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CONFERINŢĂ ŢINUTĂ LA ATENEUL ROMÂN IN SEARA DE 14 DECEMBRE 1814.

. Doamnelor și Domnilor,
Sunt:o sută şi treizeci şi şapte

- ne-au

;

de ani, de când Nemţii Austriaci

răpit partea cea mai frumoasă,
mai poe-

tică a Moldovei: Bucovina. Şi de atunci până
astăzi, rari oameni, dela oi, şi chiar cu cultură,
au îndrâznit să scrie despre ea; aşa ca să pre2inte un interes mai deosebit,

Duterea de pierderea ei a fost aşa “de mare,
incât Vodă Grigore Ghica, deşi fanariot, 'şi-a

6
șterdut viaţa. Întâmpinarea
lui pe lângă împărăția.

turcească, o ştim cu 'toţii că, i-a adas înjunghie- „rea de către Turci, şi o ştim așa de bine încât.
mu

e nevoie

să

intrăm

că ar fi să pierdem
care multă lume

în

alte

din vedere

are puţină

detalii,

alte

pentru

lucruri.de

cunoştinţă.

Insă du-

rerea în suiletele şi ale Bucovinenilor şi ale noastre

din Regat a crescut, şi creşte, cu cât pătrunde
mai adânc

cultură

în popor, şi cu cât vedem pre-

faceriie ce să înfăptuesc în lXuntrul neamului i din

„toate ţările locuite de Români.

Dar, astăzi, când capitala Bucovinei

e : ocupată

de ruşi, ne-a redeschis din nou rana, şi se
arătă în o lumină şi mai deosebită, cu cât ea a
trecut

din

o mână

străină

sub

alt jug străin,

„Pot feţele: pravoslavnice să se arate ori

de insufiate de duhul

cât

blândeţei faţă de românii

din Bucovina, noi, având înainte povestea

Basa-

rabiei, nu le vom crede, ci vom cere ca Bucovina

„să vie. la..sânul

rat-o

Moldovei,

veacuri paloşele

întreagă aşa cum

mamei

care

a apă-

Noi

o vrem

Voevozilor.

se spune

din bătrâni până

la

„ Rachita-Albă, adică cu Cernăuţi şi ținuturile până
în hotarul

Vechei

Poloniei. Dar va

că ce ne trebuesc porţile ruteneşti?

zice cineva

7

. : Dar, domnilor, mai întăt de: a vorb
i de Ruteni,
trebue: să vă spun, că răul 'cel mare.
nu nl-] face

poporul .de jos al rutenilor, ci conducător
ii.

politici car:iîi asmuţă . şi -vor

să-i

facă a

crede aceea ce nu-s. Şi să vă lămurese
::

Mai întăi Ruteni sunt de două soiuri:

lor
se

Ruten

i
catolici -sau culţi şi nemţiţi, și Ruteni
ortodoxi sau
țăran
ii.

„ Astea

ae

două

grupări

numai

E

„bine

nu trăese

„între ei; îsîno vecinică ceartă şi duşm
ănie : aşa
„Că cei
de jos, ortodoxi, mai de grabă
înclină
spre Români, cari sunt de o legecu
dânşii şi de

la cari au împrumutat
portul:

bărbatul

unele: obiceiuri

şi

chiar

îmbrăcat, -ţundră, opinci şi cioa
-

reci şi. doar. după pălărie s'ar deose
bi de țăran

ul
moldovan, încolo aceeaşi camaşă
trasă peste cioa- *
TeCi, aceea

şi curea lată şi cu nasturi şi
aceleaşi
brâie, iar femeile rutene mal nu
se deosebesc de
româhcele bucovinene : aceeaşi
catrință, cămaşă

cu altiță şi acelaş fes cu stergar pe'ca
p, şi

dacă nu
ar fi fost un renegat ca baronul
Wassilko, care

împreună

cu alţi intelectuali ruteni au
forma

t partidul naţional rutenesc, şi care
luptă cu îndârjire
împo

triva . Românilor, dacă ar fi lipsit
acest partid,

$
Rutenil ar fi fostcu mult mai in minoritate ca Ro-

"mânii şi poate ar fi fost în totul romanizați.
deci,să nu ne tememde

ŞI

ei, căci în mai puţin de

cinci zeci de ani --luând Bucovina—, îi romanizăm
cu totul, căci luaţi ca indivizi nu-s recalcitranţi,ci

uşorse înrudesc cu Românii, şi vă voiu dovedi în
cursul povestirei. Cât priveşte de sentimentele Ruşilor către Românii din Bucovina, să nu ne luăm
după fapte

momentane, cisă

aşteptăm

să vorbim

cu rezervă de bunătatea omenească, până când nu

vom vedea
atunci,

sentimentele dându-se pe faţă şi nici

ci noi să'ne gândim

vecinic la primejdia

ce ne ameninţă, dacă ni se ia Bucovina sau o parte,
şi datoria noastră este

s'o

cerem,

s'o .cerem

cu

stăruință sub ori care stăpânire ar fi de acum
“ înainte, pentru că sub ori care s'ar afla, în cincizeci de ani nu mai avem Roimâni în Bucovina. lar
streinii vor zice că a fost a lor de cânde iumea,
iar dacă am protesta, ei s'ar burzului şi ar răspunde:
„De ce n'aţi cerut-o atunci, de ce m'aţi protestat?

De -ce n'aţi scris şi m'aţi ocupat-o“. Şi în adevăr,
puţini protestează,

puţin cer şi puţini scriu, .

„Şi tocmai pentru asta țin să-vă vorbesc despre

|

9

- această țărişoară, atrăgându-vă luarea aminte,că
e os din osul Moldovei: şi inimă din inima lui

Ştefan-cel-Mare.

i

Ea a fost leagănul Domnilor şi vitejilor Moldovei, ea a fost cetatea credinței strămoşeşii, şi tot ea a rămas

icoana spre

care ne îndreptăm

câte odată, 'dornici, jinduiţi, invocând amintirea
„mărilor Voevozi, cari cu paloşul au apărat pământul sfânt al Moldovei şi în pământul căruia
au fost primite oasele lor spre hodină, şi mai ales

în Bucovina,

Doamnelor

Astăzi,

a”

și Domnilor,

numai

suntem

să nu va pară glumă.

Moldoveni şi Munteni,

astăzi suntem o apă şi un pământ: Români!
să _
ne găndim cu: inima strânsă, ce putem pierde
dacă Ruşii ne iau Bucovina, ori dacă va
ră-

mâne sub Nemţi?

Pentru.că noi ştim

laturea

ştie

ce

de sora

ei

dulceaţă

el Austrie.
Căci ca

să

a

-

ce pomană.o aşteaptă a-.

Basarabia,'
cum

a

vă

.

toată

lumea

gustăt

şi gusta sub dultea

lămuresc

Da
politica ce poartă

„Nemţii faţă de Românii din Bucovina, trebuie să
spun că e. mare

deosebire de

a Ungurilor;

