dicţionar cultural bucovinean (la aceeaşi dată). 

Însă un domeniu de relevanţă. de prestanţă. în care se impune şi, cu timpul, capătă renume, îl 
reprezintă acele iniţiale modeste şi oneste ghiduri de medalioane lapidare, referitoare Ia viaţa, activitatea, 
personalitatea unor bucovineni - ghiduri intitulate simplu şi structurate pe domenii: Muzica în Bucovina 
(198 1 ), Arta în Bucovina (voi. 1-2, 1984, 1991 ), Artişti plastici din Bucovina ( 1991 ), Dicţionar de 
literatură. Bucovina ( 1993), Personalităţi bucovinene (voi. I-IX, 1997-2000), Dicţionar de literatură. 
Bucovina ( 1997), Antologia poeţilor români din Bucovina (2003) - volume semnate, fie singur, în cele 
mai multe cazuri, fie în colaborare cu Ion Pânzar, Eugen Dimitriu, Petru Froicu. 

Abordează şi alte teme care implică o documentare migăloasă, răbdătoare, serioasă: 
Prefectura. Repere cronologice (în colaborare cu Ion Pânzar), care apare în 1 995, la Editura Junimea, 
Iaşi. Cu prilejul acelor unice şi mari aniversări 1 504-2004, elaborează şi editează volumul Ştefan cel 
Mare şi Sfânt. Documente, care reprezintă o primă şi însemnată cercetare şi valorificare a arhivelor 
Mănăstirii Putna şi Fundaţiei Culturale "Leca Morariu", întemeiată din iniţiativa doamnei Mariana 
Olar, moştenitoarea patrimoniului lăsat de Octavia şi Leca Morariu - Emil Satco urmând a fi nu 
numai un simplu cercetător, dar şi un prim coordonator al cercetării şi valorificării acestei zestre 
spirituale. 

Fire caracterizată prin onestitate şi generozitate, Emil Satco îi ascultă şi ajută pe cei ce au 
adunat şi lăsat, încorporate în slove, propriile lor frământări şi căutări ale sensului vieţii şi dragostei, 
ale adevărului. Astfel, bătrânului şi nefericitului preot bucovinean Ioachim Popescu, care se afla 
ţintuit la pat şi orbise, şi care i-a dictat fiicei sale ani în şir crâmpeie semnificative din viaţa sa, 
identificată cu drama Bucovinei şi, totodată, şi versuri, Emil Satco i-a îngrijit şi publicat cărţile 
Amintiri din anii tinereţii ( 1997) şi Flori de cireş ( 1998); poetului Constantin Ştefuriuc, plecat mult 
prea de timpuriu în casa de lut a moşilor şi strămoşilor - i-a identificat şi selectat volumul Structura 
lacrimei. Versuri ( 1997), lui Teodor Gherasim, Scrieri din exilul american (Tigard, 2003), iar lui 
Mircea Grigoroviţa, ultima sa lucrare Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică (2005). 
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Şi articolele sale, risipite în diferite publicaţii, ni-l dezvăluie ca pe un suflet delicat, sensibil, 
preocupat să ne introducă în spiritualitatea trecutului Bucovinei, printre românii din nordul provinciei 
sau din Basarabia, ori în secretul vieţii şi activităţii unor personalităţi - în teme ca, de pildă: De la 
suflet la suflet: o solie a culturii sucevene în Bucovina de nord şi Basarabia ( 1 990), Centenar Vasile 
Alecsandri: Poezia ce am adresat Bucovinei ( 1990), Sesiune omagială l.G. Sbiera ( 199 1 ), Adrian 
Maniu - o sută de ani de la naştere ( 1991), Spiru Haret - un reprezentant de seamă al şcolii, al 
ştiinţei româneşti şi universale ( 1991 ), Un scriitor pe nedrept uitat: Mircea Streinul ( 1992), Excurs în 
istoria culturală a Bucovinei ( 1993), Din istoria Bucovinei ( 1 995), Victor Săhlean - om de ştiinţă, 
poet, eseist, filosof ( 1999), Bucovineni în Academia Română (2001), Mandicevschi - o familie de 
muzicieni (2001) ,  Pictorul Epaminonda Bucevschi (2002-2003). 

