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Paznicilor sfintelor tradiţii 

de pe pământul clasic al gloriei româneşti, 

isvorul, la care sa adăpat 

marele spirit al lui Ciprian Porumbescu, 

FRAŢILOR ŞI SURORILOR 

din Bucovina, 

grădina Moldovei lui Stefan cel mare, 

închin aceste şire 

în semn 'de aducere amintea frumoaselor 

zile petrecute în mijlocul lor. 

L u goi, Săptămâna Patimilor, 1908. 

Dr. VALERIU BRANISCE.
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“La 25 Mai v. a.c.sc împlinesc două-. 
"zeci şi-cinci ani, de când: s'a stins la. 
Stupca din Bucovina. în floarea vieţii 
Ciprian. Porumbescu, al cărui nume. 

„purtat de' foarte numeroasele compo- : 
ziţii muzicale, a străbătut toato melea- 
gurile locuite de Români. 

Din toate părţile ni-se vestește, că. 
iubitorii muzicei noastre naţionale fac 
pregătiri pentru a serbă în mod: demi 
şi cuviincios această aniversare. Cu 

a = 
"evlavie ne gândim astăzi la prea tim-. 
puriu decedatul nostru compozitor, eră: 

una... i 

"„Un''semn bun aceste pregătiri de .: 
serbătoare. Dovadă vie, că deodată cu. 
lutul, din care, a: fost zidit corpul, ru 
s'a coborit: în mormânt şi opera lui 
Ciprian Porumbescu. Mai mult chiar, 
opera lui trăeşte şi cucereşte: mereu, E 
ajungând să .constitue .în zilele. noa-. - 

- stre -un. program pentru direcţia, ce tre:. 
bue.să o' ice la noi cultivarea artei... 
naţionale a muzicei în viitor, ca oglindă 
fidelă şi expresiun6: genuină a tipului. 
şi. temperamentului. nostru : naţional, al. - 
modului; nostru specific de gândire şi 
'Simţire, cari constituesc tot atât6 note... 
distinctive ale -individualităţii. noastre 
naţionale. Dovadă, 'că, lumea zilelor. Pa 
noastre :a începuţ să. priceapă şi. să. a 

. . 

-doar deabeă - trecut, de douăzeci şi opt,. - DR 
ani când a. închis ochii pentru totdea:: .
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pătrundă importanţa şi valoarea ace- 
stei opere, căutând a se nadăpă în ni- 
zuinţele sale artistice din ucele isvoare 
cristaline de apă viie, cari dau viaţă 
şi putere pentru veacuri înnainte, căci 
aceste isvoare conţin însaşi sera vicii 
naționale românești. | 

Douăzcei şi cinci ani se împlinesc 
dela moartea lui Ciprian Porumbescu, 
dar nici astăzi nu avem încă la olaltă 

- aranjată şi clasificată opera lui. Peste 
două sute compoziţii ne-a lăsat. O 
parte, cea mai mică, a văzut lumina 
zilei în tipar, bine înţeles în ediţii 
modeste, datorite şi acoste cultului fer- 
vent al surorei compozitorului, care 
şi-a făcut din scoaterea la lumină a 
compozițiilor remase după fratele-seu 
un scop al vieţii; altă parte, cea mai 
mare, trăeşte prin tradiţie şi prin copii 
ce trec din mână în mână, suferind 
astfel multe schimbări și mutilări, iar 
rostul doarme încă între hârtiile lăsă- 
mântului şi prin diferite unghere ale 
arhivelor, căci nu le-a sunat încă ora 
învierci, i 

Datorinţa ce ni-se impune aici, e 
aproape de mintea omului. Trebue su- 
flat colbul de pe filele ce dorm as- 
cunse şi inaccesibile pentru publicul 
mare, filele resleţe= trebue adunate, 
cele schimbate şi mutilate trebue re- 
construite şi întreaga operă la un loc, 
editată cu îngrijire de o mână price, 
pută, are să constitue cel mai ncperilor. 
monument, mai neperitor decât peatra 
ce se reparează acum În cimiterul dela 
Stupca. Peatra rece are rost astăzi nu- 
mai ca simbol al operii vii, în care 
palpitează cu căldură viaţa unui neam, 
care, trezit din o îndelungată letargie 
la conştiența de sine, a găsit isvoarele 
vieţii sale naţionale în țezaurul stră-
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moşesc. 'Tezaur, care sintezizează pro- 
dusele „latente ale unei evoluţiuni mi- 
lenare şi constitue cea mai puternică 
platiormă pentru desvoltarea conştientă 
în viitor. 

Ciprian Porumbescu a descoperit 
comoara şi a arătat direcţia pentru 
viitor. Aici rezidă importanța lui cea 
mare, pe caro nu o putem îndestul 
subliniă. 

EI ca artist şi compozitor n'a ajuns 
să [ie o individualitate închegată. Opera 
lui este deabeă un început, po care nu 
a ajuns să-l continue şi termine. Ce 
ne-a remas sunt deabeă așchiilo, cari 
au căzut când măestrul a început să 
cioplească forma artistică, care nu i-a 
[ost dat să o termine. 

Viaţa i-a fost prea scurtă şi prea 
sbuciumată, decât să ajungă la înche- 
garea pregnantă a individualităţii sale 
artistice. Totul ce avem 'sunt numai 
începuturi, dar începuturi mult promi- 
țătoare, cari no indică în mod luminos 
direcţiunea, în care eră să se închege - 
această individualitate, dacă nomilosul 
germene al unui morb grav nu storceă 
înnainte de vreme toate sucurile vieţii 
din corpul istovit, în care s'a sălășluit - 
un Spirit atât de maro. 

Nici măcar educaţiunea - indispen- 
zabilă muzicală n'a ajuns să şi-o facă. 
Ciprian Porumbescu a fost, precum se 
zice în vorba de toate zilele, naturalist; 
el a avut darul dela Dumnezeu, care 
rar se dă unui muritor, dar n'a mai 
ajuns să . cultive acest dar punându-i 
în serviciu mijloacele-ce le oferă şti- 
inţa şi tehnica înnaintată a zilelor 
noastre:  ? 

Cu atât mai fenomenală este deci 
prodigioasa producţie ce ne-a lăsaţ ca
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mărturie a deosebitului dar, cu care 
l-a bărăzit natura, câte-odată atât de 
largă la mână când e vorba să-şi re- 
verse belşugul asupra unui ales al ci. 
dar nemilos călcat de soarte. | 

Finele fibre ale sufletului lui de 
artist erau extrem de simţitoare şi în 
vibraţiunile lor cuprindeau toate doru- 
rile şi nevoile neamului, în al cărui 
mijloc s'a născut ca os din osul şi 
sângo din sângele poporului român, 
deși” cercetând eneulogia familiei gă- 
sim în nemijlocită apropiere sânge 
străin, ba urmâud linia ascendentă a 

“înnaintaşilor pănă „unde ne-o permit 
aceasta datele pozitive şi tradiţiile fa- 
miliare, chiar bănuiala originei străine. 

__ Ciprian însă, ca şi tatăl seu „Iraelic, 
a fost Român din creştet pănă ?n tălpi, 
sintozizând în 'sufletul seu de artist 
toate notele distinctive ale sufletului 
românese, după cum se revarsă acestu 
în accentele elegice ale doinci şi în 
vapsodica veselie a horelor. 'Toate bu- 

_euriile neamului au repercutat sufletul 

, 

mare de artist, iar durerile lau zgu- . 
duit pănă în cele mai ascunse cute 
ale lui. Nevoile şi frământările ncamu- 
lui le -găsim reoplindate prin prisma: 
sufletului lui de artist în toate compo- 

- ziţiile-ce ne-au remas dela Porumbescu. 

O analiză literară a acestor produse 
muzicale este de-a dreptul cu neputinţă 
fără de a studiă mediul, în care a 
trăit compozitorul şi fără de a ne da 
seamă de nizuinţele şi stăruinţele zile- 
lor, în cari avem să înşirăm cronolo- . 
pgiceşte suferinţele, din cari s'au zămi- 
slit: produsele lui artistice. Fiecare din 

| - aceste produse artistice ne prezentă 
“câte o bucată ruptă din sufletul simţi- 
tor al compozitorului, .resunetul câte 

"unei emoţii a neamului,
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Dela uşorul cântec studenţesc, mo- 
nit să îmbogăţească repertoarul: întru- 
nirilor  sociule: ale colegilor sei de 
studii, pănă la plânsul evlavios al tân- 
guirei : eÎn mormânt viaţă ...» ce o 
cântăm în Vinerea patimilor, când 
punem în mormânt. pe . Mântuitorul 

“lumei, dela vesela «Gislă» şi şăgalnicul 
«Candidat Lintes pănă la drăpălaşul 
vodevil «Craiu  nou>, în mulțimea | 
imuurilor şi marşurilor dela «Trei 
colori...> pănă. la «Pe-al nostru steag...», 
găsim, vibraţiunile aceluiaș suflet bogat 

„în Variaţiuni, dar unitar. | 

Acelaşi fond, aceeaşi direcţie. -: 

In serbările aniversare, ce acum 
sunt în pregătire, nu văd, deci, numai 
un act de pietate faţă de umbra com- .- 
pozitorului. ce. no-a lăsat o comoară 
„atât de bogată de melodii, ci văd şi 
„un act omagial faţă de fondul şi o: 

manifestaţie puternică, „pentru direcția ce ne-o 

arată opera lui Cipri ian Porumbescu, 

, Muzica naţională “românească : Are 
o singură temelie sănătoasă, pe. care 
se poate construi clasicismul” artei na-- 
ționale româneşti şi aceasta o nesecata” 
comoară de melodii “şi accente, : gama 
“specifică şi stilul” particule a cânte-. 
celor şi jocurilor poporului nostru, .Nu- 
mai pe această temelie putein înălţă O . 
artă adevărată a noastră, numai adă- 

pându-ne necontenit din isvoarele ' ne- 
„secate ale acestei comori naţionale pu- 
tem să ne ferim de influenţa destruc.: .. 
tivă a artei vecinilor noştri, poate mai. 

desvoltate de prezent 'decât.a noastră, 
dar străină de sufletul poporului : no- 
stru şi fatală pentru- păstrarea intactă 
a caracterului individual. 

Pătruns de acest : adevăr: prind şi: - . 
eu condeiul în. mână, ca în cele : urmă--
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toare să dau nişte nepretenţioase icoane 
din scurtul sbucium al vieţii lui Ciprian 
Porumbescu, dorind şi din parte-mi a 
da puţinul, ce pot, ca tribut de evlavie 
la serbările ce se arangează din inci- 
dentul împlinirei unui sfert de veac 
dela moartea prea timpurie a compo- 
zitorului. Şi voiu fi peste măsură res- 
plătit dacă prin aceasta voiu contribui 
şi la înţelegerea operei lui Porumbescu, 
la aprofundarea şi respândirea ei, la 
întărirea direcției ce o străbate ca fir 
roşu dela început pănă la sfârşit. 

Nam avut fericirea să-l cunose în 
viaţă pe Ciprian Porumbescu. Am avut 
însă ocazie să mă ocup mai cu din- 
adinsul de opera lui. Mi-a fost dat ca 
în şase rânduri să fac pe regisorul 
operetei «Craiu nou», reprezentată de 
diletanţi de-ai noştri. Am avut prilej 
să pătrund. în spiritul acestei creeaţiuni 
şi să văd profundul efect ce-l face asu- 
pra publicului nostru. Soartea m'a dus 
să văd locurile unde a trăit şi lucrat, 
unde a copilărit şi murit. Am ajuns să 
înțeleg frământările vromilor cari le-a 
trăit. Am pătruns în multe din intimi- 
tățile sufletului lui de Român şi artist, 
Ajutat de aceste împrejurări, mi-s'a în- 
chegat tot mai viu imaginea compozi- 
torului din compoziţiile lui. Scene în- 
tregi din viaţa lui se desfăşură înain- 
tea ochilor mei sufletești, par'că le-aşi 
fi văzut aievea. 

Din aceste: plăsmuiri dau .la mâna 
datelor ce-mi stau la dispoziţie urmă- 
toarele icoane, în cari se încheagă mo- 
mente din viaţa, Inorarea şi suferința 
lui Ciprian Porumbescu. 

fa



  

  

  

II. 

Originoa familici Porumbescu nu 
se poate pe deplin desluşi la mâna 
datelor ce le avem la dispoziţie. 

Pe tatăl compozitorului, cunoscutul * 
seriitor Iraclie Porumbescu, l-a chemat 
Golembiowshi şi deabiă la 5 April 
1881 primi prin căpitănatul distructual: 
al Sucevii permisiunea guvernului au- 

“striae de a-şi schimbă numele polon 
în românescul Porumbeseu. Aceasta s'a 
iutâmplat — bine înţeles — deabiă cu 
doi ani înaintea morţii compozitorului, 
aşă că acesta coste întrodus în toate 
actele oficiale ale patriei sale cu nu- 
mele Ciprian Golembiowski. Avem însă 
date numeroase, că bătrânul Iraclie 
încă la 1818 — va să zică înnainte 
de naşterea lui Ciprian: — îşi ziceă 
Porumbescu, care nu eră numai pseu- 
donimul seu literar, ci şi numele .lui 
în viaţa de toate zilele. | 

“Dintr'o  camintire» a bătrânului 
Iraclie vedem, că nemuritorul bard 
dela Mivrceşti, Vasile Alexandri, care a 
petrecut în zilele de bejenie ale anului 
1848 la Cernăuţi şi eră bine cunoscuţ 
cu -Iraclie, cu care a stat mai târziu şi 
în corespondenţă, îi. zicea!) acestuia 
de câte ori îl întâlniă, făcând aluzie la 
numele Porumbescu: 

:) Serierile lui Iraclie Porumbescu, Partea 
I. Cernăuţi, 1898 pag. 133,



< Poruinbiță, întristată, -.. 
Eu ca tine sunt străin, 
Şi ?ntr'o ţeară depârtată, 
'Tu cânţi tristă, cu suspin». 

Despre originea familiei . Golem- 
biowslki găsim în serierile lui Iraclie o 
singură “amintire şi: anume: când ne: 
povestește o păţanie din anul -1840, 
când pe drum spre Lemborg, unde 
mergea. «per pedes apostolorums ca 
să-şi continue studiile, a fost jefuit . 
aproape de Lemberg de o calfă călă- 
toare, care i-se asociase în cale. Căutând 
ajutor la un boer polon din partea lo- 

"cului şi văzând cât ţine acosta la na- 
ționulitâtea polonă, “a povestit soţiei 
boerului următoarele?): 

«Auzii dela bunicul şi tatăl meu, 
că în vremile vechi să fi inmigrat în 
“Moldova un aiulccesor al lor din: Th ulonia, 
caro oră. Polou. Şi 'să fi lost încă şi 
«nobil. Bunicul şi-ţatăl meu însă se: 
născură acolo în Moldova, care după” 
accea deveni... Bucovina şi ură bote- . 
zaţi în -legea ortodoxă a -ţerii, îură 
crescuţi între Români şi so _căsătoriră 

“cu NRomânee şi aşă veni, că şi cu fui : 
Lotezat în Leea bunicilor şi a părinţi- 
lor mei şi ereseut între Români»:. | 

* Biograful lui Iraelic, d-l prolesor 
Leonida” Bodnăreseu din Cer năuţi,-ad- 
niite?) veracitatea. acestei povostiri: pe 

“motiv, «că întradevăr se întâmplă, că 
pribegiau în Moldova Poloni, cari. se 
romanizau cu timpul». 

| Noi însă nu: putem aduhite veraci- 
„tatea legendei, pentrucă, aşă precum 

" ni-se prezentă, nu este verosimilă. Din 
__ “întreaga. pătanie reiese, că „bietul stu- 

„ dent remas în, ţeară” străină — în ac 

2 O. e. pag, 135. 

„3 0. e. pagu-te
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copţia adevărată a cuvântului — pe 
drumuri şi fiind de-a dreptul apostro- 
tat!) de boerul polon la auzul numelui 
«Golembiowski> cu vorbele: <Apoi tu 
ești Polon!», — a spus numai adierior 
această legendă soţiei boierului sad 
captandam benevolentiam> ca să me- 
nageze în beneficiul seu orgoliul na- 
țional al boerilor poloni. Şi precum se 
vede: din urmarea naraţiunei, i-a prins 
bine :această.. inspiraţie, scuzabilă în 
situaţia critică, în caro se află. 

Probă este mai depart e și. împre- 
jurarea, că -Iraclie povestind această 
păţanie,-o - întituleaza*)” « Pronumele -mou . 
străine. miluitor> Şi nu e Originea men. 

străină»; cum ar fi trebuit să întituleze 
acea amintire, dacă cl. însuşi ar fi dat 
crezăimânt acelei: legende, pe care a 
ticluit-o atunci. ad hoc şi asupra căreia 
nu mai revine nici odată în numeroa- 

. sele sale scrieri, doşi: vorbeşte în toate: 
_cu mare predilecţiuno despre sine și 
familia sa. 

7 

Din toate! amintirile aceste vedem 
că moşii: şi strămoşii compozitorului 

„au fost. “gospodari moldoreni, aşezaţi din 
“ vremuri bătrâne în comuna . Suceviţa;. 

de, lângă. Rădăuţi, unde au înnălțat 
Moghileştii. acea splendidă mănăstire, 
„care este şi.astăzi o fală a Bucovinei . 
"româneşti... Zicem anume. gospodari 
:moldoveni», pentrucă Românii de ba." 

-şlină ai Bucovini îşi zic «Moldoveni» şi 
astăzi, spre: deosebire” de .cei imigraţi 
ulterior. E acelaş - caz ca: şi la noi, 

- unde foloseşte: poporul denumirea «Bă- 
năţean» în opoziţie cu: Românii veniţi 
din alte părți. 

)0.c. pag. 134. 

5) O..c. pag. 129.
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, Moşul compozitorului cu numele 
Tănase, s'a născut cam pela anul 1793 
şi a ajuns «vornic> (Zprimar) în Su- 
ceviţa, ear strămoşul lui eră gospodar 
cu nume în sat pe vremea când 
Bucovina nu eră încă ruptă dela tru- 
pul mamei: Despre acest strămoș al 
compozitorului este vorba în episodul“) 
dela 1815, întitulat «Zece zile de hai- 
ducie», când e dejă om bătrân, având 
două fete măritate şi fiind copilul cel 
mai tinăr, Tănase — moşul lui Ciprian — 
băeţan de 17 ani. Strămoşul acesta 
este considerat ca «moldovean» de ba- 
ştină, dovadă şi încrederea haiducilor, 
de care — în mod firese — nu puteă 
aveă parte dacă eră străin în acele 
părți. 

Mai departe se înneacă linia ascen- 
dentă a familiei în negura vremilor. 
Nu mai ştim nimic nici alb nici negru 

„despre originea familiei. Când se ivesc, 
" primele date găsim familia aceusta ca 
familie neaoș românească, ca toate familiile 
româneşti 'din acele părţi. N'avem deci 
dreptul a ne lăsă seduşi de sunetul 
străin al numelui şi a insinuă origine 
străină unei familii româneşti, fără de 

“a puteă invocă nici o probă serioasă 
întru sprijinirea unei asemenea presu- 
puneri. 

__ Originea străină a numelui de fa- 
milie se poate cu mult mai 'uşor ex- 
plică cu marile prefaceri politice, prin 
cari a trecut Bucovina dela aduexarea 
ei la Austria, întâmplată la 1775, mai 
ales că istoria numelor de familie la 
noi este de dat mai recent. După 
administraţia militară se uni Bucovina 
dejă la 1788 cu Galiţia, începând a se 
revărsă asupra bietei Bucovine poto- 

% O. c. pag. 61.



_ 15 — 

pul galiţian, care a acaparat toate func- 
țiilo publice. După criza de guverna- 
ment a lui Iosif II, s'a proclamat la 
1790 autonomia Bucovinei, care a fost 
însă de scurtă durată, căci la 1807 de- 
veni Bucovina de nou un district al 
Galiției, din care robie a scăpat de.- 
abeă în urma sguduirilor anului 1818. 

În epoca galiţiană, adecă polonă, 
s'au regulat în Bucovina numele 
de familii. Funcţionarii poloni au 
profitat de ocazie, polonizând cu ri- 
dieata numele de familie ale Românilor . 
din Bucovina. De aici sumedenia de 
nume familiare polone la Românii din 
Bucovina. Doar nu vom voi să presu- 
punem, că elita societăţii române din 
Bucovina, care în mare parte poată 
nume familiare polone, esto. de origine 
polonă ?! Şi dacă originea românească 
a celorlalte familii române bucovinene 
cu nume polon este mai presus de ori- 
co îndoială, de co să tragem: la îndo- 
ială toemai originea românească a fa- 
miliei Golembiowski, când primul căr- 
turar eşit din sinul acestei familii, în- 
dată ce s'a trezit la conştienţa de sine, 
a căutat să se lapede de numele străin 
şi aceasta tocmai pe vremuri când 
mişcarea naţională a Românilor dea- 
beă începuse a se înfiripă,pe când cea 
a Polonilor eră în floare işi storeeă 
admiraţia întregei lumi! 

E deci pagubă de vreme a căută 
în numele polon sprijin pentru presu- 
punerea originei străine a familiei Po- 
vumbescu, pe care ne-o prezentează 
toate datele cunoscute pănă în epoca 
moldoveană ca familie ncaoș românească. 

Iraclie Porumbescu a fost unul din 
redeşteptătorii naţionali ai Românilor. 
din Bucovina. Încă ca student a cola-
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borat la prima .rovistă politică naţio-. 

nală a Românilor bucovineni, la « Buco- 

zina«, fondată de luceferii Bucovinei, 

fraţii Ilormuzacheni, care a apărut în 

anii 1848—£0 în două limbi, româneşte 

şi nemţeşte. Şi de atunci încoace pănă 

la moarte, a scris și lucrat mult, încât 

în istoria reculegerei naţionale a ho: 

mânilor din: Bucovina revine şi lui 

Taclie Porumbescu un loc de onoare. 

Şi după-ce spiritul şi lucrarea tatălui 

a avut o mare influenţă asupra des- 

- xoltărei sufleteşti a compozitorului no- 

"stru, voiu reveni în' deosebi asupra 

acesteia, căci fără de aceasta nu ar fi 

"complet tabloul: ce . încere a-l da aici 

“ despre mediul în care s'a desvoltat 

Ciprian Porumbescu. . - " 

Picăturile de sânge. străin în vi- 

nele lui Ciprian Porumbescu nu derivă 

“deci dela pretinsa origine străină a 

familiei sale, ci de-a dreptul dela mama. 

sa, Emilia, care w'a fost de origine 

românească, dar a. devenit cea mai 

bună mamă română. Anume la 20 

August 1850 s'a cununat tatăl compo- 

zitorului, Ivaelie, în celebra biserică a 

Volovăţului, ridicată de întemeietorul 

Moldovei Dragoş, cu Emilia, fiica fo- 

restierului cameral imp. reg. Stefan 

Kiodnilski din Voivodeasa (Fiirstenthal). 

„._Alai sus “amintitul . biograf al lui 

| [vaclie Porumbescu relevă şi .această 

căsătorie, că «greşeală mare», ce o fac 

tinerii noştri. căsătorindu-se cu copile 

- de neam străin. Tendenţa. biografului: 

de a advertiză tinerimea zilelor noa- 

stre dela căsătorii cu fiice -de alt neam, 

este negreşit laudabilă. Mi-se pare însă 

că pentru această tendenţă şi-a ales nu 

de tot fericit. incidentul. N 

Altele au fost împrejurările noa- 

“stre sociale :la 1850; şi cu totul altele 
pe |
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sunt cele de astăzi. Pe atunci — fiind 
educațiunea noastră naţională cu totul 
negligeată — aveam copile române 
cu creşterea de trebuinţă pentru a de- 
veni soţii potrivite pentru preoţi, ajunşi 
la un nivel mai înnalt cultural. Chiar 
din viaţa lui Iraclie vedem, că mai îu- 
nainte cră să iee în căsătorie o ţărancă 
din Bozanci, fiica unui bogătan şi nu- 
mai unei întâmplări fericite este a se 
atribui, că deşi erau dejă toate pregă- 
tirile făcute, nu s'a ales nimic din că- 
sitoria, care negreşit deveniă fatală 
pentru el. 

lar noi astăzi mai puţin avem a 
deplânge această căsătorie, când toc- 
mai acestei căsătorii avem să mulţu- 
mim pe Ciprian Porumbescu. " 

Și apoi Emilia, mama compozito- 
rului, a fost o femee de nobleţă sufle- 
tească superioară, care a împărţit cu 

„soţul ei binele şi răul ca cel mai devotat 
tovarăş de luptă şi suforinţă. A fost 
soţie și. mamă de model. Nouă copii 
au văzut lumina zilei din această că- 
sătorie. Astăzi se mai află în viaţă 
numai J/ărioaru, soţia d-lui impiegat. 
la căile ferate române Liviu Raţiu din 
Câmpina, originar dela noi. Toţi cei- 
lalţi copii s'au stins înainte de vreme. 

2 mişcătoare schiţa «Emilia» ce a 
seris-o la patrusprezece ani după moar- 
tea ci, bătrânul Iraclio despre soţia 
sa?), povestind împrejurările între cari 
i-a făcut cunoştinţa. În această simplă 
şi nepretenţioasă schiţă ies în mod lu- 
minos la iveală înaltele însuşiri sufle- 
teşti ale mamei lui Ciprian, care ne- 
greşit:a avut o mare şi binefăcătoare 

“influenţă asupra formării caracterului 
nobil şi gingaş al compozitorului nostru. 
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'ăranea simplă dela Suceviţa, 

mama lui Iraclie, aşă zicând pe patul 

de moarte cu providenţialul instinct 

de mamă, i-a ales lui Iraclie această 

soţie. Făcând aici schița monografică 

a compozitorului, cuvine-se să aducem 

la acest loc prinos de evlavie memo- 

piei acelei mame, care no-a dat nouă 

pe Ciprian, înzestrându-l cu atâtea în- 

suşiri nobile sufleteşti, la cari astăzi 

cu mândrie privim cu toţii.



  

  

  

IMI. 