10

Ungaria,

find

un

regat

deosebit de cel austriac,

cu

un

guvernământ

îşi are şi o constituție

aparte, însă care faţă de naţionalităţile din. țară

e mult mai vitregă de cât cea din Austria. Din potrivă,

constituția

austriacă

priveşte

egal

pe toate

naționalităţile din care e compus imperiul, dar.
care ce foarte periculoasă, întrucât dă prin această egalitate la toţi. şi lasă putinţa contopirei bunu„rilor unei naţiuni cu mal multe drepturi, de-către
aha, şi Ja care cotropire ajută însuşi guvernul
austriac, şi asta pentru a o desnaționaliza, iar neîzbutind, a o face, cel puţin, să emigreze în altă
parte

al Imperiului,

ca

acolo

între

> să-şi ulte mal uşor 'origina şi limba.
Tinde, vreau

să

mase

spun, a cosmopoli

străine

naţiunile,

a "te reduce încetul cu încetul la o limbă unitară şi
"care e cea german
— d
aşa crede. şi îimpăratal şi
guvernul,— dar din nemorocire” nu face decât o
harababură, o babilonie, stricând -prin asta însăşi
" dialectica limbei. germane, ca şi aceea a fiecărui
popor În parte, ceeace duce la un Esperanto, cu
totul original, care e o zădărnicie în. tendinţa

factorilor conducători, dacă e aşa cum o presu- |

puneri, În Austria, vreau s'o spun, nu e unitate

-

“ii
- de sentiment

'naţional,
nu e şovinism, pentru că

fiece naţionalitate, cu cât se cultivă, chiar dacă

îşi pierde din uzul limbei, dar dela o vreme de-

„vine

încât

aşa de conştientă de personalitatea sa etnică,

intelectualii şi

întorc din rătăcire
acum una cu masa

conducătorii

acelei

naţiuni

chiar şi elementele crezute
poporului german din fară,

sau coloniile pierdute în sânul altor naţionalităţi,
"Se înțelege că acolo unde sunt mase mai

compacte de

acelaşi

soiu

de

indivizi, se poate

„Înfiltra mai uşor conştiinţa da neam, pe
când in- *
divizii împrăştiaţi în mase streine, cei mai
mulţi rămân pierduţi pentra naţia tor pentru totde
auna,

In Ungaria din potrivă.

Ungurul

faţă de na-

ționalităţi şi mai cu seamă față de Românii cari

ocupă Ardealul în toată întregimea, şi cari sunt

„mai înstăriți şi mai” dârji, e şovinist, brutal, = ŞOvinismul

Ungurului e înnăscut,

că ar vrea să un-

gurească, de s'ar putea, întreaga lume, -. :
Ungurul,

apoi, tot din firea

lui e câinos; a

persecutat, a băgat la ocnă şi a trasla roată
pe toţi
> ces'au răsculat şi, le-a tăiat din unghi
şoară celor
mal slabi, însă. față de numărul cel mare
de Ro-

mâni,

el totuji a rămas

neputincios,

cu

toate

12
„mijloacele. lui _drăceşti de a-l aduce
rizare,
“Ba acele asupriri

tele româneşti,

la maghia-

au îndâriit, au înăsprit sufla-

şi le-a făcut să

se

îngrădească

"impotriva oricărei năzuinţi de maghiarizare şi de
robire economică

atât

prin şcolile lor

particu-

lare, cât şi prin băncile şi societăţile lor de cultură. Persecuţiile au prefăcut, din potrivă, în stânci
"pa aceşti oameni şi au rămas neclintiţi în calea
"oricărei cotropiri

străine,

|

Dar alta e starea: -Românilor din Bucovina:
" Acolo; ţara mică, numărul Românilor mic.
La răşluirea Bucovinei era o populaţie de
65.000 locuitori mai toţi: Români: afară de puţini
jidovi, care nu aveau nici un drept.!
„Odată ţara cuprinsă de Austriaci, granița despre Moldova, se înţelege că s'a întărit, dar s'a
'slăbit acea despre Galiţia, ba, chiar în două rân- duri a fost una cu pământul galițian, asifel că

a putut fi bântuită uşor de toate moliile străine-—
şi care roseseră şi pe galiţieni până în măduva
oaselor
— vorba

lui “Eminescu : „Din

Boian la

Vatra Dornii, Mi-au umplut omida Cornii“, şi
care suat şi astăzi şi mal numeroase: Cel dintai

*

13

Rutenii, au fost aduşi din două cauze: N Diu pricina vecinicei certe cu Polonezii şi 2) din pricina lip-

sei de lucru în Galiţia şi a foametei care o bântuie
şi azi. Al doilea soiu de omizi sunt Ovreil; ei nu au.
venit numai din Galiţia, ci şi din Rusia din pricina
„ persecuțiilor. Ei, dând că elementul românesc'e
prost înarmat în lupta pentru existență, au acaparat încetul cu încetul acea parte slabă, dar
care le aducea bani şi pe care Românul din ins- .
tinctul lui de cinste, de creştinism şi de dreptate, le .
arunca cu blestem de la sufletul lui, dar care "la
Ovrei

rea

«e specifică : înşelătoria

de

alcool,

depravarea

în

negoţ, vinde-

falşificarea băuturilor,

şi camăta.

Spun.

scriitorii

corupția,
vremei

'că

caeste soiuri de venetici erau în aşa mizerie la.
sosirea lor în ţară, că veneau cu bagajele în cărucioare trase de câini, aşa că se lămureşte de
ce toţi din toate naţiile s'au aruncat ca nişte lupi
ilămânzi asupra unei prade, spre avutul şi drepturile poporului românesc aflat acolo.
Astfel că, dacă la 1871 populaţia românească
ajunsese la 298.000 locuitori, dela data asta începe

să scadă şi asta şi din pricina marelor

cer-

căți care au bântuit Imperiul Auştro-Maghlar, în-

14

tre ani 1864 şi 1869: 1) Războaiele cu Italienii
la 1864 şi 2) cu Germanii la 1866. Apoi pe lângă

„Care să adaogă holera şi foametea.
isxToate astea au contribuit la împuţinarea elementului român din Bucovina: războaiele i-au ridicat feciorii de la vetre, holera i- a ucis din cei
rămaşi acasă, iar foametea: i-a făcut să emigreze
în” Moldova.
Mai ales anii de la 1864 — 1869 au fost cei
mal grei pentru sărmanul neam românesc din Bu-

covina în aşa fel că, îşi vindeau şi amanetau pă-

mânturile pe nimic la veneticii

moşieri şi la ji-

dovi. Astfel că odată ce se vedeau bieții oameni
fără. pământuri, nu mai aveau la ce sta şi” emlgrau unde vedeau cu ochii. Fapt care a ținut dela
anii 1871-—1875, când s'a declarat războiul RusoTurc,
lar streinii dând de pământul bun al Bucovinei,de clima ei mai dulce, de ignoranța poporului, şi neîmpiedecaţi de nici o graniţă, şi apăraţi de

autorităţi,

nu

au

stat: în nelucrare,

ci

zi

cu zi s'au grămădit spre partea asta de pământ,
instalându-se în gospodăriile celor plecaţi şi întemeind chiar sate, sau alipindu-se în cimotie. de

T3

cele româneşti, privind, astfel, moşia ui Alexandru
cel-Bun a lui Ștefan cel Marc, Bogdan Voevod
şi Petru

Rareş,

ca

pe

însăşi

patria

lor,

ca

şi

Canaanul lor din Biblie.
Aşa

că. după cea din urmă numărătoare se gă-

sesc în Bucovina 273.000 Români, mai puţin cu
25.090 ca în 1871. Cât despre Streini, slavă Domnului: de unde la ocuparea ţărei abea se găseau
câţiva ovrei şi aceia—cum am spus, fără drepturi
„Şi urgisiți până şi de Impărat, în 1910 se găsesc

100.090 ovrei cu drepturi cetăţeneşti, cu slujbe,
cu titluri, cu moşii, fabrici, bănci, prăvălii şi antreposite cum şi 395.009 Ruteni, numal pun ca

la 40— 50.000 Nemţi, apoi Armeni, Unguri şi Mazuri veniţi cu sarica din
Şi asta

şi din

toate părţile imperiului,

o altă pricină:

Până la 1848, când s'a dat constituţia în Au“stria, în Bucovina drepturile cetăţeneşti nu le a-

veau de cât Românii şi Nemţii. De la data asta,
S'au pus pe picior de întâietate toţi streinii aflaţi
pe pământul ducatului, ceeace a înrâurit să vie şi
mai mulţi streini şi asta învedeşte şi mai mult nu
numai numărul cel mare de străini aflaţi în Buco-

vina, dar şi viea sărăcie în care a căzut Românul
bucovinean,

16

„Singuri Nemţii, însă, în totdeauna au fost mal

puţini şi asta din pricina că pământul AustroUngar deşi e întins, numărul Nemţilor în Austria
e foarte redus faţă cu numărul mare. de naţionalităţi din care e compus imperiul.