Iniţiativele, ca şi lucrările sale, s-au bucurat de analize, observaţii critice şi, mai ales, aprecieri 
călduroase, semnificative, numeroase, temeinic argumentate. Astfel, istoricul şi criticul literar Nicolae 
Cârlan scria, în 1 98 1 :  "Graţie unei iniţiative salutare, de generoasă restituire şi reconstituire a 
universului vieţii muzicale, manifestate pe meleagurile Ţării de Sus de-a lungul a circa cinci secole, 
cercetătorul Emil Satco a realizat un preţios repertoriu intitulat Muzica în Bucovina, care este <<Un 
repertoriu analitic şi sistematic al domeniului abordat, întocmit cu toată scrupulozitatea şi onestitatea 
ştiinţifică, după criterii consacrate>> prin care se relevă că Ţara de Sus a dat strălucire şi consistenţă 
patrimoniului de valori spirituale al poporului nostru" ("Anuarul Muzeului Suceava", 1 98 1 ). Şi 
reputatul muzicolog Viorel Cos ma, din Bucureşti, aprecia, într-o scrisoare din 198 1 ,  că "lucrarea 
Muzica în Bucovina reprezintă un mare pas înainte pe linia defrişării trecutului muzical din 
Bucovina". De la Cluj ,  Radu Mareş scria despre acel Dicţionar de literatură. Bucovina, apreciind 
"prospectarea, sistematizarea şi, în fine, valorificarea uitatului fond documentar, privind Bucovina 
istorică, îndeosebi din sfera culturii, artei şi ştiinţei"; el se întreba, cu acelaşi prilej : "câte judeţe se 
mai pot lăuda cu iniţiative similare?" ( 1994). 

În anul 2005, Emil Satco scrie şi publică monografia Fundaţia Culturală a Bucovinei, cu 
prilejul împlinirii a zece ani de existenţă a acesteia. Născută din exemplele şi îndemnurile tainice şi 
permanente ale înaintaşilor, Fundaţia Culturală a Bucovinei încurajează, sponsorizează, selectează şi 
premiază creatori ai artei şi ştiinţei, înnobilând climatul spiritual al Sucevei, aşa cum o făcea 
odinioară "Astra Bucovinei" - Societatea pentru Cultură şi Literatură Română din Cernăuţi. 

Perseverent şi meticulos, stăruitor şi riguros, cu o disciplină zilnică benedictină, mereu afundat 
în lucru, preocupat de noi şi noi proiecte, Emil Satco nici nu-şi dă seama cât de repede timpul 
galopează în juru-i şi, într-o zi, cineva, pe când se afla până-n gât încins şi cuprins de treabă, da, 
cineva, şeful său direct, îl "somează" că, de fapt, ,jocul" s-a terminat: i-a sosit decizia că este . . .  
pensionat. Doamne! I se pare un lucru de neacceptat! Prietenii intervin şi . . .  fostul director-adjunct, 
Emil Satco, este încă menţinut în activitate. 