. Viaţa bătrânului Iraclie Porumbescu, 
tatăl compozitorului nostru, este bogată 
în momente interesante şi instructive. 
Câtă luptă, câtă frământare şi suferinţă 
pentru a ajunge la o dâră de lumină! 
Câtă jertfă şi abnegaţiune! Viaţa astor 
fel de bărbaţi ar trobui anume scrisă | 
pentru tinerimea zilelor noastre, lipsită 
de energie şi “seriozitate, ca să vadă 
câte au îndurat înaintaşii noştri pănă 
ce ne-au creeat situaţia de astăzi, pe 
care copiii zilelor noastre nu 0 ştiu: 
apreciă. | o a 

Născut: din părinţi ţărani la.9 Mar- 
tie 1823 în “Suceviţa, ca fiul al doilea 
al gospodarului Tănase şi al soţiei sale 
-Varzara, a avut norocul de a fi ridicat 
din botez de o călugăriţă, care locuia 
lângă biserica parohială din Suceviţa 
şi eră nepoata egumenului mănăstirei - 
Suceviţa, Arhimandrit Ghenadie, care 
a trecut mai târziu ca egumen la Putna, 
unde a dus cu sine nepoata egumenu- 
lui şi pe micul ei finuţ, ajuns la boală 
grea de se credcă, că zilelo îi sunt 
dejă numărate. _ 

La Putna s'a recules pe deplin 
" mititelul Iraclie din boală, sub îngriji- 
rea şi rugăciunile evlavioase ale maicei 
călugăriţe. Protegeat de bătrânul arhi- 
mandrit, a învăţat la: mănăstire cazbu- 
chile» şi notele greceşti de psaltichie,: 
precum eră. atunci rândul la mănăstiri,



_ 90 — 

singurele foculare de cultură ce le 

aveam pe atunci, modeste, dar mai 

bune decât nimic. Absolvând aceste 

cursuri, a dat apoi egumenul pe băia- 
tul de zece ani pe spesele sale la 

şcoala primară din Karlsberg, o colo- 
nie germană din apropiere. După ce a 

absolvat aici două clase, l-a trimis pro- 

tectorul seu la Suceava, unde a absol: 

vat la 1836 clasa a treia, trecând apoi 

la Cernăuţi spre a continuă studiile la 

gimnaziu, primul şi singurul institut 

mai înnalt de învățământ pe atunci în 

Bucovina. , 

Aici so începe istoria suferințelor. 

lui Iraclie, căci murind egumenul dela 

Putna, a remas aşă zicând, pe drumuri. 

Dorul şi setea de lumină însă nu i-au 

dat pace. S'a băgat servitor şi câști 

gându-şi astfel cele trebuincioase pen 

iu existenţă a dus-o cu chiu şi va. 

pănă în clasa a patra gimnazială! 

Apoi i-se înfundase cu totul, încât i-se: 

pării că nu o mai poate duce înainte. 

In desperarea sa şi-a adus aminte de 

un profesor al seu; care a fost trans- 

forat la Lemberg şi care i-a făcut mult 

bine pe când eră la Cernăuţi. 

A luat toiagul în mână şi a plecat 

cu pasportul în regulă şi cu zece soro- 

coveţi la buzunar — rezultatul unei 

“colecte — să-şi caute pe bunul seu 

profesor din Lemberg. Pe drum i-sa 

întâmplat epizodul, despre care ne po- 

vesteşte în «Pronumele meu străin... 

mântuitor>, despre care am vorbit în 

capitolul premergător. - E 

La Lemberg i-a mers la început 

bine. A ajuns pe lângă capelanul dela 

biserica gr. or. — eră doar meşter în 

cântecele de strană, ce le învățase la 

Putna — a dat lecţii de limbă română 

unui Englez, care aveă de gând să
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studieze terenul în Moldova pentru în- 
ființarea sucursalei unei bănci engleze 

"do asigurare, ba a avut chiar şi noro- 
cul a fi o zi ciceronele Domnului Mol- 
dovei Mihail Sturdza, care în trecere 
a stat incognito o zi la Lemberg. 

Terminând cele şase clase gimna- 
ziale şi ajungând — amăsurat siste- 
mului de atunci — pe anul prim de 
filozofie, i-s'a înfundat iară. Locuind, 
fără de a şti, împreună cu un emisar 
secret al comitetului polon de revolu- 
ție şi scăpând încă emisarul. la vreme, 
a fost arestat Ivaclie şi ţinut mai bine 
de şase săptămâni în temniţă, pănă 
când dovedindu-se nevinovăția lui, a 
scăpat şi plecat acasă la 1813 fără 
examen. 

Un an a tânjit pe acasă, timp când 
a păţit multe, fiind prins și stâleit ca 
fugar militar, căutând apoi tatăl seu 
să-l însoare cu fata vornicului bogătan 
din Bozanci, pănă co a scăpat din 
toate aceste şi agonisindu-şi ca medi- 
tator cele trebuincioase, a putut reveni 

- la Cernăuţi, unde la 1817 termină cele 
două clase filozofice, cari complectau 
studiile gimnaziale. În acolaş an a tre- 
cut în seminarul diecezan gr. or., ter- 
minându-şi studiile teologice la 1850, 
fiind în toamna aceluiaş an hirotonit 
întru preot prin episcopul Eugenie 
Hacman al Bucovinei. _ 

Importanţi sunt în viaţa lui Iraelie 
anii 1818—9 când ca seminarist a ajuus 
secretar al foii «Bucovina» a fraţilor 
Hormuzacheni. În casa acestor bărbaţi 
proviclenţiali, refugiul pe acele timpuri 
al “redeşteptălorilor noştri naţionali din 

„Moldova, Muntenia şi Ardeal, a avut 
Iraclie ocaziunea a face cunoştinţa 
marilor noştri bărbaţi Mihail Cogălni-
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ceanu, Vasile Alexandri, Costache Neari, 
Dumitrache Mălinescu, George Barițiu, 
Aron Pumnul ş. m. a. 

În. amintirile sale, adunate de d-l 
Leonida Bodnărescu, întrun volum!) 
rovine Iraclie de repeţite-ori asupra 
„acestor zile mari, povestind multe epi- 
z0ade interesante şi caracteristice, cari 

azi-mâne vor constitui tot atâtea con- 
tribuţiuni de valoare la istoria fră- 
mântărilor neamului românesc din anii 

18148/9. 

Sufletul entuziast al tinerului no- 
stru sominarist n'a putut remâneă ne- 
simţitor faţă de acele mari frământări, 
cari au scuturat letargia seculară din 
oasele amorţite ale neamului, aducân- 
du-l la viaţă nouă atât dincoace, cât şi 
dincolo de Carpaţi. IEmoţiile sufleteşti 
ale tinerului Iraclie s'au închegat în 
versuri, străbătute de mândrie naţio- 
nală şi cultul pentru tot ce este româ- 
nesc. Pe acele vremuri a scris «lata 
de Român», «Buchoa şi Litera»  (evi- 
dent sub influinţa lui Pumnul), «Lui 
Iancu», «Cătră zimbrul  Moldovoi», 
«Ieremia Movilă şi Săhastrul> şi al- 
tele, cari şi-au avut pe acele timpuri 
de .dibuire rostul lor. 

Unele din aceste versuri au deve- 
nit bunul comun al Românilor, fără ca 
fiii zilelor uoastre să-şi mai dee samă, 
că cine este: autorul lor2). Aşă cântăm 
şi- astăzi încă prin Ardeal şi Bănat 
versurile : 

«Auziţi acolo, un bucium răsună, 
Sboară, trece codrii și câmpii. 
Vezi colo pe Murăș un voinie adună 
Cete de voinici, ai Transily aniei fii. 

Cetele-s Românii ce ?nviază azi, 
Iar voinicu-i Iancu, Iancu cel viteaz» 

:) Opul citat mai sus. 

2 Darea mea de seamă în numărul 14] 
a] «Patriei» din Gernăuţi 199$, !
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Cine-şi mai dă astăzi seamă, că 
aceste versuri, purtate din gură în 
gură prin o melodie tânsuitor-eroică, 
suut strofa primă a odei «Lui Iancu», 
scrisă do Iraclie Porumbescu şi publi. 
cată întâiaş dată în nr. 13 al foii 
«Bucovina» din 1850! 

Tot aşă au dovenit bun comun al 
*omânilor versurile lui Ivaclie Porum- 
bescu : 

«Eu sunt fată de Poman 
Nuinele mi-i Floare, 

Mama mea e din Traian... 
Au nu-i fală mare ? 

Eu sunt fată de Roman 
Numele mi-i Floare, 

Mai mărit ca al meu neam 
Nu-i altul sub sourez etc. cte. 

fără de a-l găsi pe Iraclie Porumbescu 
înșirat undeva între poeţii neamului 
nostru, cum nu găsim între poeţi nici 
pe, ceilalţi fruntaşi ai noştri din acei 
ani, cari sub impresia covârșitoare a 
zilelor ce trăiau s'au avântat la ver- 
suri, bune şi mai slăbuţe, după cum 
le-au servit puterile şi limba încă ne- 
cioplită. 

Mai mare influenţă a avut asupra 
lui Iraclie nemuritorul V. Alexandri, 
care nu numai pe timpul petrecerei 
sale în Cernăuţi, ci şi mai târziu, a 
stat cu dânsul în legături. 

Intr'o seară a luat V. Alexandri 
“pe Iraclie cu sine la plimbare şi după 
cum vedem din amintirile acestuia, i-a. 
zis între altele5) şi acestea: 

3) Ser, |. P. pag. 128,
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«Cearcă, caută, ascultă şi întreabă 
de tradiţii între poporul, din care eşti, 
în care trăeşti, şi mai ales în care ca 
preot vei trăi. Lot din ce în ce mai 
mult te vei îndulci de mărgăritarele 
preţioase şi încântătoare ce le are po- 
porul nostru strânse la sinul seu şi 
acele mărgăritare preţioase şi într'a- 
devăr fermecătoare sunt poezia neamului 
românesc. Cel mai scurt cântec, cea mai 
mică poveste, să nu o bagatelizezi, să 
nu 0 ignorezi, ci să o scrii; ele sunt 
ori frânturi din întreguri mai mari, 
ori conţin așă în sine un întreg sinte- 
tic, pe care analiticul le va desfăşură 
şi deslegă...» 

Am citat anume aceste vorbe ale 
“lui Alexandri, reproduse de Ivaclie 
Porumbescu, pentrucă prin acestea s'a 
atras luarea aminte a acestuia asupra 
marelui tezaur ce zace încă ascuns în 
poporul nostru, pe o vrome când 
cărturarii noștri desconsiderau produ- 
sele poporului şi se feriau de ele ca 
de foc. Poezia lui Mureşeanu şi a con- 
timporanilor sei dela noi este atât de 
seacă, pentrucă mau ştiut apreciă va: 
loarea şi importanţa naţională şi ar- 
listică a tezaurului nostru din popor. 

„Atrasă odată atenţia lui Iraclie 
asupra ucestui tezaur, a devenit cel 
mai fervent cultivător al avutului na- 
țional, ce trăiă ascuns în popor şi sub 
influinţa aceasta a crescut şi compozi- 
torul nostru Ciprian, nu ferindu-se de 
frumoasele melodii din popor, ci adu- 
nându-le şi eultivându-le cu tot din- 
adinsul. Fiind bătrânul Iraclie bun 
cântăreţ şi dispunând de un mare re- 
pertoriu de cântece populare, culese 
prin văile şi munţii Bucovinei, a cre- 
scut ținărul Ciprian în aceste accente
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dulci ale melodiilor naţionale din cea 
mai fragedă tinereţe a sa. Direcţia, în 
care a pornit desvoltarea artistică a 
lui Ciprian, i-a fost dată dejă din casa 
părinţească, care resună de suspinul 
codrilor, jalea văilor şi şopotul isvoa- 
relor, închegate în melodiile poporului 
nostru, concrescut prin toate fibrele 
sufletului seu cu natura ce-l împre- 
soară,



  

      

  

IV. 

Sus în creerii Carpaţilor bucovi- : 
neni ai Câmpulungului rusesc de odi- 

“nioară, unde izvoresc apele Sucevei şi 
Moldovei, se află Șipotul, o comună ru- 
rală resfirată, cu numeroase cătune, 
numărând cu'totul cam două mii de 
locuitori, în partea lor covârşitoare 
Iauţaui, remăşiţe slavizate ale Cumani- 
lor de odinioară şi păstrând în denu- 
mirea lor de astăzi numele lor vechiu 
naţional de <Uz» şi «Guz». 

Deşi uniţi politiceşte din vechime 
cu Românii distrucetului Câmpulungului 
românesc într'o federaţiune de chine- 
zate, asemenea chinezatelor româneşti 
şi bulgărești din Bănatul nostru, totuşi, 
ca şi Craşovenii noştri, şi-au păstrat 
pănă în zilele noastre individualitatea 
naţională deosebită, care se manifestă în 
obiceiurile lor şi portul deosebit de al 
celorlalte fracțiuni slave ale Bucovinei, 
cari astăzi unite sub lozince ucrainiste 
caută să niveleze întreaga slavizare a 
nenorocitei Bucovine. Aceşti Huţani 
poartă sumane scurte de culoarea mo- 
horului, pantaloni roșii, trăese din cul- 
tura vitelor şi vorbese un dialect 
rusneac, împistriţat: cu multe româ- 
“nisme. Chiar şi numele lor de familie 
“sunt în mare. parte. româneşti, aşă că 
istoriografii noștri mai vechi erau se- 
duși a vedea în ei nişte remășiţe sla-



— 97 — 

vizate de-ale Dacilor, ori chiar şi 
Români slavizaţi. Oameni blânzi şi 
pacinici, ajunşi po mâna vre-unui in- 
stisator, devin, în urma culturei lor 
încă primitive, crudeli şi însctaţi de 
sânge. | 

Frământările anilor 1818/9 n'au 
trecut fără efect nici asupra acestor 
suflete naive şi pacificarea lor a dat 
mai mult lucru autorităţilor publice, 
decât celelalte popoare ale Bucovinei. 
În anul 1850 eră încă patentă răsvră- 
tivea socială politică a IHuţanilor. şi 
cuibul acestor răsvrătiri eră Şipotul!) 
nostru. - 

La insistența guvernatorului de 
atunci al Bucovinei, br. Ilânninger, a 
fost trimis Iraclie Porumbescu - îndată 
după hirotonire (1850) aici de admini- 
strator parohial şi dejă la 1852 a fost 
definitivat ca paroh a Şipotului. Ale- 
werea aceasta a fost nimerită, tinărul 
Ivaclie a câştigat în scurtă vreme în- 
crederea bieţilor oameni şi a contribuit 
prin lucrarea sa în mod esenţial la 'în- 
cheerea operei de pacificare; 

i Aici, în Şipot, s'a născut Ciprian 
ca al doilea copil al părintelui Ivaclie, 
la 2 Octombrie v. 1554. 

Din petrecerea parohului Iraclie la 
Şipot, mai merită să relovăm un mo- 
ment interesant, care ne arată cât de 
adâne s'au înrădăcinat în sufletul lui 
învăţăturile lui Aron Pumnul, care re- 
fugiat din Blaj la Cernăuţi, a devenit 
acolo primul profesor de limba română . 
şi a avut de elev şi pe Iraclie, pe când 
eră acestu în seminar. 

:) Tot în munții. aceștia se mai află o co- 
mună Şipot, care se cheamă «pe Sirete», spre 
deosebire de. acesta, căruia i-se zice «pe Su: 

ceava», Dubletele acestea sunt dese acolo,
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Doritor a scoate «potcoavele» ciri- 
lice din scrierea românească, cari pe 
atunci erau încă de rigoare în biserică 
— vezi Doamne, ca un postulat al or- 
todoxiei — a făcut tinorul paroh al Şi- 
potului la 1852 o relaţie oficioasă cătră 
consistor în limba română şi scrisă cu 
litere latine. Episcopul Hacman scandali- 
zat de această cutezanţă eretică, a ro- 
trimis actul la parohie, dojenind pe 
paroh: | 

«Se dă Enoriei Şipot cu acea în- 
semnare înapoi, cumcă pănă acum încă 
nici un circulariu nu s'au slobozit pen- 
tru schimbarea literelor şi samorolnicie 
ese, care o oprim, a scrie raporturile şi 
cele ale “slujbei sale cu litere, care numai 
îngreunează şi nu înlesnese cetirea şi caro 
la Consistoriu nu se întrebuinţează...»?) 
etc. etc. 

Se înţelege, că asemenea «scripte 
consistorialnice> numai au îndârjit su- 
fletele doritoare a vedeă cu un ceas 
mai înainte scăpată limba românească 
din haina străină şi revenită la literile 
străbunilor noştri. Pentru istoria în- 
troducerei literilor latine la noi, este 
important a şti, că parohul Iraclie 
Porumbescu a fost primul, care a în- 
cercat la 1852 a întroduce în actele 
oficioase ale bisericei ortodoxe. buco- 
vinene aceste litere, cari astăzi s'au 
înstăpânit pe întreaga linie. | 

La Şipot a trăit micul Ciprian 
primii ani ai vieţii sale, dând dejă ca 
copil de trei-patru ani semne de simţ 
muzical deosebit). Prindeă cu preci- 
ziune uimitoare tonurile şi reproduceă 

30. c. pag. 9. 

3) Nic. P. Petrescu în călindarul <Amicu 
poporului» din 1884, reprodus în «Patria» din 

„ Cernăuţi nr-ii 125—129 din 1898,
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melodiile ce le auziă în jurul seu, 
spre mirarea celor ce îl auziau. 

La o clacă de tors, în casa părin- 
ților sei, a auzit odată po acea vreme 
un lăutar sătenesc cântând din vioară, 
ca lucrul clăcaşilor să meargă mai 
sprinten. Micul Ciprian nu mai eră de 
deslipit de acest lăutar. Cu privirea-i 
înghiţiă toate mişcările lăutarului, cum 
ivage cu arcuşul şi apasă cu degetele 
coardele. Şi el a vrut să aibă vioară, 
ca şi el să tragă cu arcuşul şi să apese 
cu degetuţele sale fragede. N'a dat 
pace părinţilor, pănă ce mergând ace- 
ştia odată la oraş, i-au cumpărat o 
violină de copii, pe care a scârţiăit apoi 
micul artist cât îi ziua. De atunei i-a 
devenit violina soţul nedespărţit al 
scurtei sale vieţi. 

În primăvara anului 1857, părăsi 
familia Porumbescu pe scurtă vreme 
Şipotul, ca să revină iarăşi acolo la 
1859. Isbucnise la Boian nemulţumirea 
credincioşilor cu păstorirea sufletească, 
căutând salvare în trecerea la biserica 
apuseană. Fiind trebuinţă acolo de un 
preot harnic, energic şi circumspect, a 
trimis consistorul în mod provizor pe 
Ivaclie ca administrator parohiul. Bo- 
ianul, aproape de Cernăuţi, este punc- 
tul extrem nord-ostie al românismului 
Bucovinei, cutropit de Ruşi, din care 
cauză jeleşte Eminescu în clasica sa Doină : 

«Din Boian la Vatra Dornii 
-A umplut omida eornii... 
Şi strâinul te tot paşte, 
De nu te mai poţi cunoaşte...» 

Aici a dus familia Porumbescu 
zile amare, avizată a trăi numai din 
congruă, căci de taxe pentru funcţiile 
săvârşite nu puteă fi vorba în mijlo- 
cul răsvrătiţilor, pe cari numai cu
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greu şi numai în parte i-a putut re- 
aduce în sinul bisericei. Noroc cu fa- 
milia Iormuzachi, care în dărnicia-i | 
proverbială a venit întru ajutor!) fa- 
miliei Porumbescu ajunse în năcaz. 

„În April 1859 a revenit apoi Iraclie 
la parohia sa din Șipot, unde a stat 
pănă în April 1865, când a fost numit) 
paroh la Stupea, în districtul Gurii 
Homorului, la frontăria sud-ostică a 
Bucovinei cătră Moldova. 

lacă în Şipot ajunse Ciprian eta- 
tea de şcoală, dar nefiind acolo şeoală 
românească, a fost întrodus de tatăl- 
seu în elementele scrierii și cetirii. 

În anul 1860, când Ciprian - eră 
în al şaselea an, venise pe vre-o câte- 
va zile oaspe la tatăl-seu în Şipot cu- 
noscutul artist bucovinean Carol Mituli, 
care mai târziu a ajuns. director al 
conservatorului din Lemberg. Mikuli, 
Armean de origine, dar descendent al 
unei familii aşezate dejă de mai multă 
vreme în Bucovina, observă predilec- 
ţia micului Ciprian pentru muzică şi 
în decursul scurtei sale petreceri în 
casa părintească a lui Ciprian, s'a ocu- 
pat de mititelul artist, care scârţăiă pe 
violina-i copilărească, cântând din gură 
«Măi ciobane. dela oi», scriindu-i scala 
po hârtie şi învăţându-l să o cânte din 
gură. În-vre-o câteva. zile a ajuns") 
micul Ciprian să citească şi cânte co- 

„rect cterţele» şi <cvintele». Astfel s'a 
putut măguli Ciprian, că: primul seu 
instructor în ale muzicei a fost celebrul 
director al conservatorului din: Lem-. 
berg. ia 

DY Ser. 1. IL. p. 0. c. pag. îl şi 13. 
5 O, e. pag. 16. . N 
6) Petrescu |. e. Nr. 125.
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În toamna aceluiaş an a fost dat 

“ Ciprian la şeoala poporală din Ilişeşti, 

o comună româno-germană din distric- 

tul Gura-Ilomorului, unde eră permu- 

tat pe atunci ca forestier socrul lui 

Ivaelio. Scurtă vreme a luat aici lecţii 

de violină dela învățătorul Simeon 

Meier, care funcţionă la şcoala evan- 

gelică de acolo. La 1863 a trecut apoi 

“ja Suceava, unde a dat examenul de 

pe clasa a patra primară şi a întrat în 

gimnaziu. ” | 

La Suceava n'a avut noroc cu în- 

strucţia în violină. Eră instructor de 

violină numai un organist bătrân dela” 

biserica catolică, care pe.lângă slăbi- . 

ciunile bătrâneţelor începuse să piardă 

şi auzul: Un timp oarecare a luat lecţii 

dela acest organist. Apoi a dat de un 

tiner auscultant la judecătoria de ocol, 

care eră bun violinist şi a dat cu drag 

lecţii lui Ciprian, dar numai trei luni, 

căci un morb grou scurtă înnainte de 

vreme zilele tinerului auscultant. 

Remas fără instructor, a continuat 

studentul Ciprian singur exerciţiile, 
“fără control şi fără călăuză dibace. 

Cântă cu conşeolarii sei muzicali dejă 

duete, terţete şi cvartete. Mai mare îi 

eră însă dragul când putea trage cu 

urechea la vestiţii lăutari naţionali, de 

tagma veche, cari erau încă pe acea 

vreme la Suceava, fosta capitală a lui 

Stefan cel Mare. ! 
e 

 



  

vV, 

În primăvara anului 1865 s'a mu- 
tat familia Porumbescu la Stupca, noua 
parohie a părintelui Iraclie, care a de- 
venit adezărala patrie a lui Ciprian. Aproape 
de Suceava, unde urmă studiile gimna- 
ziale, s'a contopit sufleteşte cu «câmpiile 
Stupeei», pe cari a cules atâtea mărgări- 
tare preţioase din nesecatul izvor al 

* melodiilor româneşti. Aceste «câmpii» 
sunt pentru Ciprian ceeace a fost pen- 
tru Alexandri «lunca din Mirceşti». 

Dar mai aveă Stupca pentru Ci- 
prian un farmec deosebit. 

Pe teritoriul domeniului Stupca 
(proprietar pe atunci marele naţiona- 
list Alecu 'de Popovici, astăzi al vădu- 
vei acestuia Elena, născută contesă 
Logotethi, presidenta Societăţii Dame- 
lor române din Bucovina), se află o 
colonie de Țigani lăutari. Am puteă zice 
un fel de «academie» şi «pensions: al lor. 

Aici învățau purdeii arta înăscută 
lor şi de aici se resfirau ca lăutari 
prin' Bucovina şi Moldova şi tot aici 
se reînapoiau în zilele bătrâneţelor, 
când amorţiau degetele de nu mai pu- 
teau strânge strunele şi tremură mâna 
de nu mai puteă trage arcuşul. Bună- 
tatea moşierului. le asigură ticna pen- 
tru restul zilclor cât le mai eră dat să 
vieţuiască, hrănindu-se din amintirile 
zilelor când lautele şi cobzele lor în-:



39 — 

"veseliau mesele bocrilor şi mângăiau 
în zile de grea cumpănă, cari se ţineau 
lanţ «dle acele colţuri de pământ, locuite 
de Români. 

Când petrecea în vacanțe pe acasă, 
eră Ciprian oaspe des!) în colonia acoa- * 
sta, unde lăutarii, ca şi foştii lăutari! 
şi fiitorii lăutari, îl primiau cu.cinste, | 
bucuroși fiind, că fiul parohului stă cu 
ci de vorbă ceasuri de-a rândul, as- 
cultă cântecele lor şi învață dela oi, 
nesfiindu-se a călcă pragul bordeelor, 
în cari se adăpostiau contra frigului 
și mai ales a vântului, atât de ostil 
neamului ţigănesc. De multe ori. chemă 
la sine acasă buni «<zicători», ascultând, 
studiând şi însemnând tainele. lautei ţi- 
găneşti, cari au cucerit o lume. 

Ba şi violina sn colebră, căreia îi 
ziceă mai târziu «mireasa mea, fiindu-i | 
cât a trăit tovarăş credincios în bine 
şi rău, are să o mulțumească acestei 
colonii. Bătrânul Iraclie povesteşte în 
o schiţă a sa istoria?) acestei violini, 
din care extrag aici -unele. date în 
urma interesului lor obştesc.. 

-Eră în anul foametei grozave din 
„1866, după doi ani de secotă cumplită, 
când focul razelor de soare a dogorât 
toată muncea omului pusă în pământul, 
care de setea cea mare după o pică- 
tură recoritoare se desfăcuso în crepă- 
turi oribile, cum nu s'a rnai pomenit. 
Nici firicele de iarbă, necum pâne şi 

-mălaiu. Oamenii leşinau pe drumuri . 
de foame. La curtea bocrului Popovici, 
“căruia cât zici i-se deşertaseră hamba- 
rele, şi care a cumpărat pe bani grei 
hrană” pentru a o împărţi nenorociţilor 

1) Petrescu |. e. nr. 196. 

