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„TÂRGUL RĂDĂUŢULaII . îi



  

TÂRGUL RĂDĂUȚULaI   
La douăzeci de pași de ingrăditura - vechii - 

"î „biserici și „episcopii, pe șirul rămășițelor. de 
„Ziduri, peste cari s'au clădit astăzi grajdurile 

"hergheliei împărăteşti din Rădăuţi, se: deslu- 
_sşte, strâmtorată rău de linia drumului de 
fer, o ulicioară, lăsată în fiinţă, oarecum cu în- - 

„  Yvoiala lui Dumnezeu, poate ca să nu se şteargă: 
de tot urmele de câse strămoşeşti ale Rădău- 

i. țenilor, Căci vezi, în adevăr, şi în ziua de astăzi, 
. la locul acesta dosni€, ascunse de arbori bă- 

trâni şi înalţi, câtevă din acele clădiri străvechi 
moldoveneşti, cu acoperişul înalt şi țuguiat, 
încheiat în şindrilă măruntă, de sus, dela cele 
două ghiulele sclipitoare din creastă şi până 
la poala şandramalei ce se coboarii ca o manta 

    
intrare, dai, trecând peste cărăruşa:de lespezi, 

: 

Ş ăsfirată peste gospodăria întreagă. Dinainte, la . -
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„de treptele ridicate :ale. târnaţului Casei, din. 
care se ridică trufaş pridvorul în stâlpi scobiţi : 
pe la -închieturi: şi pe- din afară căptuşiţi : cu 

-. draniţă. Inaintea pridvorului fântâna cu cum- 
pănă şi cu ciutură, stă singuratică ca un oslrov, : 
în mijlocul unei curlicele crescute cu. iarbă şi 

  

       

  

  

| Biserica Episcopiei din-R 
| îşi înalţă Stâlpul: vechiu de stejar în-sus. atin- „gând crengile. umbroase ale. ulmilor din” faţa | caselor. In una din aceste locuințe pe jumătate „_ Orăşeneşti, Pe jumiitate 'siteşti, nam trezit, venit pe lume, în iarna anului 1857. | “Îmi spuneă mamă-mea de multe ori, că tocmai 

ădăuţi



:2mare nădejde de rămas pe lumea asta nu cam 
er a pentru mine, şi că m'a înhățat moaşa, Sfrijit - 

şi prăpădit” cum arâtarm,. si m'a dus țintă la - 

„apropiata biserică, unde preotul ma şi băgat. 
“fără multă zăbavă în. cristelniţa cu apă. pe ju- 

„ mătate îngheţati.: Că dă, ce. cră adică. să mai 
steie p& g gânduri. Dinb”atâla tot atâta aveă să 

„se aleagă. Dar, nu știu cum, că a vrul. Dum- 
| nezeu, şi. din mort m'am pomenil viu, şi des- 

gheţat,. cum mă știți” şi astăzi. a 
| De. vechia Episcopie a Bucovinei aţi auzit: 

«le bună samă, dar despre târgul Rădăuţului - 
- poate mai puțin; deaceia anr să nvapuc. să vă 
spun câte ceva despre acest loc dulce al co- 
„pilăriei mele, aşă cum întrezărese lucrurile prin - 
„pânza trecutului. Unde nu prea ştiu bine, am” 
să las să mă mai "dumerească. bătrânii mei - 
părinţi, cu amintirea lor oţelilă, prin. optzeci de 

ani trăiţi în v ălmăşagul vremilor. 

"Ce: eră Rădăuţul acum 50 de. ani în urmă, 

nu mai este astizi. Târ g moldovenesc de fi unte, 

“ aşă de frumos şi viu, nici nu ştiu, dacă se mai - 

găseă prin ţinuturi româneşti. Viu-e BR tădăuţul 
- şi astăzi, nu-i vorbă, ba s'a făcut chiar oraş s 
e 
în toată. puterea, numai atât, că în cursul ju- 

- mătăţii de veac s'au oploşit fiii lui Israil atât 
«le curiplit pe acest loc îmbelşugat de fire, încât 
s'a pretăcut ca şi celelalte târguri: din Bucovina, 

"în celate jidovească. Insă câte „ceva lotui : a
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“rămas, ce ne reamintește vremea de odinioară, 
precum o văd ca prin vis. - A 
Rădăuţul dacă nu s'a prăpădit cu totul .de. 

potopul neamurilor lacome tăbărâte asupra lui, 
o datoreşte .asta întâmplării şi împrejurărilor. | 

„Aicia, pe petecul blagoslovit de Dumnezeu, a 
stal din -vechime o mânăstioară, în care s'au 

„sălăşluit, cam prin jumătatea veacului al I-lea; 
"întemeietorii episcopatului de Rădăuţi. Acesta 

a durat până la luarea Bucovinei. de câtre 
Austria ci. Sub lespezile de mormânt din vechea: 
biserică, zac şi astăzi încă osemintele celor 
dintâi domnitori ai Moldovei, Bogdan şi Lazku , 
Voevod -şi ale altor! odrasle mari de viță. 

„domnească. Averea episcopiei rădăuțene cu. - 
moşiile frumoase aşezate pe cele mai îndămâna- 
lice :locuri din valea Sucevei, n'au scăpat însă 
ochiului. priceput al cuceritorilor Bucovinei şi 
odată: cu strămutarea scaunului vlădicilor la 
Cernăuţi, proprietatea episcopească a căpătat 
alt stăpân şi altă faţă. Biserica veche şi fru-: 
moasă cu criptele sale domneşti. eră lucru prea 
sfânt, încât să se fi putut atinge cineva. de. dânsa, de aceea a fost lăsată: în pace. Dar nici 
un pelec de loc de prin prejur nu a rămas 
nefolosit: şi, unde se întindeau odinioară chino- 

„viile imânăstireşti cu arhondarlâcul lor şi cu 
„ sălaşul vlădicilor şi al hargalâcului episcopese,. 

au răsărit ca. ciupercile, clădirile mari şi 'răz- 
lăţite ale hergheliilor împărăteşti, aduse pe



  

aceste locuri foarte potrivite gospodăriei pornite | 
de către stăpânirea austriacă, - o 

Şi sau făcut, ce-i drept, lucruri măreţe la 
„Rădăuţi şi. pe toată: întinderea foastei averi 
“ mânăstireşti. S'au croit drumuri late şi petruite, 
sădite tot cu plopi mari pe. de lături, de ve- 
«leai bine, cum şi ce departe se întindea me- . 

  

  

  

    

La herghelia din Rădăuţi 

leagul cărmuil de oamenii stăpânirei, pusă sub 
“oblăduire ostăşească. Iar dintr'un capăt al şiru- 
rilor de plopi, în celălalt, -se.ridicau gospodării - 
alnice cu căsoaie, grajduri şi cu hambare de 
piatră, locuri chibzuite. de muncă! aprigă de 
tot soiul: Căci nu se făceă numai cât prăsilă | 
de cai, ci pe lângă hergheliile cele multe, cari



se. intindeătu unele” până în crierul munţilor 
„Carpaţi, pe la Frasin şi Lucina, se “făcuse şi - 
tamazlâcuri de boi şi gospodării mari ide lot. 
felul. - 

“ Pentru “ţăranii noştri, Tucrul acesta nu, eră, 
„să, "vorbim la. drept, “tocmai! rău, fiindcă pe 
lângă pilda: cea bună ce o aveau pururea sub: 

-ochi,. de a-şi îndreptă şi ei vitele. şi felul gos- 
“podăritului, mai: câştigaii şi din munca cu ziua-- 
“Ba trebue să mărturisim fără încunjur, că starea 
bună a. sălenilor învecinaţi cu gospodăriile slă- 

-pânirei, cum o găsim azi în ţinulul Rădăuţului, 
“şi mai ales: bogăţia. lor în: cai aleşi şi vite cor- 
nule” de soiu, cam. se datoreşte. acestei împre- : 
jurări şi îindemnului viu şi statornic. de un veac 
întreg şi mai bine. ce-l avea Lirănimea noastră 

“în fața, ci. -. - . 
- Bine înţeles că Rădăuţul, de unde. poracă. 
toată această mişeare nouă, a câştig at, măi mult 
ca toţi. : Numai păcat -că- n'au- prea ştiut Ssă.se . 
folosească Românii de pe acolo de această în- 

„Lâmplare 'încâtva . fericită, ci sau procopsit. 
mai mult alţii cu dânsa. Liniştitul lârguleţ mâl- 
dovenesc, văzându- -se prefăcut, aşă deodată, - 
loc -de sâmă, sa-şi ivit făr ă întârziere linsa.. 
de braţe de muncă , mai ales în ale' meseriilor, - 
cari er ail căutale cu: lumânarea. Lucer ătorii: din: oaste nu erai decât puțini la. număr, Nici o 
mirare. "deci, că mulţi meseriaşi din țările ve- cinc, mai ales Nemi, Saşi. din Transilv | ania şi 

“
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din Tara Ungurească, ou găsit prilej minunat 

să'și caute pâne .bună pe la: noi. Şi s'au aşezat _ 

prin Bucovina şi mai ales la Rădăuţi, în număr 

aşă 'de:mare, încât locul avea chiar: un timp 

„înfăţişarea unui târg curat nemţese. 

- Când mi-a fost dat să mă arăt şi eu în lume, Ă 

se -găscaii la Rădăuţi, — îmi spuneă un- 'unchiu 

al meu, — din locuitori, € cam trei părți Români- 

  

  

  
  

„Casă. nemţească 

“Dar. cei: ce. stipâneait trehile, erau stari iinii, său 

cum le spuneau ai noştri, burgherii nemți. Ro-. 

mânii, strânşi între -uşi. de aceşti niusafiri nă-. 

ăliți, aşă, cu nespusa'n masă, au stat la început 

dârji faţă de străinii neastâmpăraţi, dar văzând, . 

pe zi ce treceă, că aceştia nu-şi arată ncastâm- 

părul. decât prin hărnicie, din care ieşiail câşti-.



  

suri grase, au apucat a se da cu încetul şi ei: 
la tot felul de meşteşuguri şi a-şi băgă băieţii 
la meserie. e i e 

Intâi de tot'au fost început să-i deie'la 
moara. de hârtie, de unde băieţii. se întorceau: 
pe acasă, după nu prea multă niuncă, cu pumnii 

„plini de ereiţari. Cui eră să nu-i placă aşa 
lucru ? Apoi au intrat băieţandrii; unul după 
altul, pe Ia câte un meşteşug mai de: samă. 
Unul din aceştia fusese şi unchiul meu, de 
care vă vorbeam 'şi core a sfârşit prin a muri 
ca zugrav bisericesc pe la 1875. Meseria sa 
adevărată însă fusese văpsitoria cu lacuri, 
muncă aleasă de tot, cu cate se câştigă, întrun 

„limp bine. Căci Rădăuţul ajunsese să fie prin 
„anii 40, 50,. 60 locul cel mai. vestit în facerea . 
trăsurilor boiereşti. Mii de -ădvane, „căleşti, 
poştalioane şi naiticeance tnieceai peste hotare, 
în Moldova şi Basarabia. Și dovadă că unchiul 
meu îşi cunoștea meseria, este că omul acesta 
Tusese trimis de meşterii săi în străinătate, la 

“învăţătură mai de samă şi, cum se obicinuiă - pe atunci,.a cutrierat cu felâizenul de calfă călătoare, legat arciş pe umere, lumea întreagă, - de-mi povestea nu odată, seri întregi, despre pătaniile sale -pe -la Nuerenberg, Augsburg, Mâinz şi prin alte.o aşe mari nemicşti, ce le 
“colindase. d 

“Dar vorba. ncuitatului nostru Eminescu-— „Unde vine un: drum. de fer, toate cântecele



„1 

pier,—a venit urgia dr umului de “fer şi peste 

țara Bucovinei. Potopul de marfă ieftină . de: 

"fabrică şi nâvala speculanţilor jidoveşti ausu- . 
 grumat tot. Unchiul .meti, care țineă o soră a - 

mamei de nev astă, văzând că un meşteşugar 
ncamț după altul se duce, s'a lăcomit din treaba 

asia şi luând cu parale ieftine negustoria pă- - 
răsită a unui caretaş, a cercat să lupte-cu va- 
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i Armiăsar de herghelie 

Aurie făcând 'el singur şi rotărie şi curelărie . 

| răpsitorie, — chip ca să birueassă cu preţul, — — 

Dână l-au dat de mal. | 
Când am început să-mi. îndreptez întâii mei. 

paşi de copil mic spre grădiniţa. bisericii epis- 

copeşti, înconjurată. de tot felul de clădiri! tru- 

".faşe, în cere se aflau cânţălăriile şi locuinţele 
7
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dirigi itorilor împărăteşti -dela herghelii, îmi . 
aduc aminte, că nimic nu: mă bătea atât de. 
mult la ochi ca chipul calului de. fer 'argintit 
ce sclipiă de sus de pe şcoala mare de. călărie, 
înfipt pe ascuţişul. de oțel al acoperişului. Pe 

"vreme de furtună vântul întoreeă călutul, cu. 
"picioarele ridicate copac, împrejurul ferului” şi | 
zbârnăiala şuerătoare -pătrundeă până la prid-. 
vorul caselor unde locuiam. De acolo 'şi până 

„în piata târgului nu erau decât cala douizeci 
de paşi, şi aicia mi s'au iezit amintirile cele. - 

„mai adânci. -. | 
-Ce înfăţişare liniştită şi curată aveă pe atuinei 

această piaţă ? Mare şi îndemânatică, cum ein 
parte și în ziua de. azi, cu troci largi de adăpat 
dealungul fântânelor, ea se întindea - dela un 
capăt la celălalt al: târgului. De dughenile şi 
butcile jidoveşti ce: înghesuese acuma această. 
frumoasă piată, cu umbroşii copaci mari, din 
cari azi nu mai sunt decât vro doi, nici urmă. - 
“Trei dugheni mai de samă, dacă: se găsiau, şi 
aceste "erai în mânile unor familii, _evreieşti, 
aşezate mai de' mult în ţară 4, cum de pildă 
Rudich, Reichenberg, Elik, — încolo: numai case. 
de Nemţi bogătaşi, sau clădiri de ale stăpânirei.” 

Din deosebitele părți ale acestei. pieţe plecau . - 
“drumurile frumoase, cum se văd încă şi astăzi, 
spre imprejurimile târgului. Drumurile au rămas 
vestite pe urma plopilor mândri, pe: cari lo-. - 
cuitorii mărginaşi nu prea îi vedeai cu. ochi
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buni, Nu-i i, sufereaii din pricina umbrei intinse, . 

ce fiiceai. aceşti arbori înalţi pe ogoare, dar. 

cari au dat poate naştere la” numele trufaş cel 

au astă zi încă şoselele “Riădăuţului: în limba, - 

poporului,: zicându- le «drumuri împăriiteşti». 

E. susul pieţei, cum am zice; se vede ş şi acum 

  

  

  

    

  

Herghelia dela Mitoc. 

după plopii: măi 'răsăriţi prin. vechimea lor, 

unial “din aceste drumuri talnice, ce “duce larg 

şi îndemănatec, cu santuri” adânci pe 'delăluri, 

către satul Frătăuţul, Vechiu, cel cu. săliştea sa 

_de: coloniști Nemţi: Lângă acest sat şi mai sus, 

spre vestitul câmp al. Horaeţilui, “se allă adică - 

gospodăriile şi grajdurile, mari ale herghelici .



A 

Mitoc, lucru care face pe oricine să înţeleagă | 
îngrijirea ce se dă acestui druin cu adevi irat 
împărătesc. | - 

Mai încoace, spre stânga pieței, apucă un alt 
drum, nu aşă măreț, aproape sărăcăcios şi, după | 
ce se suceşte printre casele micule şi urâte, ce | 
se resfiră din ulița jidovească, iese printre gră: - 

_dliniţele de zarzavaturi ale Nemţilor mai scă: 
pătaţi şi dă peste un suiş lin, spre câmpia | 
goală. Nu mai suntem în târg şi, judecând după 
locul strâmt, vedem că ne -allăm pe un drum 

, grunzuros de țară. Urmele de roate seadâncesc - 
tot mai: lare în hleiul roşialec ce. se zăreşte 

„de sub poala unui început.de deal, E.-povâr- 
nişul Osoiului, pe care'l ocolim, până în fața - 

: unei pădurici de stejeri. 
Ce puţin trafașă a fost şi este azi această 

. ieşire din târg, mie lotuşi * mi eră cea mai dragă 
şi scumpă, căci mă duceă în jumătate. de cias: 
la locul, de unde-mi se trage neamul. Am mai 

“povestit cu alt prilej cititorilor mei despre 
Horodhnicul de Sus şi o mai zic odată, c că sât 
frumos românesc ca acesia, greu se giiseşte, 
cât aţi căuta. Nu că'l laud, fiindcă” mi € acolo 
baştina părinţilor și a mamei copilului meu, 
dar aşa-i; Si n'ar fi numai alâta, dar treizeci 

| de ani dear ândul, de când am trecut dincoace, 
în “Fara Românească, tot de casa noastră stră- 

moşească a ținut. vornicia acestui cuib de lo- 
m: ini. Si numai la Diserica veche din sat, „dacă



15 

  

aşi [i vrut să merg. să mă închin, tot de data- i, 

socru, preotul satului, eră să dau. Cum nu eră 

să-mi fie drag Horodnicul de Sus? E şi satul 

cel mai lipit. de marginea târgului, sc ăldat de 

apa albăstrue şi: rece a 'Topliţei, ce curge .as- - 

cunsă, până spre piaţa mare a Rădăuţului. Şi 

_ce mândru e aşezat Horodnicul de Sus, la un 

capăt al şesului; chiariîn spatele târgului, având 

  

  
  

  

Gospodărie românească 

“faţa: îndreptată spre munţii Carpaţilor, parcă 

ar fi fost pus straji-pe valea mare a Sucevei, i 

ce se deschide de .aicea înainte. 

Poate de accea .se va fi trudit aşă strămoșul 

meu, .de a venit fugar din țara musci alcască, 

_să'şi regăsească scumpa lii Moldovă, pe.care 

0 părăsise că Heciiu de 17 ani, luat. cam, „Ci



„sila de: cetele. generalului rusesc Miinich, la 
anul 1739. Păţise. şi cl, ce li s'a întâmplat în 

urmă la mulţi. feciori. de casă bună moldove- 
nească. Că mi-i ademeneaii Ruşii în. tot felul 

şi-i luai cu: dânşii în țara lor, unde o samă 
| ajungeaii la slujbe înalte,: cum a fost de pildă 

şi cu Onu dela” Miroslave. 

„În familia noastră. s'a pi istrat şi azi hârtii i 
-cari spun multe; Dar cine să apuce a scormoni. 
"din nou lucruri uitate... şi'la ce? Cu gânduri, 
trufaşe, că” ce şi cum eră să fie, dacă veneaii - 
lucrurile altfel 'şi .nu cun au venit, nu mi-am 
bătut nicicând capul. Destul de scump “plătise 
tatăl meu, — cum îmi. povesteă adeseaori, — 
tradiția din familie, cumcă ne-am: tr age din 
neam. Face să o spun şi ăltora. 
„Moşul meu Irmolai, om, cu multă socoteală, 
văzând că învățătura eră lucru. scump, a lăsat 
pe cei doi băieţi ce-i aveă, adică pe tatăl meu, 
şi pe frate-său, primarul. Horodnicului de azi, 
să învele, ce cam se putea -învătă pe. vremile ă 
acele, aşă prin! apropiere, mai la mănăstire ea 
Suceviţei, mai la Rădăuţi. Dar după asta i-a 
Dus frumuşel, pe.rând, la treabă şi-gospodărie.. 
Tatălui meu îi bigase însă în cap, încă mai 
dinainte, un unchiu călugăr ce. tot. se abăteă 
pe la casă, fumuri de boicrie. Șintr'o zi, prin 
postul mare, când moşul meu l-a fost trimes 
pe tata cu boii în țarină, 'să o curețe de spini; 
el ce s'a gândit, ce a făcut, dar atât, că a tu-
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. lit-o drept în  violdova, la: miniistirea Neam- 

Tului, unde un alt frate al moşului meu, arhi- 

mandritul Serafim, se găseă starit.. Ce va fi 

învățat: pe acolo bietul meu tată, e greu de 

„spus. “Destul. că după. moartea unchiului, s'a 

întors băiat cam răsărit, dar fără nici un rost, 

- adică: nici hun „de gospodărie, nici prea înde- 

“ mânatec pentru cartea nemfească ce se cereă 

_-pe-la noi în Bucovina. Cu mare: greu de şi-a 

-cârpit în-urmă învăţătur a, încât s să poată intră. 

  

  

  

  

Mânăstirea Suceviţei. . 

“învăţător şi astfel să scape de slujba grea 'de . 

opt ani a oştirei. 

Dar să mă întore înapoi la firul. amintirilor: 

mele şi, părăsind Horodnicul, să apuc. pe altă 

cale şi să dau pe drumul! mare, ce duce la. 

". stânga, spre Rădăuţi; iar în dreapta apucă spre. 

vestita mânăstire. a Suceviţei, cea „durat de 
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neamul domnesc al: Movileștilor. Tate ass] A tă- 
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kirese în ziua de Probaj !) toate satele deprin- | „ Prejur, mai ales Însă Horodnicenii noștri, In partea aceea se imbie pe la jumătate de cale şi un drum destul de bunicel al satului nostru. L-a ieşire din sat însă. nu mă pot răbdă să nu'mi întore încăodată: privirea la frumoasa „Şcoală cu şese clase ce au clădit-o oamenii de câțiva ani încoace. Unde acum douăzeci de ani nu prindeai copiii Horodnicenilor nici cu ar- canul ca să-i aduci la învăţătură, şcoala asta - nouă, cât îi de încăpătoare, geme: de băieţi şi fete, cari, învățând cu schimbul, unii dimineaţa şi. alţii după amiazăzi, nu dovedesc să -se. lu- "mineze de ajuns, Acum comuna a cumpărat! şi cele două crâşme de devale din sat, unicele cari mai rămăsese încă neinchise după iZgo- | "nirea Jidovilor de către unchiul meu, vornicul. Astfel se-mai. făc două şcoli. deosebite pentru sătenii împrăștiați unii pe la aşă zisa loloacă a Braniştei, iar: alţii tocmai hăt, dincolo, pe. sub pădurea Fondului. O! dacă s'ar putea pune . în locul fiecirei crâsme câte O şcoală, cum s'a făcut la Horodnicul de Sus, tu neam ales al: Israilului, oare' ce' leiai mai face ? . Drumul satului din partea asla, îi petruit, ba încă pe.'ici, pe. colo, s'a.sidii şi câte un pom aliturea șanțului, lucru de minune, care arată că vreau oamenii să facă cum face stă- 
1) Probaj se zice în popor la serbătoarea' Schimbări; a Faţă. :
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„pânirea şi tot parcă li vine greu să-şi întinză 
ci înşişi umbră-pe 'ogoarele lor. Și ogoarele sunt 
“muncite bine şi -făgăduesc, ca în toţi anii, rod 

şi bucate: îmbelşugate.. Unde prinde însă dru- 
- muleţul satului a se sfârşi şi vine de sc închiagă 

cu drumul împărătesc, zărim o fântână mare . 
cu ghizduri şi cu brâu. înalt de peatră. In dosul . 
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Biserică sătească veche 

. stâlpului si sumeţ al cumpenti, cu Ciutură fer ceată, | , 

se înalță o cruce frumoasă de pomenire, cio- - - 

plită din două lespezi întregi de stâncă. ade- - 
rărată, Nu trece om, de unde va fi ve enind, ca 

"să.nu se oprească o. clipă şi, făcându'şi cruce, 

să nu mulțămească. celui de sus pentru băutura 
răcoritoare, şoptind în acelaşi timp, şi numele 

” o a
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acelora- ce sau gândit si facă-aşa binefacere 
însătaţilor. dela drum. Imi vin lacrămi în ochi, 

» căci ctitolii însemnați cu slove vechi pe latul. 

crucei sunt moşul meu Irmolai. şi Solomia, 

bunică-mea. si-i aibe Dumnezeu întru împă-- 

„xăţia sa | o . 