Am arătat ca Nemţi după

1910 se găseau în

numărătoarea din

Bucovina ca la 40 -- 50

„„mii, ceea ce bătea foarte mult -la
numărul covârșitor
Și asta

ca

popor

al

de

ochi faţă de.

Rutenilor şi al Ovreilor.

cuceritor,

ca

imperiu,

nu

toc-

că

ele-

„mai le convenea, şi de aceea comisiile de recen-

sământca să arate

celor din Viena

mentul german şi cl e înfloritor în ţară, şi că

elementul

românesc

scade,

au

falşificat

listele

de recensământ trecând pe o parte din Români în
rândul Rutenilor-şi pe Ovrei în listele Nemţilor
şi iată cum:
|
_ Ei

nu

luau

după limbă.

pe locuitori

după

naţionalitate,

|

ci

„Să înţelege că țara ajunsese o babilonie, prin
colonizare, oamenii şi-au împrumutat „ceva

din

graiul unor altora sau unii şi-au împestriţat graiul

cu tot felul de vorbe: dela elementul covârşitor,
ar Românii

covârşiţi de Ruteni, Chiar să

şi-l uite.

17

Mai

cu seamă

Românii

rătăciţi printre Ruteni,

era firesc să ştie şi cuvinte ruteneşti. lar comisarii însărcinaţi cu numărătoarea nu întrebau pe

om de ce naţionalitate e, ci în părţile ruteneşti
îi

făceau întrebările

în limba

ruteană,

dea chiar şi de şi era Român

şi de răspun-

îl trecea ca rutean,

Şi numai aşa se lămureşte că Românii ca număr
sunt în rândul al doilea după Ruteni şi Nemţii

în rândul al treilea, când ar trebui ca ei să vie
în rândul al patrulea şi Românii în rândul întăi.
Acum,

silit să

vă puteţi închipuice

ducă elementul

luptă

românesc

Brozavă

în

frunte

e

cu

toate suiletele alese, care îi reprezintă, faţă3 de
valurile cotropitoare. Vedeţi dar că Bucovina nu“mai de parigorie e numit „Ducatul Bucovinei“,
*
căci e socotită deabinelea Austro-Ungurească,
condusă fiind de

un

guvernator german, cu sluj-

başi superiori din cari cei mai mulţi evrei, şi cu
o
populaţie împrestrițată cu toate provincile Aus-

tro-Ungare,

Ea

E greu de descris lupta ce au dus-o Românii

„de la

1848 până astăzi împotriva nedreptăţilor

1 (a [&

>— suferite de la streini. S'ar scrie un roman foarte
>trumos adunându-se .
-datengşi faptele de
>
+

Czaliali

Uatusistiii*

z

Dazonidt

i

2”
pf

i

3

*

|
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la ocuparea țărei
nici eroi cari au

până astăzi. Căci n'au lipsit:
avut îndrăzneala să le suite

străinilor obrăznicia în faţă nici puterea
domoli

pornirele

lacome

şi vrăjmaşe

dea

le -

între ei pu-:

tem numi pe - fraţii Hurmuzachi, dintre cari Eudoxiu Hurmuzachi, la 1848 a scos cea dintăi gazetă Românească: „Bucovina“, Cavalerul - de.
Bejan, consilier consistorial şi preşedinte al „So- ”
cietăței pentru cultura şi. literatura poporului roromân“, Aron Pumnul, Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici, Baron Stârcea, Preotul Constau-

“tin Morariu şi alţii.

Lor li se mai datoreşte: redeşteptarea Româ.
nilor din Bucovina.
mai
nu.
apoi:
Dar dacă erau: buni Români,
puțin adevărat că erau şi mulţi răi conaţionali dori- ”
tori de titluri şi de avere şi cari. au făcut, mult rău
.
Românilor.

Nemţii au ştiut unde să lovească: mai. întâi,
între norodul de la ţară şi între boierii Moldo-veni, şi moşierii prin învestirea cu titluri de „ba- ron“ şi „cavaler“ 'au făcut o prăpastie adâncă, Şi
în felul acesta - i-a tras în societăţile lor înalte:

unde: şi-au pierdut şi graiul, portulşi obiceiurile mă rog întreg! sutletul, în aşa fel că li-e greu să se!

19

mai uite la țărâninis de unde căsăriseră şi ei. Cât

priveşte de țărănime, au avut

grijă

să-i închidă

şi ei gura prin o bună şi blândă administraţie şi

- prin înființarea

catastrului,

—lucruri

cari

la noi:

„în România lipaesc cu totul şi azi-- şi din care.
rrcină sunt multe nemulțumiri în pătura noasiră ţărănească.
Dar ei au mai alergat la un mijloc ioarte in.
genios : Este ştiut că reprezentanţii sufleteşii
“ai
poporului sunt preotul şi învățătorul, iar. acel 'al
gospodăriei satului e vornicul sau primarul.
Ei

"bine,

spre

a paraliza

spre România,
grădirea

orice

înafară

înclinaţie

de

strictă a proprietăței,

reia, ei se servesc

a norodului

administraţie şi înal bunului. fiecă- -

de aceşti trei factori, şi cum ?

Nu cu frica, nici cu legi impuse

ca

la noi, ci

.

imbogăţindu-i şi dându-le lefuri mari.ȘI de unde ?

Hu din budgetul statului.
Este ştiut că la noi,

după

secularizarea

mă-

năstirilor,..o parte din moşii. au trecutla. stat şi.
cu .o parte s'au împroprietărit ţăranii,

in Bucovina, însă, şi acolo s'au secularizat
mă=;

nâstirele,

însă,

s'a

format. un

fond: de

câteva |

zeci,de milioane, 215.» Poudul religionar“.
Aceste

|
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moşii, se înţelege, sunt date în arendă, şi se-administrează mai dihai de cât ale Ministerului nostru

de Domeniii. Din venitul acelor moşii îşi întreţin

bisericele şi şcoalele plătind clerul domneşte. Cât:
despre

el,

primar,

astfel că

găsesc

uşi să-l pricopsească şi pe

am văzut primari

în

zeci de fălci de loc, şi dăinuinu
cum le place mai bine.
|
Și, acurn, odată. pusă

Bucovina

cu

la Comună

la cale cerința asta du-

hovnicească şi cărturărească şi la care primarul
trage ca o mărţoagă, ajutat fiind de acea faimoasă administraţie şi îngrădire personală a fie-

cărui, Germanii din Austria
milioane

de

în număr de câteva

suflete, stăpânesc

cu Ungurii

încă

35 de milioane de alte naţionalităţi. Apoi aceşti

trei factori porieniţi: primarul şi ceialalţi, privind
starea colegilor lor din

România, cari până. mai

deunăzi şi chiar azi cam lasă de dorit
şi ca venituri,se
românească nu
ia prilejuri chiar
Moldova. Lucrul

ca plată

înțelege, numai de propagandă
le este, ba dinpotrivă, unii ajută
la. hulirea unirei Bucovinei cu
care trebuia privit ca o crimă.