2) Ser. |. Ir. P. o. c. pag. 175—179,
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oameni, eră masă stabilă pentru copii 
în toată ziua, iar pentru siteni do trei 
ori pe săptămână. Guvernul pornise o 
mare acţiune de -ajutorare. Cu toate 
aceste erau cumplite zilele şi lunile de 
foamete şi sărăcie, 

În zilele acele venise în ograda 
casei parohiale un grup de Țigani, un 
bătrân urmat de tineri, femei şi copii. 
Cu lacrimi în ochi oferiă bătrânul ţi- 
gan părintelui o violină stricată, — cu 
pieptul spart, despoiată de urechi, tar- 
niță și coarde, — spre vânzare. 

Din toate se vedeă, că bătrânul 
Stănică — aşă îl chemă pe lăutar — 
numai cu greu, numai sub sila: împre- 
jurărilor funeste, se despărţiă de acea- 
stă ruină a unei violini de odinioară. 
Şi a venit anume ca să o vândă pa- 
rohului, pentru ca să ajungă în mâna 
lui Ciprian, despre a cărui îndeleinicire 
cu muzica ştiă dejă.. 

A povestit apoi, povestea violinei, 
o poveste lungă și mişcătoare de pe 
vremea bejeniei urmată resmiriţei lui 
Ipsilant, când Stănică cântă pe la 
curţile boerilor moldoveni în. renumi- 
tul taraf al tatălui seu, Pifu. Atunci 
primi cel violina cadou dela un boier 
«tiner şi supărat», căruia i-a cântat, 
când eră pe calea surghiunului, cânte: 
cul <sărmanei_ turturico». 

O viaţă de om a cântat Stănică pe 
violina. aceasta cu sunet. dulce, ferme- 
cător. Acum dejă de vre-o zece ani i-so 
înlemniseră degetele de nu mai putea 
ține strunele şi "duce arcușul, iar copiii 
jucându- se cu lauta moşului, îi strica-- 
seră montajul. Și totuşi numai cu greu. 
se puteă deslipi bătrânul lăutar” de 
violina sa.
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Mai mult de milă — Ciprian aveă 
dejă- o violină bună — a cumpărat 
parohul Iraclio această violină pe un 
bagatel, hrănind la casa sa grupul 
hămisit de 'Țigani şi numărând bătrâ- 
nului Stănică nişte sfanţi de pomană. 

Parohului i-a bătut însă la ochi 
forma sveltă şi graţioasă a violinei şi 
a trimis-o măestrului Martin Richter 
din Lomberg spre reparatură. Scurt 
după ce o trimise, primi dela acosta o 
scrisoare, în care îi comunică că rOpa- 
aţia costă 30 floreni, dar e dispus a 
cumpără violina, aşă' cum e, cu 0 sută 
de iloreni. Cotind Ivaclio scrisoarea 
aceasta, îndată bănui valoarea violi- 
nei. trimise lui Richter coi 30 floreni 
ceruți pentru reparaţiune şi îi scrise, 

-că violina nu e de vânzare. 

1 

La şaso săptămâni: primi violina 
reparată gata. Un adevărat clenodiu. 
Măestrul dela Lemberg curăţise temei- 
nic violina și pe fundul violinei se 
puteă ceti pe o ţidulică îngălbinită: 
«Fecit CREMONAE Nicolaus AMATI 1636», 

Va să-zică 0 «Cremonensă» verita- 
bilă, fabricat de al lui Niccolo Amati, 
măestrul lui Antonio Stradivari, ne- 
întrecut pănă astăzi. 

Prin câte a trecut această violină 
pănă a ajuns cmireasa» lui Ciprian 
Porumbescu, nedespărţită -de el pănă 
în ora morţii!) 

Într'aceea şi-a urmat Ciprian stu- 
diile la gimnaziul din Suceava. Cu 
studiul muzicei nu s'a - putut: ocupă 
sistematic, din cauza lipsei de instruc- 
tor. Şcoala lui muzicală erau lăutarii 

  

3) Astăzi e violina aceasta celebră proprie- 
tatea distinsului nostru Dr. George Crăiniceanu 
din Bucureşti, E -
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țigani, cari pe atunci erau-încă în floare 
în Bucovina. Nu cedaseră încă locul... 
Ovreilor, cari fac astăzi poe lăutari - în 
Bucovina şi Moldova de sus. 

„Pe atunci eră la Suceava vestitul 
lăutar Chir Gregori; ultimul bard al Du- 
covinei, a cărui memorie trăeşte încă 
vie în amintirea fraţilor. noştri din 
Bucovina. Portretul lui lucrat în uleiu, 
reprezentându-l în vechiul port — fiind 
îmbrăcat în antireu şi giubeă, încins 
cu brâu şi purtând pe cap işlicul, co- 
stum luat dela boerii Moldovei —- se. 
află în multe case boerești, semn al - 
deosebitei  devoţiuni faţă. de acest 
trubadur al vechilor cântece româneşti. 
Pe când am petrecut eu în Bucovina, 
eră portretul lui în salonul-de primire 
al Curţii boereşti. din Storojineţ, de - 
prezent proprietatea d-lui Iancu cav. 
de Flondor, fratele compozitorului no- 
stru “Teodor. Cred, că şi astăzi va îi 
tot acolo portretul. Apoi în sala festivă 
a primăriei din Vatra Dornei, ai cărei 
păreţi sunt acoperiţi. cu- picturi din 

„viaţa Românilor. “din Bucovina,. este. 
un grup care roprezentă pe Chir Gre- 
gori cum cântă în faţa unui foişor, în 
care şed la chef — pare-mi-se — vechii 

„ boeri :Doxachi Hormuzachi, Flondor şi , 
Grigorcea. e 

Pe' vremurile. aceste nu puteă fi 
petrecere mai aleasă sau serbare în 

__ Bucovina şi Moldova de sus fără de. 
” taraful lui -Chir. Gregori, nu "numai - 

artist pe instrumentul seu, ci şi vestit 
cântăreţ, bogat în melodii, având. 

pentru fiecare boer cântecul seu spe- - 
cial. S'a dus, s'a prăpădit — vorba 
lui Barbu Lăutarul — ca şi un cântec 
bătrânesc, . i 

În «lumea nouă» se stinge acest= 
tip al vechei vieţi româneşti. Pe zi ce 

4.



mergo tot mai mult dispar lăutarii no- 
Ştri şi cu ci deodată dispar şi cânte- SI 
cele acele admirabile, în cari se sinte- Aa 

- zizează dorul şi jalea seculară a - E 
poporului românesc. Lumea a pornit-o 
«pe nemţie». Chiar şi în regatul român 
vedem acum cum au năpădit totul sar- 
bedele «zengărai»-uri nemţeşti-ovreeşti, 

“străine şi imorale, silind pe bieţii lău- 
tari, câţi au mai remas, să ice lumea 
în cap, ori să se acomodeze cu totul. 
gusturilor _fistichii ale unei generaţii, 
cure nu ştie preţui ce a avut, risipind 
avutul strămoşese în mod atât de UŞO- . Da 
ratec. Vorba lui Barbu Lăutarul la 
Alexandri: «Vremea vremueşte, bă- E i 
trânii so duc, obiceiurile se prefac, ou-:. i 
menii se schimbă, cântecile se schimo- - E 
nosesc şi lăutarii mor de foame...» | ] 

Ciprian Porumbescu a avut încă A 
parte de zilele de glorie. ale lui Chir 
Gregori, cu care trâiă în bună prieti- 
nie şi dela care multe'a învăţat. Nu i 
odată s'a întâmplat — cum vom vedeă | 
și la serbarea dela Putna — că Chir 
Gregori a dat lui Ciprian violina, Jă-.. : 

„sându-l pe acesta să contmue cântecul 
sau jocul ca conducător al tarafului. Sa 
Influenţa lui Chir Gregori se resimte : i 
evident în compoziţiile de mai târziu - 
ale compozitorului nostru, care ea elev i 

> însufleţit al lor a pătruns pănă în cele . . j 
mai; ascunse întimităţi “ale artei vechi- 
lor nostei lăutari... 

| “La 1873 termină apoi. Ciprian | 
» Porumbescu studiile” gimnaziale la -Su- ! 
_ceava, luând bacalaureatul. *Pierduse : 

un an, căci din cauza unui maârb ero- 
nie de gât, a fost nevoit să lipsească 
a student de clasa a VIl-a gimnazială 

timp mai îndelungat dela lecţii, aşă că | 
pe urmă a fost silit să repete această RE „i 

“clasă, E 

  

N
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Terminând studiile gimnaziale, s'a 
decis — în urma lipsei altui institut 
superior de învățământ pe atunci în 
Bucovina — a so înscrie la teologie, 
doşi eră dojă ferm hotărit a trece pe 
cariera de artist. Dar cum aveă şi 
predilecție deosebită pentru cântarea 
bisericească, i-a fost binevenit să-și 
complecteze studiile cu teologia, fiindu-i 
astfel date cu mult mai multe şanse 
pentru erccarea unui viitor ca muzi- 
cian în sinul neamului seu şi al bise- 
ricei sale. 

 



  

  

  

Revin aici la o scenă din viaţa lui 
Ciprian Porumbescu, - care în cadrul 
unui eveniment mare din istoria rena- 

“şterii naţionale a Bucovinei, ne de- 
schide o perspectivă în sufletul no- 
uitatului nostru compozitor. 

Când prin cintrigă şi silă» se în- 
stăpâni Austria asupra ţerii de sus a 
Moldovei — Bucovina do astăzi — se 
allau pe acest teritoriu de peste 180. 
mile pătrate, nouă mănăstiri mari de 
călugări: la Putna, Suceviţa, Drago-: 
mirna, Sf. Ilie, Ilişeşti, Homor, Solca, 
Voroneţ şi Moldăviţa; una de călugă- 
riţe la Pătrăuți şi treisprezece schituri 

“călugăreşti: la Sf. Onolreiu, Mămăeşti, 
Horecea, Crişceatec, Broscăuţi, Beres- 
niţa, Ostra, Babin, Zamostia, Jadova, 
Voloca Vijniţei _ şi Coribniţa. Locuri” - 
sliute de adăpostire în zile de cum- 
pănă, vetre de artă şi cultură în zile 

„de pace. 
Condeiul lui Iosif II a tras dungă 

peste aceste, când cu secularizarea.: 
Toate schiturile s'au şters şi din mă-: 

_năstiri au romas_ numai cele trei dela 
„Putna, Suceviţa şi Dragomirna, având 
ultima ca dependenţă mănăstirea dela 
“Suceava, unde se păstrează astăzi pă- 
zite de cucernicii călugări, moaştele 
sf. Ioan cel nou, sub protecţia Metro- 
poliei dela Iaşi. Celelalte mănăstiri, 
precum și toate schiturile, au dispărut,
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Unole s'au prefăcut în biserici paro- 
hiale, altele servesc unor scopuri pro- 
fane, iar unele au dispărut cu totul, 

„încât doabiă li-se mai găseşte urmau. 
Multe documente şi monumente pre- 
țioase pentru cunoaşterea trecutului 
nostru au dispărut pentru totdeauna. 
Aşă ne-a fost data. 

La poalele nord-ostice alo cumpe- 
nei apelor, Bistriţei de aur, Siretelui, 
“Sucevei şi Moldovei, lâucă "valea Put: - 
nei, afluent al Sucovei, so află sub 
“«dealul Vodei» mănăstirea, în care 
odihnesc sfintele moaşte ale marelui ei 
fondator, Stefan cel Maro:. Mănăstirea 
Pula, una din cele trei, care a scăpat 
prin urgia vremilor, ca să fie astăzi 
loc sfânt de pelerinagiu pentru Românii de - 
pretutindeni. - 

“Trezită conştienţa naţională a Ro- 
mânilor din Bucovina prin frământă- - 

“zile anilor 1848/9, generaţiunea nouă 
a Bucovinei şi-a aruneat privirile evla- 
vioase asupra acestui lăcaş sfânt, dar 
părăsit, şi când în anul 1870 avoau să 
se împlinească patru sute de: ani. dela 
întemeierea mănăstirei, un dor şi un 

" gând a străbătut întreg corpul romă- 
nosc: să serbeze accaslă aniversare de palbu 
sule de ani în mod demn şi cuvenit. Li- 
norimea universitară luase iniţiativa 
“serbărei, care se procctase pentru sf. 
Marie mare din. 1870, dar în urma îm- 
prejurărilor grele «de atunci, a trebuit 

să fie amânată pe anul următor, 1871. 
Se lansaseră apeluri), e calde, 

Vu junimea română academică a 
produs ideea - serbării» — ziceă apelul 

„_cătră marele publie românese -— «ea 
„purcede din conștienți . ucţională 

. 51. Slavici «Serbarea dela Putna». Conv. 
Lit din 1901.. 

.
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română. Națiunea română 'voeşte cul- 
tură şi cultura ci. trebue să fio za, 
omoyenă, la Prut şi la Someş, omogenă 
în sinul Carpaţilor cărunţi şi spre ma- 
lurile Dunărei». - 

Serbarea” întimpină - multe şi mari 
greutăţi. Guvernul “austriac — amăsu-! 
rat tradiţiilor sale — a urmat atitudi- » 
nea sa cchivocă, n'a oprit-o pe faţă, 
dar pe sub mână n'a cruțat mijloace 
pentru a tăiă -polta de serbat a ace- 
lora, cari. se considerau acasă în Bu- 
covina. a 

Urmarea a fost, că fruntaşii vieţii 
politice româneşti de atunci s'au retras 
la o parte, văzând că nu pot serbă aşă 
cum îi trage inima şi nefiind dispuşi a 
da serbărei coloritul ce veniă la soco- 
teală guvernului prepuolnic. 

“Tinerimea însă nu s'a lăsat. A fă- 
cul şi dres cea putut pănă co a ex- 
operat învoirea cgumenului de atunci: 
dela Putna, Arcadie Ciupercă — sârbi- 
zat pe timpul episcopului Daniil Vla-. 
hovici în Ciupercorici — şi sub protecţia 
acestui egumen a pus la cale serbarea 
caro a avut loc la 1/,, August: 1871, la 
«Sf. Marie mare», care -eră totodată 
hramul sfintei mănăstiri. | 

Tinerimea din Bucovina venise “cu 
săptămâni mai înainte la Putna, casă 

„facă lucrările pregătitoare pentru pri-: 
mirea oaspeţilor, cari se anunţaseră: 
din toate părţile locuite de Români.- 

„Deşi guvernul le-a. trimis jandarmi pe 
cup, însufleţirea juvenilă a învins toate 
piedecile. Intre aceşti tineri eră şi 
Ciprian . Porumbescu, care aproape 

„două săptămâni n'a făcut' deosebire 
între zi şi noapte, dând mână de aju- 

„tor unde trebuiă, ca oaspeţii. Bucovi- 
nei să vină la Putna ca la ei acasă,
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La serbare au sosit Români şi de- 
legaţiuni studenţeşti din toate părţile 
Din Bucureşti venise G. D. Theodo- 
rescu, Ioan Brătescu şi Gr. Tocilescu. 
Din Viena Mihail Eminescu şi Ioan 
Slavici, care la început fusese secrota- 
rul şi pe urmă presidentul comitetului 
do aranjare. Din Iaşi venise A. Xeno- 
pol, T. Nica, C. Istrati. Venise prima- 
rul Iaşilo: Cerchez, vechiul bărbat de. 
stat Mihail Cogălniceanu. Şi doi arhi- 
erei au venit din Iași, ca să slujească 
la mormântul celui mai mare Domn 
moldovean, dar n'au obţinut permisie 
de a oficiă. Ba venise pănă la Hadic 
și Alexandri, auzind însă că prietinul 
seu Alecu Hormuzachi a remas la 
Cernăuţi, a plecat acolo să vadă că 
ce e. | 

Spiritul lui Alexandri a fost însă 
la serbare, doar din acest incident a 
scris imnul festiv, care s'a cântat. în 
acoa zi mare: 

«Etern atotputernic, o creator sublime, 
Tu dai lumei viaţă și omului cuvânt, 
In tine crede, speră întreaga Românime, 
Glorie ţie'n ceriuri, glorie pe pământ !». 

Serbarea a succes peste aşteptare. 
Venise lume imensă. În preseara ser- 
bărei a fost mare iluminaţie. 'Voată 
valea Putnei eră scăldată în lumină. 
Resunau codrii de bubuitul treascuri- 
rilor, de chiot, cântec şi veselie. Nu 
mai ajungeă puterea administraţiei po- 
litice a pune piedeci la atâta însu-. 
sufleţire. . - 

Pentru primadată, după atâte vea- 
curi de neagră“ urgie, se .găsiseră la 
un loe reprezentanţii Românilor din 
toate ţerile şi ţinuturile. 

După serviciul divin a depus 2) ti- 

- 2 Slavici |. c.
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nerimea po un soclu de marmoră nea- 
gră urna votivă la căpătâiul mormân- 
tului lui Stefan cel mare, care eră aco- 
perit de steagurile tinerimei, aduse din 
toate părţile... Discursul festiv l-a rostit 
marele nostru istoric, A. D. Xenopol, 
po atunci student la universitatea din 
Iaşi. În numele- Academiei române?) a 
vorbit profesorul Dr. I. G. Sbiera. 

Bar după masa festivă, bogată în 
discursuri entusiaste, a urmat po tăp- 
şanul din faţa mănăstirei hora, hora 
mare a tuturor Românilor, Ungureni 
şi Moldoveni, Bucovineni şi Alunteni, 
tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei, pre- 
oți şi mireni... toţi prinşi în horă. Cântă 
Chir Grigori din Suceava cu taraful de 
treizeci lăutari, cântă ca pe vremea 
gloriei româneşti... Şi pe când se jucă 
hora mai cu foc,.se desprinde din mul- 
time un tinăr, plăpând şi înalt şi cu 
ioe nemărginit în privirea-i visătoare, 
prinde din mâna lui Chir- Grigori vio- 
lina şi continuă el conducerea marelui 

- taraf de lăutari, trage cu foc accentele 
voioase ale horei de resunau codrii şi. 
văile de atâta veselie fericită. 

Şi terminându-se hora, pune tină- 
rul violina jos şi merge deadreptul asu- 
pra unui preot, care stă alăturea şi pri- - 
viă cu lacrimi sfinte în- ochi hora, îl 
îmbrăţoşează şi zico 1) în oxtaz de fe- 
ricire: 

— «Tată... am cântat Daciei 
între». o 

Acest tinăr înalt şi plăpânăd, cu foc 
nemărginit în privirea-i visătoare,eră.. 
Ciprian Porumbescu, tinărul student, 

căruia abiă îi mijiau mustăcioarele, dar . 

-) Familia Sbiera, de Dr. 1. G. Sbiera 
„Cernăuţi 1899. pa. 258. E 

- 1) Peţreseu |. 6. Nr. 126... 

  

y 
| 
i 
Ma 
i 
! 
! 
1



— 44 — 

eră dejă artist pe instrumentul, căruia 
- şi-a dedicat viaţa, confiânduri puţinele 
bucurii şi multele suferinţe de cari a 
avut parte, cât a trecut prin vulea 
vieţii.. 

Emoţiile dela această mare serbare 
dela Putna s'au gravat atât de udâne 
în lespezile sufletului lui, încât i-a: 
stăpânit întreaga viaţă. 

Acum, pentru prima dată, a înce- 
put să resimtă în întregime marea du- 
rere a neamului seu, risipit prin atâte 
ţeri şi lovit de atâte nevoi. Durerea 
aceasta a devenit zori cântărilor 
lui, cari de atâtea ori se rapoartă la 
marele Voevod, care doarme în gară- 
dina ţerii sale, rupte dela trupul sân- 
cerând ul mamei. O privire asupra tit- 

jarilor compozițiilor, ce ne-au remus 
după Ciprian Porumbescu, ajunge ca 
să înţelegem cât de adânc au rema 
săpate în sufletul” |ui sfintele „emoţii 
dela Putna. 

„- Simţiă cum de sub. peatra mor- 
mântului dela Putua resăriă nouă viaţă 
în inimele româneşti şi simţiă cum as- 
piraţii mari şi generoase se isbese de 
cruda realitate, “urmată din marile pre- 
faceri .politice, cărora a căzut jerilă 
acel colţ clasic de pământ al istoriei 
românești. Şi când sufletu-i elevut de 
focul vieţii noui căută să îmbrăţişeze 
lumea” în nemtaginirou bucurici, i-se 
strânge inima de durere la văzul cru- - 

-“delei “ealităţi: Contrastul acesta isbitor 
şi neîmpăcut multe lacrimi a plâus prin 

_violina lui Ciprian Porumbescu. Şi 
multe lacrimi va mai vârsă noamul ro- 
mânese. Prin multe compoziţii remase 

„ dela Ciprian. Porumbescu — tot: buc ăţi 
“rupte din sufletul poporului — resună 
“acest glas al! durerii neamului, . .-
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Tot din această durere a neamu- 
“lui şi tot sub impresiile serbărei dela . 
Putua s'a zămislit clasica doină : e Delu 
Nistru păw la Tisa» a lui Eminescu, care 
închee cu o straşnică apostrofă la 
adresa lui. Stefan cel Mare: 

«Clopotele să le tragă i 
Ziua ?ntreagă, noaptea *ntreagă, 

Doar s'andură Dumnezeu 
Ca să-ţi mântui neamul 'Teus. 

Nu trecuse anul dela serbarea acea 
sta şi o nouă lovitură a sorții îl ajunse 
pe Ciprian. La. 5 August 1872 îi muri 
mama iubită după: un greu morb. Săp- 
tămâni dearândul a.veghiat lângă patul 
suferindei, căutând a-i alivă durerile, 
grijind-o şi mângăind-o. Dar. moartea 
wavii milă. S'a sfârşit în floarea vieţii 
lăsând în adâncă jale nomângăiatul soţ 
şi copiii, cari o adorau ca pe o sfântă. 

.: 
Imaginea ei trăiă însă viuă în inima . 
lui iubitoare, consolându-l în nopţile 
negre alo tomniţei, când Ciprian Porum-. 
bescu eră prevenit pentru «înaltă tra- 
dare»,dovadă gingaşele lui versuri scrise . 
în mucegaiul temniţei din Cernăuţi: Sus- 
pinul prisonierului. 
| Sufletul artiştilor în dureri: şi sute. 
vinţă se ferecă. Şi de aceste a avut 
Ciprian parte cu îmbelşugare. 

 



  

  

  

VII. 

În toamna anului 1873 întră Ci- 
prian Porumbescu elov la institutul 
teologic gr. or. din Cernăuţi. Aici apoi 
i-s'a dat prilej să completeze. studiile 
sale muzicale. Cu aprobarea direcţiu- 
nei institutului teologic a luat lecţii de 
pian, se perfecţionează în violină şi 
violoncello, studiază în mod particular 
ştiinţa <compoziţiei» şi «armoniei», fă- 
când progrese uimitoare. Dojă din tim- 
pul acestor studii se datează primele sale. 
compoziţii date în lume: «Dorinţa», pe 
temeiul cuvintelor poeziei - Matildei Cu- 
gler şi «Hora națională» din motive po- 
porale, apoi: «Alarș festiv», compus pentru 
orhestră, din -incidentul jubileului de. 
25 ani al societăţii pentru tragere la 
țintă. , 

Tot pe timpul acesta cade începu- 
tul compozițiilor bisericeşti, cari s'au 
cântat de corul seminarial dejă pe 
vremea când- Ciprian eră elev al insti- 
tutului şi se mai cântă şi 'astăzi nu 
numai în Bucovina, ci şi pola noi. E 
mare numărul compozițiilor bisericeşti 
ce ne-au remas. dela Ciprian Porum- 
bescu din timpul acesta: antifoane, 
axioane, heruvic, pricesne, psalmi şi 

"chiar mai multe liturgii întregi. Pe 
vremea aceea eram încă săraci în com- 
poziţii. bisericeşti. Porumbescu a văzut 
lipsurile şi'a căutat să umple golurile
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din bogatul material, cu care eră în- 
cărcat sufletul lui poetic-muzical. 

Tot lipsuri mari erau în reperto- 
riile întrunirilor sociale ale tinerimei, 
dornice a-şi potreco cu cânt Şi muzică, 
amăsurat regulelor «comment»-urilor, 

“uzitate la petrecerile studenţeşti, după 
modelul german, care se încuibaso po 
acea vreme în Bucovina. Porumbescu. 
n'a făcut numai muzica, ci a compus 
şi texte potrivite pentru aceste cântări, 
din cari a scos apoi mai târziu un vo. 
lumaş întreg, fulosit şi astăzi de stu. 
denţii noştri dela universităţile cu ase- 
menea organizaţii. DI 

“După ce absolvase două cursuri 
de teologic, se puse temelia actualei 
universităţi din Cernăuţi, prefăcându- 
se institutul teologie!). în facultate la 
noua universitate, urmând elevii semi- 
nariali mai departe Cursurile ca stu- 
denţi universitari. Această prefacere 
so făcuse — precum vom vedea mai 
la vale — din incidentul împlinirei cen- 
tenarului dela... haid' să zicem: ad- 
nexarea Bucovinei la Austria. Eră să 

“fie cadou jubilar. Pe lângă facultatea 
teologică, remasă şi mai departe în 
sarcina fondului religionar gr. or., s'au: 
mai adăugat două facultăţi, cea filo- 
zohcă şi juridică. A patra facultate — 
cea de medicină — lipseşte şi. astăzi 
încă şi bieţii Bucovineni, copleșiți de 
atâta dragoste, nu ştiu să mai reclame 
sau nu, astăzi a patra facultate, după 
ce experienţa i-a învăţat, că aceste fa- 
cultăţi nu sunt decât pepiniere ale străi- 
nismului cutropitor în mijlocul popu- 

  

') Autograful împărătesc din 29 August 
1875, pus în practică prin ordinul ministrului 
de culte şi intrucţiune publică nr, 13,240 din 
30 August 1875.. -
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laţiei băştinaşe. Dejă în discursul inau- 
„gural a ţinut decanul -de atunei al fa- 
cultăţii juridice Friderie Schuller-Libloy 

Sas din Ardeal —să insulte în mod 
ne mai pomenit de barbar populaţia: 
băştinaşă a Bucovinei 2) 

Studenţii români, ajunşi acum univor- 
- Ssitari, au căutat îndată să beneficieze 

de toate avantagiile, ce le oferiă noua 
organizaţie universitară. Primullor gând 
a fost să fondeze o societate literară- 
culturală a tinerilor universitari. Astfel 
a luat ființă societatea <-irboroasa»,. în- 
temeiată la 10/22 Decembre 1875 şi de- 
numită aşă după vechiul nume al to: 
ritoriului Țerii de sus a Moldovei, care 
astăzi se cheamă <Bucovina», după 
numele slav (2 făget) al unei păduri., 
din apropierea Cernăuţilor, între Nis- 
iru şi Prut. 