Abia, abia îi țin minte, când veneau la tata, 
la Rădăuţi, unde trăgeau trăsurica. lor cu. un 

cal, la o parte de portița casei vechi, în care - 
stam. Și par'că îl văd pe bătrân şi acum. Om. 
înalt şi puternic; în portul său sătesc, 'cu -pep- 

tarul alb, închis la umăr, pletele: “părului argintiu, 

lăsate pe spate, cu muslaţa şi 'spră âncenele. lu- 
Ioasc, dintre” cari zâmbiă însă. o faţă piururea “ 

veselă. Iar bunica, femeie nu tocmai mică şi 

ca, numai puțin îndoită la mers, îmbrobodită 
cu testemel ; de ' mătasă, sub: care . se furișaii 

uncori şviele de păr albit peste “marginea 

încrețită a frunţii.  Veneă greu să o prinzi, ca să 
te uiţi mai lung în faţa'i senină, căci eră fire 
tăcută, care ciiută să te ieie, nu aşa cu vorba, 
decât mai mult cu fapla. Că nu mai isprăvea 
cu cel :sicriaş de sub capra cărucioarei, la care 

'sentorcea întruna, scoțând şi ducând la legă- 
durele cu tot felul de lucruri bune, strânse 

“pentru mamă-mea. - 

„ Decât .cu această duioasă amintire am şi 
ajuns iar la târg, "fără să vă spun cc falnică 
e intrarea în. Rădăuţi pe drumul acesta, care 
e ținut încă mai cu grijă. decât cel al Frătău-



țului, Doar pe aicia trec căleştile înbăinate « cu 
" armăsari ale domnilor mari dela stăpânire, ce 
vin;— maiales toamna,—la vânătoare de urşi; în 
codrii apropiaţi” ai Carpaţilor.: -Pe. aici, a- trecut 

"la 1851 şi tânărul împărat Franţ Iosif, chip ea 
să'şi. cerceteze țările și văzând, târgulețul: cel 
curat cu. drumurile sale netede şi croite așa, 
drept printre ândurile trufaşe de plopi utiași, 

găritarul între moşiile coroanei habsburgice»! 
. 

  

    

  

A . . : 

Casă ungurească. 

Numai atât că supușii cu cari a căutat să 
„umple, mama Austrie scumpa ei țărisoară, nu 
„prea semănau a mărgăritari. Că numai departe 

“cică ar fi zis: că ţărişoara” Bucovinei e mMăr- 

decât lâ 18-18, adică cu trei ani înainte de ve- 
“nirea în primblare a- împărăţelului, adunătura 
de Saşi, Unguri şi Secui, pripăşiţi la Rădăuţi 

- dela ocupaţiune încoace, a găsit că burzuluiala 
- dela 45 le-ar „puteă fi bună şi ca-la ceva şi 

erau să facă stăpânirei o şotie urâtă de tol..: 
“Mișcarea de răsvrătire dela Viena şi dih toată. 
Europa, intrase în „capul câtorva derbedei, de 
credeai că se prăpădeşte târgul. Inarmaţi cu ce 

“au putut “prinde la mână, mulţi chiar cu puşti
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şi cu. pistoale, au ieşit î în piaţă, şi “atât: de mult 
„îi buimăcise - asia pe oameni, încât numărul 

| neastâmpăraţilor se pretăcuse în gloată turbată, 

care umblă urlând prin uliţe, strică şi spărgeâ 

ce-i vencă în cale şi sbieră 'să-i se deie consti- 

tuţie. Cei mai mulţi nici nu ştia ce cereaii, 

“ “dar” aşa-cră, se vede, duhul ce apucase cu nă-. 

prăsnicie lumea întreagă. A venit,—nu-i vorbă, 

— oaste, de i-a îmblânzit pe buntuşnici. Pe mulţi : 
i-au băgat la- temniţă, iar pe câţiva, cei cu pră- 

” dăciunea şi cu samavolniciile, i-au împuşcat în 
dosul. livezii 'mari, de lângă. drumul ce duce 
pe la biserica Episcopiei, spre Vadul Vlădichei. 

Nu mult după aceasta au început apoi să 
ireacă prin Rădăuţi regimentele de pedestrime: 
muscălească şi de cazaci fior oşi, trimeşi în 
grabă de ţarul rusesc, ca: să: scape pe. prietena 
Austrie. de bucluc. Că şi eră urgie marc, nu 
şagă, ce se pornise în țara ungurească, împro-: 

_livasasuprirei nemţești.. Şi nu ştiu zău, cum ar: 
fi ieşit treaba, dacă oştile muscăleşti pe dedpai te,. 
şi mâna de ajutor ai credincioşilor fraţi.români . 
din Transilvania nu le. ar fi scăpat pe tătucul - 
Ferdinand, împăratul cel bătrân, care abia, abia. 
a mai avut vreme să fugă: teafăr din burgul. - 
dela „Viena. A “pus el apoi, aşa mai mult “de 
nevoie decât de dragă inimă, pe: nepoțelul. 
Franţ Iosif pe tron, de s'au împăcat cu încetul 
lucrurile, dar. destul că s'a simţit şi prin: ţări- . 
şoara Bucovinei câte ceva din năbădăile . anu- 
lui 48, cel cu Pomeneala.
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| Ulița de intrare În “târg “dinspre satele Mar- | 
. - ginea—Hordnic de Sus, e cea mai de samă Şi 

„poart ă numele de uliţă - domnească, adică fiindcă 

acolo s'au clădit cele dintâi case mai frumoase 
şi de oameni cu dare de mână. Acolo şi-au 
„aşezat Dburgherii Rădăuţului grădina lor de pe 

"trecere cu. Şiştatul, adică foişorul -de tragâre la 
ţintă, fără care un târg nemţesc nu se poate 
închipui. 'Şi-o fabrică de bere se înființase la 
Rădăuţi, încă din anii cei dintâi, alt lucru de 

- mare căutare, fâr ă care iar îi vine greu Neam- 
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! !Casă lipovenească. 

tului să trăiască pe pământ. Cât despre biserică 
„şi şcoală nici că «mai vorbă.: Erau așezate tot. 
pe Ulita „Domnească, nu „departe de. spitalul 

târ “gului. Mai ales „şcoala, a fost zidită cu multă 

grijă. Atât numai, că într'nsa copiii noştri nu. - . 

“prea. erai. văzuţi cu ochi buni, cum îndeobşte 
“ Românii. nu prea aveai nazar în societatea 
nemţească. ă i 

“Ce-i drep însă, că “oamenii noştri, deşi unii 
foarte bogaţi şi cu vază în târg, cum crai L:a- 
Tvioneșştii, Şindelarii, Buculeii, Puiulenii, nici nu
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“prea râvneati să sc- amestece cu a Neinţii. Turmele 
„ Buculeilor, Popeştilor şi Puiulenilor, cu oile, 

- vestite prin lâna: lungă şi. berbecii „CU ese 
coarne, de cari nici nu se mai aude în zilele 
"noastie, nu le prea dau răgaz acestor. hogătaşi, 

" să'şi bată mult capul cu şcoala. Işi vedeai de 
treabă şi tr ăiaă în pace cu. burgherii, la vreme 
„de nevoie se şi ajutat intre ei, dar. prielenie. 
multă nu făceau. | 

- Intre Românii băștinași ai Rădăuţului şi între. 
străinii tăbărâţi acolo dela luarea. Bucovinei . 
încoace, dacă nu sa închegat o legătur că sule- 

_tească mai stră ânsă, dar” totuşi s'a “băgat ceva 
“la mijloc, ce a adus în scursul: vremii aşă un 
“fel de. apropiere dela unii-la alţi. Era 'am- 

„„ ploiaţii oșteni. ai hergheliilor şi gospodăriilor 
împărăteşti sau, cum le ziceă, ofiţerii. erarului; 
erati apoi oamenii diregătoriei: judecătorii, sluj- 
başii dela: visterie, dela poştă şi vamă, şi. eră 

"şi preoțimea cu înv: ăţătorimea' din ținut, pe care 
” o aduce nevoea zilnică adeseori pe la târg. 
Sau mai adăogat apoi.la această tagmă ; şi alţi 
oameni triitori "din leafă Şi veniţi din toate părțile împărăției, cari! nu sinaţeaui nevoea să = se. deie nici . într”'o parte, nici în alta. Decât aceasla eră apă pe moara burgherilor, Căci . împestrițându-se prin căsătorii: şi înrudiri cu cei noi veniţi, - îşi păstrau întăietatea lor i cu : multă - grijă, încât nu puteai 1 răzbate - aşă de uşor, ca să ajungi să. fii de o samă cu dânşii,
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> Când te uitai, aşă, în zilele de rând, la târgul . 
Rădăuţului, par'că nici nu-ţi vencă să crezi că 
„din: cele câteva 'case de -burgheri se strecuri 

“atâta mândrie Şi putere; Î Numele. vechi. şi cin- 

stile ale câtorva familii cu vază multă pe atunci 

„le auzi şi astăzi prin Rădăuţi. Aşă de pildă 
familiile: Schlichting, “Most, „Haas, „Sehreiner, 

„NVilletz, .Kirner, Marin, tot oameni ajunşi la 
“stare şi. avere prin "munca lor neobosită. Bă- 
trânul Marin a. fost limp de-douăzeci de ani - 
şi mai bine burghermaistrul târgului şi câtă 
cumpănă aveă vorba acestui om:între ai săi? 

Şi ce “mândri erau aceşti oameni : de meseria; 

“lor? Că nu se lăsă mai. pe jos fabrica de mu- 

cava sau moara: de hârtie a lui Eckhard de 
dubilări ia lui Schulz, şi nici - cuţătarul Feiger, 

de potcovarul ISornelson, s sau. de “armuricrul 

Minizger, e a 
Imi aduc aminte şi eu de o familie: de aceste 

care'şi avea casele în piața mate, lângă spiţă- 

rie, casă, unde am petrecut 'des în-anii mei de 
student. Bătrânul A Melner, franzelar de meserie, 
eră unul din oamenii cei mai însemnați ai 
târgului şi rar găseai familie mai primitoare și 

„- binecuvântată ci belşug ca la aceşti-oameni. Căci: 

" ştiau să petreacă cu lumea, dar nici nu se ru- 

“ şinaii să muncească, cinstindu-și meseria lor, 
La sărbători şi zile mari îi vedeai pe Rădău- 
țeni, după cum li eră legea, despirțindu-se în 
douiă tabere: papistaşi şi pravoslavnici, cari se în- 

4
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- dreptau spre bisericile lor. Cine se ţincă însă 
cam la o parte în zile de aceste, erai cei câțiva 
Evrei şi puţinii Protestanţi. La ziua împăratului 
însă, la 18 August, se făceă oarecum împăcare 
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Si | Tărani din ţinut 

şi în ţie. Că ieşeau cu toţii împreună la parada 
mare. Şi vedeai atunci pe canonicul dela bi- 
serica nemţească, alăturea de protopopul nostru, 
“pe catolicul comandant al hergheliei, I)aconal,
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alăturea de judecătorul. român Pitei, pe geo- 

metrul: rus-unit” cu .baumaistrul ungur-calviii, 
pe cei trei doctori cu cei doi spiteri şi doi vete- 
rinari la spate, fiecare de altă limbi şi lege. 
Vedeai rânduri, rânduri, pe toți slujbașii, am- 
ploiaţii, . ofițerii şi mari şi mici, vlăstari din 
toate neamurile, cu galoane şi cu felendreşuri, 
amestecându-se prietenos cu burgherii îmbră- 

caţi în haine negre şi cu Moldovenii târguliii 

în zuboanele lor lungi, — veniţi toţi cu feţele 

senine, să cânte în bubuitul sicălușelor imnul 

împărătesc «Gott erhalte». 
Vedeai la zile“mari de aceste o Austrie ade- 

vărată, ținând ca o cloşcă buiinăcită sub aripele 
ci toate- neamurile de untertani—adică supuşi— 

cu porturile şi graiurile lor. Căci nam apucat 
să vă spun, că la astfel de adunături, sau Vi- 
-nerea, în ziua târgului, vencai- la Rădăuţi şi 

Lipovenii dela Fântâna Albă cu 'vlădica lor, 

veneaii şi Ciangăii din săliştele ungurești Ia- 

dicfalva, Andreasfalva şi Istenşeghiţ, şi Șvabii 
din Frătăuţi şi Voevodeasa, şi lusnecii uldu- 

roşi din Mileşăuţi şi câte alte vite străine, Decât 
sara, la masa cea' mare, ce se da în curtea co- 

mandantului herghelici, strălucitoare de luminii 
şi păzită de cilăreţii dragoni, tot burgher- 

maistrul cu Nemţii lui aveau cuvântul cel mare 
şi doar, doar, dacă mai scoteă.o vorbă câte: 
unul din cei puţini de alti nație şi lege, poftiţi 
și ci, aşă de obrazul lumei. Şi atunci de'i se



  

“ îngăduiă cuiva “din aceştia aşă mare cinste, 
_trebuiă să'şi.aşăze cuvântarea frumos pe: limba 
nemţcască şi să sfârşească -cu un. întreit hocl, 
adică zivaf. .: 
- Decât, şi lumea cealaltă: îşi avea 16cul « ci de 

„petrecere şi . chefuială.. Burgherii mergeait cu 
nevestele, ci: copiii şi cu cunoscuţii lor, la gră- 
dina "târgului, unde. cei mai bătrâni şi cu vază 
'se'îndeletniceau. cu. împuşcatul în şişlat, îm- 
părțind la ţintaşii mai iscusiţi tot felul de daruri. 

7.
 

Tră gaciul. cel mai de samă dintre. biruitorii la 
lintă se alegeă în urmă craiu (Schiitzenkânig), 
Xrednicie de care se bucură i apoi toi anul. Căci „craiul țintaşilor aveă şi oarecari drepturi. deo- “sebite, aşă de pildă, să'și verse. veninul şi ne: 
cazul cu orice -fel de. sudalmă, oricum i-ar i venit. pe limbă” Alegerea asta se. făceâ către _ sară, când lumea eră mai cu chef și atunci-se 
porncă o veselie şi un tămbălău. printre. Nemţi, - încât părea. că. n'are să.mai icie sfâ irşit: Bău- 
turica roșcată a berarului Ştolţ curgeă gârlă, 
iar 'cârnaţele leahului Davidovici şi “aluaturile 

vădanei nemțoaice Huber se mâncau cu'sutele, Tinerelul însă, lloarea 'şi nădejdea "neamului burgheresc, se:legină în sunelul bandei un- gureşti, în: jocuri şi păieli, cari de cari. „mai sbur dalnice. | , 
lomânii noştri petre eceail şi ei i—tol între dânşii —dar mai altfel. Dacă nu se întâmplă cumva 5ă cadă în 'acost. timp, vestilul hram la apropiata 

+ 
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“mănăstire Putna, la care îşi da întâlnire în--: 

reg! ținutul şi nu lipsea - Rădăuţenii niciodată, - 
apoi se făceă petrecere chiar în târg, | 

:La casa: cea: mare și frumoasă a Dogătașului 

Larionescu, câle. odată şi în grădina bătrânului 

Biculei, se făceă horă mare, In ceardaeul din 

  

    

  

7 - Mănăstirea Putnei . - 

„jurul casei şedeai, aşezaţi la mese, întinse bă- 

-trânii şi sfătuiau, îndulcindu'şi  năcazurile cu 

- vin de Odobeşti, adus de jupânul Barber. F lecăii - 

şi fetele se, cinsteai cu rachiu dulce tranda- 

_“firiu, zis roz zoglio sau de cel ş gălbuiu, făcut cu 

coaje de: portocale, — băuturi cumpărate dela 
băcanul „jupânul Reichman. Alţii iar se  îndopai 

7
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cu turtă dulce şi beau must “vechiu de pere, 
ce” vindeă lipoveanul Ivanuşca, la o tejgheluţă, 

lângă portiţă.: Și lăutarii ţigani, aduşi înadins 
dela pădurea -Ulevei, trăgeau din cobză, naiu 
şi țimbal nişte arcane şi căzăceşti, de se ridică 
numai cât colbul-ogrăzii. Și jucau fetişcanele . 

„ Moldovenilor. noştri cu cosâţele. în vânt, de le” 
scăpărau salbele de sorocoveţi:pe la gât, lar 

“flecăii sminteau pământul tropăind, până o 
schimbă. scripcarul cărunt Buşan. deodată mai . 
„pe domol şi se lănţuiati cu. toții, tineri și bă- 
trâni, în horă legănată. şi molaticii. : 

„Astfel petreceau” Rădăuţenii la zile. mari “şi 
sărbători, fiecare după felul. și gastul: său. şi între ai sâi. In zile de rând însă, sau zile- de | 
lucru, locul celor ce 'vroiau să peireacă mai | 

sau mai bine * 
des, eră băcănia lui Schnirch, 

A 

zis, crâşma lui ncica Deutscher.-Acesta țineă cu - - “chirie vechea dugheană mare şi vindeă ce vin- deă din mărfurile de băcânie, aveă însă în fun- dul caselor nişte odăițe. de oaspeţi, aşă mai ascunse de ochii lumei. -Aici se adunau căpe- ieniile fârgului cu fețele mai de samă din ţi- nut şi se cinsteau. cu câte un păhăruţ de vini- şor, când moldovenesc, când unguresc, — după . cum eră şi omul, gustul .sau cheful. Mai ales. în ziua de Vineri, când eră târg la. Rădăuţi, . odiițele din fund dela.,Deulscher, erau ticsite. Căci aicia îşi dau întâlnire cei cari nu se. ve- -- deau cu săptăimânile, cum eraii de pildă preo-



a a - 

ţii noştri, -proprietarii mari şi altă lume mai - 
„aleasă, -- | 

Sapoi prietenia, sfatul -şi petrecerea, când 

oamenii nu s'au văzut o bucată de vreme, se 
întețeşte, limba se mai desleagă- şi se porneă 

  2 2 n n 7 m | DD 

      
  

  

Vineri sara. 

vorba şi politica între străini şi băstinaşi, de" 

te mirai de unde atâta frăţie. Cine făcea însă 
“treabă bună, eră. ncica Deutscher, până cesde 
atâta bine, s'a dat dela o vreme;şi el la chet



so. | 

şi la sfat şi a ajuns încet, încet, la. sapă de lemn: In jurul său însă şi dealungul pieţei târ- gului, se deschidea o & âşmuţă nouă după alta şi se îmbogăţeă “un jidănaş după” altul, fiindcă ăştia—vezi bine,—-nu se puneau la sfat cucei ce veneau “să chefuiască, ci lăsau balabusta să li tot loarne goilor băutură botezată la pahar, „iar jupânul „Vedea cu. ochi lacomi ce _gheşeft 
A mai eră. de făcut Vineria, până a nu se arătă - luceafărul şi a-nu se: aprinde lumănările de şabăs, :.. | a a i Ea | 

Cam -aşă fel eră Rădăuţul cu Nemţii săi, cari, până “a. nu veni potopul evreiesc . din. Galiţia peste țară, stăpâneau târgul ca- şi cum eră al „lor, Şi când îi numărai, aşă. câte unul, aceşti _ negustoraşi . şi . meseriaşi ajunşi” chiaburi în scurtă :vreme, nici nu. păreau: tocmai mulţi, ' dar ţineau între. dânşii şi faţă de Românii ne- Păsători știau să'şi facă toate. trebile binişor.  - şi pe placul lor. A fost mai 'ales un prilej, în care s'a arătat puterea: ce o aveă burgherimea- târgului şi, lucru ciudat, dela ciasul acela sa. şi schimbat,-—se pare,—mersul soartei-Rădiuju- lui şi ă locuitorilor săi. Erâ vremea diimuri- lor de fer, ce vencau să'şi întinză reţelele până. Şi în: părţile” jirei noastre. Cias nefericit,—cim bine: cântă versul : lui Eminescu,—căci nu atât. | că .ne-uu perit : cântecele, dar 'ne-a | contropit- neamul perciunat al lui Israi], Cu Doninii dela stăpânire; hotărând să fericească - - € 
=
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şi Bucovina cu un 'druni de fer, s'au “gândit 
şi la prea credincioşii Durgheri ai P tă dăuţului 
şi, înainte. de a croi în chip nestrămulat linia, 
pe unde trebuiă să lreacă drumul acesta, i-au 
îndemnat pe' Rădăuţeni să întâmpine cu oare- : 
cari i jertte din par tea .lor. fericirea, « ce avcă să 

  

  

    
  

  
“Mânăstirea Solca | 

li cadă, cu. hârzobul din cer, 'adică să deie din 
toloaca lor mare. dinspre. partea Frătiuţului, 
fără plată, locul, cât va trebui, pentru ca să 

li yie gara mai aproape de Rădăuţi. Avusâ în 
vedere stăpânirea şi scăldatorilo căutate „dela



  

mânăstirea Solcei,. carisaveau să vie . mai - ie-- 
gate cu locurile din Bucovina şi mai ales cu. 

Cernăuţul: d 

„Furtuna ce s'a. stârnit în sfatul târgului şi 

: între lârgoveţii nemți :mai ales, când Sa anat 
despre această -năzdrăvânic, eră cât pe ce să 

- întreacă revoluţia dela 48. Au sărit burgherii 

- noştri ca leii, să'şi apere drepturile lor. pri- 
“mejduite. Erau neînchipuile şi fără număr ne- 
norocirile ce. aveau să iasă pe :urma unei ase- 
menea pacoste. Intâi eră să li se. taie în-două 

;.* şi. să li strice. drumul cel frumos cu plopi; . 
eraii să li se. omoare vitete și, porcii ce păş-" 
teau pe toloaca de.acolo;eră să Li se ieie lo-.. 

“cul cel mai drăgui pentru creşterea . gâştelor 
şi curcilor. Ferarii, potcovarii, rotarii, hămu- 
rarii şi caretaşii, la rândul lor, urlau de. mânie, 

căci făcându-se drum de fer, li se duceă câş. 

 tigul din mână, Negustorii ţipau şi ei, că .de 
acum înainte m'are să mai cumpere nimene . 