ca o grozăvie. Şi dovada este:

a

La 1886, urmând să se facă iarăşi obişmuita
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delimitare

a graniţei, România

după delimitarea

dela

s'a găsit răşluită,

1777,

cu

un

cordon de

câteva zeci de sate, Cererea i-a fost primită
de Austria; însă a avut grijă să şoptească pri- marilor şi preoților şi învăţătorilor să oprească

trecerea numitelor sate la Moldova. Pentru asta

în ziua când urma să se mute granița cu vreo
zece chilometri, țăranii răsvrătiți de vornici şi
preoți, au venit în pâlcuri, şi au zis: „Noi ne

iăsăm mai bine casele şi ne ducem în lume, de

cât să mergem la Moldova“, „Dar, de ce“, i-au întrebat prefăcuţii membri din comisia austriacă, „că
doar vă duceţi la România, la patria voastră de
demult“, „Pentrucă“, au răspuns țăranii sfătuiți şi
îngroziţi de sfătuitorii pormeniţi, „la Moldova nu
“e dreptate, că fac oaste şi Chiorii şi ologii, că
„ce-i al omului nu se mai cinsteşte, că preceptorii
„îţi iau ghiruri peste ghiruri, dar

la noi, ce averi,

mult puţin, e al nostrunu ni-l îa nimeni, Şi dacă

am

plătit ohiru, nu ne mai supără nimeni“,
Lucru cu care a îuchis gura Comisiei Româ-

neşti, că cine

Hească - cum

ştie,

erau

de

ar fi venit

de porniţi,

ocupația româ-

poate

era

nevoie

dle baionete. Şi astiel şi azi satele dăinuesc

„Dblăduirea

austriacă.

sub
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,
Cele ce vâ spun, să nu va pară poveste. Dia

vremurile ceie trăieşie la punctul de
nul-Luncei un

andant

bătrân

căpitan

vară Cor-

Farcaş,

fost

co-

de companie pentru paza frontierei pe

vremea aceea, care deşi scos la pensie încă urmează
a sta că un străjer neclintit la frontiera ţărei, şi pri-

vind cu ochii inlăcrămaţi la frumoasele sate bucovinene ce se întind spre sfinți? până .în fioroşii

” munţi ai Carpaţilor prelungiţi pe toată vechea
frontieră dintre Austro-Urigaria şi Moldova. Şi
acest băirân ostaş poate ori când povasti accea
dureroasă şi groaznică întâmplare pentru noi

iloldovenii, că însuşi frații noştri

se

îndărătni-

ceau de a veni sub cerul liber al României.
Faptă de care să nădăjduim că într'o viitoare,
rectificare înseninată de graniţă, vom fi feriţi de

asemenea ruşine.

Dar

de, ştiu

cu,

dacă

şi de

astă cei vânduți sutleieşte pentru un blid de Ente
nu le-or porunci iar țăranitor să facă la fel, cine
ştie, ce pesapective neplăcute ni se pot deschide

atunci. Micimea lumei e mare şi poate fi încă.
Şi astfel stând lucrurile, vedem că Românii din
Bucovina

nu îşi au,

şi sus şi în

sânu!

lor

numai

prietani

-
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De o parte răzeşii şi boierimea îmbuibată de
linguşiri, de titluri şi instreinată, şi care nu gân-

deşte, de cât la situaţii politice şi voturi, şi de altă
parte o seamă de intelectuali, care
porului, şi cari prin nepăsarea şi
de către austriaci, şi de frică, au
ei la cotropirea ţărei de străini

fac educaţia poprin ademenirea
contribuit poate
şi aşezarea între

Români.
|
Dar cel mai mare rău Pau făcut răzeşii şi
toţi moşierii jidovi şi armeni. Rutenii - şi Mazurii
prăpădiţi

de toame, de lipsă, erau în stare să mun=

ciască numai pentru mâncare şi odihnă, numai să
aibă unde lucra, astfelcă asta a ispitit pe moşierii
şi răzăşii din ţărişoară, şi ei însuşi aduceau
echipe însemnate de lucrători

aşezau în bordeie împrejurul
se aşezau chiar în sat.

streini, cari

întăiu se

satelor, și în urmă

Erau oameni hămesiţi:în ţara lor nu mâncau

decât mămăligă de orz şi dovleag. Ajunşi aici,
şi dând de mămăligă, li.s'au părut mâncări împărăteşti Şi văzând şi gospodăriile româneşti, au

"prins a face şi ei economii.
In Bucovina ca în toată Moldova era şi e mămăligă şi pâine. La început s'au

tocmit cum

au pu-
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tut nutuai să le aibă, ba la urmă se imulțumeau
“şi cu un bordei în pământ şi cu mămăligă, prețuri, care

loveau crud

în

angajamentele

ce

le

aveau Românii cu proprietarii.
|
,
Şi atunci, încetul cu încetul, în nordul Bucovinei s'a întâmplat nn lucru: că unii oameni au

fost siliți să plece: parte

în

parte au trecut în Moldova,
câțiva doar au rămas.
Proprietarilor

nu le păsa,

sudul
parte

Bucovinei,
în

Ardeal,

de

acuma

|
aveau

cine să le lucre pământul, dar tot ei au căzut victimă,

Inconjuraţi

vecinic

de Ruteni, ne mai auzind

vorba românească, au dat-o şi ei pe ruteneşte
şi astăzi vechi familii boiereşti, coborâtori ai
hatmanilor şi căpitanilor vechilor Voivozi, nu

mai ştiu româneşte, dar după numele de: Arbore,

Albota, Frunză, Prodanu, Păunel, Zopa, Grecul,
Onciuleşti,
Tiron, Mintici, Spânul, Totoiescu,
Tiron, Vlad, Vlaicu, Țântă, care azi se iscăleşt
e
Zenta, se cunosc că sunt Români, i
„
Darveţi întreba: „Ce făceu Nemţii2“ Nu ziceau
nimic, văzând ca piere ca aburul elementul
ro-

mânesc ? .
o
Ce să zică: lor le părea bine că pleacă. Fă-
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ceau chiar

înlesniri străinilor

să tot vie, dar şi

„ Românilor să plece;le puneau şi cară la îndămână
numai să se ducă. Voiau să vadă ţara odată

„Curăţită de
„căuta

ei, ca într'o zi, să nu mai

acolo, să nu

mai

avem

'-a mai fost țară românească

nas

avem ce

să spunem

că

şi Chiar aşa împrăştie

: vorba printre ţărani că le-a fost lor hărăzită de

către Ştefan-Cel-Mare,

Toată grija lor, era şi c să uimple ţara cu ce s'ar
„ găsi, numai picior de Român să nu mai vadă.
Şi asta o făceau cu cât vedeau că România se

“ridică mai mult în ochii Europei şi se întăreşte.
Dar bietul Român cu greu se urneşte de la

vatra lui, şi trebuie mare urgic să-l isbească să.

0 părăsească, şi atunci

o face

în cântece de jale.

“lar dacăe silit să plece în altă parte “la muncă,

Chiar dacă lipseşte cu anii, el tot vine la vechiul
: lui boruei,

„Aşa

-

că emigrarea Românilor din Bucovina nu

„s'a făcut de cât acolo uude n'au mai putut ră„sufla de străini; w'a fost concurat la existenţa
de

toate zilele.

i

“lar Rutenii dând în sudul Bucovinei
„mai strânse de Români, s'au oprit.

de mase
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Quvernul. însă, nu prea cra nemulțuinit şi, în
nădejdea că ar dispare şi cei din josul Siretulu
i

au înlesnit aşezarea de colonii de Ruteni, Unguri
şi Mazuri printre Roimânii de aci, însă aici lovinduse ce o populaţie mai deasă, oamenii fiind mai
bine înarmaţi, în lupta pentru trai şi ştiind şi păţa-nia celor de la nord, în loc să se nemţească,
ungurească, rutenească, ci au 'romanizat un- _
gurii, nemții şi mazurii şi tot ce s'a rătăcit
Astfei, că sunt sate pe care le ştiu eu, unde
printre

ei.

străinii vorbesc

mai bine româneşte

decât limba

lor :
Me
E Tolva, sat de Unguri şi Români, Românii
nu ştiu ungureşte, -dar Ungurii ştiu mai bine române,te ca ungureşte, Zahareşti, sat de Mazuri şi
homâni, aşişderea, Păltinoasasat
, de Ştabi şi Români

întocmai:

Nemţii vorbesc

între ei mal

de

rabă româneşte decât şfăbeşte deşi au şcoală,

şi biserică nemţească. Apoi Ipoteşti sat de Ruşi,

'ângă Bosanci

aproape

de granița

Moldovei îs

toți romanizați.
|
Totuşi fac şi aceşti străini destul rău Românilor,
pentru

că vecinic

îl spionează

şi-i pârăsc

stăpâ-
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nirii, pe simple bănueli. Toate acestea le-au
făcut bieţilor băştinaşi viața destul de grea.