Dejă numele nouci societăţi arată, 
că întemeietorii ci, — între curi eră. 
Ciprian Porumbescu unul din cei mai 
însufleţiți — şi-au dat scamă de ori- 
ginile româneşti ale bucății de pământ, 
înstrăinate, pe care se ailau. Această 
societate, în fruntea căreia dejă în al 

- doilea an a ajuns Porumbescu ca pre-” 
siderit, i-a oferit compozitorului nostru 
multe momente de elevaro' sufletească, 
dar tot din sinul acestei societăţi se 
trage în -mod indirect şi catastrofa 
vieţii lui, după cum voiu expune acea- 
sta mai pe larg la locul seu. 

Scopul societăţii « Arboroasa>, amă- 
surat statutelor,?) a fost: perfecţionarea 

2 A se vedeă pag. 100, 103, 108 din «Die 
Landesfeier der 100 Jăhrigen Vereinigung des 
Herzogsthums Bukowina mit dem Oster. -Kai- 

“ serstaate und die Erofinune der K. K. Franz- 
Iosefs-Universităt in Czernowitz am 4 Oktober 
1875. Cernăuţi 1876. 

3) Sbiera o. ec. pag. 381.
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reciprocă a membrilor pe terenul lite- 
rar-naţional; desvoltarea spiritului so- 
cial şi ajutorarea materială a membri. | 
lor ordinari lipsiţi de mijloace. Şi s'au 
pus tinerii pe lucru cu însufleţire ju- 
venilă. Rapoartele anuale ale acestei 
societăţi, cu sfârşit atât de trist, sunt 
dovada unei activităţi largi pe acele 
vremuri a tinerimei, care a ştiut să 
pună umăr la umăr şi să ţină mai bine 
laolaltă, decât urmaşii lor de astăzi, 
divizați după lozincele efemere ale po- 
liticei de zi şi ale intrigilor proprii ace- 
stei politici. 

Multe din compoziţiile remaso după 
Porumbescu se rapoartă la viaţa şi. 
lucrarea acestei societăţi: imnul festiv - 
« Arboroasei», corurile «Sunt Arboros», 
«Salutare Arboroasei», admirabilul imn 
«Pe al nostru steag» etc. ete. sunt tot 
atâte produse ale geniului lui Porum- 
bescu în mijlocul” nizuinţelor şi stră- 
duinţelor acestei societăţi. | 

Porumbescu eră cheagul «Arboroa- 
sei». Pentru una din primele întruniri” 
publice literare-sociale a societăţii, a 
compus Porumbescu cunoscutul cor cu 
Soli «Cisla», în care ne descrie în moq 

_umoristie ur sfat dela sate. Sub con- -.: 
“ducerea lui pricepută s'a studiat şi 
cântat piesa, având un succes extra- 
ordinar. Şi astăzi mai întâlnim. des 
această piesă în programele societăţi- 
lor noastre corale, deşi nu e tipărită, 

“ci trece dela cor la cor ca manuscris. 

Renumele lui Ciprian. Porumbescu 
atât ca artist la violină, cât şi ca 
compozitor, eră dejă stabilit. | 

Cât de bun violinist eră, ne arată 
următorul' epizod din viaţa lui de stu- 
dent, pe care îl reproduc aici din cu- 
vânt în cuvânt, după cum ni-l. pove- 

. 4 
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stoeşte!) d-l N. P. Petrescu în «Amicul. 
Poporului» : 

<Un coleg şi amic al scu căzii în 
alienaţie (se smintise de fire) şi păti- 
miă sărmanul dejă de mai multe zile, 
având trebuinţă chiar şi de pază. În- 
tr'una din zile, Ciprian luă violina, 
merse la uşa bolnavului şi intonă o 
doină, mai întâiu pianissimo, trecând 
po încetul la mai forte. Bolnavul as-! 
cultă din cameră vre-o câteva minute 
în tăcere şi atenţiune, deodată strigă: 
«Ciprian !> şi alergi la uşă, o deschise 
cu putere şi căzil înduioşat pe gru- 
mazii amicului seu... Câteva zile după 
acest incident, fostul bolnav merse la 
colegii sănătos». LL 

Negroşit un adaus interesant la 
capitolul: Influenţa vindecătoare a mu- 
zicei, caro de prezent se discută în 
cercurile medicale. 

lar cât de apreciat eră Ciprian 
Porumbescu ca muzician, dovedeşte 
împrejurarea, că toţi factorii compe- 
tenţi căzuseră de acord, de a-l trimite 
pe Ciprian cu stipendiu de stat resp. 
din fondul religionar gr..or., în scopul 
de a se evalifică la Viena, Petersburg 
şi Atena pentru catedra de muzică bi- 
sericească orientală, .ce se proiectă 
atunci a se înființă la universitatea 
din Cernăuţi, catedră, care — deşi în 
altă formă — s'a şi inactivat mai 
târziu. 

La îndemnul direct al Metropolitu- 
lui Teoctist Blajevici (1877-1879) şi-a 
prezentat Ciprian Porumbescu îndată 
după absolvirea studiilor teologice ru- 
garea de a obținea acest stipendiu 
(bursă). Senatul universitar, având în 
chestia aceasta referent pe profesorul 
  

*) Petrescu 1, e. nr. 19%.
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D. Mitrofanovici, a recomandat căldu- 
„ros petiția lui Porumbescu şi erau cele 
mai frumoase prospecte ca. visul de 
aur al vieţii lui să ieo fiinţă, să de- 
vină realitate...) 

Vacanţele după absolvarea cursu- 
rilor teologice, le-a petrecut - Ciprian 
în aşteptare, parte acasă la Stupea, 
parte colindând prin romanticele văi 
ale Bucovinei, pe la rude şi cunoscuţi. 

Astiel a ajuns şi la Ilișești, undo 
copilărise în casa moșului seu, când a 
urmat acolo primele trei clase primare, 
înainte de a trece la Suceava. N'a 
mai umblat de atunci pe-aici. Acum a 
venit însoţit de sorioara sa Mărioara 
să revadă locurile copilăriei şi pe 
prietinii şi prietinile din vremuri, a 
căror imagine trăiă vie în amintirea lui. 

Alăturea cu moşul seu locuiă pre- 
otul cevangelic din lIlişești, care aveă 
fetiţe cam de etatea lui şi din cari cu 
cea mai mică, cu Berta, se hârjoniă 
adescă prin grădinile. lor, cari erau 
alăturea şi despărțite prin un gard, pe 
care îl puteau sări fără greutate ne- 
staşnicii copii. ” 

Venind acum ca bărbat, aşă zicând, 
gata şi cu cele mai frumoase speranţe 
pentru viitor, a vizitat pe bătrânul 
preot evangelie, care-l -primi cu bra- 
țele deschise, mai ales că şi el eră 
muzical, cântă la pian şi astfel a pro- 
fitat de prilejul 'a cântă împreună cu 
Ciprian. Aici a revăzut prietinii din 
copilărie, a revăzut pe Berta, care de- 
venise fată mare, «s'a desvoltat admi” 
rabil: — scrie d-na Mărioara Raţiu — 
«ochi albastrii ca viorelele, părul castaniu 

„cădeă în bucle pe spate, simplă, 'mo- | 
destă, drăgălaşă şi sveltă...> 

*) Petrescu 1. c. nr, 197,
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Înima tinerului teolog a prins fla- 
cări... Acesta e amorul nefericit al lui 
Porumbescu. Ce să spun multe? Pie- 
deca părea de neînlăturat. El oră teo- 
log gr. or., fiu de preot gr. or., ca 
eră evangelică, fiică de preot evange- 
lie. Ambiţia familiară a preotului evan- 
gelic nu permiteă trecerea la ortodoxie 
a copilei sale, iar teologul gr. or. nu 
puteă luă o evangelică fără do a re- 
nunţă la carieră... Piedeci de neînlă- 

- turat. 
Cu suflet rănit, caro nu s'a mai 

vindecat, a plecat Ciprian din Ilişeşti, 
iar preotul evangelic după ani de zile, 
văzând că patima tinerilor nu se po- 

-toleşte, ci creşte din zi în zi, a trimis 
pe Berta la nişte neamuri hăt în... 
Englitera, ca schimbând aerul să uite... 
Nu s'au mai văzut, dar nu s'au uitat. 
Când după şase ani zăceă Ciprian în- 
tins pe catafalc la Stupca, sosi o cu- 
nună de... «nu mă uită> (ochiul şear- 
pelui = Myosotis p.) dela Berta... 

Multe din compoziţiile lui Ciprian 
Porumbescu sunt inspirate de această 
dragoste nefericită. 

.



  

+ 

VIII. 

“Pentru a scoate în cursul icoane- 
lor, ce urmează aici, mai bine la ivială 
frământările fraţilor noştri din Buco- 
vina de pe acele vremuri, frământări 
cari nu numai au găsit. ccou puternice 
în cutele simţitoare ale sufletului lui 
Ciprian Porumbescu, dar au fost chiar 
decisive în mod fatal pentru cariera şi 
viaţa lui, trebue să ne oprim pe un 
moment şi să ne aruncăm privirea cu 
o sută de ani înapoi... - 

La 19 Iunie 1773 scrise Iosif II 
mamei sale o scrisoare din Roghinul- 
săsesc al Ardealului, zicând între al- 
tele::) 

«tocmai am vizitat Ciucul şi Gur- 
ghiul cu toate pasurile ce duc în Mol- 
dova, precum şi o parte a teritoriului 
ocupat de nou (la 1769). Ultimul “este 
o adevărată sălbătăciune, acoperit cu 

- cei mai frumoşi arbori, cari putrezese 
nefolosiţi. Dacă cedându-se Moldoveni- 
lor aceste teritorii destul de extinse, 
dar lipsite de preț, fără cultivare. şi 
colonizare, sar puteă obține acel colț, care e 
mărginaș cu „Ardealul, Maramurăşul și Pocuția, 
negreșit s'ar face ceva foarte folositor 
şi eu îmi iau voia a rugă M. V.'a 

» Dr, R. F. Keîndl. «Geschichte der Buko- 
wina», II]. Abschnitt. Cernăuţi, 1898. Pag. 6. 

„ 
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transpune chestia spre studiare princi- 
pelui Kaunitz...> 

« Colţul», despre care vorbeşte Iosif 
II. în scrisoarea sa, esto Bucovina de 
astăzi. - 

Ideea a prins la Viena şi încă în 
acel an au fost trimiși din două părţi 
iscoditori, ca să preţuiască valoarea 
acelui «colţ». Dela Năsăud a plecat 
dimpreună cu mai mulţi oficeri baro- 
nul Fnzenberg, colonelul regimentului al 
“doilea grăniţerese românesc, iar din 
Nord, din spre Galiţia, au plecat alţi 
oficeri. austriaci, între cari s'a distins 
mai ales ie. 

Oficerii austriaci au putut face ca- 
lea lor fără piedeci, eră doar pe vremea 
marelui răsboiu ruso-ture (1769—1774) 
când generalul rus Galitzin ocupase în- 
treaga Moldovă şi în curând au putut 
servi guvernului Împărătesei Maria 
Therezia cu desluşivile cerute. Intere- 
sant e, că generalul Enzenberg preţu- 
eşte întreaga ţară la 21 milioane floreni, 
aşă că Bucovina face cele 5—6 milioane, 
pe cari Iosif II. n'a voit să le dee 
Turciei pentru Oltenia2). Toate rapoar- 
tele erau favorabile. Viena cră ferm 
hotărită. a pune mâna pe acest «colţ», 
eră vorba numai a găsi un îitlu potri- 
vit pentru această afacere. 

Colonelul Seeger, care se află pe 
„atunci la Varşovia, a fost îndată gata 
cu titlul. de drept istoric. A scris chiar 
două disertaţii, în cari caută să duve-: 

--dească drepturile Poloniei, adecă ale 
Pocuţiei, — devenite austriace — asu- 
pra Bucovinei. Mai târziu a căutat apoi 
tot Seeger să stabilească drepturile is- 
    

2) 0. c. pag. 7,



torice ale Ungariei asupra Bucovinci..:) 
Vo să zică titlu berechet. 

Ca să pregătească torenul pentru 
afirmarea acestor  titlii, a dispus gu- 
vernul austriac încă în Martie!) 1774 
scoaterea tuturor stâlpilor de graniţă 
faţă de Moldova, ca apoi în momentul 
potrivit să poată cere o nouă delimi- 
tare a fruntăriilor. Întracoea politica 
austriacă, care făceă acum — bine în- 
țeles pe bani grei — pe prietina Tur- 
cici, ajunse la grea strâmtoare, a pus 
la cale demersurile necesare la Con- 
stantinopole, pentru de a obţineă «col- 
țul:, de care aveă trebuinţă, cum ziceă, 
pentru a restabili comunicaţia între 
Ardeal şi Galiţia, ţeară ajunsă nu de 
mult po mâna Austriei când cu împăr- 
țivea Poloniei, pe care au şters-o de pe 
harta Europei bunii vecini: Rusia, 
Prusia şi Austria. a 

În Iulie 1774 a urmat apoi ruşi- 
noasa pace dela Cuciuc-Cainargi. 

Trupele ruseşti aveau să părăsoa- 
scă Moldova în decurs de trei luni. 
Politica austriacă a mituit cu bani şi 
cadouri pe generalul rusese Roman- 
7ow şi în locul” armatei ruseşti au în- 
trat în Bucovina do astăzi trupele 
austriace, sub cuvânt a asigură sigu- 
ranţa publică «primojduită» mai ales 

„în districtele Cernăuţi şi Suceava:). 

“Astiel şi-a pus Austria piciorul 
în- nefericita Bucovină, ţesând — pre- 
enm zice d-l Xenopol) — ciţele com- 

3) O. e. pag. 11. 

Le 

30. e. pag. 12. 

* Xenopol. Istoria Românilor, Edit. pop. 
IX pas. 161,
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plicate ale politicei sale, pe care chiar 
diplomaţii de atunci, destul de liberali 
în chestiuni de moralitate, nu se sfiau 
a o numi 'șireată (artificieuse), plină 
de şmicherii (duplicită) şi de lăcomie 
(avidită)». | 

În fine la 4 Martie 1775 reuși 
Austria să stoarcă dela Poartă formala 
cedare a Bucovinei, în a cărei posesie 
faptică întrase dejă Austria. Articolul 
prim al acestui tractat stabileşte tori- 
torul «cedat», dar se *nţelege, când s'a 
pus în practică, a mai ştiut stoarce 
Austria drept pocinog încă 16 sate 
moldovene. Tot aşă cum a mituit Au- 
stria po generalul rus, a mituit şi pe 
Tachir Aga, paşa dela Hotin, care 
aveă să reprezinte Turcia la lucrările. 
de delimitare ale graniţei între Moldova 
şi Austria. 

Moldova devastată de Turci şi 
Ruşi sângeră, fără de a găsi undeva 
sprijin sincer şi serios... 

Nenorocitul Domn al Moldovei, 
Grigore Ghica, văzând ce se petrece, a 
adresat Porții un protest energie, care 
a avut însă efect contrar. Cei din 
Constantinopole nu s'au supărat pe 
faptele denunţate de Domnul Moldo- 
vei, ci s'au supărat foc pe tonul, în 
care a culezat acesta a scrie sublimei 
Poarte. Iar şiretul agent austriac Thugut 
dela Constantinopole a ştiut să mena- 
jeze această supărare a Porții contra 
lui Ghica, ca soartea nenorocitului 
Domn să fie pecetluită. Trebuiă numai 
pretext şi în curând'se găsi şi acesta. 
Ghica nu trimisese la Galaţi şi Brăila 
cantitatea de pâne, pe care o ceruseră 
Turcii, fără de'a aveă dreptul a o cere. 

- În Octombre 1777 sosi la Iaşi tri- 
misul turcesc Kara-Hisarli-A hmed-Bey
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cu ordinul a aduce pe Ghica viu. sau 
mort la Constantinopol 7). Ca să prindă 
pe Domn în cursă, a trimis acestuia 
vorbă că e pe cale spre Hotin, dar îm- 
bolnăvindu-se pe drum nu poate urmă 
calea mai departe şi învită pe Domn 
să-l cerceteze. Ghica bănuind, trimise 
mai întâiu pe medicul seu ca să vizi- 
teze pe Ture, dacă e într'adovăr bol- 
nav. Turcul şiret își legase strâns mâ- 
nile de sus, încât medicul cercetându-l 
coustatase, că pulsul bate rar, semn 
de boală grea. Ghica, dumerit, s'a 
dus la Beilie, unde trăsese Turcul. 

După câteva vorbe schimbate în- 
ive ci, Ghica scoase tabacherea și oferi 
Turcului, dar acesta respunse că are 
mai bun tabac şi bătăi din pălmi, stri- 
gând «tabae». Acesta eră semnalul. În 
loe de tutun, năvăliseră în cameră vre-o 
câţiva ieniceri, cari aruncându-se asu- 
pra nenorocitului Domn, îl decapitară 
după o luptă grea, în care au căzut 
de- hangerul Domnului trei ieniceri. 
Capul lui Ghica fii dus la Constauti: 
nopol ca semn, că Kara-Hisarli- Ahmed: 
Bey şi-a făcut datoria. 

Astfel şi-a asigurat Austria. pose-! 
siunea Bucovinei. Între asemenea îm-: 
prejurări a mai discută chestia de drept, 
este deadreptul ironie. Turcia n'a putut 
cedă altceva Austriei, decât ce ave oa. 
Ear drepturile Turciei asupra Moldovei 
stabilite întâiaşi dată pe timpul lui 
Bogdan Vodă (1512) şi mai târziu pe 
timpul lui Petru Rareş (1530) ete., erau 
numai drepturi de protectorat în schim- 
bul unui tribut, eare variă după vre- 
muri. Mai mult nu puteă deci cedă 
Austriei, decât aveă. Şi Austria seobli- 
gase la respectarea aşă zisului «status- 
    

*) O. c, pag. 177,



quo». Dar cine mai întreabă de drept: 
când volnicia e la largul seu! Am vă- 
zut doar cum în secret a căutat Au” 
stria să-și ticluiască «dreptul istorie» 
asupra Bucovinei, când ca parte a Po- 
cuţiei, când ca ţeară a Coroanei sftului 
Ștelan al Ungariei. 

N'are să ne prindă deci mirare, 
dacă la 1875, când Bucovina oficială 
s'a pus să jubileze centenarul aniver- 
sărei cadnexării: Bucovinei, se strin 
geau piepturile Românilor de durere. 
Mai ales, când «jubilanţii» au întrodus 
în serbările lor note deadreptul insul- 
tătoare pentru Românii băştinaşi ai 
ţerii. , 

„Românii din Bucovina au obser- 
vat o atitudine rezervată față de acest 
jubileu. 

Dl Sbieras) scrie în cartea sa des- 
pre acest jubileu, că : «Proprietarii mari, 
în sufletul cărora mai ales se vrătase 
indignarea pentru bruscarea simţemin- 
telor şi a demnităţii lor naţionale, se 
feriră de a participă la nişte serbări 
prea ostentative contra Românilor» și 
tot dl Sbiera ne lasă să înțelegem, că 
Impăratul Francisc Iosit I, care a fost 
învitat la jubileu, tocmai în vederea 
acestei atitudini a marilor proprietari 
români, n'a primit învitarea comitetu- 
lui aranjator sub străveziul pretext, «că 
nu poate depăşi bugetul, nici cero dela 
consiliul imperial un credit sub actua- 
lele împrejurări economice». 

Acţia trezeşte reacțiune. Modul bruse 
şi ofenzător pentru Români, cum au 
serbat cercurile oficiale ale Rucovinei 
contenarul cadnexărei», a trezit reacţie 
firească nu numai în Bucovina ci și în 
Moldova. Nu încape îndoială, că. ser- 
barea aniversării zilei în care a fost 

:) Sbiera o. c. pag. 96,
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în mod atât de perfid decapitat Dom- 
nul Moldovei Grisorio Ghica, s'a aran- 
jeat la Iaşi drept răspuns la serbările 
din Cornăuţi. 

Împlinindu-se în Octombre 1877 o 
sută de ani dela decapitarea lui Grigo- 
rie Ghica, se făceau la Iaşi mari pre- 
gătiri pentru serbarea centenariului. 

Erau zile de sfânt entuziasm, când 
steagurile Romăniei culegeau biruinţă 
după biruinţă pe câmpiile bulgare, unde 
au fost chiemate întru ajutor de Ruşii 
greu strâmtoraţi prin vitejia neaştep- 
tată a Turcilor. Se ştic, că la finea lui 
Iulie 1877 a trimis marele duce Nicolae 
următoarea depeşă:) celebră Domnului 
Carol: 

« Alteţei Sale D-lui Carol 

la Poiana. 

Vin-o în ajutorul nostru. Treci Du- 
năvea unde vei voi, cum vei voi, sub 
ce condițiuni vei voi, dar vin-o grabnie 
în ajutorul nostru. Turcii ne prăpădese. 
Cauza creștină este perdulă>. 

” Nicolae». 

Carol a trecut în fruntea doroban- 
ților sei Dunărea. A scăpatpe Ruşi. A 
luat Griviţa şi îl împresurase pe Osman 
la Plevna. Gloria armelor roinâne a re- 
inviat. Un sfânt fior a cutremurat în- 
treg corpul Românismului, . 

Nimic mai firese decât, că venind 
toemai în zilele prime ale lunei Qctombre 
st, n. C. Porumbescu la Cernăuţi ca să 
vadă cum stă chestia stipondiului seu, 
a cărei rezolvire o aşteptă, a convocat 
ca prezident o şedinţă a comitetului « Ar- 

*) T. 0. Vacarescu, Luptele Românilor 
în 1877/8 Vol. 1. Bucureşti 1886 pag. 208 

7
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boroasei> po 12 Octombrest.n. (30 Sep- 
tembre st. v.), la caro între altele s'a 
“decis <a se exprimă!) din incidentul 
serbărei seculare a adnexărei Bucovi- 
nei la Austria, condolențele, trimiţându-se 
o depoşă primăriei din Iaşi.» 

A doua zi, în 1/13 Octombre 1877 
s'a expediat la oarele 10 a. m. prin 
oficiul telegrafic din Cernăuţi, urmă- 
toarea depoşă : 

«Primăriei Iaşi 
Arboroasa, societatea tinorimei ro- 

mâne din partea trunchiată a vcehigi Mol- 
dore trimite condolenţa membrilor sei 
pentru tutorul decapitat. 

Comitetul». 

  

1) Textul procesului verbal la actele procesului. - - 

 



  

  

  

  

IA. 

Eră zi de Duminecă, 6/18 Novem- 
brie 1877. Bătrânul Iraclie venise dela 
sfânta biserică, unde slujise. Ciprian 
cântă din vioară, acompaniat de soru- 
sa Mărioara la pian, când ca fulger 
din senin, călcaseră jandarmii casa pa- 
rohului din Stupea. Au venit cu ordin 
să aresteze pe Ciprian Porumbescu, 
pe care imediat l-au declarat arestat şi 
l-au dus la- Cernăuţi, aruncându-l în. 
arestul tribunalului, într'o chili umedă, 
întunecoasă, în care se mai-aflau deţi- 
nuţi doi ţărani pentru crime săvârşite.- 

“Tot atunci se făcuseră şi alte arestări. 

-« Curierul Bălăşan>: de pe acele 
vremuri spune, că cu ocazia serbărei 
memoriei lui. Ghica Vodă în Iaşi, a: 
trimis şi societatea <«Arboroasa> 0 te- 
legvamă de condolenţă. Telegrama acea- 
sta fu întrebuințată ca. mijloc pentru a 
învinui Societatea, că lucrează pentru 
resvrătirea ordinei, pentru pregătirea 
unei rescoli ş. a. Procurorul şi comi- 
sarii se transportară în localul <Arbo- 
roasei», unde găsiră prezenţi pe mai 
mulți membri. Procurorul începi per- 
chiziţia, confiscă toate dosarele, actele 
şi biblioteca societăţii, precum și în- 
treaga ei avere în sumă. de vre-o 5000 
fl., adecă 10,000 franci. Procurorul 
terminându-şi perchiziţia şi confisca: 
rea, declară arestaţi pe toţi membri 
prezenţi ai <Arboroasei», iar comisarii
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ii conduseră la penitenciar, unde fură 
aruncaţi, fiecare a parte, în câte o 
tomniţă singulară. Parchetul tribuna- 
lului din Cernăuţi nu se mulţumi nu- 
mai cu atât, ci a început a urmări po 
toţi studenţii români dela universitatea 
de acolo, a face perchiziţii pe la casele 
lor, precum şi pe la mulţi alţi Români 
notabili din Cernăuţi şi Bucovina. Pro- 
curorul intentă <Arboroasei> şi mem- 
brilor ei proces de cînaltă tradare», îiind- 
că: 1. Comitetul trimisese telegrama 
sus citată cătră primarul Iaşilor. 2. Cu 
ocazia unei mici serbări membrii cAr- 
boroasci» ridicaseră toaste în sănătatea 
Românilor, a Domnitorului Carol | şi 
a vitejei armate române. 3. Că au flu- 
erat în clasă pe profesorul de dreptul 
roman, când îşi permise acesta să in- 
sulte po lomâni. 4. liindcă societatea 
«Arboroasa» a. stat în corespondenţă 
cu ministrul instrucţiunei publice din 
Romănia spre a obţineă o subvenție ce 
i-s'a acordat în' suma de 9250 lei noui, 
pentru a înavuţi biblioteca. Arestaţi 
au fost: Voronca stud. teol. şi fil. an. 
III, Popeseui stud. teol. şi fil. an. IV, 
Porumbescu teol. abs. şi stud. fil., Coca 
abs. de teol., Stoian abs. de teol. și 
stud. în drept. În. acelaș timp au fost 
urmăriți şi alţi studenţi, din cari mulţi 
au fost siliţi a se refugiă. Totodată 
s'au făcut perchiziţii şi lu societatea” 
« Romănia Jună> din Viena.!) 