- nimica pe la Rădăuţi, ci va căută să se ducă 

tot înainte, să caute marfă mai eftină şi... câte! 
-şi mai multe. Eră sărăcia cea mai groaznică 
ce aveă să le vie cu drumul de- fer, şi-aşă de” 
crunt s'au pus îndârijiţii * Rădăuţeni. pe jalbe, 
plângeri și împrotiviri, încât s'au îndurat dom- 

nii dela stăpânire şi........ i-au lăsat în pace. - 
„Un singur târgoviţ eră totuşi, care spunea că 

bine ar fi să se facă drum de fer „—armeanul Bur- Si 
dea,” cel cu. dugheana de br: ânzeturi, săuri „şi 

- . > +
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frânghii, Avă adică omul prin părțile, pe unde 
eră să treacă drumul de fer, o făşie de: pă-! - 
mânt cu casă şi-i veneă' la socoteală. treaba 
asta, cum bine veţi. înțelege. Dar cinc-i „da 

e. 
  

  
      
  

“Starostele birjarilor diu Băidăuţi i 

"vro ascultare sau îl băgă- în samă pe pastra- 
magiul pripăşit? . --, 

Ani dearândul au trebuit în- urmă sumeţii.: 
- burgheri să suspine, după ceea ce aruncase dela -- 

+ 

,



ei. Şi oftaua Rădăuţenii din greu, când! aveă 

câte - unul din ei 'de făcut vr'un drum mai 

în depărtare şi trebuiă să se acațe în diligență 

sau trăsură scump plătită, uneori pe la miez 
„de noaple, şi să plece. prin. frig şiploaie până 
“la staţia din satul unguresc Hadicfalva. Şi ha- 
„rabalele jidoveşti din târg se înmulţeau, că nu 
treceă zi lăsată dela dumnezeu, fără ca să nu 

aducă câte doi,: trei jupâni noi, sosiți :aşă, cu 

nepusa 'n masă, cu borfele 'lor, la târgul” cu: 

- belşug. mult lăudat. Și hanul cel mare aL Sa- 
__sului “antor stă mai gol şi pustiu ca oricând, 

E par'că fugeau toţi cu drumul de fer, în largul 
lumei, nuinai la. Rădăuţi nu se: opreau. 

Astăzi Rădăuţul are o linie” ferată locală cu 
pairu staţii, din cari una așezată chiar în lo-. 
cul cel mai. de frunte, între arborii: mari din - 

grădina vechii Episcopii., Nu ştiu; s'a făcut a-. 
„cest mijloc de îndemănare, pentru ca să plece 
“din Rădăuţi şi cei din urmă oameni cu stare 
şi cu vază, sau pentru că nu âjungeă drumul. 

"de fer să aducă la străini |! Şi ăştia se oploşeau 
“ca locustele ilămânde pesle câmpia verde. 

Altă comedie, şi mai boacână, „a .văzut'o 
Rădăuţii, “când a: fost vorba să aducă regi-. 
mentul de călărime, de care se: ivise nevoie 
prin locurile noastre. Căci iată ce s'au. „gândit: 
domnii dela stăpânire : loc .mai indemânatec 
nici că poate să se găsească pe fața pământului! 
Mai ales că 'toloaca „mare a. târgului, unde' eră 

N
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să se facă staţia de drum de fer, nu li. ieşiă 
"din cap domnilor şi se potrive eă - de. minune . 
pentru clăditul de cazărmi şi. grajduri. Şi. nu 
mai încăpea apoi nici vorba, că-unde e her- 

_ghelie, pot să steie şi regimente. întregi de că-. 
lăreţi |! Şi erâ. să: Ii: vie Rădăuțenilor regiment 

  

  

  

  

            

  

o burgheroaică bogată. 

“de husari, nu alteeva a. Ştiţi, de cei cu nădragii 
strâmţi şi cu. găitane. pe! la cojocelele: purtate - 
numai. cât aşă, pe umere! Şi: tot băieţi fercheşi, 
cu. ofițeri de neam unguresc. mare, numai cât 
'grofi, unul şi-unul.. i : 

Dar tocmai aicia eră  peleaua; Că Sau „zidi 
2 . y , 

4



cat de-astă dată, nu No emţii: bărbaţi, ci burghe= i 
„roaicele cele. groase, şi'mi s'au năpustit:-cu 
sura, de le umblă: limba loc. Că li eră. acum: 
pr imejdia de-a fetelor lor. Și dă,-—ca'să nu vă 
spun despre câte eră” aluncia vorba,—vă 'po- 
vestesc despre: isprava asta numai atâta. căa 
scăpat Rădăuţul şi. de. husari şi.s'a. făcut o ca- 
zarmă_ mare: de: călăreţi la. Jucica, tocmai din- 
colo de Prut, spre. bucuria „Jidovilor din Sa- 

„dagura. m: 
- Privese în dese. rânduri “şi astăzi. la viaţa 
Rădăuţului ; mă uit în zile de Vineri, cum geme. 

_par'că târgul de lume. Văd şi mă uimesc văzând. 
Cât e piaţa. de mare şi întinsă, abia cuprinde 
norodul ce vine din satele ținutului. Mă uit mai. 
ales, cu suiletul: plin de mulțămiie; la roiurile de .. 
săteni veniţi din. comunele bogate românești. 

Îi văd sosind pe . voinicii: noştri „Români, - cu 
"carul cu boi frumoşi,. ori în cărucioara trasă 
de cai sprinteni de'soiu, încunjuraţi de neves- 
tele loi curat: îmbrăcate şi.de copilăşii rumeni, 
„înşirându-se- în piaţă, unii lângă alţii. Privese - 
mişcat şi cu drag. la aceste. cete de' popor har- 
Nic, ce'şi aduce în ziua de Vineri “munca gos- 
“podărească şi rodul câmpului, str âns. în . su-. 
doarea feţei.: Că: umblă doar să'şi facă rost de: 
cevă parale, cu: cari: să- şi: impace tot „felul .de 
nevoi de'ale casei. Mă uit cu sufletul inviorat şicu - 
nesa| la acest norod neprihănit, ce se tot înmul-- 
eşte la număr şi. sporeşte, răzând cu ochii, în a- 

N
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„î- neamuri străine cum 

39 

  

„vuțiasa, ținându-se, curat și neschimbai în graiu, 
în deprinderi şi în 'năravuri. Și simt cu bucurie 
-că bine trebue să fie povăţuit de preoții şi în- 
„văţătorii săi vrednici, încât a prins a; se lăsă 
: de apucături rele şi de beţie. Şi ar. trebui să'] 
privească şi alţii pe poporul nostru în aseme- 

"nea zile: de strânsură, ca să vadă mai ales un 
„lucru, care- umple cu mândrie pe orice RNomân. 
>, Cât de mare e târgul Rădăuţului, cât de nă- 
  

  

           

  

sari 

Piaţa Rădăuţului 

„ Prasnică învălmăşeala: cu 'alte neamuri - pripă- | 
şite, în asemenea zile de întâlnire, 'când tragi 7 . . ..: Ar “ cu urechia -la clocotul asurzitor . de vânzători 

şi cumpărători, nu. auzi, 'cu “toată. împestriţela 
chipurilor, decât: vorbă... românească, . 
„Aşa a fost la Rădăuţi, de când ţin eu minte, | 
aşa a fost întotdeauna. Și mai încunjuraţi de -: 

sunt, din păcate, Româ-: 

Ii 
e
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„ii, ținutului rădăuțean, nici că. mai „sunt poate 

alții. Şi totuşi,—e :ca un ser de 'biruinţă fal- 

" „nică, cel puţin în “ochii mei,— Moldovenii noştri. 

nu s'âu dat înapoi cu graiul lor, nici înaintea - 

unui străin, căci i-au făcut pe toţi de vorbesc 

numai cât... româneşte. A 

"O ştie asta . dela: moşi; 'strâmoşi, și Un- 

guru sumeţ, şi Lipoveanul, somnoros şi De- . 

cisnicul. de Rusneac şi morocănosul de Neainţ,- 

-că Românul cere să-i vorbeşti în limba.lui, 

“dacă vrai să faci treabă sau negoţ cu: dânsul. 

„Cine o ştie. însă asta mai bine. ca: toţi, e şire- 

“tul de. Evreu. Căci cu vorba doar îl prinzi pe 

om mai 1esne | Și, ia ascultați, vă rog, cine 

"ţipă în târg mai cu glas ascuţit «Bade, lade! 

Lele, lelel» Sunt odraslele lacome ai pripăşiţilor 

“din. ţara leşească. Uitaţi-vă însă şi la feţele lor 

lihnite: şi uitați-vă la poporul nostru şi nu vă 
fie teamă nici de aceşti duşmani noi,. Is mulţi 

„la număr, — ce-i drept, — — dar vlaga neamului 
“românesc îi va birui, înainte de-a ne copleşi 

ei pe noi. Astu-i niidejdea mea şi a. fraţilor 

mei Roinâni. a



„PE VALEA SIRETELUI



  

  

    

  

, “Mândru şi frunios mai este druniul inare îni- 
i păr ătesc ce duce - prin: poieni - şi. păduri, din- - 
spre“ cele: două. sate mari. Vicovul de ' Jos ' şi 
Vicovul * de Sus, 'cătră târguleţul “Ciudeiului.- 

„Când: apuci, însă să străbaţi mai la luminiş, ți. 
se “pare: că: “după valea Sucevei. ai'să dai: din 

„nou în munţi şi .codri. Căci dela curţile boie- 
reşti din capătul saiului: Budineţ-- începe un 

„urcuş, tot printre. brădet şi molidiş,. de crezi 
că nu, se mai! sfârşeşte. Dar iată, că dai de un 

“piipor cu pagişti verzi, cari .par'că îndeamnă 
„pe, călător. la „popas. Şi te îndeamnă şi izvorul 
„ascuns lângă marginea «drumului, să opreşti 
câiuţii osieniţi şi înspumaţi şi să! te răcoreşti 
olecuţă la umbra cetinişului. Drumul de aicia 

se: mai întoarce colac de doită, rei ori, încolo : 
i Z



  

şi încoace, încât lași caii în sama vizitiului, 
să tragă în voie, şi o iai pe cărăruşă, deadrep- 
tul, spre muchea dealului, sub care îşi face 

“trăsurica ocolul:- Şi: ce 'să: vezi ?' Ochilor -uimiţi 
li se. deschide o 'privelişte neaşteptat de “ÎN- - 

” cântătoare, căci zăreşti înainte'ţi -par'că o ţară 
nouă, necunoscută. 

  

N 

  

        

Intrare în valea Siretelui. , 

„Cât cuprinzi: cu ochiul, se întinde dela apus 
şi până în răsărit, valea încântătoare a Sirete- 
lui. Număi în-faţă, spre- miazănoaple, se înalţă, . lin de tot, un şir: de coline păduratice, cele! 
din urmă aruncături: de valuri, muntoase ale „Carpaţilor, ce se pierd apoi. încolo, cătră, șe- 
sul Basarabiei, Muchea de deal, de unde! pri- 

>
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“veşti această făşie. uriașă de pământ mănos, - 

“prin care şerpuieşte câ-un balaur verde. apa 
Siretelui, cu. solzii selipitori ai păraielor argin- 

“tii, ce.să încheagă cu el,'se ridică trufaş, dea- 
- supra povârnişului iute, în care'se pierde în- 
-colăcit frumosul druzn, "Croit încă... din: anii : 

dintâi ai. luării Bucovinei : de către Austriaci, : 

“acest drum'e în adevăr făimos, căci a fost pus 
în lucrare de către Nemţi în vederea legăturei 

„Galiției cu Transilvania. „Inginerii . oştirei : is- 

prăvindu-l odată cu suirea pe iron a împăra= 
„tului Franz, i-au dat întru „pomenire. "nurele 

E aproape o jumătăte de veac, când. mă 

găscam ghemuit ca copil, într'o trăsură cu irei 
„cai, ce: se oprise şi ca 'pe acolo, venită. pe - 
„drumul acela mare, dinspre poalele Carpaţilor. - 
“Şi pe când viziliul işi învioră telegarii, întin- 
„-zăndu-i.la urechi şi . aducându- li o găleată de 
“apă proaspătă după alta, colo, dela izvorul de 
lângă drum, tata — ţin minte ca astăzi,-— ne-a 
coborât pe mine şi pe mama din irăsură, “şi 
luându-ne: de mână, he-a dus pe căr ăruşa pri- 

” porului ridicat, “până sub un brad bătri în; tocmai 
"în marginra înaintată a mucheei: dealului. Şi 
ne-am uitat de acolo în jos; spre “valea Sire=' 

tului, şi par'că -nu ne, puteam sălura de pri, 
- veliştea fe uroasă. ” 

De câte: ori n'am trecut * “şi: nu m "arm. oprit 

de atunci'încoâce pe acolo, şi par'că "ot mai 
* 

, Î 
1



„ A 46 
  

viu îmi resare în minte ceasul “acela; încât 
îmi vine să: cred, că tot. ce am văzut în anii 
din- urmă, sa îmbulzit şi. topit. cu minutul | 
acela, care'mi' pare acum un vis” trecut şi to- 

-.tuşi. limpede şi deslușit, ca: un "lucru "văzut 
-abia ieri, alaltăieri. Eră şi o pricină adâncă, 
pentru' ce ne uitan toți aşi necurmat, spre 
această vale frumoasă, în a cărei mijloc chiar» - 
pe lângă dunga verzuie a Siretelui, “se zăreă 

* - 

  

  

  

Vederea târgului Storojineţ 

din depăr lare ca un fel de: cui negru, cum ar. 
fi nodul dela un . ceasornic mare. “de “părete. 
“Acolo eră ţinta călătoriei noastre, adică micul: 
târg Storojineţ, cu putinele sale căsule, aşezate 
împrejurul bisericei papistașe cu turnul ci mare; 
“Alături de aceasta se deslușcă în zare o casă ceva 
răsărită cu un turnuleț mai mic, care er ă şcoala. 

Tatăl meu, pe care îl imbiau de mult Sto- 
rojinețenii, să .le fie învăţător, a primit însfâr- 
şi locul acesta, dar pentru c; că să i se sporească * 

a



  

pățin şi leafa, — foarte neîniemnati pe: vremea . 
„aceia,—a trebuit: să se învoiască a fi şi scriitor 
“la comună, sau cum se.ziceă pe atunci, pisar. 
la" grămadă. Căci Storojineţul se află sub oblă- 
duirea boierului locului, care numai cu” ne- 

- voile: târgului nu-şi bătea capul Eră dar, cun 
Sur zice, slujbă. de oarecare încredere, ce-i se > 
da în samă şi mai ieșeau de acolo şi ceva ve- - 
nituri, vorba ceea, că dacă şi. nu curgeă, dar 
tot picură câte cevă, aşă pe la. prilejuri. şi la 
ceasuri de procopseală. Şi astfel s'a întâmplat 
dar, că ne-am fost-luat rămas lun dela târgul 

i tădăuțului, cel 'cotropit de Nemţi, şi iată-ne 
pe cale de a ne'strămută întrun târguleţ, în- 

. pestrițat cu alţi: străini, adică întrun cuib de 
Leşi, cum aveţi să auziţi, indată, , 
Am stat noi cât am stat” de j popas în dealul 

Budineţului, până ce ne-au ajuns, din urmă 
“cele care cu boi din „Horodnic, în cari se află: 
avulul. şi” întreg buclucul ce-l aduceam cu noi. | 
Și apoi am prins a: da în coborâş, aşă pe. la - 
aslinţit de soare, spre săliştea de case de târ- 
goveţi, ce. se zăreau imprejurul, celor două 
turnulețe. * .. 
 Storojineţul “fiind alcătuit din două. părţi, 

adică 'satul Munteni şi aduinățura de case de 
„străini de tot neamul, am avut: bună bucată de. 
“drum, până ne-am văzut la * marginea pătra- Ş 
tului, „pe.ale cărui laturi se allă aşezat târgu-" 

“leţuii cu judecătoria ia, cu rabuşul cel mare şi cu alte 
+
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câteva clădiri mai 'de:samă. La -mijlocul. pă- 

_tratului însă se vedea o. baracă rotundă, chip 
„de: magazie de piaţă, iar în: partea dinspre pă- 
dure a, acestei piețe. se ridicau trei clădiri în- . 
semnate ::curtea 'boierească, şcoala locului şi . 

- biserica papistașă. In partea târgului se vedeai, 
— ce-i drept, — pe'ici pe colo, ceva .presără- 
duri cu gospodării de locuitori români, încolo 

  

  

    

  

  
" Biaţa târgului, de astăzi. 

însă, toată această - str ânsură de locuinţi 'ome- 

neşti, din cari se'zămislise acest lârguleţ, eră 

„şi a fost, cum am. zis dela început,o sălişte de . . 
străini pripăşiți din toate. părțile . lumei. 

Cum sa făcut că cea mai mare parte din E 
cei veniţi la. acest! loc de "mântuire: erau .din 
„țară leşească, e lucru' cam greu de priceput.: 
„Că nu. erau numai cât t amploiaţii şi slujbaşii, 

1
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““dregătoriilor târgului Leşi de viță, dar şi.o 

7
?
 

“mare” parte din proprietărașii de prin prejur. 
Odată cu ei 'se oploşise însă şi mult nărod :de 
slujitori şi meșteșugari şi mai ales Jidovi gali- 
ţieni de. toată mâna. Se pare că acest Incru 
îşi avea pricina'sa întemeiată chiar în trecu. - 

"- tul. locurilor învecinate: cu Storojineţul, vestite - 
“încă de pe: vremea când această parte a Bu- 
covinci a fost cutrierată de oștile. fugare ale 
craiului Sobieski. Sau poate. că. în vremea, 
cât sărmana ţară a fost socotită de ţinut a 
Galiției, s'au plodit cu şlirea” stăpânirei, tocmai 
prin partea aceasta a Bucovinei, săliști întregi 
de Poloni cu tot neamul .lor, Ce'j drept, că în. 
“vremea când ne-am pomenit strămutați în a- 
cest cuib „de străini, fosta Polonie. trecea prin, 
grele suferinţi, şi încercarea Leşilor 'la 1861 de 
a-şi redobândi neatârnarea de odinioară, a fost 
zădărnicită, de. trei împărăţii. deodată, prin foc 

si prin” sabie nemiloasă. . Astfel . fugarii pribe- 
giau cu duiumul prin ţară şi, am povestit, — 
dacii nu mă înşel, — cu alt prilej, ce păcate a 

“avut de suferit târgul - -Storojineţului, pe urma, 
acelei întâmplări. 
“In casa şcoalei, destul de încăpiitoare, am. 
găsit la sosirea noastră pe unul din aceşti lup-! 
tători bribegi, ce care, până. a. lua tatăl meu 

„şcoala târgului în samă, făcea pe. învățătorul, 
„aşă“cam pe taină, dar îngăduit de mila preo- 
tului catolic, Şi chiar | răsese în gazdă colo, în
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casele deşerte. Eră un chip. de om, cum n'an 

să-l întâlnesc mai mult în viaţă, Aveă un cap 

“de mucenic, înfăşurat de-un păr alb, lăsat în . 

voie; cu. barbă. şi mustață lungă, ca la un sfânt. - 
Oaspele. acesta ciudat, care şi avea în grajdul : 

- şcoalei calul său, s'a mutat curând din şcoală,. 

lăsând mamei întru amintire un ghiveciu Cu 

„o floare: rar ă, iar tatei un pistol cu cremene, 

-.. îmbrăcat în argint, ce-l , păstr ăm. şi “astăzi în 
familia joastri ă. 

N a DI Deca 

  

Preotul „Groholschi.. 

"Cu vecinul nostrii, preotul catolic: Groholschi, 
am rămas însă prieteni buni. Cu- toată deose- 
Direa de lege, omul acesta eră, — trebuie so 
„spun;—un''suilet blând și împăciutor, cum.rar 
am văzut. Până şi cu parohul nostru, părintele. 
“Filievici, duh cam neastâmpărat şi fire „iute, 
ştiă-să' trăiască” în - bună “înţelegere, 'mai ales 
“că se întâlneau des în săliţa rătuşului mare
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unde crășmarul Simon. îi înduleeă |. cu vidul. 
moldovenesc de contrabandă, adus dela . Ai 
hăileni, adică de peste polar. Și această frăție 

deosebire: de, neam, “limbă şi “lege. Se. vorbeă i 
nemţeşte,. leşeşte Şi: mult de tot româneşte, mai 
ales când se întânaplă de li chemă' şiretul de 
Simon, domnilor celor. porniţi pe, chef, pe Io- 
nică lăutărul din dealul Crivei € cu țiganii șăi,.cari 
trăgeau apoi străinilor un cântec biitrânesc după 

altul, de, se înduioşeai Leşii şi Nemţii: şi cân- 
tau,—par'că îi. aud şi: astăzi, — pe toate glasu- 
rile : «Scumpă țară - şi frumoasă, of Moldovo, 
draga mea l» Şi dă, la „adică, tot din atingerile. 
cu oamenii, ținutului aproape curat românesc, 

„li se trăgea la toți aceşti venetici traiul şi slujba.. 
Şi: asta erau timpuri bune, faţă de cee astăzi, 

Imi aduce bine aminte, 'că. întro zi murise un 
slujbaş neamţ, un oarecare Krâmer, om iubit 
de toată lumea, mai ales de domnii din șă- 
liţa lui Simon, unde eră prețuit pe „urma. firei. 
sale foarte Daziii căci vecinic ştiă. să spună la IE 
snoave şi bazaconii, L-a Jălit lumea, - cât: l-a 
jălit,- mai aleş că lăsă 0 casă de copii.pe, urma NE 
sa, dar înșfârşit- a trebuit „omul îngropat. şi 
atunci. s'a. descoperit. un lucru cam neasteniăt, 

| Repaosatul iusese adică - de. legea luterană şi 
cum locuitori de credinţă, „aceașia,; e cam; deo: 
cheată pe: atunci, nu se. găseau: prin. târg. şi 

4
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nici biserică, nici popă'nu aveau, au tăcut price 
tenii mortului, te au făcut şi l-au înmormântat 
mai creştineşte de cum poate “cineva să-şi în- 
“Chipue. Au mers adică şi preotul nostru, şi. 
popa 'Groholschi, unul alături de-altul, fiecare: . 

- cu dascălul său, cu odăjdiile sale şi cu prapu- 
rii săi, şi cântau cu schimbul, când: «Doamne . 
inilueşte» când «De profundis», până l-au pus; 
Jăcrămând cu toţii, pe bietul Krâmer la: locul” 
de vecinică' odihnă. DR a 

Înțelegerea bună şi prieteşugul dintre' oame- 
„ii noştri au crescut şi mai mult, când s'a 

” brefăcut Storojineţul în loc de: scăldători.: De 
“unde până unde i-a venit: neamului Hauser 
gândul să se:apuce de o astfel. de întreprin= 
dere, n'am :prea înţeles niciodată. Va fi : soco- 
tit acest om priceput şi umblat în lunie fiu- 

„museţea locului ca potrivită pentru aşă treabă, --: 
va fi avut şi el un dor ascuns în “inima - lui, 

“să lase pe: urma sa' cevă, ce nu făcuse nimene; : 
dar destul că s'a pusi pe treabă şi a făcut din: - - târgul  Storojineţului un raiu. L-a ajutat mult. 
şi boierul Nicolae Flondor, care stăpâneă :lo- 
curile şi moşiile de. prinprejur,  lăsându'] “pe 
Hauser şi cu meşterii săi: să taie şi să care lem-.! 
nărie din pădure, cât li trebuia, ba să sădească: în mijlocul târgului, pe lângă locul unde aveati 
să fie băile, grădini şi pădurici întregi, cu Co- 

"paci luaţi tot dela boier. . Da 
” Aveă şi sfetnic bun” pe lângă dânsul, har: 

rs 

1



  

„micul. om, şi anume pe. doctorul bătrân. 
“Vinter, om; cu multă” învăţătură şi pricepere. 
Şi mai aveă şi pe „spițerul,. leahul Carceschi, 
“care însă']- cămătuiă pe Hauser, şi în urmă tot 

2 -el, —mi' 'se pare, —I- -a dat de râpă, băgândul ..| 
!     
    