In timpul.din urmă, lipsa de părrânt aşaa fost
de resimţită şi datoriile aşa de greu de plăiit, că.
mulți Români au fost siliți să plece în America.
după câşiig.
Unii. chiar s'au aşezat de istov acolo, şi chiar
au domenii întinse de pământ, dar cea mai mare
parte sunt ca acele albine ce aleargă după mursă,
o cuieg, vin de o aşează în fagure şi iar pleacă
inapoi. Aşa s'au întors mulţi şi unii şi-au cumpărat - pământ, alţii şi-au ridicat case, alţii Şi-au plătit
datoriile, şi iar s'au dus cu gândul de a-şi aduna
şi ceva parale pentru zile negre.

In adevăr, dacă ai fi colindat asta

vară prin

partea de sud a Bucovinei, mai fi găsit acasă,
„decât nevestele lăsate cu copii mici, moşnegii cu

babele, şi fetele şi băieţandrii între 14-15 ani; tânjeau

bietele fete, că nu

mai era cin:

le“ învărti

Duminică la horă, nici cui

coasă

la oaste,

parte: însură;ei,şi toţi

năirămi;

nici

cine le da tărcoale de măritiş, că uaii flăcăi erat
iar cea 'mai

mare

bărbaţii în putere, la America după câştig.
Erau aşteptaţi în toamna asta să vie, unii eu
.

4
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să tragă sorţi, alţii să se însoare,

i-a oprit pe loc, şi dacă Bucovina

însă războiul!

va mai r4-

mânca cumva sub Nemţi, sărmanii cei din Ame-

rica

nu

vor

mai vedea

vatra,

poate,

fiind

diţi ca nesupuşi şi dezertori. - |

osân-

|

Au mai avut Românii un noroc, că ei chiar ro-

manizând

pe

alţii, nu

s'au

identificat întru

nimic

cu obiceiurile, religia şi portul altor naţii, ba
chiar.
cei: cari

au

fost rutenizaţi,

nu

şi-au

pierdut

obi-.

ceiurile, şi portul, ba cum v'am spus, că Ruteni
i
venind în Bucovina, ei au primit de la Român
i religia ortodoxă şi chiar portul.

Românul

praţuieşte

pe cei ce-au

venit

peste

bunul lui ca venetici, ca oamenide nimic.
ține la credința lui, la curăţenia suiletească,
şi nu-i bigot,

Ca

ostași

au

strălucit

întotdeauna

E]
de

înaintea

tuturor. Nu. că aveau
dragoste
de împărăția
Austro-Ungurească, 'că la dreptul nici
o nație cu
cu care e petecit imperiul numai dragostea
da în:-

părâție

araia

nu

o mănâncă;

cotropitorilor, că

„Şi palma

iar Românii

pentru

a le

ştiu să-şi apere steagul

de pământ, vroiau să le deie a înțelege
:

Că toţi sunt nişte venetici, nişte leşinaţiși
numa:
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ei îşi dau seama de ţară. Vrciau să-i prețuiască
şi pe ei impăratul, vroiau să arate Că şi ei ţin
a-şi ini€ jurământul către împărat.
Dar

vai, pe îinpăratul

l-a minunat

îui la Arcole, în Italia, la Sadova, dar
nigrătz, împăratul tot pradă
Mai

mult,

acum,

în

urmă

Cu bravura

streinilor
i-a

lovit în

la Koel-a lăsat.
dreptu-

rile lor bisericeşti, aducând la Vicariat pe ruteanul Manastirsky, care se înțelege după moartea Mitropolitului de Repta, are să se suie el, de
drept, în: scaunul de mitropolitan.
Cât

priveşte

despre

şcoală,

amănunte, ea e monedă cu
poartă capul de bou, şi “care
adecă şcoala românească, şi
jească şi care se găseşie la

să

nu

trecem

în

două efigii: o parte
se găseşte la sate,
alta cu pajura nemoraşe:

Gimnaziile, Universitatea şi înscşi şcoalele primare de la oraş, cari sunt un focar de cosmopolism şi germanism, cari învăluesc orice senti-

mente naţionale, cu cari ar trebui să se trezească tinerele generaţii române.
Eu cred că înnici o parie a pământului Per

sonalul

învățământului

de

la

oraşe nu e aş

de împestriţat ca în Austria: tineretul e instruit
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Şi educat sufleteşte în mod papagalicesc
de dascali
de tot soiul de naţionalităţi, cari mau
nimic

“comun suileteşte
nici

cu populaţia

şcolară şi n'au

dar

de

o convingere,

cari mau

câto

sfântă

legătură cu pajura de la care primesc
lefuri grase

pentru germanizare şi rătăcire,

Din potrivă, la sate, iotuşi e fericirea
mai mare :
învățătorii şi preoții .sunt eşiți din
sânul popo-

rului român, singura poartă de

mânului,

de a nu

îi pierdut

scăpare

cu totul,

a

Ro-.

şi de a nu

îi desgustat de .buche cum e cel din
Basarabia
desgustat de buchea muscălească, Astie
l, ca toată

cultura,

elementară,

face numai în limba
preoţi şi învăţători
Austriei.

afară de Puțină

românăcu

s'ar arăta, că țin

Astfel că de şi. unii preoți

germană, se.

toate

că

unii

la pajura

şi învăţători

ar

avea . sentiniente Austro-file,

dar cultura. filnd

însăşi firea lui:

a.

românească, efectele dezastruoase de
la oraşe
nu se simt nici pe de departe,
a
N
La asta, apoi contribuie şi poporul româ
n prin

„Am

a

Sa

spus. că fericirea. Românului e: că ţine
Ja.

limba, şi Îa portul și. obiceiurile lui şi la, nume
le
Aui de român.
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-

La țară sentimentul românesc a crescut aşa
de la D-zeu. Dacă nimene nu prea ţine socoteală de cel, ţine D-zeu, că şi de pădurea sălbatecă, azi tufă, şi mâni te minuncază înăhiE
mea şi desimea ei,
Apoi,

țăranul

român.

mai

are

un

bun;

1u

„prea îi place alt graiu decât acel moştenit din.
strămoşi —- frumoasa şi minunata limbă românească. ŞI, deşi se precă şi ceva nemțească în
şcoala sătească, deşi îi pune germana în mână
încă dela buche, totuşi Când iese din cursul pri-

mar,. abia

de

ştie

să numere

şi câteva vorbe

semţeşti, dar ştie bine să cetească şi să scrie TOmâneşte,
Firea românului

din Basarabia care zice:

"„Muscăleşte oiu' învăţa
Limba când mi s'o tăia“;
„Dar dacă elementul românesc dela țară. e atât
de conservator, un păstrător atât de credincios
al tezaurului ce i s'a! lăsat. diu “moşi, strămoşi,
şi nu sufere nicio lature din influenţele streine.
de care 'î5 covârşiţi”

orăşenii,

nici măcar

a spe-

cula. acele - “înfluciţe, în „folosul său, tocmai el
sufere „de pe urma, asta - şi un mare noajuns, iar
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valoarea sa ca titinent preponderent,

şi cu drep-

turi istorice, scade la unupe lângă “acele naţionalităţi cari țin în mânile lor şi averea țărei şi

influența

regimului,

adecă,

vreau

să

spun

de

limba oficială -- care din nenorocire în Bucovina

e numai cea germană -- e] nu se poate folosi
-- ca

„spre piliă Evreii -- de toate drepturile consti
îuţionale fiindcă m'o foloseşte. Aşa că rămâne să
sufere pe toate cărările toate nedrepiăţile posi-

bile, toată umilinţa şi specula nerușinată a
ve-"
neticilor. Cine s'a folosit de limba germană
şi

— s'a pupat, în Bucovina, cu Nemţii în bot,
şi a
căutat să ajungă Domn şi Rat, şi-a ajuns scopu
i

fără multă ocolire. Cu limba

copsit,

în paguba

pământului,

germană sau pro-

bietului Român, toţi

şi de toate naţionalităţile

veneticii
şi mai cu

cd

seamă Jidovii. Apoi &şiia. întind struna cu Nemţii

de pâr'că ar fi dintr'un făgaş ; imoralitatea Şi
ten-

dinţa de germanizare austriacă şi-a găsit un tovarăş de par'căar fi de o rasă. Un lucru când

e vorba de gheşeft şi hoţie, tot neamul ovreesc

e deasupra.