O fierbere din cale afară mare cu- 
prinsese întreaga Bucovină. Eră primul 
proces politic de când a ajuns această 
ţerişoară sub oblăduire austriacă şi... 
singurul pănâ astăzi. ră secret public 
că şi acest proces este a se datori 
intrigilor şi denunţărilor aşă zisului 

:) «Familia» a. XIII din 1877. Pagina 506.
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partid naţional german», alcătuit din 
= Kulturtrăger»-ii aduşi de vânturi, cari 
doriau să tacă «tabula rasa» cu popu- : 
laţia băştinaşă a ţerişorii. Ulterior s'a 
cuminţit apoi politica austriacă și a 
văzut că nu e bine'a atinge chestii, 
cari pot deveni incalculabile în consc- 
cvenţe. 

Situaţia creeată prin acest proces 
de «înaltă tradare» ($ 65 al cod. pen.), 
a devenit foarte penibilă pentru Ro- 
mânii, cari erau dejă pe acea vreme 
numeroşi în corpul judecătoresc. Chiar 
judele de instrucţie, cav. de Zola, eră 
Român. Tot aşă presidentul tribunalu- 
lui, Dem.. Bendella, fratele fostului me- 
tropolit “Teofil Bendella (1873—1875). 
ȘI unul şi altul trăiă în bune relaţii 
cu familia Porumbescu, precum şi cu 
familiile celorlalţi deţinuţi politici, având - 
simpatii pentru tinerii ajunşi la năcaz, 
dar nu le da mâna a face ceva pentru 
ușorarea sorții acestora. [i înşi-şi erau 
înconjurați de spioni şi trebuiau bino 
să iee seama, ca nu cumva prin ne-- 
precauţiunea lor să iee incendiul di- 
mensiuni mai mari şi mai periculoase, 
căci procuratura îşi da toată silinţa să 
facă din acest proces o cauză celebră, 
prezentând pe Români drept niște tul- 
burâtori ai ordinei publice şi primej- 
dioşi pentru integritatea teritorială a 
imperiului austriac. Tot precauţiunei 
acesteia este a se atribui, că au anga- 
jat” de apărător principal pe un Neamţ, 
pe Dr. Iosif fo, care mai târziu a 
ajuns vice-mareşal al ţerii. Al doilea 
apărător a fost un Ovreu, Dr. Aus, şi 
deabiă pentru partea strict juridică au 
angajat şi pe advocatul român Dr. 
Tabora, care a fost unul din cei mai 
vestiți advocaţi ai Bucovinei.
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'Telegrama < Arboroasci» a produs 
la Iaşi mare însufleţire. Primarul i-a 
dat cetire la serbarea centenarului 
dela uciderea Domnului Gr. Ghica. 
Toate ziarele au publicat-o cu litere 
bătătoare la ochi, însoţindu-o cu co- 
mentarii, explicabile în situaţia dată, 
dar imprudente din punct de vedere 
politic. Procurorul a adunat toate ace- 
ste ziare şi pe baza acestora a făurit 
acuza grea contra comitetului «Arbo- 
roasei». 

Tinerii însufloţiţi erau mândri de 
co.au făcut, fără a-şi da seamă de 
consecvenţele faptei lor. Deabiă când 
pe neaşteptate a confiscat procurorul 
toate actele, procesele verbale şi în- 
semnările societăţii «Arboroasa» şi alo 
singuraticilor ei membri, au început 
să-şi dee seamă do pacostea, care a 
dat peste ei. 

Procurorul a frunzărit toate actele 
şi însemnările, udurmecând după probe 
pentru straşnica sa acuză. Între actele 
societăţii a găsit procesul verbal al 
şedinţei comitetului din 30 Septembrie 
(12 Octombrie), redactat de notarul ad 
hoc L. Cerniavsch; stud. teol., fără do a 

: fi însă verificat, în care se spune, că 
în şedinţa presidată de Ciprian Porum- 
bescu s'a decis la propunerea lui Za- 
harie Voronca, vice-pres. societăţii, a 
so-trimite din incidentul serbării unui 

- secol dela adnexarea Bucovinei la 
Austria, telegrama de condolenţă pri- 
măriei din Iaşi, care aranjase serbarea. 

Tot între actele confiscate de procuror 
s'a dat de urma unei şedinţe de co- 
mitot, ţinute în luna Februarie 1877, tot 
sub presidiul lui Ciprian Porumbescu, 
“în care s'a decis a trimite ministrului 
de culte al Romăniei o adresă, în care
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mulţumindu-se pentru că Camera Ro- 
mănici a decis, la propunerea d-lui 
Petru Grădişteanu, a se subvenţionă 
societăţile culturale-literare din Austro- 
Ungaria cu 1000 lei la an, să ceară 
«Arboroasa> ca şi ca să devină păr- 
taşă din acest ajutor. S'a găsit şi tex- 
tul acestei adrese, în care se zice între 
altele, că societatea mulţumeşte pentru 
«marinimia ce o manifestă camera Ro- 
măniei faţă de frații trunohiaţi: dela maica 
comună...» lar pe dosul adresei s'a gă- 
sit şi însemnarea, că ministrul Romă- 
niei a satisfăcut cererea, trimițând co- 
mitetului societăţii « Arboroasa» la 24 
Febr. v. 1877 suma do 250 lei, din care 
sumă şi-a: cumpărat societatea cărţi 
pentru bibliotecă şi avea de gând 
să-și comande tablouri din luptele Ro- 
mânilor cu Turcii: «Luarea Griviței» 
etc... Notar al acestei şedinţe a fost 
Constantin JMorariu, pe atunci stud. în 
teol., astăzi paroh şi bun scriitor român. 

Nu mai trebue să spunem, că zelo- 
sul procuror a alăturat toate actele | 
acesto ca «probe» la dosarul procesu- 
lui. lar activitatea <Arboroasei» s'a 
suspendat - imediat şi suspendată a re- 
mas pănă în zilele noastre. Recule-. 
gându-se tinerimea după proces, a în- 
temeiat societatea «Junimea», care în 
anul curent va serbă iubileul de trei- 
zeci ani dela fondare, când sub sila 
împrejurărilor a. fost chemată să iee 
locul <Arboroasei», “ca tinerimea noa- 
stră universitară din Cernăuţi să nu 

- 
vemână fără focular cultural-literar. 

Societatea română bucovineană a 
făcut toţi paşii posibili pentru uşorarea: 
sorții tinerilor, cari în temniţă erau . 
tractaţi drept. nişte criminali - ordinari. 
Pentru Ciprian Porumbescu a interve- 
nit, afară de părintele seu, marele pro- 

[5]
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prietar dela Stupea Alecu de Popovici, 
care a fost gata a depune şi cauţiunea 
necesară pentru ca Ciprian Porumbescu 
să fie lăsat în libertate pănă la desba- 
terea procesului în faţa curţii cu juraţi. 
Dar totul înzadar. 'Potul ce s'a putut 
face pentru Ciprian Porumbescu a fost, 
că i-s'a admis o gramatică franceză:), 
ca să-i treacă de urât, și mai târziu 
i-sa dat voie a cântă cu violina sa, 
nedespărţitul lui tovarăş, «mireasa» vi- 
eţii lui. ” 

Vizite puteă primi numai în ca- 
mera judecătorului de instrucţie, în 
prezenţa acestuia şi a păzitorului, iar 
conversaţie eră admisă numai despre 
lucruri indiferente. Tatăl lui Ciprian 
şi sora-sa, Mărioaru, erau oaspeţii cei 
mai regulaţi, căutând a-l vizită şi! 
mângăiă pe Ciprian de câte ori le-o 
permiteă severul regim penitenciar. 

„Zile de grea cumpănă. . 
Potrescu%) povesteşte, că odată vi- 

zitându-l tatăl seu şi întrebându-l cum 
se află, a răspuns Ciprian, căutând a 
arătă voie bună: 

„>. — Bine, tată, şed şi cânt <Gaude- 
amus igitur», dar domnii aceștia mi-au 
dat un public, care nu ştie nici măcar 
latineşte... | 

Ciprian eră într'o celulă cu doi 
criminali ordinari. Tot Petrescu pove- 

-steşte, că Ciprian cântând odată în 
această societate o doină; observă că 
unul din ascultătorii sei începe să 
plângă şi să se bocească; Ciprian po- 
vestiă adesea acest incident, adăugând . 
că în acele momente îi veni gândul: 

  

2) Pe o.filă.a acestei gramatice a scris 
Ciprian - Porumbescu în temniță: «Suspinul 
prisonierului», - 

5) Petrescu 1. e. nr. 127.
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«Doamne, dacă cu violina mea ani 
muiat inima unui criminal, de erupse 
în plâns aşă amar, cât de fericit-aşi fi 
dacă a-şi aveă cu mine soţ de celulă 
măcar 0 oră pe acuzatorul meu, pe. 
procurorul...») Poate s'ar fi înmuiat şi 
inima de peatră a acestuia. - „ ” 

Pregătirea marelui şi senzaţiona- 
lului proces şi-a făcut calea sa pe la 
forurile judecătoreşti, amăsurat proce- 
durei austriace de atunci. Demersurile 
apărării pentru a pune în libertate pe 
acuzaţi n'au dus la scop. - 

În fine se concretiză materialul de 
acuză asupra adresei cătră ministrul 
do culte al României şi telegrama de 
condolenţă trimisă primarului « dela Iaşi. 
Celelalte momente: toastul pentru Dom- 
nul Carol şi armata română, huiduirea 
unui profesor, care a'insultat la lecţii 
pe Români ctc., au fost eliminate. 
Substratul acuzei îl formară "vorbele: 
a fraţii  trunehiaţi dela maica comună» din 
adresa cătră ministrul român şi atineri- 
mea din partea irunchială a vechei AMoldove» şi 
alulorul decapitat» din telegrama cătră 
primarul din Iaşi. Mai ales vorba 
atrunchial> a dat mult de lucru neobo- 
sitului procuror. În amintirea acestei 
vorbe ominoase a scris atunci Ciprian 

. Porumbescu: «Ifora trunchiaţilor»... . 
ar acuza o restrânse procurorul 

asupra următorilor: a 

1. Ciprian  Poraombeseu, presidentul 
« Arboroasei>, care a presidat. la am- 
bole şedinţe de comitet, când s'a sta- 

"bilit textul adresei cătră ministrul cul- 
telor al Romăniei şi când s'a decis 
trimiterea condolenţei la Iași. | 

2. Zaharia Voronca, vice-pres. Socie- . 
“tăţii, care -a propus atât trimiterea -. 
  

9L.e,
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adresei, cât şi a telegrameoi, şi este con- 
siderat ca autor al textelor încriminate. 

3. Constantin Morariu, secretarul pen- 
tru externe, care a scris adresa cătră 
ministrul român. 

4. Orest Papescul, cassierul societăţii, 
care a licvidat banii pentru adresă și 
telegramă, şi în fine: 

5, Fugen Sireteanu, bibliotecarul so- 
cietăţii <« Arboroasa». 

Faţă de ceilalţi membri de comitet 
şi ai societăţii <Arboroasa», s'a sistat 
procedura. . 

î



  

  

  

X. - 

Desbuterea publică a procesului în 
înţa curţii cu juraţi din Cernăuţi s'a 
început Vineri la l-ma Februarie st. 
n. 1878 şi a ţinut trei zile încheiate, 
pănă Duminecă noaptea spre Luni, 4 
“Februarie st. n. Publicul se îmbulzise 
să aziste la proces în număr cum nu 
s'a mai pomenit în Bncovina. Lumea 
eră curioasă să cunoască substratul 
«înaltei tradări», care până atunci se! 
ținuse în maro secret. 

Revista politică « Bukorina», care apă- 
reă pe acea vreme la Cernăuţi de două 
ori pe lună, sub conducerea advocatu- 
lui Dr. Ioan Dornbaum, şi-a amânat 
anume apariţia numărului de prima Fe-. 
bruarie pănă după încheerea procesu- 
lui, ea să poată servi publicului seu cu 
toate detaliile. Acest nr. (nr. 6 cu datul 
de i-mu Februarie n.) aduce darea de 
seamă după protocolul stenografic pe 
61 coloane tipările mărunt. Dovadă ce mare 
importanţă - s'a atribuit acestui proces. 

Tribunalul s'a constituit în modul 
următor: president  Bondelia, votanţi 
consilierul Getzlinger şi adiunctul Goian, 
notar auscultanțul At. Pride. 

Ca juraţi au funcţionat următorii 
cetăţeni: Ignatz Ehrlichauf, Adolf Ho- 
nius, Ienrie Kipper, Dr. Alois Handl, 
loan Bohusiovicz, Dr. Vitus Graber, 
Sender Margulies, Gregor Jakubovicz, 
[„udovie Kornelsohn, Baron Alexandru



Wassilko, Iosif Gorzer şi Wilhelm 
Szaikowski. Iar suplent Iosif Gregor. 
Va să zică Poloni, Nemţi, Ovrei şi aa 
singur Român, baronul Alex. Wassilko, 
fostul mareşal al ţerii Bucovina. 

i La masa apărării au luat loc ad- 
vocaţii Dr. 1. bott, Dr. Atlas şi Dr, 
Tabora, | 

Acuzator public eră procurorul J/eho/jer 
care susțineă acuza pe baza $ 65 al 
cod. pen., sub cuvânt că atât adresa 
cătră ministeriul român al cultelor, cât 
şi telegrama. cătră primăria din laşi, 
conţin toate criteriile acţiunei de a iu- 
stigă la ură şi dispreţ contra unităţii 
statului, precum şi contra administra- 
ţiunei de stai, : 

După cetirea actului. de acuză, 
care caută să prezenteze adresa şi to- 
legrama din chestiune drept efluxul 

tendenţei de a rupe Bucovina dela 
Austria şi a o incorporă. de nou la 
Moldova, resp. la principatul român, 
se procedează la ascultarea celor.cinci 
acuzaţi, aduşi din temniţa preventivă 
între baionete şi păzit fiecare separat. 
După patru luni'— dela celebra şe- 

_dinţă de comitet a <Arboroasei», ţinulă 
la 830 Sept. vw. ariul precedent — aici 
s'au revăzut pentru prima dată colegii 
de studii şi comitet. Emoţionantă re- 
vedere. 

Interogatorul ocupă întreaga ziuă. 
Se stabilesc toate amănuntele celor 
două şedinţe de comitet pe baza acte- 
lor împricinate.. Se discută pănă la 
plictiseală înţelesul vorbei «trunchiate», 
pe carea tradus-o procurorul în nem- 
țoşte <gewaltsam abgetrennt>. Nu se 
poate stabili, dacă această vorbă e: 
adiectiv. sau participiu perfect. Tot așă .. 
so discută înţelosul vorbei «maica co-
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mună», căutând apărarea să dovedoa- 
scă, că aici e vorba de «naţia româ- 
nească:, pe când procurorul ţine morţiş, 
că «maica comună» a Bucovinenilor 
e... Moldova. Multă bătaie de cap a 
mai cauzat vorba «veche» şi -vorba 
«tutor>. Procurorul nu putea înţelege 
de ce consideră comitetul « Arboroasei> 
pe Voda Ghica ca e<tutor». 

Intre aplauzele publicului, care sim- 
patiză cu acuzaţii, a declarat Ciprian 
Porumbescu: «Noi n'am considerat pe 

"Ghica ca principe, ci ca un bărbat,: 
care. şi-a câştigat multe merite pentru 
popor...» Se "nţelege, că severul presi- 
dent îndată a admoniat publicul să se 
reţină dela orice manifestaţie. 

“Tot aşă s'a legat procurorul de 
pasagiul din adresa cătră ministrul 
român, unde e vorba de «realizarea 
devizeis. socictăţii «Arboroasa»: «<Uniţi 
să fim în cugete, uniţi în simţiri», acea 
deviză, care a inspirat lui Porumbescu 
frumosul imn: 

«Pe al nostru steag 
E scris unire» etc. 

cântat de cântăre cţii noştri la marele fe- 
stival din Bucureşti şi la castelul Peleș... 

Toate' încercările procurorului. de 
a aduce acuzaţii în contrazicere între 
sine, au remas zadarnice. Faţă de ţi- 
nuta hotărită a acuzaților n'a putut 
isbuti prepuelnicul procuror, care pas 
“de pas bănuiă acte de înaltă tradare. 
Acuzatul Zahario Voronca a devenit 
de-a dreptul agresiv faţă de procuror, - 
încât în rechisitor a trebuit să se 
apere procurorul “faţă de actizaţiile 
acestuia. 

Tot în şedinţa de Vineri au fost 
„ascultați ca experţi în- ale scrierii pro- -
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fesorii Godlowski şi Keindl, pentru a 
stabili de caro mână au fost scrise ţi- 
dulile şi conceptele confiscate, -cari 
conţineau texte incriminate. 

Sâmbătă s'a procedat apoi la as- 
"cultarea martorilor. Au fost ascultați 
ca martori studentul în filozofie Buliuwa, 
membru de comitet al <Arboroasei», 
care în şedinţa din 20 Sept. v. a luat 
poziţie contra trimiterii depeşei, apoi 
studentul- în teol. L. Corniawschi, care 
a redactat ca notar: ad hoc procesul 
verbal al acestei şedinţe şi prefectul 
institutului teologic Emilian Vojutschi, 
care s'a prezentat la şedinţa din che- 
stie, fără să ştie despre ce e vorba, ca 
să cheme studenţii în iteologie la ora 
de cânt. Depoziţiile murtorilor sunt 
“uniforme cu. alo acuzaților, aşă că nici 
cu dceste nu a isbutit procurorul să 
dovedească vre-o contrazicere. 

Sâmbătă d. m. s'au cetit apoi ce- 
lebrelo «acte secrete», articoli de ziare 
din Romănia, scrisori particulare con- 
fiscate cu ocazia perchiziţiilor la sin- 
guraticii acuzaţi şi alte acte, cari nu 
stau în nici un nex cauzal cu substra- 
tul real al procesului. Noaptea după 
orele 1 s'a încheiat şedinţa după ce 
s'au stabilit întrebările, pentru fiecare 
acuzat una — în fond identice — şi 
şi-a rostit procurorul straşnicul rechi- 
zitor, în care a denaturat faptele isto- 
rice şi a căutat să insinue sermanilor 
acuzaţi tendenţe absolut străine de ci. 
Şedinţa proximă s'a fixat, din cousi- 
derare faţă de serviciul divin, pe Du- 
minecă după masă. - 

Pentru întregirea acestui tablou 
încere a traduce aici, cât se poate de 
textual, întrobarea pusă faţă de âcu- 
zatul nostru, lăsând răspunderea pen- 
tru înţelesul greoiu al întrebării stilu-
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lui curial nemţese de pe acele vremuri, 
de care..am trebuit să ţin seamă la. 
traducere, pentru a face ovident rostul 
'ăspunsului dat de juraţi. 

Iată întrebarea: 
«Este acuzatul Ciprian Golembi- 

owsli, zis şi Porumbescu, vinovat, că 

prin aceca, că din incidentul că 
la 17 Ianuarie st. v., adecă la 29 Ia- 
nuarie st. n. 1877, a decis Camera 
Romăniei a da pentru subvenţionarea 
societăţilor române din Austro-Ungaria 
suma de 1000 lei — el, ca president al 
fostei societăţi academice « Arboroasa» 
din Cernăuţi, dimpreună cu alţi mem- 
bri ai comitetului societăţii în şedinţa 
ținută în. Februarie 1877, a luat hotă- 
rirea de a trimite ministrului cultelor 
al principatului român o adresă de 
mulţumită şi totodată o rugare de spri- 
jinire, cu următorul cuprins: 

  

«Excelenţa Voastră ! 

“Primirea propunerei M. St. Dn. P. Gră- 
diştean în ședința înaltei Camere a Romă- 
nici din 17 Ianuarie v. 1877 dea pune Ex- 
celenţei Voastre la dispoziţie suma de 1000 . 
lei în scopul distribuirei între diferitele 
societăţi din Austro-Ungaria, după buna 

„DY. chibzuinţă, impune societăţei noastre 
îndatorirea a exprimă: cea mai sinceră mul- 

-" țumită a noastră înaltei Camere a Romă- 
nici pentru marinimozitatea ce o manifestă 
îaţă de fraţii ei trunchiați dela comuna maică, 
cu atât mai. mult, cu cât tinera- noastră 
societate «<Arboroasa», avizată la sprijin 
material, poate ajunge mai ușor prin un 
asemenea dar marinimos la realizarea de- 
vizei sale. Alăturând statutele și raportul 
anual al «Arboroasei», rugăm Excelenţa 
Voastră să binevoiască prea grațios a luă 
în considerare această rugare a noastră. 
Trăiască națiunea română |! 

po tomeiul cărei hotăriri s'a şi trimis 
la 24 Februarie st. v. 1877 o adresă
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de mulţumire şi rugare de ajutorare 
în numele societăţii < Arboroasas cătră 
ministrul cultelor al principatului român; 

mai depirte prin aceea, că el, ca 
president al amintitei societăţi «Arbo- 
roasa>, dimpreună cu alţi membri de . 
comitet ai societăţii, în şedinţa de co- 
mitet a societăţii din 12 Octombrie st. 
n. — 30 Septembrie st. v. — 1877, a 

“luat hotărirea: _ 
«ca. să se dec la sarbarea seculară a ad- 

nezărei Bucovinei la Austria, exrrezia conâo- 
lenţai, trimiţându-se Primăriei din laşi, ca 
comitetului aranjator al serbărei, o depeșă 
telegrafică. Propunerea aceasta, pusă Ia vot, 
se primeşte şi cu ducerea în deplinire 
se încredinţează dl Zaharie Voroneaz, 

în urma cărei hotăriîri a dat Zaharie 
Voronca în 13 Octombre 1877 la ofi- 

“ ciul tslegrafie imp. - reg. din Cernăuţi 
telegrama de următorul cosiţinui: 

„ «Primăriei Iaşi, , ” 

«Arboroasa», societatea tincrimei române 
din partea trunchiată a vechei Moldova trimite 
condolența membrilor sei pentru tutorul 
decapitat. N 

| | Comitetul». 

a dat expresiune publice în faţa mai 
multor oameni şi în scriori respândite, 
nu numai reprobărei sale, că Buco- 
vina, odinioară o parte. constitutivă a - 
Moldovei, a fost încorporată la Austria, 

“ci tot în acelaşi mod a prezentat încor- 
porarea Bucovinei la Austria ca un act 
volnic, contrar dreptului şi condamna- 
bil al guvernului austriac, 

în fine s'au declarat-de fii ai mai- 
cei comune, adecă ai Moldovei, cău- 
tând prin acesta a instisă în 
mod public, în fața nui malto: 
oumeni şi în scrieri. respăânalite, la. 
(dispreț și ură contra unităţii le- 
Săturilor de stat « imperiului Gut-
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striue și contre udministrațiunei 
de stat « Austriei ?> 

Duminecă în 93 lebruarie au ur- 
mat apoi pledoariile. Dr. 1. fot a dis- 
cutat partea politică a chestiunei, ară-! 
tând că întru cât poate fi vorba în ca- 
zul de faţă despre o tulburare a ordi- 
nci, apoi aceasta nu a provocat-o nici 
adresa şi nici telegrama <Arboroasei», 
ci marele tap: aj, cu care a pus procu- 
rorul acest proces în curgere. Dr. Hlus 
a discutat partea strict juridie î, dove- 
dind, că în cazul de faţă nu poate fi 
vorba de nici unul din criteriile crimei 
stabilite în ş-ul 65, căci lipseşte publi- 

„citatea şi respândirea. Comitetul a tri- 
mis adresa în plic închis ministrului 
român şi pănă la confiscarea actelor 
« Arboroasei>" nu s' a ştiut nimic în pu- 
blicitate, car depeşa încă sa dat sub 
scutul secretului oficial. Comitetul «Ar- 
boroasei» nu poate fi responzabil pen- 
iru faptul, că adresatul a dat publici 
tăţii în Romănia această telegramă, pu-. 
blicându-so_ în ziare, cari sunt oprite 
în Austria. În fine Dr. Zabora a discutat cu 
multă agerime chestiunea «dolus»-ului, 
indispenzabil la. comiterea unei crime. 
Dovedeşte în mod eclatant, că în cazurile 
pe cari îşi bazează. procurorul “acuza, 
nici vorbă nu poate fi de vre-o inton- 
țiune păgubitoare pentru. ordinoa pu- 
blică. 

După replica procurorului, duplica 
apărării şi un scurt. discurs al acuzatului 
7. Voronea, face. prezidentuil “Bendella 
obicinuitul resumat şi juraţii so retrag. 

Publicul aşteaptă cu' maro încor- 
dare. Consfătuirea, juraţilor a ţinut 5 
sferturi de ceas. În fine reapar şi boro- 
nul Al. Wasilko publică verc dictul : 
«La întrebarea primă : Este acuza-
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tul Ciprian Golembiowski zis şi Porum- 
bescu vinovat căz ete, au răspuns juraţii 
unanim cu: da,+dar cu eliminarea pasagiu- 
lui «enu numai reprobărei sale otc.»» 
pănă la sfârşit». 

Tot cu acoastă eliminare au res- 
puns juraţii unanim: da, şi la celelalte 
întrebări, toate identice, privitor la ceia- 
lalţi acuzaţi. 

Procurorul constată că răspunsul 
e fără înțeles, căci juraţii au eliminat 
întregul obiect al propoziţiunei intoroga- 
tive. 

Tribunalul se conzultă şi constatând 
că juraţii nu au răspuns la partea car- 
uivală a întrebării, îi învită să se re- 
tragă de nou, pentru a da respuns la 
întreaga întrebare. 

După un sfert de oră reapar ju- 
raţii şi baronul Al. Wasilko publică de. 
nou răspunsul uniform al juraţilor dat 
la toate cinei întrebările unanim: 

Hu! 

„__ Eră dejă târziu după miezul nopţii 
când s'a ridicat presidentul Bendellu ca 
pe baza verdictului juraţilor să declare 
în numele Majestății Sale Împăratului 
pe toţi cinci acuzaţii achitați. 

Cine poate descrie însufleţirea şi 
bucuria, care s'a înstăpânit în acel mo- 
ment în sală tribunalului, după înde- 
lungata şi obositoarea desbatere de 
trei zile a acestui proces, care a deve- 
nit senzaţional în analele nefericitei 
Bucovine?! - 

A



  

  

  

XI. 

După 11 săptămâni de închisoare 
preventivă, scapă Ciprian din mucega- 
iul temniței, Luni dimineaţa la 4 le- 
bruarie n. 1878, salutând libertatea cu 
cariera zdruncinată şi cu... coliva în 
piept. 