; Scăldătorieide Storojineţ . »-zaţi Ea pri 
i. 

ia în adânci dătorii, Din ele Hauser apoi nici n'a 
"avut cum ieşi, căci după câţiva ani, când treaba . 
cu „băile nu mai mergeă,—din .pricina cheltuie- 
lilor, „Prea .mari, — sărmanul a. “murit la” închi- 
soarea  dătornicilor, 

, îi
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Nu i-ar. veni cuivă să creadă, ce erâ Storo-- ! 
jinețul pe vremea aceea de scurtă şi minunată: - 
înflorire,. cum n'ă avut-o poate nici unul din: 
"locurile Bucovinei. Trăia pe atunci la Cernăuţi. 
un vestit zugrav neamţ cu numele Knapp, care, . 

„încântat de frumuseţile: țărişoarei noastre, “a. 
„scos un mănunchiu: întreg de vederi mai de samă. 
„de prin Bucovina. Eră printre ele. şi una cu: 
scăldătorile Storojineţului, amintire scuripă,. 
"care de câţe ori se întâmplă să o. privesc, îmi 
stoarce Jacrămi 'din ochi. Este par'că - un. vis, 

- pentru: câţi cunosc cetatea jidovească a Storo-- 
„detali de astăzi, Singură: împrejurimea a=! 

„cestui loc atât de trumos, aşezat . în: mijlocul: 
văii mândre' a Siretelui, îşi are prin farmecul, 

- firei şi acum. înfățişarea încântătoare de atuncia; 
"încât face să :o vadă oricine, 

“In susul apei Siretelui cu cotiturile. sale line; 
_pe ale căror urmă. se avântează şi drumul îm 

' părătese înspre părţile Galiției, se zăreşte, uru=- 
brit de runcurile „păduroase. ale Carpaţilor, ştă- 

„viliţi oarecum prin albia râului cu prundişu=. 
rile şi luncile: sale late, satul : mare învecinat 
Panca. Pe româneşte numele acesta ar -veni: 
cam aşă ca'. “«Dohineascâ»,- sălişte întinsă 'de- 
mici proprietari, Odinioară “ boieraşi, 'mai toţi 
de nearii, adică şl&ahtă. I6şeascii, adusă pe âicia; 
cinc: ştie câiid: işi: cu'ce prilej>. Moşioarele” 10r - frumoase de pe amândouă maluri: ale apei: Si-- 
relelui s'au bucăţit, încăpând pe mâni de străini. 

1 ! r. !



  

şi de familii jidoveşti, cari scot azi rod! bogat 
„din câmpurile mănoase, sporite și mai mult. pe 

R urina. pădurilor. mândre de stejar ce se găseau . | 
pe vremuri. acolo, dar cari s'au tăiat de mult. 

"Este întâiul sat învecinat dinspre partea apu- 
„sului, unde nu mai auzi limbă românească 
«decât foarte puţină. “Hargalâcul rutenesc, adus 
de boierașii leşi: şi în urmă lucrătorii boici şi 
„anazuri, tocmiţi pe la velniţele şi ferestraiele” 

  

  

  

    

| , Sa aaE 
Casă de proprietar leșesc, 

numeroase din partea locului, “au împestriţat 
“deimult graiul. locuitorilor vechi şi i-au făcut 
pe aceştia să se retragă mai spre munte, unde . 
răsar -acumă sate tot mai puternice româneşti. 
Şi va. veni ceasul, — cred: eu în sufletul meu, 

"şi să'mi fie iertat să o spun firă nici-o teamă, - 
—când tot de acolo, din părțile muntoase, se 
vor coborâ odraslele celor fugiţi de urgia siră- 

4 7 
. . - - . 1
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inilor, şi-şi vor reluă locurile şi moşiile străi- 

moşilor Moldoveni. 
"- Incă pe vremea de care vă vorbesc, trăiau 

în satul Panca, printre şlehtele trufaşe de pro= 
 prietari leşi pripăşiţi, ca: Cernevschi, Zboroschi. 
"Brodoschi, Ilanuş, — sau cum li mai ziceă, — 

trăiau zic, şi familii: româneşti, între caii mai. 

"ales 'doi fraţi boieraşi. de viţă veche moldo- 

  

  

  

„Curtea lui Pan Dodec Grecul. 

vencască. “Ca proprietari mai cu dare de: mână 
aceşti oameni căutau să-şi crească: copiii la. 
-şeoală, la târg, şi .îmi aduc aminte, că-şi dă- 
„duse băieţii şi fetele la părinţii. mei în gazdă. 
„Sa întâmplat adesea să ne poftească la II 0-- 
şioarele lor din Panca şi am şi fost, de am stat. 
pe-acolo, în mai multe rânduri. 
Unul din ei, Iorgu Grecul, sau Pan Dodec, 

— cum. Îi spuneau Leşii — își avea curțile sale. 
N
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„chiar lângă drumul mare, în faţa unei dumbrăvi -- 
frumoase de 'stejari bătrâni. Strimtorat. de lu- : 

„mea străinilor ce-l încunjurau, . prinsese a se 

„da, când l-am apucat noi, În teapa rusească, 

căci în casă nu se vorbcă, afară de limba po- 
lonă,—căutată pe atunci, cum ar fi azi nem- 
„țeasca, — numai cât graiul neamurilor din U- 
craina, Dimineaţa însă, . când își făcea Pan 

Dodec, —aşă cam de mântuială, — închinarea 
la parăelis, după obiceiul boierilor noștri vechi, 
auziam Dine, că ziceă “rugăciunile “numai cât 
pe româneşte. Căci îşi cunoştea de altiel limba, - 
strămoşească destul de bine, deși o lăsă vădit. 
în uitare. . “ 

“Fratele acestui vlăstar de viţă de boier, er ă 
- cevă mai bătrân,. li ziccă Niculae Grecul, 
sta cu casa dincolo de apa Sirtclui, aproupa 
sub poalele pădurei de brazi, în dosul căreia 
se întind azi comuneie mari românești Cireş Şi 7 
Opaieţ. N'aveă curţi, aşă zicând, dar casă mare 

„încăpătoare, clădită ci chibzuială gospodăr cască * 
şi încunjurată 'de şuri, hambare şi tot felul de 
acareturi. Acest Niculae. Grecul, retras aici de 
clocotul leşesc din drumul. marc, irăiă ca' bun 
stăpân, între cei câțiva gospodari rămaşi. cu . 
obiceiurile lor vechi, neprefăcuţi şi nestinghe- 
riţi, departe, sub. poala pădurii, la los: oare- | 

“cum lesne de apărat de potopul străinilor ce: 
cuprinseseră Panca între cagă. 

Şi aicia am petrecut de câtova ori, —. că "mi 

1
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eră. fu casei, Mihăiţă “Grecul, o vrenie chiar 

tovarăş de şcoală, — şi, mărturisesc, că simt. 
par că şi în minutul 'de faţă duhul primitor 
şi românesc, ce mă întâmpină, când veneam 
„peste-puntea Siretelui, dela curtea: 'de lângă 
drum, la casa retrasă a Vătrânului boier. 

. Bărbos : 'şi cam cărunt la înfăţişare; cu: ciubu- 
cul-la gură, mă. luă îndată la vorbă şi graiul 
său dulce îndesat, cu . inoldoyeneasca încă ne- 

x 
  

  

  

    

Casa lui Niculae Grecul 

stricată, îmi sună şi. acum în urechi, încât i îmi 
pare că vi âd, odată, cu faţa senină: a: bătrâ ânu- 
lui, o umbră din acele rămăşiţi de timpuri 
vechi româneşti, pe' cari în Bucovina, azi în 

“ zadar le mai cauţi. m 
- In josul Siretelui, e cam spre amiazăzi, odată 
cu drumul. ce duce dealungul: grădinei şi curţi. 
lar familici boiereşti a Flondorenilor, d 
o depărtare de jumătate de ceas, de alt sat 

ai la:
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tr umos, cu multe amintiri din trecutul Buco- 
“vinei, satul Ropcea. De pe o ridicătură d€ deal 
lină, aripată pe amândouă latiiri cu câte O ra- 

"Tiște de stejari umbroşi; drumul poineşte ; re- 
pede. la vale şi dă în vatra satului ri ăzăşesc 
de odinioară. Despre dealul. acesta ştiu letopi- 
sele. Moldovei, ba ştie şi cântecul - poporului, 
că iacă cum sun stihurile Moldovencei ce co- 
boară cu legăturiea de vreascuri din pădure, 
călre cărăruşa satului : : 

| „Dela Ropeea până n deal 
- Cade Leahul de pe cal; | 

far din Ropeea, mai la vale, 
Umblă foametea călarei, 

te crunt. trebue să fi fost »lăstemul țărei -. 
Moldovei care-l urmărea pe craiul Sobieschi, 
încât l-a ajuns pedeapsa,- locmai când se în- 
torceă cu Leşii săi dela prădăciunile făptuite 
prin părţile Sucevei şi Neamţului. Că 1- -a prins 
cum Spun cronicarii, o iarnă timpurie CU. vis- 
col şi cu geruri cumplite, aşa că a: trebuit 
craiul să- -şi lase puştile sale mări, împreună cu 
carele, şi obozurile, pe drumul Ropeei. şi rân- > 
duind acolo oameni de pază, a purces fără ele : 
inainte, spre Galiţia, unde'l aşteptau alte a- 
mărăciuni şi mai mari. Şi iarna a fost lungă, 
ca nici odată, şi. umblau bieţii Leşi „lăsaţi cu. paza tunurilor, călări, pe caii lihniţi de foame şi jefuiau satele di imprejur de a hranei, Pedeapsă Şi urgie dela dumnezeu nici că se putei mai 

i:
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 straşnică ; că au porit cu toții de foame. şi i frig. 

“Asta pe la 1691... Ă 

Decât mie mi se pare că  Ropcea va fi vă- 

zut şi cetele tugare ale craiului „Albrecht, cele 

.scăpate de: sabia lui Ştefan, colo în. codrul 
Cosminului, de s'a prins atât de adânc pomina 

, 

"-Leşilor în mintea poporului nostru şi le-a făcut . 

  
  

  

    

  

"Gospodărie răzăşenscă . 

“până şi cântec, “Se poate însă că pe la Rop- 
„Cea-se vor fi aşezat şi dintre Leşii aduşi. de-- 
însuşi Ştefan, după năvala sa de răshiinare ce 

'a făcut-o în "Polonia. Ajunseşe'doar până din- 
colo de Liov, „arzând Pşemislul, Radumna şi 

| "Lanţutul. Că zice letopiseţul: 
„Și mulţi oameni vărbați și mucieri și Co- 

x 

NS
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“pii, î-au' luat robi; mai: mult de 100.000, ce i-a 
„sezut Ștefan Vodă în (ara saŞși până astăzi 

 trăeşte limba lov în. Aloldova, mai ales pe unde 
- î-a descălecatiă. Pa a 

| Şi Bindeă le veneă greu: trufaşilor vecini ai . 
„ Moldovei să uite aşă: de repede ruşinile păţite .. 

şi în.urmă mereu să năpusteau cu prădăciuni, 
„mai ales asupra ținuturilor de miază-noapte. 

, “ale Bucovinei, se, băgaseră o vreme chiar în 
Cernăuţi şi prin alte târguri apropiate şi nu 

-„ se lăsau scoși de: acolo cu nici un chip. Abia ” 
cu. pacea dela Carloviţ (1699) s'a curăţit ţara 
de tot. Fiindcă nu mult în urmă 'au venit fu- 
garii craiului Suediei, Carol XII, şi cu ci au 

"> năvălit din. nou cete de Leşi prin ținuturi, de 
credeai că nu mai scapă ţara de aceşti vene- _ 

"tici. Ia - - 
„Iată destule pricini, 'ca să ne facă să cam - 

- înțelegem .săliştea veche de şleahtă leşcască şi 
urmele ci se cunosc. astăzi încă din: “numele: 
ciudate ale locuitorilor. Ropceni şi a Igeşteni- - 
lor învecinaţi. Numai atât noroc, că şi Români „ageri trebue să.fi .fost prin aceste locuri. Că - „i-au potolit şi măturat” pe lacomii musafiri, de: li a trecut însfârşit -gustul samovolniciilor, Şi de: unde la Panca s'a cam şter 

 Spus, urma. vieţei moldovenești, | 
-protivă, astăzi e aproape totul r 
nici n'a huzurit străinul vr'oda 
„Dăm, —.ce-i drept — și ast 

S, cum 'v'am. 

a Ropcea, din- 
omânesc. Par'că: 
tăpe acolo. .- - 
ăzi de Români cu 

i
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“nume fani! i pestrite, cun de pildă: Volcinschi, 
_ „Jancoschi, Malinoschi. Decât auzi şi nume vechi 
“româneşti ca: Barbu, Galer, Talpalar, Braha, 
Soroceanu, Coşcoţeanu, tot familii: d$ miazili. și: 
:răzăsi, despre cari ştiu până şi cronicele noastre. ' 
"Partea drumului însă; unde se zice, că ar.fi 
“stat nămolite multă vreme tunurile craiului 
“Sobieschi,. se. cheâmă Strâmha : Ropcei, loc pe : 
“care se 'allă astăzi. casele: „unui atendaș leah. 

  
  

  
  

  

| „Strâmba Ropcei 

Sa încaibat însă în schimb duşmanul. „per- 
-ciunat prin aceste locuri frumoase din mândra: 
«vale a Siretelui, că unde te întorci, cam vezi 
„satele. dearândul pline. de crâşme jidoveşti: Și 
-nu numai: întrep. negolul, dar încă şi trebile 
comunale au, încăput pe mânile lacomilor vrăj- 
“maşi. Cât s'au rugat în vremuri oamenii. iubi” : 
"tori, de neam, cari înțelegeau primejdia şi ve- . 

x
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, deau şi leacul:. «Daţi-ne școli, școli. și scâpa-- 
ți-ne b» A. fost strigăt în. vânt, „Azi au oamenii - „şcoli, dar.omida s'a lăţit groaznic, că nu hirue- 
hărnicia oamenilor șă astâmpere nesaţul lipi-- . torilor, ec ge 

-Ziua de întâlnire pentru Ropceni. şi cei din . 
“târgul. Strojineţului eră şi este astăzi încă -Ioia, - 

„Fără decât -aştă este primblare negustorească,. 
„când bădica gospodarul din sat îşi duce. la: 
“târg carul cu fân sau cu lemne, :sau vaca cu. vițel, iar lelica se cocoaţă şi ea alături de pur-- 
celul întins: în chilna căruței, având, două trei... 
păsări în poală şi ceva legăturile cu ouă, brânză. 
şi cu atte. lucruri deale casei, luate spre vâri- 

„zare. Şi ies jupânesele înaintea gospodinei de.i. 
iau ouăle şi gobăile pe preţ ieftin de tot, în.. 
„timp ce jupânul pipăie cu pricepere vaca şi. | 
vițelul şi ispiteşte. pe om de-a prețului. Nu-.. . 

„mai de purcel nu şe leagă harharul, ori cât. 
ar coviţa bietul dobitoc. Asta rămâne pentru 
mai la urmă, de se vinde colo, în drumul lă-- 
turalnic, spre: cele. case--de -mășteşugari nemți, -. 
“unde este şi cărnăţăria casapului de râmători, 
cu farfuriile de- răcituri. înşirate pe tejgeea. 
*Dealitel nici riu prea face să vorbim de a--. 
ceste''isprăvi-de' săptămână, căci nu sunt. âșă. 
„de saină. Joile Storojineţului:cum -de “pildă târ- 
gul'de Vineri din Rădău ți: Pricina va fi acolo, că. 
oariienii ținutului ţin să meargă mai mult la! 
oraş, la Cernăuţi, care nu le prea vine departe: : îi za ga, . . : ate i . . .
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şi le. pare cu. atât mai îndemănatec, fiindcă târ= 

sul e' Luni. Şi oamenii ţin şi ei să plece de 
Durinică sara, în câtsă” poată. fi de cu dimi-: 
neața: la oraş şi-să mântue mai curând cu -ce 
„au de vândut şi de cumpărat, | Ie 

“Ziua adevărată de: întâlnire dintre. săteni şi 
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Chip de Păzăşiță. 

. 

săteni, adică: dinlie” Românii. air. -Muntenii 
Strojineţului şi Românii Ropceni, . cea. mai de 

„samă de peste an, e de Sântă Mărie, când se 
face hram mare: la Ropcea. ŞI. hramul acesta 
Cc vestit, . aproape în . întreg - ţinutul, . fiindcă-i 
hram curat româneşc,, îi "care nu se ameştecă 
sătenii rusneci din cele câteva” sate. străine.



Şi atunci se. vede- bine că i Storojinețenii sunt . 
şi au fost de când lumea,—vorba ceea —Moldo- 
veni nu alta. Şi ţin la hramul Ropcenilor, ceva. 
lucru "mare. Atunci se uită, se “miră Şi cani în- 
țelege toată strânsura de neamuri străine din 
târg, că una:i târgul! “Strojineţului” şi. alta e. 
comuna de Români din:maidanul Munteni. 

Şi în: adevăr, e lucru, frumos să priveşti în 
ziua hramului, cum! plec oamenii noştri cu ne- : - 

„Yestele;: cu: flecăi şi fete, gătiți ca de: sărbătoa- 
!ea cea mai sfântă, cu caii împodobiţi cu ră 
murele :verzi, cei mai chiaburi, având chiar. 
lăutarii lor în trăsură. In chiote şi poenete de 
hice duruesc. căruțele pline de oameni veseli, 
Îecăii aruncându-și pălăriile cu pene de păun 
În văzduh; iar. fetele cu: sălbele. în vânt şi cu 

„capetelă, fluturând' de podoaba Morilor aşezate 
în jurul părului strâns legat şi. a ghiordanelor” ” 
de mărgele împletite în cozi. de tot soiul. 
Hrani fără băutură şi chef firă o leacă de 

scărmăneală printre fleciii, aşa pentru o vorbă 

prea slobodă, scăpată: cumva..din gură :sau din 
pricina unei fete frumoase, nu se poale. In- 
toarcerea celor dela hram nu e prin urmare 

tocmai, cum ar trebui să fie. Şi fiindcă Româ- 
nul, când are capul înficrbântat; nu preâ -vrea 
să ştie multe, apoi şi:cei-din târg se cam fe- 
resc'la asemencă zi să deie' ochii cu sătenii. 
Iar negustorăşii din neaniul cel ales, cum sunt 
ci mai fricoşi de fire, închid chiar! şi 'obloanele



  

dela fereşti, când. tree căruțele pe drumul mare: 
"cu flecăii: cheflii. - Dar: oricum, e ozi pe an, 

“ când tot târgoveţul: pricepe că a fost petrecere 
românească, nu altceva şi se ştie, cam de. în: 
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Puma 
DE Ia! 

Ia Remianei, dip SteeinetAlandeni 

întreg Storojineţul,; că . Românul în ziţă, Sân- 
tămăriei e stăpân | acolo. Deci. bună. Şi asta... 
| Acum Să vedem „ce eră această. grămadă de - 
ștră lini venită aşă cu. nepusă în “mașă,, casă 
stăpâneașcă. sinutul „acesta mare, şi. îrumoș din



  

valea Siretelui. Comuna ca sâmbure al. târgu- O 
lui Storojineţ, aşezat pe locul dăruit de boie- . - 

„„rul Nicolae Flondor şi împreunat cu satul 
românesc. Munteni, comuna ca atare, ca şi. 
cum nici nu eră. Stăpânul cânțălăriei comu- | 
nale de pe atunci era-pisarul, adică tatăl meu, 
fiindcă boierul ca slarosle-—sau,cum am zice— 
primar de drept, nu se arătă'cu lunile. Doi 
juraţi, din cari unul gospodarul - moldovean . - 

==     
    
  

Zi de târg. 

Zanea, iar celălalt dubălarul neamţ Holder- - 
baum, făceau ceeace se zice” poliţia locului şi 
judecau cu schimbul, dacă aveau vreme. Dacă 
iu, tot tatăl meu îi înlocuiă și pe dânşii, îm- 
păcând buclucurile inici ce se iscau prin târg; 
thai ales Joi, la vânzare,  Poliţaiul Seripa, un. 
biet țăran român ajuns -la sapă de lemn, îi 

„Păga apoi pe vinovaţila închisoarea grămăzii şi 
cră deci temut ca focul, dacă nu de altcinevă, 

5



68 

dar 'mai cu samă de jidănașşi. Asta eră toată 
diregătoria comunală, de care mai țineau apoi 

şi cei. doi preoţi, ca sfetnici. în. trebile şcolare. 
Cât despre cârmuirea mare a stăpânirei şi di-. 
regătoriile ej, lucrul sta altfel, şi nu ştiu. cum 

"să încep, ca să vă spun, frumos şi pe. rând 

  

    
  

  

Sara, după târg, „- 
+ 

toate, « cum le-am apucat eu. ca copil, acum a- 
proape o jumătate de veac. . 

Astăzi ţinuturile Bucovinei sunt cârmuite de 
către un aşă numit căpitan de ţinut, cum sunt 

bunăoară prefecţii români, iar judecătoria, vis- 

teria şi celelalte diregitorii ale fiecărui ţinut
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-îşi au căpeteniile: lor deosebite. Pe vremea de 
atunci treaba se, făceă altfel. Căci tot ce se cu- 
“prindea sub numele de slujbă împărătească, 
„eră sub poruncă şi stăpânirea unui singur om, 
„care purtă' numele de Bezirksvorsteher şi. eră. 
un -fel de ispravnie mare, înzăstrat cu putere 
„multă, vorba ceea, numai că nu tăia şi spân- 
„zură. Oamenii noștri îi spuneau în graiul lor. 
«domnul forşier», nume temut de loți şi cu - 
-drept cuvânt, fiindcă după socoteala și. min- 
tea oamenilor de ţară, el eră al doilea după îm- -* 

„..- Părat şi al treilea după dumnezeu. - 
o Atâta numai, că atotputernicul Storojineţului 

eră, desi străin ca şi toţi-cei de pe lângă dân- 
sul, un om bun la inimă, să-l pui la rană, nu 
„altceva şi, cât: îl lăsase firea sa de Leah, a fost - 
ajuns să învețe în anii cei mulţi, cât 'a câr- 
muit ținutul, binişor d6 tot limba noastră. Pe 
nume îi spuncă' Kaminski, şi şedeă în casele 
preotului nostru, în drumul ce duce peste dea- 
lul Crivei, spre Cernăuţi. Avea soţie. de neam, - 
femee prea cum se cade şi primitoare. Că ne 
făcusem prieteni cu şi o soră a înca, cu băia- 

“tul şi cele: două copile ale lor, dela cari am 
şi învăţat limba leşească, In tatăl meu aveă 

însă bătrânul Kaminski multă încredere şi, ca 
să-l aibă mai la îndemână, ca sfetnic la toate. 