Cât despre Nemţi, Austria economi-

ceşte e la picioare Ovreilor: Neamţul e cu gâtul
sub- papucui Jidovului, înspăimântător de urât şi
habotnic.

|

|

N

ți
;
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Şi dacă o împărăție o ţin subjugată, vițelului

lor.de aur, să vedeţi ce e în Bucovina;
unde
Nemţii au asuprit politiceşte elementul român
esc,
aici e o grozăvie: au venit străinii la
sate în
“opinci şi în pantaloni. -- Vorba românului
=- „cu
“sarică în spinare“ -- ba poate unii nu au avut
nici
Sărică,şi azi sunt moşieri mari, milion
ari şi în„vestiți cu titlul de baroni, iar ţăranul
de pe lângă

- acareturile lor abia are de o mămăligă ; munca

economică
Mazurilor

în urma

flămânzi,

„o batjocură.

concurenței

e atât

Rutenilor şi a

de' scăzută,

a

ŞI cu toate astea, oamenii ăştia,

resemnare de Hristos,
care

în cât e

îndură

toate ticăloşiile

cu o

regimului

de altmintrelea cum v'an arătat, lucrează
cu

multă meşteşugire' şi chiar blândeţă la distruge-

rea

clemențtului

românesc,

-- bine

înțeles

până

când nu ajunge la jandarm.
“
Odată, Românii” din Bucovina, atâta timp cât
Austriacii, cât şi Ruşii, mai puteau nădăjdui
ja

cotropirea

ticii nu

se

întregei Românii, atâta

îumulţiseră

pe

moşia

timp

cât vene-

lui Bogdan

"Voievod şia lui Ştefan-cei-Mare au avut o soartă

|!

mai bună, şi vam arătat cum la 1886 s'au împotri-

Ad
vit Ia trecerea unor sate la Moldova. Dar- azi
când au rămas în minoritate, față de numărul
cel mare de străini, când şi ei s'au înmulţit, când
se văd robiji economiceşte de m'au încotro, astăzi oftează, îşi şterg fruntea” muncind pentru a!ţii. Astăzi aştaaptă. Dar pe cine aşteaptă ?--Pe
noil... Astă vară îmi spunea un țăran:
„Veniţi, domnilor, cu dorobanţii de ne Ina, că .

„muncim pentru Nemţi şi Jidovi“,
Lucru care trebuie să ne bucure că s'au pătruns de vitregia austriacă.
Jar. un om ce mergea pe o şosea cu un car
- cu boi, se opri şi mă întrebă de. unde sunt şi
după

ce-i spusei

eu

toate

şi-mi

căpătă

încrede- -

rea, îmi zise oftând:
„Domnule, tare trăiesc bine oamenii la D-voastră,

Oare când om îi cu toţii la un loc?*
Or îi, nu zic, şi de aceia cărora şiazile convin? domnia străină, şi le merge bine; dar ăştia,
van spus că's de aceia cese pupă cu străinii în

bot: unli de frică, alţii de lăcomie, alţii că-s venetici. Şi-or fi mulţi, nu zic ba. Noroc pentru noi că.
obijduiţii sunt mai mulţi, şi ar spune et multe,

dar

vorba ceea: „Boul are limbă lungă, dar nu poate

„7
“A,
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vorbi“, că, de şi spionii îi pândesc la île ce moment,
de şi jandarmul stă de cât gata să zică „haide“
celui bănuit de neprietenie, totuşi sunt seri cârd
se strâng la sfat, încuie uşa şopotind şi cu ochii
la ferestre de nu e vreun spion, îşi fac tot felul
de închipuiri şi vorbesc tot cele vine în mintea
lor de

oameni

fără

carte,

despre

vremuri

mai

„bune. România, “a făcut progrese uriaşe şi starea
ţăranului de. la noi mulțumită băncilor populare
şi cooperativelor sătești, mulțumită culturei, mulțumită libertăţilor, şi mulţumită că Românul din
patrie e stăpân pe averea “lui, e cu puterea

şi voinţa lui, au făcut'ca şi oamenilor din Bucovina

precum şi tuturor Românilor -de sub stăpânire
străină, să le lăcrămeze ochii de jind, şi să ofteze

de dor, dea fi şi dânsul la un larg oarecare.
"La

asta,

onorat

auditor, au

mai

contribuit şi

un factor de seamă: Naţionalismul. De când Na-

ționalismul. a-luat fiinţă în Româniă, propovă„duit cu jerttă şi curaj de d-nii profesori uni-

versitari Nicolae lorga şi A. C. Cuza, de atunci

au deschis

ochii şi Românii din alte părţi.

|

Am spus, de vă amintiţi, că Austriacii, spre a

paraliza orice influenţă al ademenitorilor din regat,

3b

au încercat să se slujească de trei factori:
preotul, învățătorul şi vornic—nu
ul,
mai pun alţii de altă
natură,
Dar, trebuie să privim cu bucurie, că tocmai

idcrurile puse aşa la cale, nu prea. au eşit,
la
socoteala,ci din potrivă ideia naționalistă,
arun-

cată de D-l N. lorga, prin revista „Sămănăt
orul“

din 1902, şi de D-IA. C. Cuza, prin curentul anti-

semit ştiinţific, a cuprins ca un focar toate elementelă tinere eşite din sânul poporuluişi mai cu
seamă acele literare din toate părţile locuite.de
Români.
,
DI

damuat --, Reviste cari au

tele

Încep

literare răs!eţe

atras toate elemen- .

şi necunoscută,

şi: de aice

a răsări apostoli ai ideei naţionaliste, atât

în preoțime cât şi în dăscâlime. Şi de unde -vorbind iar de Bucovina — Austriacii Şi veneticii

țărei şi interesaţii,

„perea,

deodată

crezând

rămân

că le-a

uimiţi,

deşi

izbutit

coru-

spre

răsbu-

i oa

o înviorare

mm amato
aa ama r

o împrospătare, ca

»
n Pau a XI

a fost ca

g

Asta

de isvor curat, la care au alergat toţi însetaţii,
ca la o mântuire. Reviste literare cu acelaşi caracter răsar în Transilvania, în Bucovina şi chiar
în Basarabia -- unde din nenorocire nu a pătruns,
decât ca o licărire prin geamul mat al unui con-

EI
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nare, încep să lovească în cler cu Manastirsky,
fără ruşine, şi fără omenie.
Dar ideia naționalistă dela şcolă şi biserică
merge la afacerile curente de economia politică
-- dar care, în vreme ce Românii din Ardeal progresau într'una = Bucovinenii după cum vă voiu
povesti au dat greş.
Semănătorul d-lui N. Iorga, dela “ideia. literară
trece la cea politică naționalistă, cu „Neamul