Indată ce se aflase la Viena, că ti- 
nerul atât de călduros recomandat de 
senatul universitar pentru stipendiu în 
scopul studierii muzicei bisericeşti orien- 
tale ... este acuzatul principal în pro- 
cesul de înaltă tradare al cârboroasei» 
s'a rennapoiat din partea ministeriului 
petiţiunea lui Ciprian Porumbescu, bine- 
înţeles, rezolvită în mod negativ. Nişte 
vorbe seci birocratice, serise pe dosul 
petiţiunei, au zdruncinat o carieră atât 
de mult promițătoare. | 

Ear în mucegaiul temuiţei s'a de- 
clarat greul morb, pentru care nu mai 
e leac: a început să tuşască şi să verse 
sânge. "Toate semnele arată, că Ciprian 
eră dejă din naştere predispus pentru 
acest morb greu, dar nu încape îndoială, 
că în umezeala mucegăită a temniţei şi-au 
găsit germenii ucigaşi cea mai potrivită 
hrană, scurtând astfel înainte de vreme . 
tinerele zile ale compozitorului nostru. 

Peste toate aceste, a mai perdut şi 
un an de studiu. Ce eră să facă ? S'a 
dus la Stupca, unde s'a recules după: 
cum s'a mai putut reculege, şi ca sănu 
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peardă vremea fără nici un rost, a 
ajutat tatălui seu la suplinirea învăţă- 
torului dela şcoala poporală de acolo, 
rămasă tocmai în-anul acesta fără în- 
văţător.!) 

Toamna apoi a venit la Cernăuţi 
înscriindu-se acum la facultatea filozo- 
fică, urmând mai ales studii de istorie. 
Luându-se în considerare studiile sale 
de teologie ca un an la filozolie, s'a 
înmatriculat la universitatea din Cer- 
năuţi ca ascultător de filozofie în cursul 
al doilea. Muzica l-a preocupat însă mai 
mult Qecât toate. A studiat şi lucrat 
cât i-au iertat puterile şi multe din com- 
poziţiile lui datează din timpul acesta. 
Morbul însă nu-i da pace... * . 

Vineri în 23 Mai st. n. 1879 serie în 
jurnalul:) seu de zi, între altele: 

«Sunt încă tot botnav, stă rău cu 
mine... mă cule de vreme, tuşese tare 
și pieptul mă doare. făcând în pat mă 
gândesc, că ce rău e de mine ... „Sunt 
bolnav — zilele acestea aş: coloevă — 
Sâmbătă m'aş duce acasă' de salii. 
Ştie Dumnezeu, când mă gândesc - la 
scumpa mea casă părintească, pare 

mă uşurez, mi-se face mai bine, uit. de 
“boală, de supărare şi de năcaz». 

lav Duminecă în 25 Mai st. n. scrie : 

«Sunt foarte slăbit ... am fost „la 
medicul. E] zicecă nu e aşă rău cu mine, 
dar cu cu toate aceste ştiu cum e cu 
mine. El îmi prescrie pravuri şi 10 sti- 

-cle de Sczaronice (apă). -. . Poato. mi-se 
“ face mai bine acum. Nu mi-o frică de 
moarte, dar mă tem de murit Și totuşi 

» Petrescu. €., nr. 127, _ 

„2 Fragmentul 2, Maiu — s Octombre 
1879, pus mie la dispoziţie prin bunăvoința dlui 

-G. Morariu, care pregătește o biografie alui 
0. Porumbescu.
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maşi muri bucuros chiar acum, Am pu- 
țină voie şi bucurie de viaţă, dar dacă 
devin ţapăn şi rece şi voiu îi coborit 
în pământul umed, nu voiu mai ave: 
nici o plăcere: .,. 

Presimţiri vage, nemulțumiri şi 
dragostea lui nefericită îl muncesc greu. 
Singura mângăere o găseşte în reîn- 
vierea naturei din jurul seu,. care îi 
alină întru câtva. şi morbul, aşă că în 
vacanţă îl vedem gustând plăcerile 
vieţii cu uşorătatea omului, care caută 
să prindă ficcare moment şi să-l ex- 

- ploateze, încât nu odată resimţim din 
filele, cari cuprind însemnările vieţii lui, 
asprele dojene ale tatălui, care nu eră 
învoit cu modul de trai al lui Ciprian. 

Mult contribue la acest trai şi felul 
vieţii dela ţară, mai ales vara, în Bu- 
covina. Când e «hram» (în Bănat: rugă 
aici, când altă petrecere, când vin oas- 
peţi, când se duce de oaspe, așă că 
chefurile se ţin lanţ. Ă 

Intre „poziţia socială a preotului 
din Bucovina și cel dela noi :este o 
deosebire enormă. Preotul din Buco- 
vina, salariat fiind ca ori-ce alt func- . 
ționar public, s'a cam depărtat de po- 
por şi trăeşte în solidaritate. socială cu 

“oamenii de seama sa, fără deosebire “ 
"de naţionalitate şi confesiune, ear mo- 
diul social e cultura germană cu oare- 
cari nuanţe polone, amăsurat caracte- 
rului marelui aparat: birocratic, care se 
întinde ca o țesătură de păiangen asu- 
pra întregei vieţi bucovinene, încât e 

„de tot anevoios, dacă nu chiar impo- 
sibil, a te subtrage şi a sta la o parte. 
Cu ocazia «hramului» unei .. biserici 
orientale, vin de oaspeţi la preotul or- 
todox toţi funcţionarii străini din jur,. 
„dimpreună cu preoţi de alte confesiuni. 
Tot aşă şi preoţii ortodoxi merg de
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oaspeţi la preoţii de alte confesiuni. 
Ear petrecerea din casa preotului e cu 
totul deosebită — ca să nu zicem 
străină — de cea a poporului. Preotul 
asistă, cu oaspeţii sei, ca privitori la 
jocul poporului, apoi se retrag la casa 
parohială, unde urmează în cele mai 
multe cazuri, «more patrio», nişte 
chefuri straşnice, cari uneori ţin chiar 
mai mult de o zi și o noapte. 

Însemnările lui Ciprian din aceste 
vacanțe (1879) constituo un document 
interesant pentru acest fel de viaţă 
prea uşoratică. Aşă îl vedem la 20 Au- 
gust pe parohul dela Stupea alăturea 
cu păstorul cvangelic dela Ilişeşti 
oaspeţi la hramul bisericei catolice din 
colonia de Ciangăi J6zseffalva, unde a 
ţinut un călugăr franciscan predica în 
limba maghiară. A fost o petrecere ne- 
succeasă, asupra căreia mai revine Ci- 
prian în decursul însemnărilor sale de 
o adorabilă sinceritate şi intimitate. 

Ochiul ager al bătrânului Iraclie a 
văzut că acest traiu nu e priincios 
pentru Ciprian şi a căutat să-l scoată 
din acest mediu cu ori-ce preţ. S'a 
hotărit să-l trimită la Vioua, ca să 
continue acolo studiile la facultatea fi- 
lozofică, în care scop a încercat să ob- 
țină vre-un stipendiu. pentru Ciprian, 
dar fără rezultat. Încordându-şi pute- 
rile la extrem, l-a trimis pe Ciprian, 
cu toate acestea,la Viena, sprijinindu-l 

“din al seu, cum a putut. Ciprian, care 
prevedeă mizeria în care va ajunge, 
s'a cam -iîmpotrivit, —:a ajuns chiar în 
conflict cu tatăl seu, care vedeă mai 

" departe, — dar în fine totuşi s'a împăcat 
cu ideea și la 8 Octombre s'a gătat de 
drum spre Viena, unde s'a înscris la 
facultatea filozofică, (anul şcolar 1879/ 
80) pe cursul al treilea.
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| Petrecerea la Viena a avut o în- 
fluenţă bună asupra lui Ciprian. Şi-a 
văzut de studii, a «coloevat> şi tot 
odată. a urmat cursuri ca ascultător 
extraordinar la Conservator, unde a 
dat. examen cu sucees3) din carmonie»,. 
scompoziţiune», «violină» şi «contrabas». 

Pună înfluință a avut asupra lui 
Ciprian şi societatea tinerilor români 
din Viena de po acele vremuri, aso- 
ciându-se în deosebi cu Ardelenii, din- 
tre cari s'a împrietinit mai ales cu 
Andreiu Bârsan, actualul profesor din : 
Braşov şi membru al «Academiei ro- 
mâne». Tinerii noştri mai selecţi, cari 
studiau po acele -vremuri la Viena, 
crau însuflețiţi de nobila ambiţiune a 
se pregăti ca fii folositori neamului, 
înrolându-se îndeosebi pe teren literar, 
cultural şi ştienţilie sub flamura por- 
nită de «Junimea» dela Iaşi cu «Con- 
vorbirile Literare», având de scop aşe- 
zarea culturei noastre naţionale pe. 
bazele largi poporale, din care cauză- 
combăteau cu vehemenţă. tendenţele 
vechei şeoale ardeleneşti, care s'a prea 
înstrăinat ca limbă şi cultură de popor. 
Pe când tinerii noştri dela celelalte 
universităţi erau mai conservatori, pănă 
atunci cei dela Viena primiseră cu 
braţele” deschise curentul venit dela 

„Iaşi. Curentul acesta asanator a avut 
o excelentă influenţă asupra desvoltă- 
rei lui Ciprian Porumbescu, care în 
urma educaţiei sale muzicale de pănă 
aici, eră cu sufletul legat de produsele 
poporului. Direcţia, co a urmat-o pănă 
acum mai mult inconştient, a început 
să devină tot mai conştientă, pănă s'a: 
cristalizat ca program al vieţii şi lu- 
crării sale. 
    

:) Petreseu 1. e. nr. 128, 

.
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În “cele materiale a dus-o însă 
greu de tot. A luptat cu multe lipsuri 
şi nevoi. Ajutoarele ce i-le trimeteau 
tatăl-scu şi alţi binevoitori din Buco- 
vina, nu-i ajungeau ca să fie scutit de 
grijile existenţei de pe o zi pe alta. 
Cu toate aceste a lucrat foarte mult. 
A scos volumaşul de «Cântece studențești», 
parte originale, parte prelucrări, care 
şi astăzi o în mânile studenţilor noştri 
ca cea mai bogată colecţie de cântece 
pentru întruniri sociale. A scris şi nu- 
meroaso alte piese, cari au remas în 
manuscris. 

Noul Metropolit al Bucovinei Dr. Sil-.. 
vestru Morariu-Andrevici (1880—1895), 

_marele protector al curentului naţional 
românesc în Bucovina, a arătat deose- 
bit interes faţă de tinerul nostru şi a 
făcut tot ce a putut ca Ciprian -— deşi 
eră scris în «cartea neagră» — să ob- 
țină un stipendiu din fondul religionar 
gr. or. pentru anul următor şcolar 
1880/81, căci din mijloacele tatălui-seu 
eră cu neputinţă să termine studiile 

„ filozofice începute. Cu mare greu a 
putut stoarce însufleţitul Metropolit un 
stipendiu de 300 îl. şi numai pentru 
un an pe scama lui Ciprian Porumbescu. 
Vorba Neamţului: Prea mult pentru a 
muri, dar prea puţin pentru a trăi. 
Bătrânul Iraclie dela Stupea a trebuit 
şi mai departe să asude din greu, să 
bată căile în stânga şi dreapta, pentru 
a-i face cu putinţă fiului seu continua- 
rea şi terminarea studiilor la Viena. 
Enorme jertfe, pe cari soartea crudelă 
i-le-a resplătit cu distrugerea speran- 
elor ce le-a legat de viitorul fiului seu. 

îndemnat de Metropolitul, s'a. de- 
dicat Ciprian în anul ultim în deosebi 

_studiului cântărei bisericeşti. A urmat 
_cursul la profesorul de conservator 

>
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„Dr. Krenn, care eră organistul curţii 
împărăteşti. Potrescu ne spuneti), că 
Ciprian luă parte la toate concertele 
bisericești mai însemnate de peste an 
din Viena, conducând în prezenţa pro- 
fesorului seu şi corul din biserica sf. 
Mihail din Viena. 

Cu certificate frumoase dela pro- 
fesorii Krenn și Sehlâsser, a terminat 
Ciprian în primăvara anului 1881 stu- 
diile sale la Viena. A luat absolutorul 
dela universitate. Fiind concentrată 
ailenţiunea sa asupra muzicei, n'a mai 
dat examenul do stat de prufesură, 
mai ales că nu prea aveă prospecte a 
găsi în patria sa. mai restrânsă un 
post amăsurat aplicărilor şi cvalifica- 

.ţiunei sale. 

Colegii sei dela universitate îi atra- 
„ seră dejă luarea aminte asupra postu- 

lui de profesor de muzică la gimnaziul 
mare românesc din Braşov, care eră 
dejă de ani de zile vacant şi suplinit 
prin un străin. Ciprian Porumbescu 
s'a prezentat la concurs şi Eforia şcoa- 
lelor gr. or. române din Braşov îl alese 
profesor de cânt şi muzică, cu înce- 
pere “dela anul școlar 1881/82. 

__ Venit la Braşov în societatea lui 
Andreiu Bârsan, care în 'aceluş un îşi 
începi cariera profesorală, a fost Ciprian 
Porumbescu primit.eu braţele deschise 
de Braşoveni, în mijlocul cărora so 
aflau dejă trei Bucovineni ca profesori 

”(llasievici, Nastasi şi Chelar). După ce 
şi-a ocupat catedra de profesor, a fost 
îndată angajat şi ca divigent la corul 

_bisericese dela st. Nicolae din Scheii- 
Braşovului. . 

*) Petrescu 1. e. nir.: 129.
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eren bogat de activitate şi mediu 
potrivit. Cu. însufleţirea omului ajuns 
la largul seu, s'a pus Ciprian pe lucru 
şi în scurt timp a dat rod bogat. A 
înjghebat un cor bisericesc, cu care 
dejă după puţine săptămâni a putut 
cântă cântările bisericeşti spre mulţu- 
mirea tuturor în biserică. A făcut pro-. 
grese remarcabile cu studenţii şi i cău- 
tat să satisfacă -chiar şi cele mai 
exagerate aşteptări, legate de venirea 
lui la Braşov. A devenit favoritul so- 
cietății române braşovene. 

Aici a scris opereta <Craiu nou», * 
luând-de bază drăgâălaşul vodevil al 
lui Alexandri. Încă nu eră gata ope- 
reta şi işi alcătuise dejă o societate 
de diletanți pentru reprezentarea cei. 
Un vechiu dor al societăţei române 
braşovene se împlinise, când în numerii 

7 

23 şi 25 ai «Gazetei Transilvaniei» din, 
24 şi 28 lebruarie v. 1882, apără ur- 
-mătoarea ştire: ă 

«Teatru român în Brușvv. O 
societate de diletanţi va reprezentă în 
97 şi 28 Februarie st. v. în sala cea 
mare a gimnaziului român de aici ope- 
reta <Cruiu nou de V. Alexandri, mu- 
zică de C. Porumbescu. Preţurile : Fauteuil 
1 fl., loc numerizut parterre 70 cr. ete. 
Venitul este destinat pentru scopuri 
filantropico naţionale. | 
. Arangeoriie. 

7
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„e Diletanţii» lui Ciprian Porumbescu, 
cu cari a studiat opereta «Craiu nous, 
au fost unul ca unul, membri distinşi 
ai societăţii române din Braşov. Soli- 
stele un “fost d-na Carolina Lengher, 
soţia d-lui advocat Ioan Lengher şi 
d-şoara Cornelia Roman, fiica căpita- 
nului Roman, soliştii eruu profesorii 
Andreiu  Rârsan, -Vasile Voina, G. 
Strâmbu şi învățătorul Zosim Butnariu, 
căruia pănă astăzi îi zic Braşovenii 
«Moş Corbu», după rolul ce l-a avut 
în această piesă. Regisor a fost Ioan. 
B. Popp, unul din cei mai fruntaşi co- 
mersanţi români ai Brişovului de atunci, 
iar sufleur dl prof. Pandeli Dima.  - 

In viaţa Românilor braşoveni a 
fost opereta aceasta - un exenimeut . în 
stricta accepţie a. cuvântului. Dovadă, 
că s'a dat de trei ori după olaltă şi 
în vara anului următor, când a fost 
adunirea «Asociaţiunei> la Braşov, a 
patra oară. Fiecare reprezentaţie în- 
semnă un succes deosebit. Deşi dejă 
la a patra -veprezentaţie nu mai eră 
compozitorul în- viaţă, a pornit opereta. 
în ealea-i triumfală, cucerind toate cen-. 
tvele noustre iubitoare de muzică -na- 
ționulă, — s'a dat aici în Bănat la 
Oraviţa, la Lugoj, Biserica albă ş. e. 
|. —, pretutindeni cu succese, despre 
cari se mai vorbește şi astăzi.
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Prima receuziune românească, cea 
a «Gazetei Transilvaniei», după pri- 
mele. două reprezentaţiuni, a fost ceva 
mai precaută. Eră lucru prea nou, prea 
covârşitor, decât să depăşească <Ga- 
zeta» rezerva-i cumpănită, la care a 
ținut, pentru a nu se lăsă răpită de 
flacările însufleţirei, cari serbătoriau 
pe. Ciprian Porumbescu, ca inaugura- 
torul unei noui vieţi muzicale la noi. 

Eră prima operetă românească. 
Genul muzical e străin de noi şi "îşi 
aveă dejă pe acea vreme stilul bine 
definit. In cadrele operetei erau. de ri- 
goare duete, terzeto, cvartete, valsuri, 
romanțe ete. Porumbescu deşi a ţinut 
la stilul acceptat în lumea muzicală, a 
turnat o bogăţie de motive şi melodii 
româneşti în cadrele date gata prin 
vodovilul lui Alexandri. Pe cei mai 
neîncrezători i-a atins însă ciudat să 
vadă valsuri şi romanțe în piese, cari 
ar trebui să reoglindeze- — după pă- 
rerea lor — întocmai viaţa neaoşă.- ro- 
mânească. Chestie, asupra căreia se 
poate discută şi astăzi încă. Meritul 
lui Ciprian Porumbescu este însă toc- 
mai că s'a ţinut de stilul operetei, ac- 
ceptat în toată lumea, dându-i conţinut 
neaoş românesc. Poate că în viitor va 
luă desvoltarea operetei la noi altă di- 
recţie, dar pănă acum este fără -îndo- 
ială lucrarea lui Ciprian Porumbescu 
cel mai succes produs muzical de felul 

-- acesta. . 
- «Gazeta Transilvaniei» nu şi-a pu- 
tut însă suprimă nedumerile sale, cari 
în mod firesc l-au atins :cam neplăcut 
“pe compozitorul nostru, dovadă scurta | 
“dar encrgica întimpinare ce a adresat 
redactorului. a i 

Fiind aceste de interes public, re- 
„= produce aici întocmai recenziunea apă-.
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rută în nr. 27 al «Gaz. Trans» din 
5/17 Martie 1882: 

«Teatru român în Braşov. 

Craiu. nou! Craiu nou! Craiu nou! 
La noi bine ai venit... 

Suntem siguri, că mulţi vor fi aş- 
teptat.cu nerăbdare să vadă ce critică 
vom face reprezentaţiunei de Sâmbătă 
şi Duminecă a operetei «Craiu nou» 
(lună nouă) scrisă de V. Alexandri, 
pentru caro a compus muzica dl 
Ciprian Porumbestu, profesor de mu-. 
zică la gimnaziul român de aici. Am 
azistat la amândouă reprezentaţiunile, 
dar trebuo să mărturisim, că puţine 
momente am putut dedică criticei, căci 
voiam să gustăm deplin bucuria, ce 
simţiam la aspectul frumoaselor Ro- 
mâncuţe, cari cântau şi jucau cu atâta 
graţie, de-ţi rideă inima în piept. . 

Dacă ne-a trebuit o dovadă pentru 
aceea, că, cu toate neajunsurile timpu- 
lui, societatea noastră română din 
Brașov a progresat mult, apoi această 
dovadă ne-au dat-o pe deplin cele: 
două _reprezentaţiuni din săptămâna 
trecută. Di - 

«Cel ce cutează, câştigă», zice pro- 
verbul nemţesc şi d-l Porumbescu -a 
experiat adevărul lui prin efectul cel 
bun, ce l-a produs compoziţiunea sa 
asupra publicului român de aici şi 
chiar asupra străinilor. 

Am zis: a cutezat, pentrucă prima 
încercare a unui componist este întot- 
deauna cutezată. D-l Porumbescu po- 
sede fără: îndoială: un talent mult pro- 
miţător şi o fecunditate mare în com- 
poziţiune, i 

Muzica, ce a compus-o pentru 
sCraiu - nou», e vie, foarte plăcută și 

N



ne dovedește, că a studiat cu multă 
diliginţă operele compozitorilor moderni: 
Offenbach, Gene, Strausz, Supp6, 
Lecocq ş. a. | 

Corurile sunt prea frumoase şi 
pline de efect; o impresiune plăcută . 
fac şi solurile şi duetele melodioase 
ale” operetei, dar afară de cântecele 
naţionale intercalate, puţine părţi sunt 
de originalitatea, ce am trebui să o 
întimpinăm la o operetă poporală ro- 
mână. Cântecul Dochiţei dela începutul 
actului conţine spre exemplu frumoase 
motive româneşti, dar şi acest cântec 
pierde mult efectul lui prin pauzele 
prea mari, co se fac între versuri. De 
altă parte valsul cântat de Dochiţa şi 
Ispravnicul nu se -potriveşte nici de 
cum, nici cu caracterul 'Dochiţei, nici 
cu acela al întregei operete a lui Ale- 
Xandri. E 

Dar nu trebue să uităm, că este 
prima încercare a d-lui Porumbeseu și 
atât muzica, cât şi înscenarea şi exc- 
cutarea operetei, a surprins şi a mul- 
ţumit pe “toţi, ceeace au documentat 
desele, uplauze secerate. 

La fcumosul succes al novităţii a 
contribuit mult' entuziasmul, .cu care 

“au cântat şi jucat damele şi domnii 
executanţi. Doamna: Carolina Lengher 
(Dochiţa) are o înfăţişare foarte plă-. 
cută pe scenă şi cântă şi joacă prea 
frumos. D-şoara Cornelia Roman (Anica) 
este simpatică şi eraţioasă în cântecele 
ei, d- Andreiu Bărsan face pe isprav- 
nicul minunat şi şi-a studiat rolul cu 
multă pricepere. D-l 4. Butnariu joacă 
foarte bine şi cu multă siguranţă pe 
Moş Corbu” şi mişcă pe auditorii cu. 
vocea” lui plăcută. D-l V. Poina (Bujor) 
este un impozant şi flexibil căpitan de 
gendarmi, iar d-l G. Strâmbu (Leonaș)
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cântă binişor. Pentru buna executare 
a corurilor, felicităm cu deosebire pe 
fr umoasele cariste, cari ca şi coriştii, 
au fost îmbrăcate toate în costum na- 
țional. _ 

In fine uu putem să nu facem 
menţiune cu mulţumire de multa si- 
linţă, ce şi-a dat-o şi de dibăcia, cea 
dovedit-o și cu această oeaziune a-l 
Ioan B. Popp ca regisor, precum şi 

„la aranjarea scenei ş. a." D-Sa a încu- 
'ajat mult pe actorii-diletanţi şi a con- 
tribuit a asigură astfel succesul seriil)> | 

Ciprian a simţit unde bate recen- . 
ziunea precaulă şi n'a putut-o lăsă - 

“fără răspuns, mai ales că aluzia la 
Offenbach ete. îl cam supără, dupăce 
eră conştient de direcţia, în care ua lu- 
erat. N'are deci să ne mire, dacă-l ve- 
dem pe Porumbescu prinzând condeiul 
ca să-şi apere lucrarea „şi direcţia lu-. 
crărei. 

În nr. 31 din Duminecă 14/26 Mar- 
tie 1882 al «Crazetei Transilvaniei» â 
apărut următoarea declaraţie a lui Po- 
rumbescu : 

«Prea stimate d-le Redactor! 
Vă rog binevoiţi şi daţi loe urmă- 

toarelor rânduri în coloanele preţuitu- 
lui d-voastră ziar, primind totodată 
expresia distinsei şi profundei mele 
stime şi consideraţiuni. 

În nr. 27 din 5 Martie a. ec. al pre- 
țuitului d-voastră ziar se află o recen- 
Ziune. asupru operetei molo «<Craiu 
noti>, în care între altele se zice, că 
muzica acestei operete dovedeşte, că 
aş fi studiat en multă dilioinţă operele 
compozitorilor moderni : Offenbach, Ge- 
nce, Supp6 şa. 

1) pGaz. Trans» Nr 97 din 1882,
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Spre rectificarea aserţiunei acesteia 
îmi permit a declară la locul acesta, că 
cu din toată literatura muzicei mo-- 
derne: chiar componiştii aceştia îi cu- 
nose mai puţin şi pici când nu mii 
-am făcut ca obiect de studiu, neocu- 
pându-mă mai de loc cu dânșii. 

Şi dacă este:vorba de vre-un com- 
ponist, care l-am studiat şi-l studiez şi 
acum încă cu multă diliginţă, atunci 
imi permit a spune, că componistul 
ucesta e însuși poporul nostri 
ronin, care stă peste Offenbach, Ge- 
ne, Suppe etc. 

Cu privire la celelalte obiecţiuni 
din menţionata recenziune, eu nu mă 
exprim mai departe, ci las să vorbia- 
scă opul meu şi toţi aceia, cari au azi- 
stat la reprezentaţiune şi ştiu să-l 
axeze după adevărata lui valoare. 

Braşov în 8 Martie 1882. 

C. G. Porumbescu 
profesor de muzică», 

Peste reflexiile redacţionale, cu cari 
a însoţit «G. Trans.» publicarea acestei 
declaraţii trecem, căci nu mai au actu- 
alitate. 