„prilejurile, îl ficuse. la cănțălaria sa tălmaciu 
cu leafă. e i 
„„ Căsoaiă mare şi lungă, în care erau băgate _



'toate. diregătoriile locului, se aită” peste. drinr 

- de 'ratuş; clădită. fiind de. boierul Flondor, pe - 

un loc aşezat la despicătura - drumului * împă- 

„xătesc, având şi o grădină închisă: în: fund, 

“fiindcă spre partea aceea: dau ferestruicele „cu 

grate ale închisorilor judecătoreşti. Ce nu mai: 

-aveă loc în casele aceste: de căpetenie, erâtia-. 

“sezat: mai prin târg, în case năimite.: Aşa vis-: 

“teria, notariatul, poşta, jandarmeria, revizoria 
—adică locul de vămuire şi de accisuri—şi Câ-- 

    
  

  

EDD Uliţa mare Ea pi 

“teva altele, "Decât, canțălăriile; cele. mari, “unde- 

„stăpânea forşterul şi se făceau şi judecăţile,. 
erau, cum ziceam, în faţa ratușului. Pe . 

Şi veneau. acolo oamenii noştii, săracii, plini 

“de Sfială şi cu căciula scoasă încă din, druin, 
„par'că ştiau bieţii. la câţi sfinţi aycau să se în- 
“chine, până să-şi găsească | un pic de. dreptate, 
;Şi în adevăr erau şi daţi mai mult, în sama 
“slujbaşilor celor! mici, căci să pătrundă! cineva.
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. până în .canţălăria chiar, a forşterului, eră lu= 

, 

_*ru rar.de tot. Şi mult se mai țineau. horop- 
” siţii noştri de. Români la: minuturi grele. şi la: 

pricini mari. de poala tatălui meu,: “fiindcă îl 
ştiă tot ţinutul. că.e om milos, şi credeau 'toți. 
că poate. face. minuni, ; când. tălmăceă.- jalbele: 
„înaintea. domnilor; dela stăpânire şi : cercă,. — 
nu-i: vorbă,—pe unde: puleă, 4 să pună nu odată 
câte un cuvânt bun... zu 4 

Când intrai în tinda cea mare dela cânţă- 
lării, te luă mai întâi în primire” pan: Wielko- 

“polski, logofătul. mare.al domnului forşter: Ka-. 
_ minski. Acesta te da apoi, “după, cum eră şi 
pricina cu care veneai, în sama unor .domni 
mai mici.—adică cum s'ar spune, —numai cât 
aici cu mai marele lor, dar mari şi grozavi. 
„către cei mici, Că nici cu prăjina nu erai lar- 
„nic să-i ajungi, să li vorbeşti şi tălcueşti, cum 
şi pentru ce ai venit, Şi :te pomeneai, când 
-dus la domnul Kuezinski, când la domnul . 
“Gugalski, când la Winitzki,ae. Şi: cum îi “mai 
va “a. chemat. Ştiu „atâta, e că ăştia mai cu vază, 
1oți „aveau nume cu un-«ski» în coadă, dovadă 
“că erau tot oameni pomăzuiţi. de „atotputerni- 
.cia leşească din „Liov. Şi. de ciracii ei "dela gu- 

„bernia! din "Cernăuţi. i 
Lucru ciudat. însă,. că cui scăpai de! urgia ; 

ăstor mari şi ajungeă “Luciu la ficutul hârtiilor, 
" dai peste alt soiu'de cameni, par că "mai. la: 
ini de fire, cu „care „puteai. să, „e cam înţelegi,
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aşă, mai'rotind cu pălăria, mai zimbind şi fă-— 
când din ochi, semne, cari se sfârşeau' cele mai. 

multe: ori cu deslegatul baierelor: dela pungă... - 
_Şi.se "mtâmplă, nu odată că ieşiă. dreptatea la: 

iv eală, ca untul de lemhn. Asta adică iarăş, cum. 

ră și rostul. lucrului. Dacă te îndreptă, “bună. . 
oară cu. hârtia la odaia notarului, sau la -re-.. 
gistru, apoi mergeă treaba: strună. Deodată cu: 
asta -băgai însă de samă că se: schimbau, nu: 
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Primăria: nouă. 

ştiu” cun, şi muimele, d- nilor. că pe notarul siu-E 
mai 'chemă' nici- Biliushsi, şi „nici. “Hilarski, ci. 
“pan Sahnowicz, şi pe logofătul : său, pan. Boro= 
dakiewicz.. ar la registru te duceă cu zimbe=-- 

“tul plin de: înțelegere uşier ul „Michniewicz, şi. 
te da chiar dela uşă în sama Și. mai zimbito-.. 
rului pân Horoskieyiez” ERID 
“să te ferească însă zica: Domnului, să “a. 

|



  

. 

_xenit lucrurile aşă, la cercetări, adică să se fi 
dat poruncă” cumcă să-l icic pe împricinat la. 

„ protocol, că atunci eră chiar mănia lui Dum- 
nezeu.'Că mi-l ducea la pan Ferbăs şi mai ştiu 
eu a: cine şi, de eră vr'un prepus, adică dracul - 
în.joc, se pomeneă nenorocitul îndatamare în... 
mânile lui pan Kwasniewicz, cel mai “temut . 
om al târgului, fiindcă ăsta eră temnicerul ju: : - 
decătoriei. Şi aveă doi străjeri ai lui, nişte rus- . 
neci fioroşi şi adevărate -fiinţi de gâzi, pe Ro-. - 
deiczul: şi Gawriluk, cari, când îl înhăţau pe. 
cel. dovedit cu vro potlogărie, mi-l, și întin- 
deau pe laviţă şi se făceau. drob nuielile pe: 
„dosul vinovatului, încă până a nu se isprăvi 
cele 25 de duble împărăteşti. ae 

Şi gemeă ţinutul întreg sub mâna de fier a - 
"acestor stăpâni străini de neam; de. lege şi de 

limbă şi vornicii din satele noastre „tremurau 
„de frica lor. Că priveau 'cu groază la colbăria 
ce se ridică în dosul poştalionului „cu patru 
cai, care plecă din sat în sat, având pe” co- 

„misarul ținutului în jăţ, iai” pe jandârmul în- 
armat până în dinţi şi. cu penele verzi la pă. - 

„lărie aşezat pe capră. Şi par'că nu. ştiu cum, 
eră şi bine, 'eră şi rău pe acele vremuri, Că 
ştiau. oamenii cei cu apucături rele: mai mult 
de frică ca în ziua de azi şi nu sc“ întâmplă 
nici a zecea parte din blăstemăţii prin ţinut, 
precum 'se: petrec, bunăoară, acuma, “mai “ales 
prin satele: rusești. | aa
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 Aşă au mers lucr urile multă vreme şi : încă 

după ce-au apucat a se mai schimbă, tot : pe 

calapodul cel: vechiu:se făceau. Numai. că de 

împrejurările aceste, mai mult bune decât rele, 

-sub o stăpânire străină; bietul nostru : popor 

ma ştiut să se folosească, Dar acei ce au tras : 
, 

  

  

    

NE Valea de io a “Siretelui.. i ia 

foloase 1 mari, erau L veneticii din Galiţia, evrei 

Şi. poloni cari, văzându- -se ocrotiţi, mai mult pe 

faţă decât pe. ascuns, de oblăduirea leşească 
a acestui. „nenorocit tinut, l-au.. cotropit, cum 

nu se poate. mai cumplit, ; mai. ales: pe.. unde 
locuitorii se aşezau mai des: şi. pe 'undea stră=
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bătut apoi cântatul lui Eminescu drum de fier. 
-.. Au început, ce-i drept, şi oamenii noştri. să 
se deştepte şi, simțind. că: unicul rost de tămă- -. 

"duire e învăţătura, au „pornit a cere pe capete 
„şcoli. Şi. cei dela cârmuire, — n'aşi puteă spune, 
„.—că Sar fi:dat în: lături de aşă lucru, sau că se . 
împrotiveau la asta. Dar "oamenii: noştri cer 

acuma şcoală cu limba românească şi d-nii: 
„dela - stăpânire găsesc: că în comuna cutare 
sunt nu numai Români, ci sunt şi cinci sau 
-gese copilaşi de-ai crășmarului din sal, cari 

ţipă şi plâng, că neam de neamul lor n'a vor- 
bit decât leşeşte. Şi mai sunt şi zece copii de-ai 
mecanicului şi de-ai lucrătorilor dela velniţa 
boierească, cari nu ştiu decât. ruseşte şi 

trei copii de-ai pădurarului, care-i Neamţ, get 
beget |! -Şi fac gură toţi, că ar finedrept ca ei, 

_sărăcuţii. de străini să nu-şi înveţe limba 

“dulce a mamei lor! Şi se pomeneşte comuna, 

-—dacă nu-i cineva să zădărnicească lucrul, — 

“cu o şcoală amestecată şi sărmanii copii de 

“Moldoveni sunt cei, cari trebue să înveţe de 
' dragul micilor venetici tot felul de limbi n numai 

nu pe-a lor.. RE 
Ştiţi. bine încotro. pate; asta 1, Numai | că aa, 

“impestriţarea. unui popor nu, se. face . aşă.. re- 

pede, precum. cred duşmanii neamului nostru. 

* Şi prea, se grăbesc, când fac .pe: temeiul nu- 

imerelor mincinoase scoase ca dovadă din a- 

ceste şcoli cu aşă zisă învăţătură amestecată, *



  

„nişte dări: de 'samă şi mai "mincinoase, trâm= 
Diţând prin lume că: * Românii din “Bucovina 
dau inapoi. Atâta noroc încă că 'Rusnecii ve= 
netici au începutide 'o vreme a-şi cam căută 
„de: drum, 'emigrând în “America. Cât „despre. 
“mine, eu Ji doresc cale sprâncenată şi să vie, 
când . „ie ÎL: VOM Chemă,. „.„Doil: ate 

  

    

  

      

„„Emigranţi ruteni. i pa 

Nu spun însă domnii de la. cârmuire, din cari 
mulţi se trag din vița nemernică a celor veniţi de 
“peste Prut, că în ţinutul Storojineţului, a Coţ- 
manului şi a Cernăuţului cer acum sate iăză- 
şeşti, unde: de :mult părea că sa stins graiul 

, moldovenesc, + cer cu Iacrirni, s să i se îngtidue 
E) 

s
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a deschide şcoli româneşti: pe sama şi cheltu= 
iala lor ! N 

Sângele apă nu se face, Ştim şi noi câte ceva: 
| despre starea adevărată a lucrurilor şi oricât. 
ar ţipă duşmanii: neamului nosiru, că. au să ne: 
înghiţă, noi nu putem doar decât. să spunem :: 

" Tartă-i Dumnezeule! că nu știu ce vorbesc... 
“Şi Qă-ne, Doamne, numai cât minte, putere Şi 
răbdare, că multe le-a văzut. Românul şile va. 

" învinge şi pe aceste |»
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pe MALUL PRUTULaI 

“Dada poalele Carpaţilor şi până la oraşul | 
„Cernăuţi e numai cale de câteva ciasuri. Căci 
:cum ai 'atins târgul -micuţ -al Storojlneţului, 
“treci numai cât coama păduroasă a Crivei şi, 
luând. rămas bun dela valea Siretelui, cobori“ 
în fundătura dela Broscăuţi, ce se prelungeşte 
cu fagetul ci întins, până'n drumul mare. V'am. . 
„mai spus eu, altădată, că drum ciudat câ ăsta . - 
rar se vede. Par'că îi fugăriseră Tătarii pe in- 
ginerii ce l-au croit, de nu avură vreme să-] 
-cotească puţin printre! cele dealuri hleioase şi 
despuiate, peste cari trece, aşă razna, în dungă 
dreaptă, trasă, ai zice, cu. sfoara! câtrăniiă pe 
planul ce-l vor fi avut înaintea lor. i 

“Te uiţi din dealul Crivei spre Camena, vezi o 
linie şi nimica alta. “Te aşezi în capătul acestei 

7 r



linii, din susul satului rusesc al Camenei şi te 

- uiţi iar înainte, vezi că linia dă țintă spre Cer- 

năuţi: Şi atâta e de necurmată vâna drumului, 

încât ţi se pare că ai Cernăuţul chiar înaintea 
„ochilor, să-l „prinzi “cu mâna. Numai până-l 
ajungi, -ţi se prăpădesc -şi caii şi irăsura, suind 

şi coborând 'cele patru dealuri. colburoase, pe 
cari trebuie să le birueşti. 

  

    

    

_: Peeniul pod cu caice de  pente! Prut. 

Pe coama dealului. din urmă se : resfir | zi- 
“durile întunecate ale. Cernăuţului, vechiu. loc 
de strajă, aşezat de. "Moldoveni în apropiere a 
țării leşeşti de odinioară. Si eră bine ales .lo- . 
cul, că pe sub poalele rupturoase ale dealului 
şerpiieşte bătrânul. Prut gu vadul său vestit şi 
locul de vamă înființat. precum, ne: spun cro- 
PR 
1!
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nicele, încă pe la- 1407, de Alexandru cel Bun.” 
Pe aici duceă. drumul cel mai:scurt din Polo- 

nia, spre vechile, oraşe moldovene Siret şi Su-. 

ceava. Pe aici sau întors, precum ştim "din 

bătrâni, cetele fugare ale craiului . leşesc Al 

brecht, hătute- de “domnul Ştelan la 1497..Ba 
s'au şi fost pus putintel la odihnă, umiliţii de 

Leşi; nuniai atât; că: Moldovenii noştri, pare 

că li-au cam stingherit tihna, după cum se în- 
țelege din paloşele frumoase de pe. vremea a- 
„ceea, găsite, chiar în nisipul din albia vauului. 

Indemânatec şi căutat eră vadul acesta prin 
“faptul că tocmai în partea locului se varsă în” 
“Prut două păraie, Ruda şi: Clocucica. Aceste 
alcătuesc o scobitură lată, prin care-şi face. 

loc. târgul Cernăuţului cu toală aşezarea sa. 

De aici, dela vechiul vad..al Prutului, unde se 

vesfaţă în zilele noastre cele două - poduri mă- 
rețe peste, apa râului, te tot urci. în sus, pe Ti- 

diciitura unui deal nesfârşit, până dai în inima 

oraşului de astăzi. -Și doar numai cât- drumul 

cel cotit cu măiestrie şi cu casele de pe de- 
“Jături mai îmbrobodesc pulin înfăţişarea urâtă 

__rabiei. În punctul cel mai frumos al acestei - 

a acestui ureuş blăstămat de toţi cărăuşii, din 

pricina chinuitelor dobitoace: | 
Cu atât mai mândră este în schimb pri: 

veliştea ce ţi se deschide, când. ai ajuns sus: 

de -tot, căci vezi par'că aşternulă la ! picioare 
valea Prutului, până colo, spre hotarul Basa- 

| 6
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privelişte, se allă biserica ortodoxă cu hramul 
Sf. Parascheva. Clădirea ei frumoasă ne întâm- 

pină oarecum salutând şi vesteşte pe cel nou 
venit, că se allă pe pământ vechiu românesc, 
Dela sfântul lăcaş în sus începe, aşa zicând, 

ta 
i 

  

  
  

        

Biserica Sf. Parascheva. 

miezul orașului, străbiitut de drumul mare, pe 
care am intrat, | | 
„Drumul acesta de intrare dinspre apa Pru- 

tului, înaintează tot urcând, până se despică 
însfârşit în două, ținându-şi la slânga calea 

*
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necurmată. spre tara Ardealului, de unde i-a 

şi ieşit numele de «Drumul: Transilvaniei», în 

vreme 'ce craca care apucă la dreapta, dă în 

“ satul Cuciurmare şi spre ținutul Storojinețului. 

Din partea asta m'am. pomenit venit şi eu pe 

la 1866; adus de tatăl meu, chip că să mă _ 

mai pregătesc puțin, după învăţătura căpătată 

în şcoala: părintească, pentru intrarea în gim- 

 maziu, sau-—cum se ziceă pe atuncia,—in $ şcoala 

Jatincască. | 

Nu ştiu cum a: prodit soar ta şi întâmplarea, 

„-dar tocmai anul acesta al! despărţirei mele de_ 

casa părintească, a fost pentru: “Bucovina şi pen- 

tru bieţii ei locuitori un an de grelei încercări, 

„EA sa arătat straşnic chiar din zilcie sale din: 

tâi, prin faptul “că oamenii pe. urma celor 

doi ani neroditori dela 1864 şi 1$65, nu aveau 

„aproape ce mâncă și ajutoarele de grâu ce se. 

-aşteplau din alte. ţări, | nau cam sosit la vreme. 

Astfel încă de pe la pobotează a izbucnit, mai 

"ales prin satele ținuturilor de sus ale Bucovi- 

nci, o foamete grozavă. Muriau locuitorii cu 

, rășnitură de coceni. i şi de ghindă, abiă se mai 

“țineau în picioăre de. slăbiciune. şi veneă în 

“urmă boala tifosului de-i secer a „moartea re-- 

“pede şi pe cei rămaşi. 
Amarul acesta straşnic şi cunaplit şi nevoia 

-de nedescris incepuse. a se resimţi spre pri- 

-măvară până şi prin or aşul Cer năuţi şi a a- 
7 

;
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pucat sărăcimea “mahalalelor. să se deie, pe 

urma lipsei şi fioroasei deznădăjduiri, la fur- 
tişaguri şi la jafuri, încât nu mai eră sigur: 

nimenea de avutul. său. Boala tifosului, care 
bântuiă cu nemiluita: a dat apoi în. holeră, 

şi-mi aduc aminte, că la Cernăuţi, una din cele 

dintâi jertfe ale slraşnicei molime, a fost un 

om de-ai noştri, un “bun Român, doctorul “Di. 

“-mitrovici. La | , 

  

        

  

Casă veche românească, 

Mă dăduse părinţii în gazdă la bunica - mea, 
care locuiă, cum am mai spus cu alt prilej, în 
casa ci gospodărească şi încăpătoare din ulița. 
Roşei. Fiul său, adică unchiul meu, fiind sluj.. 

_ baş la - magistratul: oraşului, ne bucurani * de. 
oareşicare pază prin partea aceea, unde 10-- 
cuiam. Numai că tocmai pe acolo treceă sără 
cime multă şi! vedeam zilnic duba spitalului.
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cum se primbla; încă.de pe la Rusalii,. pe 
drumul: Roşei, în jos şi iar în sus, de cule- 
geă pe nenorociţii doborâţi, aşă din senin, 

„de groaznica holeră. Veneă—ţin minte şi astăzi 

încă,—p6 la casă, la noi, un cerşitor. leah, cu 
numele Iasik, care nu lipsiă nici când din uliţă, - 

ba eră chiar foarte îngăduit, fiind. glumeţ din - 
- fire şi nu tocmai prost la: cap. Dacă „nu „l-ar 

- 

"fi stricat beţia, omul acesta ar fi fost poate . 
«chiar. bun de pus la câte o treabă, dar în tim-. 
-pul când lam apucat, Iasik îşi, trăise traiul, şi 

“ră un bătrân neputincios. Numai alât că îl 
vedeai tot încă poznaş şi gata de şagă. - 

Cum stam înt'o dimineaţă. în capul pridvo- 

ului, văd la portiţă pe Iasik, că pune mâna 
pe clanţă,.dar zărindu-mă pe mine, îmi face. 

semn spre drum; unde oamenii spilalului toc: 

mai încărcau în căruța acoperită. pe o femeie 

căzută. în neputinţă. Mă uit la cerşitorul nos-: 

lru şi dau să-i întind milostenia de toate Sâm- 
betele, când iată “că văd faţa sa schimono- 

„- sindu-se, zâmbetul obicinuit batjocoritor pre- 

făcut în strâmbătură de' durere şi gura sa 
plină de hale. Un strigăt răguşit de suferinţă 
năprasnică, şi numai cât l-am şi văzut pe săi-- 
manul. cu,mânile: la pântece, căzând la pă- 
mânt şi zvârcolindu-se în chinuri înspăimân- 
tătoare. Îl apucase holera şi-eu, până -să -dau 
„luga în -casă, să: spun ce s'a întâmplat, „cei cu 
aluba spitalului. îl. şi oblicise ă, de. mi lau în 

i:
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cârcat indatamare şi nici că am avut vreme 

să-i mai văd, încotro! au pornit. cu el... i 
- Erau lucruri strâşnice ce se petreceau atunci 

- la Cernăuţi. Care întregi pline cu morţi.ieşeau. 
din porțile “spitalului” mare, irăgeau în dos, Ja 

„un loc gol, unde astăzi se. înalță palatulg gu- 
vernului, şi din căsuţă de alăturea, ieşiă pă-- 
rinlele . Leon Popescu, — il văd ca astăzi, — 
cu patrahirul, după, gât-şi crucea în mână şi, 

  

  

      

EL) 
A Task | Se 

spunând la iuțeală o vugăcițuie, stropiă mor- 
ţii cu-aghiazmă şi carele porneau. în goana. 
cailor spre-ţinterim. Acolo însă, — str ăşnicie: 
şi mai mare, — aşteptau cioclii, înaintea unei 
gropi uriaşe şi adânci, mi-i înhăţau pe: morţi 
de cap şi de picioare și mi-i aruncau -xepede,. 
bărbaţi, femei, unii peste alţii, înlăuntru, de 
se fiiceă: un strat. Apoi. turnau peste ci var 
clocolit din nişte căldări mari, până nu se mai 

. 
e
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“vedeau nici feţele negre, nici părul zburlit al 

morților. Şi urmă alt rând de trupuri şi alt 
strat de-var. Pe obrazurile împetrite: ai . celor 

„de faţă, ca şi ai groparilor;, nu vedeai cu toate 
aceste, nici urmă de milă sau întristare.. Că se 

- deprinsese parcă lumea 'cu moartea şi eră tot. 
omul în aşteptare să-i vie, ceasul şi rândul. Şi. 
de se întâmplă să moară cineva mai cu stâre, 

“se făceau înmormântări cu prohod şi cu evan- 
ghelii şi nici că-l -tăiă-pe cineva prin cap, că 
Sar puteă molipsi de boala siraşnică şi fâiră de 

scăpare, care-i pândea: deopotrivă, pe cei ce-l . 
însoţiau pe mort la. ținterim, ca şi pe cei „ce 
se întorceau de: acolo. 

" Into zi murise un vecin al nostru, gospo- 
dar de samă. şi foarte bogat. L-a grămădit fost 
"boala tocmai la culesul 'cireșelor, adusă pe- . 
semne de Lipoveanul care luase pomătul mare - 

“al. lui moş Ilincu cu năimeală. A murit adică 
întâi. Lipoveanul şi, după el vecinul. Şi n'a - 
murit îndată, ci abia după câteva zile. Că se E 
ivise nişte borfari veniţi de pe la Nouiăsulița 

“rusească şi cercau să lecuiască pe cei apucaţi 
de boală prin frecături la pielea goală. “Mulţi” 
se vindecau în felul ăsta şi mai, ales! Jidovii 

„plăteau câte cincizeci de sorocoveţi, dacă scăpă * 
bolnavul cu viaţă. Au fost aduşi în grabă ma- 
laburnicii—aşă îi chemă Evreii pe aceşti dof- 
tori muscăleşti,—și mi l-au frecat pe sărmanul 
bătrân, de i-au: mers. pielea de pe. trap, Și, 

, 
.