Ultima sa lucrare principală, apreciată de recenzenţi drept monumentală, este Enciclopedia 
Bucovinei (voi. I, 696 p. şi voi. Il , 766 p.), apărută la laşi, în anul 2004. Rod al unei munci de câteva 
decenii - folosind şi prelucrând, completând, îmbogăţind fişele anterioare, dintr-o viaţă, luându-şi 
colaboratori pe Erich Beck, autorul celei mai complete bibliografii asupra Bucovinei, dar şi pe 
exigentul şi perseverentul memorialist, scriitor şi ziarist Eugen Dimitriu, ca şi pe tânăra şi inimoasa 
lui fiică, Alis Niculică, doctor în ştiinţe istorice şi continuatoare a strădaniilor sale -, noua sa lucrare 
este, într-un anume fel, o strălucită încununare a tot ce a năzuit şi trudit întreaga viaţă; ea cuprinde 
medalioane dense asupra vieţii, activităţii şi personalităţii câtorva sute de oameni de seamă - ai 
culturii şi vieţii politice, ai celor mai diverse domenii de creativitate materială şi spirituală. O astfel de 
lucrare - scria unul dintre recenzenţi, istoricul literar, poetul, eseistul şi cărturarul Ion Popescu
Sireteanu - "este, de obicei, o operă colectivă; un singur om nu poate cuprinde uriaşa cantitate de 
informaţii ,  care trebuie adunate, prelucrate; cu răbdare şi tenacitate, Emil Satco a reuşit această 
performanţă, numărându-se între puţinii autori români de enciclopedii". 

Simplu bibliotecar, şef de serviciu, director adjunct la Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 
Emil Satco a fost, totodată, membru al Societăţii Scriitorilor din Bucovina, stimat şi admirat de elita 
intelectuală din zonă, preţuit şi răsplătit cu distincţii şi premii, între care şi cele acordate de Fundaţia 
Culturală a Bucovinei, inclusiv Premiul Opera Omnia (2003). Dispariţia sa prea timpurie lasă un gol 
dureros în viaţa spirituală a Bucovinei şi patriei. 
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Emil Satco avea pe masa sa de lucru câteva proiecte importante: el coordona trei volume de 
Scrisori către Leca Morariu, culese de Eugen Dimitriu şi Alis Niculică - dintre care primul a şi văzut 
lumina tiparului în aceste zile. Pregătea o ediţie revăzută şi mult îmbogăţită a Enciclopediei 
Bucovinei. Mai lucra Ia o monografie şi Ia "Caiete bibliografice" ale Bibliotecii Bucovinei. 

Într-un interviu - apărut în anul 2006, în "Analele Bucovinei" şi închinat celor două volume 
masive din Enciclopedia Bucovinei - întrebându-1 care sunt pentru el trei dintre cele mai însemnate 
bucurii ale vieţii, Emil Satco mi-a răspuns: "Faptul că exist, că am o familie extraordinară şi că-mi pot 
închina viaţa cunoaşterii vieţii spirituale a Bucovinei". 

Da, o familie extraordinară: soţia, Despina, educatoare, slujeşte şi iubeşte lumea copiilor; 
fiicele, într-un anume fel vieţuiesc şi gândesc în acelaşi univers al dragostei: Iulia, economistă Ia 
Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Suceava, Alis, absolventă a Facultăţii de 
Istorie şi Geografie, de la Universitatea "Ştefan cel Mare", s-a transferat din învăţământ la Biblioteca 
Bucovinei "I.G. Sbiera", lucrând şi umblând, ca şi tatăl ei, în acest templu al înţelepciunii şi 
experienţei umane - cărţile; ea scrie de mai mulţi ani, a publicat o primă monografie închinată 
marelui cărturar al cărui nume îl poartă tocmai instituţia unde lucrează şi unde a ocupat, prin concurs. 
postul de şefă de secţie Ia sectorul Documentare; în 2006 şi-a susţinut doctoratul în istorie cu tema 
Viaţa culturală în Bucovina anilor 1860-1940. Mişcarea teatrală şi muzicală, cu calificativul "foarte 
bine" şi cu distincţia cum laudae. 

· 

În ultima seară de priveghi Ia căpătâiul tatălui său, Alis a declarat, printre lacrimi: "Cunosc 
bine unele proiecte ale tatălui meu [ . . .  ] am să încerc să le continui [ . . .  ]" . Poate fi, oare, un omagiu 
mai sf'ant, celui ce pleacă dintre noi? 

Fie-i ţărâna uşoară, veşnică amintirea scump� acestui fiu modest, harnic, blând, onest, iubitor 
şi creator de lucruri bine făcute, durabile ! 

Mihai 1acobescu 

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



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



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


	0419
	0420
	0421
	0422
	0423
	0424
	0425
	0426
	0427
	0428
	0429
	0430
	0431
	0432
	0433
	0434
	0435
	0436
	0437
	0438
	0439
	0440
	0441
	0442
	0443
	0444
	0445
	0446
	0447
	0448
	0449
	0450
	0451
	0452
	0453
	0454
	0455
	0456
	0457
	0458
	0459
	0460
	0461
	0462
	0463
	0464
	0465
	0466
	0467
	0468
	0469
	0470
	0471
	0472
	0473
	0474
	0475
	0476
	0477
	0478
	0479
	0480
	0481
	0482
	0483
	0484
	0485
	0486
	0487
	0488
	0489
	0490
	0491
	0492
	0493
	0494
	0495
	0496
	0497
	0498
	0499
	0500
	0501
	0502
	0503
	0504
	0505
	0506
	0507
	0508
	0509
	0510
	0511
	0512
	0513
	0514
	0515
	0516
	0517
	0518
	0519
	0520
	0521
	0522
	0523
	0524
	0525
	0526
	0527
	0528
	0529
	0530
	0531
	0532
	0533
	0534
	0535
	0536
	0537
	0538
	0539
	0540
	0541
	0542
	0543
	0544
	0545
	0546
	0547
	0548
	0549
	0550
	0551
	0552
	0553
	0554
	0555
	0556
	0557
	0558
	0559
	0560
	0561
	0562
	0563
	0564
	0565
	0566
	0567
	0568
	0569
	0570
	0571
	0572
	0573
	0574
	0575
	0576
	0577
	0578
	0579
	0580
	0581
	0582
	0583
	0584
	0585
	0586
	0587
	0588
	0589
	0590
	0591
	0592
	0593
	0594
	0595
	0596
	0597
	0598
	0599
	0600
	0601
	0602
	0603
	0604
	0605
	0606
	0607
	0608
	0609
	0610
	0611
	0612
	0613
	0614
	0615
	0616
	0617
	0618
	0619
	0620
	0621
	0622
	0623
	0624
	0625
	0626
	0627
	0628
	0629
	0630
	0631
	0632
	0633
	0634
	0635
	0636
	0637
	0638
	0639
	0640
	0641
	0642
	0643
	0644
	0645
	0646
	0647
	0648
	0649
	0650
	0651
	0652
	0653
	0654
	0655
	0656
	0657
	0658
	0659
	0660
	0661
	0662
	0663
	0664
	0665
	0666
	0667
	0668
	0669
	0670
	0671
	0672
	0673
	0674
	0675
	0676
	0677
	0678
	0679
	0680
	0681
	0682
	0683
	0684
	0685
	0686
	0687
	0688
	0689
	0690
	0691
	0692
	0693
	0694
	0695
	0696
	0697
	0698
	0699
	0700
	0701
	0702
	0703
	0704
	0705
	0706
	0707
	0708
	0709
	0710
	0711
	0712
	0713
	0714
	0715
	0716
	0717
	0718
	0719
	0720
	0721
	0722
	0723
	0724
	0725
	0726
	0727
	0728
	0729
	0730
	0731
	0732
	0733
	0734
	0735
	0736
	0737
	0738
	0739
	0740
	0741
	0742
	0743
	0744
	0745
	0746
	0747
	0748
	0749
	0750
	0751
	0752
	0753
	0754
	0755
	0756
	0757
	0758
	0759
	0760
	0761
	0762
	0763
	0764
	0765
	0766
	0767
	0768
	0769
	0770
	0771
	0772
	0773
	0774