De interes este însă o scrisoare?) 
a lui Ciprian Porumbescu, cătră tatăl- 
seu, scrisă sub impresia succesului pri- 
melor două reprezentaţiuni. Eată ce 
scrie, după ce felicită pe tatăl seu la ziua 
numelui şi face reflexii la unele afaceri 
familiare : 

«Nu ştiu, poate că în abundanţa 
fericirei mele, de pe înălţimea mulţu- 
mirei şi a bucuriei mele nespuse, în 
care mă aflu eu de prezent, răsfăţat 

2) Pusă la dispoziţia mea de dl Dr. G. 
Dobrin, care a primit-o dela sora mult regre- 

. tatului nostru compozitor. -
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fiind, aşă zicând, de soarte şi de oameni 
poate în momentele aceste splendide şi 
Jucii nu “pot cu să consider cu acea 
deplinătate şi seriozitate grijile al- 
tora. .. Eu devin copilăros, no- 
rocul adese îl face pe om de-și pierde 
mintea. Îmi aduc aminte că într'o seară 
de vară, mergeam cu cu D-ta, cu caii 
lui Alexandru Botuşan la Borla şi pe 
drum spre Comăneşti se ivise. vorba 
despre mine, despre viitorul meu şi 
între altele spuneaţi, că se sfârșesc teo- 
logia şi po urmă o să so vază ce va mai 
fi. Ear eu în juna-mi extază mă cuge- 
tam numai la muzică şi vă spuneam 
că dorinţa mes cea mai ferbinte este de 
a putea compune odată o operetă şi să 
mă văd oarecând în mijlocul orhestrei 
inaintea scenei dirigând». „Ce mi-ai. 
“ăspuns D-ta nu mai ştiu, ştiu însă că 
la "Ţurcan am mâncat colțunaşi de cari 
făcuseră prea puţini şi nu ajunseră 
pentru toţi şi am beut must. 

«Şi astăzi, — astăzi am ajuus să-mi 
văz dorinţa împlinită, mi-am văzut vi- 
sul cu ochii, am avut aplauzele frene- 
tice pentru opul meu, am auzit che- 
mând sute de voci, pline de entuziazm 
și căldură numele meu, m'am văzut ri- - 
dicat, lăudat, măgulit, laureat. Ce să 
“mai zic, ce să mai aştept dela viaţa mea, 
dela viitorul meu? Puteam să am şi 
să mă aştept la o răsplată a studiilor 
şi ostenelelor mele pănă acum, mai mare 
decât cum am afiat-o acuma? Numele 
meu oste întemeiat, viitorul meu: îmi 
luce cu culorile cele mai vii înaintea 
ochilor, mi-am câştigat simpatiile ace- 
lor oameni, cu cari am să trăesc îm- 
preună. Şi poate să fie un câştig mai 
prețuit, mai îmbucurător decât acesta ?, 

«În prima sară după reprezentaţiei 
când mă suisem pe scenă spre a mulţum
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publicului, încunjurat fiind de fetiţele 
şi ficiori, cari strigau necontenit «Po- 
vumbeseu !2 îmbătat de vuetul din par- 
tea publicului şi căzând cortina, îm- 
brăţişat fiind din toate părţile de fete 
şi flăcăi, cari în momentul ucesta îşi 

uitaseră chiar marginile etichetei şi a 
bunei cuviinţe, săvutându-mi chiar și 

“mânile, aceste momente, când toţi cu 
lacrimi în ochi, care de care se între- 
ceă să-mi strângă mai tare mâna şi eu 
stam între dânşii, fără de a îi în sture 
a puteă zice barem un cuvânt, curgân- 

„du-mi lacrimele de bucurie peste faţă, 
aceste momente vor remâneă neşterse 

în viața mea. Publicul eră nebun şi 
aploudă de credeam că nu mai stârşeşte» 

| Duminecă în 14/96 Martie s'a dat 
apoi pentru u treiu oară opereta. De 
astă dată s'a intercalut între actul prim 
şi al.doilea «Doina Jianului», pe care. 
a cântat-o Dochiţa (d-na Lengher), car 
oi hestra a cântat, tot sub diriginţa lui 
rorumbescu, ceu mii nouă compoziţie 
a lui, «Ilora Drașorului», dedicată publi- 
«alui român din Braşov, în semn de 
1 “cunoştinţă pentru însufleţirea şi dra- 
-gostea cu care i-a primit opereta. 

Opereta «<Craiu nou» ne-a deschis . 
perspectiva uvei noui direcţiuni în viaţa 
noastră muzicală artistică. 

«Suntem un popor în renaştere şi 
lupta pentru afirmarea dreptului no- 
stru de a fi, ne absorbe: puterile, încât 
nu ne-am putut validită complet pe 
toate terenele ustfel, precum reclamă 
aspiraţiunile noaztre şi j recum ne-ar 
ajunge puterile, dacă am îi “părtaşi de 
liniștea neapărat de trebuinţă peutru. 
desvoltarea normală a unui popor. Alui 
ules pe terenul muzicei zac încă bo- 
găţii imense ascunse în poporul nostru,
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cari aşteaptă cu nerăbdare explora- 
torul dibaci şi predestinat, să înnalţe 
la apogeu arta muzicei naţionale ro 
mâneşti. 

«Dar şi începători, cum suntem 
putem travesti cuvintele lui Eminescu: 
«bogaţi în sărăcia noastră» suntem 
mândri pe totul ce avem, căci aceasta 
este complectamente al nostru. Rupt 
din viaţa popo.ului nostru este - vode- 
vilul lui Alexandri și ruptă din sufle- 
tul Românului este muzică lui Porum- 
bescu, Mai rar s'au acoperit atât de 
complet doi antişti, ca: Alexandri Ş 
Porumbescu în «<Craiu nous. 

«N'uvem aici de a face cu un li- 
bret insipid ca'n aşă zisele operete mo- 
derne, nici cu banalele clişee ale com- 
poziţiunei muzicei acestora, ci întregul 
atât ca text, cât şi ca muzică, este 

„Viaţă din viaţa poporului Şi spirit din 
spiritul Românului. Se poate, că în 
„artă vom face „rogrese, că şi din şirele 
noustre “vor eşi sânii în ale muzicei, 
cum am dat dejă pe alte terehe, dar 
mai românească, mai -adevăraţ naţio- 
nală, mai sinceră nu va fi nici când 
arta româncască muzicală şi dramatică, 
decât cum o aflăm în modestul text şi 
simpla muzică -a lui «Craiu nous. 

- «Cu «nioşia cu care salută codrul 
„re'ntoarcerea dulcei primăveri suntem. - în drept şi noi a salută pe «Craiu'nou»,: : care este al nostru din ale noastre, „care tot asilel nu se poate nici măcar 
gândi fără noi, precum nu se poate 
imagină primăvara fară dornicul codru 
cu şopotul lin de isvor şi recoarea-i de 
voinici adumbritoare,» 3) |   

) Din recenzia mea publicată sub. pseudo- nimul «b--a—z+ în nr-ul 267 al. «Patriei: din Cernăuţi. 1899. .



  

XIII. 

La 8/20 Septembrie (sfânta Mărie 
mică) 1882, a fost mare serbare la 
Chizătău, fruntaşa comună rurală bănă- 

ţeană între Lugoj şi Timişoara. Corul 

de plugari!), cel mai vechiu cor vocal 

românesc de ţărani nu numai din Bă- 
nat, ci din tot cuprinsul Românismului, 

serbă iubileul de 25 ani. Din acest in- 
cident sa aranjat primul concurs de coruri 
românești. 

S'au făcut mari pregătiri pentru 
serbareă acestui eveniment în viaţa 

noastră tineră muzicală. S'au lansat” 

învitări şi apeluri călduroase. S'au în- 

vitat corurile de plugari din jur să 

participe la-concurs. S'au învitat toate 

societăţile corale româneşti să trimită 
delegaţiuni, precum şi corurile nero- . 
mâneşti din ăretul -acesta, cu cari tră- 

iam pe acele vremuri în termeni mai 
buni decât astăzi. | E 

O 'învitare a sosit. şi la Braşov. 
D-l Ioan Lengher, care eră pe atunci 
president al Reuniunei române de gim- 
nastică şi de cântări din Braşov, a 

convocat o şedinţă de comitet-pe 3 

Septembrie, la care luându-se act de - 

învitarea primită, s'a decis ca Reuniu- 

“nea braşoveană să fie reprezentată la 

acest -iubileu prin d-l advocat Ioan 

1) A se vedeă «Istoricul corului vocal al 
-plugarilor din Chizătău». Budapesta. «Poporul 
român», 1904. 
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Lengher, presidentul Reuniunei, şi prin 
Ciprian Porumbescu, al doilea condu- 
câtor?) al corului, care a profitat de 
acest bun prilej pentru a cunoaşte ve- 
stitele părţi bănăţene, mai ales că avea 
un bun mentor în d-l Lengher, caro e 
bănăţean de origino. 

Delegaţia braşoveană a venit la 
Lugoj, unde a fost primită cu braţele 
deschise de entuziaştii Lugojeni, în 
fruntea cărora eră d-l Coriolan Bredi- 
ceanu, president pe acele vremuri la 
Reuniunea de cântări din Lugoj, care 
a contribuit în mod esenţial la reuşita 
serbărilor iubilare din Chizătău. Dim- 
preună cu Lugojenii a plecat delegaţia 
braşoveană în dimineaţa serbărei la 
Chizătău, unde li-s'a aranjat o primire 
strălucită între sunet de clopot şi bu- 
buit de treascuri. 

Serbarea s'a început, după vechia 
datină românească, cu slujba în sfânta 
biserică, unde a oficiat asesorul consi- 
storial Augustin Hamsea din Arad cu 
numeroasă azistenţă. Cântările biseri- 
ceşti le-a cântat corul nostru. din Lu- 
&oj, condus. de măestrul „Iosif Czeghka. 
După serviciul divin:a urmat o confe- 
renţă a corurilor, la cari s'a constituiţ 
juriul, în care a fost: ales şi Ciprian 
Porumbescu. 

Înainte de a se începe. concursul 
corurilor, s'au făcut saluturile delega- 
țiunilor, venite din toate părţile. Din 
partea Reuniunei noastre din Caran- 
sebeş au venit directorul St. Velovan, 
presidentul  Reuniunei, şi regretatul 
nostru compozitor Nicolae Popovici, 

2) Prim-conducător eră încă Neamţul ba- 
„Yarez Hermann Geyirig, care suplinise şi la 
gimnaziu înaintea lui Ciprian Porumbescu ca- 
tedra de cânt. și muzică. -
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pe atunci profesor de “muzică la insti- 
tutul teol.-ped., din purtea societăţii. 
filarmonice din Timişoara venise di- 
rectorul K. Kârrâsz, care. a compus şi 
piese româneşti. Delegaţiuni a mai tri- 
mis societatea germană de cânt din 
Lugoj, Casina română din Lugoj, Ro- 
mânii din Arad ete. etc. Tot cu ocazia 
aceasta s'au cetit numeroase scrisori 
şi dopeşi de felicitare, trimise la iubi- 
leu. 'Terminându-se această : parte a 
serbărei, s'a trecut la concursul coru- 
rilor, la care au luat parte unsprezece 
coruri de plugari şi anume: 1. Corul 
din Belinţ, condus de plugarul Costa 
Micu. 2. Corul din Cebza, condus de 
preotul A. Bugariu. 3. Corul din Gruin, 
condus de învățătorul T. Bratescu. 4. 
Corul din-Budinţ, condus de învăţăto- 

-vrul P. Aga. 5. Corul din Ietar, condus 
de plugarul C. Popovici. 6. Corul din 
Coşteiul mare, condus de învățătorul 

"G, Secoşan. 7. Corul din Herendeşti, 
condus “de plugarul P. Mărginean. 8. 
Corul din Puniova, condus de un Neamţ. 
9. Corul din Satu-mie, condus de învă- 
ţătorul Z. Lugojan. 10. Corul din. Şem- 
lac, condus de învățătorul I. Roza şi 
11. Corul din Silha, condus de pluga- 
rul ]. Stoicănescu. Ca încheere apoi 

“au cântat toate corurile la olaltă, dim- 
preună cu corul din Lugoj și Chizătău 
« Deşteaptă-te Române». 

A “fost un moment 'de supremă 
elevare sufletească, când la strofa: 

«Acum ori nici odată 
Croeşte-ţi altă 'soarte» etc. 

s'a ridicat întregul publice în picioare, 
aclamând cu frenesie. | 

Datoria juriului a fost anevoioasă, 
-dar s'a găsit o soluţie fericită. 'Poate. 
unsprezece corurile au obţinut premii.
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Evă cu neputinţă să laşi vre-un cor 
neproemiat, când toate corurilo erau al- 
cătuite din ţerani, cari ziua brăzdau 
pământul cu plugul, iar seara ţineau 
repetiţii de cântări. Primul premiu l-a 
obţinut corul dela Coșteiul-maro, al 
doilea cel din Silha şi aşă mai de- 
parte). - 

Când aduse d-l Dr, Iosif Gall, pre- 
sidentul juriului, la cunoştinţa publi- 
cului acest rezultat, a fost primit cu 
aplauze generale. Seara apoi au re- 

„ prezentat coriştii dela Chizătău piesa 
«Nunta ţărănească> cu succes extra- 
ordinar. 

Cecace a văzut Ciprian Porumbescu 
aici, a fost pentru cl o lume nouă, ne- 
cunoscută pănă acum, care l-a impre- 
sionat adânc. «Nu se putei îndestul 
miră — îmi scrie d-l I. Lengher — 
când vedeă corurile săteneşti conduse 
ici de preot, colea de învăţători, ba în 
mai multe cazuri do câte un .sătean. 
Nu s'a putut stăpâni de admirare şi ” 
pe unii din aceşti ţărani i-a chomat 
într'o cameră separată și i-a examinat 
acolo... Peste tot, ziccă,'că lumea cân- 
tăreaţă dela Chizătău e pentru el o 
experienţă, care nu are cu ce 0 ase- 
mMănă,..2 

Experiențele dela Chizătău au copt 
planuri mari în sufletul de artist al lui 
Porumbescu. <Problema lui în viitor 
eră — scrie Petrescu') — a se pune în 
înţelegere cu toţi compozitorii români 
mai de renume, ca să se sfătue împre- 
ună: cum să pună o bază naturală muzicei 
nousire naţionale, care bază esto în pori- 

% A-se vedea darea de seamă a d-lui P. 
Rotariu, membru al juriului, în nr, 73 al «Lu-. 
minătorului» din Timişoara, 1882. 

IE _=4) Petrescu |. c. nr, 198. 

= o ZU
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col a fi alterată prin diferite înriurinţe 
străine.» 

Concepții. mari, planuri demne ca 
cele mai bune forţe ale noastre: să se 
ralieze pentru întruparea lor. Dar 
Ciprian Porumbescu n'a mai ajuns 
să-şi pună planurile în lucrare. 

Clima aspră dela Braşov, precum 
“şi munca încordată, l-au doborit. In 
curând, dupăce s'a renapoiat dela Chi- 
zătău, au început prietinii lui din Bra- 
şov să vadă, că starea sănătăţii lui 
Ciprian Porumbescu este fourte îngri- 
jitoare. Medicul Dr. Neagoo, . care cu- 
noscuse natura morbului şi. ţinea mult 
la compozitorul nostru, inzistă din .res- 
puteri ca Porumbescu să nu remână 
pesto iarnă în. Braşov, ci să caute o 
climă mai caldă, căci în Braşov nu 
mai e scăpare pentru el. Societatea: 
română braşoveană înțelegând primej- 
dia, a pus o mare acţiune în mişcare, 
ca să-i facă cu putinţă lui Porumbescu 
restabilirea sănătăţii în clima mai do- 

.moală a livierei.” 

-“ După concertul dat la Braşov: de 
Porumbescu în 15/27 Octombre, sece- 
ând un adevărat triumf, scrie .tatălui 
seu între altele: a 

“«Cum ştiţi sănătatea mea în de- 
cursul anului acestuia a suferit foarte 

mult. Eu am slăbit tare... Vărsarea 
mea de sânge, deşi nu eră de consc- 
-evenţă gravă, totuşi a influenţat întru - 
câtva asupra plumânilor mele. De când 
am venit la Braşov nu pot zice că am 

- fost bolnav, dar nici.sănătos n'am fost. 
Pe lângă toată cruţarea şi îngrijirea 
mea, totuşi, ba tuşese, ba am catar, ba 
ferbinţeală, ba una, ba alta, în scurt: 
nu sunt sănătos; Slăbiciunea aceasta: 
a mea în timpul din urmă -a crescut
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foarte mult şi chiar acum înainte de 
concert am fost necesitat să zac în pat 
şi din pat am mers la probe, din pat: 
am mers la concert. Acum ce e de fă- 
cut? De murit nu vreau să mor Şi 
poate nici n'oi să mor așă în curând, 
cu toate aceste cu situaţiunea sănătăţii 
mele e lucru periculos, sau cel puţin 
păgubitor să întru în earnă. Eu aceste 
toate nu le-am observat, dar alţii străini, 

„Şi se vede că acum la: concert se vor 
fi precugetat oamenii — văzându-mă 
că tot sunt de folos naţiunei şi dorind 
ca' să trăesc şi să luc.oz încă cât de 
mult — s'au convorbit şi întro ei să 
mă trimită la Italia 5)». 

Din societatea braşoveană s'a con- 
stituit un comitet — în frunte cu d-nele 
Maria D. Manole și Dr. Neagoe — care 
a arangcat concerte, fără concursul lui 
Ciprian, în beneficiul lui. Au debutat 

, 

d-şoara Sotir, Doctorul Baiulescu, diri- | 
gentul Geyfrig ete. I-s'a exoperat con- 
cediu dela şcoală şi dela conducerea 
"corului bisericesc. Profesorii P. Dima 
şi Nice. Pop s'au angajat a'suplini gra- 
tuit catedra, car V. Voina a conduce 
corul, ca Porumbescu să nu fie scurtat 
în venitele sale. Comitetul de dame 
i-a dat hainecalde, vinuri vechi, mân- 
cări pentru drum etc. Spun toate ace- 
ste aici, pentru a arătă cât do mult 
au ţinut Braşovonii la Porumbescu şi 
cât de îngrijaţi erau de restabilirea să- 
nătăţii lui, | 

Porumbescu înainte de plecare şi-a 
“adus toate afacerile în rânduială, ca omul 
care se pregăteşte pentru o cale lungă, 
lungă... din care nu mai e reîntoarcere. 

  

- 5 ) Din scrisoarea datată la 16/98 Octombre 
1882, pusă mie la dispoziţie prin bunăvoința . d-lui C. Morariu, paroh în Pătrăuți:
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A tăcut inventarul tuturor . notelor şi 

compozițiilor sale, depunându-le la loc 

sigur. În scrisoarea sa din 1/13 No- 

vombrie 1882 scrie tatălui seu: «Des-" 

pre toată averea (!) mea, puteţi Dr., ea 

tatăl meu — la vre-o eventuală cata- 

strofă — să dispuneţi după plăcere». 

Tot în scrisoarea aceasta — ultima 

din Braşov — serie: e<Mâne plec de 

sigur. După cum m'am mai informat 

dela medici şi dela persoane, cari au 

mai petrecut earna în Italia, am aflat 

că nu e de lipsă să mă due chiar la 

Mentone, care loc e mai mult pentru 

oameni avuţi, aristocrați şi cari acolo 

se duc numai din cauză de sport. 

JWervi e trei staţiuni mai spre sud dela 

Genova, e chiar aşă de bun ca și Men- 

tone, cu deosebirea, că în Nervi trăeşti 

cu 30%, mai eftin decât în Mentone. 

Afară de aceea şi în privinţă sanitară 

e Nervi mai recomandabil pentru mor- 

bul meu decât Mentone, căci e mai li- 

niştit. Aşă m'am decis deci să mă due 

înțâi la Nervi şi apoi dacă voiu putea 

“şi va fi de “lipsă, mă voiu mai duce 

şi în alt loc». i 

“La 2/14 Novembre a plecat din 

Braşov, însoţit pănă la gară de un 

publice imens, de admiratorii lui, cari 

au venit să-și iee remas bun, să-i do- 

rească bun voiagiu, grabnică însănă- 

toşare... să-l mai vadă odată în viaţă. 

La 5/17 seara a sosit la Triest, după o 

lungă şi obositoare cale, pe vreme rea 

ploioasă. Odihnind aici o zi, a conti- 

nuat calea cu trenul la Veneţia, unde 

a sosit în 7/19 Novembrie dimineaţa. 

În serisorile sale cătră tatăl seu şi so- 

ru-sa Qă seamă despre toate impresiile 

călătoriei, asupra cărora, deşi sunt de 

deosebit interes, nu mă pot extinde 

aici. a
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În fine ln 10/92 Novembre, la orele 
3d.a; după fatigiile unei călătorii de 
opt zile, sosi la Nervi, 

Ziua următoare scrie o scrisoare 
lungă tatălui seu, în caro descrie pe 
larg sosirea sa, primele impresii şi sta- 
rea sa. 

teprodue aici începutul şi sfârşitul 
acestei scrisori, datate din 11723 No- 
vembre 1882: 

«De eri 3 o. d.1m. mă aflu la locul 
destinat al petrecerei mele peste carnă, 
mă aflu la Nervi, patru staţiuni — 1%, 
oră — mai spre sud de Genua, un loc 
care numai însuşi Dumnezeu întrun 
duş bun, l-a putut crecă plin de frum- 
seţe şi de plăceri drăgălaşe do natură, 
imediat lângă malurile * mârii, îucunju- 
rat de toate părţile de dealuri înalte, 
sădite cu portocali, alămâi şi maslini, 
scutit de ori-ce vânt, cu o climă caldă 
plăcută, în scurt un loc, care — nu 
exagerez — dacă-l numesc «picior de 
rai». Am venit aici să-mi recăştig pier- 
duta- -mi sănătate şi sper că după aus- 
piciile, cari mi- se arată, o să o şi To- 
câştig... 

După ce descrie pe larg cvartirul 
seu în otelul < Victoria», traiul etc., serie 
cătră sfârşitul scrisorii: «de ieri tuşese 

„ceva mai mult. Am rocit încă la Ve-. 
neţia, dar influenţa -aerului mării so 
arată dejă, căci tuşese uşor şi seere- 
țiunea are aust de sare...» 

Aici a petrecut Ciprian Porum- 
bescu — cu o scurtă întrerupere — 
pănă la 12/24 Februarie 1883, va să 
zică trei luni în cap. Întreg timpul a 
întreţinut o corespondenţă extinsă, nu 
numai cu tatăl-seu şi soru-sa Mărioara, 
ci și cu prietinii seci. O parte mare din 

aceste șcrisori sunt adunate la un loc
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şi se află de prezent la dl Constantin: 
Morariu, paroh în Pătrăuți, coleg de 
studii şi soţ de temniţă din procesul 

- «Avboroasei> cu ' Ciprian Porumbescu. 
Tot la Nervi a scris un jurnal de 

„zi €) însemnând fiecare zi întâmplările 
şi impresiile salo. 

5 Din bunăvoința . d-lui C. Morariu am 
putut conzultă fragmentul dela 1 Decembre ne 
1882 — 24 Februarie n. 1883. 
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XIV. 

În frumosul ţinut al Rivierei di 
Levante a golfului genovez a petrecut 
Ciprian Porumbescu grosul iernii, la! 
început încântat de farmecul naturii 
bogate în fu mseţi, în mijlocul căreia 
i-so păreă că-şi va recâştică mult do- 
vita sănătate, mai târziu apoi descura- 
giând tot mai mult, Începând să-l-mun- 

"cească dorul de casă, cu o putere, că- 
reia nu-i putea resistă. 

“La început a făcut, dese excurzii la 
Pegli, St. Ilario, Arenzano, Genova: 
ote- și între însemnările lui, precum şi 
în numeroasele scrisori din timpul ace- 
sta, găsim pagini insuflate do cea: mai 
nemărginită admiraţiune pentru cele 
co le-a văzut. şi experiat. Suflet ex- 
pansiv, caro găsiă o bogăţie de vorbe - 
pentru' a-şi descrie: emoţiile sale. 

-Deabeâ a opta zi, după” ce. a sosit 
la Nervi, a avut curagiul să. meargă 
la medic. Acesta l-a Vizitat, percutat 

„cete. După. o vizitare minuțioasă de o 
oră, i-a prescris să se froteze cu apă. 

- rece, să inhalez6 aer do mare, să facă: 
gimnastică şi să se ferească de supă- 
tări. Ciprian consideră diagnosa medi. 
cului de favorabilă şi s'a apucat de cură 
părându-i-se la început. că vede cu: 
ochii cum i-se face bine. După un tim 
a pierdut 'încreilerea în medicul din 

„ Nervi şi s'a dus la-unul din Genova, -
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caro i-a dat să bea uleiu de ficat do 
peşte, senţelege cu acelaşi rezultat. 

Deji a doua zi s'a împrietinit cu 
colegii penzionari, dintre cari se ata- 
şase în deosebi unui vienez, care eră 
bun pianist. Între însemnările lui gă- 
sim deserise multe scene hazlii din 
viaţa şi petrecerea acestei societăţi com- 
puse pe nimerite din bărbaţi şi femei 
din cele mai mari depărtări şi “din 
toate părţile lumei. "Toţi nutresc nă- 
dejdi, nici unul nu-şi dă seamă despre 
criza proprie, cu atât mai clar vede po 
cea a vecinului. 

A treia zi după sosirea sa la Nervi 
scriso dejă profesorului IL. Nastasi la 
Braşov, să-i. trimită violina, căci nu 
poate fi fără ea. Zi do zi o aşteaptă. 
Marţi în 12 Decembre st. n. îi soseşte 
în fine mult dorita violină, «mireasa» 

„vieţii lui. Cântă îndată dimpreună cu 
vienezul (Woeismandl) şi seceră aplau- 
zele publicului din salonul de oaspeţi 
al otelului. Tot în zilele aceste a com- 
pus 0 gazolă, valsul Fantome şi /lora de 
salon, pe cari le cântă publicului scu 
entuziast, care nu se mai poate sătură 
şi cere necontenit bisarea. 

Văzând că traiul de aici depăşeşte 
bugetul fixat, s'a pus în corespondenţă 
cu editorul de muzicalii Gebauer din 
Bucureşti, care îi respunde că e gata 
să-i cumpere nişte compoziţii. Dar nu 
se ajunge la preţ. Joi în 1|14 Decembre 
a compus nocturna, cunoscută sub tit- 
lul  <Suzenir de Ari», care a plăcut 
foarte mult. 'Toţi voiau să aibă dela 
compozitor copii. Ciprian dă însă nu- 
mai unei Estlandeze şi unui medic bă- 
trân, Polon expatriat, care ţineă mult 

la Ciprian Porumbescu și îi profeţise 
un mare viitor,
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Cătră sfârşitul lui Decembre i-se 
- face tot mai rău. Tuşeşte tare, are ficr- 
binţeli şi dorul de casă nu-i mai dă 
pace. Vremea e proastă, deşi e cald, 
dar plouă mereu, marea e acoperită de 
ceaţă şi ziua întreagă trebue să o pe- 
treacă în otel. Imaginea iubitei sale, 
trimise departe în Anglia, îl urmăreşte 
în zilele aceste de grea cumpănă. La 
18,30 Decembre serie în jurnalul seu: 
«Mă vândesc la. Berta moa, doar ca 
este îngerul meu păzitor...» 

De sărbătorile Crăciunului s'a mai 
recules puţin. Vromea s'a înseninat. 
Temperatura în scara de Crăciun eră 
20%. Dorul de casă îl munceşte. Pe pa- 
gini întregi îşi evoacă în memorie ima- 
ginea Stupeei, acoperite de nea, unde 
umblă acum colindătorii după colaci ... 
Face planuri de călătorie peste Nea- 
pole, Constantinopol, Galaţi ete. Nu mai 
are stare la Nervi, mai ales că şi medi- 
cul i-a recomandat clima din Neapole. 
Dar nu-i mai ajung paralele. Serie în 
toate părţile după bani. Încearcă de 
nou cu Gebauer, își încearcă norocul 
la loterie, visase în noaptea de 1527. 
Ianuarie numerii 1, 9, 56, şi 65. In 
fine capătă dela Gebauer cu chiu şi vai 
120 în. Bani destui, pentru călătoria 
peste Neapole şi Constantinopole la Ga- 
laţi şi de acolo acasă, n'aveâ. Dar şi-a 
făcut chielul să vadă Florenţa, Pisa şi 
lhoma. Miercuri în 19:31 Ianuarie a ple- 
cat şi Joi în 8 Februarie st. n. s'a re- 
napoiat la Nervi. La Roma a stat patru 
zile, nimerind toemai pe timpul mari- 

“lor serbări de încheerea carnevalului. 

În scrisorile sale descrie. impresiile 
acestor călătorii, cari pentru moment 
i-au detras atenţia: dela morbul seu. 

La mormântul Sfânţului Petru din
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monumentala bazilică şi-a udat dege- 
tul cu achiazmă şi Va dus la gură, a 
sărutat Piciorul măroţei statue şi s'a 
proştornut în faţa superbului mozaic, 
care reprezentă liturgia Sfântului Va- 

“sile, rugându-se cu Jacrimi să-i rodeă 
sănătatea .. 

La 26 Ianuarie (8 Febr. st. n.) s'a 
înapoiat dela Roma la Nervi: Ziua ur- 
mătoare serie, între altele, profesorului 
L. Nastasi la Braşov: 

«Eu mi-am făcut ultimul tribut ce 
eram. dator Italiei, am fost şi am ad- 
mirat Florenţa, Pisa şi Doman! Ultimul 
tribut, dar şi ultimul criţor s'a dus. 
Poate că mă vei ţineă do uşor la minte, 
că fără să mă cugetla viitor, am făcuţ 
călătoria aceasta atât de scumpă în loc 
ca să cruţ banii şi să-i întrebuinţez pen- 
tru călătoria rentoareerei mele. Dar de 
altă parte îţi spun, că' do ştiam că tre- 

“bue să mă întore acasă, fără să văd... 
Roma, îmi vindeam şi pantalonii cei de 
pe urmă, numai să-mi ajung . dorința 
aceasta, de carea am visat toată viaţa 
Mea». 

La Nervi a mai stat Ciprian Porum- 
bescu 18zile, preocupat de grijile do - 

„-a-şi face banii trebuincioşi pentru ren- 
toarcerea acasă. Nu mai aveă stare. 

La 5/17 Februarie â fost la Ge-. 
*nova,-unde s'a dus anume la fotogra- 
ful. Noak: spre âă se poză. Acesta e: 
ultimul portret al compozitorului no- 
„stru, care se vede pe faţa principală a . 

i compozițiilor, lui editate. de familie”). 
„-- Pe timpul petrecerii sale la Nervi 
„a făcut cunoştinţă cu compozitorul ita- 
lan Marco Sala, cu care a cântat îm-: 

„„Dreună potpuriul din «Craiu _ nous, 

5) Por tretul din fruntea acestui volumaș e: 
lucrat după această fotograiie.
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care a plăcut mult Italianului. Ciprian 
i-a dedicat un exemplar. În schimb i-a 
dat apoi Sala o colecţie mare de cân- 
tece populare italiene, din cari au câu- 
tat multe împreună. 

Tot aici a făcut în zilele ultime 
(10/22 Februarie) cunoștință cu renu- 
„mitul compozitor italian Boito, compozi- 
torul operei «Mefistotele», care tocmai 
atunci îşi terminase opera «Nero». 

Potrescu!) ne povesteşte, în legă- 
tură cu . cunoştinţa acestor muzicieni 
italieni, o vizită. a lui Ciprian Porum- 
bescu la marele măestru Verdi în Ge- 

_DOYa, care mi-se pare a fi apocrifă, 
pentrucă nici în scrisorile sale şi nici 

“ în însemnările sale nu face Porumbescu 
„nici o amintire de această vizită. Boito 

a. sosit la Nervi deabiă două zile îha- 
inte de plecarea .lui Porumbescu de 
„acolo, aşi că nu esto de loe 'probabil, 
că. în acest scurt restimp să fi ajuns 

“aceştia în legături atât de intime, în- 
cât Boito să-l întroducă pe Porumbescu 
la Voerdi.. Şi tocmai în zilele acele îi 
ardeau lui Porumbescu călcâele de ple- 
care, aşteptând ceas de ceas banii de: 
acasă pentru a se întoarce acasă, la 
mult iubita sa Stupcă. - 

. 

În fine Sâmbătă în 12/24 pleacă: 
>spre casă şi după o călătorie neîntre- .: 
ruptă de aproape patru zile ajunge . 
Mercuri în 16/28 Februarie d. m. la. 
Iţcani, staţiunea căii ferate pe linia 
principală, sub Suceava, la: frontiera | 

- Austriei şi “Moldovei. Peste noapte a. 
dormit -aici şi ziua următoare a sosit 
în trăsură închisă la Stupca, frânt şi 

obosit de lunga călătorie — făcută în 
“parte pe clasa a IIl-a — şi nu s'a mai 
recules. ă A 

Lear. 129,
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Din primăvara Italiei a ajuus -în 
iarna grea a Stupcei. Bucuria revede- 
roi locurilor unde a copilărit, îmbrăţi- 
şările bătrânului tată, a fratelui şi su- 
rorei, l-au electrizat pentru un moment, 
făcându-l să-şi uite de toate, apoi i-s'a 
făcut tot mai rău, pănă cea căzut la 
pat, de unde pe lângă toată îngrijirea 
iubitoare a lor sei, nu s'a mai sculat. 

- Aşteptă dulcea primăvară, cu dor 
şi sole nemărginită de căldură şi lu- 
mină. Primăvara a venit, Razele aurii 
ale soarelui  întinerit s'au rovărsat 
asupra casei: parohiale din Stupca, 
pătrunzând prin geam .la patul, unde 
pieriau ultimele nădejdi de viaţă, în-. 
chegându-se în lucubrele melodii ale: 
«Tempi passali>, ultima compoziţie a lui 
Ciprian Porumbescu de pe patul morţii. 

Eră. în seara de 24 Mai st. v. La 
patul bolnavului veghiă soru-sa Mări- 
oara, când ridicându-se bolnavul în pat, 
prinse mâna sorioarei sale şi zise: 

— Eu, draga mea, am să mor. Tu 
trebue să te împaci cu gândul acesta. 
Fii tave, ca să fii sprijinul bătrânului 
nostru tată... 

Mărioara deabiă îşi puteă stăpâni 
lacrămile. Apoi: luă Ciprian ultimele 
dispoziţiuni privitor la compoziţiunile 
sale, ca munca lui să nu moară cuel 
dimpreună. 

„A mai luat ceva mâncare, apoi u 
adurmit. Precis la miezul nopţii sa 
trezit. Lângă el eră tatăl seu, fratele 
seu Stefan, sora Mărioara şi cumnata 
Laura, soţia lui Stefan. 

A întrebat la câte ore e şi spuin- 
du-i-se că e procis la miezul Dopții, a 
zis, că la orele.3 va fi mort... Și așă 
a fost,
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Mercuri dimineaţa în 95 Mai v. (6 
lunie un.) 1883, la orele trei, a încetat 
de a mai suferi. Ultimul resuflet a 
eşit din pieptul zdruncinat de crunta 
boală, inima a încetat. de a mai pal- 
pită. Când s'au ivit primele raze ale 
soarelui, au pătruns în casa de jale, 
unde, nemângăiatul tată, dimpreună cu 
ai sei, deplângeă speranţele vieţii sale 
lângă caduvrul rece... 

Cu suflet rescolit şi inimă ruptă 
de nespusă durere şi-a dus nenorocitul . 
tată copilul iubit la lăcaşul vecinic în 
cimiterul dela Stupca: Dumnezeu a 
dat, Dumnezeu a iuat. Fie numele 
Domnului binecuvântat... 

Acum nu mai puteă remâneă bă- 
trânul la Stupea. S'a prezentat la con- 
curs pentru parohia devenită vacantă 
la Frătăuţul nou. Anul viitor s'a .mu- 
tat aici, obţinâud parohia şi păstorind-o 
ca paroh şi exarh pănă la 1896, când 
întrând în cinul câlugăresc, fi ales 
egumen la Putna,.dar n'a mai ajuns 
să-şi ocupe postul de egumen la mă- 
năstirea unde a copilărit, căci la 13 
Februarie 1896 închise pentru totdea- 
una trudiţii sei ochi în venerabila 
etate de 73 ani, lăsând din 9 copii, 
câţi a-avut, unul singur în viaţă, pe 
Mărioara... | 

Ştirea morţii lui Ciprian Porum- 
bescu a cutremurat inima admiratorilor . 

sei numeroşi şi călduroase şire s'au 
dedicat în între eaga presă românească 
memoriei compozitorului, care ne-a în- 
dreptăţit la atâte speranţe frumoase. 

La anul după moartea lui, la 25 
Mai 1884, au ţinut Braşovenii mare : 
parastas?) în capela din cimiterul din 

2) A se vedeă raport amănunţit în <Lumi- 
nătorul» nr. 43 din 1884, 

.
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Groaver, la care au luat parto Delega- 
țiunile şcolare, Eforia şcolară, corpul 
didactic dela toate şcoalele noastre din 

“Braşov, studenţii, Reuniunea de. cân- 
tări, societatea” comersanţilor, casina 
română, meseriaşii 'şi numeros public, 
domni şi dame. 

Masa, pe caro crâ aşezată coliva,. 
eră împodobită cu o cunună, pe. ale 
cărei funte albe de mătasă eră tipărit 

„cu litere de aur: Amicele şi amicii 
“mult regretatului Ciprian Porumbescu, 

în Mai 1884. | Ă 
După serviciul divin a rostit pro- 

fesorul Andreiu: Bârsan un mare dis- 
curs, în: care a scos la ivială părţile - 
luminoase 'ale caracterului lui Ciprian 
Porumbescu, care în aşă scurtă vreme 
a cucerit inimile Braşovenilor, apre-. 
ciând totodată şi deosebita importanţă 
a operei lui Porumbescu pentru direc- 
iunea desvoltării artei muzicale na-. 
ționale la noi. | 

Acum se împlinesc douăzeci şi cinci 
ani dela prea timpuria lui moarte. Prav 

“şi pulbere s'au făcut remăşiţele chinu- 
itului seu corp, dar opera lui trăieşte, 
vestind .numele lui, încălzind inimile 

„Şi dând direcţie vieţii noastre muzi- 
cale. În opera aceasta viază marele 

“lui spirit, însufleţindu-ne în ore de. 
„descurajare, mângăindu-ne în ore de 
restrişte, dându-ne viaţă şi putere în 
lupta grea ce o ducem pentru afirma- 
rea dreptului de a fi a poporului, din 
care cu mândrie facem parte cu toţii, 
fără privire la situaţia geografică şi 
fruntăriile politice. În opera - acoasta 
trăește sufletul nomuritor al lui Ciprian 
Porumbescu: 

ki



  

XV. 

A da astăzi o analiză muzicală a 
“operei. lui Ciprian Porumbescu este cu 
neputinţă, căci “ceeace e în mâna publi- 
cului sunt numai frânturi din această 
operă. Deabiă mai târziu, când o mână 
pricepută va adună totul la un loc, va. 

“restabili originalele mutilate prin ne- 
număratele copii, şi adaptări şi va 
scoate opera întreagă la ivială, aran- 

Drept încheiere a icoanelor. din 
frământările acestui mare suflet de 
artist, încerc aici a mai da numai un ta- 
blou al acestei producţiuni, după cum 
l-am putut alcătui pe temeiul datelor . 
ce mi-au.stat la dispoziţie. ia 

Numărul manuscriselor, rămase după 
Ciprian Porumbescu, întrece binişor 
suma. de două sute; În: posesiunea fa- 
milici sunt în număr rotund 230, afară 
de aceste se mai găsesc unele şi resfi- 
rate prin arhivele diferitelor. societăţi 
corale. Unele s'au pripăşit de nu li-sa 
putut da pănă acum de urmă. 

„Puţine de tot sunt tipărite, Pănă 
a fost compozitorul în viaţă, a tipărit 
deabiă vre-o zece: O dorinţă,. Hora 
naţională, Ilora Brașovului, Reine Eli- 
sabeth, Cântec de primăvară, valsurile 
Fantome, Camelii, Zina Dunărei -şi 
Tupiluş prin “năgăruş, .potpuriul din 

jată, şi clasificată, va veni vremea - 
unei critice competente din . punct de - 
vedere muzical... ”  
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«Craiu nou» şi «Cântece studenţeşti», 
tipărite încă pe când eră student la 
Viena. 

Familia, sprijinită de iubitorii de 
muzică, între cari și Alexandru deo 
Mocsonyi şi Zeno Moesonşi de Foon, 
a tipărit după moartea compozitorului 
deabiă nocturna Suvenir de Nervi, O 

- scară la stână, cadrilul Coloanele ro- 
mâne, Lempi passati, Rapsodia română, 
Uvertura la «Craiu nou», Pe câmpiile 
Stupeei, Imn de urare, Frunză verde 
mărgărit, A căzut o rază lină, Fluturaş 
de noapte, Fata popii, Baladă, Basme 
Iaşene, Hora Prahovei, Hora de salon, 
O roză veştejită. Va să zică mai bine 
de două sute compoziţii zace încă as- 
cunse în filele îngălbenite ale liăsă- 
mântului, 

Întro aceste se găsese aproape 
cincizeci compoziţii bisericeşti : '< A dusu- 
mi-am aminte», antifonul Vinerei Pa- 
știlor şi al Sâmbetei Paştilor, axionul 
Crăciunului, Sf. Vasile, Floriilor, Pa- 
ştilor, Rusaliilor, patru  liturgii com- 
plete, una simplă, una pentru -băeţi, 

„apoi a Sf. Ioan Gură de aur (cor 
bărb.) şi Sf. Vasile (3 voci), două ora- 
torii, patru psalmi şi numeroase alte 
“cântări, din cari unele se cântă şi as- 
tăzi încă, atât în Bucovina, cât şi 
la noi. A 

Întro cântecele lumești sunt aproape 
şeptezeci coruri: vre-o zece imnuri, nu- 
meroase cântece, marşuri, doino. etc. 
Apoi cam o sută de compoziţii instru- 
mentale: hore, gavote, valsuri, polce, 
marşuri, cântece ete. ete. 

Compoziții -mai mari sunt: Cisla, 
cor cu soli, (care se poate și. ropre-.. 
zentă ca un sfat.la  ţeară), Candidatul 
Jante, sau rigorosul lcologilor (comedie în 
două scene cu o uvertură şi un finale, 

*
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pentru coruri şi solo) şi opereta în 
două acte: Craiu nou, cari "deşi în ma- 
nuscris, s'au respândit şi pe la noi şi 
se reprozentă pănă în “zilelo noastre. 

Am frunzărit «Mişcarea teatrală la 
noi> din anii 1900—1905 în Anuarele 
societăţii noastre pentru creearea unui 
fond de teatru şi am găsit, că în fic- 
care din aceşti ani s'au reprezentat la 
noi piese de-ale lui Porumbescu. 

Asă s'a reprezentat în 1900: la 21 
Ianuarie <Cisla» în Reciţa-montană, la 
6 Mai «Cisla» la Avrig, la 29 Iunie 
<Cisla» la Miercurea», la 12 Iulie «Ci- 
sla> la Orlat, la 30 Septembrie «Craiu 
nou> la Oraviţa, cu ocazia adunărei 
Roeuniunei de învăţători confesionali 
din dieceza Caransebeşului. 
În 1901: la 27 Ianuarie «Cisla» la 

Blaj, la 27 Februarie «Candidatul 
Linte» la Coştei (e. Timiş), la 16 April 
«Cisla» la Dobra, la 28 August <Cisla> 
la Ciclova: montană, 

În 1902 s'a dat «Candidatul Linto» 
în 5 Iunie la Coştei şi în 13 lulic la 
Straja (com. Caraş Severin). 

În 1903 s'a dat «Cisla» la 20 April 
în Brad, la 6 Septembrie în Sita Bu- 
zeului (eom. Treiscaune), la 20 Sept. 
în Braşov-vechiu, la 21 Septembrie în 
Alba-lulia. Iar «Craiu nou: s'a dat în 
30 Mai la Agnita. 

În 1904 s'a dat <Craiu nou. de 
două ori în Lugoj (12 şi 13 April) şi 
odată la Bistra (com. Turda-Arieş) în 
14 Ianuarie. Iar. «Cisla> s'a dat în 8 
Ianuarie la Coştei, la 19 Ianuarie în 
Selişte, la 20 Februarie şi 29 Mai în 
Hunedoara.. 

În 1905 s'a -dat «Cisla» la 1 Mai 
în Nădlac, la 25 Iulie .în Alba-luiia la 
11 Septemvrie la Bocşa-montană şi 
la 21 Septembrie în Dalboşeţ (com. 
Caraş Severin). a
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Datele aceste, cari se raportează 
numai la Ardeal şi Bănat în aceşti 
ani, — două decenii după moartea 
compozitorului — ne dovedese în de- 
stul cum şi-a ştiut deschide opera lui 
Ciprian Porumbescu calea în sinul 
poporului nostru, deși treceă din mână 
în mână în manuscrise şi copii. 

Cine poate însă controlă de câte 
ori şi unde s'au cântat celelalte com- 
poziţii ale lui Porumbescu, din cari 
“unele ca «Trei colori», «<Pe-ol nostru 
steag» etc. au devenit bunul comun al 

„tuturor Românilor. 

Opereta «<Craiu nou» a trecut acum 
prin vânzare în proprietatea Societăţii 
noastre pentru creearea unui fond de. 
teatru şi credem că comitetul societăţii 
nu va întârziă cu editarea acestei.ope- 
rete, care pănă acum tot ca manuscris 
a călătorit dela un cor la altul. 

Primele trei reprezentări ale ace- 
stei operete le-a condus — precum am 
văzut — însuşi compozitorul la Braşov 
în 27 şi 28 Februarie şi 26 Martie st. 
n. 1882, a patra oară s'a dat tot la 
„Braşov, după moartea compozitorului, 
în 15797 - August, când cu adunarea 
generală a Asociaţiunei, ţinută acolo. . 
La această reprezentare au luat: parte 
și doi lugojeni: Francisc Iacobescu 
(Bujor) şi August 'Tuculia (Ispravni- 
cul), cântăreţi vestiți pe acele vremuri 
în părţile noastre.. | 

La noi în Bănat a sosit opereta 
cu cinci ani mai târziu. Aici s'a dat 
pentru prima dată la Oraviţa-montană 
în 24 Decembrie 1888. Din o scurtă 
Ştire a. «Luminătoriului> (Nr. 1 din 
1869) vedem că reprezentarea: operetei - 
<a făcut furoare».. «Teatrul a fost în- | 
desuit, corurile excelente, soliştii admi: 

>
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rabili. Primadona Dragoescu a primit - 
pe scenă un dar frumos drept recuno- 
ştinţă». | 

Pătrânul Iraclie, care trăiă încă 
atunci, a trimis lui V. Alexandri la 
Paris raporturile — unele scrise, altele 
tipările — despre această reprezentare 
succeasă a operetei «Craiu nou» la Ora- 
viţa, dimpreună cu felicitări de anul. 
nou. Alexandri respunzând !) cu data 
de 5 Ianuarie 1889, serie <J/eritele -muzi- 
cei ale acestei operele naţionale sunt demne de 
a î-se deschide porțile teatrului mare din Bu- 
cureşti...3 

După Oraviţa a urmat Lugojul, 
unde s'a dat în anul 1891 de trei ori 
după olaltă, la 15, 18 şi 21 Mai st. v. 
Succesul a fost covârșitor. <Luminăto- 
torul: aduce în foişoara nr-ului 44 din 
1891 o dare de seamă amănunţită, din 
care putem vedea cât de mare a fost 
însulleţirea publicului. a 

Tot în acelaşi an s'a dat în soara 
de Sân-Văsii la Biserica-albă cu succes. 
strălucit. | 
„La Oraviţa s'a dat apoi a doua 

oară la 30 Sept. 1900, ear la Lugoj s'a 
mai dat de două ori la 1904, în 12 şi 
13 Aprilie st. n. O recenziune fru- 
moasă despre aceste reprezentaţiuni 
din Lugoj a scris domnul Iosif Vel- 
cean în nr-ul 41 al «Drapelului» din 
acel an. n 

Despre reprezentările operetei <Craiu 
nou» în Romănia îmi lipsese cu desă- 
vârşire datele. Nu ştiu dacă peste tot 
s'a: dat undeva. Numai atât ştiu, că în- 
nainte de aceasta, cu vre-o 10 ani, am 
văzut o ilustrată, care reprezentă pe 
tenorul Vasiliu în costum de <Craiu 
nou». La Bucureşti însă nu cred să se 
fi dat. Poate în provință undeva, 

- 2) Ser. LI. P. o. e. pag. 129,
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În Bucovina s'a reprezentat pen- 
tru prima dată în Cernăuţi la 24 April 
(6 Mai) 1898, a doua reprezentare s'a 
dat în 28 April (10 Mai) a aceluiaș an. 
A treia oară Sa dat anul următor în 
26 April (8 Mai) şi a patra oară în 30 
April (12 Mai) 1899 de societatea <AI- 
monia», president fiind dl Vasile Mo- 
rariu, de prozent judecător la curtea 
do cassaţie în Viena. 

«Patria» din. Cernăuţi (nr. 193) sa-.. 
lută prima reprezentaţie ca una «din 
cele mai preţioase mărgene> în şirul 
debuturilor societăţii Armonia. 

Reproduc aici din această recen- 
ziune, următoarele aprecieri: 

" «Simplu şi sincer- e: vodevilul lui 
Alexanâri, fără pretenţii deosebite com- 
pus, singur numai din indenmul a 
scoate la iveală un moment din viaţa 
mult cercatului nostru popor, un mo- 
ment, care denotă ercdinţa şi iubirea 
lui pentru fenomenele naturei, ideali- 
zat de poetul cu tendenţa de a turnă 
în acest cadru naționalism nefalsificat, 

“umor original, întreţesut cu ideile de- 
mocratice-naţionale şi străinofobe ale 
timpului în care s'a scris. 

Simplă şi sinceră e muzica în care 
a îmbrăcat Porumbescu creeaţiunea po- 
ctului, tot cu tendinţa a prinde vibra- 
ţiunile fine ale sufletului poporului ca 
să le înnapoieze cristalizate aceluia dela 
care le-a luat.. - 

Este cu neputinţă a ascultă cuvin- 
tele lui Alexandri sau muzica lui Po- 
rumbescu fără de a remâneă adâne 
fermecat, nu do arta ca a»lă, ci do arta a 
vedea, lunea ca Român, a 0 înţelege româ- 
nește în secretele sale şi a o perpotuă 
în sufleţul românesc, |
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Cei moderni vor vedeă poate chiar 
în aceste momente cele mai mari de- 
fecto ale piesei. Textul lui Alexandri 
nu va fi pentru cei moderni un libret 
acomodat, ear tehnica compoziţiunei 
lui Porumbescu va fi foarte primitivă. 

Concedem, că modernii vor aveă 
dreptate din punctul lor de vedere. 
Dar ce sunt modernii ? 

Simţiri reci, harfe sdrobite! 

Ce-i opereta modernă? 

Un text fără duh şi o muzică fără 
suflet. O tehnică bine socotită pentru 
excitarea sonzurilor, atât ca formă cât 
şi ca conţinut, de aceea nici nu trăese 
mult acesto produse moderne; senzu- 
rile so tocesc şi caută iritante noui mai 
rafinate şi mai surprinzătoare... Rar 
se susține din aceste o fărimătură timp 
mai îndelungat, drept reminiscență din 
o operă, pe care nu o mai pricepem. 

La Alexandri şi Porumbescu -vom 
căută înzadar acest rafinament al teh- 
nicei şi senzualismul excitant, căci ace- 
ste lipsesc cu desăvârşire, Dar co aflăm 
la ei este viaţă din viaţa, care 
alcătueşte un popor. 

Uvertura lui Porumbescu cu horele 
sale, cântecul bătrânesc, ditirambul, 
doina, haiduceasca sa melodie eroică 
şi lina romanţă de dragoste este un 
complex de fire tot atât de variate din 
sufletul poporului, este sinteza unui 
trecut viforos, în care numai vigoarea 
internă a naţiunei a putut creeă acea 
forţă, care a resistat tuturor tempestă- 
ţilor. 

Şi astfel e întreaga piesă». 

Noi mai putem adăugă la aceste 
aprecieri fugitive;
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Astiel e întreaga operă a: lui Ci- 
prian Porumbescu. 

Ni-se strânge pieptul de durere când ne gândim ce ar fi putut deveni 
această operă dacă ajungea compozi- 

-zZorul să o termine. 
Dar aşă e numai un început. Doar 

compozitorul s'a stins în floarea vieţii, 
deabeă douăzeci şi opt ani împlinise când nemiloasa ursitoare a curmat fi- 
rul mult sbuciumatelor zile alo lui 
Ciprian Porumbescu, 

Tribut de admiraţie momoriei lui! 
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