  

par'că “i se făcuse mai „bine. După două zile 
însă totuşi a murit. ȘI. l-au îngropat pe. veci- 
nul nostru cu trei preoţi şi i-au făcut praznic - 

„mare, ca şi cum nu eră -nimic. Când ne am 
întors însă, dela mort acasă, —- căci ca- să lip- 
'siască cineva din' vecini, ar fi fost ruşinea cea 
mai mare, — a şi căzut bunică-mea bolnavă. - 

_Și.nau fost chemaţi, ce-i drept; malaburnicii, 
numai a adunat unchiul meu pe toți doftorii 

  

  

Baraca holericilor. . 

din oraş, de au scăpat:o pe Diata bătrână de 
moarte sigură. Dar şi înmormântările „aceste . 
nesocotite ale oamenilor mai cu dare de mână, - au început a se face cam de atunci mai cu fe- „reală, adică noaptea, la lumina făcliilor, și lucrul - acesta părea oarecuni şi mai straşnic. . Căci morţii se înmulțeau și nici nu-i mai “duceă la ținterimul cel vechiu din oraş, ci tocmai'afară, la un loc depărtat, încât vedeai toată noaptea |
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roșaţa fioroasă a fiicliilor zvăpiindu- se pe. ce- 
rul negru, -. 

Pe lânga această cr udă încercare a oraşului 
şi a împrejurimilor mai eră şi altă urgie, ce 

“căzuse aproape. în, acelaş timp! peste întreaga 

ară. Impărăţia Austriei se încăierase încă din 

primăvară în ceartă cu craiul . Prusiei, care 
-căută pricină de multă. vreme şi, fără mare 

zăbavă a şi izbucnit răsboiu. Toată oastea din 
- oraş, ba încă şi oameni ce ieşise din. oştire, 

au “trebuit să plece şi mulţi Românaşi de ai: 

“noştri nici că s'au întors mai mult din căsă-" 

„pia dela Sadova. Au murit flecăii sărmanii pe 

:câmpul de luptă, în vreme ce părinţii lor, să- 

" vacii, se stingeau pe acasă de urgia ' foametei 
şi holerei. Adev: ărată pedeapsă dela. dumne- -. 
zeu, cum spuneau toți în gura mare, că um- 
blau oamenii deznădăjduiţi, bieţii, şi se rugau, 
cu lacrămi. pe la sfintele biserici. 

“Tot în timpul acesta, aşă pe la Sânpetru,. 
se stârnise zvonul,-că-o oştire moldovenească - 

s'ar fi pregătind să treacă hotarele şi să intre 
în “Bucovina, umblând, cum.sc auziă, cu pla- 

nul, să ieie Cernăuţul şi să pună mâna: pe 
Bucovina. Frica orășenilor, mai. ales a Jidovi- 
lor, nu eră proastă. Că oaste nu eră în Cer- 
năuţi de loc, şi,—se vede treaba, — va fi fost. 

şi 'câte ceva adevărat în toate aceste, că ne-am 

pomenit într'o bună dimineaţă cu un regi-. 

ment de infanterie ungurească, care venise în



  

grabă, peste munţi, aşă un fel de pază bună 
pentru orice primejdie rea. Nu s'a. întâmplat. . 
însă nimic din “toate aceste şi sau potoit pur 
țin duhurile. , | 

Cine n'avut. însă parte la linişte, erau tot 
Evreii oraşului. Căci abiâ! scăpase. de spaima 
năvalci oştirei din Moldova, spaimă care făcuse 

  
  

  

  

Focul din ulița jidoviască. 

pe câțiva să o ieic 'la fugă, i în Galiţia, şi iată 
altă pacoste pe capul lor. In noaptea de 6. 
Septembre,—ţin minte prea bine, fiindcă dam. 
“tocmai examen de primire'la gimnaziu, — a, 
izbucnit în ulița. jidoviască un foc î înspăimân= 
tător, care, ajutat de un. vânt turbat, s'a întins. * 
până în. uliţa cea mare a oraşului. Și. au ars 
în cele. patru zile, cât a ţinut focăria, nu nu- 

Î
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mai casele negustorilor evreieşti, dar au ars- 
- şi diregătoriile. oştirei cu casa: comandantului,.. 
„judecătoria: cea mare, visteria, biserica cato- 

lică şi multe alte clădiri de samă. Intrase groaza 

în orăşeni, fiindcă: pojarnici iscusiţi -nu' erau,” 
tolumbe ayeă oraşul numai câteva şi se zăpă- 
cise lumea cu: desăvârşire, cum . ici nu eră. 

_mirare, după atâtea urgii- venite peste capul 
bieţilor oameni. 

Cam tot atuncia însă îi venise Cernăuţului 

şi un fel'de mângăiare, că a început să umble: 

după “orba de atunci a oamenilor rioşiri, ca-" 
rul de foc, căpătând şi oraşul Bucovinei o sta- 
ţie. de drum de fer. Şi odată cu toamna au.. 

” început trenurile să. aducă pe cei dintâi sol-. 

daţi ce se întorceau, scăpaţi. ca vai de ei, din. 
- țara Boemiei, dela răsboiul ucigaș, care mân-- 

„case aproape trei şferturi din oamenii regi- 

„mentului Ducovinean. Ca sfârşit însă şi, oare- 

"cum capac la toate aceste, a urmat -apoi o: 
iarnă grea, cum nu o pomenise nici oamenii 

“cei mai bitrâni. Poate că! eră şi bună pentru. 
„ stârpirea molimei şi pentru îndreptarea câm-- 

"pului. Decât au:şi fost nişte geruri, de cădeau. 
păsările moarte din zbor şi au degerat toţi 
pomii, mai ales nucii mari, cari erau vestiți - 
la Cernăuţi. In zilele dintre 4şi 7 F evruarie 1867,. 

-— ştiu prea bine, — s'au fost închis: din pri- 
cina frigului cumplit toate şcolile. Eră termo-- 

metrul ajuns, după socoteala lui Râaumur, la.
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":81 grade de frig; Iucru ce: nu se mai văzuse în- 
“tradevăr, Pe lasate însă s'au fost arătat câr- 

„“duri întregi de lupi, coborâţi de prin munţi 
Şi codri, sfăşiind nu numai “vite, dar dându-se 
„chiar la oameni şi încă ziua mare. . | 

Odată cu deschiderea drumului, de fer, care 
-a tost făcut parcă întrun ceas rău, căci scurtă 
vreme după isprăvitul lucrărilor sa. năruit 
«marele pod de fer peste Prut, oraşul Cernău- 
“ţului a căpătat cu totul altă faţă. Căci odată. 

Cu năvala străinilor o parte însemnată din po- 

  

  

  

  

: Năruirea podului de. drum: de fer. 

“pulaţia băştinașă a început 'a.se împestriţa. Şi 
la Cernăuţi lucrul “acesta sa săvârşit. şi mai 
repede, fiindcă locuitorii, găsindu-se apropiaţi 
de tot. de hotarele Rusiei şi Galiției, erau a- 
mestecaţi de mai. mult. cu tot felul':de nea- 
muri străine. Leşii şi cu, nelipsiţii lor tovareşi, 
Evreii, se opolişiseră din vremuri prin tot o- 
xașul. Mai cu samă neamul cel ales Îşi. găsise 
doc minunat: de. sălişte:în târ gulețul de. peste 

y
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„din Polonia şi chiar din Moldova ..... ca la 

9% 2 

“Prut, Sadagura.. Aicia înființase doar, încă- în- 
_“maite de luarea Bucovinei, generalul muscălesc: 

Gartenberg o'tarapana -de bani şi poate de” 
aceea va îi tras negustorimea într'acolo, cun 
trage şi musca la miere. Aicia îşi aveau Evreii 
“pe rabinul vestit, cel “făcător de minuni, la 

care tăbără jidovimea din întreaga Basarabie: - 

  RI 
et. 

  

  

  

Un sfânt al neamului ales. 

un sfânt. A a a 
Ce mai rămânea lipcă pe acolo 'din acești. 

mosafiri nepoftiți sau nu. prea. gisia loc, , ve- 

nea țintă la. Cernăuţi şi mi se aşeză,pe coasta 
dealului dinspre Prut, pe lângă habuzul. stro- 
pitor, adică în jurul uliţei jidoveşti, pesemne, 

. 
li
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“ca să poată.privi mai cu ticnă spre cetatea 
„noului; Ierusalim, cel dincolo de apă: Apoi bâl- 
-ciurile cele mari ce se făceau în vremuri la 
Cernăuţi, cum eră de pildă iarmarocul Sânpe- 

„trului,—care ținea” săptămâni dearândul;—adu- 
- ceau negustori până din cele mai depăr tate ţări. 

* Şi se strângeă cu astfel de prilejuri norod muult 
“la noi, de se pripăşeau tot soiul de străini 
„prin oraş şi prin împrejurime. | x 

Cer năuenii, mai ales cei din mahalalele ora-' 
  

  

  

  

„Uliţă evreiască. 

“şului, erau de viţă veche românească: şi țineau 
la curăţenia neamului. Numai cât spre miază- 
noapte, dinspre partea de sus a Prutului. cum . 
se cam învecină oraşul cu satele rusnece Ma- 
maieşti, Lencăuţi, Rohozna şi Jucica, molip- 
sirea mărginașilor -prin venetici pocuţieni se 

„înţelegea. de sine. Peste Prut insă, la dreapta



târgulețului evreiesc Sadagura, un şir întreg 
„de sate eră verde românesc, de "ţi râdea inima 
de bucurie. Astăzi partea ceea, cu satele ' Bo- 

n; Mahala, Ostriţa, Buda, alcătueşte colțul. 
românesc cel. mai . de samă poate din: toată 

" Bucovina, fiindcă locuitorii: acestor : sate, în- | 
cătuşați fiind de- Rusneci, apoi fiind. încă şi 

. 
  

    

  

  

In vesmânt de sărbătoare. 

ispitiţi de tot felul de momeli duşmăneşti în- . 

dreptate înproliva! neamului românesc, îşi pii- 

zesc totuşi neclintit limba şi legea. Și nu nu- 
mai că nu se lasă împestrițaţi, dar chiar se. 

-lăţesc deabinele, ceea ce dovedeşte încă odată, 

că neamul: nostru nu dă înapoi şi că “prebi- 

| tindenca, unde au fost Români, “poporul ro- -



  

mânesc va şi rămăneă,—in ciuda veneticilor, 
ce ne cânt mereu 'peirea. - Aaa 

Dela acest colţ „blagoslovit, rămas ferit de 
-urgia străinilor, se întinde obârşia locuitorilor de viță românească dincoace de apă, drept. „spre Cernăuţi. Dăm 'chiar Ja marginea de a- 
miazăzi a Prutului, de satul românesc Horecea,. 
ce numără, aşă depărtat cum pare, între ma- 
hâlalele oraşului, Pe | 

"Are să țipe întreg neamul Rusnecilor, 
când va afla că socotesc Horecea- ca loc ro- “mânesc. Din toloaca (izlazul) mare a satului! - sa despărţit, adică -o bucată și s'a dat robilor 
rusneci ai fostei mânăstiri Horecea,-de unde 
sa zămislit în urmă săliştea oamenilor Horecei 
(Ludi-Horecea), care numai românească nu este- Duşmanii neamului nostru se laudă însă, lucru. 
mare, cu mâna asta de venetici prăpădiţi de 
sărăcie şi tăinuesc,. pe unde pot, împrejurarea, 
“deşi ştiut este că “mahalaua românească Ho- 
recea nare a face cu săliştea foştilor robi. pocuţieni. Cei ce se duc în primblare până la “frumoasa pădurice Horecea, unde îşi fac Cer-: năuţenii vara petrecerile lor, ştiu şi însă mai bine: cum stau lucrurile, că dau de “frumoasa mâ- „năstire: de odinioară, ascunsă la umbra răco, roasă a pădurii de fagi vechi, ce se oglinde- şte în apa argintie a Prutului şi aud pe limbă. curat românească istoria acestui Sfânt lăcaş- Aflăm adică, cumcă vlădica rădăuţean de pe:
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vremuri, Antoniu, care în urmă a fost şi Mi- 
tropolit al Moldovei, ar fi dat, —se zice—în 

„. pădurea Horecei de un sihastru, -care prin: 
rugăciune şicu cuvântul sfânt, ajunsese să po- 
„căiască până-şi pe hoţii fioroşi ce se ascun- 
deau-pe acolo şi a căror peșteră se poate vâ- 

- deâ-şi astăzi. Acest pustnic a durat, înderinat 
de vlădica, cam pe la anul 1730 un schit cu bi- 

    

Mânăstirea Horecei 

„serică şi cu chilii. Pe la anul 1766 stariţul acelui 
schit, Artimon, a reclădit. “sfântul lăcaş. în 

- peatră, ajutat fiind de “mitropolitul de atunci 
Gavril şi de marele logofăt al Moldovei Cilibiu. 

„Iar Kalimah Vodă a dăruit mânăstirea Hore-, 
„cei cu venitul. ce se lua dela vadul de jos al: 
Prutului. Aveă apoi mânăstirea 'asta .drept 
danie domnească încă. şi moşiile. Mogoşeşti şi “ 

 Nahoreni, aflătoare în Moldova. Mai zică:şi- 
. T .
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"acum pizmașii de Rusneci, dacă neam denea- 
“mul lor a-'avut vr'odată cuvânt prin aceste 
locuri neaoşe româneşti 1 - “ 

In dreptul satului vechiu a] Horecei -malul 
* Prutului e prins de mori plutitoare, făimoase 
prin felul.cum sunt făcute, adică după cala- 
podul morilor căzăceşși de pe vremuri. Pentru 

„noi băeţii nu era plăcere. mai mare ca prim: 
blările de vară până la mânăstirea cea din pă- 

  

Morile Căzăceşti. 

durice şi apoi câte o scăldătoare zăravână pe 
“la mori. . Te . 
In drumul de câmp, ce duce dela păduricea 
: Horecei spre ţinterimul de astăzi al Cernăuţului, 
 se,văd casele împrăştiate ale mahalalei Cali- 
„ceanca, Ce va fi fost în vremuri pe acolo, în- țelege oricine din nume şi ori cât. de. mult sar şi fi potrivit locul pentru o sălişte de Rus-
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meci, nici cerşetorimea “(ealieii) nu. Sa lăsat 
cotropită de străini, Aceştia: au tăhărât totuşi. 

ca locusta, de prinprejur, mai ales în „vremea, 
când cu facerea drumului de. fer. Căci. ne-am 
pomenit în scurt timp 'cu 'un potop întreg 
de lucrători galiţieni, rămaşi apoi lipcă pe. Ja 
noi. Dar urgia asta nouă. de străini, cu cari 

s'a proslăvit Cernăuţul, şi-a ales în urmă altă 
„_mâhala ca loc :de sălăşluire,. unde li veneă - 

     
“Biserica din. Calicianca. 

mai la îndemână d6 a se lăţi după plac şi 
-obiceiii. -Şi e.bine aşezată această mahala, adică 
chiar “la drumul mare, ce duce. dela Cernăuţi - 

“spre târgul Slorojineţului. O chiamă Mănăsti- 
xiştea, - 

Aicia s'a oploşit pleava dei neamuri pocuiliene 
pe jumătate ruseşti, pe jumătate leşeşti, ce nu 
țin de legea noastră, şi nici de cea “papistaşă, 

Zi se numără la aşazişii i Uniţi, măcar că nu 
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seamănă de loc cu Uniţii români din Transil- 
vania. Celor dela stăpânire, — tot domni de 

„lege papistaşă, — nu le a dat adică mâna, ca. 
“îndată, la luarea Bucovinei, să înceapă a aduce 
„pe.locuitorii băştinaşi deadreptul - dela pravos- 
“lavnicie la catolicism. “Ce s'au : gândit .deci: 
„«Haide, să-i facem întâi Uniţi, adică pe ju- 

pr "mătate aşâ cum au fost şi pe jumătate așâ cum 
„am vreă să fie, că-i dăm noi apoi pe brazdă!» - 
Şi au început a se: face prin "Bucovina, fără . 
un pic de. pricină, prin toate localităţile mai de samă, biserici cu parohii: aşă-zise greco- 

„catolice. Lia Cernăuţi şireata oblăduire' nu nu- . 
mai că le-a clădit Uniţilor o.biserică în imij-" 
locul oraşulai, dar le-a îngăduit să-şi înalțe, - 
chiar în piața mare, dinaintea magistratului, - 
o cruce de peatră cu chipul cioplit'al Mân- 

". tmitorului, vezi doamne, doar se vor deprinde 
shismaticii .de Valahi cu .aceste lucruri, Şi în ziaa Bobotezei, care este cea mai mare săr- 
bătoare la noi, de iese toată lumea la sfin- | țirea aghiazmei, Rusnecii îngăduiţi de către „cei dela guvern, serbau. aceeaşi sfeşlanie în - mijlocul: Cernăuţului, în vreme ce oamenii. noşiri, stăpâni la: ei acasă, trebuiau să iasă cu. procesiunea afară din oraș şi să-şi facă Bo- » 

„peți bine. ce însămnă asta! .*..: Sac 
Ei “ără: decât un lucru. Una eră Boboteaza Or- „todoeşilor. noștri, sau Iordanul — cum îi zice 

„boteaza tocmai la Fântâna T urceașcă, -Price-
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Sfinţirei Apei pe -la noi, — şi alta eră ea la... 
strânsura de venetici rusneci. Că-mi ieşiă so- . 
borul nostru cu zeci şi zeci de preoţi, având. 

_pe mitropolit în. frunte, pornind în sunetul; - 

multelor clopote şi însoţiţi de întreaga oaste. 

  

    
  

  

Piaţa. mare din Cernăuţi. 

pravoslavnică, dela biserica catedrală în jos, 

şi, coborau cu toţii ulița mare, cu alaiu mă- 
re, lă care nu lipsiau niciodată guvernatorul cu 
slujbaşii mai de “samă, ori de ce lege ar fi 

| fost. Şi în fața acestui alaiu strălucit, urmat de 
x
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norod nenumărat, mâna de Uniţi. din piaţă, 
făceă repede ce făceă, de se strecură ca puz- 
derea înaintea vântului, golind fără zăbavă 
piata, împreună cu.popa lor ras, numai să nu 
deie ochii cu ai noştri. In schimb gloata cre- 

. dincioşilor din oraş creşteă mereu, sporindu-se" * 

" în piaţă prin. procesiunile bisericilor Sf. Pa- 

( 
ra rog sute tat 

  

Iordanul la Cernăuţi. 

raschiva, Sf. Treime şi Sf. Niculai,. precum şi 
cu parohienii mahalalelor româneşti Clocucica, ' 
Roşa, Horecea şi Calicianca, ce aşteptau aicia 
cu preoții lor soborul cu Prea Sfinţitul. 

Iar devale, la toişorul anume pregătit pentru 
Sfinţirea Apei, între vechea Fântână Turcească 
şi între bisericuţa cu hramul. Bunci Vestiri, 
remasă o sută: de 'ani dearândul în mânile
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preoțești ale Seșaneştilor, începe apoi sfânta . 

slujbă. Eră în adevăr” serbare impunătoare, 

câre odată pe an, însă în chip adânc. şi sim-: 

țitor, arătă neamurilor străine din oraş cine . 

“sunt adevărații stăpâni ai locului. 

„Mie unuia, cam totdeauna, Sfinţirea Apci: a 

Uniţilor, colo în piaţa mare, oricât. de sărăcă- 

cioasă eră, mi-a. părut o. „umilire, adusă î îna- 

  

    

  

  

a i A ” . p . 

Fântâna -Turcească .; 

dins neamului românesc băştinaş. Si nu odată: 

numai au cercat cei'de sus — puşi la cale, se. 

vede, de păpistăşimea atotputernică a Aus-. 

triei,—să lovească în legea noastră str ămoşească' 

_şi să o micşoreze' în fața lumei, folosindu- se 

de tot felul de mijloace nemernice. Aşă, ca să. 

mai dau o pildă, se întâmplă la serbări mari: 

„de tot, când veneau la chiritisire oameni rân-
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duiţi de la țară,să xedenr aşezat alăturea „de mi- 
“tropolitul' nostru, şi făimosul stariţ lipovenesc 
din Fântâna Albă, care are şi el, nu mai ştiu” 
dela ce sobor.rusesc, dreptul de a purtă mitră.. 
Prin asta se “da adică de înțeles la toată obştia, 

„cum că. soioşii. de călugări ai seclei ruseşti : 
„pripăşite în Bucovina,: cu caraghiosul lor de 

. preasfinţit, sunt de aceiaşi lege deochiată, adică . 
shismatici ca şi noi. Să nu âdeţi însă, dacă 
adaog la aceasta, că falnicul pre casfințit. din - 
“Fântâna Albă, vindeă, acum zece âni încă, mere 
şi must în târgul Storojineului.. Şi-a închis . 
duhgeniţa” sa, aşă, într'o bună dimineaţă, pen- 

“tru ca să intre la călugărie,. colo. în. satul Bela 
“ Kernitza, cum se numește Meca lipovenească 
din Bucovina; In (ara românească, unde trăiesc - 

" de'douăzeci de ori atâţia Lipoveni, nu s'ar fi 
îngăduit astfel de biitaie de joc. In Bucovina 
însă lucrul acesta-a fost pe placul stăpânirei; 
pricepeți pentru. ce! 
„Când te dăpărtezi de mahalaua Mănăstiriştei 

şi cobori puţin spre fundătura râpoasă a pâ- 
râului Clocucica,. descoperi case * ăsleţe româ- 
neşti, unele chiâr cu gospodării mari şi bogate, 
„cum eră pe. vremea mea: de pildă, cea a lui 
Scalat, având un iaz adânc. cu peşte, în care de 
„multe ori ne scăldam noi, băeţii. Iar urcând - 
coasta de dincolo, spre culmea muntelui Ţâ- 

“tâna, intri în satul mare Roşa. Acesta şi cu 
satul învecinat Clocucica, colo, mai spre miază-
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"noapte, sunt obârşiile” româneşti. ale orașului - 
“Cernăuţi. Să ne oprim deci puţin prin TĂZOa- - 

- vele ogoarelor ce dau dintr”o parte şi alta spre 
apa cotită a pârâului Clocucica, căci aici lică- 

riă încă la venirea mea o rămăşiţă de hărni- 

- cie românească, vrednică de amintit. Ă 
Proprietarii chiaburi ai târgului de odinioară N 

îşi aveau pe acolo oloiniţele lor, ale căror piue 
erau mânate -de apa iute a pârâului, Pisatul 

  

  

  

  
  

  

Apa Clocucica. 

sâmburilor de bostan, apoi. de „cânepă şi de. 
in, se făceă cu mare. iscusinţă şi pricepere, mai 
ales însă pisatul nucilor. Când se adună pisă- 
tura: din fundurile piuelor şi se puneă în ţoala 
lată de aba neagră, .care vine apoi vârâtă sub . 

- teasc, începeă şi socoteala oloinicerului cu cei 

ce aduceu sâmburii. Pentru o baniţă de să- 
mânţă de bostan mare turcesc se plăteă o para 

la. piuă şi turtele : rămase se împărțeau pe din
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două La nuci: olGinicerul luă trei „parale, adică 
preț întreit, tescuitul fiind mai migălos şi tur- 
tele rămase în teasc neavând căutare. In schimb 

"tescuiala pe urma - seminţelor celorlalte se în- 
trebuinţa ca hrană. pentru: porci, ba chiar şi 
pentru vite, mâi ales în anii secetoşi, lipsiţi de 
nutreţuri. Uleiul de nucă se plăteâ foarte. bine, 

. aşişderea şi cel ' de in. Mai ieftin.eră cel de. 
„cânepă şi: cel de sâmburi de dovleci mici. 
Totuşi marfa asta eră foarte bănoasă- şi Cer- 
năuţenii făceau cu uleiuri negoț până şi peste 
graniță. Străbunicul meu după mamă fusese, 
cum mi se 'povesteă în casă, proprietar a 
câtorva oloiniţe de aceşte și de oarece câştigă 
parale bune pe urma acestui negoţ, l-au poreclit 
oamenii” Oloinicerul. 
„Printre oloiniţele aşezate pe malurile pârâului 

. dintre târg şi mahalaua: mare Roşa, pare că 
se mai găseau . şi piue sau. bătălaie de abă, 

“postav foarte căutat în țară şi. peste hotare, 
Eu nu le-am: apucat, dar am auzit vorbindu-se. 
Dovadă pare a fi şi: numele de abager, ce se 
găseşte astăzi încă răspândit pe la Cerriăuţi. 

„ Şi- câte alte meserii frumoase : str: ămoşeşti nu 
vor. mai fi fost pe acel colț de norod românesc 
“harnic, de cati astăzi nici urmă nu mai este. 

Mai sus de apă dai de case româneşti. tot 
„mai numeroase, unele chiar mari şi afli că te 
găseşti în vechiul sat al Roşei, Numele ade- 
vărat al acestui loc „românesc irebuie să. fi
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fost Roşâşea, e căci i locuitorii i îşi zic şi astăzi ei. : 
singuri «Roşăşeni». Şi se vede că pe aicia va 
fi fost în vremuri şi boierime, dovadă că 
satul şi mai românese Clocucica,.. care se res- 

- firă spre dreapta, îşi are numele dela clăcaşii 
„ce l-au întemeiat. Insuşi domnul Moldovei 
aveă pe. acolo, — precum nespun hrisoavele — 
proprietăţile sale, cari se întindeau până în cul- - 
mea “deasupra Prutului şi de aici se împreunau 
cu pădurea umbroasă a ! Stâncei, 

  

    

Satal Roșa. 

„Atingând.- acum cu vorba satul Clocucica, 
am zis inadins, că e mai românesc şi asta î îşi. 
are pricina sa. La. venirea Austriacilor : satul. 
-Roşei, cel “cu priveliștea spre Cernăuţi, îi va: 
fi pus pe gânduri pe noii stăpâni, tocmai: din . 
pricină că-l găsiau din cale afară. românese. - 
Căci nu pot înțelege altfel, ce dragoste deo- 

- sebită l-a prins .pe împăratul Iosif al - doilea: 
să i aducă colenişti. „nemți tocmai de la 'ma-
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urile Rinului. şi să-i aşeze printre Românii 

voşăşeni. Am apucat încă vorba, care umblă 

printre bătrânii satului, ce. cumplită eră să- 
zăcia Nemţilor aduşi atuncia. Inchipuirea oa- 
menilor noştri. îi judecă pe cei noi veniţi după : 
lucrurile cu 'cari îi văzuse venind, adică „după 

| cărucioarele înhamate cu câni şi după papucii, 
- de lemn din picioare. De-acolo li se trage, 
“încă astăzi, cam la. toți Nemţii colonişti - din. 
Bucovina, numele de ocară „Holzpantofel“. 
"Dar să ne întoarcem la Roşăşeni şi să vedem 

  

  

  

  

 Cernaţul văzut din vârful Tâţânei 

ce li-a ieşit. „lor din procopseala cu Nemţii 
sau Şvabii, cuim: li zic oamenii de: pe la noi. 

Aceşti străini fiind silitori şi deprinşi cu tot. 
felul de treabă ;gospodărească, s s'au pus fără: 
zăbavă pe muncă şi n'a trecut multă vreme,. 
că au şi început a se îmbogăţi deabinele. In: 

„ xreme ce bărbaţii. îşi vedeau de ogoraşele lor, 
căpătate în dar delă staroştia târgului şi mi: 
le gunoiau şi lucrau cu îngrijire, mai: “prăsind: 

„încă şi cai, vite şi. porci de soiu, nemţoaicele:
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Îşi căutau de: ptădinuţele; lor şi vindeau" tot 
"felul de zarzavat şi tot aşă laptele vacilor lor 
„pe bani scumpi: la târgoveți. Vedeam ca şcolar 

- în uliţa Roşei, din Zori de zi, harnicele femei 

„de Şvabi, cu coşul 'plin de. zarzavaturi şi de 
ulcele cu lăptărie, aşezat pe o pernuţă în 

A 

  

  

  

      

  

      

grionieă din a Roşa. Ea 

| rârfal capului, cum urcau căfăină dealul: s spre 

-oraş, pentru a se întoarce curând cu banii." 

“agonisiţi. - Nici o mirare că oamenii aceştia 
„făceau repede avere, cumpărând dela Românii - 
. noştri nepăsători. un locuşor după. altul, Mă. 

„» rindu'şi proprietatea şi vaza.: 
„Cei dela. a stăpânire îi ocrotiau pe: coloniști,
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— asta-i” prea. adevărat — mult şi pe faţă şi 
mai ales magistratul târgului, care pusese 
ochiul pe păscătoarea (toloaca) tea mare a sa- 
tului, ce despărțeă 'Roşa de Cernăuţi, s'a folo- 
sit de sătenii nemți, cari n'aveau drepturi 

„vechi de păşune ca Români băstinași, şi a în-. 
„cercat într'o zi să o răşluiască. Vroiă adică 
"târgul. să-şi însuşiască această avere pizmuită,. 
cum am zice, aşă, cu învoirea unei părți a sa- 
tului, adică a .Nemţilor. Dar Roşăşenii nu s'au 

  

      

  

Pe vârful Ţâţânci. 

lăsat despuiaţi aşă cu -una cu două. Că au ve- 
nit - Românii: toţi, dela mic la cel mai mare, 

„Şi s'au. înprotivit. Şi în vreme ce fățarnicii de 
“Nemţi.stau închiși în.casele lor şi priviau pe 
furiş toată isprava, au sărit oamenii noştri a- 

_Supra comisarilor magistratului, cari. cam : aş- 
teptându-se la aşă cevă, veniseră cu o mulțime 
de poliţai şi pojarnici..Şi mi i-au luat la bătaie.
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şi apoi la goană, 6 şi-au perdut papucii prin 
toloăcă. A trebuit să iasă. oştire, să tragă fo- 
curi şi numai cât prin felul ăsta silnie, i-au 
luat Roşăşenilor toloaca, apoi pădurea din deal 

"şi în cele din urmă şi petrăria de sub mun- 
tele Țâţâna, deasupra Roşei. | 

- Incolo, pe la târlele Stâncei, cum îi zic oa- - 
„menii acelet părţi, sau tras apoi cu încetul 
mare parte din săteni, amărâţi de samovolni- 
ciile celor dela târg, cari li căutau hojma pri: 

"cină şi încă „pentru orice nimica. S'au, tras 
bieţii la munte, cum obicinuiau să o facă:stră- 
moşii noştri la vreme de năvală tătărească în 

„țară. Şi întocmai cum pândeau bătrânii ceasul 
dat de dumnezeu, ca să- -şi reieie cele. perdute, 
„aşă în adevăr le-a venit și Roşăşenilor astăzi 
sorocul să se intoarcă la locurile, pe cari.le .. 
părăsise. Că mi s'au făcut pe urma păţaniilor 
şi cuminţeniei, din cătunele Românaşilor fugiţi 
în dosul Țâţânei, colo pe-la pădurea din Stânca, | 
pe la Poiăna Roşie. şi cum se mai chemă, nişte 
gospodari vrednici şi întreprinzători, cari răs- 

„cumpără acum, una câte una, moşioarele și: 
„gospodăriile Nemţilor“scăpătaţi după o Înavu- 
țire repede. Şi arată, mări doamne, şi ei pro- 

“ tivnicilor noştri străini: de neam,. că Românul 
nu piere așă de uşor, cum credeau. aceştia, 
„Eu însă am apucat la venirea mea în Cer- 

năuţi încă timpurile, când chiaburii de. Şvabi 
Toşăşeni, în belşugul ce li căzus6 aşă, cu hâr- ”
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zobul din cer, nu numai că duceau traiu bun, 

dar îşi făceau,—vorba ceea,—de cap. Petreceri 
cum le vedeai la nunțile nemţeşti din Roşa, nici 

“că s'au pomenit cândva pe la noi. Din uliţa, unde 
se află casa bunicăi mele, vedeam. drept spre 

  

  
    
  

Românce din Roşa. 

satul Roşei, întins în toată lărgimea  povârni- 
şului ce se resfiră dela culmea 'Țăţânei în jos, 
spre oraş. La mijloc se zăriă şcoala cea mare 
„nemţească cu două rânduri, câto cetate, în jurul 
cărei sclipiau căsele albe de zid ale colonişti-
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” lor. Cele ale Românilor, fiind de lemn şi mai 
micuţe, se.ruşinau oarecum de trufia străină 
şi ascunse, cum erau printre pomete, parcă 
nici nu îndrăzniău să-şi scoată capul în lume, 
că nu se zăreau mai de loc. 

Și vedeam, măiculiţă doamne, pornind une- 
ori, mai ales în lunile de toamnă, de sus, din 
acel roiu de case albe, câte un alaiu de că-. 
ruţe pline de nuntaşi nemți, eu caii mari de 
soiu, împodobiţi cu panglici pe la Damuri. Şi 
flecăii nu-i mânau repede, cum fac ai noştri, 
ci îi lăsau să meargă la pas, de călcau domol, 

“în sunetul lăutarilor. bemaci, coborând frumos 
la vale şi urcând apoi spre ulița noastră. 

Erau uneori, ce-i adevărat, până la o sută de 
trăsuri, cari veneau, una după alta, având în. 
frunte pe cele, în cari. şedeau însur ăteii. Că 
veniă întâi trăsura. cu * mirele, aşezat între 
două druşte şi apoi cea în care eră cocoțată | 
mireasa, între cei doi vătăjei. Urmau apoi nea- 
murile, cunoscuţii şi oaspeţii, înşiraţi. potrivit 

„cu starea de bogăţie ce o, aveau. Si asta o cu-, 
noşteai nu atât după cai şi căruțe,—căci aceste 

" erau aproape la fel,—decât mai: mult după î îm- 
brăcămintea încărcată ce o aveau oamenii pe : 
dânşii. La femei eră. mulţimea de testemele şi 
fuste, trase unele -peste altele, cari arătau chia- 
buria, în vreme ce. la bărbaţi se vedea iarăși | 
din numărul jiletcelor cu gulerele frumos ic- 
şite unul deasupra altuia, ce avuţie eră la casă. 

8
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“Nădragii la” fecăi ca şi la Nemţii bătrâni erau fâră doar şi poate numai vărgaţi şi jos sub 
gleznă puțin despicaţi. Cât despre spenţerul " (surtucul) cel scurt şi umflat de mulţimea ji- 
letcilor, acestă trebuiă să fie de catifea, de mă- 
tasă, sau dintr'un postav mai scump închis şi să 
aibă bumbi, dacă nu de argint, atunci cel pu- 
țin de corn de cerb. E 

Aşă - treceau țan[oşi şi cu feţele trase de mân- 

  

„Neamţ flecău din Roşa, 

dric, în duruitul căruțelor grele ferecate, pe „lângă poarta 'noast ră, spre biserica lor din o- aş. Aşa se şi întorceau cu toții, oarecum încă mai sumeţi şi dârji la înfăţişare, şi coborau u- liţa, mai încet decât o suise, împedecându-şi cu îngrijire roţile trăsurilor, până - ce se 'xedeau „ajunşi colo, în toloaca satului "Roşei, Căci aici începeau să tragă din pistoale, lăutarii din Că- -.
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vuţa. dela mijloc îâcepeau să sune din trâm- 
biţe şi, în chiotele. tinerilor şi pocnetul bicelor, 
porniau spre crâşma mare din drumul satului. 

Si auziam -apoi zile dearândul până la noi, 
„dincoace de gârlă, clocotul nunţii şi zgomotul 

- depărtat al veseliei, În :nopţile cu vreme se- 

nină de toamnă mai ales, străbăteau prin văz- 
«duhul subţiatec: bufăielile surde ale bombar- 
„doanelor şi ţipetele ascuţite ale clarinetolor, 
«de credeai că crapă şvăbărimea de. atâta chef 
„şi i pupilială. 

. 

  

  

  

Tati mara iii nai „a: 

Spre biserica nemţească. 

Erau cheflii şi Românii noştri Ja astfel de” 
prilejuri, nu-i vorbă, dar tâmbălău aşă nesă- 
buit par'că: tot. n'ar fi fost harnici să facă ca 
Nemţii. La Clocucica, în satul curat românesc 
“de alăturea, se petreceă, ce-i drept, minunat 

de Dine, deasemenea toamna, când se culegeau 

poamele și se strângeau păpuşoii. Cliicile de 
-deşfăcat erau adevărate adunări româneşti,
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cum astăzi nu mai sunt de loc: Căci se făceau 
"şezători în toată. puterea cuvântului, unde- 

“muncea mânilor” nu împiedecă de loc duhul: 
zburdalnic al tineretului, care se da la cântece: 
şi în urmă la joc. Sin vreme ce tinerii îşi văr-. 
sau focul istețimei în glume, cu ghicitori şi cu 
vorbe şăgalnice, bătrânii nu rămâneau nici ei: 
mai pe jos, amestecându-se, la rândul lor, cu: 
vorbe cumpenite şi intrând de multe ori până. 
şi în hora legănată, cu care începeă _loiul jo- 
cului. De obiceiu se întindeă şi câte-o masă, 
sub câte un copac mare sau altundeva şi prin- 
deă, cine se simţiă ostenit, aşă pe îmbucate,. 
la putere. Şi eră frumos lucru, când. (e pome-- 
neai căzut cumva, din târgul cel plin de nea- 
muri străine, deodată în casă de Români găz- 
duitori, cum numai Clocuştenii şliau “să fie. 
Păcat numai că acele vremuri cam s'au dus. 

şi numai ca prin vis îmi aduc aminte: de se- 
„rile frumoase, câte le-am petrecut ca student: 

prin- acele locuri. i a 
Viaţă românească găsiai şi în oraşul Cer-. 

năuțului, nu-i vorbă, numai că eră oarecum: 
înăbuşită de împrejurările înstrăinării locuito-- 

- rilor, ce mergeă val vârtej calea -ci.. Căci, să: 
nu uitavă spune, mai eră de altfel câte un cuib,. 
aşă zicând, de sălaşe româneşti. şi prin alte: 
locuri răsleţe, mai ales în jurul. celor .trei' bi-: 
serici vechi. Aşă pe lângă biserica Sf. 'T reimi,. 
unde se află cripta episcopească, se giisiau:
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multe case de ale oamenilor noştri. mai cu 
vază. Tot aşă şi pe lângă bisericuța!:Seşanului, 
„adică la_vechea fântână domnească, ' — unde” 

„_xrednicul preot aveă. el însuşi miai multe clă- 
Jiri ale sale, — locuiau numeroase familii ro- 
“mâneşti cu stare. Cea mai deasă. aşezare ro- 
mânească o găsiai însă pe lângă biserica Sf. 
„Niculai. Intr'acolo se întindeă o. între eagă pa- 
rohie, adică ceea a locuitorilor dinspre | Dealul 
Viei şi a mahalalei Calicianca. Școlărimea TO- 
  

  

    

Biserica Sf; Treimi. 

„mânească din afară pe acolo îşi căută gazde 
şi eră gloată măricică această şcolărime. Pe 
acolo se adună sfatul mare al băieţilor de toate 
vrâstele, când eră să se pună la cale: câte o 

“trebuşoară, aşă mai cu fire ascunse, o bătaie - 
cu Evreii, vro primblare la Prut, la scăldat 
lângă plute, vr'o petrecere la Horecea, sau alt- 
“ceva. Tot acolo se alcătuiau cetele celor ce 

„aveau să umble la anul nou cu pluguşorul şi
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„acolo se alegeau fruntaşii ce trebuiau şă meargă 
„la domnii dela societatea de -cultură, pentru a 
căpătă, bilete la teatrul: românesc din: hotelul 
Moldaviei. Cari nu isbuteau pe calea asta, se 

- mai duceau pe la bătrânul boier. Sturdza, cel 
ce şedeă toată ziua cu .ciubucul la gură în cear= 
dacul hotelului dela pagiura neagră şi, dacă-l 
găsiau, în apele sale de duh blând, înhățau cei: 
10 fiorini ce îi aruncă bătrânul din balcon şi: 
fuga cu ei la casa teatrului. | 
“Societatea românească: pentru. literâtură şi. 

cultură făceă pe atuncia, cum face şi astăzi, — 
trebue să o spun,— multe pentru ncam şi limbă: 
şi pentru deşteptarea tineretului. -Ne „da voie: 
să venim la bibliotecă, ba ne şi împărţiă cărţi 
româneşti pe acasă şi asta ne îmboldiă sufle-. 
tul la multe. Se făceă în privința asta şi mai mult dincolo, în reşedinţa clericilor,” unde. se: simțiă bine marea suflare românească. Până. când au băgat de samă cei dela stăpânire că . prea se'ntinde mişcarea tineretului nostru, şi: au început tot felul de uneltiri, din cari una. a sfârşit apoi cu ncuitata judecată. şi întemni-. țare a mai multor. seminarişti. o 
Erau pe atunci în țărişoara noastră scumpă: timpuri” de aur; când Românul ar fi putut să-şi” - croiască o soartă mai bună şi îndreptăţită.. Căci Bucovina erâ guvernată de un on blând şi îngăduitor, care vedeă şi înțelegeă bine că. neamului românesc'i se cuveniă precăderea Şi:



  

-intăitatea în ţara asta. Şi înşişi neamurile pri- 

păşite între noi, aşă numai pe cuvânt că suntem 
de acceaşi lege pravoslavnică, recunoşteau a- 

1 

cest drept al nostru şi nu se obrăzniceau. Ca . 
" şcolar ştiu încă, că în cele două oare de ro- 
mânește ce ni se îngăduiau pe săptămână la 
gimnaziu, şedeau alituri de mine Rusneci - ca - 

"Strateiciuc, Prodanciuc, Iavoroschi, Semaca şi 

numai ştiu cum îi chemă şi se uitau în gura 
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Biserica Sf. Niculae. 

profesorului nostru Ion Sbiera, fără să înţe=: 

„leagă o boabă românească. Şi când îi întrebam 
„că de ce nu se duc la profesorul lor de limba 
ruteană, îmi răspundeau: roşind, că nu fac o0- 

dată cu capul una câ asta, pentrucă .....ci 
sunt Volohi. Pricepeţi ce vremuri erau ? 

Dar Românii noştri 'dormiau somnul cel de 
moarte şi trebuie mult să se fi mirat guverna-. 

torul Bucovinei de-pe atunci, baronul Alezani,
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că nu ne deşteptam ci dormiam înainte şi lă- „sam străinii să ne cotropiască. Că au venit în "curând profesori salițieni uniţi de al de Hli- bovitchi, de al de Smal-Stoţchi, şi au arătat ei neamului lor venetic, pe unde duce - cărăruşa spre căpătuială. Azi se sbuciumă Românul bu- " covinean amarnic, ca să scape din ghiarele, în cari a încăput în timpul somnului, dar nu ştiu zău, cum are să se brodească scăparea asta. Dacă ar puteă măcar să se mai întoarcă. lucrurile odată la starea din vremea, despre cari vă: vorbesc, încă ar fi-oarecum bine. Că unde eram într'o vreme poate mai săraci cu. duhul, ne simţiam însă par'că mai curaţi. Nu am cădere să zic mai mult. | 
Mă gândesc uneori la toate aceste lucruri de mult trecute şi mă cuprinde o părere de rău amară, că de ce nu mi-a fost dat să vin cu câțiva ani mai curând la Cernăuţi, fiindcă aşi fi apucat încă ceva amintiri româneşti fru- moaşe, cari nu au trecut asupra mea decât prin graiul altora. a e „ Iarna înainte de a sosi eu la şcoală, la oraş, | „sa sfârşit la Cernăuţi cel mai iubitor de neam Român, din câţi a cunoscut tineretul nostru şcolar, profesorul de gimnaziu Aron Pumnul. Casa în care a Jocuit acest neîntrecut patriot, nu eră departe de noi şi uliţa: poartă şi as. tăzi în cinstea neuitatului bărbat numele de „Pumnulgasse. In dosul acestei vechi case ro- , 

.
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mâneşti se află o grădină frumoasă, care se 

întindiă, despărțită numai printr'un gard viu 
de- măcieşi, spre nişte pădurici, lăsate în pă- 
răsire, cari' cu toate acestea erau loc prielnic 

  

    
  

  
  

Aron Pumnul.. 

pentru întâlnirile şi jocurile băieţilor de şcoală. 
Căci o samă din ei stau chiar în gazdă la 
Pumnul. Aicia,—îmi spuneau tovarăşii de gim- 

naziu, — se adună .uneori. şcolărimea româ- 
nească de toate vârstele şi petrecea cu moş
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Pumnul, nu ca cu învăţător ul său, ci intocmai 

ca şi cum i-ar fi fost părinte. , 
Că nu se sfiă bătrânul să se joace uneori cu 

„ei chiar de-a mingea. Li da băieţilor sfaturi 
şi poveţe, pe unii mai slabi la carte, îi și în- . 
văță. Ajută şi îndemnă însă pe toți: şi în jurul 
acestui apostol, slăvit de tineretul. vremei a-. 

 celeia, ferbeă şi se inchegă o viaţă românaască, 
de care mulţi nu şi-au dat în urmă poate nici 
bine sama. Nu vreau să pomenesc nici un 

nume, dar sunt în “Bucovina şi azi persoane 
sus puse, cari erau: poate să treacă demult în 

tabăra protivnicilor noştri,—după : cum poate 
i-ar fi îndrituit neamul lor,—dacă nu li sădeă 
repausatul în inima tânără şi fragedă iubirea 

_peniru tot ce este românesc. 

In cunoscutele cărţi de citire ale lui Pumnul, 
după cari am învăţat apoi în gimnaziu, se o- 
glindiă toală fala neamului românesc. El, tran- 
silvăneanul, strângeă oarecum la pieptul său 

" doritor pe toţi fraţii români împrăștiați ş şi vor= 
beă de şcolile “româneşti din regat ca de nişte 
adevărate temple, iar de scriitorii noștri amin- 
tiă ca de nişte idoli ai naţiei. Cu câtă sfinţe- 
nie numiă cel, de pildă, şcoala dela Sf. Sava 
din Bucureşti. M'au înăbuşit lacrămile la o. 
serbare a acelui liceu, la care. mă găsiam pe 
la 1890 cu însumi profesor, când a pomenit. 
— nu mai țiu minte care din colegi „—-numele.