Românesc“. Numărul apostoliloser măreşte

şi

ideia unității naţionale capătă un sâmbure tare. |
şi indisolubil. Şi cum, mă rog? Care a fost prl-

cina unei aşa prefaceri imari

în sânul poporului

român de pretutindeni?
,
Am'spus că în. întâiul rând s'a îngreunat situaţia ţăranului român, iar în al doilea rând era
«Că şcoala primară şi biserica aveau libertatea cuvântului românesc datorită încăpăţinărei Roinânului: de a nu învâţa altă limbă, dar ceeace a fost
marele noroc, e că învățătorii şi preoții şi chiar
elemente” gimnaziale şi -universitare, erau recru"taţi din fii de ţărani, cari spre fericirea neamu-

lui nu şi-au dezis vatra cum o fac cuconaşii
din. România cari pleacă la Paris şi când se în-

95

torc nu mai ştiu romârieşte, şi uită cuibul de unde

au eşit.: Feciori de țărani, din Bucovina,

din

po-

trivă, cari au pornitla şcoală, au făcut-o cu dorul

de a folosi poporului şi din cari şi aceştia
sunt
intelectuali, o parte însemnată de profesori,
preoţi

şi învăţători eşiţi din țărănime şi porniţi la şcoală
cu dorul de a folosi poporului şi din cari
azi o.

parte urmăriţi de streangul şi de puşca
nemțească, au venit să. ceară adăpostul patriei şi
fă-

gaşului neamului românesc de aici.
Ei, prin societățile lor de” cultură,

teci, prin şezători, prin artiştii

prin biblio-

poftiţi din

„cât şi prin cărţile autorilor români,

au

regat,
împrăş-

tiat în publicul român' gustul de cetire şi

şi cunoaşterea
rind

partea

frumuseţei

nerutenizată

ba învățătorii şi preoţii

gandă

puternică

de

artă,

limbei

româneşti, fe-

orice

urmare streină,

românii după o propa-

în. părţile rutenizateau adus la

romănism în timpul din urmă ca la 25000
Români

de dincolo de Siret şi Prut

printre Ruteni.

o

cari

erau

perduţi

o

Lucrurile astea nu pot de câi să bucure pe toţi

bunii Români, că o populaţie absolut
neajutată cu nimic de cei din Regat, caută să
trăiaăcă
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și, să se sustragă de la -orice apăsare economică
şi culturală străină. Şi în adevăr de. nimene nu au
fost ajutaţi, ci tot au făcut prin ei.

Pe când în Transilvania cu

ungurească,

şi

statul

toată

străşnicia

român şi particulari,

din

- regat şi aiurea, ca Stroiescu din Basarabia
şi
Liga Culturală au dat milioane, în Bucovina noi

n'am dat nimic, ba i-am apăsat cu destulă uitare la
rând. Guvernul Bucovinean spre a arăta celor
din Viena că veghiază straşnic asupra. pornirei
de emancipare culturală a Românilor au oprit cu

- desăvârşire orice ajutor, pentru orice manifestare,

fie economică, fie culturală “sau artistică, fără
ca ei la rând să se puie cum cerea în serviciul
cauzei naționalităților.
lar conducătorii Românilor nici el nu sau prea
dat cu capul de păreţi pentru asta, şi ca să facă
pe gustul Nemţilor s'au
mărginit la politică,

învrăjbindu-se

între

olaltă

şi

sfâşiindu-se în

partide.

Nu e locul aci a arăta cum s-au desfăşurat luptele politice în Bucovina, şi acela care le cunoaşte
mal binc şi le-ar. scrie, ar aduce un folos văzut,
opinei doritoare de aşa ceva, de cât atâta pot

+0

să spun
sterile

că luptele politice din Bucovina au rămas

chiar pentru

cât poporul

conducătorii Românilor, întru

nu e pregătita primi reformele anun-

fate, între cari era şi emanciparea economică.

Poporul fiind lipsit şi de spiritul comercial, la
un. moment dat, Banca Centrala Românească
a
Bucovinei cum şi băncile populare au pierdu
t ca-

pitalul

în

intreprinderi,

specula.

pe

cari nu

le-au

”

putut

„Românii din Bucovina, într'o zi s'au crezut că

chiar sunt pregătiți a “scapa întreprinder
ile din
mâinele Ovreilor şi a străinilor şi şi-au pus
în joc
tot capitalul băncilor” cumpărându-le, Insă,
au
fost siliți de nepricepere a chema îâr pe
Ovrei

să le conducă. Aceștia, cari în viața lor au muncit numai

timp

pentru

foarte

scurt

„lată, Domnilor

ncamul
le-au

şi

lor, au primit şi într'un
dus

pe

etnică, culturală şi economică
Bucovina,

şi nu aşa

viu interes?

toate

Doamnelor,

la faliment.:

care

e starea

a Românilor

că infăţişează,

cred, cel

din
mai

Astăzi, după inirângerile suferite de Austria
ci,
Ruşii sunt din nou stăpâni pe capitală
şi o parte
din țară,
|

«a.

4
Dar în capitală sunt toate societăţile româneşt
cele mal de seamă de cultură şi cele mai de seamă
instituţi. de unde Românii de pretutindeni din țară
primesc îndemn şi lumină, şi “între care e Ml-

tropolia,

cu şcoala de cântăreţi şi facultatea de

teologie şi unde urmează mulţi studenţi şi preoți
din regat.
|
„Dacă am face socoteala după partea de unde
"începe să se ivească elementul românesc faţă de
ceea locuită în totul de Ruteni, nl s'ar'cuveni
nouă mal tot pământul Bucovinei, pe când Ruşilor doar cât două plăşi de ale noastre. Aşa că
Muscalii stăpânind tot ce au ocupat, îşi mai fac un
blestem cu noi, luându-ne ceeace ne-ar mai însângera sufletul. Osebit de asta luându-ne Cernăuţi,
mă tem, că pierdem o lepătură mai lesnicioasă

.

cu occidentul, şi un centru comercial, cel mai însemnat din. nordul Moldovei, şi ca dovadă Românii

din regat din judeţele limitrofe cu Bucovina, mai
de grabă se reped la .Cernăuţi pentru unele cum-

părături decât la laşi.
: Osebit de asta, Iuându-ni-se „Cernăuţii pierdem
un punct de sprijin. pentru a: întâmpina orice

năzuință - din afară, plus cei 16--20.000 Români

-

|

localnici, Numai

pun că luându-ni-se nu mai

malt
de cât ce-au ocupat Ruşii, harta României
chiar cu
Tran

silvania

la un loc, s'ar părea faţă de Rusi
a,

„Ca un copil în brațele unui uriaş,
-icare cu-o
mână îl apasă de capîn jos. Şi mă tem,
că în

viitor “asta ar fi o primejdie pentru
nol' şi pentru
Transilvania şi Maramureş, spre
care se chi-

„Ruiesc acum Ruşii să pătrundă spre
a da: mâna
cu Sârbii.
A
ae
i

„Şi apoi, Bucovina trebue să fie a noas
tră cu

ori ce chip

şi

din

motive

“mult

ma!

puternice:

Noi avem în Bucovina mormintele stră
moşilor:
La mănăstirea Putna, e allui Ştefan-Cel-M
are
şi Bogdan-Cel-Chior, fiul său. La
Rădăuţi e

Bogdan

tantin Movilă.

-

o

Mă rog, ce Domn îşi are mormântu
l în fară
străină ? Bucovina ca mâine nu va
mai fi poate .
de loc-a Nemţilor ci va fi, poate, toată
plină de
Ruşi, şi care au şi inceput a o cotropi
încetul cu
încetul. Şi atunci, care va fi soarta
Românilor din |
Bucovina ? De pe acuma se svoneşte
că Ruşii plă=!

nuesc un Alitropoilt

muscal la Cernăuţi.