  

  

lui Pumnul, alături de chipurile neuitate- ale 

lui Lazăr și Assalky-. 
Tot aşă nu mi-a fost dat! să-l văd: “pe neui- 

tatul Eminescu, « ca şcolar la Cernăuţi, și îmi 

  

  

      
  

- “Mihail Eminescu, 

pare cu atât mai rău de asta, fiindcă cl sin- 
gur a fost acela, care mi-a povestit în urma,— 
când ne împrietenisem la Iaşi,—multe şi mă- - 

runte din viaţa lui de gimnaziast, prin anit
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-d3 şi 64. Câte întâmplări hazlii “nu am anat 
dela bietul Mihai! 
„Mai ales anul 64, când cu venirea trupei. 
Fany Tardini la Cernăuţi, care înebunise -pe 
“băieţii noştri, a fost un val vârtej întreg de 

năzdrăvănii. Că a luat în urmă şi Eminescu 
lumea în cap şi a plecat din Cernăuţi, nu se 
ştie când şi: cum. Avuse şi el profesor de nem- 

țeşte pe ncuitatul Neubauer, pe acela care mi-a 
aprins mie ca şi lui, dragostea pătimaşă pen- 
tru scrierile lui Schiller. Eminescu ştiă să spue 
bucăţi întregi de ale acestui poet pe de rost 
şi când a. văzut la Iaşi, că tradusesem Steja- 
jarul din Borzeşti al lui Gane în nemțeşte, eră 

nebun de bucurie. Au urmat apoi traducerile 
câtorva din poeziile proprii ale lui Mihai, cari 

„ne au.legat prieteni pe vecie. şi—cu durere o - 
spun,—il făceau uncori. sii se întreacă cu firea, 
încât înţelesesem în urmă că în dosul acestor 
înduioşări se ascundeă şi suferinţa. Mi-am făcut 
mie şi lui silă şi am încetat cu versurile nem- | 
testi, el însă, sărmanul, a încetat,— cum ştiţi, 
—a mai fi om cu mintea întreagă. 

Decât să ne întoarcem acuma iarăşi la ora- 
şul Cernăuţ ca atare şi să vedem cam cum 

„arătă el acum 40 şi mai bine de ani, faţă de 
ceea ce este astăzi. Venind din jos, dela apa 
Prutului, sau mai bine.zis, dela gara cea veche, 
care de curând abia a fost înlocuită cu una 
mai mare şi frumoasă, tocmai mari schimbări



  

n'aşi puteă spune că a suferit oraşul în înfăţi-- 
şarea sa. Doar că în capul dealului greu şi; - 
lung, adică la intrare, de s'au.mai făcut ceva 
case mai mari şi s'au deschis uliţi nouă, pen- - 
tru plodurile neamului ales, care, dă, s'au în-- 
“mulțit în timpul acesta și încă deabinele. Tot 
aşă şi în piaţa mare cu magistratul și turnul, 
său înalt cu pajura de aur înfiptă în vârf, nu 
se vede mare schimbare. Atât numai că clădi-- 
rea frumoasă dinspre gimnaziu, unde deschi-— 

  

  

    

: Gara Cernăuţului. 
+ 

sese 'intr'o vreme jupânul Weiss hotelul său 
faimos pe atunci, s'a prefăcut'în casă naţio=. 
nălă românească, la care se cam uită 'cu ciudă. 

neamurile străine din! oraş. Şi ciuda li eşi mai 

mare, când ştiu că, bine. cum se “petrece, mai 

ales vara, în grădina şi ospătăria Românilor, 
nu se petrece nicăirea .Sus, în caturi însă, sunt | 

adăpostite toate aşezămintele noastre roniâneşti, - 

frumos la olaltă, societatea, „cabinetul de lec-
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tură, biblioteca; magaziile prăvăliei româneşti, 
redacţiile gazetelor, tipografia şi celelalte. 

La dreapta, în sus, spre ulița Crinilor, dai 
ce-i drept, de un oraș nou, care face fală gus- 
tului celor ce l-au alcătuit. Fără decât noi 
vrem. să căutăm ce a mai rămas din cele vechi” 

„şi dăm înainte spre piaţa de sus, unde se făceă, 

  

    

  

        

S " Palatul naţional românesc. . 

într'o vreme iarmarocul Sânpetrului. O parte 
„din acea .piaţă, adică pe stânga, în faţa cate- 
dralei noastre, colo unde se vindeau pe vre- 
mea mea lemne şi scânduri, s'a prefăcut în 
grădină frumoasă, iar pe locul mare, gol din 
“partea de sus, s'a clădit palatul guvernului. La 
dreapta însă, spre criminal, piaţa pardosită, 
si astăzi este încunjurată de case mari de tot,



  

29 0 , 

în vreme ce la mijloc, se ridică - monumentul 

Austriei, în amintirea. ceasului, când Bucovina 
a fost. făcută austriacă. Ar trebui să mă opresc, - 

  

  , 

PI
 

“v
-.
 

        

Monumehlul' Austriei. 

să istorisesc câte ceva.din 1874, când s'a ser- 
bat suta de ani dela luarea Bucovinei. Dar mă 

„tem că reamintirea umilirilor suferite. cu acel |
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_piilej de către Români, :va face fraţilor NOş-, 

2 

tri numai sânge rău şi nu le va aduce nici un 
folos. Să trecem deci înainte şi să ne oprim 
la un Ice, de unde am puteă privi oraşul mai 
cu îndemânare. a 

Cine vene de. se opriă acum 20 sau 9ăani 
înaintea spitalului mare, aveă o privelişte cum . 
rar 0 găsiă undeva, la vr'un oraş. Te uitai şi ve- 
deai, aproape cât 'se puteă cuprinde cu ochiul, 

„ toloacă,—cum îi -zice la noi—nesfârşit de mare, 
cese lasă întâi lin în vale, începe apoi să seri- 
dice pe nesimţite, prinzând mereu la verdeață, 
încât numai abiă colo, departe, unde cu greu 
mai străbăteă privirea; zăriai o dungă subţire 
de căsuțe cu copaci, ce tiveau oarecum mar- 

” ginea acestei pagişti nemăsurate. Acestui co- 
vor verde şi uriaş, îi slujiă ca un. fel de pri“. 

„vaz, la dreapta, druniul! Strojineţului,- iar la 
stânga, aşă numita grădină împărătească, adică 
parcul mare al.oraşului. In zile de: târg, Lu- 

„nia şi Vinerea, partea: toloacei dinspre spital, - 
adică cea călcată și deci fără verdeață, crăpe . 
sus, peste tot cuprinsă de care cu nutreţ, mai 
ales cu fân,-iar cea de jos eră plină cu boi şi 
vite, cu cai, cu oi, porci, păsări de tot. felul, . 
totul adus spre vânzare; 

A se Limba vânzătorilor, adică a. norodului de 
ţară, eră împărțită, după cum sunt şi satele 
din apropiere, de unde veneau oamenii -cui 
târgul. Graiul românesc însă covârşia mai de
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“mult, —ca şi în zilele noastre,— pe: cel rusesc, 
„Oamenii între dânşii, pare. că se împăcau, sau 
—la drept vorbind, — nu se amestecau într'a- 

tâta, ca să aibă ceva de împărţit sau yvr or 

cină la gâlceavă. Lucru ciudat de tot er „că 
prăsila porcilor păreă a fi cu desăvâ Arşire pe... 
mâna satelor rusnece, cea a cailor şi: oilor a- 

proape. numai în  mâni româneşti, în vreme ce - 
vitele „cornute veneau cam pe din două. Tot 

  

  pă a 
sie a: a 

  

  
Târgul de! sus, 

“aşă lâna de oaie se vindeă măi mult de către 

oamenii noştri, torturile şi pânza ţesută se gă- 
siă la Rutence, mijlocirea, adică samsarlâcul, 
se făceă însă de către Jidovi, ce umblau forfota 

- printre rândurile oamenilor şi carelor. Greu do 

tot, se putei să cumperi sau să vinzi ceva fâr: 
ca.să se amestece vrun harhar de aceştia în 

- - . Da 9. -
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riegoțul creştinilor şi să nu'i dijmuiască: cu 
ceva creițari luaţi, aşă, numai cât pe ciupeală.. 

"De negustoria prin dugheni nici că mai vor- 
besc. Caci aceasta eră peste tot în mânile E- 
vreilor, iar târgul de paseri nici. nu-şi puteă 

închipui cineva fără amestecul jupâneselor lor. 
Totuşi am apucat şi eu la oraş, la Cernăuţi, 

negustori români, precupeţi, ba chiar şi hu-. 

„_taşi, cari făceau treburi bunişoare. Dughenari 

“români ştiam însă numai doi, “pe negustorul 

  

  

  

    

Târgul de vale.. | 

de mărunţişuri Sârbu şi.pe băcanul Giosan. 
„Sârbu îşi aveă dugheana sa în ulița dinspre 
Cuciurmare, făccă şi câle o leacă de cămătă- 
ric şi trecea: drept om foarte 'sgârcit. Pe sama. 
lui chiar umblă vorba .că-ar a putred de .bo- 
gat, de unde i s'a şi tras nenorocul, ca să nu 
sfârşiască de:moarie bună. Inth”o noapte de 
iarnă, târziu de tot, pe o viforniţă cumplită, 
cum ne întoreeam mai mulţi studenţi dela o 
petrecere,—ţin minte—că ne-am fost oprit fost 
în faţa casei. lui Sârbu, puşi pe gânduri de nişte
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- gemete şi vacte înfundate ce veneau din catul 
-de sus, unde-şi aveau băcanul cu baba sa lo- 
-cuința. Crezând a fi auzit râu, am purces 
“înainte, fără să ne mai batem capul că ce va 
fi fost. A doua zi 'de dimineaţă s'a răspândit 
prin mahala vestea, că Sârbu şi cu bătrâna sa . 

„fuseseră tăiaţi de .nişte răufăcători, celi luară 
Danii până la cel din urmă creițar. 

In zilele “când partea de sus a toloacei eră 
slobodă, cea cu verdeață cră plină de cele de 

soldaţi sau cătane, — cum zicea la: noi, — cari 

îşi făceau zăfârca (adică - exerciţiile). Şi mi le. 

vedeai mișcându-se rândurile dese de ostaşi 

-de tot felul, în pas “măsurat, de încoace, până 

„încolo, după g glasurile ascuţite ale căprarilor. 
- mustăcioşi. ' Şi: sclipiau în bătaia soarelui puştile. . 
şi săbiile de- ți 6ră drag să priveşti. 'Mai în dos 
însă, adică sus de tot, aproape spre marginea 
:verdeței, îşi făceau de cap toboşarii şi trâm- 
„biţaşii, chinuindiu-se cu învățatul marşurilor şi . 

semnelor 'ostăşeşti, ce răsunau de pe înălțimea 
Jocului prin văzduhul. curat până în dealul o- 
raşului. Un singur om nu-i auziă şi nici că se . 

“- supăra. de acest lucru, măcar: că se găsiă chiar 

“în mijlocul meşterilor de corn şi “dărăbană. 

-Eră un căprar . bătrân, însă surd, care sta de 

pază la poarta unei mici îngrădituri, cu o că-. 
suță umbrită de un copac uriaş. Nam putut 

află, nici odată bine, cam ce rost. avea căsula 

-ceea ; ; dar vorbeau oamenii, cumcă: acolo. sar 
?
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fi aflând pivniţi adânci, pline cu patroane (car- 
-tuşe) vechi. Acolo a stat în adevăr, după cunv 
„îmi spuneă şi cei de acasă,. prăfăria de. odi-— 
„nioară, având în vreinuri şi un turnuleţ, după 

- care sa numit apoi şi întreg acel: loc întins- 
„«Pulverturm», nume > ce-l poartă până'n ziua. 
de astăzi. . . 

După amiazăzi, în zile de primăvară, “când: 

      FE P 

m
 

m
.
 

      

Comănduirea militară veche. 

" ostaşii cu toboşarii şi. cu trămbiţaşii erau duşi 
„la cazărmi, meleagul acela de 'verdeâţă: bătă- -: 
torită eră al nostru, adică al şcolaiilor. Că se - 
jucă în vremea mea pe toată întinderea. pul-: 
verturmului mingea şi incă cu o patimă de: 
„mama focului. Veneau şi studenţi mari cu pro- 
fesorii lor, lepădau Surtucile: de pe -ei şi mi-ţi: 
băteau hapucul,—așu-i ziceă mingei de fir de- . 
gumilaștic, — până. îi prindeă noaptea. Apoi:
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ze e duceau cu toţii la grădină publică, ande. se” 
“amai răcoreau la brări ia țintaşilor. cu câte. o. 
“halbă de bere. Să 

„Ce bun şi mândru, loc de petrecere mai eră 
“si acolo. Aşă grădină mare şi îndemănatecă 

cu tot felul. de copaci, sădiţi pe dunga dru- | 

„murilor şi cărărilor, şerpuite, ce ocoliau poie- 
mițele cu iarbă: tăiată și cu felurite flori, cala. 
Cernăuţi, rar se găsiă. Că nu degeaba îi ziceau. 

  

  

  

    

„ Mahalaua Prutului, î- 

până şi oamenii noştri grădină împărătească.. 
Cam la mijlocul acastei! grădini de plăcere. 

„56 vedeau niște case frumoase, în cari se aflau 
. feredeie, iar. nu departe de aceste, se găsiă un. 
“teatru de vară, dinaintea căruia cântă în toate 
duminicile banda regimentului nostru. Desde- -. 
“dimineaţă însă, găsiai pe aicia, mai alesin a: 
iea cea mare cu plopi, şcolari de toate nea-:
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- murile, -ce-şi. învățau lecţiile. Mai vârtos Ro- 

mânaşii noştri, pe aicia îşi alegeau locul, că: 

dă, pentru ca să îndruge ine afurisita de nem-.. 
țească, rosteau regulele -cu glas tare, cât îi ţi-- 

neă gura, de se clătinau frunzele din copaci. 
şi clătinau din cap şi trecătorii-de pe drumul. . 
Ceahorului, e | 
Frumoasă eră partea aceasta a Cernăuţului:. 

  

    

  

  

-Vânzătoare de cămăşi naţionale. 

pe vremea mea şi mai aved oraşul şi alte părţi: 

nu mai puţin. încântătoare, aşă de pildă pă- 
duricea de lângă Dealul Vlădichei. De aici sus- 
“puteai să cuprinzi cu vederea aproape înireaga. - 
vale a: Prutului, iar prin grădinile cele. multe;. 
ce se repezeau oarecum deopotrivă de năpras-.. 
nic în jos, spre râu, ajungeai pe cărările fără. 
număr, săltând şi parcă în câțiva paşi, la lunca
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mare a Prutului, Pe această ridicătură de deal, 
„atât dă frumoasă, sa clădit în vremea, când 
eram şcolar, falnica noastră reşedinţă metropo- 
pală, cu care în adevăr se poate. mândri: tot 
Bucovineanul. A costat ca bani mulţi, nu-i - 

„vorbă, dar. a şi ieşit lucru făimos, că nu În- 

drăsnese să-l tăgăduiască nici neamurile străine. . 

Intacolo îmi îndreptam paşii mei adeseori, 
deşi eră şcoală de clerici mai în:vrâstă decât 

  

z 

      

  

  

Reşedinţa metropolitană, 

mine. Dar aveam între seminariştii reşedin|ei 

două suflete, de cari mă lipisem din vreme,. 

“ fiindcă ţineau la mine. î vemiloasa moarte i-a 

răpit pe amândoi, de mult, de” mult.: 

Nu eră pentru mine zi mai fericită decât, 

când puteam să văd pe neuitatul Ciprian Po- 

rumbescu care ne adună de atâtea ori în ju- 

rul său şi ne făceă să-i ascultăm cu nesaţ mi- 

nunăţiile de muzică ce ştiă el, ca nimene altul, 
7
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să le zică -alât de maestru şi de duios din gură 
îi şi din vioară. Şi dela elLmă strecuram la bunul 
meu prieten Ilarion Munteanu, cu mica, dar 
scumpa sa bibliotecă de cărţi franţuzesti, şi 

-nu mă înduram de plecare, până nu mă go- 
niă sunetul clopotului ce chemă pe seminarişti 
la capelă. Unde sunteţi voi scumpe umbre din 

„acea vreme dulce ce nu o pot uilă niciodată ? 
Tu, sărmane Cipriane, ai avut măcar fericirea * 
să-ţi: închizi ochii pe pământul, unde te-ai.năs: . 

  

  
    

  

i DCI Intrare ea reședinței, 

cut, -colo la Stupca, mânigăiat de vederea celor 
Ce te! ncunjurau. Dar tu Muntene, ce crud 
sfârşit ţi-a scris ursita, să mori în țară depăr- 
tată, pe câmp de luptă pentru? neamuri străine! :). 

  

1) arion Munteanu a fost întâiul dintre ofiţerii aus- triaci, care a căzut în Bosnia la 1878, trimes fiind câ locotenent vezervist cu regimentul Bucovinei să poto- lească răscoala de-acolo. ?
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La 1874, când cu serbarea de o sută'de ani 

dela împreunarea Bucovinei cu Austria, şi-a . 
frământat împărăţia şi cu sfetnicii ci multă -- 
„vreme capul, că ce dar să li facă credincioşi- 
"dor supuşi, colo, la vechile hotare turceşti.: Şi 

! au. găsit, că aveau Bucovinenii—vezi- doamne, 

de toate, numai .cât una nu li ajungeă-. . 
„o universitate nemţească. Se temeau, pesemne, 
cei dela stăpânire, că-nu se nemţise încă des- 
tul oamenii pe la noi. Şapoi mai trebuiă,:— -. 
  

  

- Episcopia Veche. 

cum spuneau pe atunci gazetele lor trufaşe—: 
“ trebuiă răspândită şi ceva”lumină” dincolo de 
„hotar. Şi cu scopul ăsta nniversitatea cea nouă 
cu numele prea milostivului împărat Franz 
Iosef, aveă să fie făclia luminoasă pentru - în-.. 
“tunericul dela răsărit, cela prin care e bojbăianm, 
adică noi, nenorociţii din ţara românească. 

“Adevărul eră însă, că începuse să-i pară oblă-.: 
-. duirei nemţeşti: cam mare în ochi şcoala de: 

teologie din Cernăuţi, unde se învăţă româ-
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neşte şi la care veneau de o vreme încoace şi 
tineri din alte ţări. De ea nu indrăzncă să 

„se atingă şi nici n” aveău ce să-i facă. Că doar - 
atât ne mai lipsiă, să avem şi slujba  biseri- 

» sească făcută pe nemţește. Şi s'a înființat slă- 
vila universitate şi au început să iasă dintrânsa.. 
ploduri de advocăţei. jidovaşi, de nu încăpeau în 

- cânţălării. Că numai cât nu- i trăgeau pe oa- 

    
3, iza Fag: 
e area ATITEA TUI aurii 3 

fi ZA TE 

  

   
   
     

    

Universitatea din Cernăuţi. 

meni de mânecă, doar, doar |. să-i momească. - 
cu ceva. 

Ce-i drept, că s'au folosit şi Românașii nOş- 
ti de învățătura înaltă nemțească şi mulți din-- 
tre “ci au pus mâna pe slujbe bwme, ba o samă. 
au ajuns chiar departe de tot, împrăștiaţi.—nu'i | 
vorbă prin împărălia întreagă, Au ajuns unii | 
până şi sfetnici la curtea împărătească, alţii 
sfetnici la inaltele Judecătorii din „Viena, alţii
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sfetnici la judecătoriile din Liov şi iaralţii pe 
la visterii şi-mai ştiu cu pe unde. Că nu-i po- 
preau Nemţii din Bucovina, cum îi popresc: 
de pildă Ungurii pe fraţii noştri de dincolo, 
dela sțujbele” statului şi ştiau ei bine. de ce.. 

Este doar vorba -sfântă, care zice: «Cine se în- 

dulcește cu slujba mare, de rei slali grijă Nu 
nai are. Iubirea de neam mai slâbeşte, râuna: 

la ban însă crește? Că. banu-i doară păcatu . . « 

bătu-l-ar Dumnezeu . . : să-l bată»: | 
„Da, se pare ca şi cum cei din Bucovina. ar: 
“fi pus chiâr mâna pe mântuire: şi sar fi des-. 
“robit, de vreme ce'au şcoli. de samă; au so- 

cietăţi de sprijin şi ajutor, au gazetele lor, au: 
oanieni în sfâturile ţărei, au .în sfârşit lucruri, 
de cari acum câţiva ani nici nu visau, şi:.. to=: 
tuşi parcă nu sunt bucuroşi de” ce, au! Oare-" 
unde să fie pricina? Pentru cei cu. vederea 
mai ageră toate aceste bunătăţi ale: cârmuirei. 
nemţeşti: seamănă mult -cu roadele î împăcării ce 
le lăgăduiau în zilele din urmă apostolii : pă-- 

| zintelui Mangra dela Arad în zadar fraţilor de: 
dincolo. Şi lucru ciudat, că oamenii acolo nici nu. 
par a se îi prea lăcomit la ele! Că di... mai 
cumplită e asuprirea cu' dulceaţă, decum cea pe: 
[aţă 1... Să fie oare asta un semn al timpu- 
lui sau e începutul cuminţeniei ? - 

S-a deşteptat Românul din. somnul cel de: 
moarte şi începe: să-şi apere de acum înainte 
altfel neamul, limba şi legea, Se vor deşteptă.
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şi cei din Bucovina, căci timpul - nu e încă: 
pierdut. Sărmana astă ţară, mie întotdeauna 
ami s'a părut, că e ca şi o bucată de cremene, - 

“în care țăcănesc toţi pr ocopsiţii împărăției cu 
“amnarele lor,... doar, doar să scoată fiecare cât 
"mai multe scântei pentru pipa sa. Dar. vorba 

„e, că.au dat de,...cremene, nu altceva. Că :vor 
„Scăpără încă multă vreme, până li se vor toci 
  

    

  

„Catedrala gr. ort. din Cernăuţi. . 
=> 

:amnarele, cremenca însă va râmâneă „tot 
“cremene, 

Și acum să ne întoarcem încă odată la o- “raşul de pe malul bătr: ânului Prut şi să -sfâr- :şim. Cernăuţul de astăzi e mai plin încă de' „Străini... decum. eră vr'odată. Nu soseşte. tren în gara mare a oraşului, fără să aducă noi „ sstrăini. Foiesc venetici de- a între eacătul, Evreii «dându-se drept Nemfi, Leşii amestecându-se 
4
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cu Rusnecii, toți străini de ţară, străini de 
"neam, de limbă, de lege, uniți însă printr'un 

singur gând ... să ne. cotropiască, să ne. în- 
: shiţă. Şi totuşi, nau să ajungă acolo! Cernău-: - 

ţul, cu tot roiul de neamuri străine, nu-i per- 

dut şi, oricât sar părea“că nu maie al nostru, 

dar nici nue-al lor! E ca un-pom eu frunzele. 

  

  

  

  
  

“Cerntaţul 1a 1800. 

otelite, e cu. ramurele veştede de bătaia” furtu- 

nurilor pline de urgii, de colbul negru scutu- 
_rat din valurile vreimilor. Crezi că s'a uscat, 
dar în inimă e verde, prin puterea rădăcinilor”. 

„ce sentind departe şi adânc în pământul stră- 
* moşilor, cel udat cu sânge: românesc.. Acest. . 

- pământ este nădejdea noastră... Că harnici şi - 

„trezi suntem, să ne deie cel de sus numai cât. 

răbdare și f -să 'ne ferească de dezbinări 
a, 

See 
. Nr EI 
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