Mâine

a)

e”

la

|, Intemeietorul Principatului Mold
ovei
Roman | şi Ştefan |. La Suceviţa, doarme Irimi ,
a ş
Cons
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vor fi şterse şi drepturile cuiturale, şi atunci Românii vor avea soarta celor din ' Basarabia, numal pun că nu ne vom vedea nici cât ne-am
văzut. Şi ne -va fi oprită chiar vederea locurilor
istorice.
Asta e teama mea, asta o spun,
Pe mine ca scriitor, ca Român mă doare inima de ceeace mă tem că am putea pătimi şi de

aceea mărturisesc cu toate cuvintele judecate că
Bucovina trebuie să fie a noastră întreagă,
-cu tot
cu capitală, altiel-vom mai suferi multe neajunsuri, şi vom avea încă o rană sângerândă pe lângă

aceea a Basarabiei şi dacă nu uităm nici după
o mie şi mai: bine de ani revindecările ce le
aveam şi în Transiivania, mult mai puţin vom uita

Basarabia şi cu mult mai greu Bucovina.
„E o dramă care

neam. Nefericirea
părţi. E-o

se

petrece

încordare între

acelaşi. sânge,

în

sânul

şi robirea îl apasă

credință,

mase

de

acestui

din ciuci.
oameni

de

şi asupritori.

Românii aflaţi sub diferite stăpâniri s'au văzut
în multe zile unii în faţa altora, ca duşmani. Cei

din- Serbia în faţa. celor din Ungaria. Cei din
Bucovina în faţa celor din Basarabia. lar noi ră-
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maşi în neutralitate am fost şi ne vedem siliţi să
privim această

intervenţie.

dramă

Ne

fără

să

putem

înfăptuio,

sfărmăm unii de sufletele altora

în discuţii, în întruniri, ne învinuim de trădare
unii pe alții, ne spionăm, căutăm un isvor de

învinovăţire din o

privire, din o discuţie, din o.

părere rostită în un potop

de vorbe, din un ar-:

„ticol scris la gazetă, fără să ştim, dacă mâine,
-tot aceiaşi oratori nu ne vor convinge spre o

politică protivnică gălăgiei de azi, şi fără să ştim
dacă gălăgia
mâine,

de

azi

nu

ne

va

-

Idealul naţional: nu stă în

fi

dăunătoare
"

gălăgii spontane

şi :

şi în răstimpuri. El e în vecinică sbuciumare, în |
muncă, energie şi dragoste de Neam. El porneşte ;

de la toţi

neam;

factorii

se coboară

prielnici şi culturali

ai. unui ;

până în stratul

de jos al po-

unui

în suflete,

- .

porului. Acolo, îşi înfige cu putere fibrele, se în- |
tinde,

ca rădăcina

dă roadele

binefăcătoare

pom

sădit

şi

ale înfrăţirei, ale jertfei,

„Şi ale uitărei de sine. Idealul naţional, are ca !
criteriu mai întâi deşteptarea conştiințelor, eman- :

ciparea culturală şi economică cum şi vecinica :
corespondență a factorilor lui răspunzători.
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Unitatea sufletească a Neamului s'a făcut. Uni: tatea culturală a Neamului a făcut-o un Gh. Lazăr,

_nn Barițiu, un Simeon Barnuţiu, Gh. Şincai. Klain,
- Petru Maior, Andrei Mureşianu,. Laurian, Aron
Pumnul, Fraţii Hurmuzachi, Eminescu, Coşbuc,
« lorga, Iosif, Goga şi atâţi alţi cărturari şi poeţi.
* La care n'a lipsit biserica, teatrul, şezătorile, lucrările literare.
Astăzi această unitate suțletească e la înde- mâna oricărei puteri de înfăptuire a întregirei
: Neamului,
Dar

această

întregire

nu

se va

putea

face

de

„cât numai prin noi, prin puterea noastră, “prin
sugetul nostru, din o parte şi alta. Prin renunțare
: la orice îngrădire

şi desinteresare, astfel, suntem

: ciliți să mai aşteptăm sau să-ne prăpădim. La
* izbucnirea războiului de faţă trebuia” în Ardeal

"-an Horia, ori un Avram lancu. Şi atunci venea
şi armată română, Sx fi murit şi el şi toţi cari
"au plecat la războiu, mai bine să-și îi săpat
„+ gropile în Ardealul iubit decât să-i îngroape alții

„pe

meleaguri streine.

“Dacă noi am avut odată o chestie macedo; neană, pentru care statul a cheltuit zeci de mi-
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lioane şi care chestie s'a închis odată cu pacea de la Bucureşti din 1913, apoi numai puţin ni se
impune datoria de a purta “grijă de fraţii noştri
aflaţi sub două deosebite pajuri.
Numai aflând că vorbim de ei, şi înbărbă-.

tându-i, ori tânguindu-i, se vor insutleţi şi nu se .
vor lăsa aşa doborâţi de vrăjmaşi.
Un oare care domn a vorbit la o întrunire pu- :
blică şi a spus că oamenii din Basarabia sunt |
ca şi pierduţi, rusificaţi. Aceeaşi desnădejde o
_ împrăştiau odată alţii şi despre Bucovina, că-i
nemţită şi rutenizată. Eu le voiu spune că sc
înşală, că în Basarabia şed sate româneşti ca :
boabele de struguri sămânţos, că limba râmânească se aude curată atât în Basarabia ca şi

în Moldova. şi. Bucovina şi limba românească
auzi la Chiev şi Ouiessa ca şi la Chişinău,
Şi prin urmare

noi: nu

noştri huliţi şi. scuipaţi

putem

de

toate

lăsa

pe

o.

fraţii

liftele, "şi mai

mult pe cei din Bucovina şi Transilvania cârpiţi

-de sdreanța unui stat de panoramă

şi de cine-

matograf, ci noi vrem întrăgirea Neamului, dar la
prilejul dictat de împrejurări şi cu pregătire bună.
Noi vrem e Românie Nouă, o Românie Mare

ai
“! compusă din

alt-

de Români,
toate ţărila locuite

“el nu vom îi nici odată liniştiţi. Noi nu vrem să
, nu mai vrem ruşinea de până
fim puternicidar

“acum,să dispute streinil ori cum de soarta noastră. :
Noi vrem unitatea gospodărească a neamului.
Noi vrem un singur Rege peste toţi, pe Regele
" Ferdinand şi urmaşii lui Domni peste întreg Nea-.

“mul

românesc, şi dacă e o dreptate

în - lumea

„asta, dacă se vorbeşte de acel faimos principiu
al naționalităților, apoi ori luăm, ori nu parte la
: războiu, trebuie să ni se împlinească visul ce ne
copleşeşte. Altminteri şi Ruşii şi Austro-Germanii:

: nu Yor avea zile vecinice cu nol.-
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i. A. RUSSO: Cântarea României.
21. E. TOROUȚIU: Oameni si cărți.
Da
3. FR.. SCHILLER: Semele, poem dram
atic în
2 tablouri, tradus de MARIA CUNŢAN
,
i
3. Frunză verde, cântece poporale
din Bucovina, “
culese de [. E. TOROUŢIU.
|
e
5--7. FR. GRILLPARZER: S?răbuna
, tragedie,

in 5 acte,

TOROUŢIU.
8.

tradusă

Poveşti

ROUȚIU.

în

metrul

original
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de

[.

9--10. W. GOETHE: Suferințele
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11--16.
DR.
1774--1914,

AUREL

„ dialectul.

vienez

E.

LE.

TO-

tânărului
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17--19. LUDWIG ANZENGRUBER:

patra, tragedie

de

|

-

pi
bucovina

Porunca a

din popor în 4 acte, tradusă din
-de

-M,

ROUŢIU.:
.
20--25. DR. NICOLAE

covinei -1914--1915.
26. A. C. CONDREA:

BACIU

COMAN:

și

LE.

.
D-1 A, Dorya, factor al

conștiinței naționale, -făspuns--la- articolul

vinescu : imRevizuit Ni orâler
<

TU-

Si
Martiriul Bu-

fa
pepe ame

i

e în

d-lui

:

