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Cuvînt cătră cititorii, 

Scrierea de faţă conţine trei lucruri diferite: 1. cunoștinţile 
mele de pînă acum asupra familiei Sbiera, din secolul al 15-le 
încoace; 2. decursul desvoltării mele întelectuale şi al activităţii 
mele publice; şi 3. un felii de istorie culturală şi politică a Ro- 
mînilor din Bucovina. 

Dacă cele espuse în tradițiunea și în istoriea familiei 
Sbiera nu vor presîntă cititoriului mult înteres general, decât 
doară în deserierea unor puţine întîmplări de însemnătate naţio- . 
nală, apoi cele cuprinse în Amintirile mele nu cred ca să nu 
deștepte un viii înteres precum la toți aceia carii se ocupă cu 
studiul stării sufletești a omului, așă și la aceia cărora li place 
să se înformede despre soartea Rominilor din Bucovina şi despre 
mișcănile lor culturale și politice din anul 1775 încoace. Dela 
anul 1860 înnăinte aceste mișcări sînt deserise dapăcum le-am 
vădut însu'mi cu ochii, și precum sai oglindit ele în mintea ȘI 
sai păstrat în memoriea mea și prin multe scrisori ce le mai 
poştd încă. 

În espunerea întîmplărilor şi în descrierea observărilor ȘI 
împresiunilor mele am năzuit să fii deplin veridic, de şi multe



+ 

lucruri le-am îndegetat numai săi le-am trecut detot cu vederea 
din diverse motive, ia altora nu l-am dat poate întreg coloritul 
acela, cu carele împresionaseră ele, la ivirea lor, emoționatul 
mieu suflet. - 

Această carte, în partea Amintirilor din ea, este compusă în 
anul iubileului de cincideci de ani de domnie glorioasă, dară, foarte 
agitată, a Marelui Împărat al Austro-Ungariei, Francisc Losif I.;. 
aș ti declarat'o bucuros ca, scriere festivă iubilară, ȘI aș fi dedicat'o 
împăratului; dară w'avulă fericirea să o săvirșesc la timp, de 
aceea o dedie frăţîni-mieu Niculaiii şi familianților noștri, precum 
și tuturor acelora cari ai stat cu mine în vreo legătură cole- 
gială, sai școlerească, în genere conaționalilor şi compatrioţilor 
miei. Binevoiască deci ao primi, cu îndulgință, în semn de iubire 
trățască, și de amintire. 

Cernăuţ într'a 20. Tanuariă (11. Faur) 1899. 

Autorul. 
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I. Tradiţiunea familiară. 

Ş Î. Despre Turci și Tătari. 
În ssrile lungi de tarnă, cînd eră tata bine dispus, se aşădă în mij- 

Jocul nostru, și noi eram cam mulţişori, doi frați și șepte surori, și ni 
povestiă cîţe și mai cîte din timpurile trecute, din pătăraniile moşilor şi 
strămoșilor. El ni povestiă de venirea 'Tureilor prin ţara Moldovii, de 
prădile lor, de bătăliile Romînilor cu ei, de înnecul Tureilor în Dunăre 
și de bejănirea Romînilor priu. munţi şi codri. EL ni spuneă şi despre 
Tătari că năvălăati din cînd în cînd în ţară; că prădat pre oameni de tot 
avutul lor; că căutaii săi prindă și săi ducă cu sine ca robi; că, de 
groaza lor, bieţii oameni, carii nu puteai scăpă la munte şi la codru, se 

ascundeaii în locuri băltoase prin stuhuri, dar' că Tătarii aveai nişte 
paseri cu sine, năgîţi, pre cari îi deprindeaii la iscodit oamenii. Cînd li 
dă drumul, năgîţii zburaii pe deasupra stuhurilor, şi cînd zăriaii oameni 

ascunşi acolo, se rotăati în aer deasupra lor şi tot ţivlicaii. Atunci Tătariă 
încunjuraii stuhuriie acelea, se băgaii în ele și prindeati pre sărmanii 
oameni, îi făceati robi, îi luau cu sine a casă, şi var cînd se mai întîmplă 

ca să scape vrounul din mînile lor şi să vină îndărăpt a casă. Ba încă 
diceă tata, că Tătarii mîncaii și oameni. Dupăce'i prindeaii, îi îngrăşat 

bine cu smochine, cu sîmburi de nucă şi cu coarne de mare; făceaii foc 
în eupioriii, trăgeaii jăzaticul pe vatră și vîriati acolo pre oamenii cei 
îngrășață, de'i feigeai și apoi îi ospătaii. 

Mai ales pre fete li plăceă să le prindă, să le îngrașe și să le frigă. 
Aşă ni spuneă tata, că odată aă prins și dela Zbieroaiea din sat o fată 
și ait dus'o în Bugeac. Aice ab îngrăşat!o aşă de tare, cât abiă se urniă 
din loc de groasă şi grasă ce eră, Înt'o sărbătoare tătărească sat fost 
dus toţi Tătarii de-a casă, poate că la biserica lor, şi a lăsat a casă pre 
o 'Tătarcă bătrînă ca să li frigă fata aceea, să fie gata friptă pecînd 
s'or întoarce ei. 

Tătarea a încăldit un cuptoriii de fier bine bine, şi apoi a scos pre 
fata ceea de unde eră închisă, a adus!o în casă ca so bage în cuptoriii și.



6. 
s'0 frigă. Pentru aceasta aveai Tătareele un cărucior cu doaiiă roţi, pe care 
puneaii o lopată și pe lopata aceea pre cel menit la fript, și apoi îl îm- 
pingeati în cuptoriii și'l lăsat acolo de se frigeâ. Tătarca a spus fetei să se 

pună ia așă pe lopata aceea de pe cărucior. Fata însă sa aşădateum nu 
veniă Tătarcei la îndămînă. 'Tătarea îi mai arătâ și-apoi îi dise: „Ciucă, 

fată, pe lopată!“ 
Da fata, cam şireată, se făcea că nu o pricepe şi se așădă tot pe dos. 
După multă arătare și mocoşală, mai dicîndui Tătarca: „Ciuci, fată, 

pe lopată!“ îi răspunse fata: „Vină, babă, de'mi arată!“ 
Tătarea, credînd pre fată tare nepricepută, s'a aștdat ea pe lopata 

aceea, de pe cărucior așă precum se cădeă să şadă, dicînd fetei: „Lan vedi! 
Aşă să şedi şi tu!“ 

Cînd sa aştdat Tătarca mai bine, fata a împins repede căruciorul în 
cuptoriii, a răsturnat pre baba acolo, a tras căpacul la cuptoriă şi-apoi 
a fugit, şi cu mare grei a nimerit în ţară a casă. Ba călătoriă numai 
noaptea, ca să n'o vadă nime şi s'o prindă, ea se uită tot la stele, mai 

aies la cercălanul albuii de pe cerii, la Calea lui Trăian, căriia îi die 

unii oameni Drumul saii Calea, Robilor. 

$ 2. Originea numelui familiar. 
Tata ni spuneă că cine ştie cînd, în vechime, familiea noastră nu se 

chiemă ca acum Zbiera, sai Sbiera precum ne scriem astădi, ci că 

aves alt nume; ea se numiă Popescul, dela un răsstrămoș carele eră 
popă. Numele de Sbiera să'i fi căpătat mai tărdiii și să fie o adevărată 
poreclă, dată de vecini, Întîmplarea care a provocat această poreclă 

este cea următoare, Tata spuneă că un răsstrămoş aveă o moşie foarte 
mare şi că ţinea o mulţime de vite: cai, vaci, boi, oi, şi altele. Dar” mai 
ales oile îi plăcea tare; aveă stîni întregi cu sutele de capete. Iarna, 

cînd fătă oile, făceaii atît ele cît şi mieii lor un răenet și un răsunet ca 
acela, cît se audia peste toată moşiea, pînă la al treile sat. Locuitorii 
moşiei și cei de prin satele vecine: se stîrniaii demineţile din somn, cînd 

începea toţi mieii şi toate oile să zbiere și să se strige unii pre alții. 
De la zbiarătul oilor ati apucat locuitorii moșiei a porecli pre acel 

răsstrămoş Zbiară, sati Zbierea, şi Zbiera. Cînd vorbiaii între sine 

despre dinsul, nu'l numiai altfeliii decît tot Zbiera. Cînd aveati o treabă, 
la dînsul, diceaii că se duc la Zbiera. Chiar vecinii de prin satele de pe 
împrejur începuseră a'l porecli și al numi tot Zbiera. Chiar moşiii ait 

prins ai schimbă numele și înloc de a o numi ca mai năinte, ai început 
a” dice şi ei Zbieroaiea, mai pe urmă /bierenii. 

Vădiud acel răsstrămoş că cu toţii îl poreclesc şi'l numesc Zbiera, a 
primit mai pe uvmă și el porecla aceasta ca nume de familie, mai ales fiindcă 
porecla aceasta nu îusămnă cevă de ruşine şi de supărare, și pentrucă şi oile îi 
erati dragi. Şi de atunci a rămas porecla aceasta ca nume de familie pînă astădi,
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$ 3. Cunoştinţi dela tata despre familie. 
Între copiii moșulni: cinci fraţi și o soră, tata eră cel mai tînăr, dară 

mai cu chipzuială și mai deștept în ale vieţii. Despre trecutul familiei și 
despre peripeţiile prin cari trecuse, nu ni prea vorbiă, pare că se sfiiă să iaie 
cu noi vorba despre aceasta; numai atîta, ni spuneâ, din cînd în cînd, că noi 
nu sîntem de aici din Horodnicul de jos; că noi am avut pe aiuria moşii; că 
am fost boieri mari, dară tare de demult; că familiea noastră îi tare vechie 
şi că se trage din Moldova. 

Despre așădarea familiei noastre, adecă a moșului nostru, în Horodnicul 
de jos, ni spunes că ţine însu'şi minte, că moșul fusese mai înnăinte boierii 
în 'Pibeni; că cătanele nemțeşti 'l-aii alungat de acolo; că moşiea ai dat!o 
la niște Unguri pre cari îi adusese din "Para Ungurească ; că moșul, nelăsîndu'l 
Nemţii să meargă la Moldova, s'a dus aiuria, a venit la Horodnicul de jos; 
că a găsit acoleă locuri pustii și cu pădure; căa cuprins câta putut lucră 
și cît să fie de hrană pentru copiii cei aveâ; că a curăţit locuri de pădure 
și le-a făcut de arătură; ba încă ni şi arătă după casă şi prin livadă 
nişte teșături de copaci foarte groși, ca rămășiţi din pădurea ce o tăase moșul 
spre a'și face casă și livadă pe lîngă ea. Asemenea ni spuneă multe despre 
nevoile ce suferiati bieţii oameni dela cătanele nemţeşti şi dela Nemţă; că 
ei îmblai din sat în sat de serieaii locurile; că cele mai bune ie Iuaă pentru 
dînșii, adecă pentru fondul religionariăi, ia” cele mai vele le lăsă oamenilor; 
că cine se împrotiviă şi nu voiă să deie de bună voie locurile şi să măr 
turisească că nu sînt ale sale proprie, îl puneati jos la pămînt și îi trăgeaii 
cîte cincideci pînă la doaiiă sute de bețe, pînăce se lepădă de ioc şi spunsă, 
la protocol că nu este al săă, sati al satului. Tata ni spuneă şi locurile 
cari le luaseră într'acest chip, dela oameni, precum Brădetul şi Toemitura, 
unde pînă astădi sînt comăndi, adecă grajdiuri pentru prăstla cailor îm- 
părătești, 

Acestea ni le spuneă tata cînd eram mici, îndată dupăce începuserăm a 
învăţă carte în casa părinţească dela un învățătorii care îmblă din sat în 
sat şi se îmbiă la oamenii cei mai de frunte ca să li înveţe copiii. Poate 
că ni-a spus tata și mai multe, dară nu le ţin minte, atîta știti că atuncia, 
cînd îl întrebam ba despre una, ba despre alta ce nui prea veniă la socoteală, 
diceâ: „Da ia mai lasaţi voi cu de aieste întrebări ce nu sînt pentru voi! 
Las”, după ce'ţă creşte mai mari, atunci vi voii spune mai multe 14 

$ 4. 0 neînțelegere cu unchieșul Ioniță, şi cunoştinți 
familiare dela el. 

Cel mai bătrîn între fraţii tatei eră unchieşul Ioniţă. Cînd m'am trezit 
pe lume, el erâ hăt bătrîn. Nu știii de unde şi pînă unde, dară el aveâ o 
aplecare Mire cătră mine ; mă numiă totuna Tizule, şi de câte ori ne 

7 întălniam (şi ne întălniam cam adese, pentrucă casa dumisale eră lîngă
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livada noastră de lîngă casă), totdeauna mă întrebă: „Da ce faci, Tizule? 

Cum te mai laudi?* Ei încă îl aveam drag, pentrucă îmi dă perje şi pere 
din pom&t cînd erait coapte, dară un Ineru nwmiă plăceă dela el, că mă tot 
numiă Tizule. Ei nu știam ce voiă el să'mi dică en aceasta, ori ceva de 

bine, sai de rău! Mai degrabă îmi veniă a crede, că voiește să mă împungă 

cu cuvîntul 'Piz, și odată, poate cam supărat, “i-am dis: „Da ce, unchieşule, 
tot Tizale și Tizule? E nu mă cbiem Tizule, ei mă chiem loniţă ca și 
dumiata! De ce nu'mi dici pe nume? 

Unchieşul începi a ride şi a mă netedi pe cap, şi apoi îmi dise: „Nu te 

supără, nepoate, că Liz nu'i cevă de răi. Tiji se numesc aceia cari au acelaş 
nume de boted; pre noi amîndoi ne chiamă Ioniţă, și de aceea îţi dic Tizule; 

dar” dacă nu'ţi place cuvîntul, apoi nu te-olă mai numi așâ!“ 
„Ba nu, nu, unchieşule, dacă nui nimică de r6ă. poţi să'mi dici şi: 

mai departe Tizule“, îi vespnseiii eă, şi iar” ne împăcarăm. 
Unchieşul Ioniţă, ori că erâ mai deschis cu noi, oră că ştiă mai multe 

despre familiea noastră şi despre întîmpiările ei, căci, după împăcarea 
noastră cu Tizule, îmi făgădui că 'mi-a spune cînd va ave vreme o poveste 

despre doi strămoşi de ai noştri, tot en numele Ioniţă. 
Cum am audit de poveste, îndată "l-am şi întrebat, cînd "mi-a spune-o, 

căci mie tare îmi plăcea să ascult la poveşti. Unechieşul 'mi-a dis să vin 

Duminică după biserică la dînsul, că "mi-a spune-o. 

$ 5. Un loniţă Sbiera omorit. 
Abiă am aşteptat diiia de Duminică. Cum am vădut că ies oamenii 

din biserică, (că și biserica nu erâ departe de casa noastră şi se vedea 
din pomăt), îndată am alergat la ela casă şi 'l-am rugat să'mi spună 

povestea, cea cu strămoșul Ioniţă, 
Unchieșul nu s'a dat îmbieat şi a început a povesti: 
„Mai înnăinte, Tizule, neamul nostru nn eră scăpătat ca acum și 

nebăgat în samă, ci erâ boieri mai şi aveâ moșii multe, chiar şi eii îmi 

adnc a minte de moșiea Zbieroaiea şi de Talpa. Strămoșii noştri erai puter- 
neci şi stă în sfatul domnesc, şi ce dicea ei, eră băgat în samă de Vodă. 
Așă îmi spuneă moşu-miei Ioniţă, că și un răsstrămoș al săi încă se 
chiemă Ioniţă, ca şi noi, și că eră tare vestit. Oamenii îi diceă Beizădeă. 

E! aveă o bucată de ţară din Moldova sub sine, aceă parte ce'i die Tara- 
de-jos. Ce spuneâ el în ţinutul acela, spus eră, și nici Vodă nu dice&alt- 
mintrea. El se purtă foarte bine cu oamenii, îi feri de Purci și de Tătari 

să nui-prede, şi cînd se aruncat strînsuri și beilicuri pe capetele lor, el îi 

păsuiă cît cu putinţă şi nu'i apucă cu hapea și cu răul; el aveă milă de 
dînșii, pentrncă pintre dînşii trăi și se înțelegeă tare bine cu ei; de 
aceea, și oamenii îl iubiati foarte și stă pentru dînsul. 

„Pe timpurile acelea stăpîniă în Moldova un Domn tare hapsîn și 

cumplit; lui de pe la bieţii oameni pînă și vaca cu lapte dela gura:
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copiilor; îi asupriă cu angarii și cu beilicuri, şi îi chinui cu tot feltal 
de munci. Oamenii se îngroziseră şi începură a se împrăştiă care cum putea, 
prin munţă şi codri, alţii pribegiati și în ţări străine. Nime nu eră sigur 
de vieața sa de adi pe mîne! Toţi cârtiat asupra lui Vodă, dar” mai ales 
asupra oamenilor cari îi împliniaii poroneile cu asprime şi fără de nicio 
milă. Chiar boierii nu erai îndestulaţi cu Vodă şi se temeati de dînsul 
ca de un lei. 

Vădînd răsstrămoșul nostru, loniţă Sbiera, asuprelele oamenilor, nemul- 
țămirea şi tînguirea ţării, s'a sfătuit cu alţi boieri, ce să facă ei ca să 
scape țara dela peire, și n'a găsit alt mijloc, decît să alunge pre Vodă 
şi să pună pre altul în locul lui. Sfătuindu-se ei ama că pre cine să aleagă 
Domn, s'ati înţeles și s'ati învoit cu toţii ca să facă Domn în Moldova 
pie loniţă Sbiera ca pre cel mai de frunte și mai cu cap dintre dînşii. 

„Toate aceste sfaturi și înţelegeri se făcuseră între boieri cam prin 
cășlegile de iarnă și prin Postul cel mare, şi se hotărteca să le ţină taină 
pînă n'or pune mîna pe Vodă. Dar”, îa cum îi firea omului, nu toţi pot 
țân€ taina! Se găsi pintre dînșii un udă, care aduse la urechile Dom- 
nului toate cîte se vorbiseră şi cîte se hotăriseră pintre boieri. 

„Cum a înţeles Vodă de planurile boierilor că vor săl răstoarne și 
să] prindă, a întărit străjile de pe lîngă sine şi a început a se feri ca 
să nu cadă în cursă, dar cătră boieri, şi chiar cătră acela carii se jura- 
seră asupra lui, se arătă pe faţă cu prietenie, ca doară nu "l-ar pricepe 
că el ştie toate sfaturile și planurile lor, Ca să scape de răsturnare şi de 
vreo primejdie a vieţii, Vodă a pus gînd ca să ucidă pre toţi aceia carii 
erai împrotiva lui, iar' mai ales pre răsstrămoșul nostru, Ioniţă Sbiera, 
care eră să fie Domn în locul lui. Da cum să înceapă aceasta, că şi 
boierii se pădiaii de dînsul? Cugetînd Vodă mult asnpra lucrului acestuia, 
poate mai sfătuindu-se încă și cu alții, a găsit un mijloc bun ca să îuşele 
pre boieri și așă să'i pieardă. 

„După obicei, în săptămîna Patimilor sat mărturisit toți boierii 
împreună cu Vodă, iar' în ditia de Paști s'a cuminicat și s'a îmbrățișat 
şi sărutat spre sămn de iertare și de bucurie pentru sărbătorile Învierii. 
După cuminicătură a poftit Vodă pre toţi boierii la masă ca să ospetede 
împreună. Vodă făcuse așă, că pre boierii cei fără de pripus X-ati aștdat 
la masă deosebi, iar” pre cei cu pripus '-a luat la masă cu sine. Între 
aceștia eră şi Tizul nostru Ioniţă Sbiera. 

Dupăce-ati ospătat boferii bine şi ati închinat mai multe păhară, numai 
ce vedi că face Vodă un sămn la uşeri! Aceștia îndată ati slobodit în lăuntau 
o mulţime de Arnăuţă cu pistoale şi en săbii de ati încunjurat pre boieri, 
iai prins și ati tăiat pre toți, ia cum tai niște pni de găină. 'Toate 
văcnetele şi strigătele lor de ajutoriă nu l-ati folosit nimică, pentrucă, 
uşile erai încuiate, şi în curtea domnească nu eră niciun om, pentrucă cu 
toţii erati pea casă pe lîngă ai săi de cioeniati oaiiă şi mîncat pască, ia ca în
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diăa de Paşti. Tizul nostru, Ioniţă Sbiera, a fost cel dintilii pe care ai 
fost pus mîna şi "l-ati omorît, penteucă el eră capul între boierii juraţi 

asupra, Domnului, şi pentrucă el eră să fie Domn în locul lui. 
„Şi așă, dragu-miei, o păţi Tizul nostru! A rădicat capul prea sus, 

de aceea, îi "l-ati și rătedat, măcarcă el nu făcuse aceasta din sumeţie și 
răutate, ci numai ca să scape biata ţară de un Domn hapsîn, care ojăcuiă 
şi o pustiiă de oameni!“ 

Ascultînd întîmplarea aceasta, am înghieţat de frică și părul 'mi se 

făcuse măciucă în vîrful capului, şi îmi tot păreă că aud strigătele și 
valetele acelor boieri şi mai ales ale răsstrămoșului nostru; dară spaima 
aceasta nu ţinu mult, pentrucă unchieşul mă luase cu alte vorbe, între- 

bîndu-mă ba despre tata, ba despre mama, ba despre surori, ba despre 
frate-mieti, ba cum îmi merge cu cartea, pentrucă acuma, începuseiii a învăţă 

şi la școală, şi cîte altele de acestea, şi așă îmi mai trecură fiorile. Cum 
m'am maj liniștit, am şi întrebat pre unchieșu-mieii, oride nu mai știe 
niște poveşti de acestea? El "mi-a răspuns că ştie tare multe, dar” că, 
acuma n'are cînd să 'mi le spună, ei să vin altă dată, și-atnncia iar” îmi 

va spune, acuma însă să mă duc a casă că m'or fi așteptînd părinții şi 

s'or îngrijiă, neștiind unde sînt. 
Et 'l-am ascultat şi m'am dus a casă, 

În altă Duminică iar am alergat la unchieșul mieă şi "l-am rugat ca 

să'mi mai spună o poveste! | 
Unchieşul a dis că acuma 'mi-a. spune o poveste despre o bătălie între 

Moldoveni, Turci şi Ruşi la Chiţoveni, bătălie în care a fost de faţă și 
moșul dumisale, 

$ 6. Bătăliea dela Chiţoveni. 

„Noi drăguță,“ dise unchieșul miei Ioniţă, „mai înnăinte nu eram 
ca acuma sub Nemţi, ci ne ţineam de Moldova şi aveam Domnul nostru, 

căruia îl diceatt oamenii Vodă. Da acest Domn nu eră de sine ca alţi 

împărați, ci stă sub împăratul Turcesc, căruia îi plătiă haracit pe an. 
„Pe timpurile acelea se făcuseră şi Moscalii tară şi mari, și purtati 

adeseori răsboaie cu Turcii, pentrucă ei voiaii să scoată pre creştini de 

sub Turci şi săi aducă sub împărăţiea lor; mai ales 'Țara Moldovii şi 
Țara Romînească tare ar fi dorit Mosealii să le împreune cu împărățiea 
lor, pentrucă aice erai numai creștini, carii aveai foarte multe mănăstiri 

cu moșii și cu mult bine în ele, 
„Ac de unde şi pînă unde nu știi, dară atît îmi spune moșa- 

mieti, că într'o bună dimineață sai trezit cu un răsboi între Moscali și 
Turcă, şi cu Moscalii în ţară. Curînd aă sosit și Turcii şi s'a întîmpinat 
oștile în mai multe locuri; ai ajuns pînă la Chiţoveni, nu departe de 
Botoşeni. Moldovenii erai pe partea Turcilor, pentrucă se ţineaii de împă-
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răţiea lor, Xar' cu inima trăgeati tot mal tare” spre Moscali, fiindcă aceştia 
erati ereştini ca și noi. 

„Cînd sait întălnit oștile la Chiţoveni, eră timp de iarnă. Acolo erati 
tot dealuri, numai într'un loc eră pintre dealuri o vale mai întinsă şi în 
mijlocul ei un heleșteii sai lac mare. Lacul acesta erâ înghieţat. Oştile 

turceşti se aşădară pe niște dealuri, iar în fața lor, preste lacul acela, 
se înșîrară oștile moscăleşti. Între ele, spre Turci, eră și oastea mol- 
dovenească. În oastea aceasta eră și moșu-mieti, Dumnedăă să! ierte! At 
împuşcat oştile unele în altele amu cît ai împușcat cu tunurile, dară, 
nu'şi făceati nicio stricăciune, pentrucă ele se îngropaseră în pămînt şi 

obazurile (gloanţele) zburaă peste capetele lor. Dela un timp s'aă săturat 
oștile de împușcat: și, voind a se bate şi cu sabiea, s'aii repedii unele 

asupra altora în vale. Ajungînd Turcii mai curînd la lacul aceia, ati înce- 
put să treacă peste dînsul; grămadindn-se mulţi peste dînsul şi mai slo- 
bodind Moscalii şi niște tunuri în ghieaţă, s'aii spart ghieața de pe lac şi o 
parte mare din oastea turcească s'a înnecat acolo. 

„Cînd aă vădnt Moscalii pătăraniea Tureilor, sat aruncat mai cu 

inimă asupra lor și aii taiat foarte mulţi dintr'înşii. Bieţii Turci abia ati 
scăpat cu fuga de sabiile și de tunurile Moscalilor, şi at apucat!o spre Suceava ! 

„Moşu-mieii, vădînd că se răsipese oștile, ati apucat'o şi el la fugă. 

Pe timpurile acelea eră încă tînăr, abiă se însurase. El aveă o nevastă, 
tare frumoasă, pre care n'o lăsă de lîngă sine nici în bătălie, dară nici 
ea nu voie să se despartă de dînsul, că diceă că la cei bună ea, dacă 
va mari el în bătălie! Fugind ei aşă împreună, iată că ati datnişte Turci 

mari peste dînșii, şi unul din ei %-a răpit soțiea, ba încă eră să! și omoară, 

cînd s'a cercat s'o scoată cu lupta din mîna lor. Vădînd moșu-mieti că n'o 
poate scoate cu sabiea cea de oţel, ati cercat s'o scape cu cea de aur. El 

purtă cu sine un săcuieț mare, plin de galbeni. Cum a spus 'Turcilor 

că li-a dă săcuieţul acela cu galbeni, dacă 'i-or dă nevasta îndărăpt, ei 
îndată sati primit de acest schimb, și numai așă a fost moşu-mieti în 
stare să scape pre moaşa din mîna păgînilor! 

„lată, Mizule, povestea cu bătăliea de la Chiţoveni, şi cu moşșul și 
moașă-mea ! Îţi place ?% 

„Da cum să nu'mi placă“, îi răspunseiii ei, „ba încă îmi pare tare 

bine că ai scapat şi strămoșul și strămoaşa! Acuma, unchieșule, te rog 
si'mi mai spui altă poveste, tot de-acestea, 1“ 

„Ti-aş spune bucuros“, dise unehieşul, „dară acum du-te a casă că 
te-or aşteptă și pre tine, şi-apoi și ei n'am mai mult cînd astădi. Vină în 
altă Duminică, sasi într'o sărbătoare cîndva, și-atuneia, "ţi-o mai spune una.“ 

$ 7. Un Ioniţă Sbiera în Ţîbeni. 
Cum numai a sosit o sărbătoare, nu'mi mai aduc a minte care, am 

şi alergat la unchieșu-mieă peste livadă și "l-am poftit ca să-urmede mai
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departe cu poveştile sale, Unchieşul încă erâ bine dispus, m'a luat lîngă 
sine și-apoi a început a'mi povesti: 

„Apoi, dragu-mieii, Tizule, astădi am să'ţi povestesc despre alt Tiz, 
și anumea despre moșu-mieii cum s'a făcut stăpîn pe moşiea Țibenii. 

„Mai înnăinte noi nu trălam în părţile acestea, ci ia mai încolo în 

Moldova, dincolo de Suceava, cam pe la Iași, În acele părţi aveam şi 
moșii, după cum "ţi-am mai spus şi altă dată, şi eram tare bogaţi nu ca 

acuma. Hei! pe atuncia, îmi povestiă tata, eraii alte vremi, și strămoșii 
noștri trăiaă în bine; numai poroncăzii şi aveati de toate, 

„Mulţi din neamul nostru erati cărturari, ia ca şi tine şi ca frate-tăti 

Niculaiti; de aceea Vodă îi Iuâ la curte ca să'i fie de ajutoriii la trebile 

domniei. Pre unnl din strămoşii noştri ?l-a trimes odată Vodă cu trebi 
domneşti la Cimpul-lung, unde a petrecut mii mulţi ani de dile. 

„Tinutul Cîmpal-langului este muntos; pe acoleă nu se face nică grîii, 
nici săcară, şi nici păpuşoiul nu se coace. Oamenii de pe acold trebue să 
se coboară la ţară ca, șă'și cumpere pînea trebuineioasă. Așă trebuiă să 
facă și acel strămoș al nostru. El însă aveă datina, ca în călătoriile sale 
după pîne să iaie cu sîne pre un feckor ca săi fie mînă de ajutoriii. Venind 
odată ia cumpărătură în ţînutul Rădăuţului, a găzduit la Ţibul, la stăpînu! 
moșiei Ţibeni. Acesta ave numai un sîngur copil, şi anumea o fată tare 
frumoasă și foarte de treabă. Sara, la cină, a făcut cunoștință cu fata 
Țîbului feciorul acelui strămoș, adecă tata tatei. Din vorbă în vorbă, tinerii 

'Şi-ait plăcut unul altuia. A doaiia di, la despărţire, 'Ţibul a poftit pre acel 
strămoș ca să mai abată pe la dînsul cînd s'a mai repedi la ţară după 
pîne. Strămoșul a primit cu plăcere îmbiarea; de acuma înnăinte, el tot- 
deauna trăgea în gazdă la 'Țîbul, 

„Nu mult după această întîmplare, strămoșul a peţit pentru feciorul 
săii Ioniţă pre fata lui 'Țibul. 'Țibul s'a învoit bucuros, a făcut nuntă şi a 
dat fetei sale ca destre moșiea 'TŢibenii. Acest Tiz al nostru a rămas de aci 
înnăinte la socrul săă în 'Ţîbeni, unde trăis în ticnă şi în liniște. 

$ 8. Ioniţă Sbiera face trei biserici. 
_ „Trecură mulți ani la mijloc. Moşu-mieă aveă acuma mai mulţi copii. 
Intr'una din dile se întîmplase căi se făcuse foarte răi; îl apucase nuşce 
de inimă, căci tare se văitâ. După vro doabă trei dile muri. Erâ mare 
jale în casă, căci moașa rămăsese tînără şi cu mai mulţi copii mici pe 
lîngă ea. Se gătiră de înmormîntare. La trei dile aduseră dela biserică 
prapuri, cruci și șfeșnice; veniră și preuţi mai mulţi; scoaseră mortul din 
casă; îi mai citiră şi în ogradă și apoi porniră cu el la biserică. Moașa, 
sărmana, se sfărmâă în plînsete şi bocete, şi tot se văicără, că ce'i bună 
ea sîngură pe lume cu atâţia copii mici; că mai bine ar fi, dacă ar pune:o 
și pre dînsa și pre copii în raclă și săi îngroape încalte pre toţi deodată.
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Îndeşărt se încercară unii alţii s'o mîngăie, căci ea pădiă totuna a ei, că, 
ce-a, face și cum va trăi ea sîngură cu atîția copii, 

„Tot în bocete şi văicărări aii ajuns la biserică, Aice at prohodit 
pre mort cum se cuvine, "l-a scos apoi afară, "l-ai dus în ţînterim şi 
l-ai slobodit în mormînt. Dară atît pe drum, cît şi în biserică şi pînă la 
groapă nu puseră căpacul pe raclă, fiindeă moşul nu se schimbase tare la 
faţă; păreă mai mult că doarme, iar' nu căi mort, 

„Dupăce "l-ai slobodit în mormînt, ati mai citit preuţii nişte rugă- 
ciuni și apoi aii luat paosul dela coliba cturului şi aii turnat din el cruciş 
peste moșul în sicriiă. Cum numai %-ati udat pînda de pe faţă și de pe 
piept, moșul a și început a se mișcă cîte puţin. Cu toţii s'aii uimit de o 
minune ca aceasta, și preuţii ati poroncit să scoată sicriiul afară. 

„Groparii ai scos sicriiul, Preuţii at început a pipăi pre moșul 
încolo şi 'ncoace și li pări că a înviiat. Căutară mai bine şi numai ce 
văd că pare că deschide ochii şi că dă mai multe semne de vilaţă. Ati 
început cu toţii, dar” mai ales moașa a/l strigă și a'l rugă ca să se scoale 
şi să n'o părăsească pentru totdeauna, că ea nu știe ce-a face şi cum a 
creşte atiția copii la astteliii de vremi! La bocetele moașei, moșul ai 
deschis mai tare ochii și ai prins a se uită ţîntă la ea, dar nu diceă, 
niciun cuvînt, nu se urniă din loc, nici nu cerc să se scoale. Atunci 
moașa și un preut aii dat să'l rădice din sicrilti, dar moșul i-a făcut 
sămn cu mîna dreaptă ca săi dee pace, să'l lase în raclă și să'l ducă 
îndărăpt a casă. 

„Uimiţă cu toţii și plini de bucurie, mai ales moașa nu știiă, ce să dică, 
şi ce să dreagă de-atîta bucurie, ati luat mortul înviiat și l-ati dus cu 
vaclă cu tot acasă. Aice "l-ai scos din raclă şi "l-ai aşădat în pat, Aă 
cereat să'] pună între perini să șadă, dară nu se putea ţine, atât de tare 
slăbise. Chiar falca de jos îi spîndură, cînd îl puneă să stee în sus; de 
aceea “i-ati şi legat'o cu un testemel: La toate întrebările ce'i puneă ba 
moașa, ba alți oameni, moșul nu răspundeă niciun cuvînt, ci numai făceă 
cîte un sămn ca săi deie pace. Atuncia o babă bătrînă a dis cătră moaşa : 
„Ascultă, draga mea! De voieşti ca să se întărească barbatul dumitale 
mai de grabă, săi daţi pace, să nu vorbiță cu el, și să'i faci îndatamare 
o damă de pui şi să'i dai s'o beie, şi tot cu damă de pui să'l hrăneşti 
pînace-a mai prinde la putere şi-a începe a mîncă sîngur, Atuncia, să'i dai 
şi fripturică de pui!“ 

„Moașa sa ţinut de povaţa babei şi a hrănit tot așă pre moşul 
şese săptămîni, În tot timpul acesta, moșui n'a vorbit niciun cuvînt, 
La şese săptămîni a prins a vorbi ca copiii cei mici numai câte un cuvînt, 
dară ca toţi oamenii a început a vorbi abiă la trei luni de dile. Abiă acum 
i sa deslegat limba cum se cade, și moşul a început a povesti feliii de 
felii de lucruri de pe ceealaltă lume.
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„EL dicea: „Cum numai am murit, îndată a venit un înger la mine, 

îmbrăcat în haine albe şi luminate, m'a prins de mînă şi 'mi-a dis să mă 
due cu el şi să nu mă depărted de dînsul. Pare că am zburat prin aer. 
Mergînd așă, am dat de o ceată de oameni negri cu coadă şi cu coarne; 

erai draci, Dumnedeii cu noi şi cruce de aur în casă! Ei căutait care de 

care să mă apuce şi să mă iale cu dînșii, dar” eii tot mă îndesam pe lîngă 
înger şi'l rugam să mă ferească, de acești necuraţi. Îngerul îmi răspundea 

să nu mă tem, că, cît oii fi cu el, ei n'aii nicio putere asupra mea, și nu 
'mi-or face nimică. 

„Mai zburînd aşă ami cît am zburat, am dat dealtă ceată de necurață 

şi mai răi decât cei dintîiă, carii numai decît voiă să mă smulgă din 
mînile îngerului, dau” el mă țîneă bine de mînă, și eti tot mă îndesam pe 

lîngă dînsul. Cînd a vrut un necurat să mă apuce, am început a plînge, 

a mă vîri pe lîngă înger şi a/l rugă ca să nu mă lese. Îngerul şi acum 
"mi-a dis cu blîndeţe. ca să nu mă tem, că nu "mi-a fi nimică, şi că noi 

avem să mai trecem încă pe lingă dece cete de necuraţi, unii mai răi și 

mai cumpliţă decît alţii, dară să n'am nicio frică, căci ei n'aii nicio putere 
asupra mea, și apoi îmi mai spuse că de aceste cete sînt doaiiăsprădece de 

toate şi se chieamă Vămile din văzduh sai din aer, și că acești necuraţi 
prind numai sufletele oamenilor celor răi şi păcătoşi, dar' nu și pre ale 
celor buni și drepți. 

„Audînd acestea dela înger, am mai prins la fire și am purces mai 
departe. Am mess tare departe; că zburam mai repede decît săgeata; am 
trecut şi pe la celealalte Vămi de necuraţi și apoi am dat de nişte cîmpii 

largi şi întinse. Unele din ele erai cuiarbă mîndră şi cu izvoare limpedi, 

dar” vitele ce pășteaii acoleă, erati hîtioane, prizărite și abiă se ţîneai pe 
picioare de slabe ce erai. Alte cîmpii însă eraii pietroase, cu puţină iarbă, 
mică şi uscată, cu izvoare foarte rare și cu apa din ele mai mult tulbure 

decît limpede, dar' vitele ce păşteal pe acoleă erai așă de grase și de 
frumoase, cît de-a dragul te uitai la ele. 

„Mirîndu-mă de această nepotrivire nevădută pe pămînt, întrebat 

pre înger, că de ce vitele de pe cîmpiile cele verdi, apoase şi umbroase, 
sînt hîtioane şi urîte, iar” cele de pe cîmpiile pietroase, arse și secetoase, 
sînt atît de grase şi de frumoase? Atunci îngerul îmi răspunse dicînd: 
„Vedi, dragul miei! Ciîmpiile acestea închipuese inimile oamenilor de pe 
pămînt şi cugetul lor, iar' vitele de pe ele închipuesc faptele lor cele bune. 
Vitele cele grase şi frumoase închipuesc acele fapte bune ce le-aă făcut 
oamenii cu cuget curat, din toată inima și fără de nicio bănuială sait 
părere de răi chiar şi atuncia, cînd binefacerile lor a fost răsplătite cu 
răi din partea celor ce le-ai primit; iar” vitele cele hîtioane și hidoase 

sînt faptele cele bune, făcute de vameni numai pentru laudă şi fală, sa 
pentru carile ai bănuit, sati li-a părut răi mai pe urmă, saă pre carile 

nu le-ai făcut din toată inima și cu cuget curat!“
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„Trecînd şi de aceste câmpii. am mai mers cît am mai mess și am 
sosît la o vale lată lată şi adîncă şi plină de foc. Valea aceasta eră 

Iadul, şi erâ bucșită de Ucigăi-erucea. E erai negri ca cărbunele, cu 
părul zbuslit pe cap, cu coarne la frunte, eu dinţii rînjiţă, la degete cu 
unghii lungi și groase și încîrligate şi cu o coadă lungă dinapoi. Fă 

chinuia aice sufletele păcătoşilor; le frigeaii prin căldări; le ţîneati la fum 

gros şi negru şi iute; le tăiati cu feresteul de la cap în jos, saă dintre 
picioare în sus; le întindeaii pe roţi şi trăgeati cu căncile carnea de pe 
dînsele; le băgaii în poloboace bătute cu cuie ascuţite în lăuntru şi le durălaii 
apoi în toate părțile; încălecaii pe dînsele, pe grumaz şi pe spinare, le ples- 

năai cu bice de fue și le sîliaii să alerge cuei peste tot locul; le aruncati 

în cuptoare de foc, le frigeati acolo bine, apoi le scoteaii și le frecaii cu sare 
şi cuoţăt ca să le usture mai tare; şi multe alte grozăvii făceati cu bietele 
snflete, încât te înerîncenai cînd te uitai la acele munci și chinuri. Săr- 

manele suflete ţipat şi se văietati de nu mai audiai nimică de vaietele lor, 
şi se rugati, felii și chip, ca să le mai continească din munci, dar necuraţii 

vîdeati cu hobhot, își băteaii joe de ele și începeaă a le chinui încă mai cumplit. 
„Peste valea acuasta, dela o margine pînă la ceealaltă, eră o pante 

de fier, lungă lungă, dar! tare subţire şi îngustă, Pe puntea aceasta tre- 
buiaă să treacă toate sufletele cîte scăpat de Vămile văzduhului, în călătoriea 
lov mai departe. 

„Cînd am ajuns la puntea aceasta şi am început a trece pe dînsa, 

ea a prins a se clătină și a zbîrnăi, ca cum ar fi vrut să deie de știre la, 
necuraţi că trece cinevă pe acolo. Eit nu ştiam ce să mă fac de spaimă 
şi de frică, ca să nu se rumpă puntea de sub noi, sai să nu mă cumpenese 

şi să cad în Îad, şi am început a plînge cu amar, a mă tot lipi de înger 

şi a/l rugă ca să mă ţînă, ca nu cumva să pie în Îad. Îngerul mă tot 
îmbărbătă şi'mi dices să mam grijă, că nu 'mi s'a întîmplă nimică răă. 

„Cum ai sîmţit Ucigăvi-erucea că sîntem pe punte, s'aă repedît o 
mulţime de ei spre mine cu cănci întinse ca să mă înșface și să mă tragă 
în lăuntru, iar” alţii scutura puntea din răsputeri ca doară m'aș cumpeni 
să pie în mînile lor, 

„Cînd am vădut ei pornirea necuraţilor asupra mea, am înlemnit 
de spaimă și de frică și am prins a tremur ca varga, dar” nu puteam 
scoate niciun cuvinţel. Cunoscînd îngerul spaima mea, a început a mă 

netedi pe cap şi a'mi dice ca să nu mă tem, că Ucigă-orucea n'a nicio 
putere asupra drepţilor, și oricît var încercâ ei să mătragă la dînșii, tot 
mor fi în stare, fiindcă așă este hotărît dela Dumnedeii. 

„Audind e mîngăiarea îngerului, mam mai îmbărbătat, am mai 

prins la putere, mi s'a deslegat limba şi am prins a grăf. Am mulțămit 
îngerului din toată inima pentru bunătatea și pada lui Da Ucigă'i-crucea 
tot nu încetaii ba a scutură puntea, ba a întinde căncile spre mine, ba a 
aruncă cu arcanul asupra mea, eti însă îmi ţîneam acuma firea și mergeam
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tot pe lîngă înger înnăinte. Dela un timp am zărit în depărtare, la ca- 
pătul punţii, un zid înnalt şi gros de pieatră și preste el, în depărtare, 
"mi se păreă că văd cîmpii, pomi, munţi și codri, şi am întrebat pre înger, 
că ce să fie în partea aceea? Îngerul "mi-a răspuns că acolo îi Raiul, şi 
că într'acold mergem şi noi. 

„Ce bucurie erâ pentru mine! Acuma, mergeam mai lin. Îndată am 
ajuns la Rată. În zid er4 o poartă mare şi ferecată toată. Lîngă ea stă 
de-o parte un dulăii mare și grozav, cu-trei capete, de o pădiă, ia de 
ceealaltă parte stă un om bătrîn, cu barbă albă ca zăpada, și cu niște 
chiei mari şi groase în mîni, 

„Cum am sosît acoleă, a dis îngerul cătră moșneagul acela: „Sîmpietre! 
Ian deschide poarta, că am adus un suflet bun şi drept încoace It 

„Sîmpietru, îndatamare, ni-a deschis poarta, și noi am întrat în 
Jăuntru. Cum am călcat pe pămîntul Raiului, poarta sa şi închis îndă- 
răptul nostru! 

„Bucuriea mea că am scăpat de Ucigăi-erucea! Acuma nu mai știam 
ce să fac de-atita, însufleţire şi voie bună! Stam uimit locului și mă uitam 
în toate părţile și nu cutedam să fac niciun paş înnăinte, atît de mîndru 
şi de frumos eră pămîntul pe acolo. Pămîntul pe-acolo nu eră aşă negru 
ca pe la noi, ci eră luminos ca soarele și străluci, măcareă pe dînsul 
crește iarbă și pomi, dar nişte iarbă și pomi cum nu se mai văd aice pe 
pămînt! Stam, cum die, uimit locului și nu cutedim să cale pe astfeliii 
de pămînt și iarbă. Cunoscînd îngerul  sfiiala mea, "mi-a dis cu dulceaţă: 
„„Cuteadă, dragul miei, enteadă, că aceste locuri sînt menite pentru tine 

şi pentru cei ce împlinesc voiea lui Dumnedet, că de acum înnăinte, aice 
vei petrece! Hai înnăinte ca să'ță arăt Jocurile toate şi unde petrec și 
neamurile tale!" 

„Dicînd acestea, m'a apucat ia” de mîna dreaptă și am pornit îm- 
preună pe o cărare lungă și şerpuită. Ei m& uitam în toate părţile şi 
nu mă puteam sătură de-atîta mîndreaţă cîtă am vădut pe aice. Locurile 
nu eraă nici muntoase, nică șesuri cum sînt pe la noi pe pămînt, ci arătat 
mai mult ca undele mării line, ea văi late şi întinse, pline de verdeață 
și de flori frumoase și mirositoare cum nu se mai văd pe la noi. Aceste văi 
erai presurate, tot din depărtare în depărtare, cu nişte munți mai mult 
sînguratici, nică prea înnalță, nici prea joși, toţi acoperiţi cu feliă de felii 

de copaci verdi, unii mai mîndri decît alţii, și cu niște frunde minunate 
cum arare locuri pe la noi. Prin văile cele întinse vedeai, tot ici coles, 
pomete cu felii de felii de pomi, unii în foare, alţii cu poamele verdi, 
mai alții cu poamele coapte, numai bune de mîncat. Pintve pometele acestea 
curgea din munţi niște rîuri line cu o apă ca lacrima de curată, pline 
de pești cu soldi de aur și de argint și cu ochi ca de mărgăritariii. Pe 
lîngă rîurile azestea și pinire pomete se întindeaă tot cărări cu pomi și 
copaci pe lîngă ele. Prin pomii și copacii aceştia, precum și prin cei de
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prin pomete și de pe munţi cîntaii felurite paseri minunate, unele cu 
elonțul de argint, iar” altele cu clonțal de aur și de mărgăritariii, cât tot 
de-a dragul le privini şi le ascultai, așă de mîndre erati și atît de plăcut 
cîntat ele. 

5
9
3
2
3
 

„Pe lîngă fiecare pomăt stai tot cete cete de suflete de ale acelor 
vameni cari se ţîneaii de acelaș neam. Înşăși neamaurile stătea cam tot în 
aceeaş depărtare unele de altele, după cum departe erâ şi spiţa consîngeniei lor. 
Apoi și neamurile cari făceaii un popor, încă stat mai la un loc, şi mai 
aproape unele de altele ; tot așă și popoarele erati înşirate unele lîngă 
altele după apropiiarea consîngeniei lor. 

„Sufletele oamenilor avea chipul ca de om viii, numai că eraă mult 
mai fraomoase decum sînt oamenii cei mai chipeși și mai frumoși, însă, așa 
de micuţe încît pe o palmă de loc încăpeati mai multe mii de suflete. 

„Locurile pe unde petreceaii sufletele acestea eraii unele mai mîndre, 
mai plăcute şi mai desfătătoare decît altele, dar! toate așă, de încîntătoare 
încît nu'ți mai veniă să te duci de pe acel loc pe altul aluria, Aice 
aveaii sufletele înnăintea sa toate de-a gata: mese întinse cu bucate Și 
beuturi pe ele atît de gustoase, cât nu se pomenesc nică pe la cei mai puterneci 
şi mai de frunte împărați de pe pămînt. Sufletele drepţilor nu lucrati aice 
nimică, ci numai se primbiat, şăguiaii, rîleai, jucat, mîncat şi beaii 
cînd li veniă gustul, și tot așă petreceaă în chiefură şi desfătări. Şi oricît 
de mulţi şi orăcît de îndelungat ar fi șădut la aceste ospeţe, mesele rămîneaiă 
totdeauna încărcate de bucate şi ca neatinse, gata de a tot primi oaspeţă 
în jurul lor, 

„Aice în Raii îi totuna ditia, Soarele stă deasupra şi"i mult mai 
luminos și mai strălucitoriit, decît se vede de pe pămînt, dară nu păleşte, 
nici nu frige, ci radele lui sînt aici mai mult răcoroase, decît fierbinți şi 
ardătoare. Şi luna și stelele încă se văd, dar sînt mai mari şi mai luci- 
toare, decum se par oamenilor de pe pămînt. 

„Îngerul mia purtat de mînă mai pe toate cărările din Raiă şi prin 
locurile din el, unele mai frumoase şi mai mîndre decît altele, precum 
ochi de om n'aii mai vădut pe pămînt, nici minte omenească n'a visat de 
ele. Pretutindenea, îmi 'arătă că aici îi cutare neam, dincoace cutare, că în 
partea aceasta petrec neamurile cutărui popor, iar” în ceealaltă ale cută- 
nuia, şi tot așă mai departe, pînăce ?mi le-a arătat pre toate. Aice, ca și 
pe pămînt, neamurile şi popoarele erai despărțite unele de altele, avînd 
fiecare pometele, mesele şi ţînnturile lor, unde petreceaii împreună bucu- 
vîndu-se și desfătîndu-se în bunătăţi netrecătoare; aice neamurile nu se 
stinghieriaii unele pre altele, ci trăia toate împreună lîngă olaltă, ca fraţii 
într'o sîngură familie. 

„Apoi am sosît și la ceata neamului nostru. Of! ce locuri frumoase: 
şi încîntătoare mai eraii acelea! Aice "mi-a arătat îngerul pre tata, pre 
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“yu . vu 
mama, pre moși şi strămoși, dar” eii nu %-am cunoscut pre dînşii, nică ei 
pre mine, și așă am trecut cu îngerul mai departe. 

„Mergînd mai încolo, am ajuns la un pomăt mai mîndru și mai plăcut 
decît toate cîte le văduseiăi pînă acuma. Aicăa "mi-a spus îngerul că petrece 
Sîntămăriea cu toate neamurile sale. M'am uitat mult la ea, căci sufletul 

ei eră cel mai luminos dintre toate celealalte, și-apoi ne-am dus mai înnăinte. 
„Nu departe de acoleă am zărit niște curţi înnalte cît munţii cei mai 

înnalţă, încît nu se vedeă acoperișul lor, şi erait mult mai luminoase și 

mai strălucitoare decum îi lumina soarelui. Pe lîngă curţile acestea zburaii 
în toate părţile tot cete şi cete de îngeri și de serafimi, şi cîntaii niște 
viersură ca acelea cît nu “i-ati mai dat urechile să audi! Mam oprit și 

eit uimit, şi am întrebat pre înger, că ce să fie în curţile acestea ? Îngerul 
?mi-a, răspuns, că aice îi ţiţina Raiului şi a ceriului, și că în curţile acestea 

şede Dumnedeii şi că de aice direge el lumea întreagă şi o priface neîn- 
cetat după voiea sa. ?L-am rugat ca să mă ducă și pre mine înlăuntru ca 

să văd şi ei faţa lui Dumnedeii şi să mă închin loi. Dar îngerul "mi-a 
răspuns, că încă nime wa vădut faţa lui Dumnedeiti, și că încă n'a sosit 
timpul ca să o vadă drepţii lui, și-apoi m'a dus mai departe ca să'mi 

arete şi alte locuri încă mai minunate decum veduseiii pînă acum. 
„Dupăce m'a purtat îngerul prin tot Raiul, a voi să mă ducă îndă- 

răpt la neamurile mele, dar pe cale m'a întrebat, să'i spun cu adevărat, 
cum îmi place aice în Raiii, și oră de voiesc să rămân acolei la neamurile 

mele pentru totdeauna, ori aș dori ea să mă mai întorc pe ceealaltă lume, 

pe pămînt? 

„Ei atuncia W-am răspuns: „Hei! da cum să nwmi placă aici, că 

frumușețuri şi mîndreţe ca acestea încă nu 'mi-ait dat ochii să văd! Nime 

din cei ce văd de acestea nu mai poate dori ca să se întoarcă pe pămînt! 
Nici ei n'aş vre să părăsesc aceste locuri încîntătoare; aș dori să, petrec 
aici în veci, numai de un sîngur lucru 'mi X tare jale! A rămas pe pămînt 

nevasta, mea încă tînără şi cu o casă de copii brudii și n'a ști, sărmana, 

cum să'i crească și săi pună la cale“! 

„Îngerul se îndutoșă de cuvintele mele şimi răspunse: „Ei bine! 

Cum văd et, tot 'ță-ar plăce ca să te mui întorcă la nevastă și la copii 

şi să mai petreci cu ei împreună ?* 

„Heil: îi răspunseiii, „dacă am dis că aş dorisă mă mai întore la ei, 
aceasta n'am dis'o pentru mine, că mie "mii tare bine aici, ci numai pentru 
dînșii, săleacii, că's brudii și nu ştii încă trăf în lume cu bine! 

„Apoi fie! îmi dise îngerul; dar” ce făgăduieşti lui Dumnedeii ca să te 

mai duc pe un timp iar' în lumea pământească, la nevastă şi la copii? 

„Dacă este cu putinţă una ca aceasta, apoi făgăduiese să fac trei 

biserici! 
„Cum am rostit aceste cuvinte cătră înger, m'am şi trezât în mormînt !**
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„Acestea, dragu-mieă 'Tizule, ni le spuneă noaiii tata, și ei “ţi le spun 
ție ca să le ţii minte şi să nu le uiţi! 

»Dupăce s'a înfiripat moșul, s'a, ţînut de cuvîntul cel dăduse îngerului 
în Raiă, şi a făcut trei biserici, una la Mănăstioară lîngă oraşul Stretelui, 
a doaiia aice în munţi la Plosca, şi a treia la Chiţoveni în Moldova. Moşul 
și cu moașa sîngură aii scos lemnul din pădure pentru aceste biserici şi 
l-ai cărat pe loc, ca cu atîta mai plăcute să fie lui Dumnedei aceste 
locaşuri de rugă și de evlavie. Îa cînd Îți creşte şi voi mai mari, să mergeţi 
pe la acele locuri să mai vedeţi de bisericile acelea, şi de vi va dă mîna, 
să le mai ajuturaţă și voi, că ști voaiit vi vor prii odată! 

Ei am sărutat mîna unchiașului pentru această poroganie minunată 
şi apoi “l-am întrebat, cînd să mai vin la el ca să'mi mai povestească încă 
Şi altele. "Mi-a răspuns ca să vin Duminica viitoare că 'mi-a spune 
cu ce întîmplare a venit moșu-mieti, Niculaiii Sbiera, la Horodnicul de jos. 

$ 9. Niculaiii Shiera vine la Horodnicul de jos. 
p Cum a sosit Duminica, mam şi dus la unchieşu-mieti Ioniţă ca să'i 
ascult poveștile. E încep a'mi spune: 

„Dupăce a înviiat moșu-mieti Ioniţă, a trăit încă mult timp, a făcut 
bisericile juruite, "şi-a crescut copiii mari, și pre unul din ei, pre tată-mieii 
(Dumnedei să] ierte!), "l-a însurat cu fata preutului din Horodnicul de sus, 
dară îl ţine la sine în 'Țibeni. 

„Pe timpurile acelea eră mare duşmănie între Turci şi Moscali; nu 
ştii ce tot aveati de împărţit între dînșii, că totuna își steteati cu mînile în 
păr și nu'și dă pace unul altuia. Noi, Moldovenii, eram în mijlocul lor. 
Pînăce se apuca ei de scărmănat, noaiii ştii că ni smulgeat chicile, ni 
deşăutaii pungile și ni mîneaă vituţele! De groaza 'Tureilor, a Mosecalilor 
şi a Tătarilor (că şi 'Tătarii ţinea cu 'Tureii 1), bieţii oameni își părăsiai 
casele și moșiile şi pribegiaii prin ţări străine, sai se retrăgeaii pe la 
munță și codri și se adăpostiati pe acoleă pînăce mai treces, urgiea, lui 
Dumnedeii de pe ţară, şi-apoi iar” se întoreeait pe la casele sale. 

„Odată, năvăliră în ţară Moscalii, Tătarii şi 'Parcii cu mai mare urgie 
decât alte dăţi, și începură a se bate înire dînșii și a puştii biata Moldovă 
şi a jăfui pre locuitorii ei, cît nu mai erâ chip de trăit în ţară, Mosealii 
se aședară într'ânsa ca stăpîni. Mai pe urmă se amestecară şi Nemţii în 
certele Turcilor și ale Moscalilor, și veniră și ei cu oaste în Moldova de 
cupriuseră o parte din ţara de sus, aceea care se chiamă acum Bucovina, 
și unde ne aflăm și noi. Se mîncat aşă împărații între dînşii, dar” dela o 
vreme li-a venit și lor lehamete de-atîta vărsare de sînge şi de-atîtea 
greutăți şi năcaduri aruncate pe spatele oamenilor, și sai împăcat. Cînd 
după pace, Mosecalii şi Pareii s'a dus din Moldova, da” Nemţii nu saă 
dat duşi, ei ai pus cordon de cătră Moldova şi ai rămas și mai departe 
stăpîni pe partea ce o cuprinseseră mai dinnăinte, Bieţii oameni se îngroziră



20 

de tot, că vor rămîne despărțiți pentru totdeauna de moșiile și de neamurile 
lor de prin celealalte ţînutură, și mulţi din ei cercaii să treacă în Moldova, 
dar' Nemţii nui lăsat dicînd căi închis cordonul, şi că nime nu mai poate 

tmece peste graniţă. Moșu-mieii însă aves moșii şi în ceea parte și spunvă 

Nemţilor ca să!l lese să se ducă într'acolo, dar” cu Nemţii nu erâ de 

şăguit; dintr'a lor nu'i puteă scoate nime, și așăa trebuit moșul să rămînă 

aici la 'Țibeni, fără de moșii şi fără de binele acela ce eră pe ele. Ce 
se va mai fi ales din ele, nu ştiă, că de atuncia nime ma mai căutat să 

le iaie în stăpînire, că nici nu puteă trece nime cordonul! 
„Pe atuncia erati tare puţini oameni aică în ţară, nu ca acuma; mulţi 

din ei pieriseră în răsboiă, iau” alţii fugiseră de pe aici cînd aă audit că întră 
şi Nemţii în ţară, şi nu s'a mai întors îndărăpt. Ba chiar și dupăce se 

așădară cu temeiii Nemţii în ţară, încă aii mai pribegit mulţi câți ai putut 

străbate cordonul fără a fi prinşi de Nemţi. Vădînd Nemţii că ţara îi mai de tot 
goală de locuitori și că locurile zac pustii, ai adus de prin alte ţări oameni 
străini și M-ati așădat aici. Acestor oameni li dedeati Nemţii locuri nu numai 

unde erat deşerte şi pustii, ei și acolo unde numai doriaii; nu căutaii ori 

de sînt sait ba alţi oameni pe ele! 
„Aşă s'a întîmplat că aă venit pe atuncia și o grămadă de Unguri. 

Cel ce "i-a adus încoace se află bine cu căpitanii cătanelor nemţești și a 

cerut ca să li deie loc de așădare toemai moşiea 'Țibenii, unde eră ami 

tata cu nişte fraţi de ai săi. Catanele nemțești n'aii căutat că acuma 

moşiea aceasta eră a tatei, ci 7l-aăi scos de aici şi pre dînsul și pre fraţii 

lui și pre toţă ceialalță oameni cari erai aștdaţi pe această moșie, și l-ai 

spus să meargă încotr6 voiese, să'şi caute alte locuri şi să se așede acolo. 

Tata, atuncăa cerut ca săi deie voiea casă se întoarcă îndărăpt la moșiile 

sale din Moldova, da” Nemţii nu 'i-aă îngădait nici acuma, și așă a fost 

tata nevoit ca să părăsească şi această moșie! Ceialalţi fraţi ai apucat'o 

care încot'o a putut, iau” tata a venit; la socru-sătt, la popa din Horodnicul 

de sus. Pe atunci erati şi pe aici tare puţini oameni; mai ales locurile din 

Hovodnicul de jos eraă pustii şi acoperite cu pădure: oameni se aflaii mai 
mulță numai în partea aceea ce o numim Călugăriţă. Din locurile pustii 

din Horodnicul de jos a cuprins tata pe sama sa cît a putut curăţi și cît 

a socotit că i-a ajunge de hrană și că va put6 lucră. Şi eii sîngur îmi aduc 

a minte cum tăiă tata la copaci și cum făces heiuri pelîngă casă din acel 

lemn. 'Teșătură din copacii cei mai groș se cunose şi acuma ică coleă prin 

livedile noastre. 

„Şi așă, dragu-mieă, o paţi tata! Acum ştii cum am ajuns noi aici în 

Horodnicul de jos?* 
Ştii, uncbieşule! îi răspunseiă ei, dară mult mă mir, cum de se 

puteaă întîmplă pe atuncia lucruri de acestea, că pe acum ar fi cu neputinţă! 

„Apoi vedi, Tizule! îmi dise unchiăşul, „pe atuncia nu eră regulă 

ca acum, şi nici nu se băgă în samă ce dice și ce vrei oamenii; pe
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id atuncia cum "ţi se poronciă, așă trebuiai să faci, că de nu, ori îţi tăiă 
îndată capul, ori te spîndură, şi nime nu diceă niciun cuvînt. Pe atuncia 

erati timpurile tare grele, nu ca acuma!“ 
Văd şi et că pe atuncia eră altmintrea, dar” să lăsăm aceasta, unehie- 

șule, şi te rog ca să'mi mai spui şi alte povești dacă ai cînd. 
„Dragul mieă, Tizule“, îmi dise bunul unchieş, „bucuros %i-aş mai 

povesti, dară mai multe nu ştiii despre pătăraniile familiei noastre. De-acum 
să spuneți voi, urmașii noştri, altora câte se vor mai întîmplă.“ 

“l-am sărutat mîna, ca de obiceli, și ne-am despărţit. 

II. Familiea Sbiera în istorie. 

Ş |. Îndemn la cercetări istorice. 

Tradițiunea familiară, oricît de înteresantă și ponderoasă ar fi fost 
înnăintea unui om matur și resonabil, înnăintea mea, pe atunci tînăr între 
10 și 15 ani, nu aveă altă valoare, decît aceea a poveştilor şi poroganiilor 
ce le ascultam noi frăţînii, încă, mai de mici, cu multă plăcere toamna, la 
desfăcatul păpușoiului, în sările lungi de iarnă la tors, sat cînd eram 
priveghiaţi, în absînţa, părinților, de o babă care știă, cu multă iscusință, 
să ni astîmpere plânsul şi dorul de „părinți prin povestirea a o mulţime 
de întîmplări fantastice, cari te făceaii să rîdi sati să te apuce fioră şi să ţi 
se sburlească părul capului. Chiar laudele ce le audiam dela mulţi consîngeni 
şi amici de ai casei, că aș fi băiat deștept şi că am să ajung domn mare, 
nu mă făceaii să cuget mai adesea oră la tradiţiunea familiară și săi dati 
vreo împortanţă. Abis dupăce cetiseiii în anul 1856 opul învățatului 
naturalist svedian Ion Christian Oersted „Spiretul în natură —Der Geist in der 
Natur“, şi în anul 1851 Letopiseţele Moldovii, edate de genialul M. Co- 
gălniceanu, 'mi se lărgiră puţin vederile și prinse 'a cugetă cevâ mai 
mult despre univers şi despre rolul omului în lume. 

Ceea, ce eu deosebire * mi-a adus aminte de tradiţiunea familiară şi 
m'a împins mai adese ori la cugetări asupra ei a fost trista soarte a lui Ionașcu 
Sbiera din domniea lui Ion Vodă Armanul sati cel Cumplit (1572—151 14)1), 
carea atît de bine se potriviă cu aceea, ce'mi povestise unchieșul Ioniţă 
despre „tizul“* sati omonimul nostru Ioniţă Sbiera, Beizădes. 

Dela, cititul acestei înttmplări din analele li Grigori Urechie n'am 
mai încetat a mă înteresă, după timpuri şi împrejurări, despre trecutul 
familiei Sbiera, și a'mi însămnă tot ce găsiam prin orişice alte scrieri 
relativ la ea. 

Îată aici cunoştințile mele de pînă acum ! 

1) “Letopisiţile Moldovei de M. Cogălniceanu, t. I., lași, 1852, pg. 191; Cronicele 
Romăniei, de MI. Cogălniceanu, t, 1. București, 18172, pg. 204, -
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$ 2. Originea numelor de familie și de localități. 
Romînii, ca deştindenţi ai Romanilor nu numai după sînge, dar” și 

după cugetări, înstituţiuni şi datini, eraă din vechime deprinși a ave pe 
lîngă numele lor îndividuale încă şi nume gentile, adecă de neam, și nume 
de familie. Nu ne vom miră dară, dacă observăm la ei manifestîndu-se o 

pornire vie de a'şi creă nume noait de familie atuncia, cînd își înte- 
meiară domniate proprie mai mari, şi prinseră a întroduce în ele o viiață 
publică comună. Acuma mai mult decît înnăinte se sîmţiă necesitatea de 
a distinge nu numai pre om de om prin nume proprie, da” și pre o 

familie de alta, şi pre un neam de altul. 
Numele familiare aii la Romîni, ca și la alte popoare, origini diverse, și s'ati 

stabilit la îndividinumai pe încetul, în decursul anilor. Unele din ele sînt luate: 

1) oră dela cîte o însuşie, sai deprindere bătătoare la ochi și carac- 
teristică pentru oarecare îns, precum: Netedul, Hidăă, Groza 1); Jumă- 
tate 2); cel Negru, Negri, Negrilă 5); Urecle 4); Bărbos5j; Laţeu Boţ$); 

Albul 7); Limbă-dulce, Dulceseul 8); Jorj Piatră, Mihail Oţăl 9); Manul 

Gîrbovul 19); 'Poader Cămilă 11); Ion Mîndul 12); Oană Pîntece, Hudeo Creţul, 

Jiurj Găuriciu!) ; Lazea Pitic, on Buorean'4); Lon Bucium'5); Mihul Budat'$); 

2) ori dela vreo ocupaţiune principală moștenitoare, ca: Stoian Procel- 

nic (Logofătul) :7); Laţeu Posadnie (Pîrcălabul) 18); Mihaiii Popșa, Mihaiii 

Uric, Ivașcu Procelnicoviciă 19); Ignat Popescul 2) ; 
3) ori dela numele poporului din care se trăgeă, ca: Ravas Lita- 

voii 2); Manul Grecin 22); Simion Turcul 2); Bodea Sîrbul, Bodea Rumă- 

rul (Romîuul) 24) ; 

1) Hăjdăi: Archiva ist. a Rom, t. 1. 1, pg. 18, Nr. 19, uric din 30. Mart 139; 

— Hurmuzaki: Documente, 1. 2. pg. 817, Nr. 647, uricdin 6. lanuariăi 139%: — 2) Hur- 

muzaki, Î. e, pg. 826, Nr. 654, uric din L. Augast 1404; — Hăjdăi, |. e, L. 2. pg.1l, 

Ne. 283, uric din 18, April 1409; — 3) Hurmuzaki, |. e. I. 2, pg. 82%, Nr. 655, și 

pe. 850, Nr. 670, urice din 6. Opt. 1407 şi din 13 lanuariii 1494; — Hăjdăă: |. e. 1.2, 

pg. 12. Nr. 284 și [. 1. pg. 121, Nr. 174—175; urice din 12 Sept. 1410 și din ll. Tuniiă 

1428; — 4) Hurmuzaki, 1. e. 1. 2. pg. 827, Nr. 655, uric din 6. Opt. 1407; — $) Popescul 

Dr. Or. Citeva documinte moldovene, Cernăuţ 1895, pg. 3 Nr.1; — €) Hurmuzaki,l. e. 

1. 2. pg. 833, Nr. 659; — 7) Hurmuzaki, |. e. L. 2. pg. 850, Nr 670, uric din 183. Jan. 

1434; — 5) Hăjdăii, |. e. L 2. pg. 18. Nr 28 şi 1. 1. pg- 4 Ne. 3, urice din 19. Sept. 

1435 şi din 11 Faur 1438; — 3) Hurmuzaki, |. c. 1. 2. pg. 868, Nr. 680, uric din Pee, 

1435. — 1) Hurmuzaki, ]. c. pg. 878, Nr. 686, urie din 2 Faur 1442. — 1) Hurmuzaki, 

J. e pg. 882, Ne. 688, uric din 14 Mală 1443; — 12) Hăjdăii: |. e.I.1 pg. 118, Nr. 189, 
urie din 5. Opt. 1447. — 13) Hăjăăă: |. e. 1. 1, Nr. 141, pg. 102, uric din 26. lanuariii 

1453. — 4) Popescul Orest De : Citeva Documente, pg: 8, Nr. IV, uric din 25 Aug. 

1454, — 35) Huxrmuzaki: |. e. [. 2, pg, 669, Nr. 913, uric din Iul. 1456. — 16) Hăjdăă: 

|. e. L. 1, pg. 116, Nr. 164, uric din 5 Opt. 1480, —*7) Băjdăă: |. e. |. 2. pg. 12. Nr. 

984, urie din 12. Sept. 1410. — 8) Hurmuzaki: |. c. 1. 2, pg 833, Nr. 659; — î) Huu- 

muzaki ]. e. pg. 840, Nr. 664, nric din 4. Iuliă 1433, — 2%) Popescul Or. Dr. l. e. pg. 

8, Nr. IV, uric din 25 Aug. 1454. — 21) Hurmuzaki, l. 0. pg. 827, Nr. 655, uric din 

6. Opt. 1407, — 22 Hăjdăă: le. 1. 1, pg. 4 Nr. 2, uric din 17. Faur 1438. — 2%) Hur- 

muzaki, 1: e. pg. 868, Nr. 680, uric din 7. Dec. 1435, — 24) Hăjăăi: le L 1. pg. 154, 

Nr. 245, uric din 15 Mart 1489,
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4) ori, mai adeseori, dela numele de boted al capului fămilici, ca: 

Mihail Ivaniş!); lugşa 'Toderov2); Ivaşeu Maneviciă, Iliaș Dumi- 
trovschii 2), Ștefan Boriloviciii $; Cozma Şandru și Șandroviciii 5); 
Vană Juliciă 6); 

5) ori, în fine, dela vreo localitate, ca: Duma Branistarskii (din Bra- 
niștari), Dămăcuș Sereţelovschii (dela Sereţel), Vitold Ripujinskii (din 
Răpujîn s. Răpujineţ), Boris Cuciuroskii (din Cuciur) 7); Manoil Hotinskii 

(din Hotin) 5; Duma Baievicăti (din Baiea) 9); Lon Buorean (din Bouri), 

Petru Ezerean (din Ezăr) 1), - 
Întwun chip similar s'a purces şi la numirea localităţilor. O loca- 

litate nwşi poate căpătă nume propriii, decît abiă dupăce vin oameni în 

vecinătatea, ci, sati dupăce întră ea în posesiunea cuivă,; o localitate pustie, 

nelocuită, fără oameni în apropiiave, n'are nume propriă. 
Numele propriti al vreunei localităţi se ia: 
1) saă dela posiţiunea şi configuraţiunea pămîntului, precum: Adîn- 

cata, Băltana, Cîmpenii, Dealurenii, Fundătura, Giosenii, Hîrtoapele, Mă- 
Jureniă, Muncelul, Muntenii, Neteda, Petroasa, Rîpa, Riîurenii, Rotata, 
Rotunda, Strîmba, Stiîmptura, Susana, Vălenii, ete; 

2) sati dela producţiunea pămîntului, precum: Arămoasa, Brădeasca, 

Cărpenişul, Făgetul, Frasinul, Mestecănişul, Nucetul, Oredarea, Plopana, 

Răchitoasa, Socetul, Spinoasa, Urzicenii, ete; 

3) sati dela numele de boted ori familiar al vreunui proprietarii, precum : 
Andrieşti, Buciumenii, Costîna, Dogarii, Drăgoeştii, Giuleștii, lacobenii, 

Mirceştii, Negoieştii, Olarii, Popeştii, Porcărenii, Rădăuţul, 'Toporouţul, 
'Pibenii, ete, 

$ 3. Numele Sbiera în localități. 
Numele Sbiera îl întînapinăm nu numai ca nume de famile, dar” și 

ca, nume de localităţi în trei judeţe din Moldova şi în unul din Basarabiea. 

În judeţul Fălciului, în plasa Podoleni, găsim lîngă Prut o comună 

mare, numită Sbieroaiea, cu doată cotune: Copăceanul și Scoposenii; 

astădi este în proprietatea statului. 
În faţa acestei comune, preste rîul Prutului, în Basarabiea, găsim alt 

sat cu numele Sbieroaiea pe unele mape, iar” pe altele Sbierenii. 

Proprietarul acestei moşii este astădi un Gonată, 

1) Hurmuzaki, |. e. 1. 2, pg. 817, Nr, 647, uric din 6 Ian, 1395. — ) Hurmu- 

zaki, |. c 1. 2, pg. 826, Nr. 659, uric din 1. Aug. 1409. — 3) Hurmuzali: l.c. pg.827, 

Nr. 655, uric din 6. Opt. 1407; — 2) Hăjdăii: ]. e. L. 1, pg. 110, Nr. 154, uric din 8 
April 1419. — 5 Hurmuzaki |. c. pg. 840, Nr. 664, uric din 4 Juliii 1433 şi pg. 859, 

Nr, 676, uric din 18 April 1434, — €) Hurmuzaki, |. c., pg. 880, Nr. 687, uric din 6. 
Mart, 1443. — 7) Hurmuzaki, |, e. L. 2, pg. 865, Ni. 679, uric din 12 Sept. 1435. —5) 

Hurmuzaki |. €., pg. 876, Nr. 685, uric din 2 Juliă 1439, — 3) Hurmuzaki, |. c, pg. 

880, Nr. 687, uric din 6 Mart 1443. — 1%) Popescul Orest Di., |. c, pg. 8, Nr. IV, uric 

din 25 Aug. 1404.
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În judeţal Iaşilor, mărginaș cu al Fălciului, spre miadănoapte, aflăm 
în'plasa Bahluiului trei localităţi cu acest nume; una se chiamă Sbiereni 
şi cotunal comunei Cotnari; a doaiia se numeşte tot Sbiereni şi face 
parte, ca cotun, din comuna Cîrjoaiea; a treia localitate se chiamă Vă- 

căriea-dela-Sbiereni, și se ţine tot de Cîrjoaiea. 
Dela judeţul Iașilor spre miadădi apus, preste judeţul Romanului, 

găsim în judeţul Neamţului, în plaiul Bistriţei, pe îmbele laturi ale acestui 
rîă, doatiă cotune, unul în stînga rîului, și acesta sechiamă Sbiereștii- 
lui- Boian şi se ţine de comuna Podoleni, ia altul, în dreapta rîului; 

acesta se numeşte Sbiereştii-Costeşti și se ţine de comuna Costișa. 

. Afară de aceste şepte localităţi din Moldova, în cară s'a păstrat cu 

toată esactitatea numele familiei Sbiera, mai amintim aice încă alte doaiiă 

din "Ţară Romăvească, al cărora nume aduce încîtva cu numele familiei 

Sbiera. Una este Dealul-Spirei, suburbii al orașului București din 

judeţul Ilfovului, Jar ceealaltă se chiamă Spiru şi este o locuinţă isolată 
în învecinatul judeţ al Ialomiţii. 1) Oride stati sai nu în vreo legătură 
originară numele Spira și Spiru cu numele Sbiera, nu ne îucumătăm a decide. 

Ş 4. Vechietatea familiei Sbiera. 
Împrejurarea că derivate dela numele Sbiera, ca Sbieroalea, Sbierenii 

şi Sbieveştii, se găsesc ca nume de localități în trei judeţe diferite din 

Moldova și în unul din Basarabiea, ni învedereadă că familiea Sbiera aveă, 

oarecândva moșii întinse, şi că membrii ei se înmulţiseră pe pămînturile 

ce le cultivaă. 
Cînd vreo localitate capătă numele dela vreo familie, este sămn că 

aceă localitate nu fusese mai înnăinte stăpînită de alţii, că ea eră pustie 

şi că abiâ acei familie a început a se folosi deea mai cu deadinsul ŞI în 

mod permanent. De aice urmeadă că acele familii, al căror nume se găsește 

“în vreuna sat mai multe localităţi, trebue să fi fost primitive pe acele 

“locui și prin urmare, foarte vechi, mai vechi decît acele familii, al căror 

“nume nu'] găsim înplîntat în vreo localitate. 

Aceste considerări adeverese în mod decisive ă familiea Sbiera trebue 

să fi fost una din cele mai vechi și mai primitive în Moldova şi că ea 

esistit pe acolei, dacă nu mai de înnăinte, apoi cel puțin pe timpul înte- 

meierii statului Moldovii. Ba încă mai mult, ea trebue să fi ajuns la 

"oarecare însămnătate acoles şi să fi jucat și vreun rol politic saii cultural, 

căci altfeliii n'am găsi-o îndăstrată în diferite locuri cu mai multe moșii, 

şi încă unele din ele numite după numele săă propriii, după porecla sa. 

Aceasta, se cunoaşte și din puţinele izvoare istorice ce le-am putut adună, 

pînă acum, | 

| 1) Frundescu, D. Dicţionaru topogra ficu, Bucureşti, 1872, pg. 421 şi 454; — 

Revista pentru istorie ete. red. de Gr. G. Tocilescu, anul IL. v. 1, București 1862, pg. 

315, nr. 3,
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$ 5. 0 familie Spenea şi Sperea. 
De la începutul domniei lui Alesandru celui Bun (23. April 1401 —- 

1. lanuariii 1434) cunoaştem un uric din 8. Mart 6915 (1407), dat în Suceava 
de cătră Alesandru cel Bun. uric pre care îl credem de oare care însăm- 
nătate pentru familiea Sbiera. Întwacest uric ni spune Alesandru cel Bun 
că panul Popşa Mihai a șervit predecesorilor săi și lui însu'şi cu dreptate 

şi cu credinţă, şi că de aceea îi darueşte doatiă sate, Scorţănţii dela părăul 
Negru şi Pancăuţii ce sînt mai sus dela Călugării dela Dumbrava. Întm'acest 
arie aflăm printre marturii numiţi pentru adeverirea, daniei doaiiă nume 

de familii boierești, cari ni atrag atenţiunea întrun -grad foarte mare 
„pentru sămănarea, lor atît unul cu altul, cît şi eu numele Sbieru. Aceste 
familii boiereşti sînt Spenea Jiorj şi Sperea Jiorj cu copiii 

lor. Aceste familii figureadă aice cea dintiiii ca a 12-a, iau” a doatia 
ca a 13-a între 22 de boieri.!) Unul din acești Giorgi, însă fără de 
conumele familiar, da cu titulătura boieriei sale de magistin al dapi- 

ferilor sait de stolnic, se găsește numit ca martur întrun trătat comer- 
cial, închieiat tot într'acelaş an, într'a 8. Optomvre 6916 (1407), între 

Alesandru cel Bun şi represîntanţii orașului Leina s, Leopolea din Gali- 
țiea. 2) Omisiunea numelui familiar într'acest uric ni probeadă că boierii 

de pe atunci nu se subserieai totdeauna cu numele de boted și cu conu- 
mele lor familiar, ci adeseori preferiaii a se subserie numai cu unul 'din ele, 
da atunci adăogeaii la el numaidecît titulătura boieriei lor. 

Numele lui Jiorj Sperea nu'l mai găsim repeţit în chipul acesta prin 

uricele ennoscute, precînd numele lui Jiorj Spenea mai provine încă de 

doatiă ori, odată deplin, uanrt Caena Kropsr, într'un uric din 6. Optomvre 
1407 3), iar! a doaiia oară numai conumele Spenea, și anumea ca al unui 

urmaş din această familie, Bbpa nana Cneanua, înti”un urie din 22. Sep- 

tembre 14104). În ce răport ai stat aceste nume familiare între sine, vom 
vede mai la vale ($ 7). Dela anul 1410 încoace însă n'am mai dat pintre 
boierii puși ca marturi prin uricele domnești de numele Spenea, precum 

wam găsit nici numele Sperea dela 1407 încoace, de nu cumva Jiorj dela 
Şomuz (nau Vope u Cranzt orb Illyuyab) citat împreună cu Stan, în 
uricul din 6, Opt. 1407 îndată după Spenea Jiorj, uanz Cuena Iropae, 

este identic cn Sperea Jiorj din uricul din 8. Mart 1407, despre carele 
am vorbit mai sus, ceea ce este foarte probabil. 

$ 6. Numele Spenea saii Spinea în localități. 
Pe teritoriul foastelor domniate romîneşti Moldova şi Ţara Romănească, 

astădi regatul Romăniei, găsim mai multe localităţi cu numele de Spineni. 

1) Băpa nana Cnena JKropaca a abreii ero, (bpa nana Cnepa IKropuca n Abreii ero). 

Melchisedec Stefanescul, episcop. Chronica Hușilor, Bucureşti 1869, în Apendice pg. 3—8. 
— 2 Hăjdăi B. P. Archivaist. a Rom. t. IL. 1. Nr. 189, pg. 132. — 5) Hurmuzaki, Docu- 

ente, I. 2. pg. 655 Nr. 827. — 4) Hăjdăi: Archiva L. 2. Nr, 284, pg. 12.
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În "Para Romînească sînt cinci judeţe, în cari se află localităţi cu numele 
Spinu şi Spineni. Aşă este 1) în judeţul Argeşului lîngă Ardeal chiar un 

plaiă saii plasă, care poartă numele de plaiul Spinului, şi încă un sat cu 
numele Spinu în plaiul sai plasa Loviştea. Apoi mai găsim 2) în judeţul 

Mehedinţi, în plaiul Cloşani, un sat cu numele Spineni, ca cotun la 

comuna Bajea-de-aramă ; — 3) în judeţul mărginaş, D o |]. în plasa Amaradiea, 
alt sat tot cu numele Spineni, ca cotun la comuna Godeni; — 4) în judeţul 

Oltului, în plasa Vedea, încă un sat cu numele Spinenii de sus, care fo- 

meadă comună împreună cu Vîneţii de sus și cei de jos; — și 9) în judeţul 
Muşcel, în plaiul Nueşoara, o pădure de 2000 de pogoane cu numele Spineni. 

În Moldova sînt şese judeţe, în cari găsim localităţă en derivate dela. 
numele Spinu sati Spinea. Aşă este 1) judeţul Putna, în care se află, în 
plasa Răcăciuni, satul Spinenii, ca cotun la comuna Sascut, și în plaiul 

Vrancea satul Spineşti, care formeadă comună cu cotunele Bodești şi 
Mătăcești; — apoi 2) în județul vecin, Băcăă, în plasa Bistriţa de sus, alt 
sat cu numele Spineni, care formeadă comună cu cotunele Bogdana, 

Căţeleșii, Peletiucii de jos şi cei de sus; — 3) în judeţul Tatova, în plasa 
Târgul, se găseşte de asemenea un sat cu numele Spineni, care formeadă 

comună cu cotunele Laţeşti, Sărăţenii de jos şi cei de sus; — 4) în judeţul 
Văsluiă, în plasa Funduri, este un sat cu numele Spineta, ca cotun la 
comuna, Dumeştă, şi o locuinţă isolată cu numele Spineni, —5, în judeţul 

Iaşi, în plasa Turie, aflăm încă un sat cu numele Spineni, ca cotun la 

comuna Îepureni; — şi în fine 6) în judeţul Botoşani, în plasa Tîrgul, o 

locuință isolată cu numele Spineni.!) 
Remarcabil de tot este un uric de delimitare dela Giorgiti Duca, din 

Iaşi, 26. Opt. 1681. Întwacesta, ni se vorbeşte despre un sat Spirenii, 
nu Spinenii, ca esistînd încă pe timpul lui Ştefan celui Mare în regiunea 

Sîretelui de jos, oareunde în stînga lui. Astădi însă nu se mai află, cel 
puţin nu sub numele de Spirenii.?) 

Avînd acuma în vedere modul numirii localităţilor la Romîni ($ 2), 

trebue să admitem, şi fără de alte probe, că aceste localităţi s'ai numit 

cu numele familiar Spinul sai Spinea, dela vreun proprietarii al lor. Şi 

întru adevăr am vonstatat mai sus ($ 5) că pintre famili;le boierești din Moldova, 
se găsiă una cu numele de Giorgii Spenea, ia” alta cu numele de Sperea. 

Ş 7. Legătura probabilă a numelor Spenea, Sperea şi Sbiera. 
Nu fără înteres pentru noi ni se presintă întrebarea: oride este sai 

nu identic, din punt de vedere limbistic şi al consîngenităţii, numele Spenea 
cu numele Sperea și Sbiera? 

Este foarte probabil un lucru ca acesta, dacă ni aducem aminte de 

fenomenul limbistic din graiul romînese, cunoscut sub numele de rotacism, adecă 

1) Frundescu D. Dicţionaru topograficu și statistica, București, 1872, pg. 453. — 

2) Melchisedec, epise. Chronica Romanului, p. I. pg. 307.
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de prifacerea souniul n între duată vucu!e în sunal 7 în cuvintele de 
origine romanică 1), fenomen care îl întimpinăm nu numai în scrierile cele 
mai vechi, ca Codicele Voroneţean, Psaltirea Sehieiana și cea Voroneţană 
şi în unele legende vechi din Codicele Sturdan, dar încă şi în unele urice 
din secolul al l5-le. Așă găsim într'un urie dela Petru vodă, fiiul lui 
Alesandru celui Bun, din 22. August 1447, cuvintele Jeminești s. Gemi- 
neşti şi Făntănele, scrise cu n, precînd în alt uric, tot dela acest Domn, 
din 8. Decemvre 1443, sînt serise cu r înloc de n: Făntărele, și Geamăr 
înloe de Geamăn. ?) Într'un uric dela Ştefan cel mare, din Suceava 13. Mart 
1499 3) găsim doatiă selişti. numite după numele proprietarilur lor, una se 
numeşte seliştea „Bodea Sîrbul“, iar” ceealaltă „Bodea Rumărul“, Aice 

„Rumărule stă înloe de „Rumănul“, adecă Romînul. 

Această balanţare prin secolul al 15-le a pronunţei unor cuviate 
cînd eu n şi când cu r ne împinge a presupune, că și în numele familiare 

Spenea şi Sperea se află tot acest fenomen, mai ales dacă, considerăm, că 
uricele în cară găsim Spenea și Sperea, lăntănele și Făntărele, Rumărul, 

sînt tot din acelaş răstîmp, aproape contimporene. Ceea ce ar vorbi în- 

contra acestei idențificără este împrejurarea, că în uricul din 8 Mast 1407 
se găsesc îmbele aceste nume familiare Spenea şi Sperea puse unul lîngă 

altul şi încă cu acelaș nume de boted Jiorj s. Giorgit. Aceasta ar păr€ să 
îndice că aceste doaiă persoane, cu acelaş nume de boted, sînt din doaiiă 
familii diferite. Dară şi în cadul acesta că Jiorj Spenea şi Jiorj Sperea 
din uricul din 8. Mart 1407 ar fi întu'adevăr familii diferite, tot n'ar 

delătură cu temeiii identitatea numelor familiare Spenea și Sperea, fiindcă 
foarte uşor a putut să fie ca într'o ramură din aceeaș familie primitivă, 
să se fi păstrat pronunţa primitivă Spenea s. Spinea, lar" în ceealaltă 
ramură pronunța alterată Sperea s. Spirea, astfeliii, încît Sperea şi 

Spenea ar fi într'adevă tot acelaș nume familiur, luat ca poreclă deia 
plînta, spin, iătinește spina=ghimpele, și spinus==însă'şi plînta, poate și 

dela spina totuna cu spinare. . 
Dar” dacă putem admite cu mult temei totunitatea s. identiiatea 

între cuvintele Spenea şi Sperea, nu tot aşă de uşor este aceasta între 
aceste nume și numele Zberea, Zbiarea, Zbierea, s. Sbiera, fiindcă aice găsim 
nu numai o trecere neîndătinată a sonurilor sp în zb sati sb, ci încă și 

o divessitate în înţelesul cuvintelor. Spenea s. Spinea și Sperea s. Spirea 
ar însămnă pre omul care are datina de a înghimpă, prin cavinte, pre 
alţii, precînd Sberea sati Sbiera pre o familie, ai cării membri aă datina 

dea vorbi mult, de a face zzoinot prin vorbe, de a sbieră ca oile, dea 

strigă, dea dă sămn de alarmă. Aice numai o derivare poporană, făcută pe 

temeiul vreunei întîmplări caracteristice de feliul aceleia ce s'a păstrat în 
  

1) Hăjdăii B P Cavente den bătrăni, t. 2. București, 1819, pg. 9—18; — Sbiera 

[. Codicele Voroneţean, Cernăuţ; 1885, pg. 329, nr. 21 și pg. 329 $ 34. —2) Hăjdăi: 

Cuvente 1. c. pg. 13 $ 12. — î) Hăjdăă: Arhiva 1. 1. Nr. 245, pg. 155.
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tradiţiunea familiară (pg. 6. $ 2), ar apropiă şi identifică s, totuni numele 
Spenea și Sperea cu numele Zberea și Zbierea s. Sbiera. Dacă țînerea unei 
turme foarte număroase de oia putut schimbă, prin zbiarătul oilor, numele de 
Popescul în Sbiera, cu atît mai ușor s'a putut priface. pe acelaș temeiii, 
numele: Spenea, și Sperea în Sbiera, 

$ 8. luga, fiiul lui Jiorj sai Giorgiii. 
Roman, Domnul Moldovii (1391—1395), acela care se întituleadă: „ei 

marele sîngur dispunătoriii .. . dela plaiuri pînă la mare“, 1) răsplătește, 
împreună cu fiii săi Alesandru și Bogdan, printw'un uric dat în orașul 

Roman întwa 30-a Mart 1392, șervieiile credinbioase ale lui Ionaş Viteazul, 
Wsanrinr Buraso, dăruindu'i trei sate lîngă rîul Siretelui de jos. 

Printre boierii puşi ca martură într'această danie găsim, în frunte, pre 
jupînul Luga, fiiul lui Giorgiii (spa yuana HOra Wiopesnuaa). Acest 

luga trebue să fi fost bărbat foarte însămnat și cu vadă, fiindcă între 
cei treisprădece boieri marturi numai el și al doile după dînsul, Steţeu, 
poartă titulătura de jupîn, precînd ceialalți numai de pan, ba chiar doi 
din ei m'ati nică un felii de titulătură, Cu toate acestea numele lui luga, fiul 

lut Giorgiă, şi al lui Steţeu nul mai întălnim prin uricele ce le cunoaştem dela 

Roman (1391—1395), Ştefan (1395—1399) şi Alesandru cel Bun (23 Apr. 1401 
pînă 1. lan. 1434), precînd ale celoralalţi boieri, marturi contimporeni, tot 

mai provin; mai ales numele de Giorgiti sai Jiorj sc găseşte foarte adeseori 
prin uricele din prima jumătate a, secolului al 15-le, sati fără, de niciun 
calificativ, sait cu calificativele de staroste, de vornic, de globnic, sait cu 

porecla familiară de Spenea, de Sperea, de Jumătate, de Frăteseul s. 
Fratovschi, de Piatră, ete. 

Acest jupîn luga și tatăl săi Giorgiti, saii poate alți contimporeni, 

tot cu acest nume de boted, trebue să fi fost foarte avuţi şi cu vadă, 
fiindcă dela numele lor găsim numite în Moldova mai multe sate, şi anu- 

mea, trei cu derivatul dela Iuga: luganii-din-deal și Iuganii-din-vale în 
jadeţul Roman, în plasa Moldova, şi luganii în judeţul Tutova în plasa 

Peveschiv ; și şese cu derivatul dela Giorgii: Giurgeni în judeţul 'Tecuciti 
în plasa Berheciti; Giurgenii boiereşti şi Giurgenii Schitului și Schitul 

Giurgeni în judeţul Roman în plasa Fund; Giurgești în judeţul Snceava 
în plasa Şomuz și în plasa Sîrete, și în aceasta din urmă și un schit 

Giurgeşti; apoi Giurgiă, un munte în judeţul Putna, plaiul Vrancea. 
Toate aceste nume şi numiri par a avă pentru noi oarecare însăm- 

nătate, și iată cum! 

$ 9. Popa luga. 
O persoană foarte înteresantă pentru noi este popa Iuga. El se bu: 

cură de o favoare deosebită atât la Alesandru cel Bun (1401—1434) cât 
    

1) Hăjdăii B. P. Archiva istorică a Romăniei |. p. 1. pg. 18.
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și la Aii şi succesorii acestula, Iliaș (1434—1444), Ştefan (1434—1441) şi 

Petru (1444—1447; 1448—1449; 1455—1451) pentru șervieiile ' credin- 

căoase şi cu dreptate ce el li făceâ lor. 

Prima amintire ce o găsim despre acest popă Iuga, se află într'un 

urie din Băcăti 11. April 1431.21) Prin acest uric dăruiește Alesandru cel 

Bun popei Iuga şi urmașilor lui doată sate, cu numele.La Mielea din 

Bahnă pe Tutova și La Balan dela Strîmba, şi îl scoate totodată de sub 

jurisdicţiunea judilor, avînd a ascultă numai de domnitorii. Această 

danie şi această scoatere din rîndul supușilor ordinari și rădicare la gradul 

de adevărată vasalitate o întăreşte Alesandru cel Ban cu credinţa fiilor 
săi Iliaş voevod, Steţeu (Ştefan) şi Petru, şi a boierilor săi mari și mici, 
pre cari însă nui pune pe nume în uric spre părerea noastră de ră. 

Mult mai răsvedit ni vorbeşte Ştefan, fiul lui Alesandru celui Bun, 

despre șerviciile și proprietățile popei Iuga întrun urie din Suceava, 

24. April 1434. Într'acest urie ni spune Ştefan că popa Iuga a șervit cu 
credinţă şi eu dreptate tătîni-său Alesandru și că acum îi servește lui tot 
așă de bine; de aceea și el îi arată deosebită graţie şi'i întărește și îi dă 

pe vecie lui, copiilor lui şi nepoților și strănepoţilor luă şi tot neamului 
lui satele: Buciumenii unde'și are casa; apoi pe rîuleţul Tutova doatiă sate 
unde este Miclea dela Bahna şi unde este Balan dela Stiîmba; mai departe 
un loc pustii în Baş, mai în jos de moara de vînt a lui Băliţă, şi încă 
la Podraga, seliștea lui Oțel; şi în fine dispune ca hotarele satelor să fie 
cele din vechime, iar” hotarul locului pustiită şi al seliştii să fie cît vor 
pute stă doaiiă sate. Ca marturi sînt puși 18 boieri mari, un logof&t, 

Neagoe, care atîrnă pecetea, şi un seriitoriii Oană, care a scris uricul,2) 
Tot din Suceava într'a 24. April 1434 şi tot cu acelaș boieri ca, 

marturi, cu acelaș logofăt care atîrnă pecetea, dară cu alt seriitoriii al 
uricului, cu diacul Ghideon, mai dă Ştefan alt uric popei Iuga, prin care 
îi întărește daniea ce Y-o făcuse Alesandru cel Bun. Aice se specifică 
proprietăţile popei Luga așâ: Buciumenii unde îi este casa; al doile 

sat mai jos de Tormitești, unde este judele Micul; al treile Ciou- 
săceştii pe Şomuz; al patrule, mai în sus de Buciumeni, cu numele 

Rădășanii; apoi în Liubana de sus Mîndaţii, şi la vărsătura Studi- 
neţului Temeşeștii, amîndoatiă părţile judeţului (065 sacru myAcuie) 

şi Strîmba dela isvor pînă la văsătura ei, cît va pute cuprinde, şi pe 

Tutova Lăleștii şi Hălmășeștii, şipe Strajniţa de sas unde este 

judele Mihail. 3) 
Altă amintire despre popa luga, care devenise acuma protopop, o 

găsim după împăcarea lui Iliaș cu frate-săii Ştefan în privinţa domniei lor 
în Moldova, urmată în anul 1434 după bătăliea dela Podriga. Acuma 

) Hurmuzaki: Documente privitoare la istoriea Romînilor, Bucureşti 1890, î. 1. 

vol. 2, pg. 838, Nr. 662. — 2) Hurmuzaki: Documente 1. v. 2. pe. 652, Nr. 671. — 3 
Hurmuzaki : Documente I. vol. 2. pg. 863, Nr. 672. -
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îmbii fraţi dai și întărese protopopului Iuga, prin un uric din Văsluiă 
întwa 7. Decemvre 1435, pentru credincăoasele și dreptele șervicii ce 

le făcuse el lor şi tătîni-lor, lui Alesandru celui Bun, următoarele sate: 
Mîndaţii pe Liubana; apoi la vărsătura Studeneţulni. unde ai fost Te- 
meșeștii, amîndoaiiă părţile entului; și pe Tutova, unde este 

Miclea dela Bahna; şi mai sus la vărsătura Strîmbei, unde 
este Balan şi unde este Barbă Stan și Stanciul; la culmea 
(izvorul) St rîmbei am îndoată judeţele şi Strîmba dela culme 

pînă la vărsătură cîte sate și npuryreer=împrejurimi (țarină, cotunuri), 
își va put întemeiă, şi la Conoveţe (Belţi?), unde este Mihai Colici ; 
toate aceste locuri cu toate veniturile lor să fie moştenire protopopului 
Iuga și ficiorului săit Mihul grămăticul, și celorlalţi copii ai lui şi fraților 
lui și nepoților lui şi tot neamului lui nestrămutat în veci. Ca marturi 

pun îmbii domnitori doaiiădecă de boieri mari, iar grămăticul Mihait Oțel 

a soris şi a atîrnat pecetea. 1) 
Vădînd Iliaș şi Ştefan neîncetatele şervicii ce le primiă dela proto- 

popul luga și dela Mihaiii, fiiul acestuia, li daă, respective li întărese prin 

uricul din Suceava 2. Julii 1439, următoarele sate: Buciumenii pe 
Șomuz unde li este casa; apoi pe rîul Reutului în Basarabiea de astădi, 
pe atunci tot Moldova, Cozareuţii s. Cozareştii, și mai în jos, la văr- 

sătura lui, Okrincea, cu păscăturile şi stuhurile dela Nistru, cîte se 

țîn de aceste sate; şipe rtul Prutului, înspue Podoleni, amîndoatiă 
laturiles.cuturile;șisub făgetul Jigă reni amîndoaiiă judeţele; 

şi unde a fost Mihai Colicia,; şi pe Strîmba unde a fost Barbă 
Stan, amîndoată părţile, şi mai în jos un loe cu numele Stră- 
minoasa, și unde este Balan și Mihnea dela Bahna, şi la văr 

sătura Studenrţului Temeșe ştii, unde aă fost amîndoaiiă cuturile, însă, 
aice aşă ca dresul lui Stan dela Poiana, să nu strice nicicînd acest dres 
domnese, și apoi unde este Toader în Mîndaţi. Toate aceste moșii, cu 
toate veniturile lor, fură dăruite atît lui luga, și fiului săi Mihaiă, cât 
şi copiilor lor şi urmașilor lor, şi nepoților, şi strănepoţilor, şi urmașilor lor 
și tot neamului lor care va fi mai deaproape, nestrămutat nicăcînd pînă în veci. 

Ca martură pentru confirmarea acestei danii și întăriturii se pun pe 

lîngă îmbii domnitori, Iliaș și Ștefan, încă şi Roman vodă, fiul lui Iliaș, 

şi copiii lor, şi încă 29 de boieri mari; logofătul Dienis fa însărcinat cu 
atîrnarea peceţii, iai” grămăticul Pascu cu scrisul uricului. 2) 

Alte urice relative la protopopul luga și la familiea sa n'am găsit 
pintre cele publicate şi cunoscute mie. Aceasta poate fi și din causă, fiindcă 

protopopul luga saii că eră prea îndestulat cn cît căpătase, sati că n'a 
trăit mult după anul 1439. 

1) Hurmuzaki: Documente 1. vol. 2 pg. 868, Nr. 630. — 2) Hurmuzaki: Docu- 

mente, vol. I. p. 2. pg 876, Nr. 685,
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$ 10. Moşiile popei luga şi ale familiei sale. 

Din cele cinci urice citate mat sus ($ 9), şi mai ales din cel din 

2. Juliti 1439, cunoaştem lămurit, cît de multe şi cât de întinse moşii căpătase 
Iuga în decurs de noaiiă ani pentru şervieiile credincioase şi drepte ce le 
făcuse lui Alesandru celui Bun şi fiilor și urmaşilor acestuia, lui Iliaș şi 
Ştefan. Aceste moșii era împrăștilate prin mai multe judeţe, și anumea 

prin următoarele. 
Judeţul Suceava îl punem în frunte, fiindcă aice eră încuibată familiea 

popei Iuga mai înnăinte de anul 1431, cînd căpătase primele moşii pe lîngă 

aceea ce-o aveă din vechime. Vatra părinţască a fost satul Buciumenii 
din plasa Şomuz a, acestui judeţ, aproape de oraşul Fălticeni și nu departe 
de marginea ţării Bucovinii. Aice își avea popa, mai pe urmă protopopul, 
luga casa sa, precum mărturisese uricele citate. Dară cînd, şi de unde, și 
sub ce împrejurări se așădase el, sai părinţii, ori moșii sait strămoşii lui 

acoleă, n'am putut află pînă acum. Destul atîta că în anul 1431, cînd fa 

dăruit cu primele moşii, popa Iuga își aveă aci demult casa saii curtea 

sa în sutul Buciumenii. De aice a prins a'şi înmulţi moșiile. 
În apropitare de satul Buciumeni a căpătat popa Iuga dela Ștefan 

vodă, prin uricul din 24, April 1434 trei sate, și anumea: mai în sus de 
el, frumoasa şi întinsa proprietate Rădășanii, iar” mai în jos Tormi- 
teștii, poate Tempeștii de astădi, şi mai depărtişor, pe rîuleţul Şomuz, 

acum dispărutui sat Ciorsăceștii. 
Al doile judeţ, este judeţul Tutova. În plasa Tutova din el, spre 

miadănoapte dela orașul Bărlad, pe rîuleţul Tutova și pe afluinții lui, pe 
păreele: Studeneţul, Strîmba și Strajna, înspre judeţele Văsluit şi Tecuci, 
a căpătat popa și apoi protopopul Iuga, în diferite rînduri, prin uricele: 
citate mai sus, aproape tot pămîntul de acoleă, precum: Bahna pe rîuleţul 

Tutova, unde fusese un oarecare Miclea sai Mihnea; — apoi mai în sus, 
la vărsătura, Studeneţului, satul Temeşeștii, poate Tomeştii de astădi; 

— mai departe locul dela vărsătura Strîmbei, unde se aflase un 

oarecare Balan, și — încă locul de pe îmbele laturi ale Strîmbei 
pînă la izvor, pe unde fuseseră un oarecare Barbă Stan şi un oarecare 

Stancăul; — mai încolo un loe numit Stăminoasa, poate Stăniceștii 
de astădi; — apoi satul Lăleștii pe Tutova şi Hălmăşeştii, poate 
Hălmăgenii de astădi; — apoi locul de pe Strajniţa de sus la 

Conoveţe, unde eră un oarecare Mihaiă Culiciă, nu departe de satele de 
astădi Poiana și Lipova şi — în fine satul Mîndaţii în Liubara, unde eră 
un oarecare Toader. 

Al treile judeţ este 'Tecuciul. În plasa Podoleni de acoleâ, numai 

preste unghiul dela miadădi al Judeţului Văsluiii, care desparte plasa 
Tutova de plasa Podoleni, a căpătat protopopul luga, nu departe de 

vărsătura Jijiei în Prut, pe îmbele laturi ale acestuia, un loc foarte
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întins şi deschis, unde se află astădi satele: Sbierenii în stînga 
Prutului în Basarabiea, şi Sbieroaiea în dreapta Prutului în Moldova ; și 

încă o pădure de făget, numită Jigărenii. Acest făget Jigărenii nu 

ştim ori de stâ sati nu în continnitate cu locul de lîngă Prat, şi de nu 

cumva este identio eu teritoriul satului de astădi Jigorenii din plasa 
Fundurile din judeţul Văsluiiă. 

Mai alt judeţ eră judeţul Dorohoiă, unde, în plasa Băsăi, a căpătat 
popa luga un loc pustiiii pe Băsăă și încă la Podriga o selişte 

a oarecărui Oțel, îmbele de o cuprindere așă de mare, încât să se poată 
face doatiă sate pe ea. Podriga sati Podraga samănă să fi fost acel loc, 

unde se întîmplase, în anul 1434, o bătălie între îmbii fraţi, Iliaş și 
Ştefan, carii se certati pentru domniea ţării. După această bătălie se îm- 
păcară îndată îmbii fraţi. Popa luga de bună samă că n'a fost străin de 

această împăcare frățască, fiindcă de aici înnăinte îmbii fraţi domnitori 
dăruiră lui popa luga, pre care îl şi înnăintară la rangul de protopop, 

diverse moşii, și în special cele din judeţul Tutova, Tecuci şi din Basarabiea. 

În Basarabiea de astădi, afară de locul amintit de pe îmbele latură 
ale Prutului dela vărsătura Jijiei, a mai căpătat protopopul luga doatiă 
sate mari pe xîul Reutului, anumea Cozareuţii, poate Cozareştii de 
astădi, și Ohrincea de lîngă vărsătura rîului în Nistru. 

Acestea erai moșiile, multe şi întinse, în număr de vro şesesprădece, 
asupră, cărora dispuneă protopopul Iuga, dimpreună cu întreaga sa familie, 
întrun mod aproape suveran, fiindcă el nu aveă să asculte de niciun jude, 
decît numai de domnitoriă, după cum se esprimă uricul din 11. April 1431, 
dat de Alesandru cel Bun; aice se diceă apriat ca să asculţe numai de 
Domn şi, afară de el, alt judecătorii să nu aibă. Această elausulă însă 

“nu o mai găsim repeţită şi în uricele posterioare din anii 1434, 1435 şi 

1439, poate de aceea ca nu cumva, înmulțîndu'i-se moșiile, să devină prea 

puternec şi apoi să se sumeţească! 

Ş II. Mihul sai Mihaiu, fiu! lui luga. 

Popa luga a avut mai mulţi copii şi fraţi. Aceasta se cunoaște din 

uricele moșiilor căpătate. În uricul din Băcăă 11. April 1431 se dice 
despre danie, ca ea să fie „şi copiilor lui, şi nepoților lui, și fraţilor 

lui celor mai deaproape.* Mai apriat se răspică aceasta în daniea din Văsluiii 
d. Jecemvre 1435, unde se dice, că daniea se face protopopului Iuga și 

fitului să Mihaiii grămătieul, și tuturor celoralalţi copii ai lui, și 

fraţilor lui, şi nepoților lui și tot neamului lui. Întru câtva și mai 
lămurit se esprimă uricul din 2, Julii 1439; aice se dice că daniea este 

făcută protopopului Iuga și filuiui săi Mihali împreună, ca să li fie moşie 

lor, și copiilor lor, şi fraţilor lor, şi nepoților lor, şi strănepoţilor lor, şi 

urmașilor lor şi tot neamului lor.
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Cîţi fă şi fraţi însă a avut protopopul Iuga, n'am găsit îndicat 
nicături ; nici numele lor nu le cunoaştem pînă acuma, afară de numele 
unui fiti, pre care un uric, cel din 7. Decemvre 1435, îl numeşte Mihul, 

ia” cel din 2, Julii 1439 Mihail; numele Mihul însă şi Mihail sînt 
totună cu Mihai. 

Despre acest fiti Mihul sat Mihai nu ştim alta, decât că în anul 
1435 erâ grămătic, adecă învățătorii și seriitoriăi la curtea domnească, și 
că a făcut și el, ca și tată-săii Iuga, şervicii credincioase şi cu dreptate 
fiilor lui Alesandru celui Bun, Iliaș și Ştefan, și că a fost recompensat 
pentru aceasta, împreună cu tată-săii, cu mai multe moșii. 

De numele unui Mihail grămăticul mai dăm încă în doaiiă urice 
anterioare anului 1435. Unul dintre acestea este datat din 30. Ianuariii 
1425, iar celalalt din Suceava 1. Junii 1429, şi sînt îmbele dela Ale- 
sandru cel Bun. În ele găsim tot pre un Mihail grămăticul însărcinat de 
domnitorii cu scrisul uricului și cu atîrnarea, peceţii domneşti. 1) 

Se naște acum întrebarea, oride acest Mihail grămăticul este sati 
nu persoana identică cu fiiul protopopului Iuga, numit în uricul din 7. 

Decemvre 1435 Mihul grămăticul, iar în cel din 2. Julii 1439, pur şi 
simplu Mihail? 

Noaiiî ni vine a crede că dă, căci numai şevvicii mai îndelungate 
din trecut şi sperînța pentru altele viitoare din partea lui puteai deter- 

mină pre domnitorii frați, [liaş şi Stefan, să treacă în uricele de danie 
din 7. Dec. 1435 și din 2. Juliă 1439 și numele lui Mihul sat Mihail, 
al aceluia dintre fiii protopopului Iuga, care se destinsese mai mult prin 
talentele și șerviciile sale, precînd pre ale celoralalţi fii şi fraţi le retac. 
Ba încă mai mult! Noaiit ni vine a ţîne tot de aceeaș persoană cu fiiul 
protopopului Iuga şi pre acel Mihail, pre care îl întălnim întrun 

act diplomatie dela Ştefan, fiiul Ini Alesandra celui Ban, dătat din Sirete 
26. Noemvre 1444 și în doaiiă urice dela fiul lui Iliaş, Alesandru, în 

unul din Suceava 8. April 1452 şi în altul din Neamţ 3. April 1453, 

însărcinat cu atîrnarea, peceţii domnești, dară, pe timpul acesta nu mai 

mult în calitate de grămătic ca maă înnăinte, ci cu titlul de cancelariii s, 
de mare logofăt. 2) Împrejurarea că în uricul din Văsluii 7. Decemvre 
1435, în care provine pentru întîiaş dată citat un fiii al protopopului 

luga sub numele de Mihul grămăticul, se află ca însărcinat din partea 
domnitorilor eu scrisul uricului și cu atîrnarea peceţii grămăticul Mihail 

Oțel 3), nu ne clatină în presupunerea noastră, căci acest Mihail este deter- 

minat; în mod neîndoios prin porecla de „Oțel“ ce o aveă, şi porecla, 
odată, întrodusă la vreo familie, se păstră. cu oarecare rigoare, de cîte ori 

1) Hurmuzaki ; Documente, vol. I. p. 2. pg. 836, Nr. 661; — Hăjdăi B. P. Arhiva 

ist. a Rom. IL. 1. pg. 121, Nr. 175. — 2) Hurmuzaki, Documente, vol. |. p. 2. pe. 88, 

„Nr. 690; — Hăjdăii B. P. Arhiva îst. a Rom. 1.1 pg. 101—102 Nr. 140—141. — 5) 

Hurmuzaki, Documente, vol. [. p. 2. pg. 868, Nr. 68,
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eră vorba de cel ce o căpătase pentru întîiaș dată, saii de uumaşii lui, cu 

deosebirea însă, că în cadul din urmă se punes și numele de boted sprea 

determină pe deplin persoana. 
Dacă identificarea persoanelor citate aice nu ni presîntă greutăţi 

nedelăturabile, nu ar fi tot așă cu identificarea iiiului protopopului luga 
cu un oarecare Mihul, pre care îl întălnim subscriindu-se numai cu cali- 
ficativul de pisar, adecă de seriitoriii concepist, într'un uric dela fiu! lui 
Alesandru celui Bun, Ştefan, dătat din Suceava, 7. Maiti 1442, și avînd 
pe lîngă sine pre un Toader grămăticul!), şi căruia îi întărește şi îi 
dărueşte Ştefan mai multe moșii prin uricele din Neamţ 6 Mart 1443, din 

Suceava 14. Maiti 1443, şi din Suceava 30. Maiă 1443. 2) Întm'aceste urice 
nu găsim pentru identificarea lui Mihul pisarul cu Minul grămăticul, 
filul lui Iuga, alte puncte de radim mai pute:nece, decît că Mihul pisarul 

a cumpărat, sai a schimbat, sai căpătat niște moșii în apropiarea acelora, 
ce le stăpîniă familiea protopopului luga. Acest Mihul „pisarul“ aveă un 
frate aprod, cu numele Duma în anul 1443. De ar fi fost acest Mihul 

identic cu fiial protopopului luga, credem că frate-săii Duma încă ar fi 
fost amintit în vreunul din uricele de danie ce le căpătase protupopul. 

$ 12. Şerviciile popei luga. 
Alesandru cel Bun numeşte pre luga „popa nostru“, ia” fiii săi, 

Iliaş și Ştefan, îl numesc „șervitorial și rugătoriul nostru“, îl tituleadă 
protopop din anul 1435 încoace, și ni spun că el a șervit cu dreptate și 

cu credință atât tatălui cît și lor înșiși, şi că „pentru aceste șervicii cu 
dreptate și cu credinţă“ a fost dăruit cu moşii. 

Aceste şervicii drepte și credincioase trebue să fi fost mari și multe 

şi să fi avut o val oare foarte însămnată pentru domnitorii şi țară, dacă 

tata, și fiii Sati sîmţit îndemnați a le recompensă cu o dărnicie deosebită, 

În ce anumea însă ati constat ele, nu putem şti cu siguritate. Avînd însă 

în vedere calitatea lui Iuga ca popă, protopop şi rugătoriă, şi a filului 

acestuia, a lui Mihul sai Mihaiă ca grămătie, putem afirmă cu mult 

temelii, că, aceste șervicii drepte și credincioase ati fost mai mult de natură, 

culturală, întelectuală şi religioasă, decît de natură curat politică și răs- 

boinică. Această afirmare căştigă un grad înnalt; de siguritate, dacă con- 

siderăm mai departe că pe timpul lui Alesandru celui Bun și al fiilor săi, 

Tliaş și Ştefan, s'a petrecut în Moldova puternece mișcări religioase. Se 

trătă adecă pe atunci cu tot adinsul despre unirea bisericii răsăritene 

cu cea apuseană și despre supunerea lor sub primăţiea și jurisdicţiunea 

papei din Roma. La conciliul dela Constanţa din Baden (5. Noemvre 

1414 pînă 22. April 1418) erâ represîntată biserica răsăriteană din dom- 

niatul Moldovii prin un deputat propriă, cu numele Chirilă.*) Cine 

1 Hăjdăi B. P. Arhiva |. e. L. 1. pg. 193, Nr. 177. — 2 Huwmuzaki: Documente, 

vol. I. p. 2. pg. 880 -884, Nr. 687- 689. — 3) Hurmuzaki: Iocumente, vol. I. p. 2. pg. 

497, Nr, 409,
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anumea a fost acest Chirilă şi ce a făcut el la Constanţa şi după întoar- 
cerea sa în ţară, nu ştim pînă acum nimică, dar” ceea ce știm este, că, 
în anul 1421 Alesandrn cel Bun erâ despărţit de a doatia sa soţie, depapi- 
staşa Ringală, sora regelui polon Vladislai Iagelonul, lucru care ni dă a 
înţălege că, după conciliul din Constanţa, se isease o puternecă reacțiune 
încontra celor ce împingeaii spre o unire cu biserica apuseană, Această 
reacțiune eră favorită şi de mitropoliţii locali: Iosif, ) Macariă 2) şi cu 

deosebire de Grigori 'Țamblac din ultimii ani ai domniei lui Alesandru 
celui Bun şi din primii ani din domniea urmașilor acestuia, Iliaș și Ștefan. 

În anul 1431 fă convocat la Basileea un noii concilii (23. Juliii 

1431 pînă 18. Dec. resp. pînă Opt. 1438, resp. pînă 16. Maiii 1443) pentru 
stîrpirea eresurilor din bisericile creştine, pentru împăcarea popoarelor şi 

unirea lor bisericească, pentru delăturarea războaielor şi reformarea bise- 
vicii în capi și membri. Ca represîntant al bisericii răsăritene din Mol- 
dova la acest concilii fii desămnat decătră Alesandru cel Bun mitropo- 
litul ţării, Grigoriti Ţamblac 3). Acesta însă pare să nu fi fost mare ade- 

rent al uniuniă, căcă, cu toate că cam la patru ani după convocare, în 9. 

Maxt 1435, fu însărcinat de papa Eugenii IV. ca să îmble pe la popoa- 
rele de confesiunea grecească şi să îndemne pre păstorii lor sufleteşti la 
împăcare și împreunare cu confesiunea romană £), el tot nu a făcut nimică 

în privinţa aeeasta, ci preferi să se lepede de mitropolie și să se retragă 

ca călugăr la mănăstirea Neamţului 5), iar” locul lui îl ocupâ, cam pe la 
1436, un făvorit al împăratului şi patriarhului grecesc din Constantiniana, 

cu numele Damian. Acest Damian a participat în persoană, împreună cu 
protopopul Neagoe, la pertrătările pentru unirea bisericilor. 6) 

Spre a facilită pertrătările cu Grecii pentru uniunea bisericească, 
papa Eugenii IV strămută în Februariă 1438 conciliul dela Basileea la 

Ferara, și de aice, după un an, în Februariă 1439, la Florenţa, unde s'a 
și subseris învoiala unirii în 6, Juliti 1439. Printre subseriitorii ei figureadă 

şi Mitropolitul Moldovei Damian, carele însă nu se mai întoarse în ţară, 
fiindcă în Moldova se rădicase o mare furtună printre cler și popor încontra 

acestei uniră, furtună care aduse la o ruptură între biserica răsăriteană 
din Moldovă şi cea din Constantiniana. 7) 

La aceste frămîntări şi lupte pentru credinţă trebue să fi luat parte 
şi popa, mai pe urmă protopopul Iuga, întrun mod aşă de eminent, încât, 

atrăsese asupra sa nu numai privirile, dar” și favoarea deostbită a lui 

1) Hăjdăi: Arh. ist. a Rom. IL. 1. pg. 9%, uric din 7. lanuariii 1407. — 2) Re- 

vista-Docilescu anul 2. t, 3. pg. 32. — 5) Conf, Urechie, în Cronicele Romăniei de M. 
Cogălniceanu, edi. a 2. t. 1. pg. 139. e. V. — 4) Hurmuzaki: Documente, vol. L. p.2. 
pg. 599, Nr. 502. — 5) Melchisedec: Grigoriii Pamblac, în Revista-Tocilescu, anul II. 
î. 3. pg. 41. — 5) Syropulos: Historia concilii Florentini, secţ. 3. cp. 18. — Pichier: 

Gesch. der kirehlichen Trennung, t. 1. pg. 390—397. — 7) Vedi scriptele mele asupra 
istoriei limbii şi literaturii romîneşti, răstîmpul al 5le; evenimentele bisericești: pro- 

paganda unionistă printre Romînii din stînga Dunării,
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Alesandru celui Bun și a fiilor săi, Iliaș şi Ştefan, carii apoi îi şi răs- 
plătiră cu dărnicie. - 

Fiiul lui Iuga, Mihul sai Mihail, ca grămătie, adecă ca învățătorii şi 
scriitorii ce eră prin anul 1435, încă trebue să se fi distins oarecum în 
această luptă culturală și religioasă, fiindcă este amintit pe nume în uri- 
cele de danie din 7. Decemvre 1435 şi 2, Juliu 1439, date tocmai în timpul 
celor mai aprige fierberi și lupte pentru credinţă, 

$ 13. Ignat Popescul. 
Ignat Popescul apare ca martur printre boierii mari din uvicele dom- 

neștă, pentru prima oară, întrun uric din Cotnari 25. August 1454, prin 
care Petru, fiul lui Alesandru celui Buv, acoardă mănăstirii Moldoviţii 
oarecari scutiri. Aice îl găsim pus ca al decele între 16 boieri marturi, 
dară, fără de îndicarea vreunei funcțiuni domnești, ci se dice pur şi simplu, 
ca şi la alții, „credinţa domnului Ignat Popescul 1), În uricele următoare, 
câte le cunoaștem din secolul al 15-le, n'am mai dat de numele Ignat Po- 
pescul, după socotinţa noastră nu din causă pentrucă el n'a mai fost tras 
ca martur la daniile domnești, ci probabil numai de acea, fiindcă întacest 
urie “i s'a adaus şi un conume, care nu îi se dase nici mai înnăinte, nici 
după aceea. 

Se știe cumeă din numele de boted, Ignat, a făcut poporul, prin des- 
mierdace, prescurtatul Iuga. Aceasta se vede din uricele din 25. Lanuariii 
1476, şi din 29 Junii 1476, unde se dice apriat că Ignat se numeşte 
altfeliă Iuga 2). Popescul dară, nw'i alta nimică, decît un conume familiar, 
o poreclă luată dela ocupaţiunea principală a unui cap de familie, și arată 
că persoana, căriia "i s'a dat această poreclă, se trage dela un tată care 
a fost popă. Fiindcă, derivativul Popescul apare prin urice ca nume fami- 
liar îndată după activitatea religioasă și culturală atât de binecuvîntată 
şi domnește remunerată a, popei și protopopului Iuga, dăm cu socoteală 
că acest Ignat s. Iuga Popescul a stat în legătură familiară cu vestitul 
popă și protopop luga, și anumea ca urmaș al lui, probabil ca nepot dela 
fiul să Mihatii s. Mihul, 

Înt'această socotință ne sîmțîm întăriţi încă prin următoarele con- 
siderări. Înti'un uric din Suceava, 33, April 1460, prin care dăruieşte 
Ștefan cel Mare mănăstirii Tăzlăti vama de! acoleă și din Băcăii 5), şi în 
altul din Suceava, 3. Juliă 1460, prin carele acoardă Ştefan cel Mare 
neguțătorilor din Liov s, Leina nişte privilegii pentru negoţul lor prin 
Moldova, găsim numit printre martură, pentru întîiaș dată, și pre un luga 
vistiierăul 4. Acest Iuga vistiieriul se mai află citat ca martur încă în 
uricele din Suceavă 9. Julii 1466 5), din Suceava 28 Julii 1468, din 

:) Popescul Dr. Or. Citeva documente moldovene, Cernăuţ, 1895, pg. 8, Nr 1V. — ?) maus urnarie, pexomzii ora, Popescul Dr. Or.1. e, pg. 13—17, Nr. VI-VIIL, — 3) Hăjdăi: Arhiva, 1. 2. Nr. 279, Pg. 1. — 4) Hurmuzaki: Documente, II. p. 2. Nr. 520, pg. 688. —- 5) Hăjlăă: Arhiva, 1. 1, pg. 114, Nr, 161.
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îrgul de jos 10. August 14701), din Suceava 3. Septemvre 14723), din 
Suceava 5. Opt. 1480 şi 1. Febr. 14813); de aci înnăinte nu mai dăm 
de dînsul prin uricele cunoscute. 

Prin aceste şepte urice nu găsim alta despre acest Iuga, decît că eră 
vistiăerii domnesc. Mai bine înformaţi în privinţa personalităţii şi familiei 
lui sîntem prin alte trei urice din Mănăstirea Putnei 25 Ianuariii, |. Junii 
şi 29 (2) Juniii 1476, prin carile dăruieşte însu'și Iuga acestei mănăstiri 

satul săi Şărăuții de preste Prut din ţinutul Cernăuţului, apoi o cădel- 
niţă, un chivot, doi cai, 100 de oi și 100 de lei ungurești, pentru sănă- 

tatea și sufletul săii și al familianţilor săi. Înti'aceste urice se numește 
Iuga cu numele întreg de boted Ignat, dar” adauge că de altfeliti îl chiemati 

toță Iuga, și apoi ni spune că este mare vistileriă la lon Ştefan voevod, 
că are o soţie cu numele Nastea sati Năstăsiea, un fecior cu numele Mihul 

şi cu diregătoriea, de păharnic, şi o fiică cu numele Sofiea, numită şi Sobţea, 
s. Sopţea. Această mărturisire asupra familiei sale ne face să eredem, 

că acest Ignat s. Iuga vistileriul nu” altul, decît nepotul popei şi proto- 
popului Iuga și fiiul lui Mihaiă s, Mihul grămăticul, despre cari am vorbit 
mai sus, și că, precum Mihai s. Mihul grămăticul 'şi-a botedat pre primul 

săii fecior cu numele tătîni-săii Iuga, așă şi acest Iuga vistileriul a dat 
primului săi filă numele de Mihul, după numele tătîni-săii. Această datină 
o găsim păstrată pînă astădi prin multe familii romînești. 

Împrejurarea că în urieul din 35. August 1454 găsim pre un Ignat 
Popeseul, iar în uricele din 23. April şi 3. Juliti 1460, din 9. Juliă și 9, 
Optomvre 1466, din 28. Juliii 1468, din 10. August 1410, din 5. Opt. 1480 şi 
din 1. Februariii 1481, pre un luga vistiieriul, carele, după uricele din 
29. lanvarii, 1, și 29. Junii 1416, este tot atîta cît Ignat vistiieriul, ne fac 

a crede, că Ignat Popescul de sub Petru vodă a păstrat porecla de Po- 

pescul numai cât timp a ocupat funcțiuni mai înferioare, iar” dupăce a 
înnăintat în funcțiunile mai superioare ale statului şi a ajuns a fi chiar 
mare vistiieriii, a preferit a se întitulă şi subserie numai cu titlul boieriei 
sale, poate de aceea fiindcă acuma erâ mai cunoscut sub titulătura aceasta, 

şi poate că ea se păreă multora mai onorifică decît porecla Popescul ce 

i se dedese după profesiunea moșului săi. 

Dacă espunerile noastre de mai sus oglindesc realitatea lucrurilor de 
atunci, precum credem noi, apoi popa şi protopopul Iuga, filul săi Mihată 
s. Mihul şi nepotul săii Ignat și strănepotul săi Mihu! sînt pentru fami- 
liea Sbiera persoane foarte înteresante. Şi iată cum! 

$ 14. Familiea Sbiera sub Ştefan cel Mare. 
Deodată cu suirea lui Ştefan celui Mare pe tronul Moldovii în April 

1451 apare printre boierii din împrejurul săii o familie cu un noii conume, 
1) Harmuzaki: Documente, II. p. 2. Nr. 525 pg. 701, Nr. 527, pg. 106 și Nr. 528, 

pg. 108. — 2) Popesenl Dr. Or. Câtevă documente, Nr. V.pg. 11. —3) Hăjdăi: Arhiva 

I. 1. p. 116, Ne, 164 și pg. 75 Nr. 92.
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cu o noatiă poreclă, aj căriia membri ati stat în consiliul domnesc cea mai mare 
parte din îndelungata lui domnie de 47 de ani 2 luni şi 3 săptămîni. 
Această, familie are conumele s. porecla de Sbiera sati Zbiarea. 

Uricele cunoscute pînă acum, în cari provine numele Sbiera, sînt 
următoarele : 

1. Doaiă urice din anul 1457, unul din Piatra 8, Septemvre 14571), 
prin care întărește Ştefan cel Mare mănăstirii Bistriţei luarea vămii dela, 
Băcătă și dela, Tăzlăă, ceara domnească din Băcăii, şi cîteva, mori, iar” al 
doile uric din Băcăii 13. Septemvre, prin care provoacă pre refagitul în Po- 
loniea. Mihail logofătul ca săse întoarcă, în țară, că nu “i se va întîmplă nimică Li 

avu răii 2), În îmbele aceste urice poartă Sbiera titlul de stolnic; în cel dintitii 
este Sbiera stolnicul s. magistrul dapiferilor al 18-le între 20, iar! în al 
doile al 9-le între unsprădece marturi. 

2. Un uric din Suceava, 12. April 1458 (6966), prin care bhăr&- 
dește Ștefan cel Mare mitropoliei de Roman satele Leucuşanii şi Dra- 
gomireştii cu morile domneşti de pe apa Moldovii, seutind totodată pre 
locuitorii lor de jurisdicțiunea domnească şi comunaiă și de 'dările domnești și 
comunale și supunîndu“ întrn toate mitropoliei. În uricul acesta este 
Sbiera, tot stolnic, ca al 18 între 19 boieri marturi ?). 

3. Un uric din Suceava, 20. Maiii 1459, prin carele supune Ştefan 
cel Mare pre Ungurii păpistași din satul mănăstirese Lucăceștii jurisdicţiunii 
egumănului din mănăstirea Bistriţa și plătirii cătră el a dăriă episcopești 
de mai înnăinte. :) Numele boierilor nu sînţ puși de publicătoriii. 

4. Doaiă urice din 1460, unul din Suceava, 23, April 1460, prin care 
întărește Ştefan cel Mare mănăstirii Bistriţei daniile în privinţa luării 
vămii din Băcăti și 'Tăzlăti 5), da al oile din 3. Juliti 1460, prin care 
stăbilește Ștefan cel Mare pentru neguțătorii din Leina locurile de vamă 
și câtimea ei Ja vîndutul mărfurilor lor prin domniatul Moldovii €), Şi 
într'aceste urice figurează Sbiera cu tiţlul de stolnic. 

5. Un urie din Suceava 12. August 1461, prin care curmă, Ștefan 
cel Mare o ceartă pentru trei sate, punînd pre părît să jure împreună cu 
alți şese. Și aice figureadă Sbiera tot ca stolnic 7). 

6. Trei urice din anul 1464, unul din Suceava 28 April 1464, prin 
care dăruește Ştefan cel Mare Ini Luca, fiialui logofătului Petru, satul 
Toporăuţ; $) al doile din Văsluii, 11. Junii 1464, prin care întăreşte 
Ștefan cel Mare foştilor proprietari Musa Penteleiă, Cerna Penteleiii şi 
    

1) săpa nana 365prr croaana; Hăjdăi, Arhiva L. 1. Nr. 244, pg. 154. — 2) ntpa u Ayiua naza 36%pu croanna, Hurmuzaki ; Document vol. IL. p 2. Nr. 518, pg. 683. — 2) săpa nana B6iapu croanuxa ; Melchisedec epise, Chronica Romanului p. 1 Bucureşti, 1874, pg. 119. — 4) Hajăăi, Arhiva, 2. 1. Ne. 160, pg. 113. — 5)stpa naga 36napu croa- Haka; Hăjdăii, Arhiva, I. 2. Nr, 279, pg. 7. — €) map Bâuapă croma; Hăjdăă : Arhiva IL. pg. 176; — Hurmuzaki, Documente vol. II. p. 2. Nr, 520, pg. 688. — 1) Răjdăi Arhiva II. pg. 149. — 5) Wickenhauser: Bohotin, Wien 1874, pg. 67.



Petru Oţelescul satul Penteleeștii Jezăr !); şi al treile din Suceava 13, 
August 1464, prin care adjudecă Ştefan cel Mare lui Misea satul Tărnaăca,. 
dupăce a jurat cu alţii că este al săi 2). ȘI într'aceste trei urice. figu- 
readă Sbiera tot eu titlul de stolnic. 

1. Un uric din Suceava 14 Sept. (Înnălţarea erucii) 1465 (6974), prin 
care cumpără Ștefan cel Mare dela fiaţii Stan, lachim şi Sîmion Babictii 
satul Iujicova de sus pe Suceava şi apoi îl dăruește mănăstirii Putnei. 
Aice figureadă Sbiera cu titlul de pîreălab de Cetatea Albă. 3) 

8. Doaiiă urice din 1466, unul din Suceava 9. Juliă 1466, prin care 
îndestreadă Ştefan cel Mare cu venituri mănăstirea Pobrata, 2), ia» altul 
din Suceava 9. Octomvre 1466 (6975), prin care întăreşte Ştefan cel Mare 
cumpărătura, satului Oncești decătră fraţii Luca, Oancea şi 'Tadoran. 5) 
În cel dintâi figureaqă Sbiera, cu titlul de pîrcălab dela Cetatea Albă, ca: 
al 13-le între 25 de marturi, iar” în al doile este pus fără de nici un titlu, ca cel 
dintiiă între 21 de bieri, lucru care ne facea trage la îndoială data uricului., 

9. Doaiă urice din 1467, unul din Suceava 15. Mart 1467 (6975), 
prin care cumpără Ştefan cel Mare dela Şteful, ficiorul Anei, al fiteii lui 
Costea 'Tătăraș, satul Vicşineţ pe Suceava, ce îl aveă dela moşul săi 
Ivașcu, o parte, şi alta dela Andriaş Hîncul (Hancovieiit) şi dela frate- 
săii Ivancu, şi dela surorile lor Ana și Taţa, și dela consîngeana lor Marina, 
fiica Nastasiei și nepoata, lui Demeşeul, şi apoi îl dărueşte mănăstirii Putnei 5); 
ia altul din Suceava 2. Octomvre 1467 (6976), prin care cumpără Ştefan 
cel Mare dela Marina, soţiea lui Ivancu Braeviciii, fiica lui Iaţeu Braniciă, 
şi dela fiii ei, Ivașcu şi Iliaș, jumătate din satul Maneuţ, pe Suceava, și. 
apoi o dărueşte mănăstirii Putnei. 7) În uricul dintîtă Sbiera figureadă ea 
cel dintiiă între boierii marturi fără de nicio titulătură, în al doile însă: 
ca al 1-le și cu titlul de pîrcălab din Cetatea Albă. Această nepotrivire în 
titulătură şi în număr încă ne face să tragem 13 îndoială data uricului dintâtă, 

10. Un urie din Suceava 28 Jaliii 1463 (6976), prin care promite . 
Ştefan cel Mare, la întrevenirea, regelui Poloniei, că va restitui refagitului 
logofăt Mihail și fraţini-săti Duma moșiile lor Părtonoşul şi Onţeştii, dacă se 
vor întoarce şi'i vor fi cu credinţă. 3) Aice figureadă Sbiera fără de nicio 
titulătură ca al G-le între 14 boieri, | 

11. Doaiă urice din 1470, unul din Suceava 28. Matt 1470 (6978), 
prin care cumpără Ştefan cel Mare o vie în Hîrlăă şi apoi o dărueşte - 
mănăstirii Putnei, iar' al doile din Suceava 10. Septemvre 1470 (6979), - 

') nas CGiapă croanun: Melchisedec, Chronica Hușilor, apendice, pg. 11. — 2) 
Wickenhauser : Geschichte der Klister Homor, St. Onufri, Horodnic und Petrauz, Czer- 
novitz 1851, pg. 176. — î) Wickenhauser: Geschichte der Klister Woronetz und Putna, 
Czernowitz, 1886, pg. 154. — 4) pbpa nana 36aapm Beaorpaqezoro; Hăjăăii: Arhiva, 1. 
1 Nr 161, pg. 115. — 5) Wickenhauser: Die Urkunden des Klosters Moldawitza, Wien, . 
1862, pg. 67. — €) Wickenhauser: Geschichte der Klister Homor ete. pg. 118. — 7) 
Wickenhauser: Geschichte der Klister Woronetz, ete. pg. 156. — 3) .n%pa nana 36uapu,, 
Hurmuzaki, Documente vol. IL. p. 2. Nr. 527, pg. 706.
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prin carele cumpără Ştefan cel Mare dela fraţii Oană și Alecsi spătariul 

satul Bălbăuţ de lîngă tîrgul Sîretelui, şi apoi îl dărueşte mănăstirii 

Putnei î). În cel dintîiă uric figureadă Sbiera cu titlul de Pîrcălab de 

Cetatea Albă, ca al 7-le între 23, iar” în al doile fără de niciun titiu, ca 

al 6-le tot între 23 de boieri marturi. 

12, Patru uvice din 1472, unul din Suceava 25. April 1472 (6980), 

prin care cumpără Ştefan cel Mare dela fraţînii Tăbuciti, Pojar şi Năstă- 

siea satul Ostriţa de lîngă Prut și îl dăruește apoi mănăstirii Putnei ?); 

al doile din Văsluiă 5. Junii 1472.(6980), prin care întăreşte Ştefan cel Mare 

o danie făcută de Stana, fiica lui Miclăuș, nepotului săii Roman spătariul $); 

al treile din Suceava 3. Septemvre 1472 (6981), prin care dărueşte Ștefan 

cel Mare mănăstirii Putnei morile domneşti din Sîrete şi 12 buţă de vin“); 

al patrule din Suceava 18. Septemvre 14172 (6981), prin care dărueşte 

Ştefan cel Mare lui Corlat satul Berehişeștă și altele 5). În toate aceste 

patru urice figureadă Sbiera ca al 6-le între 24—26 de boieri, fără 

de niciun titlu de funcţionarii. 

13. Un uric din Suceava 25. April 1475 (6983), prin care întăreşte 

Ştefan cel Mare mănăstirii Homorului satele: Vornicenii, Stăucenii, Glodenii, 

Părteştii, Călugărenii, nişte păşuni, slatină şi prisacă. €) Sbiera, figureadă 

fără titlu de funcţiune, ca al B-le între 24 de boieri martură. 

14. Un uric din lași 22. Mai 1476 (6984), prin care întăreşte Ştefan 

cel mare cumpărătura decătră vornicul Mușat a seliştii Popricanii pe Jijiea 

dela, pitariul Şteful, nepotul vistiieriului Iacuș. 7) Și aice figurează Sbiera 

fără titlu de funcţionarii domnesc, ca al 6-le între 25 de marturii bokeri mari, 

15, Un uric din Suceava 20. Septemvre 1478 (6987), prin care schimbă 

Ştefan cel Mare cu mănăstirea din Suceava dela sîntul Giorgiii satele 

sale Vereşcecanii pe Sîrete și Ungurenii, căpătînd Vicovul pe Suceava, pre 

care îl dărueşte apoi mănăstirii Putnei 5). Sbiera figureadă şi aice fără 

titlu de funcţionarii domnesc, ca al 2-le între 21 de boieri martură, 

16. Un uric din Suceava 7. Mai 1479 (6981), prin care cumpără Ştefan cel 

Mars dela Misea satul Tărnaica şi îl dărueşte apoi mănăstirii Putnei. 9) 

ŞI aice figureadă Sbiera, fără titlu de funcţionariă, ca al 3-le între 21 de 

boieri marturi, 

| 17. Un uric din Suceava 5 Optomvre 1480 (6989), prin care întâ- 

reşte Ştefan cel Mare lui Mihul Budat proprietatea asupra satului Răcă- 

") Wickenhauser: Geschichte der Klăster Woronetz und Putna, pg. 157 și 158. — 

=) Wickenhauser, Geschichte der Klăster Woronetz und Putna, pg. 160. — 3) nana B6iapb 

Revista-Tocileseu anul IL. vol. IV. pg. 701. — 4) săpa nana 36uapu; Popescul 

Dr. Or. Câteva documente Nr; V. pg. 11; — Wickenhauser: (Geschichte der Klăster 

Woronetz und Putna, pg 161. -— 5) Wickenhauser: Urkunden des Klosters Moldawitza, 

pg. 69. — ) Wickenhauser: Geschichte der Klăster Homor, ete. pg. 85. — 1) nana 36uapa, 

— Columna lui Traian, revistă de B. P. Hăjdăi, anul VII pro 1816, pg. 560. — €) 

Wiekenhauser: Geschichte der Klister Woronetz und Putna, pg. 163. — ?, Wickenhauser : 

Geschichte der Klister Homor, ete. pg. 182,



ciuni pe Sîrete.1) Şi aice îi Sbiera fără titlu de funcţionarii, ca al 3-le 
între 23 de boieri mari. 

18. Un uric din Suceava 1. Februarit 1481 (6989), prin care cumpără 

Ştefan cel Mare dela, Daco, fiul lui Sima, nepotul lui Dragoș Viteadul, 
şi dela nepoatele lui de soră: Jurja, Anuşoca, Vasutca, Măriea şi Neagu 

satul Siliveştrii şi îl schimbă apoi cu satele Borileștii și Drăgoteștii din 

cîmpul lui Dragoș pe Nichid, ce eraii ale Mărinei Loleei, fiicei lui Ianăş Bori- 

lescul, şi le închină apoi mănăstirii din Tăzlăii. 2) Şi aice este Sbiera fără 

ţitlu de funcţionarii, ca al 3-le între 23 de boieri mari, nefuncționari 

şi funcţionari. 
19. Un uric din Suceava 13. Noemvre 1486 (6995), prin care dăruește 

Ştefan cel Mare episcopiei din Rădăuţ, patru familii de 'Ţîgani.î) Sbiera 

figureadă aici fără de niciun titlu de funcţionarii ca cel dintîi între 21 

de boieri mari, funcţionari şi nefuncţionari. 

20. Trei urice din 1487, unul din 7. Mart 1487 (6995), prin care 

întărește Ştefan cel Mare mănăstirii Putnei satul Maneuţ pe Suceava, pre 

care îl căpătase în schimb pentru satul Şărăuţ din ţînutul Cernăuţului, 

dela Şteful, fitul lui Hărman, şi dela sora lui Marina, soţiea lui Mihail 

Rugaşevietii 2); iar! al doile din Suceava 15. Optomvre 1487 (6996), prin 

care cumpără Ştefan cel Mare dela Mihul Giurgiti, Bratul, Mihul Oboroc, 

şi Grigoriil satul Negoieştii pe Părăul-Negru cu 172 de galbeni tătărești, 

iam dela Daşen şi Malea jumătate din satul Goştileştii tot pe Părăul- 

Negru cu 120 de galbeni tătăreşti, şi încă dela Ileană doatiă sate pe Mol- 

dova, anumea Poiana, cu 200 de galbeni tătăreşti, și iarăș dela Zărnă 

satul Ciorsăceștii cu 240 de galbeni tătăreşti și în fine dela Neagșa un 

sat pe Moldova, partea lui Botăş, cu 60 de galbeni tătăreşti, şi apoi le 

dărueşte pre toate mitropoliei de Roman 5); și al treile din Suceava, 23, 

Decemvre 1481 (6996) prin care întărește Ştefan cel Mare cumpărătura 

dela Danciul Delea a unui sat mare pe apa Bărladului decătră Feteiea 

Cobeseul şi de soţiea sa Marina, nepoata lui Știbor bătrînul și a Zoiţei $) 

Sbiera figureadă şi aice fără titlu de funcţionarii, ca cel dintăiti între 21 

de boieri nefaneţionară şi funcţionari. 
21. Trei urice din 1488, unul din Suceava 9. Januariii 1488 (6996), 

prin care întărește Ştefan cel Mare cumpărătura, de cătră Golăii a satului 

Golăieşti dela sulgerul Ivancu Turcul și dela frații acestuia, Toader și 

Mihul 7); al doile din Suceava 17 Tanuariii 1488 (6996), prin care cumpără 

Ştefan cel Mare dela Şandru Pardu, dela nepotul lui Şusman şi dela, verii 

acestora, dela Ioan și de la surorile lui Magda și Mariea, şi dela Neaga, 

%) spa nana 86iapa; Hăjdăi: Archiva I. 1. Nr. 193, pg. 116. — 2) sbpa nana 

Bâiapu; Hăjdăi: Arhiva I. 1, Nr. 92, pg. 16. — 5) spa nana 36apn; Popescul 

Dr. Or. Cîteva documente, Nr. IX, pg. 20. — 4) Wickenhauser: Geschichte der Klister 

Woronetz und Putna, pg. 165. — 5) spa nana 86apu; Melchisedec epise. Chronica 

Romanului p. 1. pg. 136, — 0) săpa nana 36iepn; Revista-Tocilescu anul I. vol. 1. 
pg. 310. — 1) stpa nana 3fiapn; Revista-Tocilescu anul IL vol. IL. pg. 872, nr. IL.
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copiii lui Costea Masariescul, satul Stulpicani pe Topliţa Rece, pe Suha 
Mare dela izvorul ei, eu toate locurile de pe păraele Rărăiani, Ostra şi 
Negrileasa, şi apoi îl dărueşte mănăstirii Voroneţului!); și al treile din 
Suceava 3. April 1488 (6996), prin care hărădeşte Ștefan cel Mare mănă- 

stirii Putnei ceara, din Sîrete, morile domneşti de acoles, vama dela Vicov, 

satul Cozminul din ţinutul Cernăuţalui. 2) Și într'aceste trei urice figu- 
readă Sbiera “fără titlu de funcţionariă, ea cel dintiiti între 21 și 1$ 
boieri mari. 

22. Doatiă urice din anul 1489, unul din Suceava 13. Mart 1489, 

prin care întăreşte Ştefan cel Mare cumpărătura decătră urmașul Lupea 
a unei bucăţi de pămînt, loc de sat, din hotarul Alboteștilor, la gura 
Sâratei, dela frăţânii Năstăsiea, 'Toma și Ilea, copiii lui Costea, nepoţii 
vornicului Oană, şi dela frăţînii Ana și Sima, copiii lui Lazor, nepoţii 

vornicului Oană, şi dela Stanciul, fiiul lui Jurj Husea, o seliște pe Prut, 
unde fusese tîrgul Săratei î) — și al doile din Suceava 

prin care cumpără Ștefan cel Mare dela Musa, soţiea lui Sbiera, fifea stol- 
nicului Jurj, nepoata logofătului Isaiea, dela fraţii ei lon şi Petru, dela 
sora lor Anuşea; apoi dela copiii Anuștii : dela stolnicul Toader, Lon şi Marina; 
dela Marina, fiica lui Duma, şi dela scula, soţiea lui Iacobescul; dela 

Başu şi Iuga, ficiorii lui Olușca, nepoţii lui Şandru; dela Iuri; dela fraţii 
Toader și Petru, eu toţii nepoți de ai logofătului Isaiea, satul Vlădeni pe 
Sîrete, cu morile lui, şi apoi îl dărueşte mănăstirii Voroneţului.4 Şi 

aice fipureadă Sbiera fără titlu de funcţionarii ca cel dințiii între 

boierii marturi. 
Nu ne îndoim că numele familiei Sbiera va fi provenind şi prin 

uricele din anii întermediari, dacă nu în toate, apoi de bună samă că în 

multe din ele, numai cât aceste urice n'a venit pînă acum la cunoştinţa, 

noastră; ele zac nepublicate în arhivele regatului Romăniei, sai prin 

arhivele private. Cn toate acestea nu vom greşi, dacă vom afirmă, pe 
temeiul. celor trei deci şi şepte de urice citate aici din 22 de diferiți 

ani din îndelungata domnie a lui Ştefan celui Mare, că unul sati mai 

mulţi membri din familiea, Sbiera s'aii bucurat de o încredere şi considerare 
deosebită la Ştefan cel Mare, de aceea îi şi găsim numele aș4 de des citat 

ca rar la alte familii contimporene. Aceasta ni probeadă în mod necon- 
testabil, că familiea Sbiera, cel puţin în membrii ei de la curtea domnească, 
a fost însuflețită de aceleaș sîmțăminte nobile şi generoase, și condusă de 
aceleaș idei înnalte de învigoroşare și consolidare națională prin cultură, 
luptă şi înnăintare, ca și domnitoriul ţării, Ştefan cel Mare. Altfeliii nu 

1) 'Tabula ţării din Cernăuţ, Nr. VI, Fasc. II; — la Wickenhauser Geschichte der 

Klăster Woronetz und Putna, pg. 101, nr. 1. — 2) Wickenhauser, Geschichte der Klister 

Woronetz und Putna, pg. 166, pr. 21, — 3) s&pa naua 86iapu; Hăjăăi Arhiva, I. 1. Nr. 

245, pg. 155. — 4) Tabula ţănii din Cernăuţ, Nr. VI, Fasec. II; la Wickenhauser: 

Geschichte der Klăster Woronetz und Putna,. pg. 103, nr. 2. reprodus schimbat,
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ni-am pute esplică ţînerea acestui boieriii printre consilierii săi prin un 
timp atît de îndelungat! 

Ş 14. Funcţiunile publice ocupate de Sbiera sub Ștefan ce! Mare. 
Înnăinte de Ştefan cel Mare şi subt el, oamenii se pregătiaii pentru 

funcțiuni publice cam în chipul următorii. Cine dorăă să ajungă la cevă 

în stat, învăţă mai întîiă a citi şi a scrie la vreun grămătic, după 
cum se numiaii învățătorii în vechime, sati la vreun diac, sati dascăl, 
după cum se numiaii ei mai tărdiii. Îndestraţi cu cunoştinţa cititului și a 

serierii, întrati la curtea domnească, mai tărdiă şi prin curți mari parti- 

culare, mai întîit. ca copişti, ca seriitori, apoi ca grămătici și logofeță 

saii concepişti; după aceasta ca comiși sa îngrijitori de grajdiurile domnești ; 

mai departe ca dapiferi sa stolnici, adecă îngrijitori de ale mesei, de ale 

îndopării; ca pincerni sait păharnici, adecă îngrijitori de ale beuturii; 

ca cubiculari sat postelnici, adecă îngrijitori de camerele s. locuinţile 

domnești; ca vistiieri, adecă îngrijitoră de veniturile domnești; ca spătari, 

adecă îngrijitori deale oștii; ca vornic sait judi supremi; ca pîrcălabi sati 

căpitani de cetăţi cu ținutul lor; și în fine, dupăce treceaă prin unele 

din aceste funcțiuni, rămîneaii adese ori ca sîmpli consilieri în consiliul 

cel mare domnesc, fără de nicio funcțiune. 

Încât despre Sbiera, al cărui nume figureadă în uricele citate, nu 

putem şti, după cunoștinţile ce ni le-am adunat pînă acum, oride și-a 

început cariera sa la curtea domnească cu copiatul, cu grămăticiea sai cu 

logofeţiea. Ceea ce resultă însă în mod cert din uricele cunoscute pînă 

acum este, vă acest Sbiera, apare chiar în primul an al domniei lui Ştefan 

celui Mare deodată ca magistru al dapiferilor s. ca stolnic, De aice ur- 

meadă, că el "și-a început cariera sa la curtea domnească la vreunul din 

înnăintaşii lui Ştefan celui Mare; sub carele însă, n'am put decide. 

Funcțiunea de stolnic saii magistru al dapiferilor a ocupat'o Sbiera 

timp pe șepte ani, dela 1457—1464; în anul 1465 îl întîmpinăm ca pârcălab 

de Cetatea Albă pe Nistru. Această fanețiune a ocupat'o, fără întrerumpere, 

pînă în anul 1467; întrun uric din anul 1468 îl găsim fără titlu de 

fancţionariă, dar” întrun uric din 1470 iarăș cu titlul de pîrcălab în 

Cetatea Albă. Din anul 1472 înnăinte nu'l mai întîmpinăm citat cu 

vreun titlu de funcţionarii; de aceea şi figureadă pintre boierii mari 

cei fără de funcțiuni, puşi pe atunci totdeauna în fruntea marturilor, și 

anumea între anii 1472 și 1476 ca al 6-le şi al D-le între 1418 și 1481 ca 

al doile și al treile, iar” din anul 1486 pînă în anul 1489 ca cel dintii 

între toţi boierii cei mari. Din anul 1490 înnăinte n'am mai găsit prin 

puţinele urice ce ni sînt cunoscute, citat numele Sbiera pe tot timpul 

ulţimei domnii a lui Ştefan celui Mare, și dela moartea lui, întîmplată 

în 2. Juliti 1504, înnăinte pînă în domniea lui Petru Rareș (1527—1538 

şi 1541—1546). deci în decurs de treidevi și șepte de ani.
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$ 16. Caracteristica conumelui Sbiera. 
Este foarte remarcabil şi bătătoriti la ochi, că nici întrunul din uricele cunoscute de sub Ştefan cel Mare nu găsim numele de boted al 

stolnicului, pîrcălabului şi marelui boieri Sbiera. Această lipsă de 
punerea numelui de boted este foarte caracteristică; ea ni arată că această persoană eră pe atunci mai cunoscută sub conumele ei, decît sub numele de 
boted. Şi de ce oare erâ ea mai cunoscută sub acest conume ? Şi aceasta, își 
are esplicarea sa firească, 

Se știe că atunci, cînd prin vreo întîmplare oarecare. se scoate culva vreo poreclă, această poreclă se răspîndește îndată pretutindenea, şi prinde rădăcini așă de adînci în memoriea, oamenilor, încât ei lasă de-o parte numele de boted și numese persoana, respectivă necontenit cu acest notă nume, ca mai cunoscut acuma tuturora. Dar nu numai numele de boted cade pe a doaiia treaptă şi nu se mai întrebuinţeadă înnăintea unei porecle ivite cu zgomot, cei sînt caduri cînd, sub astfeliă de împrejurări, se scoate din usul comun chiar însu'și conumele familiar de mai înnăinte, și se întroduce în locul lui porecla cea noaiă pentru denumirea persoanei ce a căpătat!o mai întîiă, și apoi şi pentru a, deştindinţilor ei, 
Într'unul din aceste doaiiă caduri, sai poate chiar într'amîndoată din ele, s'a, aflat şi persoana lui Sbiera de sub Ștefan cel Mare. Ea adecă saii că a căpătat acum pentru întiiaș dată porecla de Sbiera ca conume familiar pentru sine şi urmaşii săi, saii că “și-a schimbat porecla ce o aves 

mai înnăinte, cu această noală, ori numai 'şi-a modificat'o în pronunță şi în scriere după această pronunță noaiiă prezum pare a, vesultă din cele ce am spus maj sus în paragrafii 5—7, pg. 25—28, Oricum fie în privinţa, aceasta, atita rămîne constatat prin documinte neîndoioase, că în tipul domniei lui Ștefan celui Mare s'a stabilit conumele familiar Sbiera, și că din anul 1457 
încoacea, continuat a se păstrâ, pînă astădi cu pronunța și cu serierea lui de atunci. 

$ 17. Concordanţa tradițiunii familiare cu documintele istorice. 
Prin uricul dela domnitoriul Roman din 30. Mart 1392 am constatat esistința unui boierii mare, cu numele jupînul Iuga sai Ignat, fiiul unai Giorgiii saii Jiorj ($ 8. pg. 28.) Ori de-a avut sati nu pe atunci acest Iuga sai Ignat, respective tată-săti Jiorj, vreo porecla sait conume familiar, nu putem ști. Ceea ce știm însă sigur este, că cu 15 ani maj în urmă găsim întrun nrie dela Alesandru cel Bun, din 8. Mart 1407, trei persoane cu numele de boted Jiorj, dar deosebite unele de altele prin un titlu de funcţionarii și prin doatiă conume familiare; unul se numi Jiorj starostele sati căpitanul, al doile Jiorj Spenea și al treile Jiorj Sperea. 
Acum se naște întrebarea, oride putem declară, saă nu pre vreunul din acești trei Jiorji ca persoană identică cu Jiorj, tatăl lui luga s. Ignat din uricul din 30, Mart 1392?
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A dă un răspuns temeinic şi decisiv la această întrebare este foarte 
cu grei după starea cunoştinţilor noastre de acum. Probabilitatea însă, 

şi încă o probabilitate foarte mare nu este eschisă sub niciun cad. 
Înteresant și de mare împortanţă pentr noi este însă alt Iuern. 

Mai cunoaştem încă un uric tot din anul 1407, dat cn şepte luni mai 
în urmă, într'a 6. Optomvre 14071). Şi aice se află tustrei Jiorjii de mai 

înnăinte, dară acum unul din ei are alt nume distinctiv. Jiorj starostele 
a rămas tot cu titlul Aistinctiv de staroste, Jiorj Spenea tot cu conu- 
mele săii familiar de Spenea, numai pre al treile Jiorj, pre Jiorj Sperea 
îl găsim aice despoiat de conumele săi familiar „Sperea“, şi distins cu 
determinativul „dela Șumuz“. Acest Jiorj „dela Şumuz“ credem că nu 
este și că nici nu poate fi altul, decît tot acela carele în uricul din 8. 

Mart este numit; cu numele de Jiorj Sperea. Deci în ochii noștri Jiorj 

Sperea, şi Jiorj dela Șumuz sînt una și aceeaș persoană, numai altfeliti 
determinată, 

Determinativul „dela Şumuz“ însamnă că Jiorj Sperea eră de loc 
de pe lîngă rîuleţul Şumuz, sai precum ne-am esprimă astădi „din partea 
Şomuzului din judeţul Suceava“. Această constatare este pentru noi de 

mare valoare, căci tot din partea aceasta, dela Şumuz, s'a mai rădicat 

pe timpul acesta altă persoană, care a jucat un rol foarte însămnat. 
Ca originar „dela Șumuz“ am cunoscut în cele precedente (pg. 31 $ 10) 

pre popa luga sati Ignat, cu casa în satul Buciumenii, care erâ pro- 
prietatea sa împreună cu alte sate de pe împrejur. Acest popă luga s. 

Ignat trebue să fi stat în vreo legătură de consîngenitate cu Jiorj Sperea 

„dela Şumuz, căci altfeliă nu ni-am put6 esplică în mod îndestulătoriă, 
cum de un sîmplu popă ajunge de a jucă un rol atît de însămnat sub 

Alesandru cel Bun şi sub fiii săi, Iliaș și Ştefan, și de a fi îndestrat de 
ei, pentru meritele lui, cu moșii atît de multe şi de întinse. 

Admiţînd această consîngenitate, fie în gradul de fiiă sai de nepot, 

lucru care în ochii noștri este cît se poate de evident, trebue să dicem, 
că numele familiar al popei luga s. Ignat a fost Sperea. 

Prin devinirea la celebritate a popei lu ga în calitatea sa de preut, 

uşor s'a putut întîmplă ca unii din urmașii lui consîngeni, aceia carii at 
ajuns a fi şi ei renumiţi prin şerviciile ce le aduceati statului, să fi fost 

numiţi decătră contimporeni cu porecla de Popescul spre deosebire 
de aceia carii se trăgea din ramura civilă a Spenenilor sati Sperenilor. 

Aceştia mai pe urmă, poate prin ocuparea lor în mod însămnat cu creş- 

terea, oilor,. precum pretinde tradițiunea familiară (pg. 6, $ 2), foarte uşor 
ai putut căpătă dela contimporeni porecla de Sbiera, s. Zbierea, înloe 

de Sperea s. Spenea (pg. 26, $ 1). În chipul acesta s'ati ales doaiă ramure 

din aceeaş familie, una cu conumele familiar de Popescul, iar” alța cu 

3) Hurmuzaki; Documente, I. 2. nr. 655, pg. 8217.
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cel de Sbieva s. Sbiurea, s. Zbiarea, Chiar vocala e, respective bisonul 
ea, din închiefetura, din urmă a cuvîntului Zbiarea s. Sbierea, ne duce 
la derivarea cuvîntului din Sperea, mai deadreptul decît la derivarea 
lui din sbiarătul oilor, măcareă şi această derivare familiară şi poporană, 
își are îndreptăţirea sa. 

Cumcă această esplicare este sîngură adevărată și istorică, vesultă 
de acolo, că bărbaţii din îmbele ramure apar deodată pe arena publică a 
domniatului Moldovii, și anumea de pe la anul 1454 un Ignat s. luga 
Popeseul (pg. 36, $ 13), şi de pe la anul 1457 un Sbiera s. Zbierea (pg. 37,314.) 

În modul acesta, își găsește tradițiunea familiară o adeverire deplină, 
în faptele istorice consămnate contimporeneşte și păstrate pînă astădi prin 
uricele domnești. 

„S 17. Doaiă urice de mare valoare pentru familiea Sbiera. 
Cunoșteam încă din 1883 o trăducere nemţască, făcută cam 'cu puţină 

pricepere și iscnsînță în anul 1781 de pe o trăducere romînească din 1697 
a unui uric dela Ştefan cel Mare, scris bulgaroslovenește în anul 1489. 
Această trăducere nemţască este păstrată în 'Pabula Bucovinii din Cernăuţ, 
adecă în Arhiva documintelor relative la moșiile mănăstirești şi boiereşti, 
sub Nr. VI, Faseicolul II, nr. 50. Ea este reprodusă și de Ad. Wicken- 
hauser în opul săi: Geschichte der Klăster Woronetz und Putna, Cernăuţ 
1886, pg. 103, Nr. 2, însă schimbată, cu corecţuri în limbă şi chiar în test, 
dupăcum a făcut el cu toate copiile reproduse de dînsul în tomurile 
scrierii sale: Molda oder Beitrige zur Geschichte der Moldau und Bukowina,. 
Din această causă, precum şi pentru însămnătatea ce o are acest urie 
pentru originile familiei Sbiera, reproducem aice atît trăducerea, nemțască 
aşă precum se găseşte ea păstrată în Tabula Bucovinii, căci cea romînească 
din anul 1697 lipseşte, precum lipsese în 'Tabulă toate uricele originale 
ale moșiilor, cît şi o retrăducere în romîneşte a acesteia, făcută de noi 
cu păstrarea tuturor neesactităților strecurate în testul nemţese. Lată-le! 

În numele Tatălui, al Fiiului 

şi al sîntului Duh, Triimii sînte și 
nedespărţite. Ei șerbul stăpînului 
mieii Isus Hristos, lon Ștefan voie- 

vod, din mila lui Dumnedeă domn 
țării Moldovii, facem cunoscut prin 
această carte a noastră celor ce 

o vor ved6, citi ori audi. lată că ati 
venit înnăintea noastră şi înnăintea 
marilor și micilor noştri boieri 
moldoveni : 

Mușa, fiica stolnicului Giorgiii, 

In Nammen Gott des Vaters, 
des Sohnes, und des Heiligen Geistes, 
der einigen und unzertheilten Drey- 
faltigkeit. Ich Knecht meines Beherr- | 
schevs [esu Christi, loan Stefan 
Vojvod, von Gottes(Gnaden First 
der Moldauer Landschaft, machen 
durch gegenwărtigen Unsern Brief 
allen und jeden zu wissen, die solehen | 
sehen, oder lâsen, hăren werden. 
Sihe es ist die Muscha, Tochter 
des Stolniken Schursc ha, Enkelin 
des Logofeten Isaias, Ehegemabhlin 
des HE. Sbiera mit ihren Briidern
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Ivan und Petru, dann îihrer 
Schwester, samt dem Stolniken 
Toader, dessen Bruder Isanu, 
und deren Schwester Marina, 
als die Kinder ihrer Schwester 
Muschka, undÂAnuschka, mit 
allen ihren Befreunden, dann die 
Marina 'Tochter des Dumi mit 
der Eskula, Ehegemahlin des 
HE. lacobesecul abermal mit 
allen ihren Befreunden; ferner der 
Baschu mit dessen Bruder, Lluga, 
Sâhne des Oluschki, Enkeln des 
Sohandru, und luri, mit allen 
ihren Befreunden. Endlichen der 
Toader mit seinem Bruder Petru, 
alle des Jsaias Logofeten Enkeln, 
sind samt allen ihren Săhnen, und 
Befreunden vor Uns, und vor unseren 
grossen und kleinen Moldauischen 
Bojarn ersehienen, und haben Uns 
aus  ihrem freyen Willen von 
niemanden gezwungen, noch dazu 
angehalten ihre aufreehte, und bey 
dem Sereth Fluss liegende Moschie 
Vledeni, allwo. . . . auch mit denen 
auf demselben Fluss errichteten 
Miihlen, welche sie vermig denen 
Contracten, und Urschriften ihres 
gross Vaters des vel Logofeten 
Isaias, die er vun Unserm gross 
Vater dem alten Fiirst Alexander 
erhalten, besessen, fiir 350 Tarta. 
rische Gulden verkauft, welche 
Greldes Summa, i est 350 'Tarta- 
rische Gulden, Wir zu Handen der 
Muschi Tochţer des Stolniken 
Schurseha, Enkelin des Logofeten 
Isaias, Ehefrau des Sbiera, 
und in die Hănde ihres Bruders 
lvan, und Petru, wie auch ihrer 
Schwester, und des  Stolniken 
Toader, dann dessen Bruders 
lvan, und ihrer Schwester Marina, 
wie auch in die Hânde aller der 
oben angefiihrten Preunde in Bey- 
sein unserer pammentlichen grossen 
Bojarn  ausgezahlt haben.  Dero- 
halben geruhen Wir aus unseren 
guten Willen, reinen, und erleuch- 
teten Herzen, aus unsern Wobl- 
wollen mit Beystand Gottes, und   

nepoata logofătului Isaiea, .soţiea, 
jupînului Sbiera, cu fraţilei Lon 
şi Petru, cu sora ei, dimpreună, 
cu stolnicul Toader, cu frate-săii 
Isanu (! =— Ivan), cu sora lor 

Marina, ca copil dela soră-sa 
Mușea(!) și Anușea, și cu toţi 
prietinii lor; apoi Marina, fica 

lui Duma, cu Escula, soţiea 
jupînului Iacobescul, iarăș cu prie- 
tinii lor; mai departe Başu cu 

frate-săt Lu g a, ficiori ai lui Oluşehi, 
nepoță ai lui Șandru şi Iuri, cu toţi 
prietinii lor; în sfîrşit Toader 
cu frate-săt Petru, toţi nepoți ai 
logofătului Isaiea, dimpreună cu 
toţi ficiorii şi prietinii lor şi, din 
buna lor voie, de nime sfliţă, nici 

nevoiți, Ni-ai vîndut moşiea lor 

de pe Sîrete, Vlădenii, unde. . . . 
| „cu toate morile făcute pe 
acel rî, pre care ati stăpînit'o ei 
în urma învofelelor şi a uricelor 
căpătate de moșul lor, marele 1o- 
gofăt Isaiea, dela bătrînul domn 

Alesandru, cu trei sute cinci deci 
de lei tătăreşti, pre care sumă de trei 

sute cinci deci de lei tătărești am 
plătit'o Noi, în faţa marilor noștri 

boieri pămînteni, la mîna Muşei, 
- fiicei stolnicului Giorgit, nepoatei 

logofătului Isaiea soţiei lui Sbiera, 
şi în mînile fraţilor ei, Ion şi 

Petru, precum și în mîna surorii 
ei, şi a stolnicului Toader șia 
frățini-săă Ivan, și a surorii lor 

Marinei, șia tuturor prietinilor 
lor pomeniţi mai sus. 

Ia domniea mea binevoit'am 

cu bună voie, cu inimă curată și 
luminată, cu binevoinţa noastră şi 
cu ajutoriul lui Dumnedei şi am 
dat pentru sufleţele întru fericire



haben dem hsil, Kloster von Vo- 
ronetz, allwo der Heilige, und 
svelige gross Martyrer Georgie 
verehret wird, weil es demselben 
gewidmet, wo der Priester Ep hrem 
egumen ist, das Dorf Vledeni an 
Sereth, allwo ... . gewesen, fiir 
die Seele  nnserer Verstorbenen 
ur- und grossăltern, dann Âltern, 
wie auch fiir das Seelen Heil, und 
die kărperliche Gesundheit unserer 
"Herrschaft, und unserer geliebtesten 
Săhnen gegeben, es darmit begnă- 
diget, und bekrăftiget, dass dasselbe 
diesem Unsern heil. Kloster von 
Voronetz von Uns aus mit allen 
Finkiinften, ohnabânderlieh, auf 
Ewig zugehăren solle. Die Grenze 
aber dieses Dorfes sollen von allen 
Seiten, wie solehe vor Alters 
bestimmt worden, bleiben. Zu diesem 
ist die  Beglaubigung  Unserer 
Herrlichkeit des Vojvoden Stepha 
die Beglaubigung unserer gelieb- 
testen Sohnen Alexandru, und 
Bogdan, dann die Beglaubigung 
unserer getreuen Bojaren, als: des 
HE. Sbiera, des Nicolae, des 
Dumi, des Gongora, des Dra- 
gosch Vorniken, desHermann, 
des latzkoHudics,des... des 
Stephan Parkalabeu zu Chotin, 
des Mikot, des Ritzekolo Per- 
kelaben zu Nyamtzu, und die Be- 
glaubigung aller Unserer gross und 
kleinen Moldauisehen Bojarn. Nach 
unseren Ableben aber wem immer 
Gott aus unseren Sâhnen, Be- 
freunden, oder auch wem immer 
andern zum Nachfolger dieses un- 
serer Moldauischen Landes erwăhlen 
wird, soll unsere Schenknuss doch 
immer ohnabgeindert bleiben, Wir 
mogen das Kloster mit was immer 
bekrăftiget und bestăttiget haben, 
denn Wir haben selbsten diese 
Moschie mit den Miiblen fir die 
Seele unserer Verstovbenen gross- 
altern, Altern, dann fiir das Seelen 
Heil, und die Gesundheit unserer 
Herrlichkeit und unserer Kinder, 
diesem  unseren Heiligen Kloster 

  

  

5 r&păosaţilor noştri strămoşi, moş 
şi părinți, precum și pentru mîn- 

tuirea și sănătatea domniei mele 
şi a iubiților miei fii, sîntei mănă- 
stiri dela Voroneţ, care este închi- 
nată sîntului şi marelui martir 
Giorgiii, și unde este preut iegu- 
mănul Ifrim, satul Vlădeni pe Sîrete 
unde ai fost ... . şiam miluit'o 
cu el și îi /l-am întărit ca să fie 
dela Noi al acestei sînte mănăstiri 
a noastre cu toate veniturile lui, 

nestrămutat, de veci. Jar” hotarele 
acestui sat să rămînă din toate 
părţile precum aii fost apucate din 

vechime. La, aceasta este credința, 
domniei mele a, lui Ştefan voievod, 
și credința preaiubiţilor noştri fii, 
Alesandru şi Bogdan, şi credinţa 
credincioșilor noștri boieră: a ju- 
pînului Sbiera, a lui Niculaiă, a 
lui Duma, a lui Gangur, a vorni- 
cului Dragoș, a lui Herman, a 
lui laţeu Hudiciă,a lui... „alui 
Ştefan, pîrcălab de Hotin, a lui 
Micul, a lui Rîţescul, pîrcălab de 
Neamţ, şi credinţa tuturor boierilor 
noștri moldoveni, mari şi mici. lar 
după moartea noastră, pre cine va 
alege Dumnedeii Domn ţării noa- 
stre Moldovii, fie din fii noștri, din 

prietinii noștri, saă pre oricare 
altul, acela să nu strice daniea 

noastră, ci orice am dat noi mă- 

năstiriă să confirme și să întărească 
şi să adeverească, fiindcă noi am 
dat acestei sînte mănăstiri a noastre 
această moșie cu morile ei pentru 
sufletele răpăosaţilor noştri moşi, 
părinţi și pentru mîntuirea și să- 
nătatea mea și a copiilor miei. lar! 
de ar cutedâ cinevă să o răstoarne 
şi să o strice, acela să fie blăstă-



gegeben. Sollte sich aber jemand mat de Domnul Dumnedeă, și mîn- 
unterfangen es umzustossen, und tuitorial nostru Isus Hristos, de 
zu zerniehten, ein soleher solle von preacurata Născătoare de Dumne- 

lee Tesu Gian von der deă, de cel patru Evangelişti, de 
allerreinsten Gottes Gebihrerin, von Petru și Paul, capii Apostolilor, de 
denen 4 beil. Evangelisten, von cei 318 sînți părinţi dela conciliul 
denen Hiuptern deren Apostelu niceian, şi de toți sînţii carii din 
Petro und Paulo, von 518 Heiligen veac aii plăcut lui Dumnedei; să 

e oa acea Versaa- aibă parte cu vîndătoriul Iuda şi 
von Ewigleit her Gott dem Herrn cu de trei ori blăstămatul Arie, 
wohlgetallen,  vermaledeyet seyn, apoi cu Jidovii carii at strigat 
er solle seinen 'Theil erhalten mit împrotiva Domnului Dumnedeii: 

dem Verkăufer Iuda, und 3 mahl „sîngele lui să vină asupra noastră 
verfiuehten Ario, dann denen luden, , . a , 
welche wider Gott dem HE. auf- și a urmașilor noştri. „Spre mal 
geschrien, sein Blut komme îiiber mare confirmare şi întărire a celor 
uns, und unsere Kinder. Zu grăsserer scrise mai sus am poroneit credin- 
Beglaubigung und Bekrăftigung 
alles dessen, was uben geschrieben, 
ist selber unser getrener Herr gross 

ciosului nostru jupîn, marelui lo- 
gof&t Teutul, ca să atîrne pecetea 

Logofet 'Tentul beordert worden noastră la această scrisoare a noa- 
: y . . 

welcher auch unser Petschaft an stră, A scris Toader Diacul, Su- 
diesem unse Brief angehâncket ceava într'a ,,, 
hat. Es hat es der Thoader Deakul 
von Szuczava geschrieben den . . . 

Ist in das Moldauische îiibersetzt 
worden den 14. Mărz 1697. 

Dintr'acest uric vedem că un Sbiera de pe timpul lui Ştefan celui 
Mare (14571-—1504) aveă ca soţie pre Mușa, fiica stolnicului Giorgii şi 
nepoata marelni logofăt Isaiea din domniea lui Alesandru celui Bun 
(23. April 1401 pînă 1, lanuariă 1434), și că această soție a vîndut, 
împreună cu mai mulți consîngeni de ai săi, lui Ştefan celui Mare satul 
lor Vlădenii de pe Sîrete din judeţul Botoșani, plasa, Sîrete. Remareabilă 
este într'acest uric împrejurarea că printre boierii marturi din el găsim 
la locul dintîiă pre un domn Sbiera, ca și în alte urice dintre anii 1486 
și 1489, Acest primmartur Sbiera să fie el oare tot aceeaş persoană cu 
Sbiera, soțul Muşei? Iată o întrebare la care nu putem răspunde acum 
decît cu un poate, sati cu un probabil! 

În strînsă legătură cu acest urie stă altul din 17. Mart 1573, carele 
se află în original la familiea boierească Grigoreea din Bucovina. El este 
scris pe pergament și are în lăţime 48 cm (la îndoitura, lui a treia însă 
numai 47 cm), far în lungime, la mijloc, 31:5 em şi la margine, după 
îndoitura rotundă a colțurilor de jos, numai 27 em; conţine 15 şire de 
test bulgaroslavie de câte o lungime de 43 cm, (afară de şirul de pe urmă) 
și cu cîte un spaţiii îutre ele cam de 1 cm. Bula de ceară are rotundimea cea 
mare, în diametru, cam de 12 om, iar cea adîncată, cu înseripţiunea, cam de 8 cm, 

Sa trădus romîneşte într'a 
14. Mart 1697,  
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Acest uric are o îndoită însămnătate pentru familiea Sbiera, una, 

fiindcă el a ieșit dela domnitoriul Moldovii Ion Armanul sai cel Cumplit 
(1572—1514), dela acela carele a omorît în anul 1572 pre Ioniţă Sbiera, 
marele vornic de țara de jos, precum vom ved6 mai la vale (la $ 25), 
iar” alta, fiindcă întrînsul găsim numiţi câțiva membri din familiea Sbiera 
cu arătarea gradului consîngenităţii lor, şi una din moşiile lor. Din această 
causă îl şi reproducem aice atît în autotipie cît şi cu transcrierea testului 
bulgaroslavic şi cu trăducerea lui în romîneşte. 

Transcrierea testului: 

Muaocriro Boxito loann BocBoaa, CHIHE Crezaia BOGBOAB, TOCNOAapb 

Seman monaasckou. Oe npiuaomb upbA HaMn u NpBA HantnMit MOAAABCEIIMIL 

Goabpu Hamn CAYrA topamo u Gpar €ro BAaARO, ATI GEAOPH, YAyKOBE 
Marău A cecrpn en Mymu, upbyHosaroBe cumu Dfiapu, YMOANTI Hac 1 Npo- 

enra ce6b or Bac pu cea ux npaBoro OTHURy n ABAHHRyY UC NpaBuAieM 10 
uuaa5 npbABA x ua B6iapb saxynen ur npbanaa Hamero eraparo Crewana 
BoeBoqu Ha ceno Kapananyu na cnpbră. Mu ne namnuaBoabpn ncEaxom u 

06pBTOXOM, CE HAIM AJIaMN, ak€ cer um npasa Orania n ABAHHHa 1 ABA0- 
XOM HM U YIBP5AA OM HM CE CUM HaNIHM 3HAMEHUTOM AHCTOM, KaKO AA ECT IM 

Ii Or Hac ypuk n OTHHAY, AKOIE u UPA CE BBCIMB AOXOAOM, DM 11 AkTEM 
jix u ynosărom un npbyuouarom n npbmopbrom H BB CeNy poay Hx, Eropr 
naGeper» Hau Ganmau Benopymeno Huxoanie Ha BEYiu, a xorap ro npba- 
pexenin ceao na um; Hapanunya na cnjbru, Aa €cr 07 BEeBx CTOpoH 
CE BECPMI  CBOUMA CTAPUMA XOTapu, NURYAA H3 Bbia OEUBAAU. a Ha 70 
ecT Bkpa Hamero rocnoActBa BAe NHCAHHAro lOH poeBoAa, CHING Cregana. 

BosBoAqu, Bkpa npberaaio6aenHaro cea rocnoacrea un llerpa BOEBOAE, 

Bbpa Boap Bamux, Bkpa nana (lyu6paet ABopiuka Aoanbu seu, ukpa 
nana llzypapb Aagopanka ropubu semau, Bbpa nana Kosun Mypry, ekpa 

nana  Waparuzea un nana lyne Xypy nprkana6u xornnckin, Bbpa nana 
„Ma3una n nana Pomamka npzkaaadoge Heuenkux, Bbpa nana 'Toaaepa u nana 
Ilonn npwrana6ose pomancrux, Băpa nana L'pzau noprapb cosagexaro, B5pa 
nana Wperu un nana Aanuyaa nprraaa6oge opxenceiu, Bbpa -uana Maaalo 

Ilsrpy, spa nana Epemie nocreannra, Bbpa nana Ipuropie cnerapt, pbpa 
nana Onu snerepanra, Bbpa nana Bysyma [aamlunea, BbBpa Bnabu eroa- 

nua, Bbpa Hnxoaaa omuca, n BEpa BEcBx DoAAp' BanInx! MOAAABCEIIK, 

BeAekUX U MaAHX. A no HanleM AHBOTE KTo GBAET TOCOAapE Or ABTUA 

Bamux [uau 07] aurero poza [nan nau Bor koro Bena6eper rocnozapen Guri 

Hallu | MOAAaBCEOR BeMAR, TOT GH HM BENOPIUINA Aaero AaHi6 H NOTRPEIAC- 
Ric, ane 6n um AaA N YKPEORA BAHYIU ECMH HA AAA II NOTBPBALNAN. Ba 
mo € unu npaBa orana u Abaunua a Ha Goamin KpENOCTO u NOTBpEAeHie 

"EM BB CM BULIE NHCAHUM BEABAL ECMH HameMy BBpHOMy A NOUTEHNAMY . 

[Boma'Bpy] nany loa roazu Aorozery nacara n Bam nesar nNpoBbenTa Kb 

cemy ucruHHouy Anery Hamemy: VH nucaa Kpere Muxzacrya Yy Scox, 

Hon lo BonBoaa n ceIn5 Bam Ilerpy. | | 
Babro ana mbeana maprie 3i Ari.
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Pe bula cea mare de ceară galbănă, atîrnată cu şfară, roşie de măta- 
să, se citește pe cîmpul cel roșu împrimat în mijloe împrejurul bourului 
cu doaiă stele pe lîngă bot şi cu una între coarne următoarele: aacrro 
Bio Ion reAap 3MAu MOAAaBCKOU Cut CregaHa BOEBOAa. 

Trăducerea lui: 

Din mila lui Dumnedei Ion vodă, fiiul lui Ştefan vodă, Domn ţării 

Moldovii. Îată că veniră înnaintea noastră şi înnăintea boierilor noştri 

moldoveneștă șervitorii noştri Iuraşcu şi frate-săti Vladcu, ficiorii lui Toader, 
nepoţii Magdei și ai surorii sale Mușei, strănepoţii lui Sima Sbiera, ne 
rugară și poftiră pentra sine dela noi uric asupra satului lor adevărată 
părinţie și moșie cu dresuri (privilegii), pre care o avuse cumpărată stră- 
moșul lor Sima Sbiera dela strămoșul nostru Ştefan vodă cel Bătrîn în 

satul Carapeiii pe Sîrete. Noi cu boierii noștri cercetărăm și aflarăm cu 
sufletele noastre că li este loradevărată părinţie și moşie şi li-o deterăm 
şi li-o întărirăm cu această însămnată scrisoare a noastră, cumcă li este 

dată și dela noi uric și părinţie, ca și mai înnăinte, cu toate veniturile, 
lor şi copiilor lor și nepoților și strănepoţilor și urmaşilor şi tot neamu- 
]ui lor ce se va alege mai deaproape, nestrămutat nicicînd în veci. Şi 
hotarul acestui sat amintit mai înnăinte, cu numele Carapeiii pe Sîrete, 

să fie din toate laturile cu toate hotarele lui vechi, pe unde esistară din 
veac. Şi spre aceasta este credinţa domniei mele scrise mai sus, a iui lon 
Vodă, fiiul lui Ștefan vodă; credința preaiubitului filă al domniei mele 
Petru vodă ; credinţa boierilor noştri: credința domnului Dumbravă, vornic 

țării de jos; credinţa domnului Păcuraiă, vornic ţării de sus; credinţa 
domnului Cozma Murgu; credinţa domnului Ion Caraghiuzel: şi a dom- 
nului Lupea Huru, pîrealabii Hotinului; credinţa domnului Maesin şi a 

domnului Romașca, a pîrcălabilor din Neamţ; credința domnului 'Toader 
şi a domnului “Popa, a pîrcălabilor din Roman; credinţa domnului Găulă, 

portanăul Sucevii; credința domnului Cîrstea şi a domnului Danciul, a 
pîrcălabilor din Orheiă; credinţa domnulul Mălaiă . Pătru; credinţa dom- 

nului leremie, postelnicul; credinţa domnului Grigoriă, spătariul, credinţa 
domnului Ion, visternicul; credința domnului Bucium, păbarnicul; credinţa 

Bilei, stolnicul; credinţa lui Niculaiii, comisul; şi credinţa tuturor boie- 
rilor noștri moldoveni, mari și mici. Şi după vieaţa noastră cine va fi 
Domn dintre copiii noștri, sai din neamul nostru, sat pre cine'l va alege 
Dumnuedeii să fie Domn ţării Moldovii, acela să nu li strice a noastră 

danie și confirmare, ei să li dee şi să li coroborede precum noi li-am dat 
şi confirmat; ca să li fie dreaptă părinţie şi moşie. Şi spre mai mare putere 

şi confirmare a tuturor acestor scrise mai sus am poroncit credinciosului 
şi recitătoriului nostru boieriă, domnului logofăt Ion Golăiă, ca să serie 

și să lege bula, (pecetea) noastră de această adevărată scrisoare a noastră.
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Serista Cîvstea Mihălescul în Iași în anul 1081 în luna lui Mast în 4 

lî-a di (— 17. Mart 1573). 

Noi lon vodă şi fiiul nostru Pătru m. p. 

Ca și în uricul din 1489, aşă și într'acesta din 1573 ni se vorbește 
despre un boieriii Sbiera de sub Ștefan cel Mare, cu aceâ deosebire însă, 

că aice el se numeşte și cu numele săit de boted, Sima, precînd acolo nu. 
Nu mai puțin remarcabilă este încă şi altă deosebire. În uricul din 1389 
ni se spune că Mușa, soțiea lui Sbiera, a vîndut lui Ştefan celni Mare 
moşiea Vlădenii de pe Sîrete, iar” în uricul din 1573 ni se arată, că 
Sima Sbiera a cumpărat dela Ştefan cel Mare: moşiea Carăpeiul pe 

Sîrete în Bucovina, în căpitănatul şi jadeţul Storojîneţului, moşie care a 
trecut apoi, prin moștenire, la fraţii Iuraşcu şi Vlad, ficiorii lui Toader, 
nepoţii Magdei și ai surorii ei, Mușei, strănepoţii lui Sima Sbiera. 

Din această arătare a gradului de consîngenitate urmeadă, că Sima 
Sbiera, între alţi copii, a avut şi doaiă fiice, cu numele Magda și Muşa, 

pre eară le-a îndestiat cu moșiea Carapeiul pe Sîrete. şi că una din ele 
a avut ca copil pre 'Toader, iau” acesta pre Luraşeu şi pre Vlad. 

Semnificătivă este întărirea dreptului de proprietate asupra moșiei 
Carapeiul, dată lui Iurașcu şi Vlad, de cătră Ion vodă cel Cumplit, duş- 
manul şi omorîtoriual marelui vornie Ioniţă Sbiera. Această întăritură nă-o 

esplicăm prin împrejurarea, că Ion cel Cumplit a confiscat moșiile lui 

Loniţă Sbiera, dar nu și pre ale neamurilor lui colaterale. 
O întrebare înteresantă este aceasta: Oride Sima Sbiera, citat în 

uricul din 1573, este sati nu aceeaș persoană cu Sbiera, soţul Muşsi, din 
uricul din 1489? Un răspuns sigur nu se poate dă, dar” este foarte probabil 
Juerul acesta, mai ales dacă luăm în considerare pe de-o parte afacerile 

reciproce de cumpărătură și vîndare de moşii dintre Ştefan cel Mare și 
familiea Sbiera, iau” pe de altă parte numele consîngenilor din uricul din 1573, 

nume pre cari le întîmpinăm şi în uricul din 1489, și despre carile ştim 
că ele se moșteniati în familie pe atuncia ca şi în ditta de astădi. Rămîne 

însă deschisă întrebavea: Oride Sima Sbiera a fost saii nu tot aceeaş persoană 

cu marele boieriii Shiera din consiliul domnesc dintre anil 1457 și 1489, deşi 

noi înclinăm tare spre un r&spuns afirmativ. 

$ 19. Numele Sima printre boierii dintre 1435 şi 1523. 
Numele de boted Sima, îns4 fără vreun adaus de nume familiar, vine 

mai adeseori printre numele boierilor dintre 1435 şi 1523, Așă găsim 

întun uric, dătat din Leina (Lemberg) 19. Septemvre 14351), pre un 
Sima, fiiul lui Mihăilaş din Herţa, printre boierii lui Iliaș vodă, filul lui 

Alesandru celui Bun, carii jură în numele domnitorialui lor credinţă, 

regelui Polonică, Ladislat III. 

1) Hurmuzaki: Documente IL 2. Nr. 679, pa. 865.
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În trei urice dela fratele lui Iliaș, dela Ştefan, dătate din Neamţ 
6. Mart 1443 şi din Suceava 14. şi 30. Mati 14331), întîmpinăm iarăș 
pre un Sima, ca logofăt însărcinat cu facerea uricelor și cu atîrnarea 
peceții domneşti la ele. 

În alte doaiă urice, unul tot dela Ştefan, fiul lui Alesanâru celui 
Bun, dătat din Suceava 8. Maiii 1443, ar' celalalt dela frate-săi Petru, 
dătat din Tîrgul de jos 26. April 14442), întălnim pre un Sima ca vornic. 

Sîntem la îndoială, oride acești Sima din uricele citate sînt sat nu 
tot aceeaş persoană, și oride staă sali nu în legătură cu Sima Sbiera de 
sub Ştefan cel mare; mai probabil că nu. 

“Remartabil însă este alt boieriă mare, vistiieriul Sima de sub Şte- 
fâniţă vodă (1511—1521), fiul lui Bogdan. celui Chior. Fiindcă acest dom- 
nitoriă se -urcâ pe tronul. strămoșesc în etate de-abiă noaiiă ani, se iscă 
cam pe la 1523 o gravă neînțelegere între el şi “boierii -săi asupra modului 
cum să fie conduse destinele: -domniatului. Moldovii, şi- asupra mijloacelor 
ce ar fi de întrebuințat pentru apăravea întereselor lui. O politică de pre- 
vedere și de prudinţă erâ susținută de consiliu! domnesc, cu deosebire de 
hătmanul Luca Arbure, crescătoriul și: tutorul lui Ștefăniță 3), precînd 
atesta, cu câțiva boieri tineri şi 1ieesperimîntați de prin împrejurul săii, 
împingeă la o politică de avîntiri,- mai ales decînd se supărase pe regele 
Poloniei din causă-că acesta nu'i dedese în grabă ca soţie pre una din fiicele 
săle. De: aceste neînţelegeri se folosiră unii învidioși și ambiţioși, și' aţt- 
țară pre Ștefăniță, asupra lui Luca Arbore și a familiei lui pînă întratîta, 
încât el: omori, în April 1523 (1031), pre Luca Arbure şi mai pe urmă și 
pre feciorii acestuia, pre Toader şi pre Nichita. Vădind boierii acest omor, 
fără judecată și fără de causă binecuvîntată, se răsculară; asupra lui Şte- 
fâniţă în 7; Septemvre 1523 (7032) împreună cu o samă din locuitorii 
țării, dară fură învinși. Atuncia mulţi boieri: ai fugit prin Țara Romi- 
nească, - prin Ardeal și prin Poloniea, iară „pre Costea pîrcălabul, dice 
Urechie în cronica sa 4), și pre Ivașcu logofătul şi pre Sima visternicul, 
și pre alţii mulți, i-ai prins vii, şi Ik-at tătat capetele în tîrg în Roman.“ 

Despre acest Sima vistiieriul știm dinti”'an uric, din Hîrlăă 3. Mart 
15305), atîta că el -aveă pintre -moșii şt satul -Păşcanii 'din- Cîmpul-lui- 
Dragoș. Acest sat fi luat dela el decătră Ştefăiiţă vodă “drept pedeapsă 
pentrucă, se revoltase încontra lui împreună cu ceialalți boieri „uciși, sati 
fugiţi, şi dechierat ca sat domnesc, şi apoi dăruit de unchieșul -și urma- 
şul săă, Petru Rareș, mănăstirii din Tăzlăi. . - : 

Observăm aice ' în treacăt, că despre „Cîmpul-lui-Dragoş* se mai 
vorbeşte încă întrun uric din: Suceava 1. Februariă 1481 î), dar! aice îi 

„ 1) Hurmuzaki: Doo.], e. Nr.687—689, pg. 880-885. — :) Hăjdăi: Arhiva ist, L.1. Nr. 17% 
și 118, pg. 123—124. — 3) Bogdan: Vechile cronice moldoveneşti, pg. 200—002. — 4) Cro- 
nicele Romăniei, de M. Cogălniceanu, ediț. 2. Buc. 1872, t. 1. pg. 188. — 5) Hăjdai: 
Arhiva IL. 1. Ne 191, pg. 132 — 6) Hăjăăă: Arhiva, |. 1. Nr. 92, pe. 75,
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pus mai în jos de Pâșvuanii din plasa - Sîretelui' din judeţul Suceava, și 
anumea în piasa Bistriţa din judeţul Neamţ. Şi Alesaudru Lăpuşnăanul 
vorbeşte întrun uric, din Huşi 9. Mai 1555 5, despre satul: Căndeștii ca 
întemeiat tot în Cirapul- lui- -Dragoş. Căndeştii . sînt în plasa, Bistriţa, din 
județul Neamţ. Se vede că „Cîmpul-lui-Dragoș“ se răspîndiă prin. trei 
judeţe : Suceava, Neamţ şi Roman, dacă, după uricele cităte, satele -Păşeanii, 
Căndeștii, Borileştii şi Drăgoteștii erai situate în acest Cîmp.. +: 

$'20. Sbiera de sub Petru Rares. 
Petru Rareş eră fiii natural al lui Ştefan celui Mare, dar moşte- 

nise dela el calităţile lui cele bune mai mult şi. în grad maă: înnalt, decît, 
însu'și fiiul cel legetim, Bogdan cel Chior, şi decîi nepotul. să i Ştefâniţă, 

După purtarea barbară a lui Ștefâniţă cu partea „mai mare din, bo- 
ierii țării cei cu chipsuială, și după înveninarea lui decătră. însă'şi, soțiea 
sa în lanuarăii 15272), eră lucru firesc, ca boierii să chieme la: domnie 
dintre deştindenţii marelui: „Ştefan pre acela, pre. care .îl credeait mai 
vrednic, Alegerea lor căqi asupra lui Petru Rarăș; el fu adus: din Polo-: 
niea, unde petreceă din causa înduşmănirilor faterne, ȘI, prorlapat ca Domn. 
în Hîrlăă la începutul anului 1527, ai 
„Deodată cu suirea. pe tronul. ţării a acestui - viteaz şi” întreprindă- 

toriă bărbat întălnim printre, consilierii lui, ca şi la Ştefan cel Mare, pre 
un membru din familiea Sbiera. se vede. că Sbierenii erat „încăldiță de. 
sîmţăminte nobile. şi generoase şi însufleiţi da; -jdei înnalte, . naţionale Și 
culturale, dacă domiitorii superiori făcea apel la ci, şi dacă, ei se sîmțiaă, 
bine şi îndestulați în împrejurul lor! i 

Uricele cari atesteadă presînţa unui Sbiera, pintre consijierii luă Petru 
Rareş (1521—1538, şi 1541—1546), sînt următoarele: .... .. - 

1. Un uric din Huși 15. Mart 1527 (1035), prin care dărueşte Petru 
Rareş boierului Vitolt un loc pustiită în Chighieciă pe Ialpug, ca săi: 
înţemeiede pe el un sat. Pintre cei 16 boieri marturi, se află şi stolnicul 
Sbiera, ca al 15-le.2) 

2. Un urie din Huşi 8. April 1528 (1036), prin. care întăreşte Petra 
Rareş frăţînilor Lon, Mihul. şi Fedea, Stîrcea dreptul de proprietate asupra 
întregului sat Botanul Mare pe Prut dimpreună, cu cuturile: lui, Printre 
cei 18 boieri marturi este stolnicul Sbiera al 17-le. 4) | 

3. "Erei urice, unul din Huşi 17. Mart 1529 (7031), prin care întăreşte. 
Patru Rareș schimbul satului Pănceştiiă cu satul Ideștii, făcut de Arniean ca. 
cu episcopiea de Roman 5); al doile, din Hîrlăiă 23. April 1929 (10317). prin care 
dărneşte Petra Rareș episcopiei de Rădiuţ satul Găești “pe Prut; şi 

1) Hăjdăi: Arhiva 1, 1, Nr. 155, pg; 1. — ?) Bogdan: Vechile cronice moldov:. 
ps. 202, — Urechie Oronicele Rom. î..L. pg. '.189; — Magazinul istorie, p. BD. î. L. pg. 
162. — 5 Popescul Dr; O. Citeva. documente, Ni. -XIL pg. 27.:— 4). Wickenhauşer.: 
Geschichte der Klâster Voronetz und: Putna, pg: 206. — 5): Melchisedec. Chronica Roma- 
nului, pg. 160, . a 
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al treile, din Hârlăă 29 April 1529 (7037), prin care întăreşte Petru Rareş 
dăruirea :decătră monahul Eulogii a satului Sălăgeni mănăstirii de acoleă. 
În tustrele uricele acestea figuveadă Sbiera cu titlul de pîveălab în Tîr- 
gul-Noii, adecă în Roman, ca al 10-le între 17 boieri marturi.1) 

4. Un uric, din Hîrlăii 3. Mart 1530 (7038), prin care dăruește Petru 
Rareș mănăstirii Tăzlăi satele: Păşeanii din Cîmpul-lui-Dragoș, luat de 
cătră Ștefăniță dela vistiieriul Sima pentru răscoală ; Tuteştii cu o moară 
pe Tăzlăi, și Daduv pe Prut, și încă un sălașde Țigani. Aice este Sbiera 
cu titlul de stolnic ca al 16. între 17 boieri marturi. Titulătura lui de 
stolnic ne face a crede că data uricului e citită greșit; anul trebue să 

fi fost 1527 (1035), ia” nu 1530 (7038). 2) 
5. Unurie, din Văsluiii 27. Februarii 1532 (7040), prin care întăreşte 

Petru Răreş lui Sima Purcel dreptul de proprietate asupra moşiei Vâneştii 
pe Teleajăn. Sbiera este aice cu titlul de pîrcălab de Tirgul-Noii (Roman) 
ca al 8-le între 16 boieri marturi. ) 

6. Doaă5 urice, unul din Văsluiă 13. Mart 1533 (7041), prin care 
întărește Petru Rareș cumpărătura decătră Fătul, fiiul lui Lon Grădul, 
a unei jumătăți din jumătatea de sus a satului Pășcanii pe Ozer dela, 
boieriul Ştefan și sora lui, Urîta. ȘI aice figureadă Sbiera cn titlul de 
pîrcălab de Roman s. Tîrgul-Noi ca al 8-le între 12 boieri marturi; 4) 
iar” celalalt, din ași 11. April 1933 (104i), prin care cumpără Petru Rareș 
dela Corlat satul Berchişeștii pe Moldova şi îl dărueşte apoi mănăstirii 
Moldoviţii. Sbiera este și aice cu titlul de pîrcălab de Tîrgul-Noii (Roman) 
ca al 8-le între 16 boieri marturi. 5) 

1. Un uric, din Hîrlăi..... 1534 (7042), prin care întăreşte Petru 
Rareș mănăstirii Moldoviţii munții de prin împrejur. Sbiera, este și aice 
pîrcălab de Tîrgul-Noi (Roman), ca al 8-le între 16 boieri Marturi. $) 

8. Un uric, din Hîrlăă din 23. April. .... , prin care întăreşte Petra 
Rareș cumpărătura decătră Ion Ciudinul a satului Horodnicul de jos 
cu un pomăt sub Osoi dela Gavril, ficiorul Anei și nepotul lui Iaţeu. Şi 
aice îi Sbiera cu titlul de pîreălab. 7) 

Din aceste unsprădece urice cunoaștem atîta despre acest Sbiera, că 
el a fost mal întîiă stolnic, adecă magistru al dapiferilor prin doi ani, 
în 1927 şi 1528, și apoi pîrcălab de Tîrgul-Noi s. Roman prin ese ani, 
de la 1529 pînă la 1534. Din anul 1535 înnăinte nu mai întîlnim pre 
Sbiera printre funcţionarii curţii domneşti, poate din causă că cam de pe 

1 săpa nana Aanayaa n nana 8iapu npakamadose noBorpaackuxs. Popescul Dr. 
Or. Citeva documente Nr. XIV și XV, pg. 31—35. — 2) stpa nana 36iapn croanuea, 

Hăjdăă : Arhiva 1. |. Nr. 191, pg. 133. — 3) păpa nana 36iapu m nana Kpasyaa npEka- 

aa6os6 Hogarpoackux. Popescul Dr. Or. Cîteva documente, Nr. XVI, pp. 37. — 1) stpa 
nasa 36aprr n uaaa xpzayaa Hosorpaaz. Arhiva Soțietăţii ştiinţifice și lit. din Iaşi, 

t; 2. anul 1890/91, pg. 111—178. — 5) Wickenhauser, Urkunden des Klosters Moldoviza, 
pg. 19. — 6) Wickenhauser: Urkunden des Klosters Moldoviza, pg 80. — ?) Wicken- 
hauser : Geschichte der Klister Homor, St. Onufri, Horodnik und Petrauz, pg. 208,
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timpul acesta înnăinte Petru Rereş se dete atras înti'o politică uvînturoasă, 
puţîn folositoare ţării, şi prinse totodată a întroduce la curtea domnească 
o viiaţă mai mult de plăceri și de desfătări, decît de deliberări şi con- 
sultără asupra destinelor domniatului. 

Această direcţiune neașteptată a înstrăinat dela Petru Rareş inimile 
multor boieri, cară doriati să se urmede în dirigenţa statului alte căi mai 
priincioase. Între aceşti boieri ai că a fost amestecat și pîrcălabul Sbiera 
dintre 1529 și 1934, at că s'a retras cu supărare în viiața privată, spre 
a nu rădică şi el mîna încontra celuia, în care pusese multă sperînţă, şi: 

pre care îl și șervise neîntrerupt prin opt ani de dile. Destul, că din 
anul 1535 înnăinte pînă în Septemvre 1538, cînd fi necesitat să fugă, 
Petru Rareş din causa nemalţămirii ce se rădicase asupra lui în ţară, 
precum și în a doaitia lui domnie, Febr. 1541 pînă Sept. 1546, şi chiar 
şi în domniea fiilor luă, Iliaş (Sept. 1546 pînă Juliti 1551) şi Ştefan (Juliti 
1551 pînă Sept. 1952), nu mai întălnim pre niciun Sbiera pintre func- 
ţionarii domneşti, fiindcă din a doaia domnie înnăinte „îşi hrăni Petru 

Rareş cinstitele bătrînețe, precum dice cronicatăul Macarit 1), cu băi și 
beutură și mîncări“, iar ficiorii lui adoptaseră datinile 'Tureilor şi viiaţa 

lor libidinvasă și desfrînată pînă întratîta, încît unul din ei se şi turoise 

chiar. În astfeliă de atmosferă oamenii de bine nu se puteai ţin6 pe 
lîngă domnitori ! 

Despre numele de boted al acestui Sbiera încă n'am aflat nimică, 
precum nici despre activitatea lui ulterioară şi ce s'a ales mai departe 

cu el, În uricele cîte le mai cunoaştem dela Petru Rareș din întâia şi 
din a doaiia lui domnie, precum şi în acelea dela urmașii săi, [lia și Ştefan, 
nu'i mai găsim citat, 
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$ 21. Popesculeni sub Petru Rareș. 

Precum numele Sbiera așă şi acela de Popescul apare pintre func- 

ţionarii domneşti de sub Petru Rareș. . 
În doaiiă urice, îmbele din Hîrlăă 23. şi 29. April 1529 ($ 20, Ne. 3) 

găsim numit ca copist pre un Dumitru Popoviciii. Ni se pare că tot acest 

copist apare mai tărdiii înnăintat în funcțiunile statului, dar nu sub 

porecla, de Popoviciă, ci sub aceea de Popescul. În șese urice: 1) din Văs- 
lui 27. Februarii 1532 (7040); 2) din Iași 11. April 1533 (1041); 3) din 
Hîrlăă . . . 1534 (1042), 4) din. . . 22. Mart 1535 (7043); 9) din 
Suceava 18. lanuarii 1536 (7044), şi 6) din Huși 30. Mart 19372), îl 
întîmpinăm în funcțiunea de magistru al pincernilor, adecă de văharnie 

s, ceasnie; întrun uric însă din ...... 30. Noemvre 1539 (7048) în 

1) Bogdan, Vechile cronice mold. pg. 12. — 2) Popescul Dr. Or. Cîteva documente 
Ni. XVI şi XVII, pg. 87. și 40; — Hăjdăii: Arhiva 1. 1 Nr. 104, pg. 8; — Wicken- 

hauser : Urkunden des Klosters Moldoviza, pg. 19 şi 80; — şi Geschichte. der Klister 
Homor, St. Onnfri, Horodnik und Petrouz, pg. 95.
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funcțiunea. de pîrcălab de Hotin împreună eu Şoptilicăă. De aci înnăinte 
am mai găsit numele Popescul pintre funcţionarii domnești prin - urice, 
decât -numai întrun uric dela Petru Şchiopul, din Iasi, 19. August 15791). 

$ 22. Numele Popescul în localități. 
„+.“ Ociul de popă este foarte vechi şi cel mai răspîndit şi totodată 
unul dintre cele mai onorofice. Mulţi 'l-ai: îmbrățișat și "l-ai purtat cu 
demnitate și cu - renume.. Na ne vom miră dară, dacă popiea a dat ansă 
la distingerea unor familii de altele prin porecle luate dela, acest înnalt 
oficii, mai ales atuncia cînd membri din vre-o familie îl îmbrățișat prin 
mai multe generațiuni dearîndul, sai se ilustraă în purtarea, lui. . Ase- 
menea vom găsi lucru firesc, dacă. vom întîmpină porecla de Popă, Popi, 
Popescul, Popeşti, Popeni și pintre numele de localităţi. În foastele dom: 
niate naţionale, "Țara Romînească şi Moldova, astădi. regatul Romăniea, 
se află o mulțime de localităţi sub numele propriă de Popa, Popăi, Popăuţ, 
Popeni, Popeasca, Popești, -Popi, eto, Ceea ce ni bate încîtva la ochi în 
distribuirea acestor nume pe județe, este împrejurarea, că mai cu samă în 
județele unde aves familiea Sbiera moșii întinse, se găsese localități cu 
acest nume. Așă în judeţul Botoşani Popăuţii, în jadeţal Dorohoiă. vro 

x au . şese sate cu numele de Popeni, în judeţul Băcăă şi Făleiă cîte unul, în 
judeţul Tutova doatiă; în judeţele Neamţ, Iași, Tutova câte unul sub 
numele de Popeşti; . Popi. în judeţul 'Dutovei. 2) 

- Numele acestor localităţi-nu putem a nu le aduce în oareșeare răport 
cu numele, moșiile și deștindenții lui popa Iuga, Ignat Popeseul. luga s. 
Ignat vistieriul, Dumitra Popovici și Popescul păharnicul și pîrealubul, 
fără însă de a fi în stare, după cunoștința noastră de astădi, a precisă 
mai deaproape acest, răport. 

$ 23. Un Shiera sub Alesandru Lăpuşneanul. 
„„Corupţiunea, şi înstrăinarea ce se strecuraseră în ţară în a doaia 

domnie a lui Petru Rareş şi în domniile fiilor săi, Iliaș și Ştefan, înspăi- 
mîntară pre bărbaţii binelui, ai moralității şi al naționalismului, şi uniră 
între sine ca să stîrpească .aceste moravuri rele şi ucigătoare. Ei căutară 
pintre urmașii marelui Ştefan şi aflară pintre ei pre un Petru, numit mai 
apoi Alesandru Lăpuşneanul, fiindcă erâ făcut cu Nastasiea, o femeie din 
Lăpușnt; decătră Bogdan cel Chior, fiiul lui Ştefan celui Mare 3). Pre 
acest Alesandru Lăpuşneanul îl tădicară boierii Domn. Moldovii prin aju- 
toriul Polonilor, fiindeă acest Alesandru, ca pretendent la domnie, se 
temeă a phtrece în țară din causa omorurilor dese ce se făceaii printre 

1) Wickenhauser, Woronetz, pg. 212. — :) Frungescu D. Dicţionaru topograficu, 
1812, Buc. pg. 379—3174, — s) Bogdan: Vechile cronice moldoveneşti, pg. 218 şi 220.
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boierii mai curăjoși, dar” msi puţin precauți, și de aceea se refugise 
la Poloni. 

Acest Alesandru Lăpuşneanul a domnit în Moldova în doattă rîn- 
duză, odată din Sept, 1552 pînă în Noemvre 1561, și a doaiia oară din 
Noemvre. 1563 pînă în Mart 1568. 

Acest domnitorii inimos, pre care oamenii de bine ai tării îl priviaii 
dintru început ca pre un adevărat mîntuitoriii, ar fi făcut mult bine țării 

sale, dacă toţi boierii "l-ar fi încunjurat cu întenţiuni bune şi "l-ar f 
ajutorat și șervit cu fidelitate. S'aă aflat însă unii din ei, carii ai dat 
mîna cu străinii şi aă uneltit ca să rădice pe tronul ţării pre un avîn- 
turariă străin, pre Iacob Eraclide Despotul, în locul îndigeanului Alesandru 
Lăpuşneanul, Aceste esperiinţi triste at deșteptat în sufletul lui Alesandru 

Lăpuşneanul, în domniea lui a doaiia, calităţile rele ale năintaşilor săi: 
neîncrederea, pripusul, crudimea, vărsarea de sînge, și o apropiere esage- 

vată şi fără precauţiuni îndestulătoare cătră Turci. Aceste porniră necum- 
pătate aii abătut pre mulţi oameni de bine de prin împrejurul lui. 

În şerviciul acestui domnitorii  întălnim iarăş pre un. membru din 
familiea, Sbiera, și anumea ca bărbat de încredere deosebită. Vădînd Ale- 

sandru Lăpuşneanul în domniea sa a doatia, că în domniatul să. esistă, 
mare desordine în spirete, desunire între boieri și mulţi compeţitori la 
tron, a prins a se îngriji de soartea vopilașilor săi: Bogdan- Ştefan, Ionașcu, 

Ilie, Petru şi Constantin, şi făcu, în Iaşi într'a 24. Mart 1565, o scrisoare, 
prin care recomîndă cu însistinţă Sultannlui tmroesc pre fiii săi, ca. să li 
fie purarea binevoitoriă şi să li ajute a'şi păstră tronul strămoșesc, iar! 
dacă, la, cad de nevoie, drumul li-ar fi închis la Poarta Otomană, apoi îi 

recomîndă, cleminţei şi graţiei împăratului Austriei (Germaniei), „regelui 
Poloniciă, regelui Franciei, regelui Angliei și Ducelui Veneţiei ca săi pri- 

mească cu bine, dacă vreunul dintr'înșii sar adăposti la ei, şi «ar cere 
sprijinul lor. Drept adeverire pentru cele cuprinse într'această sorisoare 
de recomîndare se subscrie Alesandru Lăpuşneanul şi doi dinţre cei mai 
distinși boieri ai săi, Sbiera adecă şi Dumitru, 1) 

“Despre acest, illustrissimus primus senatus, dominus Zbiara, supremus 

Curiae Marschalcus“, sai mai pe romîneşte, despre acest Sbiera, mare po- 
stelnic s. cubieulariă, n'am găsit nicio amintire alta în tot decursul dom- 
niilor lui Alesandru Lăpuşneanul nici în cronicele ţării, nici prin puţinele 

urice cunoscute dela acest domnitorii; dar! cine a fost acest; personagiă, 

ce rol a jucat mai departe, cum. se chiemă pe numele de botez şi ce soarte 
a avut, vom vedă în cele următoare. 

2) In guarum rerum supra scriptarum fidem Alexander, Palatinus Moldaviae eiusque 

Ilustrissimi primi Senatus, Dominus Zbiara, supremus Curiae Marschalcus, Dominus 
Dimitro Duz, causa evidentioris testimonii Sigillum principatus nostri Moldaviensis prae- 

sentibus literis appendimus et manu propria Alexander Palatinus substripsimust ; 

Hurmuzaki : Documente: vol 2. p. 1. Nr 495, pg. 532.
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$ 24. Un Sbiera sub Bogdan Lăpuşneanul. 
Trei ani după dvesarea actului de recomîndare 'lin 24. Mart 1565 

mmi Alesandru Lăpuşneanul, după anii nu de moarte firească, ci înve- 
ninat. Lui în domnie Y%-a urmat fiiul săi mai mare, Bogdan (Mart 1568 
pînă April 1912), în etate de 15 ani, sub epitropiea înțelepte sale mame, 
Rucsanda, și de bună samă că și sub a marelui postelnie Sbiera şi a pîr- 
dălabului Dumitru, subserişi în actul de recomîndare. 

Nu ne îndoim că Sbiera trebue să fi fost înnăintat în diregătoriile 
domnești încă sub Alesandru Lăpuşneanul, da” nu ni stai urice la îndă- 
mînă ca să probăm aceasta. Ceea ce ştim însă sigur este, că în April 1569, 
deci la un an de domnie a lui Bogdan Lăpuşneanul, întălnim pre Sbiera 
ca mare vornie, jar întrun uric din Iași 2. April 1569 (7077), prin care 
schimbă Bogdan Lăpușneanul satele sale Scheuleţii și Bogdăneștii cu satul 
Bărleștii, care erâ al episcopiei Romannuiui, figureadă Sbiera nu numai 
cu titlul de mare vornic, dar şi ca cel dintâtii printre boieri. 1) Această 
înnăintare şi figurare în fruntea tuturor boierilor funcţionari, ni probeadă 
evident, că Sbiera eră bărbat de încredere al familiei lui Alesandru Lă- 
pușneanul, cu mare înrîurire la ea şi cn vadă deosebită printre ceialalţi 
boieri, Din alte trei urice ce se găsese în Condica Moldovenească Nr. 1015 
din Avhiva regatului Romăniei 2), veese, că acest Sbiera erâ vornic de 
tara de jos. adecă guvernătorăă, administrătoriă şi judecători, preste 
jumătate din domniatul Moldovei tocmai din ace parte, unde erâ mat 
espus la încălcări decătră puternecii dușmani de pe atunci, decătră Turci 
și Tătari. Şi aceasta ni arată deosebita încredere ce o aveă familieă dom- 
nitoare în el. Tot din aceste urice se vede că acest Sbiera se chiemă Lon 
(lonaşeu, Ioniţă). 

Domniea lui Bogdan Lăpuşneanul s'ar fi consolidat și familiea lui 
Alesandru Lăpuşneanul ar fi rămas timp îndelungat pe tronul Moldovii, 
dacă n'ar fi murit preacurînd înțeleapta Rucsandă (în Noemvre 7078 — 
1569), şi dacă tînărul Domn ar fi ascultat, ca mai înnăinte, de sfaturile 
şi poveţele cumpenite și chipsuite ale consilierilor săi, căci el „eră blînd 
și cucernee şi tuturor arătă direptate; . . și de carte nu eră prost, dice 
analistul Urechie; dar, dir nefericire pentru familie și pentru ţară, aceste 
doaiiă condițiuni nu s'a împlit, şi de aceea nenorocirea şi răsipa "și-a 
arătat furiea cu prisos. 

„După moartea Doamnei Ruesandei“, ni spune mai departe analistul 
Urechie 3), că Bogdan „nu cercă bătrînii la sfat, ci dela eri tineri 
din casă luă sfat şi învățătură; kubis să audă glume şi măscăriă, și jocuri 
copilărești; mai apoi lipi de sine Leşi, de erati şi de sfat și de a batere 
halea cu sulița, risipind averea domnească“. 
    

1) abpa nana 86iepu Aaopnuk; Melchisedec, episcop. Chronica Romanului, p. 1. Pg. 
200. — 2) Hăjdăi B. P. Ion Vodă cel Cumplit, București, 1865, pg. 251, — 3) Cronicele 
Romăniei, de M. Cogălniceanu, ediţ. 2. t. 1. pg. 233. -
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Această uşurătate și nechipsuință îi înstrăinâ inimile multora .şi 
provocâ 0 conspirațiune, care îi grăbi căderea, îi căusâ pribegirea şi 
stîngerea familiei, aducînd totodată asupra ţării o mulţime de nevoi 
și de necadună. Vechii și bunii săi consilieri, ca lonașcu Skiera şi alţii, 

cercară chipuri și mijloace ca să'l scoată din reţelele periculoşilor și şă/l 
împingă spre căi priincăoase şi de glorie, dar' toate fură îndeşert. Bogdan 
eră surd la toate sfaturile bune și înțelepte; zburdalnicii și străinii îl prea 
împresnraseră și încălecaseră ! 

De aceste rătăciri ale brudiului Bogdan se folosiră duşmanii familiei 
lui Alesandru Lăpușneanul şi organisară o răscoală pentru delăturarea 

dela tronul Moldovii a membrilor acestei familii. În fruntea lor se ppse, 
din depărtare, un deştindent nelegitim al lui Ștefăniță vodă (1517—1527), 

cunoscut în istorie sub numele de Ion Armanul şi de Ion cel Cumplit, 
şi isbuti, prin mituiri grase, a înduplică şi pre împăratul 'Tureilor ca să'i 
deie steagul de domnie și o oaste mică de Torei, cu care să meargă dela 

insula Rodos unde petreceă pe atunci, la Moldova spre a'i ocupă tronnl. 

$ 25. loniță Sbiera sub lon cel Cumplit. 
Sosînd Ion cel Cumplit în Moldova prin Mat 15172, fu îmbrăţişat 

cu căldură de aderenţii săi și dus la scaunul domniei, la Iaşi, iar” Bogdan 

cu amicii săi Polonă fugi, în April 1512, în Poloniea, spre a'și căută acoleă 
ajutoriă încontra rivalului săi, lăsînd într'a 15. April 1572 amicului săi 

polon, Martin Dobrovolschi, cetatea Hotinul spre apărare pînăce se va 
întoarce cu ajutoare 1); dai” împrejurările politice de atunci îi făcură cu 
neputinţă întoarcerea, 

Ion cel Cumplit: fi aclamat de ţară ca domn. Spre a se stăbili mai 

cu siguritate pe tron și spre a împiedecă vreo mișcare duşmănoasă încontra 
sa decătră boierii devotați casei lui Alesandru Lăpuşneanul, cînd se va 

întoarce refugitul Bogdan cu ajutoare polonești, Ion cel Cumplit găsi cu 
cale ca să omoară pre toți boierii despre cari presupuneă că %-ar puteă fi 
periculoşi. Printre aceștia numără el şi pre vornicul de ţara de jos, pre 
lonaşcu Sbiera, ca pre unul care eră numit în scrisoarea, de recomîndare a 

lui Alesandru Lăpuşneanul din 24. Mart 1565 ca bărbat de casă şi ere- 
dincăos familiei acestuia. Aceste răporturi întime ale lui Ionaşeu Sbiera 

cu familiea lui Alesandru Lăpuşneanul, măcarcă și el desaprobă apucă- 
turile copilărești ale lui Bogdan și alipirea lui de străinii nepăsători 

de ţară și neam, aă atras asupra sa nevediea și ura multora dintre boieri, 
precum și pripusurile lui Lon celui Cumplit, şi de aceea a şi cădut jărtfă 
chiar pe timpul fugii lui Bogdan. 

lată cum se rosteşte în privinţa aceasta analistul Urechie în ana- 
lele Moldovii; „ară Ion vodă, pre postul mare, aă venit în Îași și at 
şădut în scaun; și arătîndu-se groznic săi ia spaima toţi, nu de alta se 

1) Hăjdăă Arhiva 1. 1. Nr, 93. pg. 76.
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apucă, ei de cazne groznice şi de vărsare de sînge; şi atunceș, în ditia 
de Paști, ai tăiat pre Ionașcu Zbierea, şi multe cazne făceâ, 1) 

Această întîmplare tristă ni-o comenteadă eruditul B. P. Hăjdăti în 
opul săti: Ion vodă cel Cumplit, Bucureşti 1865, pg. 18—19 şi 251--252, 
astfelii: „Pe lîngă stăpînirea Hotinului, celei mai puternece fortărețe a 
țării, și pe lîngă ajutoare polone, “Bogdan, ca toţi principii destronaţi, 
mai numără vro cîțiva partidani între boieri. — Pentru a se feri de duş- 
mani casnici, Ion vodă îi puse pe toţi sub sabie, — Aristocrațiea se 
înfiorâ vădînd în mîna Țiganilor, cari esercitai în Romîniea profesiunea, 
de călăi, pe boierii cei mai de frunte, pe stîlpii nobilimii, mai eu samă pe 
bătrînul Ionașcu Zbierea, mare vornie al ţării de jos şi dintwun neam de 
cele mai antice ale Moldovii. -— Capul săii se rostogoli la picioarele gîdelui 
tocmai în diiia Paştilor. — lon vodă vru să arete că nu poate fi scuteala 
sărbătorii pentru a pedepsi orice amerinţă sicuranţa statului, — Para mai 
întiiu de toate . . Paștile mai pe urmă! ... . Urechie dice numai atita, 
că Ionașen Zbierea fi descăpitat; în diiia Paştilor îndată după încoronarea 
lui Ion vodă. Dar” cine fi acest lonaşcu Zbierea? — cronicariul tace. Din 
documentele lui Bogdan, predecesorul lui Ion vodă, înregistrate în număr 
de trei în Condica (moldovenească) Nr. 1015 din Arhiva statului (Romă- 
niei) ne încredințăm, că acest personagiii ocupase cea mai înnaltă demni- 
tate militară (21) în Moldova, ca mare vornic al ţării de jos. Din docu- 
mentele lui Ion vodă din aceeaș Condică ne îneredințăm, că îndată, după 

- descăpitarea lui Zbierea îi succese în demnitate Dumbravă. Se naşte între- 
barea : din ce causă să fi destituit și suplicat; Lon vodă pe un aristocrat 
atît de puternec? Răspuns, în parte, îl găsim în Forgacit:. „Quibus omni: 
bus: patratis, Ioannes Regulus Turearum exercitum dimisit, nobiliores autem 
praecipue auctoritatis viros, praesertim Bogdano studiosos, more quodam 
gentis, omnes trucidavit“ (= Petrecîndu-se toate acestea (adecă încoronarea 
la Iași), regişorul Ion concediâ, oastea turcească, ar” pre cei mai nobilă, 
mai ales pre bărbaţii cu autoritate, cu deosebire cei aplicaţi lui Bogdan, 
îi trunchiă pre toţi, după oarecare nărav al poporului). Așadară Zbierea 
eră un afidat al destronatului Bogdan, încît Ion vodă, fireşte, nn puteă 
să'i lase în mînă cel mai înnalt post al ţării, pentru care se cereă un om 
devotat noaiiei stăni de lucruri, precum eră, bună oară, Dumbravă. Dar 
destituţiunea nu erâ oare: de ajuns? De ce mai trebuia descăpitavea ? 
Această estremă măsură se esplică prin împrejurarea învasiunii Polonilor 
în Moldova. Cu cîteva mii de oameni, Mieleţehi ar fi cutezat el carea 
trece Nistrul, să nu mai fi avut el alte speranţe? Apoi trecînd Nistrul, 
de ce oare nu merse deadreptul asupra Sucevii, ci se pogorî pe Prut în 
direcţiunea țării de jos, în care vornicise Zbierea ? E vederat că generalul 
polon, neștiind încă nimică de descăpitarea acestui boieri şi de înlocuirea 
luă prin credinciosul Dumbravă, comptă pe promisiuni ce îi le-ar fi dat 

1) Cogălniceanu M. Cronicele Romăniei, ediţ. 2. t. 1. pg, 223—9294.
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fostul mare vornic de a uni armata țării de jos cu oastea de învasiune“ 
(. e..pg. 201—292). 

Și în alt loc (pg. 21) adauge: „Mieleţehi ... . păși la vale pe ţăi- 
mul Prutului pînă în dreptul Ștefăneştilor , . , . Act vornicul Ionaşeu 
Zbierea, să mai fi trăit, eră să unească oastea moldovenească din ţara de 
jos cu: aceă Polonă, și apoi să meargă cu toţii asupra lut lon vodă, — 
Moartea trădătoriului, de carea Mieleţehi se înștiinţâ” prea tărdiă, dărmâ, 

planul duşmanilor: în loc de Zbierea ei găsiră pe Dumbravă.“ 
Cartea -„lon vodă cel Cumplit“ a; Ini Hăjdăii are, ca toate opurile 

sale, mare valoare, dar' ea nui o carte curat istorică, ci foarte tenden- 

țioasă. Ea a fost scrisă sub împresiunea agitărilor şi a luptelor pentru 
împroprietărirea țăranilor din actualul regat al Romăniei. Mulţi dintre 
marii boieri şi proprietari se opuneaă la această reformă. Hăjdăii arătă 
lui Ion Alesandru Cuza, Domn pe-atunci în ţară, şi. consilierilor. lui, cum 
să puroeadă ca să seape de piedici. 1) E | 

Înspirat de apreţuirile eruditului Hăjdăă asupra-lui lon celui Cumplit 
şi a contimporenilor lui, tot înțelegerea cu - Polonii pentru reîntronarea 

lui Bogdan Lăpuşneanul, deci un act de dușmănie sait de rea voinţă cătră 
Ion cel Cumplit, o aduce 'ca motiv. pentru tăiarea capului lui Ionaşea 
Sbiera și meritosul istoriograf A. D. Xenopol în opul săii: Istoriea Ro- 
mînilor din Daciea Trăkană, lași 1891, î. 3. pg. 98, dicînd: „În timpul 
atacului Polonilor, on vodă, aflînd cu vicleșug (!) pe boieriul lonaşeu Sbiera, 
coborîtor din o vechie familie de pe timpui lui Ştefan cel Mare, care luoră 

pentru Bogdan şi partida polonă (!), îi taie. capul chiar în diăa de Paști, 
şi înlocueşte cu Dumbravă, boieri pribegit din Munteniea, în vorniciea 

țării de jos, care boierii îi ajută mult la prinderea armatei polone la 
Hotin. Această pedeapsă făcută într'o di mare, încontra canoanelor ce 
învoiaă tăiarea capului în acea sfîntă di numai pentru acei ce ar fi violat 
morminte, sa ar fi răpit ficioare, eontribue a aruncă și pe Ion hula că 
ar fi eretiet. , 

Încereîndu-se a, netedi și a descăreâ măcar întru cîtva pre Ion Cum- 
plitul de oribilele crime ce le comiteă pentru. susțînerea sa pe tron, învă- 
țatul Xenopol mai dice într'alt loc (|. e. pg. 104): „Mulţi boieri şi călu- 
gări, tot de neam boieresc, vor fi suspinat după îndepărtatul ţîne (Bogdan) 

şi vor fi căntat a unelti feliurite manopere spre a răsturnă pe loan vodă 

și a readuce pe favoritul lor. Chiar dela început, vedem pe loan vodă, 

tăind pe Ionașcu Sbierea pentru prepus că ţineă cu Polonii, Toate celea- 
lalte ecsecuţii vor fi avut acelaş motiv“. 

Motivele însă ce le presupun învățații academiciani și profesori, B.P, 
Hăjdăi şi A. D. Xenopol, că ar fi determinat pre Ion cel Cumplit: la omo- 
rîvea lui Ionașcu Sbiera, nu curăspand cu realitatea lucrurilor, nu sînt 
cele adevărate. 

« 

1) Conf. Melchisedec: Cnronica Romanului, t. 1. pg. 204 209,
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Înnăinte de toate, Ionașcu Sbiera nu ocupă, precum crede eruditul 
B.P. Hăjdat, „cea mai înnaltă demnitate militară în Moldova“, fiindcă 
vorniciea țării de jos, deși urmă îndată după logofeţiea cea mare, nu eră 
o demnitate „militară“, ci curat administrativă şi judecătorească. Lată 
cum definește analistul Urechie 1) cereul de competinţă al acestei înnalte 
demnități: „Vornicul mare în ţara de gios (este) giudecătortă tuturor 
din ţară, și globnic (= pedepsitoriii) de morți de om, şi de șugu- 
bini (= concubinagii, adulteriă şi furt) ce se fac la partea lui, și vornic 
Bărladului“; iar” Dumitru Cantemir dice *) în privinţa aceasta așâ: 
„Vornicul de ţara de gios, procuratorul (= administrătoriul) Moldovii înfe- 
rioare, espedieaqă la curtea principilor toate afacerile acestei provinţ, 
stă în fruntea tuturor judecătoriilor din această regiune, ascultă certele, 
le judecă, poate pedepsi, chiar fără ştirea principelui, pre cei vinovaţi de 
crime capitale, pre furi, pre ucigătorii de oameni, pre sacrilegi (cei ce se 
ating de cele sînte), și pre alţi făcători de rele de feliul acesta; şi ca, 
sămn al puterii sale poartă băț aurit. Odinioară, cînd Basarabiea eră încă 
parte a Moldovii, erâ pusă sub stăpînirea lui Chiliea, ia” dupăce s'a luat 
această, cetate dela Moldoveni, 'i se dete prefectura Bărladului, unde are 
ca locoţiitoriă cîte doi vornici mici, fiindcă chiemarea oficiului și trebuin- 
țile provinții cer ca el să petreacă totdeauna la curte. 

Însăroinare militară, pe lîngă calitatea lor de judecători, aveati 
numai pîrcălabii cetăților, iar' adevăratul ministru de răsboiă, cum am dice 
astădi, eră „hatmanul, pîrcălab și portarii de Suceava şi ispravnic pre 
toate oștile ţării“, precum dice analistul Urechie (1. c.). Prin acesta se 
convocati boierii cu oamenii lor şi gloatele la r&sboiii, cînd cereă trebuinţa, 
ia” nu prin „vornicul ţării de jos“. 

Mai departe se știe că Ion cel Cumplit fă, în taină şi pe ascunse, 
destinat ca Domn în Moldova prin Lanuarii 1572 ; că abiă pe la începutul 
lui Faur a plecat spre Moldova, şi că tocmai prin Mart a ajuns acoleă, 
cînd a bătut pre Bogdan și "l-a fugărit cu ai săi în Poloniea, 3) 

Ion cel Cumplit, ni spune analistul Urechie (|. e. ep. XXVII, pg. 
223) că „pre postul mare ai venit în Iași și a șădut în scaun“ și că 
a început a înspăimîntă lumea prin „cazne groznice“ şi prin „vărsătă de 
sînge“, și că în diia de Paşti a tăiat capul lui Ionaşeu Sbiera. Diia de 
Paști însă a picat în anul 1572 pe 6. April. Deci omorul s'a făcut în grabă 
şi îndată după sosirea Iui Ion celui Cumplit în ţară. Prin urmare, Ionașcu 
Sbiera n'a putut dispune de timpul necesar spre a unelti încontra noului 
Domn şi a se înţelege cu Polonii pentru readucerea fugitului Bogdan Lă- 
puşneanul, chiar dacă ar fi voit să facă el una ca aceasta. Ba încă mai 
mult! Analistul Urechie ni spune apriat, că Bogdan Lăpușneanul, după 

1) Cogălniceanu M. Cronicele Romăniei, ediţ. 2. î. 1. pg. 138. — - 3) Descriptio 
Moldaviae, pars II. cp. VI. — *) Hurmuzaki Documente II. 1. Nr, 593; Nr. 595 - 596, 
Nr. 599—602, pg. 613—622.
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iioartea mîni-sale, nici nu mai „cercă bătrînit la sfat, ci dela cet tineri 
luă sfat şi învățătură“ şi „Deşii, îlerai și de sfat“. Această emancipare 
copilărească de sfaturile bătrînilor a lui Bogdan și această aruncare a lui 
în braţele străinilor eschid orice amestec a. lui lonașcu Sbiera în politica 
greșită şi în planurile nechipsuite ale fostului săi amic și Domn. Deci și 
de vreo trădare, saii de vreun vicleșug cătră Ion cel Cumplit, încă nu 
poate fi vorba, precum pretind învățații Hăjaăă și Xenopol. 

Pe lîngă aceasta, între acest omor şi între pornirea Polonilor spre 
Moldova sub conducerea palatinului Podoliei Mieleţehi pe la începutul lui 
Mai :) trecu atîta timp, încît prea uşor puteai fi înștiințaţi Polonii 
despre omorîrea lui Ionașcu şi împiedecă, dacă erâ, vreo conţelegere, venirea 
lor pripită. Această întoarcere grabnică a lui Bogdan cu Polonii săi încă 
probeadă că el a lucrat după capul săă și după poveţele amicilor săi po- 
loni, iar nu în conţelegere cu Ionașcu Sbiera, saă cu alți boieri păminteni. 

Dar dacă n'ati fost la mijloc nici vieleşug, nici trădare din partea 
lui Ionașcu Sbiera, de ce oare i-a tăiat capul Lon Cumplitul ? 

Răspunsul la această întrebare ni'l dă, pe de-v parte, contimporeanul 
istoriograf Francise Forgacăii (1510—1575) în opul săi: Reram hungari- 
earum sui temporis commentarii libri XXII. pg. 1540—1572 2), unde dice 
că Ion cel Cumplit a ucis pre boierii cu autoritate, da” mai ales pre 
cei aplicaţi lui Bogdan (Bogdano studiosos), iar nu pre trădătorii săi; pe 
de altă parte, analistul Urechie ni spune apriiat că de aceea se arătă Ion cel 
Cumplit groznic ea „săi ia spaima toți“, Aşadară, și unul și altul nu ni 
vorbese de vreun act de viclenie, saă de înnaltă trădare din partea celor 
chinuiţă şi omorîţi de cătră Ion cel Cumplit, ci numai de crudimea, acestuia, 
şi de o precauţiune esagerată încontra acelora carii, la cad dat, puteai 
să'i devină periculoși din causa amiciei lor cu familiea lui Alesandru 
Lăpuşneanul. 

Acest lonașeu Sbiera este acela pre care tradiţiunea familiară ($ 5. 
pg. 8) ni'l presîntă ca beizădeă și apărătoriă al poporului de asuprele. 

$ 26. Urmările omorîrii lui loniţă Sbiera. 
Se stăbilise datina că domnitorii Moldovii pedepsiaii adeseori pre 

boieri cu confiscarea moșiilor lor pe sama domniei, mai ales pre aceia carii 
fugiaii din ţară, sai pre cară îi omori Domnul din vreun motiv oareca- 
vele, precum s'a întîmplat și cu vistiieriul Sima omorît în 1523, ($ 19.) 

Această soarte samăni, să o fi avut și Ioniţă Sbiera cel omorît de 
Ion cel Cumplit. Aceasta pare a resultă dinti'un urie din Iași 15. Mart 
1624, prin care întărește Radu Mihnea (1615—1616 și 1623—1626) fia- 
ților diaci, Giorgiă și Iuraşeu Bașotă, satele Tătărenii şi Sbierenii. Despre 
    

1) Hurmuzaki : Documente II, 1. nr. 609, pg. 693. — 2) In Monumenta Hungariae 
histori ca, ediţ. Maier t. 16.
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Aceste sate se dice în urie că frăţii Başota aveati asupra lor. dresuri de 
danie și de cumpărătură dela Ștefăniță - Tomșa - (1611-—1615); că îmbele 
sate se află în țînutul Hîrlăului, dar” că 'Pătărenii de pe părăul Miletin 
ascultai de ocolul Şipotulni, iar Sbierenii de pe părăul Cârjoaiea de oco- 
lul tîrgului Hîrlăă, și că amîndoaiiă fuseseră sate domnești. 1) 

Cînd și cum ati devenit; satele acestea domnești, nu am aflat, Este 
însă foarte probabil că, dacă nu. îmbele sate, apoi măcar unul din ele şi 
anumea satul Sbierenii sa făcut domnese prin” vreo -confiseare, “poate că 
tocmai dela omorîtul Ionașcu Sbiera. Cu confiscarea moșiilor marelui vornie 
Ioniţă Sbiera samănă a stă în legătură și uricul domnesc“ din 1573, 
despre “cuprinsul căruia am vorbit mai sus. ($:17, pg. 46.) 

„$ 27.:Un- Sbiera sub Petru Șchiopul. 
După doi ani și trei luni de domnie agitată şi nesigură îşi află Ion; 

cel Cumplit un sfirșit tragie, dupăce se dete într'o: bătălie în mînile 'Tur- 
cilor (14. Juniii 1574). Lui îi: urmă în domnie Petru Șchiopul, care fusese 
Domn și în Țara Romînească. (1559-1567). EI eră, fiul lui Mircea Ciobanul 
(1546 —1554 şi 1558—1559) şi al Chiăjnei, al unei fiice a lui Petru Rareş, 
eră așădâră nepot al lui Alesandru Lăpuşneanul, după soțiea. acestuia 
Rucsanda, carâ'și ea eră fiica lui Petru Rareș. Nimic mai firesc dară, 
dacă Petru Şchiopul, ajungînd Domn în Moldova, a căutat să se încunjure 
cu bărbați dintre amicii casei lui Petru Rareș și Alesandru Lăpuşneanul. 

- Între aceştia, se numără, precum am vădut, și familiea Sbiera. Petru 
Şehiopul făcu apel la ea îndată după urearea sa pe tron (Juniă 1574 — 
Janiă 1579 şi 19582—1591). IDespre aceasta ne încredinţăm din doaiiă' urice 
dintre! puţinele ce le cunoaștem dela Petru Şchiopul. Unul este din Iaşi 
30. Mart 1575 (1083), iar” celalalt din Iași 16. Juliă 1575 (1083),2) Prin 
cel dintîtă întărește Petru Șchiopul mănăstirii Putnei proprietatea asupra 
satului Cucinrul-Mare, dărnit ei ds mătușă-sa Ruosanda, soțiea lui Bogdan 
celui Chior,: nu de Rucsanda, soțiea. lui Alesandru Lăpuşneanul, carea 
încă îi eră mătușă, dar' mai aproape; Xa” prin al doile întărește Petru 
Șchiopul mănăstirii Voroneţului proprietatea asupra -satelor Drăgoiești, 
Iucăcești și Botești, dăruite mănăstirii de copilă lui Drăgoiă, 

"7 În îmbele aceste, urice, figureudă ca al doile între marturii. bokeri un 
Sbiera fără de titlul vreunei funcțiuni domneşti. În ce legătură familiară 
a stat acesta ou Ioniţă Sbiera cel omorît de Ion cel Cumpliţ, n'am putut 
află, Asemenea n'am mai dat de numele Sbiera, .nici prin anale, nici prin 
uricele ce le mai cunoaștem din întîta şi din a doaiia domnie a lui Petuu 
Șchiopul. Se vede că de act înnăinte familiea Sbiera s'a retras din luptele 
politice şi s'a ferit de faneţiuri domnești, poate de aceea, că pe timpurile 

  

1) Popescul Dr. Or. Cîteva documente, Nr. XXI, pg. 52. — ?j apa nana 3Ginpă ; 
Popescu Dr.. Or. Cîteva documente Nr. XX, pg. 47; — W ickenhauser: Geschichte der 
Kiuster Woronez und Putna, pg. 110 și 195,
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acesțea se stîrigeall urmașii „Muşăteștilor şi în.special,. at ncîntrecutului 
Donin Ştefan . celui Mare,. şi câță. se mai găstaă, erati - degeneraţi, fară de 
avîntură mai înnalte și fără spiret. de inițiativă, 

Tronul Moldovii, în urma stîngerii familiei. Musăiteştilor, carii îl 
susţînuseră şi îl ilustraseră în decurs de doattă secole, deveni acuma mărul 
de. ceartă între familiile boierești mai ambiţioase, cari se. împărechiară 
pentru ocuparea lui, iar pentru străină. un -punet de. atraoțiune şi. de 
compețire! | o 

Sub astfeliă de împrejurări triste. ; şi critice, în urma cumpliteă ne: 
morociri din anul 1572, familiea Sbiera, nu se sîmţiă destul de puternecă, 
ca să se poată amestecă, în dirigenţa statului, ca mai înnăinte, cu. oare: 
care succes, fie din causă că nu se bucură. de simpatii întinse printe 
familiile boierești cu cari conluerase pînă acuma,.-fie de aceea că se în- 
spăimîntase prin tăiarea capului unuia din fruntașii săi, sai fiindcă, slăbise în 
urma confiscării unora din moșiile ce le aveă. Desţul că din anul 1575, 
prin un secol întreg, n'am mai găsit figurând numele Sbiera, prin uricele 
și analele cunoscute! | . 

$ 28. Numele Sbiera într'o scriere literară. 
: La trei ani după apărerea cărții: „Oamenii mari ai Romîniei: Ion 

vodă cel Cumplit“, eruditul și harnicul B. P. Hăjdăi a mak publicat încă 
o' scriere întitulată;: „Răsvan și Vidra, Poemă dramatică! în cinci cînturi 
Ediţiunea a treia. București, 1869. 

Această scriere ni se presîntă ca a treia. în şirul: „Oamenilor. „mari : 
ai Romîniei“ ; cea. dintîii eră „Luca Stroiciă, părintele filologiei latino- 
române, Bucureşti, 1864. . E 

Întuaceastă scriere, de asemenea nu fără, de tendinţă, ilustrul B p: 
Hăjdăt glorifică pre un bărbat-de origine joasă, dar” care, prin talentele. 
şi energiea sa, s'a avîntat pînă la cele mai înnalte. trepte . soţiale, căci 
ajunsese a fi pus chiar Domn în Moldova, în anul 1995. Acest :bărbat se 
numiă Rășvan și se trăgeă dintu'un Tigan: și o Romîncă. EL întrase de 
tînăr în armata polonă, se destinse în niște bătălii eu Moscalii, fi înnăintat 
de Ştefan Bători în yurade înnalte ostășeşti, se întoarse în Moldova în 
domniea lui. Aron cel Cumplit (1591—1595), primi dela -acesta şervieii 
militărești și fi trimes chiar ca sol. la Sigismund, regele Poloniei, dar îl 
trădă, mai pe urmă, şi cercâ, cu ajutoriul principelui Transilvaniei Sigis- 
mund Batori, a se urcă el'pe tronul. Moldovii 'ca candidat încontra 
boieriului leremie Movilă, sprijinit de. Poloni. Răsvan fi prins şi omorât 
în Decemvre 1595.1) e i, 

Întwaceastă „poemă: dramatică * și: istorică întroduce B. P. Hăjdăti 

1 Heidenstein, Rerum! Polonicarum libri XII p— Bălcescu, Mihai Viteazul în 
Revista Romînă, București 1861, pg. 475; —— Miron Costin în Cronicele Romăniei, edate 

de M. Cogălniceanu, t. I, pg. 249—252; — Xenopol; Istoriea Romînilor, î. 3. pg. 194,
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printre persoanele principiale din acţiune și pre un „Sbierea, boteriă bătrân.« 
Întroducerea acestui Sbiera în „poema sa dramatică“ trebue să o fi făcut 
Hăjdăii pe temeiul unor urice sa scrisori pre cari le cunoşteă ca director 
al Arhivei regatului Romăniei, da cari n'aii ajuns încă a fi cunoscute 
publivului romîn. 

În scrierea „Ion vodă cel Cumplit“ dă B. P. Hăjdlăii de înţeles dom- 
nitoriului de atunci, Ion Alesandru Cuza, cum el uşor ar întroduce în 
stat reformele sale poporeniste sai democratice, dacă ar căută să se spri- 
jinească pe „țărănime“, cu ajutorul căriia ar ţine în fiîi pre „boierii 
oponenți.“ În scrierea Răsvan și Vidra însă urmăriă autoriul alte doaiiă 
scopuri: unul de a pune în vederea tinerimii romîne, cum fiecare din ea, 
fără respect la origine, ci numai prin talent, energie și lucru neîncetat, 

s'ar put urcă sus pe treptele soţiale; iar” altul de a aruncă un despreţ 
asupra celor cu origini alese, da” leneşi, fățarnică și zgîreiţi. 

"Ca tip de boierii vechii și ruginit își alese Hăjdăă pre un Sbiera. 

Cum de tocmai pre el şi nu pre altul din familiile contimporene, nu ni-o 
îndică B. P. Hăjdăă în scrierile sale. Poate că numai aşă din întîmplare! 
Atita știi, că, întălnindu-mă eu autoriul dupăceii citiseii cartea, luati 

vorba cu el despre ea și'i amintiiii și despre această împrejurare. Drept 
răspuns prinse a rîde și a'mă măguli dicînd, că acesta un „tip literar: 
și nu mă priveşte nici pre miue, nică pre numele familiei. 

" Întmaceastă scriere Sbiera este caracterisat ca boteriii foante avut, 

tare evlavios, lacom de bani, zoîreit din cale afară și gata de a vede cusu- 
rari la alții, dar fricos şi umil la nevoie. 

Rolul acestui boierăă literar este următoriul: Un Sbiera, cu moșii 
lîngă Prut, ajunge a fi al doile cămăraș la curtea domnească din Iaşi, în- 
nemurit fiind cu marele logofăt. Mergînd pe drum, trece pe lîngă un 

cerșitoriii, care îi cere bani pentru sine și copii. EI se supără, dice că 
mare bani şi'l cîrteşte că de ce face copii, dacă nu'i poate hrănf. Du- 
eîndu-se mai departe pierde o pungă plină de galbeni. Un Tigan, Răsvan, 
care mergeă înapoia lui, găseşte punga şi'l strigă ca să "i o deie, dar” Sbiera, 
credînd că și Țiganul îi cere bani, răspunde năcăjit că n'are. Atunci 
Răsvan își însușește punga, ca un lueru al nimăruia, și dă cerşitoriului 

un galbăn. Întoreîndu-se Sbiera, întîlnește pre Răsvan rîdînd cu mai mulţi 
de niște viersură bătjocuritoare, şi pre un vătav, Başotă ; certîndu'i pentru 
aceasta, zărește la Răsvan spîndurînda'i din bursunariii baierele pungii 

sale, “i-o smulge cu grăbire, îl acusă înnăintea vătavului pentru galbănul 

ce lipsi, Neputîndu'l restitui, Răsvan este osîndit a fi rob lui Sbiera. (Actul I). 
Apoi seapă, se face căpitan de hoţi. Sbiera este găbuit de aceşti hoţi şi adus 

înnăintea lui Răsvan cu o mulţime de bani. Cînd vede pre Răsvan, Sbiera 

cade jos de frică și se tînguește pentru banii prădați. Poţi își bat joc de 
el şi cer să fie ucis. Răsvan, mărinimos, îi dă drumul teafăr, dar” făr de 

bani. (LI). Răsvan devine ostaș polon și este în tabără la o bătălie încontra
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Moscalilor. Sbiera fusese robit de Tătari dela moşiea sa de lîngă Prut,: 
şi pentrucă nu li dedese bani de răscumpărare, fi vîndut la Moscali. 
Dela aceştia, fii răpit de ostașii poloni și adus înnăintea căpitanului Răsvan, 
care şi acuma se arată generos cu el şi“i dă drumul. Dar Sbiera nu uită 
ai aduce aminte de restituirea banilor prădaţi. (III). Înnăinte de plecare 
din tabără, Sbiera se mai întălneşte cu Răsvan, îi aduce aminte că tatăl 
soţiei sale, Vidrei, a murit şi %-a lăsat mai multe moșii, și ori de nu 
voiește să le vîndă, căci el %-ar găsit cumpărători. Vidra consîmţeste la 
aceasta, îndemnînd pre Răsvan spre măriri și traiti orășănese, Răsvan se 
opune, dar' Sbiera, secundeadă pre Vidra. Răsvan îi spune să vină maă 
tărdîă pentru răspuns definitiv. În absînța lui Sbiera, Vidra înduplică pre 
Răsvan la aspiraţiuni de domnie, Răsvan îi promite, dar” se tînguește de 
rana ce o căpătase în bătălie. Atunci apare din not Sbiera și spune că 
el va aduce în grabă un medie iscusât şi iefţin, pre .. . o descîntătoare! 
(IV). Răsvan ajunge Domn. Sbiera apare înnăintea lui cu o lădiţă cu bani, 
rugîndu'l pentru scut, fiindeă poporul pradă. Dar' Răsvan este trădat și 
dat în mînile duşmanilor săi. Vădind Sbiera aceasta, cade de frică mort 
jos; apoi moare şi Răsvan înjunghiat, cădînd pe cadavrul lui Sbiera (V). 

Toată întîmplarea aceasta, viersificată dramatic de ilustrul B, P, 
Hăjdăă, s'a petrecut între 1580 și 1995, din care causă am și înregistrat'o 
aice ca o curiositate. 

$ 29. Petrașcu Sbiera sub Antonii Ruset. 
Secolul al 17-le este cel mai lipsieios în ştiri despre familiea Sbiera. 

Pînă acum n'am dat de nici un uric cu dată sigură, carele să ni spună, 
oride membri din ea aă ocupat sati nu, şi ce felii de funcțiuni în dom- 
niatul Moldovii, şi oride s'ati distins sat nu prin vreo activitate alta 
decît prin cultivarea moșiilor ce le aveati? Numai un sîngur uric am 
găsît, dar” și acesta, fără, loc şi fără dată, carele ni vorbeşte despre un 
Petrașcu Sbiera ca pîrcălab de Neamţ, Se iscase adecă o ceartă între 
călugării din Secul și rădeșii din Băloşeşti de lîngă oraşul Piatra din 
județul Neamţ, plasa de mijloc, pentru o bucată de loc din satul vecin, 
Ruşciorul. Domnitoriul puse la cale lucrul așă, ca acela din certanți să 
căștige, care va găsi „doisprădece oameni buni bătrîni să giure precum 
li-aii fost uricul.“ Cu îndeplinirea acestei decisiuni domneşti fură însărcinaţi 
Gligoraşeu Cărlig, vornie de poartă, și Constantin Arapul, fost pîrcălab. 
În răportul lor scris vătră domnitori, ei spun că rădeșii din Băloşeşti 
n'aii putut pune jurători pînă în patra dile; că de aceea ci ati fost ne- 
cesitaţă să strîngă „oameni buni bătrîni, megieși de prin pregiur“, şi "i-ati 
întrebat, „cum știă ei de rîndul acelui loc, şi cine cum at țînut*, şi că 
aceştia aă mărturisit, cumcă acei bucată de loc, eu hotarul Roşciorilor, 
aii ţînut'o călugări: din Secul „64 de ani și de nime n'at avat nicto 
gălceavă pînă la Dumitrașcu vodă, iar' în dilele lui Dumitraşcu vodă a 

> m
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început pîră rădeșii din Băloşești:, dar ati pierdut procesul din causa 

lipsei de jurători pentru ei. Așă și acuma n'aă adus jurători şi de aceea 
ei aii dat locul acela, din noii hotărnieit, călugărilor din Secul spre 

stăpînire. Într'acest răport spun hotarnicii că la hotărnicire „prilejitu-s'at 
și Andriaș Bantăș şi Pătrascu Zbiearea, pîrcălabii de Neamţu:. 1) 

Această noattă hotărnicire, precum resultă din ţînoarea răportului, 
s'a făcut îndată după încetarea domniei lui Dumitrașcu vodă. Spre a de- 

termină în mod apropiativ data acestui report, trebue să ştim cine a fost 
acest Dumitrașcu vodă, şi cînd a domnit el? 

Domnitori în Moldova cu numele de Dumitru ati fost numai doi și 

anumea : Dumitrașcu Cantacuzinul. în doată rînduri, odată din 1673—16175 

şi a doita oară din 1684—1685; și apoi Dumitru Cantemir, iar' de doaiă 
ori, o dată în 1693 trei săptămîni, şi a doatia oară din Noemvre 1710 
pînă în Juliă 1711. 

În răportul de faţă numai de Dumitraşcu Cantacuzinul poate fi vorba 
și anumea, de întîia lui domnie, căci altfeliti hotarnicii de bună samă nu 
sar fi esprimat precum ati făcut, ci ar fi precisat mai de aproape pre 
domnitori, dacă ar fi avut în vedere pre doi cu acest nume, sati mai 
multe domnii ale aceluia. Nefăcînd însă aceasta, trebue să admitem, că 
hotarnicii ai avut în vedere numai pre Dumitraşcu Cantacuzinul, și 

anumea numai pre întîia lui domnie, fiindeă o a doaăa încă nu se întîmplase 

pînăcînd își scriseseră răportul. Deci această noaăă hotărnicie trebue să se 
fi întîmplat între anul 1675 și 1684, prin urmare, saii în domniea lui 

Antonii Ruset (1675—1678), sati în a lui Giorgiii Duca, cea de a treia 
oară, (Decemvre 1618 pînă Jecemvre 1683), sai în a doata a lui Ştefan 
Petriceicu. (Decemvre 1683 pînă Februariă 1684). Dintre aceste trei domnii, 

mai probabil este că răportul s'a scris în domniea lui Antoni Ruset, 
între Decemvre 1675 şi Noemvre 1678, fiindcă rădeşii din Băloşești, negă- 
sînd dreptate sub Dumitraşcu Cantacuzinul, nat așteptat alta decât că- 
derea lui, ca să'și cerce norocul la alt Domn. Este însă cu putinţă ca 
această delimitare să se fi făcut şi sub domniea a treia a lui Giorgii Duca 
între Dec, 1618 şi Dec. 1683, fiindcă un uric dela Giorgiii Duca, iarăş de 
delimitare, din Iaşi 26. Opt. 1681 (7190), ni vorbește'tot despre „Grigorie 
Cărlig ce ati fost vornie de poartă“'2), ca, însărcinat cu o delimitare în alt 
procâs. Împrejurarea, însă că Grigorie Cărlig figureadă aice cu titlul nu 
de actual, ci de „fost vornie de poartă'i, ne întărește mai mult în soco- 
tința, că delimitarea, de mai înnăinte s'a făcut în domniea lui Antoniti Ruset. 

Din aceste considerări urmeadă mai departe că și Petrașcu Sbiera 
tot pe timpul acesta, între 1675 și 1678, a fost pîrcălab în Neamţ împre- 
ună cu Andriaș Bantăş. 

1) Hăjdăii: Arhiva I. 1. Nr, 49, pg. 48. — 2) Melchisedec, epise. Chronica Roma: 
nului p. 1. pg 307.
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$ 30. Varlan Sbiera și frate-săii sub Giorgiii Duca cel Bătrîn. 
Giorgiii Duca erâ Romîn macedonean din satul Policeni; vent de 

tînăr în domniatele romînești din stînga Dunării, mai întîtă cu un neguţă.- 
tori, ca băiat de prăvălie, în București 1), şi apoi treci în Moldova, unde 
fi erescut la curtea domnească a lui Vasiliti Lupul (1634-1653), mai pe 
urmă fă boierit şi ajunse a fi mare vistiteriii sub Dabija (Dec. 1661 pînă 
Sept. 1665)2). Eră îndestrat cu mari talente, cu înclinări neguțăioreştă, 
da” și cu ambiţiuni politice departe ţintitoare. EL ajunse a fi Domn de trei 
oră în Moldova (Dee. 1665 pînă 2. Mai. 1666; 1669 pînă Aug. 1672; Decem. 
1618 pînă Dec. 1683), şi odată în Ţara Romînească (1674 pînă Dec 16178), 

Cînd eră cu a treia domnie în Moldova, isbuti, prin Juniă 1680, a 
căștigă cu bani dela 'Turci domniea asupra Uerăinei. 3) De ac înnăinte 
prinse a trăi ca regii şi împărații, Venituri însă ave prea puţine în pro- 
porţiune cu spesele ce le făces. Puse dară contribuţiuni grele şi asupri- 
toare pînă şi pe buierii mari și chiar pe jupînesele vădane, şi le scoteă 
cu chinuri și închisori. În toată ţara nu se audiati decît ţîpete, vaiete şi 
blăstămuri printre locuitori. Spaimă și cu tremur cuprinseseră pre toți. 
Mulţi oameni își părăsiaii casele și moșiile, se ascundeaii prin munţi şi 
codri, sai fugiati prin ţări străine, numai ca să scape cu dile de boala 
ce'i diceă „Supărul“ lui Duca vodă. 4) 

Printre boierii carii “i-ati părăsit casele, moșiile şi ţara de groaza, 
chinurilor ce îi aşteptă, dacă nu vor fi în stare să îndestulede pre strîn- 

„ătorii de birui, carii luati şi însatit decât se obligaseră oamenii să plă- 
tească, eraii marele spătariă Tudosii Dubăi, marele stolnic Gavril Neniul, 
marele medelniceriii Ilie Moţoc, marele armaș Ilie Drăguțescu, al doile 
logofăt Niculaii Murguleţ. Acestora li urmară apoi în Țara Leşască fostul 
mare medelniceriă Savin Smuncilă și frate-săti postelnicul Ghiorghiţă, 
logotătul Varlan Sbiera şi un fuate al săă, al căruia nume de 
boted însă nu ni'l arată, cronicele, și încă mulţi alţii. 5) A 

În Țara Leșască petreceă şi refugitul Domn Ștefan-Petriceicu. Ca 
acesta organisară boierii refugiţi o răsecală asupra lui Giorgiii Duca. 
Cînd audiră că Giorgiii Duca sa dus în April 1683, din poronea Tureilor 
Ja Vieana, și că Turcii sînt învinși, credură sosît timpul pentru detro- 
narea, lui Giorgiii Duca, și se porniră en toţii spre Moldova, luînd și aju- 
torii dela ueși. Dela lași a trimes Ștefan Petriceicu oaste sprintenă 
de Moldoveni, Leşi și Căzaci, să prindă pre Duca, care sosîse la Domneștii 
din plasa Răcăciuni în judeţul Putna. Oastea de Moldoveni eră coman- 
dată de marele armaș Varlan Sbiera, de Vasile Bainschi, de fostul 

1) Del Chiare, Istoria delle revol, pg. 129. — 2) Cogălniceanul: Cronicele Romă- 
piei, t. 2. pg. 5 şi 199. — 5) Hurmuzaki Documente vol. V. p, 2. Nr. 242, pg. 165, — 
Cogălniceanu Cron. Rom . 2. pg. 18; 20—21. — 4) Cogălniceanul M. Cronicele Rom, 
4. 2. pg. 18—19, 21 —24, 216, t..8. pg. 19—20 şi 105. — 5) Cogălniceanu M. Cronicele 
Romăniei t. 2 pg. 23,
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al doile jitniceriă Ilie Pleșca și de vornicul Nechiţele:) —; Giorgii Duca fă 
prins în 25. Jec. 1683 și trimes la Leina. Ca căderea lui Giorgiăi Duca 
din domnie, se desfăcu și Ucrăina de Moldova. Dară și Ştefan Petriceicu 
nu rămase în Moldova Domn, decît pînă în Mart 1684 cînd se retrase şei 
în Țara Leșască de dinnăintea lui Dumitrașcu Cantacuzinul, trimes ca, 
Domn îi Moldova; boierii însă, carii veniseră cu Ştefan Petriceicu, răma- 
seră. în ţară, 

Ce soarte mai departe a avut acest Varlan Sbiera, mai întâi logofăt 
şi apoi mare armaș, n'am putut află pînă acum. Asemenea nu ştim nică 
în ce legătură familiară a stat el cu pîrcălabul Petrașcu Sbiera, şi ori de nu 
cumvă acest, Petrașcu "i-a fost chiar frate. Un ficior de al acestora trebue 
să fi fost persoana, despre care vine să vorbim. 

$ 3. Constantin Sbiera sub Mihali Racoviţă. 
În secolul al 18-le întălnim prin scripte mai multe persoane din 

familiea Sbiera. Cea, dintii este un Constantin Sbiera. Acesta a ocupat 
cel puțin doaiiă funcțiuni domnești; mai întîiă ajunsese a fi „mare şătrariă“:, 
adecă, îngrijîtoriii de „corturi domnești şi în oști şi în alte căi, şi purtă- 
torii de grijă tunurilor“ 2), şi apoi „vornie de Cîmpul-lungi î). Aceasta, 
resultă din doată urice dela Mihai Racoviţă, unul din 26 April 1718 
(7226) şi altul din Iași 13. April 1719 (7227). Prin uricul din urmă însăr- 
cineadă Mihai Racoviţă, într'o ceartă dintre mănăstirea Moldoviţii și 
Cîmpullungeni pentru împresurare din hotarul mănăstirii, pre Calistru, 
episcopul de Rădăuţi şi pre „boierii ... dumealui Constantin Zbiera biv 
vel (= fost mare) șătrarităi şi pre Vasilie Ciudin biv (= fost) postelnie, 
vornicii de Cîmpul-lung, ca să meargă acolo să iea sama acelui hotar“, 
şi apoi întărește hotărniciea, făcută de ei.) 

Acest Constantin Sbiera, trebue să, fi fost acela despre care ni spune 
tradiţiunea familiară că a petrecut la Cîmpul-lung cu trebi domnești, şi 
că s'ar fi încuserit cu 'Țibul, proprietariul de atunci al satului 'Pibenii, 
făcînd cunoștință cu el şi cu familiea lui în călătoriile sale particulare la țară 
($ 7 pg. 11 şi $3 pg. 1). Cum se chiemă fiiul lui Constantin Sbiera care se însu- 
vase cu fata lui Ţîbul, vom ved6 mai la vale. Astădi satul 'Țibenii este 
comună ungurească sub numele de „„Istensegiciăti, și de 'Țibeni la Romîni, 

$ 32. lon Sbiera din Pîrlişeni. 
Încă de prin anul 1738, dacă nu chiar de mat înnăinte, se iscase 

între călugării din mănăstirea Solea și locuitorii din Calafindești o ceartă 
1) Cogălniceanu M. Cron. Rom. t. 2. pg. 30. — 2) Urechie, în Cronicele Moldovii 

de Cogălniceanu ediţ. 2. . 1. pg. 138. — Cantemir D. Descriptio Moldaviae p. 2. cp. 6. 
— Miron Costin: Opere, de V. A. Urechie, ţ. 2. pg. 135—139. — 3) Conf, Cantemir, 
Descriptio Moldaviae, p. 2. cp. 16, 134. — 2) Actal original romînese se află la direcţiu- 
nea bunurilor fondului religionar din Cernăuţ, la actele mănăstirii Moldoviţii, Fasciculul 
60 lit, D. și o copie la mine, Dr. I G. Sbiera; — Wickenhauser: Urkunden des KI. 
Moldaviza, pg. 115. și 116.
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de hotar între posesiunile acestora și teritoriul satelor mănăstirești: Crăi- 
niceștii, Pîrlişenii și Ivancicăuţii. Din procesul acesta cunoaștem doată 
hotărniciri sati delimitări, una de sub Constantin Maurocordat din a doatia 
domnie (1741—1743), și anumea din 7. Juliă 1742 (7250), și alta din anul 
1166: de sub întîiea domnie a renumitului Grigoriă Alesandru Ghica 
(Pebr. 1164 pînă 1161).1) În îmbele aceste delimitări întălnim printre 
marturii luaţi din satul Pîvlișeni doaăă persoane foarte înteresante pentru 
noi, pre un Vasile 'Țîbul şi pre un Ion Sbiera. În delimitarea din anul 

1766 sînt amîndoi calificaţi ca bătrîni, moșnegi, dar” nu ni se spune anu- 

mea, ce posiţiune soţială aveai ei, ci se dice pur şi sîmplu numai atîta 
că erati „din Pirlişeni“, 

În ce legătură familiară a stat acest Ion Sbiera cu Constantin Sbiera, 

care este calificat în uricul de delimitare din lași 13. April 1716 de sub 
Mihaiti Racoviţă ca „„boierit, fost mare şătrariii şi actual vornic de Cîm- 
pul-lung', n'am put decide cu siguritate după cunoștinţile ce le avem 

pînă acum. Asemenea nu știm, oride-am esprimă adevărul curat, dacă 
am identifică pre martorul Ion Sbiera din Pîrlişeni cu Ion Sbiera despre 

carele voim să vorbim acuma şi pre carele tradiţiunea familiară îl declară 
ca tată al moșului miei, Niculaiii Sbiera, și ca ctitor bisericesc. 

$ 33. lon Sbiera, ctitor bisericesc. 
Lmînd în cercetările mele istorice ca temelie tradiţiunea familiară, 

am însărcinat în anul 1888 pre parohul de-atunci din Sîrete, Zaharie 
Voronea, un fost învățăcel al mieii, ca să cerceteze, după poveţele date, 

printre actele parohiale şi prin cărţile bisericești, despre un Sbiera, făcă- 
toriul unei biserică din loc. Printr'o scrisoare din 8/29 Mart 1838 îmi 

împărtăşi că a găsît la biserica sîntului Dumitru un Evangelierit slove- 

nese, pe marginile căruia se vorbeşte despre un Ion Sbiera, ca ctitor. 

În actele Consistoriului mitropolitan din Cernăuţ, consultate de mine 
în anul 1889, încă am găsit atestat că bisericuţa din Sîrete, cu ruga sîn- 

tului Dumitru, este făcută „de un întru vrednica adormire Zbera cu toată 

a sa chăeltnială“. Actul în care se afirmă aceasta este dătat din „Seret 

la 28. Dechemvrie 1839: şi înregistrat sub Nr. 3664 într'a 31. Decemvre 
1839 s. 12, Ianuariii 1840, 2) 

În anul 1889 s'a înnoit acoperemîutul acestei bisericuțe şi s'a îmbră- 

cat în scînduri en spesele frăţîni-mieii, Niculaiă Sbiera, esarh şi paroh 

în Botoșana. Sînţirea acestei înnoiturii, s'a sfîrșit în 16/28 August 1889, 3) 

La această sînțire am asistat și eti en familiea mea, Această bisericuţă 

1) Wiekenhauser: Geschichte und Urkunden des Klosters Solca, Czernovitz, 1877, 
pg. 110, Nr. LIX, pg. 114, Nr. LXIX, şi pg. 145, Ne. CXXXVL. — 2) Vedi și : Șema- 
tismul arhidiecesei Bucovinii din 1881, pg. 48, Nr, 1. lit. b; şi din 1849 pg. 55, Nr.1. 
lit. b. — 2) Vegi și: „Revista politică, Cernăuţ-Suceava, anul IV. Nr. 21, pg. 10, unâe 
se publică de Constantin Sbiera, esarh şi paroh din Sîrete, altă tradiţiune familiară,



a 
am. luminotipiat?o într'a 6. August 1898 st. n; fiind lîngă ea ei și nepotul 
mieii de văr primare, esarhul şi parohul local, Constantin Sbiera, dim- 
preună cu soțiea sa și cu o fiică. Îată aice această luminotipie (pg. 175). 

Descrierea unui Evangelierii slavic, dăruit de lon Sbiera. 
Cercetînd la sînțirea înnoiturii bisericuţii cărțile din ea, am găsît 

și Evangelieriul despre care am vorbit mai sus Acesta este înregistrat 
la înventariul bisericii sub Nr. 8; e acuma cam defectuos; îi lipseşte, între 
altele, chiar titlul. EL este o tipăritură în folio mic (38 em lungime, 18.3 
em. Jăţime), cam din secolul al 17-le, în limba vechie slavică, şi conţâne 
pre cei patru Evangeliști, cu precuvîntări la, fiecare, și pe urmă poveţe 
despre folosîrea, Evangeliilor în dilele și sărbăturile de preste an. Evan- 
gelieriul are la început şese foi nepaginate cuprindînd împărţala în capete 
a Evangeliei lui Mateiă, o precuvîntare la ea şi chipul autoriului ei. Foaiea 
dintîiii este ruptă, și înlocuită cu alta serisă cu mîna. De aici înnăinte 
Evangelieriul îşi are paginile foilor numărate Jos cu litere, începînd cu 1 (a) 
pînă la 414 (vai). Evangeliea lui Matei cuprinde paginile dela 1—106, lipsind 
foile cu pg. 10, 50, 60; apoi urmeadă pe paginile dela 107—177 împăr- 
țala în capete, precuvîntarea, chipul şi Evangelica dela Marcu, lipsînd 
foile cu pg. 127—132; pe paginile 178-—996 se succed împărţala în capete, 
precuvîntarea, chipul Evangelistului Luca, și Evangeliea lui, lipsînd foatea 
cu pg. 295—296; pe paginile 297—386 vin aceleaș lucruri la Evangeliea, 
lui Ion; iar pe paginile 381—414 se cuprind poveţe despre folosirea cărţii. 

- Întmacest Evangelieriii găsîm, pe marginea de jos a unor foi, scrise 
cu mîna, mai multe însămnări, precum : (pg. 2) AI apceiu, (pg. 3) npoaaas: 
Esan(re)ați)e, (pg. 4) eay6auur, (pg. 5) u n(c)aas, (pg 7) Heonozuu, (pg. 8) 
Var6apa = Eă Arseniă am vîndut lui Ion Zbierea un Evangelierii, un Litur- 
gierit și o Psaltire, 

Apoi urmeadă pe romîneşte: (pg. 13) auacrz cau ev(an)r(e)aie mu 
o Avryprie, mu 0 vaaripe (pg. 14) cay gar connren Becepusa(u) ay mina 
AY A(Y)un(e)sey (pg. 15) mi a manu npea(e)erin ue ney aViorar Ae aus BBEYT 
e(es)ara (pg. 16) Gecepnks: xpamya ycnenie, aeuu aucere Kbpun (pg. 11) 
mu BemminreAb mu Baceae c(euu)reu Gecepnun ue cay Aar (pg. 18) ae nou 
ae >nropa, As ion 36epa : Aea(n) aueere saune (pg. 19) cap cinu es me e 
Hp Ae rps6a Gecepesecns cr die (pg. 20) cynzr Gazerauya Ayn AMnese 
INA. Becprars nsar"(pg. 21) aa aya ae Yroaeuu: mu cb ne aeypueur (pg. 22). 
Ae Ti orenu se ay docr aa aunane = Această sfîntă Evangelie și o Li- 
turghie și o Psaltire s'a dat sfintei biserici după mila lui Dumnedeă şi 
a maichii precestii ce ni-ai agiutat de am făcut sfînta beserică: hramul 
Uspenie (Adormirea). Deci aceste cărţi, și veșmintele și vasele sfintei bese- 
rică ce sat dat de noi de titori, de Ion Zbera, deci aceste cine sar sili 
să le ie fără de treabă, beserecească, să fie supt blăstămul lui Dumnedei 
şi neiertat pînă la dua de giudețe, și să fie afurisit de 318 oteţi (părinți)
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ce a fost ia Nichiea. (Cuvintele dela, „ŞI să fi... pînă n fine sînt 
scrise de altă mînă) 

Mai departe avem însămnat pe pag. 192: cs ce nriue aua(c)ra eganreaiue 
KB aJ BPJT Typaui că o Gate înrpo umurope ap ey Bag6ya am Aar Gann 

"a ae ay(!) EJIIBpar Kb(!) cr Ho(!) o Gave î euursroape(!) == să se știe, aceasta 
 Evanghielie că ai vrut Turcii să o bage într'o ieșîtoare, iară et Barbul 
jam dat bani (noatiă deci) 90 de at (=o am) cumpărat ca să nu o bage în foșîtoare.i 
|” Pe pagina 290 stă însimnat eu negreală foarte albie, şi aproape 
mecitibil : „Anacracia 36epa = Anastasiea Zbera.. Așă se chiemă poate 
soțiea, ctitorului Ion Sbiera, fiindcă în notița de pe pg. 18 se vorbește în 

plural: „aă dat de noi de titori: Ion Zbera“, fără dea se arăti acoles, „care a fost și al doile, 
. Pe pg. 305, sus, stă seris: Bag6y, Bap6ya, Bap6ya, exy == Barbul, 
: Barbul, Barbul, al miei (2) 

Pe pg. 328: Gv(an)r(e)aie sau Kg = Evanghielie, începutul 26, 
Pe pg. 350 găsîm o însămnare în privinţa cunoaşterii timpului, cînd 

Barbul își ficeâ notatele sale într'această carte. Ea sună, sus: Bag6y 
+ BEpbinapyaA acm.-ren. e, jos: A inyubBe (?) = Barbul, Bărbiteriul, 7240 
(= 1132), Ianuariă 9, — (nedeslegabil). 

Pe pg. 362 stă: es ce mie 5 au cpue Bap6ya = să se știe că am 
„scris Barbul . . . 

Pe pg. 318 sus: or Gyrypemna mam expune ey Bap6ya BzpiuapyA Kage 
"au Înbar aa ueuiepya Ainunya Bip5iuapya. azacra au CRPAC €y uUrb3BHAE 
155 AYEPY, 0E 3cMg, (lar pe margine în stînga): o ao ce gar (9)...0a 
„8cug == din București și-am scris eti Barbul Barbieriul care at învăţat 
„la meştierul Dinicul Bărbierăul. Aceasta am scris eti şădînd fără luoru, 
i Octomvre 1246 (1737) din ditia (2) se fac (2) Octomvre (9) anul 7246 (1737). 

Pe pg. 391—393 încă a fost scris cevă, dar sa sters mai pe urmă 
aşă, încît nu se poate deslegă. 

Pe pg. 408, jos, stă: uepnar Honerana(un) = cereat Constandin. 
Pe pg. 413, sus, stă, scris: Bzaama. — Bap6ya Brp6iuapya age ay 

“ÎNBEUATE Aa Memepy Ainny o .,. (pe margine în stînga) aininy Gp6iuap 
(jos) ces ce mine (!) auacrz anrenie ay BpPYT Typsiu că o GaYe înrpo 

; HUTOp6 (!) Apă €y am aa Ga u ey Gap6ya Grp6inapy 0 e 3cue — Bălaşa, 
+— Barbul Bărbiiarul care aă învățat la meșteru Dinicu din... Dinicu 
„Bărbiiar. — Să se știe, această vanghielie ai vrut 'Puroii să o bage într'o 
„deşitoare, iară et am dat bani noaiă deci (90), et Barbul Bărbiiariul, 

„| Octămvrie 5, 7245 (= 1136), 
În fine pe pg. 414, jos, stă: sens. — (pe margine în dreapta) nzuu 

Ay caj.rbcue Mymepuy Ka c5 a (în dos pe margine în stînga) Bap6y (jos) 
cipuc am seuu = 1257 (1, Sept. 1748 pănă 31. Aug, 1749); căci nu sat
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găsit mușteriul ca, să ia. — Barbul scrisam 7248 (1. Sept. 1739 pînă 
31. August 1740), 

0 Psaltire cu notițe mănuscrise. 

Dintre celealalte cărţi dăruite de Ion Sbiera și amintite în notițele 
din Evangelieriii am găsît numai Psaltirea; de Liturgierit s. Slubnie 
n'am dat. 

Psaltirea încă este o tipăritură bulgaroslavică, făcută dacă nu în 
anul 1721, precum se vede însămnat jos pe icoana care represîntă pre 
împăratul David cu cimbala în mîni, apoi de bună samă în scurta domnie 
a împărătesei ruseşti, Ecaterina I. (1120--1127), fiindcă la finea Psaltirii, 
în Iomanuurs, numele ei poartă titlul de „sîngurstăpînitoare“. Cartea, 
însa/și este legată în piele, octav mie; e defectuoasă, mare nici titlul, nici 
finea. La, început sînt unsprădece foi nenumărate. Pe trei din ele stă tipă- 
rită, cu litere mai mărunte, o scurtă arătare cum să se facă cruce cu mîna ; 
apoi urmeadă, pe opt foi, tipărit parte cu litere mai mășeate ca în testul 
Psaltirii, parte cu litere ca cele de mai înnăinte, un regulămînt dela Sînţii 
Părinţi, cum să se citească Psaltirea decătră monahi (6 foi) și decătră 
preuți în particular (2 foi); pe pagina din dos a ultimei file se află amin- 
titul chip al prorocului şi împăratului David. După aceasta urmeadă, pe 
116 de foi numărotate sus cu litere-cifre (1—116), însu'şi contestul Psal- 
tirii, împărţit în doaăă deci de caftisme s. secțiuni; apoi pe 11 foi noaiă 
cîntări (f. 171--193); mai departe pe 16 foi (£. 194—209) polieleul ; pe 5 
toi (f. 210—214) cursul îndictioanelor dela anul 1409 pînă la anul 1940; 
pe 15 foi (f. 215—229) canonul de Paşti (naexaaia spauaa), defectuos 
(£. 216—220); pe opt foi (£. 230—237) canonul după ieşirea sufletului din 
trup, şi, în fine, pe doaăă foi ce mai sînt (f. 238—239) un Ilomannurs. 

Întwaceastă Psaltire, la finea regulămîntului despre cititul ei, stă 
seris cu negreală palidă: Cna Waaarap Caxacrpaa unGannou Vsona 36napă. 
== Această Psaltire a săhăstriei din 'Țibeni a Ini Ion Sbiera. 

Pe foaiea a, șesea pe dos, la finea caftismei prime, este scris: cua 
neaarnpa epocxumo(na)za [paropua or c5xacrpua Coana B5 A(5)5 acas = 
Această Psaltire a ieroshimonahului Grigorii din Săhăstriea Solca în 
anul 7251 (1148 sau 1749), 

După a cincisprădecea, caftismă, pe faţa, foii 134, mai găsîm scris: 
Tpuu AYEPYpa c5H7 yparu Ayu Aymneaby: BETpTAyA KypBap ..... tii 
GoraryA MHBSuROC, erpatya M5nApy — Trii lucruri sănt uriti lui Dum: 
nedeă: bătrănul curvar , . . și bogatul mincinos, săracul măndru. | 

Ultima însămnare mănusorisă este pe faţa foii 141, după finea cat. 
tismei a şesăsprădecea, cu un monogram: AA ayMaraae uAekar A ekeagApy 
că ce mue KE am ckpic, Axercanapy Ilonoguuy = Al dumitatale plecat 
Alecsandru, să se știe că am scris. Alecsandru Popovici.
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Timpul clădirii bisericii Adormirea. 
Însămnările serise în Hvangelieniii decătră Barbul Bărbitertul din 

9. lanuariii 1732 pînă în 1738 s. 1139 sînt mai tărdie, decât cele puse de 
vîndătoriul cărţii, Arseniă, şi de ctitorii Ion şi Anastasiea Sbiera. De 
aice resultă că și biserica cu ruga Adormirea, făcută de acești ctitori şi 
îndăstrată de ei cu vase, veşminte și trei cărţi liturgice, trebue să f 
esistat înnăinte de Ianuariti 1732. Dar” cînd anumea a fost ea făcută, 
n'am put6 precisă după cunoștinţile ce ni le-am adunat pînă acum. TȚinîn- 

du-ne însă de tradiţiunea familiară şi admiţînd că acest ctitor Ion Sbiera 
a fost ficiorul boieriului fost mare șătrariă și apoi vornie de Cîmpul-lung 

prin anul 1718 și 1719, iar” soţiea lui, Anastasiea, fiica lui 'Țîbul, pro- 

prietariul satului 'Ţibeni, am trebui să afirmăm cu tot adinsul, că această 
biserică a fost rădicată între anul 1719 și 1732, căci între acești ani ar 
căde pe de-o parte căsătoriea lui Lon Sbiera cu fata lui 'Țîbul, ia” pe de 
altă parte moartea lui aparentă și înviiarea lui. 

Încât despre feliul acestei biserici, ea samănă să nu fi fost biserică 
parohială, ci o săhăstrie pentru unii călugări din mănăstirea Solcii. Aceasta 

pare a resultă din cele doaiă însămnări dintii ce le aflăm scrise în 
numita. Psaltire. 

Locul clădirii bisericii Adormirea. 

În privinţa locului unde ai făcut Ion Sbieră și soţiea sa Anastasiea 
biserica, cu ruga Adormirea, se deşteaptă în noi o nedumerire nu mică. 

Tradiţiunea familiară, în deplin acord cu documintele din arhiva 
Consistoriului mitropolitan din Cernăuţ, o pnne în oraşul Sîretelui, şi o 

identifică cu aceea care astădi are ca patron pre sîntul Dumitru, iar” nu 
Adormirea, Maicii Domnului, cum stă în notiţa din Evangelieriul dăruit. 
În Sîrete însă se află în ditia de astădi numai trei biserici de confesiunea, 
drepteredincioasă răsăriteană ; una, cea principală, are ca patron pre 

Sîntul Ion Botedătoriul şi să fie zâdită de Petru Mușat, respective de 

maică-sa, Margareta, cam pe la 1382, iar' celealte doaiiă, filiale ale ei, aă 

ca patron. una, pre Sînta Treime, zîdită înnăinte de anul 1349 decătră 
Ginia, fiinl lui Dragoș, poreclit şi Sas Vodă, iar! ceealaltă pre Sîntul 

Dumitru. Despre o biserică cu patronul Sînta Adormire în Sîrete nu avem 
cunoștință, şi. totuş notiţa din Evangelieriul citat ni spune lămurit, că 
biserica făcută şi îndăstrată de Ion Sbieră nu aveă alt patron decît Adormirea, 

Cum să deslegăm această, neconcordanţă ? 

Trei răspunsuri sînt posibile; întîi, biserica Sîntului Dumitru de 
astădi nu aveă mai înnăinte acest patron, ci Adormirea; al doile, poate 

că a esistat în Sirete încă o a patra biserică cu patronul Adormirea; și 
al treile, poate că biserica Adormirea a fost făcută de Ion Sbiera aiuria 
undeva, și mai pe urmă s'a strămutat la Sîrete, căpătînd aice alt patron, 
pre Sîntul Dumitru.
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Ar mai fi încă și acest cad posibil, că adecă numai Evangelieriul 
şi Psaltirea ai ajuns înti”un mod oarecarele în biserica Sîntului Dumitra 
din Sîrete; da atuncăa nu: ni-am pute esplică consonanţa dintre tradiţiunea 
familiară şi documintele din arhiva Consistoriului mitropolitan din Cernăuţi. 

Din această causă trecem cu vederea această posibilitate neadmisibilă, 
Care însă din cele trei posibilităţi admise mai sus ar fi cea adevărată 

şi ar curăspunde cu realitatea, n'am pute decide cu siguritate, deși mărturisim 

că mai probabil ni-ar păr cadul al treile. Întwacest cad, lucrurile samănă 
să se fi petrecut cam astfeliii. După ocuparea Bucovinii și după secula- 
risarea tuturor mănăstirilor din ţară, afară de trei, săhăstriea din Tîbeni, 

făcută de Ion Sbiera, a rămas pustie, fără de călugări. Neputînd căpătă 
Vasile Sbiera în anul 1786 permisiunea de a strămută biserica după dorinţa 
sa, precum vom ved6 mai la vale ($ 34), ea a rămas părăsită, „în urdici“ 
cum se esprimă o tradiţiune, şi apoi, cine ştie după câţi ani, a fost stră- 
mutată, la, Sîrete, cu care prilej a fost din noă sînțită, dîndw'i-se ca patron 
pre sîntul Dumitra 

Aceasta pare a resultă şi dinti'un răspuns al nepotului miei, Con- 
stantin Sbiera, pre care îl împărtăşesc aice în întregimea luă. 

„Mult stimate și iubite unchieşule! 

„Poftese de multe ori seusă că am întărdiiat aşă tare cu răspunsul 
cel dorit despre hramul bisericii sîntului Dimitrie; dară, voinda află 
despre aceasta cevă cît cu putinţă sigur, am trebuit să cere mai întâiii 
toate actele şi scrisorile parohiale, şi, durere, în astea nu am aflat nimică, 

referitiv la cercarea dorită. Actele parobiale sînt şi foarte defecte, căci 
înnăinte de anul 1890 nu se mai află acte, ci numai sînguvite frînturi 

neînsămnate, Asemenea, afară de Evangeliea donată de Ion Sbiera şi una 

alta, tot în limba rateană, tiparită eu mîna din anul 1640, însă fără vreo 
însămnare, nu se află alte cărţi vechi, cari ar arătă vechietatea, bisericilor. 

“Nu am avut în Sîrete preuţi cărora li-ar fi păsat de aceasta! 
„Am întrebat mai departe între oamenii vechi din Sîrete, ca Stefaniue 

de preste optdeci de ani și alții asemenea lui, dară ei nu știi nimică de 
vreun alt hram al bisericii şi nici nu ai audit cevă în astă chestie dela, 

părinții şi bunii lor. O unică împrejurare ar pute poate aduce cevă lumină 
în astă afacere, Unii dintre Ruşi die că ar fi audit din bătrîui că astă, 

biserică, ar fi aflat'o în urdiri. 
„Astă disă trivială, în îmbinare cu trecutul orașului Sîrete și cu 

însămnarea, din Evangeliea donată de ctitorul Lon Sbiera, că Turcii ati voit 

să arunce lvangeliea în Xeșîtoare, ar put€ poate dă încîtva desluşire. Se 
ştie că oraşul Sîrete eră odată mare şi întins; prin învasiunile Tnreilor 

şi Tătarilor sa nimicit însă cu totul, astfelii că la trecerea Bucovinii la 

Austriea a aflat căpitanul Pitzelli numai puţine case şi locuitori, după 

cum dice în protocolul săă din 1780, Prin urmare, orașul fa pustiit
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locuitorii în parte uciși, în parte ai fagit, şi astfeliii aă rămas şi bisericile 
părăsite, încît în jurul bisericii de astădi a Sîntului Dimitrie at dudăit 
tot feliăl de buruene şi tufari. Începînd oamenii a se strînge iarăş după 
multe decenii și a împoporă Sîretele, at aflat biserica asta pustiită şi 
părăsită, şi, dîndu-se uitării hramul de mai înnăinte, aă sînțit de noă 
biserica și “i-a pus hramul s. m, m. Dimitrie. Astfeliti "mi-aş îmbină ei 
toată afacerea, ! 

„Pe lîngă aceea, la tetrapodul din biserica sîntului Dimitrie se 
află, în partea de dinapoi, o icoană cevă săpată în strung şi aşădată, stînd, 
dupăcum se află asta la multe alte tetrapoade. Pe icoană însă nu e 
zugrăvit chipul s, m m. Dimitrie, dupăcum ar trebui să fie, find s, Dimitrie 
patronul, ci Maica Domnului, şi anumea: Acoperemîntul Maicii 
Domnului. Iară tetrapodul e vechii, și nu se știe de cinei pus în 
biserică. Poate şi astă împrejurare e de vreo însămnătate ! 

„Mai multe în astă afacere nu am putut află, 'Trădiciunea publicată, 
de mine în Revista Politică din 1889 Nr. 21., eu ocăjunea cînd am 
acoperit și repărat încîtva, biserica pe spesele unchieșului Nicolai, am 
audit'o chiar dela unchieșul Nicolaiii. 

„Vrei să mai înduc o împrejurare privitoare la biserica numită a, 
Sbierenilor. Am aflat un act dato 21 Julit 1844, adresat de „Stadt- 
gemeindegericht* de atuncea parobhiatului ort. or, din Sirete, însămnat 
cu Nr. 2659/1836, din care se vede că Nemţii voiati să casede cimitităul 
din jurul bisericii sîntului Dimitrie și să1 strămute în un alt loc şi, de- 

Rp odată cu aceasta, să depărtede şi biserica Sbierenilor, dechierîndu-o de 
"ruinată (baufăllig). Parobiatul cu Exh. Nr. 117 din 11/23 August at 

răportat, că în biseriea sîntului m. m, Dimitrie se liturgisește ca şi mai 
înnăinte, şi că comuna s'a esprimat încă în anul 1835, că ea va îngriji 
toate reparaturile la astă biserică, singură, însă nu lasă să se dărtme 
astă biserică. Şi mai tărdîă s'ati încercat dirigătoriile a nimici astă biserică, 
dară orășenii, cu deosăbire cutul numit Rușii, s'ai opus la asta din toate 
puterile. Şi astădi se ţîn, cu deosăbire Ruşii, cu toată puterea de ea, și 
o demolire a astei biserici ar trage, cu toată, siguritatea, după sine o 
trecere numă&roasă la unie, de aceea a făcut unchieșul Nicolai un bine 
foarte mare, acoperind de noă biserica, ceea ce numai Consistoriul nu at 
vrut să recunoască ! Orice dar la aceâ biserică, cu deosebire de vreun 
Sbierean, face mare împresie la popor. Un Sbiera a adus din Horodnic, 
înnăinte de vro 20 ani, o toacă de lemn, de care și astădi vorbesc Rușii 
cu deosăbită plăcere. 

„Poftind încă odată scusă pentru întărdierea cea mare, rămîn totdeauna 

devotat nepot, 

Constantin Sbiera m. p. 
Sîrete, în 12. Decemvre 1896.
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$ 34. Vasile Sbiera, reclamantul unei biserici. 
Nimic mai firese decît a admite că ctitorul bisericii Adormirii, Lon 

Sbiera, a avut precum frățini așă și copii, dar' farăș nimic mai greti decât 
a afirmă cu temeinicie atît numărul, cât şt numele lor. Şi cu toate acestea 
nu putem a nv pune în vreo legătură familiară cu ctitorul Ion Sbiera 
pre Vasile Sbiera, despre carele voim să vorbim acum. 

Urme despre esistinţa acestui Vasile Sbiera am găsît în protocolul 
de gestiune din anul 1186 din arhiva mitropolitană din Cernăuţ sub 
Nr. 20, Nr. 30 şi Nr. 105. Înti'aceste trei numere ni se vorbeşte, în 
resumat, despre un Vasile Sbiera, ca unul care, cu spesele sale, a făcut 
o biserică în 'Țîbeni, dar' nu ni spune care Sînt anumea a fost patronul 
saii ruga ei, Este însă foarte remareabil, că protocolantul consistorial 
califică pre acest Vasile Sbiera, în resumatul scrisorilor înregistrate, ca 
„țăran“ sati pe nemţește „Bauer“. Oride această însușie soțială, curăspundeă 
saii nu cu realitatea, și oride nu cumva prin ea se ascundeâ vreo ne- 
dreptate comisă, n'am putut află pînă acum, căci testul scrisorilor în- 
registrate nu se mai găsește în diiia de astădi în arhiva Consistoriului. 

În scrisoarea, presîntată la, Consistoriul episcopese într'a 15 Ianuariti 
1186 st. v. şi înregistrată în protocolul de gestiune sub Nr. 30 ni se 
spune că ţăranul din 'Țîbeni, Vasile Sbiera, se roagă ca să “i se permită 
a strămută la Bălcăuț biserica cea făcută în Țibeni cu spesele proprie, 
fiindcă el se aședase acum acoleă, Se vede că pe timpul acesta se luase 
dela familiea, Sbiera moșiea 'Ţibeni şi se dăduse în posesiunea noasiei 
colonii maghiare, care o stăpîneşte pînă astădi, căci într'o consămnare a 
moșiilor, făcută în anul 1780, se găsese ibenii numiți cu numele dat de 
Unguri „Fogodi-Isten“ și mai pe urmă Istensegits. 1) 

În urma acestei pretensiuni, Consistoriul episcopese a cerut, prin stri- 
soarea sa dintr'a 16. Jannariti 1786, înformaţiuni în privinţa aceasta, dela 
guvernul ţării. Acesta îi răspunde printr'o scrisoare din 30 Ianuariă 1786 
st. n. presîntată la Consistoriă întra 21, lanuarii 1786 st. v. şi înregi- 
strată sub Nr. 30, ca să nu se oprească lui Vasile Sbiera strămutarea, la, 
Bălcăuţ, a bisericii făcute cu spesele sale în Tibeni, dacă prin aceasta nu 
se altereadă noaiia organisare bisericească, întrodusă în anul 1785. 

Întw'această noaită organisare satul se numeşte 'Țibeni sati Pelişeni 
(— Pîrlişeni), şi avea 46 de familii drepteredincioase cu o biserică şi cu 
un preut, iar' Bălcăuţii făceaii, împreună cu Botoșinţea şi cu Gropana, o 
părofie cu 69 de familii, cu o biserică în Botoşinţea și cu un preut, 2) 

În urma Înformaţiunii primite dela, guvernul ţării, Consistoriul epi- 
seopesc răspunde în 24. lanuarii 1786, prin protopopiatul Vicovului, lui 
Vasile Sbiera, ca să mai aștepte cu strămntarea pînăce se vor înmulţi 
locuitorii din Bălcăuţi ca să poată formă o parohie deosăbită, 

*) Werenka Dr. D. Topographie der Rukowina, Czernowitz 1895, pe. 116; și pg. 
123. — 2) Werenka Dr. D. 1. c. pg. 194.
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Acest răspuns ru mulțămi pre Vasile Sbiera. Scos din moșiea ce o 
aveă, aici, el prinse a reclamă vasele, veșmintele și cărțile bisericești, 
aducînd ca motiv înnăinte, că. nu mai voiește să rămînă în Bucovina, ci 
că va trece în Moldova, fiindcă “și-a găsit adapost acoleă în Rudeşti, un 
sat în plasa Berhomete din judeţul Dorohoiti, nu departe de 'Talpa,o moşie 

vechie familiară, după cum ni spune tradiţiunea (pg. 8, $ 5). 
Temîndu-se de vreo răspundere pentru pribegirea lui Vasile Sbiera, 

protopopul Vicovului și al Cîmpul-lungului Rusesc, Toader "Ţurcan, face 
Consistoriului episcopese ar&tare despre aceasta prin scrisoarea sa, presîntată 
într'a 13. Mart, 1186 şi înregistrată în protocolul de gestiune sub numărul 
105, că popa Toader Miron din Pîrlișeni saii 'Țibeni s'a dus la noatia sa 
parohie, iar Vasile Sbiera pretinde numaidecât predarea tuturor vaselor, 
veșmintelor și cărţilor bisericeşti și chiar a altarului, va să dică toate 
lucrurile din lăuntrul bisericii, căci el nu mai poate stă în ţară, cică vr 

să treacă în Moldova la Rudești. Consistoriul, la rîndul săi, înştiinţeadă 
despre aceasta pre guvernul ţării prin scrisoarea din 16. Mart 1786 cu 

rugarea, ca să jale măsuri în privinţa pribegirii lui Vasile Sbiera. 

Ce a urmat; mai departe în privinţa aceasta, nu ştim, fiindeă n'am 
mai găsît nimic înregistrat în protocolul de gestiune. Dară ţânînd samă 
de voinţa tare ce caracteriseadă pre Sbiereni şi de stătorniciea lor în pro- 
pusurile ce 'şi Je fac, nu este greii a gîci, cum s'a petrecut lucrurile 

mai departe. Vasile Sbiera n'a mai putut rămîn6 în 'Țibeni sai Pirlişeni, 

fiindcă moşiea lui eră acum ocupată de coloniea ungurească şi nu mai 
aveă cu ce trăi, deci a trebuit să pribegească, dar” încotro s'a dus, nu 
știm. Asemenea și biserica ce o reclamă încă, n'a mai putut stă acoleă, 
deoarece noii colonişti nu erati de confesiunea drepteredincioasă răsări- 
teană. Ea dară a trebuit să fie strămutată. Şi întru adevăr aşă sa şi 

întîmplat, că în consămnarea parohiilor şi a preuţilor, alăturată sub lit. A 
la planul regulativ bisericesc din 1786 nu mai găsim 'Țibenii sai Pîrli- 
șenii figurînd în ea ca parohie 1), ca în consămnarea Consistoriului din 
1185, nici măcar ca atenență a altei parohii. Însă, încotr6 a fost strămu- 
tată? Îată o întrebare care se împune de sine, dar la care, după docu- 
mintele de cari dispunem pînă acum, nu este grei de răspuns, de şi nu 

pe sigur. | 

Pe temeiul tradițiunii familiare și. al atestului dat într'a 28 Decem- 
vre 1839 și într'a 1/13 Noemvre 1844 de epitropii bisericeşti şi de bătrînii 

din Sîrete la Consistoriul episcopese şi înregistrate acoleă într'a 31. Decem- 
vre 1839 12. Januari 1840 sub Nr. 3664 și într'a 6/18 Noemvre 1844 

Nr. 4115, putem afirmă, pînă la dovedi contrare, ca oarecare siguritate, că 
biserica din 'Ţibeni a fost strămutată nu aiuria decît. la, Sîreie, cu care 

ocasiune ușor s'a putut întîmplă ca să ?i se schimbe și ruga saii hramul, 

adecă patronul, 

1) Calinescu M. Normalien-Sammlung, Cernăuţ 1887, t. [. pg. 56.
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Dacă aceste dedueţiuni se vor adeveri ca, deplin întemeiate prin cer- 
cetări ulterioare, atunci ar urmă mai departe, că această biserică este 
cea făcută de lon Sbiera şi de soţiea sa Anastasiea înnăinte de anul 1732, 

şi că Vasile Sbiera din anul î786 n'a fost altul cinevă decît vreun fifii 
de ai lui, care reclamă biserica nu atita ca făcută de dînsul cu spesele 
proprie, cît mai vîrtos în virtutea dreptului de moştenire, ca pre un 

odor familiar. 
Cu toată argumîntarea aceasta, sali cu tot şirul acesta de cugetări, 

care ni se împune de împrejurări, trebue să mărturisim că nu rămîne 
eselus nici cazul, că atît Ion Sbiera înnăinte de anul 1732, cât şi. Vasile 

Sbiera mai pe urmă, fiecare îndeosebiii, să fi făcut cîte.o biserică, şi anu- 
mea Vasile Sbiera în Ţiîbeni cu un patron pînă acuma necunoscut, iar! 
Jon Sbiera cu o localitate necunoscută, das” cu patronul Adormirea. 

Din cele espuse aice un lucru răsare mai pre sus de orice îndoială, 
că între anul 1779 și 1786 s'a stricat cuibul Sbierenilor din 'Ţibeni sai 
Pîrlișeni, că teritoriul stăpînit de ei a fost ocupat de alţii cu puterea, 
și că ei ati fost necesitaţi să se împrăștie care încotro a putut, 

Acest Vasile Sbiera, atît de energic și de stăraitoriă întru apărarea 
drepturilor sale, încă trebue să fi avnat copii. Dară cîţi și cum se chiemaii 

ei, aceasta nu o știm după cunoștinţile noastre de pînă acum. Dar' ceea 
ce putem afirmă cu destulă siguritate este, că Niculaiii Sbiera, despre 
carele avem să vorbim acuma, a stat cu el în legătură familiare foarte 
deaproape, probabil ca frate mai mic. 

$ 35. Niculaiii Sbiera. 
Acest Niculaiii Sbiera, eră moșul mării după tată, şi eră venit din 

Ţibeni în Horodnieul de jos, după cum îmi spuneă tata și unchieșul Ioniţă, 
precum afirmaii şi alți oameni bătrîni de acoleă mai în urmă. Precînd 

fraţii săi se duseseră în alte părţi în urma ocupării moșiii lor decătră 
veneticii Unguri, Niculaiă Sbiera eră constrîns de împrejurări familiare 

ca să vină la Horodnic, fiindcă se căsătorise pela 1782 sat 1183 cu Lupa, 
fiica preutului Aristarh Onică din Horodnicul de sus, şi să ocupe peteri- 
toriul Horodnicului de jos niște locuri deşerte și pustii, dupăcum ni spune 
tradițiunea familiară ($ 9. pg. 19.) 

În Septemvre 1190, er act Niculaiă Sbiera aștdat în Horodnicul 
de jos, locul mieti natal. Consultînd cn deamăruntul matricele parohiale de 

acoleă, iată ce am găsît în ele! 
Dupăcum se vede din „Conseripţiea asupra tuturor persoanelor din 

parobhiea bisericii hramului cinstitei erucă în satul Horodnicul de gios și 

petrecerea, lor creștinească, pe anul 1811* sub Nr. 41, moșul mieii Niculaiti 

Sbiera eră trecut în ea cu etatea de cinci deci și trei (53) de ani. După 
această, îndicare el trebuiă să se fi născut în anul 1158. Această îndicare 

însă stă în descordanţă cu altă notiţă ce o găsim în „Conseripţiea pe anul 1817,
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Aice stă scris sub Nr. 41, că în acest an Niculaiii Sbiera, (Zbera) erâ în 
etate de cinci deci și șepte (57) de ani; prin urmare, după această a doătia 
îndicare, el samănă să se fi născut nu în 1758, ci în anul 1760. În „Mitrica 
morților a parohiei Horodnic de jos“ f. 1. stă însămnat, că el a murit 

“ într'a 13. Februariă 1829 în etate de şepte deci şi doi (72) de ani. După 
această a treia însămnare ar urmă, că Niculală Sbiera s'a născut cam în 
anul 1157. Tustrele aceste notițe sînt trecute precum în „Conseripţie“ 
așă și în „Mitrica morţilor“, nu după vreun documînt de naștere, ci după 
spusa familianților mai bătrîni, căci înnăinte de încorporarea Bucovinii, şi 
chiar și după aceasta pînă în anul 1786, nu se purtai Mitrice, nu se 
făceati Conseripţii. Aceste însămnări arată așadară data, nașterii nu în 
mod sigur, ci numai apropiativ, Deci, după ele, nu putem afirmă alta, 
decît că moșul Niculaiii Sbieră s'a născut cam între anul 1757 şi 1760. 

Soţiea moșului Niculaiii Sbiera, Lupa, fiica preutului Aristarh Onică 
din Horodnicul de sus, este trecută în „Conseripţiea:: din 1811 cu etatea 
de patru deci şi patru (44) de ani, iar' în cea din anul 1817 cu etatea 
de patru deci și noaiă (49), şi în „Mitrica morţilor“ stă însămnat că a 
murit într'a 16. Februariii 1830 în etate de şepte deci şi unul de ani. 
Deci și la moașa Lupa varieadă anul naşterii, după aceste trei îndicări, 
între 1759 şi 1768, 

În Horodnicul de jos se așădase Niculaii Sbiera pe o moșie mănă- 
stirească, a Suceviţii adecă, şi cuprinse din teritoriul ei cît loc îi trebuii 
spre hrană, din care causă fii apoi constrîns decătră administrațiunea moșiilor 
mănăstirești ca să facă pentru aceasta dile de lucru ca și ceialalți locuitori 
clăcași, dupăce se înființară în anul 1785 în Bucovina opt oficii pentru 
administrarea, bunurilor mănăstirești și preuteşti. 

$ 36. Copiii moșului Niculaii Sbiera. 

Moșul Niculaiii Sbiera a avut mai mulți copii, toţi născuţi în Horod- 
nicul de jos, și anumea pre: 

1. Lon, adecă pre neuitatul unchieş Ioniţă, pus în „„Conseripţiea/: 
din anul 1811 sub Nr. 40 ca fiind de 28 de ani și ca avînd de soţie pre 
Acsiniea, în etate de 24 de ani, iar” în „Conseripţiea“ din anul 1817 este 
arătat ca avînd 33, iar' soţiea sa 29 de ani. Deci loniţă s'a născut, după 
aceste însămnări, sai în anul 1783 sai în 1784; prin urmare tată-săă, 
Niculaiii Sbiera, trebue să se fi căsătorit sa în anul 1782, sai în 1783, 

2. Ursachi. Acesta este pus în ,,Conseripţiea“ din 1811 sub Nr. 41 
ca fiind de 21 de ani și ca însurat în Februariii 1812 cu Mariea de 20 
de ani; în „Conscripţiea“ din 1817 sînt trecuţi, el cu 32 şi ea cu doatiă 
decă și cincă (25) de ani. 

3. Toader sai Tudurachi cum se numiă el îndecomun. Acesta este 
arătat în „Conseripţiea“ din 1811 Nr. 41 ca fiind atuncia. de 25 de ani,
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ia” în „Conseripţiea“ din 1811 Nr, 41 ca fiind de 30 de ani și avînd ca 
soție pre Ileana în etate de 22 de ani. | 

4. Ghiorghie. Acesta este trecut în „Conscripţiea“ din anul 1811 
cu 20, iar în câa din 1817 Nr. 41,cu 25 de ani. Acestaa fost tată-mieă. 

9. Domnica. Aceasta este trecută în „Conseripţiea“ din 1811 cu 
11 ani. După „Condica născuţilor“, t. |. pg. 18—19, ea s'a născut întv'a, 
1. Noemvre 1795 avînd ca nănaş la boted pre preutul Miron 'Tărîţă din 
Bădeuţ; rugăciunile de boted ”i le-a citit preutul local, Vasile Popeseul. 

În Conseripţiunea din anul 1817 Nr. 41 mai găsim trecut ca ficior şi 
6) pre A ftanasă. Acesta estearătataice ca fiind peatuncă în etate 

de 32 și ca avînd de soţie pre Ana, în etate de 28 de ani. După această 
însămnare el pare a fi fost frate geamăn cu Ursachi, dar în familiea 
tătîni-mieăi treceă ca al doile, după Ioniţă. Neaflarea lui în „Conseripţiea“ 
din 1811 se poate esplică prin aceea că se află pe atunci aiuria undeva, 
la vreun neam, saii la soeri. El a avut un ficior, născut în Optomvre 1818, 
cu numele Ştefan, chiemat și Dumitru. Acesta şi soțiea sa Ileana sînt 
părinţii esarhului şi parohului din Sîrete, Constantin Sbiera. 

?” După „Condica năseuţilor* t. I. pg. 10—11, Niculaiă Sbiera a mai 
„avut încă o copilă cu numele 

1. Ecaterina, născută într'a 17. Septemvre 1790 și răpăosată întra 
22. Faur 1791, de vărsat. 

$ 37. Copiii lui Giorgii Sbiera, 

Tată-mieii Giorgiti s'a, născut, precum adevereşte „Condica născuţilore 
din Horodnicul de jos, t. IL. pg. 12—13, într'a 7. April 1791. La boted 
a avut ca nănaș pre preutul din Bădenţ, Miron 'Tărîţă, iar rugăciunile 
de botez îi saă citit de parohul local, Vasile Popeseul. El s'a căsătorit 
în anul 1818, 

Soţiea, sa şi maică-mea se chiemă Ana, şi eră fiica dascălului din 
Crasna, Ilie Iliuţă, şi a soţiei acestuia, Cseniea, fiica preutului Ieremie 
Pleșca, şi a soţiei sale Mariea, din Crasna. 

Copii împreună ai avut: 
1. Smaranda. Ea s'a născut într'a 31. Optomvre 1820; a fost 

botedată de vicarul parohial, Dumitru Popescul, fiiul parohului Vasile 
Popescul, avînd ca nănaș pre cîntărețul bisericese din loc, Giorgiă Po- 
pescul. Ea s'a măritat după Alesandru Teleagă, proprietarii mie din loe, 
întra, 11. Noemvre 1843 şi a avut patru copii, pre Dumitru, Sîmion, 
Paraschiva, și Nastasiea; a r&păosat într'a 11. Mart 1819. 

2, Cătrina. Ea s'a născut înta 31. Optomvre 1822; botedul ? 
sa citit de preutul local, Dumitru Popescul, avînd ca nănaș pre cîntăre- 
ţul bisericesc, Giorgii Popescul. S'a măritat după Vasile Luţă, proprie: 
tarii mie din loc, într'a 29. Noemvre 1841 și a avut șepte copii, pre
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Miăriea, Ana, Paraschiva, Ilie, Giorgiă, Miftodi şi Ion; a răpăosat într'a 
24. Februariti 1884. 

3. Paraschiva. Ea s'a născut într'a 8. Optomvre 1824; botedul îi 

sa citit de parohul local, Dumitru Popescul, avînd ca nănaș pre cîntă- 

reţul bisericesc, Giorgiti Popescul. S'a măritat după Giorgiă Teleagă, pro- 
prietariă mic din loc, într'a 4. Noemvre 1845 și a avut opt copii, pre Dumitra, 
Ion, Gavril, Casian, Agafiea, Catrina, Mariea şi Ileana; a răpăosat întra 

3/15 Ianuariii 1896. | 
4. Lon. Acesta s'a născut într'a 24, lanuariă 1827; botedul 'i s'a 

citit de parohul local. Dumitru Popescul, avînd ca nă nași pre cântăreţul 

Giorgiti Popescul şi pre Mariea Lungociă, A murit întra 12. August 
1829, de tusă. 

5. Măriea. Ea s'a născut într'a 23. August 1829; botedul îi s'a 

citit de parohul local, Dumitru Popescul, avînd ca nănaș pre cîntăreţul 
bisericesc, Giorgiă Popescul. S'a măritat întwa, 10. Juliă 1847 după Istrate 

Colban, proprietarii mic din cotunul Călugăriţa din loc; a avut un sîngur 

copil, pre Ștefan, şi a răpăosat într'a 14, Septemvre 1849. | 
6. Măcrina. Ea sa născut într'a 17. Juliă 1831; sa botedat de 

parohul local, Dumitru Popescul, avînd ca nănaș pre cântăreţul bisericesc, 
Giorgiă Popescul. S'a măritat după Giorgiă Donisan, proprietarii mic şi 

piiiariă de sumane în Satul Mare, într'a 31. Januariă 1892, şi a avut șese 

copii, pre Ion, Niculaii, Vasile, Elisaveta, Mariea și "Tecla. 
7. Nicalaiă. Acesta s'a născut într'a 7. April 1834; sa botedat 

de parohul local, Dumitru Popescul, avînd ca nănaș pre cîntărețul bise- 

ricese Giorgit Popescul, şi sa căsătorit într'a 14/26 Julii 1863 cu Ileana, 
fiica protopopului Niculaiă Dracinschi din Rădăuţ, avînd cu ea, trei copii, 

pre Ana s. Liţa, pre Ştefan şi Ioniţă; la al patrule copil a r&păosat într'a 

19. Ianuariă 18173. 
8. Lon, autorul acestei scrieri. Ei s'a născut într'a 20. Optomvre 

1836; botedul?i sa citit de parohul local, Dumitru Popeseul, avînd ca nănaş 
pre cântăreţul bisericesc local, Giorgiă Popescul; sa căsătorit într'a 
30. Juliă s. 11. August 1872 cu Aspasiea, fiica parohului Nedelcu din 

Poiene de lîngă Solca, avînd cu ea noaiiă copii, pre Romul-lon, Rem- 

Modest, Trăian, Decebal, Radu, Alesandru, Eugeniea, Eudochiea şi Mihaii. 
9. Elisaveta, numită Saveta, Eas'a născut într'a 3. August 1839; 

botedul "i s'a citit de parohul local, Dumitru Popescul, avînd ca nănaş 

pre cîntăreţul bisericesc Giorgiii Popeseul. S'a măritat după Pinteleiă 
Vlădeanul, proprietariă mic din loc, într'a 15. Faur 1859, şi a avut noaiiă 
copii, pre Ana, Marica, Eufrosina, Tit, Ion, Artemiă, lon, Eufrosina 

şi Mariea, acești şese din urmă aă murit, 
10. Tecla, numită Aftecla. Ea s'a născut într'a 2. Optomvre 1841; 

sa botedat de parohul local, Dumitru Popescul, avînd ca nănaș pre cîn- 

tăreţul bisericesc, Giorgii Popescul. S'a măritat după Vasile Teleagă, pro-
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prietariă mic: din loc, într'a 8 Noemvre 1859 şia, doaiia oară, ca văduvă, 
după Ion Onică, proprietarii mie din loc, întra 14. Noemvre 1868, și 
a avut cu bărbatul dintîiti un fecior și o fată, iar” cual doile bărbat patru 
copii, pre Mariea, Laurenţiă, Sevastiea și Ana. 

Maică-mea, Ana, a răpăosat de reumatism într'a 10. Ianuariti 1853, 
în etate de 52 de ani, iar tată-mieii a murit într'a 19. Pebruariii 1860, 
în etate de 65 de ani, dece luni şi 12 dile, 

Datele de mai sus sînt scoase toate din Condica Născuţilor, din Con- 
dica Însuraţilor şi din Condica Morților dela parohiea Horodnicul de jos 
din Bucovina. 

2 3. ——— 1.52 So 

III. Amintiri din viiaţa mea. 

A. Timpul copilăriei, 1836—1845. 

$ 1. Viiaţa universală, 
Universul e fără început, fără sfîrșit și fără margini; e plin de 

putere dumnedească, de viiață nesecată, Puterea, viiaţa este mișcare, și 
mișcarea, vevinie se combină și se desbină, dînd astfeliă început şi sfîrşit 
la nenumărate ființi mărginite, în feliărite forme şi în diferite mărimi. 
Înta”acest modru ivitu-saă în legătură strânsă între sine centrele mari şi 
mai mărunte de viiaţă îndividuală, condiţionată una de alta. 

Ajuns'am pe nesîmţite şi pe neştiute la sisteme solare și planetare 
Ne trezim însă pe pămînt în plină viiață universală și încunjuraţi de 
varii vileţi particulare, ca emanaţiuni ale aceleia. Începem pe îucetul a 
ave conștiință de sine şi de încunjurimea noastră din apropiare şi de cea, 
din depărtare. Cît timp păstrăm această conştiinţă, trăim, adecă trecem 
prin viiuţă într'o formă binedeterminată. Cînd se dăbălădeadă legăturile 
formii acesteia, și se desfac, ne părăseşte și ni se întunecă conștiința de 
esistință particulară, murim, adecă ni se descompune forma în care am 
fost, şi elemintele ei întră din not în mișcarea universală, și staii la 
disposițiunea Puterii Dumnedeești pentru combinarea, şi durarea alte 
viieţi, în altă formă, mai superioară sati mai înferioară, după cum at 
fost şi resultatele, adecă faptele primei viieţi îndividuale şi particnlare, 

$ 2. Naşterea. 

Ei m'am ivit în forma de om, ca esistință, proprie particulară” 
întra 20. Optomvre/l. Noemvre 1836 în MHorodnicul de jos dinta'o 
familie care a păstrat, în urmaşii săi, mai bine de patru sute de ani con- 
știința esistinţii sale particulare. Cînd s'a ivit în mine, pentru întiiaș 
dată, conștiința, despre esistința mea proprie, nu știi; urme însă din ea
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stati păstrat în receptaculul ci, în memorie, în viața mea sufletească, încă 

de dinnăinte de a fi împlinit șepte ani. 

$ 3. Un ome&t mare. 

Aşă, de esîmplu, îmi aduc foarte bine aminte, cum într'o noapte de 

Jarnă ninsese atât de cumplit, încît pînă demineaţă pătura noaiă de omăt 

ajunsese pînă la fereşti; cum numai cu grei putură părinţii deschide ușa 

tindii; cum cu anevole se făcură cărătă pînă la grajdiuri și pînă la 

fintînă; şi cum unele găini, răsbite de foame, zburară din pătula lor 

deschisă și, cădînd în omăt, se cufundară în el, şi nu mai putură eși afară. 

$ 4. Înmorboşare şi descîntare. 

Altă dată mă bolnăviseiti; maică-mea mă duse la, o descîntătoare din apro- 

piiare; şi, ca astădi, văd cum biata babă luâ nişte lingureși cuțite, cu cari mă loviă, 

din cînd în cînd, în cap, în piept, în pîntece şi la braţe, le băgă într'o ulcică 

cu apă, le împlîntâ într'o străchinuţă cu unt, și cum tot borborosiă nușce din 

gură, şi cum, în sfirşit, făct o luminiţă de ceară, o așăqă pe nişte păciușeie, 

o prinse, o puse pe pâîntecele mieii şi o acoperi cu o nleicuță. Deodată 

sîmțâlii cum 'mi se suge pîntecele în ulcicuţă, şi începuiti a plînge. ME 

mîngăiară netedîndu-mă pe cap, dar ţînîndu'mi mînile și spunîndu'mi, că 

nu'mi va fi nimică și că mîne voii fi sănătos. 

$ 5. Bucurie după însănătoşare. 

Întuna din Duminicile următoare mă sculaiă de pe cuptoriă sănătos şi 
voios. Bucuriea mea erâ nespus de mare, sîmţîndu-mă iarăş tare și voinic. Maică- 

mea mă puse pe vatră lîngă foc, mă îmbrăcâ înta”o cămeaşă albă și mă încinse 

cu un biîă frumuşel, Sar! tată-mieti puse niște colaci întrun tulpan și se duse 

cu eila biserică. Uitîndu-mă cam cu dor la colaci, înțelese maică-mea că aș 

voi și eă unul, și îndată îmi dete unul din ceice mai rămăseseră pe masă, 

dar” adause, ca să șăd bineșor pe cuptoriă pînăce se va întoarce tata dela 

biserică, că'mi va aduce alt colac sînţit. Ce plăcere aveam și cît de vesel 

eram cînd, după biserică, putul arătă frăţinilor miei doi colaci, vârîn- 

du'mi mînuţile cînd în unul, cînd în altul, cînd într'amîndoi! 

$ 6. Petrecere cu poveşti. 

Asemene îmi aduc aminte cum în dile de sărbători și de tîrg, cînd 

părinții se duceaii de-a casă, lăsati în locul săă, pentru paza noastră, pre 

o babă bună şi blîndă, Chiţa cu numele, care ni povestiă sările feliurite 

poroganii şi poveşti. Astfeliă de povești şi de poroganii ni poveștiă și tata 

în sările lungi de iarnă. Ale tatei povești însă era mai mult despre 

viteji şi feți frumoși, iar” ale Chiţei mai ales șăgalnice și despre duhuri 

necurate, sai despre îngeri. 

$ 7. Cucoşi de grăunţe. 

“Tot aşă nu pot uită cum maică mea ni făceă, în sărbători, cucoși, 

avuncînd grăunţe alese de păpuşoiii înt'o tigaie cu untură, pusă pe căr-
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buni. Într'o sărbătoare, ducîndu-se părinții de-a casă în cumătrie, răma: 
serăm numai noi copiii. Cum plecară părinţii, şi mai năinte de a 

"sosi buna noastră Chiţă, făcurăm foe în vatră și jăratec, luarăm din 
cămară o tigaie, o împlurăm cu unt în loc de untură, îl topirăm şi 
aruncarăm în el grăunţe. Dar' ce să vedi! Din grăunţele noastre nu 
se făceaii cucoși mari, albă şi frumoși, ci foarte mici şi pîrliţi, iam cele 
mai multe grăunţe abiâ crăpa, sai numai se pîrpiliaii, fără de a crăpă 
măcar. Mult ne mirarăm noi de acest lucru! Se treci numai înzădar o 
mulțime de unt. Am pus toate la locul lor, iar' cucoșii și grăunţile pîr- 
pilite, cîte nu le puturăm mîncă, le ascunserăm într'o strachină acoperită. 
Dînd maică-mea a doatia di de ele, ne trase la răspundere, și cînd vădi 
cât unt "i-am fost stricat, își puse mînile în cap, ne mustrâ, bineşor, dar” 
nu ni făcu niciun răi. Cînd o întrebarăm, că de ce din grăunţile noastre 
nu se făcură cucoși frumoși, ni spuse că de aceea, pentrucă sîntem brudii, 
şi că cucoșii nu se fac în unt. 

$ 8. O pedeapsă. 
Altă dată, într'o sară din Postul cel Mare, aduse tata nişte vergi 

în casă, se așădâ pe scaun înnăintea focului de pe vatră, şi începu a, le 
pîrpîli în para focului şi a împleti din ele înjuri. 'Trebue tare să fi 
stinghierit în lucrarea sa și să/l fi năcăjit amar, căci, deodată, mă trediiă 
lovit peste pulpele goale ale picioruşelor cu o vargă de cele calde, ceea ce 
nw'mi aduce aminte să fi făcut vrodată mai înnăinte, fiindcă mă aveă foarte 
drag. 'Ţîpaiii și prinseiă a plînge cu jele. 

„Da ce-ai făcut, Ghiorghie !* îi dise maică-mea cu dutoşie, venind repede 
la mine și căutînd să mă ogoaie. 

„l-am dat minte, răspunse tata, ca să bage mai bine în samă şi să, 
se ferească a călcă în picioare cuvintele tatei!“ 

De atunci am căutat să nu'i mai dai prilej la supărări atât de dure- 
roase pentru mine. 

$ 9. O datină vitejască. 

În datinile poporului romîn sat păstrat, în mod simbolic, multe 
amintită drâgălaşe și preţioase de prin decursul desvoltării lui soţiale 
și culturale. La nunta Romînului sînt o mulțime de ceremonii de 
o adîncă semnificare. Între acestea este şi oprirea miresei decătră 
vreun frate la ieșirea ei din casa părinţască cu danţ mare dela 
ospăţul de după cununie. La cîntecul Busniocului decătră lăutari, con- 
mesenii se scoală, se prind de mînă și așă, dănţuind în colan, încunjură 
de tuei ori masa; apoi se desprinde colanul danţalui la capătul meşei și 
începe a ieși afară, tot în șîrag, ţinîndu-se de mîni. În timpul acesta se 
aşadă la pragul ușii un frate neîusurat de al miresei, saă, în lipsa lui, o 
soră, saăi și alt neam, și așteaptă acoleâ cu un pistol, sati și cu un băț, 
în mînă. Cum numai a pășit mirele preste prag, avînd lu dreapta sa pre
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mireasa, viteazul frate repede pune pistolul în uşeiorul uşii, între mireasă 
şi. mire, dîcînd acestuia că nuw'i va slobodi mireasa pînăce nu va răs- 

„ eumpără-o după cuviinţă. Mirele atunci seoate din cureâ sati din șărpăraş 
„vreun dar potrivit şi pregătit mai dinnăinte, și lovește cu el pistolul din 
„Jos în sus spre sămn ca s%l rădice şi să sloboadă danţul. De convine 

străjeriului darul oferit, el dă drumul miresei și rămășîții danţului, “ar de 
nu, el stă de vorbă cu mirele şi nu ia pistolul din ușciorul ușii pînă nu 
se învoiese asupra răscumpărării. 

Cu deosebită plăcere şi bucurie îmi aduc aminte cînd în toamna 
anului 1841, pentru întîiaş dată, ei și frate-mieă, Niculaiă, înstruiţi de 
bunul nostru tată, ne așădarăm la pragul uşii, eu pistoale în mîni, şi nu 

voiam să dăm drumul sorioarei noastre, Cafrinei, care se măritase după 

Vasile Luţă, Ce viteji mai eram noi la astfeliii de prilejuri, cari se mai 
repeţiră încă în toamna anului 1843 şi 1845 și în vara anului 1847, şi 
ce vervă mai desvoltam noi, prifăcîndu-ne că nu ni place, sai că nu ni” 

de-ajuns darul de răscumpărare! 

$ 10. Un cîntec pe jumătate priceput. 

La, unele prilejuri casnice, cînd oaspeţii tatei erai bine dispuși, pe 

lîngă şăgile şi rîsetele lor necontenite, începea a şi cîntă. Tata încă aves 
un cîntec, pre care însă numai rar îl cîntă, și mai ales atuncia, cînd 

oaspeții săi șăguiaii şi rîdeai mai cu hohote, Partea dintiiă a acestui 
cîntec o pricepeam destul de bine, fiindcă oglindiă aceea ce se petreceă în 
casă, dar! partea a doatia o înțelegeam numai într'atîta, încît îmi aduceam 
a minte de luptele unor voinici şi feţi frumoși de prin poveştile audite. 
Acest cîntec erâ: 

Hai să bem, să bem, să bem! 

Dară minte să avem! 
Haideam să ne veselim, 

Dar totuna treji să fim, 
De duşmani să ne ferim! 
Tot cu chief și voie bună 

Să, petrecem împreună, 
av la grele, la nevoi 
Să sărim ca la pripoiă! 
Să luptăm, să nu ne dăm! 

Neamul, ţara s'apărăm! 

$ 11. Învăţătură romînească în casa, părinţască, 

Noi toţi copiii, cum numai prindeam a grăi bine, învăţam treptat dela, 
părință rugăciunile: În numele tatălui, Împărate ceresc, Sînte Dumnedeule, 
Sîntă Treime, Tatăl nostru, Născătoare de Dumnedeii, Credul, și mai pe 
urmă și Miluiește-mă Dumnedeule, rugăciuni pre cară le spuneam, înnăintea,
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icoanelor de pe părete, sara înnăinte de culcat şi dimineaţa îndată 
după spălat. 

Venind din când în cînd în vădate la părinți fraţii mamei, din Crasna, 
şi plăcîndu-le cum spuneam rugăriunile, ni făceă cîte un mie dar în bani, 
ne lăudă tare și îndemnă pre tata ca să caute să ne deie la școală cînd 
vom fi buni de ea, 

„Da cum nu X-aş dă bucuros, li văspundeă tata, dacă am ave şi uoi, 

ca Domniavoastră, școală în sat, dar' săi trimăt prin străini, mă cam tem! 
Audînd mai adeseori aceste îndemnuri, şi inimoșaţi de laudele ce le 

căpătam dela unii alţii, începurăm şi noi, doi frații, a ne trage la școală. 

Mama ni ţîneă parte, dar” tata își arătă mai de multe ori îndoielele sale. 

În fine, în toamna anului 1843, cînd frate-mieti mai mare, Niculaiă, eră 

de noatiă, dar et de şepte ani, se înduplecâ tata să iale în casă pre un 

învățătorii ambulant din Rădăuţ, Vasile Răduș cu numele. Pînă în Postul 
cel Mare din 1844 învăţaserăm cu el; Bucoavna, Ceaslovul, Psaltirea, şi 
puţin comput,. 

Vădînd tata propăștrile noastre îmbucurătoare, şi îndestulat cu ele, 
credu deocamdată că atîta ar fi deajuns pentru cultura noastră întelec- 
tuală, și dete drumul bunului învățătorii. Ca să arete prietinilor şi con- 

sîngenilor săi că are feciori cărtarari, la întălnire cu ci în casa părin- 
ţască, la prilejuri sărbătorești, ne puneă tata adeseori să citim cîte una 

alta, din cărţile ce le aveam. Noi, fraţii, ne supuneam la aceasta cu plăcere, 
fiindeă aveam şi noi partea noastră de laude, ceeace deşteptă în noi con- 
ştiinţa de sine și năzuinţa de a citi şi mai alte cărţi. Mare bucurie și 
plăcere am sîmţit atât noi cât și cei ce ne ascultă, cînd am dat în satul 
vecin, în Horodnicul de sus, preste vestita Alesandrie, și începurăm a o 
citi mai adeseori în audul tuturora. 

$ 12. Îndemnuri la învăţătură publică, 
Îndemnără ca să urmăm mai departe cu învăţătura nu lipsiati. Noi 

fraţii încă ne trăgeam la şcoală, dară tata se cam codiă să ne deie pre 

amîndoi, fiindcă dori ea frate-mieii mai mare să rămînă la moşie, iar' et 
îi păream încă prea mic de școală. Şi aşă trecu anul 1844. Adunîndu-se în 
anul 1845, la Sîntul Giorgiii, patronul tatei, mai mulţi oaspeţi, ne puse tata, ca 

de obiceiii, să citim înnăintea lor cîte una alta. Oaspeţiise mirară de pro- 
păşirea noastră, felicitară pre tata, şi unii din ei îl îndemnară ca să ne 
deie mai departe la învăţătură dîcînd că putem fi odată domni mari, sati 

preuți. Aceste îndemnuri, precum și stăruința mamei, nu rămaseră fără, 

de succes asupra hotărîrii tatei, fiindcă, curînd după aceasta, ne şi duse 

la Rădăuţ la școală. Mama ni pregăti cele trebuincioase, dară nu 
ni păres destul de voioasă. Îi păreă bine că ne duce la şcoală, dară eră 

cu inima fiîntă și plină de jele că se despărțeşte « de noi. Ne iubiă 
nespus de tare!



92 

Noi fraţii eram voioşi. Am plecat la Rădănţ cu căruţa, încărcată de 
merinde. La școală ne puse directorul săi citim; ne lăudâ că citim aşă 
de bine romînește, dară vădîind mai pe urmă că nu ştim citi nemţeşte, 
dise tatei că nu ne poate primi în decursul anului şcolar, ci numai la 
începutul lui, şi anumea în clasa elementară ca să deprindem și nemţeşte. 
Ne întoarserăm dară a casă fără de ispravă. Cînd eram aproape să 
întrăm din livadă în ograda casei, ni spuse tata să ne scoborîm din căruţă și să 
ne dosîm după grajdiuri, fiindcă vois să afle ce va dice mama acum cînd 
nu ne va vede, 

Am ascultat, Audînd mama duruitul căruții, a ieșit tatei înnăinte şi, 
nezărindu-ne în căruță, îl întrebâ: „'-ai lăsat în Rădăuţ?.... Dar oare 
ce-or face sărmanii!* ..,. și începi a plînge, a ne căină şi a ne jăli. 

Cum audirăm jălirea mamei, alergarăm repede înnăintea ei, şii stri- 
garăm: „lată-ne mamă!“ 

Aceasta fii o apă rece peste sîmţămintele ei prea fierbinți. Ea încetâ 
de plîns şi de jălit, ne sărută şi, întorcîndu-se cătră tata, îi dise în chip 
de mustrare: „Vedi, Ghiorghie, tot nu te înduri săi dai la şcoală !& 

„Ba! îi voii dă, dar abiă dela toamnă înnăinte, că acuma, pe la sfîr- 
şitul anului şcolar, n'aă vrut directorul săi primească, fiindcă nu ştiă 
nemțeşte“, îi răspunse tata. 

B. Timpul învățăturii publice primare, 1845—1849. 

$ 13. Rădăuţul. 

Pe la începutul lui Septemvre 1845 am ieștt din casa părinţască 
îmbii frați, spre a ni continuă învățătura în școala trivială de trei elase 
din Rădăuţ. Acest oraş este vecin cu Horodnicul de jos, locul nostru 
uatal, şi foarte aproape de el. Pe timpurile acelea, Rădăuţul eră încă 
mai detot romînese; nu ne sîmțiam dară prea înstrăinați petrecînd acoleă. 
Pe.lîngă Jîdani în număr mai mare, ca neguțători, se mai aflati puţini 
Nemti și cîțiva Poloni, sat ca fucţionari sati ca meseriași; negoţul eră 
în mîna Jîdanilor și a Armenilor; numai un sîngur dughienariii eră Neamţ. 

Cînd veniă Vinenia, diăa de tîrg săptămîna, se strîngeai de prin 
împrejur o mulțime de oameni de împleaii tiesît piaţa cea foarte spăţioasă 
din mijlocul oraşului. 'Tot negoţul se făceă numai prin întermediul limbii 
românești; chiar în dilele de rînd nu audiai vorbindu-se decît romîneşte,. 
Înşi'și străinilor li plăced a vorbi romînește ca să se deprindă mai bine 
întrun grai, de carele aveaă mare trebuință pentru îndestularea trebuin- 
ților dilnice; mai ales Nemţii şi Jîdanii făcea aceasta. 

j 

)



9% 

$ 14. Limba nemţască ca piedică în continuarea desvoltării 
mele întelectuale. 

Îmbii fraţi am fost înscriși la şcoală în clasa elementară ca să 
învăţăm nemțeşte, Chu cititul și scrisul ni merse foarte uşor; deprinserăm 
îndată; dară ce folos! că nu pricepeam nicio boabă din cîte citiam, Despre 
vreo esplicare în romînește a celor citite nemţește nu erâ nici vorbă pe 
atunci! Învățătoriul de clasa elementară şi cel de a doatia clasă drepteă 
pricepea romînește, dară nu vorbiali cum se cade; numai directorul, ca 
Romîn ce erâ, ști romînește. Acasă la gazdă încă n'am avut pre nime 
care să ne învețe a, pricepe şi a vorbi nemțeşte; ne îndestulam numai cu 
cît puteam deprinde de pe la conșcolerii carii vorbiati îmbele limbi, Cât 
pentru școală, firăm necesitaţi să învăţăm toate dearostul, fără dea 
pricepe și a ni dă sama cum se cade de cîte le învățam. De aceea nici 
nu ni puteam face închipuinţi lămurite şi precise despre câte învăţam. 
Această scădere principală a învăţămîntului publie de pe atunci a avut 
o înrîurinţă nu numai împiedicătoare, ci și foarte stricăcioasă asupra 
lucidităţii minţii mele. Nutrită tocmai în timpul desvoltării sale, prin mai 
mult decît șese ani de dile, numai cu închipuinți vage şi confuse despre 
diverse lucruri și despre r&porturile lor între sine, mintea mea nu s'a 
putut deprinde și întări, chiar dintru început, înti”o cugetare limpede şi 
precisă ; ei dreptcă concepeam repede și bine, dar” cînd erâ vorba să dati 
espresiune celor închipuite, îmi lipsiaă necontenit numirile trebuincioase, şi 
de aceea eram împiedicat la tot pasul să le comunic altora întran şîr 
bineordinat și strîns legat şi cu espresiunile cele mai potrivite. Această 
scădere primordială în modul esprimării în graiul nemţese n'a putut. să 
nu aibă mai apoi înrîurire şi asupra vorbirii romînești, mal ales din 
momentul, în care mintea își formase închipuinți numai cu nume nemțeștă, 
fară de-a avă la îndămînă și numirile lor romînești! Întiaceastă tristă, 
posiţiune am ajuns mai ales din a treia clasă gimnasială înnăinte, decînd 
începuseii a ști mai multe în graiul nemţese, decât în cel romînese! 

$ 15. Un curios fenomen mintal. 
După trei luni și jumătate de petrecere neîntreruptă în Rădăuţ la 

școală, ne aduse tata a casă de sărbătorile Crăciunului. În decursul acestui 
timp scurt se săvîrși o mare schimbare în mintea şi în memoriea mea. În 
necontenită luare a minte la noaăa încunjurime în catre mă aflam, și căutînd 
a'mi dă sama numai de cîte vedeam şi audiam aicia, nu mai cugetam atît 
de întensiv la împrejurimea din casa părinţească, fiindcă părinții ne cercetă, 
cel puţin, odată în săptămînă. Ce mare îmi. fă dară suprinderea şi mirarea, 
cînd, întorcîndu-mă pentru întîiaș dată a casă, îmi păreati acuma, toate de 
acoleă mai altmintrelea decum le lăsaseiii, mai străine. Dan! această 
căudăţănie îmi dispări curînd, dupăce prinseit a compară încunjurimea din 
casa, părinţească cu: cea dela gazda din Rădăuţ și a scoate asămănările și
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deosebirile dintre ele. Ahiă, acum reveniiă la închipuirea, limpede de mai 
înnăinte despre cele din şi de pe lîngă casa părințască! 

$ 16. Huţanii la târg. 
Rominii: bucovineni numese Huţani pre locuitorii din munții Cîmpul- 

lungului Rusesc. Între sine, Huţanii vorbese un dialect rusesc, și numai 

puţini din ei pricep cevă şi romîneşte. Ei -vin din cînd în cînd la tîrg, 
călare în şîrage lungi, ca să'și cumpere cele trebuincioase. Pe atunci aveati 

în piața Rădăuţului un loe anumea unde se așădaă. Într'o Vineri, căutînd 
nişte Huţani ce ar găşi mai ieftin de cumpărat pentru mîncare, aflară la 

o femeie mai multe grămăjoare mari de hrean şi încă un sac plin lîngă 
dînsa, Ei nu știati ce'i hreanul, da vădînd pre alţii cumpărînd şi mîncîndu'l 

cu mămăligă, sat mălai, şi sare, at întrebat și ei cît de scumpă gră- 
măjoara ? Înţelegînd că costă numai câte un cruceriă, îşi cumpărară trei 
grămăjoare şi se întoarseră cu ele repede la ceata lor ca să ospetede. 
Găsînd că rădăcina aceasta îi prea iute, că miroșul ei îi înţapă la nas şi 

îi zgîndărește pe la ochi așă de tare, încît prinseră a strănută și a lacrimă, 

începură unii din ei a: se cam codi dela mîncare, dar” bătrînul care 
cumpărase hreanul, îi tot îndemnă dicîndu-li: „Trebue mîncat . , . măcar 

ochi crăpat, . . . eă bani dat!“ 

Ş 17. Un rival la învâţătură. 

Anul şcolastie se închides totdeauna cu oarecare solemnitate și cu 
împărţirea de cărţi și de iconiţe, unele în colori și aurite pe împrejur, 
Xar' altele numai în negru. Concurenţi la aceste premii erati cei mai distinși 

dintr'o clasă, dar” și aceştia împărțâți în emenentiști și aceidentişti, Ei 

rivalisam în clasa din urmă pentru premiul dintîiti cu un Neamţ de 
origine. Diferinţa, între mine și el erâ, că dînsul îşi spuneă lecţiunile 

şi regulele grămăticale cu cuvinte proprie, iar! eii numai cu cuvintele din 
carte, învățîndu-le pe dearostul; îmbii căpătam, ea censură, eminență sati 

ademinență, cu deosebirea însă că ale mele censuri erait mai adeseori scrise 

cu literă iniţială mare, iar' ale lui cu mică, 
La, esaminul „pe clase“ (cum diceam noi) de la finea semestrului din 

urmă învinseiă pre rivalul miei. Acesta însă, avînd conştiinţa că pricepe 
şi vorbeşte nemţeşte mult mai bine decît mine, se sîmţi foarte asuprit și, 

în amărfciunea, sufletului să, prinse a plînge și ase jălui, că lui ?i se face 

mare strîmbătate, dîndu'mi mie întîietatea. Spre a linişti pre rivalul mieă 
şi spre al convinge că n'aii fost clasificat cu păntinire, chiemâ, învățătoriul 
clasei pre director şi ne supuse pre amîndoi înnăintea lui, din noă, la un 

esamin, la care :directorul punei întrebările. Şi de astădată eşilă et în- 
vingătoniă, şi anumea pe motivul că, deşi nu vorbesc aşă de bine 

nemţeşte ca dînsul, dar' răspunsurile mele, fiind date cu cuvintele din 
carte, sînt mai 'bine esprimate şi mai frumoase decît ale lui.
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$ 18. Lectură privată şi înriurinţa ei. 

Neavînd alte cărți de ciţire decît numai pre cele școlare, în tot 

decursul acestor trei ani de dile cît am învăţat la Rădăuţ, ba chiar și 
vro trei ani din cei petrecuţi în Cernăuţ, fârăm nevoiţi, în timpul sărbă- 
torilor de Crăciun şi de Paşti și al feriilor celor mari de vară, a împrumută 
dela biserica din sat cărţi de citire. Le căpătarăm uşor, fiindcă prentul și 

cîntăreţul ni erai veri primari, iar” tata epitrop la biserică, Citirăm pe 
rînd, cu mare evlavie, pe lîngă Ceaslov s. Orologierii și Psaltire, încă şi 
Octoihul s. Optvoceriul, Apostolul, o carte groasă de predici, Evangelieriul, 
şi doatiă mari foliante despre Viieţile Sînţilor, apoi părți din Triod s. 
Tricînt, din Pentecostariă şi din Antologii s. Florilegiă. Cititul Evan- 
gelieriului și al Apostolului a lăsat în noi adînci urme de religiositate, 
da numai Viieţile Sîuţilor ati fost cartea care a deşteptat în noi însufleţire 

pentru creştinism şi năzuinţa de a stă şi a luptă pentru idealurile lui 
Această carte stîrni și nutri în noi dorinţa de a ne apropia, prin fapte 
bune şi prin lupte neîncetate pentru dreptate şi adevăr, de acei martiri: 
atît de plăcuţi lui Dumnedeă, şi atât de distinși de El prin rară înţelep- 
ciune și deosebită putere cu cari îi îndăstră. Îmi diceam nu odată: Ce 
fericiţi sînt acești bărbaţi! Pentru scurte suferință, sait pentru disprețul 
plăcerilor lumești, aii apoi pentru vecie atît de bine la Dumnedeă în certi, 
şi sînt încă și glorificaţă şi adoraţi de oameni pe pămînt! 

$ 19. Împresiuni din prima călătorie la Cernăuţ. 

Mîntuind cu succes foarte bun școala tiivială din Radăuţ, la înce- 
putul lui Septemvre 1848 ne-a dus tata pre amândoi fraţii la Cernăuţ, ca, 
să continuăm acoleă a patra clasă primară în școala normală, și apoi, la 
anul, să întrăm în gimnasii, şi ne-a recomîndat, spre privighiiare şi po- 

vățuire, cumnatului săt, şi unchieşului nostru, Veniamin Iliuţ, catehet pe 
atunci la gimnasiul de jos de patru clase. El ni-a şi fost necontenit ca, 
un tată. Lael alergam în toate nedumeririle şi nevoile noastre și totdeauna, 
eșiam mulțămiţi dela dînsul! 

Trecînd în călătoriea noastră spre Cernăuţ prin mai multe sate, preste 
rîuri, preste munţi și prin păduri, mă uitam cu uimire în toate părţile; 
orice vedeam erâ cevă noii pentru mine; sîmțiam cum parecă, "mi se întinde 
şi "mi se lățeşte închipuirea. : 

Din poveștile şi poroganiile cele multe ce le andâseiă, îmi închipu- 
Jam că pămîntul este ca un disc, lăteţ și rotund, așădatpe spinarea unor 
pești dintr'o apă mare, și sprijinit de niște ţițîni de lemn, la cari 
rodeaii niște cai. E 

Satul Horodicul de jos erâ așădat în vale pe lîngă păriul Pozănul 
şi pe coasta miadădiială a unui colnic lungăreţ. Din vatra satului, cercul 
de vedere, adecă discul pămîntului îmi păreă foarte răstrîns, îngust. Cînd 
mă suiam însă pe gruiul colnicului, unde eră pusă o ciuhă decătră îngi-
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netă, cînd al fost măsurat moşiile oamenilor, 'mi se mai lărgiă încîtva 

cercul de vedere, dar” tot credeam că acolo, unde se împreună cerul cu 
pămîntul, este marginea lumii, Acuma, cu călătoriea aceasta, mă înere- 

dinţam tot din ce în ce mai tare, că discul pămîntului trebue să fie mult 
mai larg, decît îl văduseii pînă atunci, şi întrebam pre tata, ori de este 

încă departe pînă la marginea pămîntului. Dumialvi îmi răspundea că 
sînt încă foarte multe ţări şi împărăţii mari pe împrejur, și apoi îmi adu- 

ce aminte de Alesandriea ce o eitiselii de atîtea ori, și îmi dicea că 

numai marele împărat Alesandru Machedon a îmblat prin toate ţările şi 
a ajuus şi pînă la marginea pămîntului. 

Cernănţul de pe timpurile acelea nu se deosebiă tocmai tare mult de 
orașul Rădăuţului. Eraii drepteă unele case mai mari şi mai arătoase 
împrejurul pieței capitale şi pe lîngă niște strade cari dai în ea, dar” 
încolo toate casele şi oamenii aveai aceeaş înfăţişare, și deprinderile lor 

tot aceleaş, O sîngură deosebire "mi-a bătut mai tare la ochi. În Cernăuţ 

găsiiă mai mulți străini decît în Rădăuţ, şi audiiii acoleâ vorbindu-se mai 

adese ori şi rusește; în pieţele de negoţ însă predomniă graiul romînese, 
nu însă şi prin dughiene. 

$ 20. Învăţămîntul limbei romineşti în a patra clasă primară. 

“În clasa a patra primară am avut dintru început un profesor de limba 

romînească, carele nu știă nici citi măcar romîneşte. În oara de învăţă- 
mînt, el citiă cu unii copii rusește, iar' pre frate-mieti şi pre mine ne 

făceă învățători pentru școlerii romînă. Dară curînd scăparăm de el și că- 
pătarăm pre un Romiîn, Simighinoviciă cu numele. Mare ni-a fost buouriea, 
şi plăcerea, cînd acesta a început a ni vorbi romîneşte și a ni esplică, ce 
sînt cuvintele din limbă, cum se împărţese ele şi că unele dintr'însele sînt; 
de fire bărbătească, iar' altele de fire femeiască. Mult mă miram eă, cum 

pot fi cuvintele unele ca bărbaţi și altele ca femei, şi povestiam mamei 
despre aceste minunăţii, cînd veniam a casă de sărbători și de ferii. 

„Multe lucruri minunate mai învăţaţi voi la şcoală, ni răspundes, 
maica surîdînd, | 

$ 21. Spaimă de Unguri. 

Venind de sărbătorile Crăciunului a casă, am găsît pre săteni în tur- 
burare și pre părinţi în mare neliniște. Se vorbiă că Ungurii s'a sculat 
asupra împăratului, că Romînii din Ardeal ţîn cu împăratul, şi că sat 
încăierat la bătaie cu Ungurii. Mulţi dintre săteni erai duși cu cară spre 
Ardeal ca să ducă merinde ostașilor. Tocmai în ditia, de Crăciun se răspîn- 
dise prin sat vestea, că Ungurii ar fi bătut pre Romîni pe lîngă Bistriţa 

și că cearcă acum ca să străbată și în Bucovina. Spaima eră cumplită! 
Mulţi oameni se grijiai să fugă în munţii păduroși din apropiare şi să 
se ascundă prin vizunii. Tată-mieii făcu în livadă, lîngă pomăt unde aveă 
ariea cu ştogurile de pâîni, o groapă foarte mare şi adîncă, o împli. cn
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y . 
feliurite pîni și cu veșmintele cele de sărbătoare, și o astupâ ca să nu Y 

y se cunoască. Își pregăti niște cară cu merinde şi căruța, şi aşteptă adeve- 
rirea veștii ca să fugă și el, cu căsenii săi, la munți prin păduri. Sara, 
dupăce înnoptase cum se cade, ni spuse tata noaiăi, copiilor, ca să ne 
culcăm mai degrabă, că poate va. fi trebuinţă ca să ne trezască și să 
plecăm. Ne culcarăm cu toţii, numai tata și mama mai așteptat. Într'un 
tărdiă audiiăi cevă răsunet la vatră. Mă acoperită mai bine de frică, dară 
curiositatea mă făcă ca să mă uit pnţin întracolo de sub învălișul mieă. 
La flacăra abiă pîlpîindă a unui opaiţ dosît, zăiiii pre' tata săpînd sub 
vatra focului o groapă, şi ascundînd acolo o scătulcă, în care ştiam 
că aves bani. o 

Demireaţa ne-am sculat cu grija în spate. Tot aşteptam oara de por- 
nire spre munţi. După vr'o doaiiă dile însă sosi vestea îmbucurătoare că 
Ungurii, carii voiati să străbată în Bucovina, ati fost bătuţi şi fugăriţi, 
şi că nu mai este teamă de vreo primejdie, cu atîta mai vîrtos nu, că și 
Mosealii se pregătesc să vină împăratului nostru întm'ajutoriii, dacă ar 
cere trebuiuţa, 

Cînd sosi timpul să plecăm spre Cernăuţ la școală, grijuliea și duivasa 
maică, se cam temea să ne lese. Arătîndu-ne noi însă neînspăimîntaţi și 
cu bărbăție, ea nu se mai opuse, tăciu, și tata, ne duse iarăş la şcoală. 

$ 22. Cintecul mamei cel de jele. 

Dupăce se măritaseră patru surori, și dupăce și noi, fraţii, în ur- 
mărirea învățăturilor noastre, ne depărtăserăm mai tare de casa părin- 
țească, întălnivile noastre cu părinţii deveniseră mai rare. Cu deosebire 
maica erâ tare moale la inimă, duioasă, ne căină adeseori și jălis mult 
după noi. | 

Va întălnirile noastre de Crăciun, de Paşti şi de feriile cele mari, 
îmi povestiali sorioarele rămase a casă, că miloasa şi duioasa noastră 
maică nu odată plîngeă după noi, căinîndu-ne. Ea'şi făcuse și un cîntece 
de jele pentru stîmpărarea dorului săi. 

Cînd îi eră dorul mai mare și jelea mai covîrșitoare, iubita maică 
prindes să cînte: 

Of! loziţă înfrundită ! 
Inima "mii împărţită 
Pe aici, pe dincoleă, 
Prin toată lumuţa mea! 

Frundă verde, foaie lată! . 
Faţa'”i arsă şi ?ntinată, 
Cu tină de vară, 

Căleată de cară, 
Și de dobitoace 

Mergînd la otoace!
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Frundă verde, flori de teii! 
Unde 'mi's cei găngurei, 
Ca să'mi cînte prin grădine . 

Dorul să "mil mai aline?! 
Dorul mieă e dor de mamă; 

Nime nu'l mai bagă ?n samă! 

-$ 23. Moscalii în Cernăuţ. 

În primăvara anului 1849 a sostt; la Cernăuţ şi oastea moscăcească 
așteptată ; n'a petrecut însă mult pe aici, ci a plecat mai departe. Și la 
gazda noastră erai încortelaţi trei ostași. Cât timp aii stat acoles, făceaii 
multe coţcării și înșălături cînd cumpăraă cîte cevă de mîncat, sati de 
băut. Așă d. e. vîriati în câte un ulcior mare un burete; mergea pe la 
dugbiene de'l împleaii cu rachit, sai cu unt de lemn; dă neguţătoriului 
niște bancnoate de schimbat, și neavînd acesta de unde, sai neputînd dă 

rămăşiţa, de grabă, turnă ostașul untul de lemn, sati răchiul, îndărăpt, 
veniă la gazdă, scotea buretele de'l storces bine și, vîrîndu'l îndărăpt, 

plecă din notă la cumpărătură. Pînea o muşcă cum numai o prindeă în 
mînă, şi o aruncă neguțătoriului îndărăpt, dacă nu căpătă îndată rămă- 
şița din bancnota ce "i-o arătă numai, Astfelii îşi procurati unii ostași 

mînearea și beutura! 

$ 24. Închipuinţi vage de o ordine soţială. 
“În Cernănţ încă se formase o gardă naţională orășănească. Se isca- 

seră și niște neînțelegeri între studinţii dela înstitutul de studii filoso- 

fice și între învățăceii de pe la meseriași. Veni şi la părueală între ei. 
„Aceste întîmplări zgomotoase și zguduitoare at făcut mare împre- 

siune asupra mea, și m'aii necesitat ca să mă înteresed nu numai de dăto- 
rinţile mele şcolare, dar' şi de alte lucruri publice. Mintea mea prinse 

acum a căpătă nişte închipninţi vage despre starea şi ordinea soţială nu 
numai de pe la noi din ţară, dară și de pe aiuria mai departe, Acestea 
mă făceai ca să capăt conștiință tot din ce în ce mai largă și mai lim- 
pede nu numai despre diversitatea oamenilor cu inși și ca popoare, dar” 
și despre diferinţa întereselor lor și despre lupta lor neîncetată pentru 
apărarea acestor înterese particulare. 

C. Timpul studiilor secundare, 1849—1857. 

$ 25. Întrarea în gimnasiă.: 
Bucuriea noastră eră mare cînd ni -ajutase Dumnedeii să mîntuim 

cu succes foarte bun învățăturile noastre primare. Conștiinţa de sine se 
deșteptase puternee în noi; ne credeam cine ştie cît de învăţaţi. Părinţii 
încă erai mulţămiţi cu noi şi se grăbiră a ne aduce a casă. Petrecurăm 
feriile tot în voie bună, și în prepărări pentru continuarea studiilor. În
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Septemvre 1849 am întrat în gimnasiul superior de opt clase, din Cernăuţ, 
reorganisat tocmai atunci după un noi sistem de învățămînt, împreunîndu-se 
la un loc, într'un sîngur înstitut, gimuasiul de patru clase, şi înstitutul 
de studii umanioare şi filosofice de mai înnăinte, saă liceul. 

Deşi îmi merges grei cu limba nemţască, totuș clasele le-am absolvit 
regulat și cu succes eminent din semestrul al doile din clasa primă, 
făcînd tot cu succes eminent în Juliă 1857 şi un esamin „general, dis de 
maturitate, din toate obieptele de învățătură din gimnasiul superior. 

În decursul studiilor mele secundare, prin optani de dile, sai petrecut 
multe lucruri cari aă avut o înrîurință mare asupra năzuinţilor mele în 
viitorii, şi carile "mi-ai și determinat direcţiunea activităţii mele, 

$ 26. Stipendist. 

Nedispunînd de-a, casă de mijloace abundante de susţinere, ne apu- 
carăm de timpurii a dă lecțiuni altor şcolezi, spre a întregi, în mersul! 
studiilor noastre, prin mijloace proprie, aceea ce credeam că ar trebui 
precum la învățătură, așă și la întroducerea noastră în viiaţa soţială, 
Toate mergeaii bine. Eă ajunseii din semestrul al doile din întâia clasă 
a studiâ cu eminență, și de aceea mă învredniciiii, din a treia lasă gim- 
nasială, a căpătă din fondul religionariii ort. or, un stipendiă de 80 A. 
m. c. pe an, manifestînd întenţiunea de a mă face preut. Acest stipendiii: 
îl păstraiă prin toate clasele şi contribui: mult precum la “desvoltarea 
sîmțului de valoare proprie și de neatîrnare, aşă şi la îmbunătăţirea sorții 
noastre ea, studinţă. 

$ 27. Moartea mamei. 
Cînd eram în clasa a patra, avurăm zdrobitoarea nenorocire de a 

pierde, într'a 10, Ianuarii 1853, prin moarte, pre necomparabila de bună, 
de duioasă și de grijulie maică, pre care o iubiam nespus de tare. Cum 
sosîrăm a casă şi ne mai vădîndu-o eşîndu-ni înnăinte ca altă dată să ne 
îmbrăţişede, să ne strîngă la pieptul săi și să ne sărute, m'a, cuprins o 
jele nespusă, "mi s'a făcut negru pe dinnăintea ochilor, şi cînd eră să întru 
în casă, am cădut leşînat pe pragul uşei. Cît am stat într! această, tristă 
stare, nu ştiă, dar cînd m'am trezit şi m'am dus să'mi văd şi să'mi sărut 
malca, înlemniseiă la privirea ei și nu mai putul nici plînge măcar, ca 
să'mi uşured inima! 

Mare lovitură pentru noi fii moartea mamei! Nu mai socotiam că 
ni-a fi cu putinţă să ni continnăm studiile. După înmormântare însâ căutâ, 
tata să ne mîngăie și să ni spună că, de și îi cade acuma foarte grei, 
dar își va dă toată silința ca să nu ne împiedice î în prourmarea studiilor, 
și ne trimese iarăș îndărăpt la, școală, | 

$ 28. Friguri din nebagare de samă, 
Cînd eram în clasa a cincia, vr'o cinci dile înnăinte de finea seme- 

strului de vară, mîneajă după amiadădi niște cireşe şi plecaiii îndată la
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Prut împreună cu alți şcolari ca să ne scăldâm. Am stat cam maultișor 
în apă, pînăce am sîmţit nişte fiori reci în trup. Am eșît şi am venit 
a casă, dîrdîind de frig. Preste noapte nu 'mi-a fost îndămînă. Căpătaseiii 
friguri; mă scutură în fiecare di; abiă aşteptam să căpătăm testimoniile 
şi să plecăm a casă. După vro doaiiă trei dile de scuturătură şi de nemîn- 
care căpătaiii poftă la vin. Erâ lucru foarie ciudat, fiindcă eă nu sufe- 
răam niciun felii de beutură, decînd încă de mici băuserăm .noi doi frații, 
la absîntarea părinţilor din casă, nişte ocoviţă, şi ni fusese cumplit de 
răi. Spunînd frăţini-mieă și gazdei despre această poftă, ati găstt cu cale 
ca să'mă cumpere o ocă de vin. Dupăce mă scuturară amarnic figurile 
şi'mi veni fierbinţeală, cumplită și sete nespusă, ceruiti șîpul cu vin și, în 
vrocitevă duști lungi, deşertaiă șîpul fără să fi sîmțit alta, decât că mi-am 
potolit setea. Apoi am adormit. A doaiia di am așteptat să mă scuture 
frigurile ; dau ce să vedi, ele nu se mai arătară! Am plecat a casă, însă, 
nu deadreptul ca alte dăţi, ci luînd parte la o logodnă în Ceahor, la o 
nuntă în Mologhiea şi la un hram în Suceveni. 

„.Ajungînd a casă nu mai aveam voiea cea bună din alte ferii de mai 
înnăinte, fiindcă acum de un an și jumătate ni lipsiă ființa care ni în- 
dulciă și ni fărmecă traiul prin desmierdările și drăgălaşiile sale materne. 
Nu ştiii din ce causă, din tristeață, s'aii din vreo greşală de mîncare din 
călătorie, că după vrociteva dile mă apucară din noă frigurile, şi mă 
scuturară amarnic, dau” acum nu în fiecare di, ci tot a doaiia, şi mă ţînură 
mai bine de patru săptămîni. Se apropiiă timpul de plecat la școală, şi eă 
mă aflam ca vai de mine! Nu mai cugetam la prourmarea studiilor! 

$ 29. Un vis. 

Întro di frumoasă, îndată după ameadădi, cînd prinseră frigurile a 
mă scutură, mă culcaii afară pe prispa casei, cu spatele la, soare, ea doară 
radele lui m'ar încăldi cevâ. Nu ajută însă nimică! După un timp încetâ 
scuturătura ; îmi veni fierbinţeala regulată, și adormiiă. Alte dăţi, de 
cîte ori dormiam cînd aveam fierbinţeală, 'mi se presîntaăi în minte, eu 
colorile cele mai vii, toţi eroii vechimii și luptele lor îndrăzneţe de pe 
uscat şi mare de pe împrejurul mării Mediterane. Cu astă dată însă mi 
se presîutâ un Sînt, îmbrăcat în veșminte albineţe de liturgie, căstăniă la 
faţă, cu o coroană de aur pe cap, încălecat pe un cal alb sîreap, cu un 
fiii de aur în gură. Veniă alergînd prin văzduh spre mine, cam dela 
răsărit miadădi, se roti în faţa mea, se opri, și, uitîndu-se la mine, își 
rădicâ mîna dreaptă și'mi dise cu voace blîndă, dar' apăsată: „Scoală-te, 
fiule, mergi într'acolo (îmi făcă un sămn cu mîna dreaptă spre Suceava) şi 
te vei însănătoșă!“ Mai făcu încă o rotitură pe calu'i sîreap și apoi plecă, 
tot prin văsduh, dincotr6 a venit, în direcţiunea în care îmi arătase să 
mă duc. . 

Mă trezi asudat, mă sculaii repede plin de uimire şi aruncând ochii
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prin ogradă, zărită pre tâta şi pre frate-mieii. Li împărtăși visul. Se mirară, 
şi ei, iar' tata dise îndată: „Acesta trebue să fie Sîntul Ion dela Suceava. 
Să mergeţi dară amîndoi într'acolo, chiar mîne demineață cu căruța. Et 
vi voii căută un om care știe drumul într'acol6, căci eă nu mă pot înde- 
părtă de-a casă l& 

Despre activitatea din viiață a, acestui Sînt şi despre minunile lui după 
moarte ui povestise în semestrul de vară din clasa a patra, catehetul şi proto- 
sincelul Veniamin Iliuţ cu multă însufleţire şi pietate foarte multe lucruri 
uimitoare. Aveam dară o închipuință vagă despre acest Sînt. De atunci 
l-am privit şi venerat ca pre un geniii tutelaniii al miei şi mai pe 
urmă al familiei mele! 

A doaăa di am plecat. La rugăciunea de sară am fost la Sînt în 
biserică. M'am uimit. găsînd pre Sîntul din raclă sămănînd aevea cu 
Sîntul de pe calul cel alb! Mi sa sînţât apă lîngă sîerită; am băut din 
ea și m'am spălat şi pe față, 

În diăa următoare nn mă mai scuturară frigurile! M& sîmțiam acuma 
mult mai bine și eram vuios. Petreeniii vro trei patru dile pe la niște 
neamuri din Joc și de pe împrejur. Frigurile mă părăsiseră detot. M'am 
întors cu voie bună a casă, și a treia di m'am dus la Cernăuţ, la, școală, 
Aice, după vro câteva dile, mă cercară din noi frigurile, dar! acum fără 
de nicăo putere, şi dispărură; dreptcă luaiti și cîteva prafară de chinină, 
la recomîndarea unui medie, pre care îl consultaseiti, şi carele nn credea 
în minunile Sînţilor! 

$ 80. Lipsă de tact pedagogic. 

În clasa a șesa am avut cu profesorul de matematică o mare neplă- 
cere, care a lăsat urme neşterse în sufletul mieii. Acest profesor aveă o 
metodă nu prea bună; nu ni făceă mai înnăinte prelegeri și esplicără ca 
alții, ei chiemă la tablă pre cîte unul dintre şeolerii mai buni, îi dietă 
cîte o temă, din carte și apoi îl lasă să o lucre sub conducerea sa. Ca 
mai altă dată, înti'una din oare mă scoase la tablă şi'mi dete de resolvit o 
temă, cam lungă și grea; am lucrat la ea pînă spre finea oarei. Vădînd 
însă profesorul că îndată are să sune clopoţelul, prinse el a'mi diotă, 
închieiarea, dară, din nefericire, "i se strecurară în dictat, nişte erori. Com- 
parînd resultatul căpătat cu cel îndicat în carte și găsîndu!'] necurăspun- 
dătoriii, îmă dise că w'aș fi lucrat bine tema, Avind conștiința despre 
esactitatea celor lucrate de mine, am căutat să'i ară şi săli demustru că 
eroarea, zace în cele dictate de domniea sa. Această cutezare din parte'mi 
a pus pre profesor ca pe nişte cărbuni, s'a răstit aspru asupra mea, cali- 
ficîndu-mă de nerușînat., Atacat în ambiţiunea mea, W-am replicat des- 
vinuindu-mă, Aceasta "l-a oțărît și mai tare și 'mi-a dictat; o pedeapsă de 
doaiă oare închisoare în clasă,
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$ 81. Opunere, pedeapsă şi urmări. 

Ei m'am opus și m'am jăluit directorului. Acesta "mi-a promis că 
va, cercetă, lucrul. La conferinţă, profesorul jignit propuse eschiderea mea 
din gimnasiti. Mulţi dintre profesorii străini îl secundaă, numai cci doi 
cateheți ortodocși, profesorul de limba romînească şi ordinariul clasei prin 
decurs de patru ani 'mi-aii țînut parte ; cu deosebire ordinariul clasei, Venceslaii 
Res, dechierase înnăintea conferinţii, că eschiderea mea ar ave drept urmare şi 
ducerea sa dela acest gimnasiti. Această apărare energică necesită pre ceialalță 
profesori să'șă modifice propunerea de eschidere în opt oare de arest în 
gimnasiă și cu o notă la purtare „de înfruntat pentru un sîngur caz 
de opunere“. 

La, sfătuirea, profesorilor binevoitori m'am supus pedepsei. Dar”, ce 
să vedi! Atât școlerii cât și însu'şi directorul trebue să fi cunosent că 
"mi se face strîmbătate, căci mărturisesc că sîmpatiea şi grija ce "mi le-ati 
arătat în decursul arestului miei atît şcolerii din gimnasiul superior, cât 
şi doamna, directorului, precum și însuși directorul, aă fost pentru mine 
0 recompensă prețioasă pentru umilirea ce 'mi se făcuse. Profesorul de 
matematică nu m'a mai întrebat în tot semestrul, și la conferinţa decla- 
Sificare dela finea lui îmi dete notă rea din obiectul săi. Audînd de 
aceasta, mă jăluiiă directorului. Acesta îmi spuse că la esaminul public 
dela închieiarea semestrului va fi de faţă și înspectorul școlar, şi că atun- 
da mă va esamină înnăintea lui și a publicului. Înţelegînd profesorul de 
aceasta, se absîntâ dela acest esamin și nu se înfățișă nici la chiemarea 
espresă a directorului, -pretestînd o îmbolnăvire repede. Rămaseiii dară cu 
nota rea pînă după ferii, cînd o reparată foarte bine. Profesorul sti să 
se răsbune cum nu s'ar fi cădut din punt de vedere al moralității şi al 
creșterii bune! 

$ 82. Un propus. 
Această întîmplare mă făcu să sîmţese și să găsesc o mare deosebire 

precum între străinii venetici și oamenii conaţionali și coreligionari din 
țară, așă și între oamenii cu apucături răutăcioase, răsbunătoare, şi alţii 
cu sîmţ de blîndeaţă și de dreptate în sufletul lor. Ea stîrni în mine nu 
numai dispreţ și ură încontra strîmbătăţirilor și asupririlor de tot feliul, 
dar' și un propus, o hotărîre stătornică de a lucră, cât cu putinţă, încontra 
lor. Ea mă aduse la o conștiință vie despre o ordine morală printre 
oameni, și mă împinse la decisiunea dea studiă drepturile, ca să pot 
apoi, ca diregătoriă, sait ca judecătoriăi, să apăr ordinea morală printre 
oameni și să ţîn cumpăna dreptăţii printre ei! 

$ 33. Înstructor de casă. Bibliotecă privată. 
Curînd după aceasta mă luâ, în casa sa boieriul Giorgiii Flondor ca 

învățătoriă la doi copii ai săi, dîndu'mi pe lîngă vipt și cortel încă și 
20 Ai. pe lună. Într'această îngînjare neașteptată văduiă un sămn dum-
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nedeese, și'mi diseiii îndată: „Acum ai bani de prisos;: întrebuințeadă” 
cu chipsuire pentru cele neapărat de trebuință, pentru cărță și veșminte, 
dară cruţă din ei cât poță, pune de-o parte cît mai mulți, ca să te asi- guredi pentru toate întîmplările și săți facilitedi prourmarea studiilor !& Aşă am și tăcut! Mi-am procurat mai multe cărți, ca: un Dicţionarit 
lătinese-nemţese de Carol Ernst Georges, Istoriea universală (Weltge- 
schichte fiir das deutsche Volk, Frankfart, 1844—1856) de Friedrich Sehlos- 
ser, niște cărţi filosofice, ca: Compendiul de psihologie de W, Fr. Volk- 
mar, (Grundriss der Psyehologie vom Standpunkte des philosophischen 
Realismus, Halle, 1856) și Spiretul Naturii (Geist der Natur) de Hans 
Christian Orsted, ete., dar” am pus totodată și de-o parte, așâ încît la, finea studiilor mele secundare dispuneam de preste patru sute de florini, 
a cărora sumă esactă nu o cunoștes nimene altul, nici frate-miei, nici tata, 

$ 34. Lărgirea şi limpedirea vederilor întelectuale. 
Citirea cărţilor filosofice, dar” mai ales a cărţii Spiretul Naturii de H. Chr. Orsted a produs în sufletul miei, în mintea mea, o revoluţiune întreagă. Cugetînd şi sîmţînd pînă pe la 1856 numai în cercul vederilor căștigate din cititul cărţilor religioase bisericeşti, mă văduiii deodată ca strămutat în altă lume, construită mai altfeltă decum o găsiam deserisă în Biblie și în închipuirea poporană, direasă de mai altă putere decât de Moșneagul zugrăvit pe icoane, şi împoporată mai cu alți oameni decât; aceia, ce'i cunoşteam de prin Viieţile Sînţilor, saă din Istoriea Universală, Se stratificâ, deci în mintea mea, alt material de cugetat; se formară în ea alte închipuinţi, alte represîntaţiuni, alt cere de vedere întelectuală, Acestea întrară în conflict cu celea de mai înnăinte, şi se încinse între ele o luptă cumplită și înfiorătoare, care m'a țînut, timp mai îndelungat, într'un chin întelectual foarte neplăcut, nesuferit chiar. 
Vederile mele se limpediră, cercul lor se lărgi pînă la desmărginire şi nedumerirea mea mortificătoare dintru început se prifăci într!o linişte sufletească, nevisată, abiă întrun tărdiă,: după terminarea studiilor mele universitare și dupăce citiseiti pe încetul mai multe scrieri filosofice, ca: Eleminte de geologie de Carol Lyell; Puterea și Materiea, Omul și posi- țiunea lui în natură, de Luis Biichner; Fisiologiea prifacerii materiei în plînte și animale, Cireulaţiunea, vieţii, Lumină şi Viiaţă de Iacob Moleschott ; Originea speciilor de Carol BR. Darwin; Viaţa, lui Isus de Iosif E. Renan ; Viiaţa lui Isus, Credinţa vechie şi noată de David Fr. Strauss ; Universul s. Pluralitatea Lumilor locuite de Cami] Flammarion; Istoriea Creaţiunii naturale de Ernst Hăckel; Moralitatea și -Darvinismul de Bartolomet 

de Carneri; ete. 

$ 85. O avintură nopturnă, 
Un lucru curios 'mi se întîmplă de Paști în anul 1856. Plecaseiă a 

doaiia di cu tata prin satele Horodnicul de sus și Marginea la Mănăstirea



104 

Suceviţii, fiind acoleă hram s. rugă și mare strînsură de prin împrejur. 
După liturgie, tata se duse pe la finii săi, Xa” ei petrecuiă cu tineretul 

adunat pînă pe la cinci oare. Căutînd acuma pre tata ca să ne pornim a 
casă, 'mi se spuse că și el se înteresase de mine, dar”, neaflîndu-mă, a 

lăsat cuvînt că pleacă sîngur, iar et să mă întore cu preutul, oră cu 

cîntăreţul din sat. Știind pre aceștia încă lu egumănul mănăstirii, făcuiii 
cu mai mulţi o primblare prin grădina mănăstirii. Cînd mă întoarseiă 

însă să caut consoţii de plecare, am aflat că și ei se porniseră acu. 
Vădîndu-mă niște cunoscuţi din Rădăuţ cam supărat că trebuiam să mă 
întore acum, spre noapte, pe jos a casa, îmi propuseră ca să plec cu ei 

la Rădănţ, şi a doaia di mă vor trimete a casă. Avînd însă să pornese 

a doaiia qi numaidecît la Cernăuţ la școală, primiii propunerea numai 
pe jumătate, Plecaiii cu ei pînă aproape de Horodnicul de sus, nnde ne 

despărțirăm. Ei se duseră mai departe la Rădăuţ, iav eii apucaiă, apo- 
stoleşte, spre casă, însă nu deadreptul prin Horodnicul de sus, fiindcă mă 

temeam de cîni și de rătăcire, ci încunjurînd satul şi trecînd prin toloaca 
dintre îmbele Horodnice. 

Erâ, după dece oare noaptea cînd începuiă a străbate toloaca, în care 
se află un loc renumit pentru arătarea spiretelor necurate, și un ţînterim 
de colerici din 1831. Pe lîngă aceste locuri trebuiam să trec. Mi se pre- 
sîntară deodată vioi în minte toate închipuinţile din copilărie despre 

duhurile necurate şi mă făcură să mă cam înfiored din cînd în cînd, cu 
toate începuturile mele de studii naturaliste și filosofice. Eră întunerec; 
cerăul înnourat mai detot. Într'o îndepărtare zăriiii deodată doaiiă mătăhale 
negre. M& apucară niște fiori la spinare, şi părul 'mi se făcuse măciucă, 
sub cilindrul de pe cap. Mai apăsaiii pălăriea ca să nu pice; băgaiii iute 

mînile în bursunarele de la frac; luată în ele, spre eventuală apărare, cîte 
un oii împistrit în mîni, fiindcă băț nu aveam cu mine; pîndiiă apoi cu 

mare luare aminte ce vor face mătăhalele. Vădînd că vin spre mine şi că 
se fac tot din ce în ce mai mari, se mai repeţiră înfiorările, da” noaiiele 
idei mă tot îmbărbăta. Nici cînd se apropiară mai tare mătăhalele, nu 
cunoscuiă ce sînt. Abis dupăce îmi rostiră un Hristos a învieat! distinseli 

că eraii un bărbat şi o femeie, 

Cînd am trecut pe lîngă bătrîna și gîrbova rachită, după credinţa 

poporului cu duhuri necurate la, rădăcinile ei spălate de ploaie, mă uitaiti 
boldiş ca să zărese cevă, da nu ?mi se arătâ niciun duh. Se temea 
bietele de oale sînțite din mînile mele! Așteptam acuma să dai de 

țânterimul de colerică. Dar ce să vedi! M5 trediiii deodată sub muncelul 

Osoiii de la capătul tolocii despre răsărit și la împreunarea îmbelor 
Horodnice. Ei rătăciseiă! Îmi veniă să cred că duhurile necurate din 

țânterimul colericilor îmi împăinjăniseră ochii, ca doară mă vor prinde. 

Îmi făcută cruce de trei ori; mă lăsaiă la pămînt şi, privind spre partea, 
în care presupnneam că este Horodnicul de jos, zăriiă spre apus miadă-
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noapte, în depărtare, nişte răchiţă cari îmi îndicat drumul care întră în 
sat. Plecaiii repede într'acolo. Nimeriiii bine. Porniiti pe drumuşor pînă la 
casa cumnafuiui miei, Vasile Luţă. De aice nu eră departe pînă a casă, 
Trebuiă însă să tree printr'an fînaţ, numit Rede şi renumit ca locuit de 
duhuri necurate, și apoi încă preste părăul Pozănul. Aş fi întrat la soră- 
mea, dar mă temeam de un cîne răă ce îl avea şi pre care îl credeam 
deslegat. Deci preferiiă să încunjar puţin. M'aș fi dus tot pe drumul larg, 
pînă a casă, dar trebuiă, să trec pe lîngă ţînterimul bisericii, şi numi 
prea conveniă, fiindeă și despre dînsul audîseiii multe lucruri îngrozitoare. 
Deci îl părăsiiii, dupăce trecuseiii Pozănul pe o punte, și apucaii mai 
deadreptul prin capătul despre miadădi al livedii altui cumnat, Alesandru 
Teleagă, pe o cărare pe care îmblaseiti de mai multe ori în timpul sărbă- 
torilor, Aice trebuiă să trec pe din dosul unei case cn o îngrăditură 
învaltă de nuiele despre livadă și în ogradă cu un cîne negru şi mic, dară 
legat, și prin o luncușoară cu cîteva răchiță de nuiele! Cînd ajunseiii în 
dosul casei, audiiă o pîrîitură într'un unghieriă dela gardul de nuiele, ca 
cum ar călcă cinevă pe nişte vreascuri, și deodată îmi sări deacoles, drept 
înnăinte, cu un avînt pufernec, un cîne bălan, foarte mare; luâ o pusătură 
de atac şi mă înholbâ grozav. Spaima mea eră la culme. Abiă îmi mai 
apăsată pălăriea pe cap ca să nu cadă jos, și, cu oatăle în mîni, prinseiă 
a bate din picioare, şi scoaseiii un răguştt hiiiiă! Cînele mai stete cîteva, 
secunde înholbat la mine, şi apoi, fără să caște gura, să mă atace, sati să 
latre, se întoarse repede spre miadădi răsărit, fâci o săritură preste alt 
gard de răzlogi dela livadă, și dispăru în căpătul despre miadădi al lun- 
cuşoarcă de nuiele prin care aveam să trec. 

Viindu'mi în fire, am pus oaăăle în bursunariă, am rupt un par dela 
gard și am plecat cu el prin luncuşoară, În cîteva minute am ajuus cu 
bine a casă. Erâ acu pe la miedul nopţii. Cucoșii prinseră a cîntă, Îngro- 
zîturile dispăruseră, 

Oricît am întrebat ei a doaiia di pre tata, pre sorioarele de a casă 
şi pre alţi oameni din sat cu cari mă întălniam, ea să'mi spună, oride 
este la cinevă în sat, sai în satul vecin, un cîne ca cel vădut de mine, 
şi cu toţii "mi-ati afirmat că nicăiuri prin apropiare nu se găseşte astfeliii 
de dulăă. „Trebue să fi fost vreun duh necurat“, îmi diseră, „dară nat 
cutedat să se apuce de dumniata, fiind pe la cîntătoră!« 

$ 36. Direcţiunea culturală pînă la 1848. 
Înnăinte de anul 1848 puţin ce se vorbid în Bucovina, despre Romîni. 

Cultura străină știu evită, în mod admirabil, aţiţarea şi desvoltarea sîmţului 
național romînese; char germanismul nu se cultivă pe atuncă ca sîmţ; 
național germănese, ci ca sîmţ patriotic de legătură și de solidaritate 
între toate popoarele din împărăție; numai confesionalismul se întreţîneă 
cu multă îngrijire, însă cu o vădită favorisare a confesiunii apusene,
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romanocatolice și unite. Toţi Romînii din Bucovina se numiati Moldoveni 
între sine și decătră, străini, cînd voiati să se distingă, naţionalicește unii de 
alţii. Cunoştinţa îndividualităţii Romînilor ca popor, cu viitorii mare, dar 
împrăștiat prin toate împeriile circumvecine, drepteă se păsiă pe la puţini 
aleşi, dar” chiar şi la acestia nn destul de lămurită şi de circumserisă; ba 
încă ce este mai mult, un simț vag de coesistință a Romînilo» de pre- 
tutindinea şi de solidaritatea lor națională se întreține înstinctiv prin 
toate păturile lor soțiale, şi oricine îl descoperiă, cînd căută să pătrundă 
mai adîne în firea Romînului. Cu toate aceste licuriri, mai mult saă mai 
puțin luminoase, trebue să mărturisese că pătura cultă de pe atunci, în 
partea ei mai mare și în urma culturii înstrăinătoare şi cosmopolite, îşi 
pierduse mult din bunul să sîmţ naţional, şi se folosiă, chiar în familie, 
de graiul ei cultural, precum și de alte graiuri străine, nu din alte în- 
demnuri, decît numai spre a'şi arătă superioritatea sa, asupra încunjurimii 
sale! Chiar ei însu'mi, dupăce începuseiii a pricepe și a vorbi cîte cevâ 
nemţește, nu atîta, spre a mă deprinde într'acest galii, sai spre a nu fi 
înţeles de alţii, cît mai vîrtos spre a'mi dă aerul de copil învățat şi mai 
superior, nu odată vorbiam cu frate-mieă nemţeşte atît înnăintea, căsenilor 
cît şi a consătenilor. Ridiculă deşărtăciune! 

$ 87. Înriurinţa naționalistă a lui A. Pumnul. 
O schimbare mare întraceastă stare sufletească a Rominilor buco- 

vineni se făci de la anul 1848 încoace, cu deosebire prin neuitatul Aron 
Pumnul și prin învățăceii săi. Înrturinţa lui culturală asupra mea a fost 
determinantă și decisivă, Convenirile mele tot din ce în ce mai dese și 
mai întime cu acest mare și iscusît învățătorii at lăsat urme neșterse în 
sufletul mieă, și, pe nesîmţâte, mă făcă să apuc calea și direcţiunea în care 
m'am mișcat în toată viața mea ulterioară. El mă întroduse în studial 
limbii și literăturii romînești, Prin îndemnurile lui de a citf Cronicul 
vechimii Romînomoldovlahilor de D. Cantemir, Istoriea pentru începutul 
Romînilor de Petru Maior şi Cronica Romînilor de Giorgit Şincai, mă 
familiarisă cu trecutul şi aspiraţiunile unui popor, despre carele nu audîseiă 
de la ceialalți profesorii nici o boabă frântă în tot decursul studiilor mele 
secundare și universitare! De aci înnăinte, deși încă brudiii așă dicînd, 
mișcările contimporene naţionale, începînd chiar cu acelea din anul J851 
pentru înfiinţarea unei biblioteci centrale și universale în Cernăuţ, dar 
mai ales cu cele înternaţionale de la 1854 încoace, n'ati mai fost pentru 
mine nici străine, nici neînţelese detot, ci vibraă toate Şi în inima meal 

$ 38. Cunoştinţă cu fraţii Hurmuzachi. 
Prin mijlocirea iubitului miei profesor Aron Pumnul avută fericirea 

să fac, încă de timpuriii, cunoștință cu renumiți frați Hurmuzachi, mai 
deaproape însă cu talentosul, vivaciul şi vîşcătoriul Alesandru. Convorbirile 
mele mai dese cu acest rar bărbat m'at iniţiat în curentul autonomist



şi naţionalist din ţară, și m'aii făcut cunoscut cu tendinţile și scopurile 
lui culturale și politice naţionale. Abis acuma cunoseuiii că studiile noastre 
în graiă străin numai printr'un mare încunjur ne vor duce la ţânta dorită, 
şi că prin ele ni înstrăinăm cugetarea, neavînd la îndămînă, pentru ideile 

primite, espresiuni adecvate şi curăspundătoare în limba noastră romînească 

pre care o învăţam numai în răstrînsul cere familiar, căci chiar şi la 
oarele din școală, destinate limbei romîneşti, profesorul erâ necesitat să 
propună şi să esaminede nemţeşte, fiindcă cei mai mulţi şcoleri erat 
neromîni, și abiă acuma, în gimnasiii, începeaii a învăţă a citi şi serie 
romînește ! 

$ 39. Înfiinţarea unei biblioteci romineşti pentru studinţi. 

Pentru cultivarea sa în graiul proprii, mulţi dintre gimnasiaştii 
romînă cu plăcere ar fi citit cîte una alta și în romînește, dam! nu aveati 
la disposiţiune nicio carte romînească în biblioteca gimnasială, iar din 
biblioteca ţării, înființată în anul 1851, nu puteai împrumută, fiindcă 
trebuiaii să depună o cauţiune de dece florini, pre care însă nu o aveati. 

Spre a împlini dorinţa mea, şi a unora dintre conșeolerii miei, începuii a 
face printre ei propagandă pentru înființarea unei biblioteci romînești, 
proprie studințeşti. Asigurîndu-mă de consîmțămîntul mai multora, luaiti 
vorba despre înfiinţarea acestei biblioteci mai întîiti cu scumpul miei 

profesor Aron Pumnul, apoi și cu amabilul miei noii amic, Alesandru 
Hurmuzachi. Întirapinată î însă, la ei dintru întâtăi cîteva nedumeriri asupra 
modalităţilor și a dificultăţilor de înfiinţare şi de folostre, dar”, după dis- 

cusiună mai dese, la întervaluri mai îndelungate, găstii nu numai deplina 
lor aprobare, ei încă și sprijinul lor eficaciii, Dorita bibliotecă s'a înfiinţat, 

sub administrarea mea, în anul 1857 cu un număr mie de cărţi, parte 
cumpărate pe niște bani adunaţi de pe la stuidnţi, parte dăruite de cătră 
unii binevoitori. Cînd am părăsît Cernăuţul spre a'mi continuă studiile la 

Vieana, o lăsaiii sub priveghiiarea frăţini- miei și a iubitului miei profesor, 
Aron Pumnul. Întorcîndu-mă însă de acoleă î în 1861, o luai iarăș la mine 
şi o ţânuiii la disposiţiunea tinerilor gimnasiaști pînă în anul 1871, cînd 

tot cu această destinare, o dăduiti „Soţietăţii pentru cultura şi literatura 
romînă, în Bucovina. 

$ 40. Călătorie prin Bucovina. 

Spre a cunoaște mai deaproape ţara și locuitorii ei, întreprinseti 
împreună cu bunii miei amici, Parteniti Popescul şi Artemii Ieremieviciii- 
Berariă, în feriile de vară din anul 1856, o călătorie prin ţinutul Sucevi i 

şi al Cîmpul-iungului Românesc, Îrablarăta dela preut la preut. Mare ni fu 
mirarea cînd aflarăm că pretutindenea se vorbiă în familie mai mult nem- 
țeşte, şi, ici coleă, chiar rusește. Începurăm a vorbi cu căldură şi cu însu- 
fleţire pentru romănism, pentru o cultură curat naţională a copiilor și 
pentru necesitatea împerioasă de a se folosi, în familie, numai de guaiul
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proprii. Ne ascultati oriunde căsenii cu plăcere; aprobaii din inimă 
ideile noastre; preuţii se bucurati de avîntul ce îl căpătase acum cultura 
naţională; ne fericiai de posibilitatea, ce ni se deschisese de a studiă limba 
şi literatura romînească la gimnasiii, şi mărturisiati cu jele că ei, afară de 
a citi şi a serie, și afară de cântări bisericești, nimică alta n'ati fost în- 
vățat romînește. Mult li mai plăceă graiul nostru! Despre mine diceaii 
unii, că eti vorbesc mai altfeliă decum se vorbeşte îndecomun, şi că vorba 
mea samănă mult cu graiul din cărţile bisericeşti și cu al Romînilor din 
Ardeal; unii din preuţi, necunoscîndu-mă& mai deaproape ca pre consoţii 
miei, mă ţîneaii chiar de Romîn ardelean! 

Înt”această escursiune, mai ales călătoriea prin munţi, împreunată 
ică coleă cu nişte avîntări, ca încercarea unor tălhari de a pune mîna, 
pe noi cînd trecurăm dela Pietrile Doamnei pe Rărăi, lăsâ, urme neşterse 
în sufletul miei. Nu numai măreţiea munţilor păduroşi, a văilor minu- 
nate, a stîncilor și prăpastiilor uimitoare, dar! şi înfăţişarea robustă, 
rumănă şi voioasă a locuitorilor romîni de pe acoleă mă împresionară 
cumplit. Chiar tîrgurile de pe aici, ca Gura Homorului, Vama, Cîmpul- 
lung și Vatra Dornei, aveai pe atunci o priveliște romînească; numai 
lacobenii făceaii o abatere. Ce prifacere defavorabilă găsim astădi în pri- 
vința aceasta! 

$ 41. Din noii înstructor de casă. 
În anul şcolar 1856/57 am fost luat de boieriul Găorgii Hurmuzachi 

ca învățătorii la unicul săi fecior, Eudoesii, cu îndătorirea, ca, să'l prepar 
pentru esaminul de primire Ja gimnasiii. Cu grei, şi numai la îndemnul 
Xubitului miei profesor Aron Pumnul, m'am înduplecat la aceasta, fiindcă 
acuma, eram în clasa a opta şi trebuiam să studied încă şi pentru esami- 
nul de maturitate. În cursul de vară, strămutîndu-se boieriul la moşiea 
sa Cernatca, mijlociră ca, ultimul semestru sl fac ea privatist şi tot 
ca atare să mă supun la esaminul de maturitate, și mă luară cu dînşii 
la ţară. Mult am riscat dîndu'mi consîmțămîntul la toate acestea. Ideea 
însă de a îndători şi de a'mi face binevoitori pre niște bărbați ca Hur- 
muzăchienii, sfatul unor» amici, precum și dorinţa mea de a'mi căştigă 
pentru continuarea studiilor ceva bani albi pentru dile negre, aă fost decisive. 

$ 42. Înspectoratul Şcolar şi esaminul de maturitate. 
Pe timpul studiilor mele, învățămîntul public era controlat și pri- 

veghiiat de clerul apusean. Nimică nu se împărtăşiă în el ce nu eră de 
mai înnăinte aprobat şi admis de dînsul. Din această causă, înrîurința 
acestui cler era covârșitoare și totdeauna decisivă. Clerul drepteredincios 
răsăritean erâ puţin băgat în samă. Însuși învățămîntul religios al acestei 
confesiuni eră pus sub controlă în panturiie diferințiale. 

Învăţământul primar eră înspectat deadreptul decătră preuți apu- 
seni, iar” cel secundar de cătră doi înspectori civili, cu reşedinţa, în. Galiţiea,
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unul în Leină s. Liov, far” celalalt în Cracoviea. La esaminul de maturitate 
ce se ţîneă în Cernăuţ cu absolvenţii clasei a opta gimnasiale veniă unul 
din acești înspectori ca comisarii împărătesc. Unul din ei eră Neamţ, en 

numele Linţbauer, iar” al doile Polon, cu numele Cereavsehi. Neamţul eră 
mai blînd şi mai omenos la îuspecţiunile sale, iar” Polonul, foc și pară. 
Nu numai şeolerii tremuraă de fiică când audiati că are să vină Polonul 
ca, înspector, dar” şi mulţă dintre profesori se îngroziai de el. 

La esaminul mieti de matnritate din Julii 1857 a fost Polonul ca 

înspeotor. Frica și groaza șeolerilor erâ la culme; e încă mă temeam de 
dînsul, deși eram şeoleriii de frunte, mai ales de aceea, fiindcă mă făcuseiti 

privatist în semestrul al doile. 

Esaminul de maturitate a durat dela opt oare demineaţa pînă la opt 
şi jumătate sara, cu o întrerumpere de o oară și jumătate la amiadădi. 

Eram opt școleri în aceea di. Esaminul a început cu fiori reci. După 
primele răspunsuri însă, date spre deplina mulțămire a esaminătorilor, 
fiorile reci saă prifăcut în căldură plăcută, şi frica dispăruse. Înspectorul 
se amestecă cu întrebări la fiecare obiect de învăţătură, afară de religiune 
şi de limba romînească din care nu pricepeă nimică. La esamenul din 
fisică, dupăce fuseseiti întrebat de profesoriul de specialitate, îmi dete și 

înspectorul o întrebare asupra teoriei vînturilor. Profesoriul întreveni 
îndată spunîndua'i că el n'a propus în școală această teorie, și'l rugă ca 
să'mi pună altă întrebare. Ei însă citiseiti într'un călindariii nemţese din 

acel an un lung și înteresant articol despre această teorie, de aceea mă 
şi oferiiă a răspunde. Înspectorul rămase foarte mulţămit, cu răspunsul 
mie; înși'şi profesorii se buourară. Esaminul "l-am făcut „cu escelinţă = 
mit Auszeiehnung.“ 

$ 43. Piedici la continuarea studiilor şi învingerea lor. 

După esaminul de maturitate am plecat îndată la Vatra Dornei, 
_unde se află nobila familie Hurmuzachi la băi, ca să continuă prepararea 

învățăcelului mie penţru esaminul de primire. Fiind acesta foarte deli- 

cat şi fraged, nu mă lăsară părinţi lui să'l încord mai tare la studii, de 

aceea nică nu'mi fi cu putinţă ca să fac cu elesaminul la timp şi înnăinte 
de pureederea mea la Vieana. Se făceâ mare presiune asupra mea ca să'mi 
amîn continuarea studiilor, dau” voinţa mea tare şi stătornică se opuse cu 
suctes. Familiea Giorgit Hurmuzachi se învol ca să mă substitue lubitul 
miei frate, Niculaiti, carele, de și aveă şi el dorinţa, ca să studiede filo- 
sofiea și să se facă profesor, totuş, la însistența bunului nostru tată, se 
decise în fine ca să îmbrăţişede starea preuţască şi să studiede teologiea 
în Cernăuţi. Se înscrise dară, la înstitutul de studii teologice de acoleă, 
şi anumea ca esternist, fiindcă trebuiă 'să petreacă la familiea Hurmuzachi, 
la ţară, ca, înstractor la fostul mieti învățăcel, Docsuţă, cu carele și făcu 
încurînd esaminul de primire în gimnasiti.
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Şi asupra meă făceati drăgălașele sorioarea și îngrijatul nostru tată 
mare presiune ca să mă fac și et preut. Îmi punea în vedere că li va fi 
foarte cu grei ca să mă susțină la studii, și încereati să mă sparie cu 
îndepărtarea şi cu străinătatea. Et însă persistaiii în propusurile mele, 
fiindcă și Yubitul mieă frate le aprobă și'mi promites, că va face tot posi- 
bilul ca sămi pot termină studiile. 

Despărțirea a fost foarte dureroasă. Ne temeam cu toţii de nenoro- 
ciri, deoarece pe timpurile acelea călătoriea la Vieana eră împreunată cu 
multe greutăţi și cu mari pericole, căci trebuia să călătoreştă cu trăsura, şi 
abis dela Dîmbiţa înnăinte cu calea ferată. Ca să las, pentru toate 
cadurile, o suvenire pentru familie, mă decisetă ca să mă luminotipied sat 
fotografied împreună cu frate-miet. Iată reprodusă aice această lumino- 
tipie saii fotografie! (pg. 111.) 

  

D. Timpul studiilor universitare, 1857 — 1861. 
_ $ 44. Călătoriea la Vieana şi studii juridice. 
Inti”a 23. Sept. 1857 plecajă cu o căruţă jidovească împreună cu 

patru colegi juriști, ei la studii universitare din Leina (Lemberg), ei însă, 
cel mai sărman din ei, mai departe la Vieana. Acest loc îl aleseiă din 
doaiiă cause, una, fiindcă numi plăceă să petrec înti”un oraş leșese, iau” 
alta, fiindcă ştiam că în Vieana studiati mai mulți Romîni din toate ţările 
locuite de ei, și aveam mare dor să fac cunoștință și să întru cu ei în 
legături mai deaproape de prietenie. 

Abiă a cincia di ajunserăm în Leina, Aice fată nevoit să rămîn vro 
40 de oare, fiindeă locurile din căruța poştii eraă ocupate. Timpul acesta 
îl folosii ca să văd memorabilităţile orașului. 

Prin niște studinţi de acoleă făcută cunoştinţă cu un fancţionariă 
mai înnalt. Acesta îmi dete o recomandaţiune la un cumnat al săi din 
Vieana, dicîndu'mi, că aș pute locui la el și că 'mi-ar merge foarte bine, 
dacă, aș primi să fii la dînsul învățătorii de casă la copii, dar”, adause 
îndată, să caut să nu mă îndrăgostesc în vreuna din copilele lui, că's 
frumușele. Această admonestare am privit'o ca o bătaie la şea ca să 
priceapă calul! 

Într'a 29, Sept. am plecat mai departe cu diligența pînă la Dîm- 
biţa. Aice am vădut pentru întîiașdată „carul cu foc“, precum îl boteda- 
seră Romînii. Împresiunea a, fost uimitoare, "Mi se păreă că văd înnăinte'mă 
un cap de bălaur cu niște ochi roșii, boldiți, cu o gură plină de 
văpaie și de zgomot foşcăitoriă, și din ale căruia nără şi urechi eşiati 
aburi cenușii şi fam negru, și carele aveă un trup lung, cu soldi selipi- 
tori, pre care îl încovăi încolo şi încoace, după cum erâ şi calea pe care 
zbură printre păduri și dealuri. M'am vîât și ei ca alţii, de bună voie, 
în pîntecele lui şi am tulit'o împreună cu el tot fuga înnăinte.
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În Vieana am ajuns într'a 1. Optomvre, demineaţa. Înfiţişarea acestui 
oraş de frunte, cu mulțimea lui de biserici cu turnuri înnalte, de case 

cu mai multe rînduri de fereşti unele preste altele, de strade înguste, 
dar” cu pieţe frumoase, decorate cu statue şi cu cişmele, 'mi sa părut 
măreaţă, și încîntătoare. Am tras mai întîiă la compatriotul miei jurist, la 

Paul Paicu, a căruia adresă o cunoaşteam de mai înnăinte. Acesta "'mi-a 
fost călăuzul dintru început precum la înscrierea mea la facultatea juri- 

dică, așă şi la îmbletul miei prin acest întins şi încurcat oraş. Trebaiă 

să fii necontenit cu cea mai mare luareaminte ca să nu mă rătăcese, mai ales 

în amurgul sării, sai noaptea cînd eraă aprinse finarele cu gaz. Lumina 
acestora dreptcă făceă feerică înfăţişarea stradelor şi a pieţelor, dară te 
prindea de ochi și te încurcă cumplit la orientare. 

$ 45. O neînțelegere curioasă. 

După vrocitevă dile "mi-am adus aminte de răvaşul de recomîndare, 
primit în Leina. M'am dus la adresat. EL locniă în centrul oraşului, în 

Cetate, înti'o casă cu multe şi mari îndămînăni. M'a primit cu prevenire 
înti'o cameră elegantă. Prevenirea s'a prifăcut într'un felii de amabili- 

tate, îndatăce a citit răvașul. M'a presîatat soţiei și familiei sale. Am 
vorbit mult împreună. Între altele veni vorba şi despre mijloacele de 

traii în Vieana. Îmi spuneă că cu trei sute de florini pot să es bine la 
capăt şi să cerceted din cînd în cînd teatrul și opera. Dupăcum mă înfor- 
maseră, alții însă, suma aceasta o găsiii prea mică, și prinseiă a face 

cîteva obiecţiuni. Din convorbire înțeleseiii îndată că nu eram de acord 
asupra timpului pentru care suma de trei sute de florini ar fi fost destul 
de ajungătoare. El o crede pe o lună, iau” ei o călculam pe un an întreg. 

Ce diferință! Se vede că el presupuneă că eii aș fi fiiul unui foarte bogat 
şi mare boierii romîn, şi că numai în virtutea bogăției mele aş fi prefe- 

vit Vieana ca loc de studii universitare! Cunoscînd deosebirea aceasta, în 
punctele noastre de vedere, n'am voit săi sfărm ilusiunile despre valoarea 

mea finanţiară, descoperindu'i adevărul, şi deaceea am prourmat convor: 
birea ca cum și et aș socoti suma tot numai pe o lună, dar” acuma dîn- 
dui tot din ce în ce mai multă dreptate. Ne-am despărţit cu învitări 

stăruitoare din partea sa ca să'l visited sările la cîutări pe clavir şi din 
scripcă; e însă m'am ferit să cerceted o familie cu care nu mă potri- 
viam nică la pungă, nică la pretensiuni culturale! 

$ 46. Greutaţi la esprimarea cugetărilor în romîneşte. 

După primele orientări în măreaţa căpitală a împărăției şi după în- 
ceputul cursurilor la universitate, prima mea grijă a fost ca să'mi cerceted 
cu rigoare şi fără de nicio întrerumpere toate prelegerile la cari mă în- 

scriseseiii, să'mi fac notițe despre conținutul lor şi să mă încerc a prelueră 

în romînește unele din ele, spre a mă deprinde în cugetare romînească cu 
noaăele închipuinţi ce 'mi se formaă în minte. Grei detot îmi veniă acest,
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lucru, fiindcă pînă acum nu citiseit romîneşte nimică nici despre doctrinile 

juridice, nici despre cele filosofice. Îmi lipsiaă cu desăvîrşire terminii, 
numele, pentru drăgălaşele fiinţi din noaăa lume întelectuală; stam cu 

uimire îunăintea lor şi îmi frămîntam crierii cum să le numesc! 
În cei doi ani din urmă dela gimnasiul superior ni espuse adîne- 

cugetătoriul nostra profesor, Aron Pumnul, teoriea sa despre puterea 
creativă şi de desvoltare firească a graiului romînese, şi căută să ne con- 
vingă, că acest graiă este aşă de fericit construit în organismul săi, încât, 
fără, împrumuturi de cuvinte de prin alte graiuri, este în stare săşi în- 
mulțască, pînă la nesfirșit, cuvîntariul săi, dacă numai se va folosi de 

rădăcinile, de sufiptele şi de prefiptele ce ie poșede în mare abundanţă, 
Ni şi arătă, prin feliurite esîmple, cam în ce mod am trebui să purcedem 
la crearea cspresiunilor pentru orice noaăă închipuinţă, pentru care n'am 
află în graiul romînese nicio numire, sai nu destul de potrivită şi de precisă. 

În urma acestei doctrine, propagate cu însufleţire şi cu îndemnuri la 
țînere de dînsa, "mi-am adunat și eii o mulţime de sufipte şi de prefipte, 
chiar mai multe decît îşi cuiesese iubitul mie profesor, şi cercam să mă 
folosesc de ele în temele seripturistice ce ni dădes spre esercitare. Eram lăudat 
înnăintea conşeolerilor pentru succesele mele, şi această laudă mă îmboldiă, 
să merg cu inimoşie tot înnăinte pe calea croită de el. 

Deschidîndw' mi-se prin studiile mele universitare, juridice şi filosofice, 
o noaiiă lume de închipuinţi cu numiri străine, şi neavînd la disposiţiune 

cărți similare romînești în cari aș fi putut găsi pentru ele numiri în- 
trebuinţate de alţii, am fost necesitat să mă falosese de doctrina emi- 
nentului mieii profesor şi să'mi creed însu'mi numiri pentra finţile în- 

telectuale din noatia lume în care întram. Şi m'am folosît de această 
doctrină cu avîntul unui tînăr plin de vigoare și de idealism! Mai trebuie 

oare să adaug că, în zborul mieă creatori de cuvinte noaiie și de năzuinţă 
stăruitoare spre a curăţi graiul de numiri străine, saă nu destul de potrivite 
şi de precise, am ajuns departe, foarte departe, și că am depăşit chiar 

marginile înţelegerii reciproce şi comune? Scrisorile mele cîte s'ati mai 
păstrat din timpul acesta sînt marture de esagerările mele în această, 
privinţă, și că n'am fost studiat îndeajuns minnnata putere creativă a 

graiului romînese; că n'am cunoscut'o bine, şi de aceea nici n'am știut să 

mă folosesc de ea cu acelaș resultat pre care doriam să/'l dobîndese! 

$ 47. Stăruinţi pentru o soţietate studinţească universitară. 

Idealismul ce încolțise și prinsese a se desvoltă puternec în sufletul 
mie, mă împinse să fac cunoștință cu toţi tinerii romîni câţi veniaii la 

Vieana pentru studii mai superioare, să întru cu ei în legături strînse de 
prietenie și să ni împărtăşîm unii altora, aspiraţiunile şi idealurile personale, 
precum și ale întregului neam romînesc, și așă să ajungem cu toţii la o 

unire culturală, căci îmi diceam, dacă vom fi uniți în cugete şi în simţâri,
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vom rămîne uniți pentru totdeauna și în năzuinți, în sprijiu şi fapte, 
oricît de despărțiți şi de îndepărtați am ff noi altmintrea unii de alţii! 

Pentru întruparea acestui ideal am credut de trebuinţă înfiinţarea, 
unei soțietăți culturale, care să fie compusă din toţi tinerii romîni aflători 
timpurariii în Vieana, carii, întoreîndu-se apoi la vetrele lor părinţeşti, să 
aibă a continuă acoleă activitatea lor culturală înființând printre com- 
patrioţii lor specială, soţietăți similare. Spre acest scop mă puseiii încă 
din Faur 1858 în conţelegere mai întîli numai cu patru, mai pe urmă 
însă cu mai mulţi comilitoni. Am discutat între olaltă, timp mai îndelungat, 
scopul ce ar av să'l urmărească o atare soţietate; dară, cu cît discutam 
mai adînc, eu atîtea mai multe greutăți și piedici se iviati. Esistai printre 
studinții de pe atunci unii, carii nu numai că nu împărtășiai tendinţile 
soțietăţii proiectate, dar” îşi și bătea joc de ele; din această causă nu 
sa ales nimică din acest proiect, dară unul din cei patra membri: primi- 
tivă, Constantin Stoian, cu o remareabilă vînă poetică, serise spre amin- 
tire vro 25 de pagini în 40, întitulate „Cei patru membri“, şi 'mi le dete 
mie spre păstrare. Ideea înființării unei soţietăți studințești academice, 
pusă odată în circulare printre studinţii romîni din Vieana, a continuat 
să persiste printre ei, pînăce "şi-a găsît realisarea întrun mod mult mai 
nimerit, în soţietatea academică „Romăniea Jună:. 

Ş 48. Călătorie prin Banat şi Ardeal. 
Dorind a cunoaște mai de aproape, din propriea vedere, pre Romiînii 

bănățeni şi ardeleni, am întreprins o călătorie într'acolo, în August 
1858. Am plecat mai mulți studinţi împreună ca vaporul pe Dunăre, pînă 
la Buda-Pesta. Stînd pe podul vaporului, cufundat binişor în apă, ne 
consideram ca niște lebede plutind pe Dunăre la vale spre fraţii doriți. 
Admiram țărmurile, pe unele locuri mai joase, pe altele mai rădicate, 
colnieoase și chiar muntoase, presîrate din depărtare în depărtare cu cîte 
un sat frumos, saă cu cîte un oraș plin de fabrici, ori cu o cetate întărită, 

În Buda-Pesta am petrecut vrociteva dile. Am asistat în teatrul 
unguresc Ja represîntarea unei operete, pre care o cunoșteam din Vieana. 
Actorii drepteă 'şi-aii esecutat cu maiestrie rolurile, dară graiul lor maghiar 
eră așa de rupturit și de dur în sonurile lui şi în combinarea lor, încît îţi 
părea că se sfădese și că ai să se înhațe de păr în cele mai gingașe 
mominte, cînd își deelăvaii amor unul altuia. Altmintrea, Maghiarii nu 
făcură împresiune rea asupra'mi; 'X-am găsit oameni deschişi la inimă, 
dară îngîmfaţi și sumeţi preste măsură, cu închipuinţă vie despre supe- 
rioritatea lor asupra altora, dară te puteai înțelege ușor cu ei, îi mniăai 

îndată și “ţii alipiai, dacă numai îi luai cu bineșorul şi li distribuiai și 
puţîntică laudă ! 

Dela Buda-Pesta am plecat, tot pe Dunăre, pînă la Neoplînta, de 

aici am trecut la, Petruvaradin, de acoleă la Carlovăţ. Aice am găsit
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pintre studinţii romîni de teologie o îmbrăţișare vordială ; am fost condus 
de ei pe jos, pintre nişte vinaţe, pînă la mănăstirea Gherghetec, unde 
eră, arhimandrit și egumăn un Romina bănăţan, Popescul, carele luase 
parte însămnată în mișcările naționaliste dela 1848. Acest brav Romîn 
'mi se plîngeâ că o duce foarte greti printre Sârbi, fiindeă aceștia nu prea 
sîmpatiseadă cu Romînii, și că nu pot suferi pre cei ce vorbese romîneşte. 
Ca să'mi furmed o închipuință mai lămurită despre Sirbi şi despre însu- 
şiile lor soţiale, mă duse bunul egumăn la mănăstirea Cruședol din apro- 
piere, unde se sărbă ruga sai hramul mănăstirii şi unde erâ să fie o 
mare strînsură de oameni. Am fost recomîndat la mai mulţi Sîrbi remar- 
cabilă ca Romîn din Bucovina. Încercînd unii din ei să vorbească cu mine 
vuseşte, li-am spus că ei nu ştiii rusește, fiindeă prin Bucovina puţîn ce 
se vorbește într'acest graiii. Audînd ei aceasta dela mine, ai încetat de 
a mă mai băgă în samă, nu fiindcă nu sar fi putut înţelege în vorbă cu 
mine, deoarece mai toţi ştia vorbi nemţeşte, ci saii poate că nu aveati 
încredere în mărturisirea mea sînceră, sai poate că nu li conveniă să 
conversede cu mine într'un grai străin într'o soţietate curat sîrbească,. 
În genere, am aflat că Sîrbii sînt mai închiși la inimă, mai cu pripusuri 
faţă de străini, şi că nu li place să vorbească, nici între sine, nici cu alţii 
altfeliă, decît numai sicbește. Mare contrast cu deprinderile Romiînilor 
din Bucovina. 

După această escursiune am plecat, tot pe Dunăre, pînă la Băziaş, 
de aice însă cu calea ferată pînă la Biserica Albă și la Oraviţa. De 
acoleâ, am apucato, pedestru, printre munţi şi prin păduri spre Steuer- 
dorf ca să cerceted nişte mine de cărbuni, măcarcă unii cunoscuţi din 
Oraviţa îmi spuseseră că sînt urși prin părțile acestea. M'am coborit în 
mine ca cum aș fi pornit spre ad! Priveliștea spaţioaselor boltituri și a 
păreţilor de cărbuni, precum și a spargerii lor, a fost uimitoare. Romînii 
cred despre aceste straturi groase de cărbuni că ar fi sînge de zmsăt, 
închegat, încă de pe timpurile preistorice, cînd locuia pe pămînt numai 
zmei și uriași, carii se băteaii şi se omoriait între olaltă, curgînd din ei 
șiroaie de sînge. 

Tot pedestru, prin munți şi păduri, m'am dus de acoleă mai departe 
spre valea Almașului, la, capitala ei, Bozoviciă. Erâ o Duminecă. Ajungînd 
spre sară într'o poiană şi vădînd că drumuşorul apucă spre miadănoapte 
înlovde spre răsărit, am întrebat pre niște păstori cari! cîntat din fluer 
niște doine admirabile, că pe unde m'aș duce ca să sosese mai de grabă 
la Bozoviciii? Ei îmi arătară o cărare spre un munte înnalt şi păduros 
și mă diseră, să plec pe ea și pe munte în sus pînă în vîrf, că de acoles 
se vede și valea Almașului şi oraşul Bozoviciă, Am făcut așă. Cînd am 
început a mă sui pe munte, eră acum în amurg. Pădurea erâ foarte deasă 
și întunecoasă. Printre copaci se zăriă încă o mulțime de pietre albe, 
văroase, carile sămănaii cu nişte oase urieșe, și carile te făcea să te
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sîmțești ca întrun ţînterim răscolit, sati pe locul unei lupte crîncene de 
uriași şi zmei. Priveliştea erâ înfiorătoare şi deveniă cu atîta mai înspăi- 

mîntătoave, cu cît întunecă mai tare. Domnis o liniște mormîntală, numai 

din când în cînd se audiă cîte un foaşcăt de pasere care căută să se aciuede 
pe vro creangă. Întrun târdiii audiii un pîrtiet cadenţat înnăintea mea. 

Mă, uitată printre copaci în partea din care veniă sunetul. Zăriiă doatiă 

mătăhale în depărtare. Spaima și groaza mea erai la culme. ME credeam 

atăcat, de urși. Audiseii însă povestindu-se din bătrîni, că ursul nu se 
apucă de om, dacă/l vede stînd dîrz, fără sfiială și uitându-se drept în 

ochi. Cu toată spaima și frica, luaiii și eă o pusătură voinicească și 

prinseiii a mă uită spre mătăhalele cari se scoboriaii drept spre mine. Mare 

'mi-a fost ușurarea sufletului cînd putuiă distinge că mătăhaiele nu's urși, 
ci nişte Romînași, un bărbat şi o fomeie, cu niște greble şi furci pe 

umere. Lă-am ieșit înnăinte și X-am întrebat, oride merg bine spre valea 
Almașului și spre Bozoviciti. "Mi-ai răspuns să mă duc tot drept înnăinte, 
că îndată voiii ajunge întwo poiană pe vîrful muntelui, de unde voit ved6 

valea și oraşul, şi unde voiii găsi un drum care duce pînă la Bozoviciă. 
Li-am mulţămit şi am plecat cu inimoşie înnăinte. Îndată am ajuns în 

poiană ; aice se vedea încă bine. Priveliștea asupra văii Almașului, a satelor 
din ea şi a munţilor de pre împrejur eră încîntătoare; ea numai spre 

miadănoapte eră deschisă spre o cîmpie plină de holde. Nu prinseiă încă 
bine a'mi dă sama de localitate și a admiră frumuseţile ei, cînd iată că 

mă văduiă împresurat și atacat de niște cerberi de cîni dela o turmă de 
oi, care păștea, acoleâ. Eră cît pe-aci să mă sfirtice, de nu ar fi sărit spre 

apărare'mi nişte ciobani voinici, carii mă conduseră pînă la drum şi mă 

deteră pe sama unui vezeteii care treceâ pe acoles cu o căruţă deșartă 

tocmai spre Bozovici. 
Îusărase bineșor cînd am sosît în Bozovici, Am tras la preut, care 

m'a, primit foarte bine. Am convorbit cu el despre feliurite lucruri pînă 

tărditi noaptea. A doaiia di demineaţa am plecat mai departe la Mihădiea. 

Dupăce am cercetat acest orașel și Băile Herculane de după munte pe rîul 

Cerna, aceste doaiiă preţioase rămășiți de pe timpul Romanilor, am plecut, 

spre Caransebeș. Pe drum întwacoleă am poposit întrun sat, la o fîntînă 

din mijlocul lui, încunjurată cu nişte răchiţă pletoase, Aice am găsît nişte 

flecăi şi fete stînd la, vorbă, căci erâ sărbătoare. M'am dat şi eii cu ei la 

sfat. Găsîndu'i pre toți militari, am început a vorbi cu ei despre „granița 

militărească“, despre apărarea ţării şi despre răsboiul dela 1848. Erati 
foarte bine orientaţă în toate, precum şi în referinţile politice dintre 
popoarele împărăției. Îmi povestiră că unii din ei fuseseră în 1848 şi 1849 
prin ltaliea; că aă găsît acoleă niște „fraţi“, carii vorbesc cevă mai 
altfelii decît, ei, da” cu carii se înţelegeati bineşor în vorbă; că din 
poronea împăratului se bătură erîncen cu dînşiă, fiindcă lise făgăduise că, 
după răsboiii, vor fi scăpaţi de unele asupriri din partea Maghiarilor și a
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Sîrbilor, și că vor fi ușuraţă de dările fiscale, dar că mai pe urmă nu s'a 
ales nimică, din toate aceste făgăduinți; că ai fost amăgiţi numai; „dar” 
lasă, adause unul din ei, „că va mai veni vremea cînd ne vor îmbiiă să 
ne batem cu „frații“, atuncia nu li vom crede în smomele şi făgăduiele !« 

M'am mirat mult de astfeliă de limbagii de la niște oameni sîmpli, 
fără cultură cărturărească ! 

Dela Caransebeș am plecat tot pedestru, pe la Poarta de Fier, în Valea 
Hațegului. Ruinile dela Gradiștea, foasta Sarmitzegetusa, dela templul 
roman din satul Dimsuş, întăriturile romane de pe munţii de lîngă Haţeg 
și de lîngă pasul Vulcanului, calea romană dela Sarmitzegetusa la Haţeg 
lîngă rîul Streiului, ete., ai lăsat în sufletul miei preţioase amintiri şi în 
mintea mea vioaie închipuinţă despre luptele Romanilor cu Dacii şi despre 
traiul și cultura romană prin locurile acestea! 

La Gradiștea, în casa preutului la care mă încortelaseiă, am aflat 
o columnă pătrată de piatră, de patuu palme de lungă şi cam de doatiă 
de lată, pe laturea căriia, din faţă, eră foarte bine conservată următoa- 
rea înscripțiune lătinească de opt ştre: SOoLICIN VICTOM 
ITRAEANI CETOZILI MA DIO VOTUM SOLVIT 
L&M. =— adecă: Soarelui neînvins, lui Mitra Neînvinsul, celui Madii (= 
cu umedeală ?) juruinţa o împlinește L. M. 

Tot aice, la un ţăran, am găsît o piatră mormîntală de un stat de 
om de lungă și pînă la genunchi de groasă, pe fața căriia stă săpată 
următoarea, înscripţiune de treisprădece ştire: D. M. QIANVARO 
ZOSIMO.VIX O ANN-XXXV  ETIANVARIAE CANDIDAEVIX 
ANNOXXX QIANVARAG.ATHAN  GELVSFILPIISSPOSVIT 

ADFVNVSAVTEMZOSIMI  ETTITVLOCONTVLERVNT  COLLE- 
GPABRXCCCC  QIA. — adecă: Deilor Mani. Lui Cvint Ianuar Zosim, a 
trăit ani treideci şi cinci; și Ianuariei curate, a trăit ani treideci; Cvint Ianuar 
Agathan Gelus, fiiul cel mai pios, a pus; la înmormântarea însă a lui 

Zosim şi en cuviință ati contribuit colegiile Faurilor. „ 400. Cv. 1. A. 
Din templul roman din satul Dîmsuş, prifăcut în bisericuţă creştineaseă 

românească, încă 'mi-am decopiat niște înscripțiuni de pe cele patru columne 
pătrate din mijlocul bisericii, pe carile, tot în formă pătrată şi ca chip 

de horn, se rădică un turn, deschis sus, prin carele ieşiă fumul dela sacri- 

ficiile ce se ardeaă decătră Romani în lăuntrul lui. Înseripţiunile sînt 
dedicate sufletelor morţilor: Deilor Mani, și nu erati prea bine conser- 

vate. Una din ele diceă în șepte şire: D. M. COCTAVIONEPOTI 
VIXANLXĂ: IVLIA VALENTIA HERESCON IVGI PLEN- 

TISSIMO FACIENDVM PROCV O RAVIT HSE. = Deilor Mani. 
Lui C. Octavian, nepotului, a trăit ani șepte deci; Juliea Valenţiea, erede s. 
moștenitoare, soţului celui mai împăciuitorii să se facă a grijit. H. S. E, 

A doatia înseripţiune, de șese şire, așădată, deasupra celeialalte, cu 
multe lipsuri, cuprindeă: VALERIACARA O VIXANXXIX  TFLA-
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VIVSAPER. SCRIBACOL...  SARMCONIVGI  RARISSIM „.. 
== Valeriea scumpă a trăit ani doatiă deci şi noatiă, T. Flavius Aper 

Seriba a rădicat (9) Sarmei (2) soaţei celei mai rare. 
A treia înseripțiune de pe altă columnă este ștearsă mai de tot. Am 

putut citi numai următoarele din trei şîre dintâtăi dintre cele 12 ce par 
afifost: D. M.  M. TVRRI...  TONLDECCO...  VIXANNO. 
XX... sk... = Deilor Mani. Doi M.. Turin... | 

Dina patra înseripţiune de pe altă columnă am putut citi numai șepte şîre : 
D. M.  G.LONGIN  MAXIMO VIXANIVIII IVLIAA*FRO 
DISIACONI  B:M.P... ss = Deilor Mani. G(loriosului?) 
Longin celui Mare, a trăit ani cinci deci şi opt, Juliea Afrodisiea soţului 
celui binemeritat, celui mai împăciuitoriă ,. , 

Din Dîmsuș m'am dus la Haţeg şi de aici la Govajdiea unde am cercetat 
minele de fier și turnătoriea de acoleâ. Apoi trecînd, tot; apostolește, prin Huni- 
dioara, Orăștiea, Sebeş, Miercuria, m'am oprit în Sîbiiă, unde m'am întănit cu 
mai mulți studinţi, plini de însufleţire pentru aspiraţiunile şi idealurile naţio- 
nale, și am făcut cunoştinţă cu maă mulți bărbați fruntaşi, între cari şicu re- 
numitul episcop Șaguna. Sașii de pe acoleă "i-am găsît muncitori Şi în- 
dustrioșă ea, toţi Nemţii, și aă lăsat în sufletul miei amintiri destul de 
plăcute, fiindcă trăiai bine cu Romînii. Mulţămit am plecat de acoleă prin 
Brad, Avig, Porumbac, Făgăraş la Brașov, unde am petrecut aproape o 
săptămînă, cercetînd tot ce eră mai remarcabil pe acolo, între altele şi 
fabrica de hărtie din Rășînariii, și făcînd cunoștință cu bărbaţi ca Iacob 
Murășanul, Ion Maioreseul, I. Muntean şi Vasile Boierescul carele, din 
întîmplare, erâ pe atunci acoleă ! 

Neprimind aice un bilet de legitimare și nişte bani ce'i aşteptam dela tată- 
mică, am fost necesitat să mă înture la Vieana numai cu 16 A. în pungă, căcă mă 
rușînam să fac vreun împrumut la vreun cunoscut din Braşov; mă temeam 
să unu mă espun la vreun refus, sai să li stric opiniunea bună cemi 
păreâ că'și formaseră despre mine. Cu toată suma aceasta mică, na 'mi-am 
putut călcă pe inimă ca să nu cerceted și o parte din Săcuime. Am plecat 
deci, tot apostolește, prin Feldioara la Odorhei, de acoleă ia Sighişoara, 
Mediaș, apoi la Oşorheiiă, de aice preste dealuri şi țarină, prin Cetatea de 
Baltă, la focariul cultural al Romiînilor ardeleni, la Blaj. 

Pre Săcui -am găsît naționaliști fanatici pînă la disgust, chiar în 
păturile lor mai de jos. În Odorheiii am voit să'mi cumpăr în piaţă niște 
poame. Am întrebat, romînește și nemţeşte, la mai multe femei, cât coastă 
grămăjoara, dar” toate îmi răspundeaă măghierește că nu mă pricep şi 
nică nu voiaii să 'mi facă vreun sămn de conţelegere; numai una din ele 
dise cătră filul săi care venise la dînsa dela şcoală cu o tăşcută de cărți, 
ca, să vorbească, cu mine nemţeşte. Acesta însă se mîniâ, foc pentru această 
pretensiune a mîni-sale tot bodrogănind cătră dînsa ; nu voi să o asculte 
sub niciun chip. lată creştere națională care nu te lasă să vorbeşti
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în graiuri străine nici atuncia, când poți trage din aceasta chiar 
vreun folos! 

Altă întîmplare tot de feltul acesta, Călătorind dela Oşorheii spre 
Cetatea de Baltă, am însărat prin nişte țarini. Neștiind nici drumul bine, 
deși aveam cu mine o mapă foarte acurată, nici unde aş pute mîn€, m'am 
adresat pentru deslușire cătră o babă săcuie care vorbiă romîneşte cu nişte 
lucrători, Uitîndu-se baba la mine și măsurîndu-mă din creștet la tălpi cu 
niște ochi scrutători, începi să vorbească măghierește cu mine. “l-am 
replicat că nu știi măghierește, precînd ea pricepe romînește. S'a supărat 
cumplit și a prins a mă înfruntă dicînd că et numai mă prifac că nu 
știă ungurește, că înfățișarea și portul mă vădesc că ei am îmblat la 
școală și că în toate şcolile se învaţă ungureşte. Abis dupăce am căutat 
să o conving că nu sînt din Ardeal, ci din Bucovina, şi că pe acoleâ nu 
se vorbeşte măghierește, abiă acuma a început a vorbi mai omeneşte cu mine, 
— Minunată, femeie naționalistă ! 

Blajul, ca înfățișare arhitectonică, foarte înferior altor orașe din 
Ardeal, "l-am găsît admirabil ca vatră de cultură românească. Şcolile 
din el funcţiona, fiindcă eră aci pe la mijlocul lui Septemvre. Le-am 
cercetat pre toate; am făcut cunoștință cn profesorii; am cercetat pre 
mitropolitul Sterea-Şuluţ și pre canonicul T. Cipariă, pre care 'l-am găsît 
soriind la masă încunjurat cu grămedi de cărță ; s'a înteresat mult de A, 
Pumnul şi de Romînii bucovineni, deoarece studiati cîțiva din ei la gimnasiul 
superior din Blaj. 

Tot pedestra am plecat de la Blaj, preste nişte dealuri și câmpii, la 
Alba-Juliea și Ja Vinţ; de-acoleă mai departe prin nişte sate din dreapta, 
Murăşului pre care "l-am trecut pe un poron în apropiere de Deva; de 
aice am ţînut tot drumul mare, mergînd la Dobra şi de acoleă preste 
munţi înnalți și păduroși am trecut în şesul Bănatului Temeșan, la Făget, 

„apoi la Lugoş, la 'Temișoara și de aici prin Chichinda la Segedin lîngă 
Tisa, iar” de acoleâ am plecat cu calea ferată pînă la Buda-Pesta, şi de 
aică eu vaporul pe Dunăre îndărăpt la Vieana. 

În călătoriea aceasta am observat oarecare deosebire culturală, soţi- 
ală şi chiar sîmțămîntală între clerul românese de îmbele confesiuni. 
Preuţii de confesiunea vschie răsăriteană, numită grecească, i-am găsit, 
pretutindenea mai puţîn școliţi, pe la sate îmbrăcaţi ţărăneşte și luerîn- 
du'și înșiși tarinile, dară foarte deschişi la inimă, şi ospitalieri, precînd 
preuţii de confesiunea romanăcatolică aveati dreptcă mai multă cultură 
ştiinţifică, eraă îmbrăcaţi în reverendi, și trăia mai bine, dară îmi păreat 
mai fudui, mai reservaţă şi nu prea ospitalieri. Ceea ce însă "mi-a displă- 
cut detot eră, că pe la unii din aceştia se arătă oarecare fanatism con- 
fesional şi nu prea mare armonie cu confrații lor de ceealaltă confesiune, 
tot creştinească ! 

Toată călătoriea aceasta a fost pentru întelectul mieii ca o spălă-
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tură cu apă rece, recoritoare, și a lăsat în el urme mai deşteptătoare şi 
mai durabile, decît ar fi fost; acelea ce "mi-ar fi fost rămas, dacă aș fi citit 
o dudină de cărți istorice și filosofice! 

$ 49. O întălnire cu nişte jandarmi. 

Viînd a călători pentru întitaşdată prin Ungariea şi Ardeal, am 
căutat să mă înformed dela colegii miei universitari, despre siguranța 
publică, de pe acolo. Aceștia îmi spaseră că n'am a mă teme de nimică, 
fiindcă furnică o mulţime de jandarmi pentru pada drumurilor şi controlarea 
ospătăriilor; că, ei întreabă, de pașport, sati bilet de legitimare, pre oricine 
li cade cu vreun pripus; și că cei mai mulți dintrînşii sînt oameni detot 
sîmpli, cbiar fără cunoştinţă, de citire, 

În călătoriea mea, mat mult pedeastră, adeseori m întălniam cu 
aceşti păditori ai ordinii publice, dară treceam unii pe lîngă alţii fără a 
stă la vorbă; ei se uitai la mine cu ochi ispititoră, sălutaii uneori şi se 
duceaii mai departe. Odată însă, între Orăştiea și Sebeș, mergînd eă pe 
drumul bătut și cam prundos pe ici coleâ, ca să scap de călcături ne- 
plăcute, am trecut șanțul și am apucat'o înnăinte pe o cărăruşă moale de 
de lîngă el. Nu băgaseii de samă că înnăintea mea, în oarecare depărtare, 
veniaii doi jandarmi. Observînd acestia că eti părăsesc drumul bătut, at 
credut poate că aș voi să mă dosese de dînşii, și priuseră a se tot uită 
la mine. La întălnire mai sălutat şi ati trecut mai departe. După cîţiva 
„pași însă, năzărindu-li-se cine ştie ce, se întoarseră, şi mă strigară să stati. 
Am stat. ME întrebară, succesiv, că ce sînt, de unde vin şi încontr6 mă 
duc. Lă-am dat toate lămuririle dorite. Audînd ei că sînt studinte univer- 
sitar din Bucovina, că vin dela Vieana şi că mă due la Sibir și la 
Brașov, mă întrebară că ce trebi am eti pe acolo. Li răspunseiă că am 
neamuri și că aș voi să le vidited. Îmi cerură biletul de legitimare. 
Lil arătată. Abiă acuma mă întrebară cum mă chiem. Această întrebare 
tărdie îmi pări foarte curioasă şi li răspunseiii, că n'a decât să citească 
în bilet și vor află cum me chiem. Se supărară, și'mi diseră că ei sînt în 
oficiul lor și că ei sînt, dătoriă să li dată răspuns potrivit, Găsînd ei că ei 
sînt în dreptul lor, m'am supus. Înţelegîud ei, ca oameni deștepţi şi cu 
cultură ce erati, cam înconti'o am ţîntit'o ei cu răspunsul dintîiă, prinseră, 
a citi înnăintea mea biletul de legitimare, și găsînd că espiră într'o săptă- 
mînă, mă întrebară că ce volti face mai departe. Li respunseii că Ja 
neamurile mele din Sîbiă mă așteaptă alt bilet not, şi cu aceasta ne des- 
părţirăm mulțămiţă şi împăcață. 

După vro trei săptămîni, la întoarcerea mea spre Vieana, am însărat 
întrun sat, pe malul drept al Murășului, nn departe de locul unde se 
trece preste el cu un peron a Deva. Cam în mijlocul satului mă întălniră 
doi jandarmi; stătură înnăintea mea, mă salutară şi mă întrebară că cum
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“mi-a mers în călătorie? Îi înholbaiti cu suprindere și mirare, dară şi cu 
oarecare inimoșie şi voie bună. 

„Da nu ne cunoşti ?* îmi diseră. 

MB uitaii mai bine la ei şi recunoseuiă într'înşii pre jandarmii în- 
tălniți între Orăştiea, și Sebeș, și li întinseiti mîna cu bucurie spre sîgilarea 
cunoștinţii, dară și eu întenţiunea ca doară nu m'ar mai întrebă despre 

biletul micii de legitimare, care eră tot cel vechiă, fiindcă cel noii, dim- 

preună cu nişte bani de călătorie, se rătăcise pe drum şi mă aşteptă acuma 
în Vieâna. Şi întru adevăr! Ei se arătară foarte prietenoși cu mine; mă 
întrebară despre întălnirea mea cu neamurile, despre împresiunile mele din 
călătorie, despre întorsul miei la Vieana, dar' despre bilet nu amintiră 
nimică; ba încă, înţelegînd că aş voi să mîn într'acest sat, îmi căutară 
un cortel bun și mă lăsară acoles, luîndu'şi cu prietenie rămas bun dela 
mine. Ce buni jandarmi sînt aceştia, îmi cugetaiă, și mă aciuaiă cu linişte ! 

$ 50. Frate-mieu ca teolog estern şi înstructor privat. 

Frate-miei Niculaii, înscriindu-se în 1857 ca privatist în anul din- 
tîiă la Înstitutul de studii teologice din Cernăuţ, petreceă în Cernaica la 
familiea boieriului Giorgiti Hurmuzachi ca învățătorii al fiiului acestuia, 
Eudocsiti. Aice a făcut în anul 1858 cunoştinţă cu cumnatul acestui 
boieri, cu boieriul Petru Petrino dela Rujniţa în Basarabiea. Acesta îi 
făcu propunerea ca să între la el ca înstructor al talentosului săti filă, 
Dumitru, al celebrului poet de mai tărdîi. Frate-mieă primi bucuros, una 
fiindcă îi se deschidea perspectiva de a face, în mod plăcut, călătorii înde- 
părtate şi înstructive, căci acest boierii moştenise pre milionariul săă 
unehiă, pre contele Petroviciii de Armis din Florenţa în Italiea, şi aveă 
să călătorească într'acolo eu întreaga sa familie, iar alta, fiindcă speră 
că, în urma îngînjării acesteia, va pute îmbrăţișă profesura şi că va, dis- 
pune încă de-atîtea, mijloace ca să'mi vină și mie într'ajutoriă la conti- 
nuarea studiilor mele juridice. Se duse deci cu acest boierii la Basara- 
biea în August 1858; petreci acoleâ pînă în lanuariăi 1859, cînd se 
întoarse cu întreaga familie boierească la, Bucovina, iară de aice, după o 
petrecere de vro trei patru luni, se porni cu ei la Florenţa prin 
Vieana, unde poposi cîteva dile. 

Neşterse din memoriea mea vor rămîneă emoţiunile suleteşti ce 
le-am sîmţit la prima noastră întălnire în Vieana! Dintru început nică 
nu puteam vorbi împreună de-atîta bucurie amestecată cu lacrimi duioa- 
se! Asemenea nu voii uit cu câtă frăgedime se înteresă el de traiul mieti 
din Vieana, și cu câtă grăbire îmi puse la disposiţiune, la întîiea întăl- 
nire, doatiădecă și cinci de galbeni, jar” la întoarcerea sa din Italiea, în. 
Juliă, treideci, cu îndemnarea ca să vin și e a casă, fiindcă am av6 să 
punem la cale împreună niște afaceri familiare, deoarece iubitul nostru 
tată nu se mai află în puterea de mai îanăinte. "L-am și ascultat, precum 
voiu povesti mai la vale,
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$ 51. Mişcăriă naţionaliste şi o spionare. 
În anii 1858 și 1809 se vîntură cu însistenţă prin diare şi în con- 

vorbirile private de prin cafinelele Vienii așă, numita cestiune a Orien- 
tului, Se vorbiă de mari și adînci prifaceri în organisarea politică a îm- 
periului turcesc și a, împărăției habsburgice. O reconstruire a acestora pe 
principiul autonomistic al naționalităților și al unei confederaţiuni între 
ele erâ pe buzile tuturora. Sub astfelit de împrejurări erâ lucru firesc ca 
și printre studinţii universitari să se discute aceste idei, pentru cari inima 
lor caldă și generoasă şi închipuirea, lor vioaie eraă atât de primitoare, 
și pentru cari se însuflețiaii cu mare facilitate! 

Studinţii romîni aveati în mijlocul orașului, în Cetate, o cafineă 
anumită ca centru de întălnire. Era destui la număr şi din toate țările 
locuite de Romîni. Mai adeseori se înformai unii pre alţii despre starea, 
culturală și politică a confraţilor din părțile de unde erai născuţi; dis- 
cutali împreună asupra acestei stări şi'şi făcea planuri de îmbunătățire. 
Se înțelege de sine că se vorbiă mult și cu vioiciune printre ei și despre 
direcţiunile politice și naţionaliste de pe atunci. Spre a se lămuri cât se 
poate de cu temei asupra tendinţilor și aspirațiunilor celoralalte popoare 
din împeriă, unii din studinţii romîni cerceta din cînd în cînd cafinelele 
unde se adunată studinții germani, itălieni, maghiari și sîrbi; întrati cu 
ei în discusiuni naţionaliste și căutat să se conțeleagă între sine. 

Deși întălnirile și discusiunile acestea erai mai mult întîmplătoare, 
totuș nu scăpati de supraveghiarea ocultă a, poliţiei secrete. Furnicai pe 
atunci nu numai în Vieana, dar' pretutindenea prin ţările împărăției, o 
mulțime de agenţi polițienești secreți, en misiuneu de a iscodi precum înten- 
țiunile și planurile unor bărbaţi politici marcanţi, așă şi mișcările stu- 
dinților universitari, Aceşti agenți cutrieraii ţările și oraşele; se întro- 
duceaă ca „noate eunoștinți“ în cercurile de întălnire ale conaţionalilor 
lor; aduceaii adese ori cu întenţiune vorba asupra cestiunilor politice şi 
naționale; susțîneati cu înfocare niște aspiraţiuni şi tendinţi naţionaliste 
cari numai compatibile nu erai cu sîmţul de sîncer patriot şi de bun 
cetățean austriac; provocaă cu însistență opiniunile celor de față, şi se 
arătat nemulțămiță, înfruntători chiar, cînd nu găsiat destulă, secundare, 
sai cînd întîmpinaă îndoiele, ori contrarieră, 

Vigilenţa acestor polițiști secreți eră foarte mare, mai ales pe la 
începutul anului 1859, decînd se uniseră, în 12/24 Ianuarii, îmbele dom- 
niate romînești, Moldova şi Tara Romînească, alegîndu'și în persoana lui 
Alesandru Cuza un sîngur domnitorii, și decînd Maghiarii plănuia din 
noii desfacerea lor de Austriea cu ajutoriul Prusiei, Italiei şi chiar al 
domniatelor romînești unite, 

Despre esistinţa acestor spioni căpătaseră studenţii romîni din Vieana 
știre dela mai mulți bărbaţi încărunțiți și esperţi în mișcările politice, 
cu admonirea ca să se pădască ; de aceea ei se și feriati precum de oameni
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tăcuți și pîndaci, cari pe neașteptate și pe necunoscute veniti în mijlocul 
lor, aşă şi de naționaliști prea învăpăiați și provocătoră. 

Întwuna, din dile veni din Ardeal știrea că încurînd are să sosească 
la Vieana un tînăr de cutare şi cutare înfăţişare, ca să facă propagandă 
naționalistă printre studinţii romîni de acoleă în vederea evenemintelor 
politice ce se pregătiaă, dar noi să ne pădîm de el, fiind agent poliţie. 
nesc secret. Necazul acestui tînăr nu fi prost cînd, în loc de secundăză și 
espectorări naționaliste, n'a găsit la studinţii romîni din Vieana decit 
luări peste picior şi vorbe de fleac. Înfruntările lui curgea. ca din cofă, 
și desperarea lui n'aved margini; nu aflase material pentru esercitarea 
meseriei sale! 

În anul 1859 isbucnise între Austriea şi Italiea cu Franciea cuno- 
scutul răsboiă pentru uuitatea Italienilor întrun sîngur stat național. 
Studinţii maghiari începură acuma a, frăternisă cu cei romîni și sîrbi, 
împărtășînd acestora că cercurile dirigente maghiare pregăteso, în con- 
țelegere cu naționaliștii germani din Prusiea, o răscoală pentru separarea, 
decătră Austriea a ţărilor ce se ţîn de coroana ungară şi reînfiinţarea, 
din ele a vechiului lor regat, și că începutul acestei răscoale este aşădat 
pe 12. Juli. Despre toate aceste uneltiri trebue să fi avut ştire curtea 
împerială din Vieana, căci ea, deşteptată poate şi prin purtarea necali- 
ficabilă a comandantului general Fr. Gyula, se decise repede ca să prevină 
această mișcare dușmănoasă, şi închieiă cu împăratul Napoleon III mai întâiti 
un armistiţ întw'a 8. Juliă și apoi într'a 11, Juliă pacea definitivă dela Vila 
Francă. Năcazul patrioţilor maghiari erâ mare, dar” se mîngăiară cu sperînţa, 
că ce nu sa putut realisă astădi, se va realisă de sigur mîne, poimîne! 

$ 52. Prelegeri şi predici advocăţeşti. 
Dintre variile prelegeri ascultate de mine aă avut asupra mea o 

înrîurință nu numai înstructivă, dar și educativă cu deosăbire cele ţînute 
de profesorul Dr. G. Phillips asupra istoriei împeriului şi dreptului german, 
şi de profesorul Dr. A. Jăger asupra istoriei împeriului austriac. În 
materiile acestea eram încă de prin gimnasiă destul de bine versat, fiindcă, 
afară de manualul de istorie și de geografice de W. Piitz (= Piţ), întrodus 
în școală, mai citiseiii încă istoriea universală scrisă de Carol Fried. 
Becker, cea de Carol V. Rotteck şi cea de Friederie Chr. Schlosser 
(= Şloser). Îmi formasetă dară o închipuinţă proprie destul de precisă 
asupra întîmplărilor din lume, asupra, causelor ce le-nă produs, precum 
şi asupra desvoltării şi legăturii popoarelor. Am fost deci foarte suprins 
cînd am vădut, cum aceşti profesori espun şi înterpreteadă mai altfelit 
întîmplările, decum le găsîseiă povestite și esplicate de alţii! Îmbii pro- 
fesori vorbiati cu o căldură și cu o însuflețire așă de mare, încât îți veniă 
a crede ca cum numai împeriul german şi cel austriac, îmbele în strînsă 
legătură între sine, aii fost sîngurele cari ati jucat un rol însămnat printre 
alte împerii, și ca cum numai poporul german a fost acela, carele a stat
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în fruntea culturii omeneşti și a apărat'o încontra altor popoare, carile 
se încercat să o nimicească! 

„Admirabili patrioți şi naționaliști mai sînt acești profesori“, îmi 
diceam ei nu odată, „şi ce bine ar ff, dacă s'ar găsi și profesori romîni 
carii să espună istoriea Romînilor tot cu atîta înfocare şi vervă, precum 
espun acestia pre a Germanilor !* 

Prelegerile acestor profesori eraii totdeauna foarte bine cercetate şi 
esercitaii asupra auditorilor o înrîurință vădită, și efectul lor ar fi fost 
general și comun, dacă espunerile întîmplărilor n'ar fi fost uneori atît de 
părtinitoare, încît jîgniaă pre studinții universitari negermani în sîmţă- 
mintele și în demnitatea lor naţională. 

| Nu mai puţin folos sufletesc am tras şi din predicile părintelui iesuit 
Klinkowstrăm. Acesta erâ, însărcinat; ca să țină în biserica Iesuiţilor din 
centrul Vienii, în Duminici şi sărbători, prediei destinate numai pentru 
studinţii universitară, Aceste predici, de conținut religios, moral şi dog- 
matie, eraă toate concepute din punt de vedere filosofie. În ele se com- 
bătea, cu un aparat admirabil de arguminte, toate teoriile filosofice 
naturaliste, carile stăteai în contradicere cu învățăturile bisericii romano- 
catolice. Te uimiai de verva oratorului şi de argumintele învocate de el, 
de și multe dintre ele nu eraă alta decât numai nişte sofisme, și presîntati 
adeseori salturi logice de o cutedare estremă. 

Biserica eră, totdeauna plină de studinţi. Era însă admiși și bărbați 
din clasele soţiale superioare. Predicile era ascultate cn mult înteres. 
Efectul lor erâ covîrşitoriii. Aveaă însă şi ele, ca și prelegerile amintite, 
un mic cusur: eraă esclusiviste! Mult bine ar f produs predicile acestea, 
dacă conținutul lor s'ar fi ţinut la înnălțimea vederilor universale creşti- 
nești, şi dacă nu s'ar fi accentuat, adeseori în ele eselusivismul bisericii 
romanocatolice, ale cării învățătură sîngure se înfățişai ca unicele mîn- 
tmitoare și fericitoare, şi că, fără de credința în supremăţiea papei din 
Roma, nu'i scăpare, nică împăcare cu Dumnedei ! 

$ 58. Întoarcerea mea a casă prin Ardeal. 
După primul mieă esamin din disciplinele istorice juridice și după o 

ubsînță de aproape doi ani de dile de-a casă, mia împins dorul şi îndem- 
nul frățini-măeă ca, să'mi mai văd consîngenii. Am plecat dară spre pa- 
trie'mi, însă nu deadreptul, fiindcă îmi propuseseiii, ca cu această ocasiune 
să cerceted părţile din Bănatul 'Temeșan şi din Ardeal, pre cari nu le 
putuseiă vidită în anul trecut. În călătoriea aceasta am avut ca consoț 
pînă la Arad pre compatriotul mieă, pre talentosul şi sîncerul naţionalist 
romîn, Isidor Onciul, carele petreceâ pe atunci în Vieana spre a se per- 
fecţionă în disciplinele teologice pentru o eventuală profesură la Înstitu- 
tul de studii teologice din Cernăuţ. Se vorbiă, pintre studinții maghiari 
mult despre locurile strategice din patriea lor, Şi în special despre for-
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tăreţele lor neînvingibile. Între acestea numărat ei şi fortăreața Comarom 
s. Comorn. De și oameni ai frăţiei, at păcii și ai dreptăţii, totuş curiosi- 
tatea ne-a făcut, pre companionul mie şi pre mine, ca să ne oprim 
întw'acest oraş și săli vidităm întăriturile şi fortăreaţa renumită. Cu mare 
greutate ni s'a permis, pe la amiadădi, să întrăm în fortăreață și să ne 
uităm la întăriturile ei minunate şi la multul material de distrugere ce 
eră adunat în ea, În timpul petrecerii noastre în acest oraş ni s'a întîm- 
plat la amîndoi, din nebăgare de samă și din neesperiinţă, o nenorocire, de 
urmările căriia am avut mult de suferit mai apoi, 

la Arad m'am despărțit de bunul mieă companion; el s'a dus spre 
Temişoara, Neoplînta şi Carlovăţ, iar” eii am apucat; pedestru, pe din 
dreapta Murășului în sus spre Ardeal. Admirabilă eră priveliştea, cînd 
de pe șesul pe care călătoriam prinse a se ivi în depărtare şi a se tot 
rădică şîragul de munţi înnalţi și păduroşi, cari încing Ardealul ca cu 
nişte zîduri uriașe și minunate. Am întrat în el prin Poarta Meseșului; 
am ajuns în orașul Brad tocmai într'o di de tîrg; am găsît acoleă o mul- 
țime de ţărani de pe împrejur, şi pintre ei mai mulți învăţători sătești şi 
preuți. La o ospătărie am făcut cunoștință cu mai mulţi din ek. Cu ce 
plăcere și cu ce însuflețire îmi vorbiaii ei despre luptele lor dela 1848 şi 
despre altele neevitabile în viitori! Avînd cunoștință cu părintele Groaza, 
unul dintre tribunii romîni dela, 1845, cn carele, în fruntea unei depu- 
taţiuni, fuseseiă ca tălmacii la o audiinţă la împăratul Francise Iosif 1 
pentru solicitarea unor desdăunări pentru pierderile suferite de Romînii 
munteni în luptele lor patriotice dela 1848, i-am întrebat, ori de nu 
cumvă este şi el la tîrg, căci aș av6 dor să mă întălnese şi cu el. Îlcău- 
tară bunii miei Romîni în toate părţile, dar nw'l aflară, ci numai pre 
nişte oameni din satul lui, din București, carii apoi li spuseră că cu plă- 
cere mă vor vă cu ei, la întoarcerea lor a casă, şi mă vor duce pînă la 
părintele Groaza. Cu însăratul am ajuns la dînsul, EI își ave casa pe 
un tăpșan într'o fundoale de vale îngustă, de unde nu vedeai decât ceriul 
deasupra ta, iar prin împrejurul tăă munţi înnalți şi păduroşi, 

Mare ni-a fost bucuriea la întălnire! Am petrecut împreună pînă 
tărdîi noaptea tot în vorbe despre trecutul şi viitoriul Romînilor. Cu 
mare plăcere se uits el la o mapă, călăuza mea în călătorie, pe care o 
cumpăraseii în Vieana la înstitutul litografie „Artariea“, mapă care repre- 
sîntâ, în format mare, toate ţările din stînga Dunării, locuite de Români. 
Această mapă, în format detot mare și cu numiri locale romîneşti, a fost 
reprodusă mai apoi de Giorgii Filipesen-Dubăii şi Anton Parteni-Antonin 
în Iaşi sub titlul de „ChartaPrincipatelor — Unite ale Romăniei cu circum- 
vecinele țări: Bănatul, Transilvaniea, Bucovina şi Basarabiea, dupăce o 
căpătase de la mine prin mijlocirea amicului mieti Partenit Popescul. 

Pe la miedul nopții mă conduse amabilul miei ospătarii la culcat 
într'o căsuţă din ogradă. Abiă mă aciuaseiă, cînd deodată audită un zurătet
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ca de puști și sabii la ușa căsuței şi o voace strîgînd să aprind lumina. 
Cam cu spaimă aprinseiă lumina și zărilă înnăintea mea doi jandarmi 
bine înarmaţi, dar nu mă urniiti din culcuş. Mă întrebară de părintele 
Groaza. Li răspunseli că a rămas în casă. Îmi replicară că nui acoleâ, 
„Nici aicia nu'i!* li disetă; „căutaţil unde știți!“ 

Un jandarm rămase la mine în căsuţă, iar' celalalt se duse după 
părintele Groaza și găsîndu'l dormind, îl luâ din pat, chiar în cămeașă, 
şi se întoarse cu el la mine. Îmbii jandarmi, tot schimbiș, prinseră a ne 
cercetă și a ne iscodi, pre mine: că cine sînt, de unde vin, încontr& merg, 
şi ce caut prin acești munți înfundaţi? iar” pre părintele Groaza, că ce 
cunoștinți și legături are el cu mine? Îmbii ne-am dat sama, cum se cade. 
Încă nu sfirșîseră cu întrebările şi cu cercetările prin bursunarele veş- 
mintelor mele și prin cele doaiă tăşeuțe ce le purtam cu mine, una cu 
vro câteva cămeși și cu merinde, iar” ceealalte cu mai multe hărtii și cu 

bani, şi iată că tot dintr'o oară în alta, mai sostră încă doatiă patruile de 
jandarmi. Iscodirile lor începură a fi acumu mai înteresante, fiindcă erai 
mai variate și mai capţioase, și continuară pînă în zori de di, cînd mă 
întrebară că prin cari locuri voiesc să mă duc la Bucovina, ca să ştie şi 
ei. Am înţeles îndată că vor să am „cale legată“, și de aceea nici 

nu m'am împrotivit ia împlinirea dorinţii lor, deşi îmi eră cam grei să 

li spun mai cu de amăruutul locurile pe undeam să trec, căci îmi uitaseiii 
mapa desvălită pe masă în odoalea unde cinaserăm. Și tocmai aceasta a 
fost, poate, un noroc pentru mine, căci, de-ar fi dat jandarmii de ea, cine 
ştie ce-li s'ar mai fi năzărit! 

Negăsînd jandarmii nimică la mine ce %-ar fi întărit în pripusurile 
lor nălucoase, şi vădîndui eă mai liniștiți şi vorbind cu noi întrun ton 
mai blând, mă îmbărbătaiă şi eti şi începuiă a li ţin6 o predică patriotică, 
morală, în care, dupăce li recunoseuseiă că ei nu'și împlinese decît dăto- 
rința prin astfeliii de viditări nopturne și neașteptate, li spuselă că 

părintele Groaza a dat destule și sîngeroase dovedi de patriotism şi de 
credinţă cătră împăratul nostru, şi că n'ar merită niște suspiciuni și supărără 
cum sînt aceastea de astădi, iar” cît despre mine, eă, ca jurist, am menirea 
dea ţin€ cumpăna dreptăţii printre oameni, iar nu de a fi agentul discordiei 
și al disordinii! Primiră predica mea cu bine, fiindcă eraă acuma maj 

vokoși. O patruilă însă (din bunătate ori din precauţine, nu ştii) a rămas 

eu mine pînăce s'a făcut zitia cum se cade, şi m'a scos apoi, prin pădure, 
preste nişte munţi înnalţi, mai deadreptul la drumul mare care duces spre 
Abrud, încotro aveam să merg, iar ea s'a întors spre Zlatna, 

După despărțirea noastră, et am apucat calea spre Abrud. Cînd am 
ajuns pe culmea unui munte, de pe carele te scoboriai în acest orăşel, 

m'am întălnit cu un romînaş voinic. M'am dat cu el la vorbă, cînd despre 
una, cînd despre alta. De și fără de nicio cultură cărturărească, "l-am găsit 

totuş cu o vie conștiință națională. Mare 'mi-a fost mirarea, cînd deodată
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prinse a'mi povesti că ja pe aici şi pe aici era şi el la 1848, într'o ceată 
de Romîni, cu Iancu în frunte, şi că se luptase cu Ungurii potopindu'”i 
ia aici pe voasta aceasta de munte. Ei îl ţînusetă pînă acum de un bătetau 
de vro 13 pînă la 14 ani, căci faţa lui eră de băiat, fără de nicto urmă de 
bărbăție, Credînd că volește să'mi anine una, și bună, îi diseiă cam 
suridînd: „Te-ai luptat doară în braţele mamei, saii ale tatei!“ 

„Ce? Oredi dumiata“ îmi răspunse el cam suprins, „că ek sînt un 
copilandru? Ei am acum trei deci și patru de ani, sînt însurat, am și 
copii, și acuma mă duc la Abrud ca să'mi cumpăr câte una alta pentru casă“. 

Uimit de răspunsul acesta, îi replicati că înfăţişarea lui nu este de 
bărbat, ci de copil. 

„Așă este!“ îmi dise, „dară oameni ca mine vei mai găsi ici cole pe 
aice. Este un mijloc de a'ți păstră faţa de copil pînă la moarte, dacă 
volești, Cînd eram copil de țiţă, a prins mama un liliac, %-a tătat aripile, 
le-a sărat și m'a frecat cu ele pe faţă şi pe trup; le-a pus apoi şi în 
scălduşcă și m'a spălat cum se cade. Mai am încă nişte surori și fraţi 
mai bătrîni decît mine, ȘI ei sînt tineri la faţă, tot cu acest mijloc 1% 

Ce minunat mijloc pentru păstrarea tinereţelor! De s'ar probă ca 
nesmintit, o! cât de multe mame s'ar folosi de el, mai ales la drăgăla- 
şele lor fetiţe, ca să nu li rămiie „piatră 7n casă“ |! 

În Abrud am petrecut vrocîtevă dile, am cercetat pre vestitul 
Iancu cel Viteaz; s'a aranjat o escursiune la străvechiea Aurărie Mase, 
pe muntele Detunata şi la Roşiea. Aice m'am îutălnit şi cu tribunul pro- 
topop Balint. În curtea casei lui am dat preste mai multe pietre mor- 
mîntale cu înscripțiuni lătinești. Una din ele er de prin secolul al 4-le 
sali al d-le (nu'mi aduc bine aminte!), cu sămnul erueii pe ea. "Mi-am 
făcut o copie de pe dînsa; am păstrato mult timp, dară acum nu mai 
dati de ea! Petrecerea mea cu bravii Romîni de pe aicia a fost pentru 
mine ca 0 sorbire din Apa Vie din poveste, Vitalitatea Romînului o sîm- 
țiam acuma colcăind mai puternee prin vinele mele! Răsăriai în mintea, 
mea tot mai multe steluțe, cari licăriati cu lumiua lor palidă prin întu- 
nerecul cel neguros al trecutului și mă făceati să, vised şi ei despre un 
viitorii mai limpede şi mai luminos! 

Dela Abrud am plecat spre Câmpeni ca să cerceted aice pre alt tribun 
naţional, pre bătrânul Solomon, pre care "l-am găsit în gura morţii. Cu 
toate acestea m'a primit cu mare cordialitate, m'a binecuvântat pentru 
tragerea mea de inimă cătră apărătorii neamului românesc, şi "mi-a reco- 
mîndat să am și eii grijă de esistinţa acestuia ! 

Cu lacrimi în ochi "mi-am luat rămas bun dela el şi am purces mai 
departe pe valea Arieșului în jos. În Bistra am gâsît într'o ospătărie 
mai mulţi Romîni şi Maghiari fraternisînd între sîne la o masă acope- 
vită cu cupe de vin, și asigurîndu-se unii pre alţii, ca de acă înnăinte 
să nu se mai combată și să se nimicească ca, întrecut, ci cu toții împre-
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ună să lupte pentru patriea comună încontra duşmanilor din afară, tindînd 
din răsputeri la restaurarea vechiului regat al Ungariei pe principiul 
autonomistie al popoarelor de pe teritoriul lui! Vădînd atîta voie bună 
şi însufleţire, m'am vîrît și eii printre ei și am beut împreună o cupă de 
vin pentru realisarea năzuinţilor lor, dară .. . nu puteai ca să nu observi, 
cât de departe, în fața Romiînilor un felii de neîncredere şi îndoială, iar 
în a Maghiarilor un sîmţ de sumeţie și de superioritate, vecin cu vieleniea ! 

Cu reflecsiuni asupra, acestei întălniri înteresante și neaşteptate am 
plecat mai departe spre Turda. Aice am poposît o di, cercetînd lacurile 
cu apă sărată, în care m'am şi scăldat, precum și străvechile şi renumi- 
tele saline romane, dar” în lăuntrul lor nu putuiă întră, Privitam cu jele 
și la coasta unui muncel, unde, după disa Romînilor cari mă conduceat, 
eră, tăbărită, oastea lui Mihaiă Viteazul cînd acesta fn ucis în cortul săi 
de călăii rivalilor și duşmanilor săi neîmpăcaţă! 

În Cluj am vizitat cîtevă biserici vechi şi o grădină frumuşică lîngă 
riul Someșului. Aice am observat multă răceală între Romînii şi Maghiarii 
culți. Și nici că putea fialtfeliă, căci erâ revoltătoriăi să vedi cu cât despreţ, 
şi cu câtă brutalitate întîmpinati unii Maghiară pre bieţii țărani romîni! 

Dela Cluj, prin locuri deschise și frumoase şi pe un drum neted, am 
ajuns la Ghierla, Aice aveam cunoscuți pre cîţiva tineri dela studiile lor 
teologice din Vieana. Aceștia m'aă condus pe la episcopul Ion Alecsi şi 
pe la canonicii lui, dar' mă preveniră ca să nu întru cu ei în discusiuni 
confesionale, saii cel puţin să nui contraried, căci se supără foc. Pre toţă 
X-am găsit cu mult fanatism pentru confesiunea. lor şi cu viea dorinţă ca 
toţi Romînii să se unească cu ei în această privință, căci numai așă vor 
documîntă că sînt adevăraţi Romîni. O abatere lăudabilă făceă canonicul 
Fechete sai Negruţi. 

În biserica episcopească, unde am asistat la o liturgie, încă am aflat 
multe înnoituri în sens romanocatolic. Altariul erâ desehis, fără catapi- 
teazmă ; însu'și ritualul dela liturgisire nu erâ observat ca prin celealalte 
biserici romîneștă de aceeaș confesiune, unde nu se deosebește de ritualul 
grecesc. Prin alte locuri, preuţii romîni ţinea mult la identitatea ceri- 
monialului bisericesc, ea nu cumva, prin vreo diferinţă în el prea bătătoare 
la ochi, să se producă desbinare naţională printre Romîni. La scaunul 
diecesei Ghierlei nu predomniai pe atunci aceste vederi mai înnalte! 

Dela Ghierla am plecat spre Dej, apoi spre Reteag şi Cristur, iar 
de aici am părăsit frumoasa vale a Someşului Mare și am apucat preste 
niște muncei spre orașul Bistriţa, despre carele mai adese ori se vorbii 
prin Bucovina decătră oamenii carii veniali încoace în negoţ de vite. În 
calea mea spre acest oraş am putut; observă că Saşii, la întălnire cu alţi 
oameni, chiar cu Sași de pe aiuria, mai cu plăcere vorbiaii romînește, decât 
în curiosul lor dialect nemţese, care varieadă mult chiar de la sat la sat, 

și pre care nw'l pricepe nimine dintre cei re vorbese numai limba cultă
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nemţască. În orasul Bistriţa n'am găsit alta ce m'ar fi putut înteresă 
decît biserica săsască din piața cea mare şi şcoala, cea, frumoasă; viieaţa 
de acoleâ "mi s'a părut monotoană, iai” Saşii cam sarbedi și cu puţin lipiciăi. 

Din Bistriţa âm apucato pe un drum foarte bun tot la deal şi la 
deal, printre munţi și păduri, trecînd prin Iad, prin Prundul şi 'Tiha 
Bîrgăului, prin Vama Vechie şi 'lihuţa, pînăce am ajuns pe Măgura 
Calului, unde am trecut pe teritoriul Bucovinei. Măreţiea munţilor şi 
frumuseaţa codrilor de pe acoleă m'aăi împresionat adînc. Acum mă sîmțăiam 
ca și a casă. Am pornit dară cu mai multă inimoșie tot pe drumul 
milităresc, spre cunoscuta'mi Dornă. 

$ 54. Întimpinare şi spaimă pentru Dorneni. 
Încă din Cluj scriseseiti frăţîni-mieii, cam pe ce timp am să întru în 

Bucovina. Domniea sa a ţînut mult ca să'mi iasă înnăinte. Se porni dară 
spre munți împreună cu mai mulţi foşti conșcolezi. În Vatra Dornei își 
năimiră cu toţii cai și plecară călără spre Căndreni întru întîmpinarea 
mea, a pedestrului călătoriă. Mă aflară întrînd în Căndreni, Încălecati 
și eă pe un cal, şi pornirăm cu toţii, ca o ceată de plăiași, îndărăpt spre 
Vatra Dornei, tot cîntînd şi chiuind, Se unitară locuitorii de prin împrejur 
cu ochii îmholbaţi Ja noi și cam spăriață, fiindcă nu știa ce însămneadă 
aceasta, iar administiătoriul politic din Vatra Dornei, alarmat de zgomotul 
nostru zburdalnie, și presupunînd că am fi o avantgardă din oastea romi- 
nească care volește să năvălească în Bucovina, espediâ repede spre recu- 
noaștere niște jandarmi călăi. Mare li fa însă desamăgirea cînd nu găstră 
alta decât niște tineră escursioniști, plin de voie bună! Asemenea și locui- 
toriă din tîrgușorul Iacobeni și din Puctosul, vădînd această ceată de 
voinici călări, mult se minunară de ea, şi, în curiositatea lor, unii din ei 
se suiaii chiar pe acoperemîntul caselor ca să ne privească cum înnăintam 
vitejește, înșraţi tot doi câte doi şi unul în frunte, la deal spre Mestecăniș, 
chiuind și cîntînd mai întîiti: marșul lui Iancu „Astădi cu bucurie, Romînilor, 
veniţi, pre Iancu din cîmpie eu toţi să/l însoţiţi!“ și apoi şi alte cîntece, 

$ 55. Întălnirea cu tata. 
După o petrecere de vro săptămînă prin munţi am sosît la tata a, 

casă. Ne aşteptă cu dor împreună cu sorioaru cea mai mică, sîngura nemă- 
ritată încă. Duioasă și caldă ni-a fost întălnirea! Tata nu mai ardtă 
precum îl lăsaseiii la despărțirea noastră din 1857; er cu mult mai slab 
şi mai îmbătrânit. Această scădere neașteptată a puterilor iubitului 
nostru tată ne-a pus pe cugete, pre mine și pre frate-mieti. Ne-am sfătuit 
dară că ce ar fi de făcut, ca tata să nu rămînă sîngur, fiindcă și sorioara 
mai mică aveă peţitori, şi trebuiă să se mărite. Ne înţeleserăm că de acum 
înnăinte nu ne putem îndepărtă amîndoi de tata, apucînd prin ţănă străine; 
aveam o dătorinţă fiiască de împlinit! 

Frate-mieă, care părăsise act de un an studiile teologice în urma
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întrării sale ca învățătorii la boieriul P. Petrino din Basarabiea, şi se 
purtă cu cugetul ca să îmbrăţişede profesoratul, se desfăcui de el și se 
decise acu definitiv ca, să'și continue studiile teologice, să între în semi- 
nariul clerical din Cernăuţ şi să se facă preut; iau” cît despre mine, rămase 
ca să'mi prourmed studiile juridice. La începutul lui Septemvre, frate-mieii 
se și porni la Cernăuţ spre a'și regulă afacerile, iar” ei rămaseiă pe câtva 
timp pe lîngă tata. 

$ 56. Testamentul tatei. 
Aprobînd bunul tată decisiunile noastre și presîmţînd că nu va trăi 

mult, se hotărt ca să'și pună trebile la cale pentru toate întîmplările. 
Mai întiiă îşi logodi pre unica fiică carei mai rămăsese, promiţînd aj 
face nunta pe la, „Arhangel“, şi apoi, înti'a 28. Optomvre 1859 st. n. făcu 
la judecătoriea din Rădăuţ toate disposiţiunile necesare pentru caz de 
moarte. Spre a ni asigură, şi noaiit, feciorilor, mai cu temeiă viitorul, şi 
dorind ca purtătorii numelui familiei sale să nu rămînă fără de niciun 
punt de radîm pe pămînt, dise în testamentul săi, că mica sa, 
moşioară o lasă, după moartea, sa, ca dar numai feciorilor, însă cu însăr- 
cinarea, ca ei să aibă a dă sorioarelor lor aceea ce li star mai căd6 pe 
lîngă destrea primită la măritare. 

O! Doamne! Ce tată plin de abnegare, carele, pentru fericirea copiilor 
săi, renunţă la toate, pînă şi îngrijirea trebuinckoasă în cad de neputinţă, 
trimețînd pre unii la căsniciea, pre alţii la desvoltarea lor întelectuală, 
lăsîndu-se sîngurel în știrea lui Dumnedet ! 

Testamentul iubitului mieă tată nu numai că m'a îmbărbătat la con- 
tinuarea studiilor, dar el a esercitat, mai apoi, şi o înrîurință puternecă 
asupra multor decisiuni din activitatea mea ulterioară; m'a făcut mai 
vesolut și mai cutedătoriă, fiindcă, prin el, aveam acum asigurată măcar 
întru câtva esistința vieţii pentru toate eventualităţile. Aveam un punt 
solid de radîm! 

$ 57. Cunoştinţa unei copile şi sfat amical. 
Înnăinte de a mă întoarce la Vieana, la stăruința sîncerului miei 

prieten, Partenii Popescul, am asistat, ca vătăjăl, la nunta sa. Aice am 
făcut cunoştinţa unei copile frumuşele, care mult m'a fost împresionat. 
Tare mă sfătui amabilul miei amic, ca să mă logodese cu ea, căci părinţii ei 
ar fi dispuși ca să mă susţină la studii, 

Cu toată, aplecarea mea cătră copilă, nu m'am putut decide la un 
pas ca acesta, fiindcă nu mă lăs4 ambiţiunea. Voiam să ajung la cevă 
numai prin muncă şi prin merit propriii! Aş fi fosteel mai umilit şi mai 
nefericit om, dacă, aş fi dat cuiva ansă să'mi dică vrodată: „Că, fără de 
mine și fără de ajutoriul miei, tu mai fi ajuns aceea ce ești; că eă 'ți's 
urditoriul sorții tale !« 

"Mi-am reservat, deci hotărîrea pînă după finitul studiilor!
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$ 58. Întoarcerea mea Ia Vieana. 
Îndată după nunta surorii mele, Aftecla, 'mi-am luat rămas bun dela 

scumpul miei tată și dela sorioarele din sat, și, cu inima sfășiiată de 
durerea, despărțirii, am” plecat spre Vieana. În Cernăuţ m'am întălnit cu 
frate-mieă, cu unchieşul şi protosincelul Veniamin Iliuţ; am cercetat pre 
amici și am convorbit mai adeseori cu iubitul miet profesor, Aron Pumnul. 
"L-am găsît cam morbos. “l-am povestit multe din cîte am vădut și am 
audit dela despărţirea noastră din 1857, 

M'a încurăjat tare în propusurile mele și 'mi-a rocomîndat cu în- 
sistință, ca să'mi mîntuiă studiile cât mai curtud și să mă întore în patrie, 
că aice ar fi trebuinţă de presînța mea și de a celorlalți tineri universitari, 

Am călătorit prin Galiţiea. Ajungînd la Vieana, am cugetat mult 
asupra celor esperiate prin călăloriile şi întălnirile mele cu mulți bărbaţi 
distinși de pe la diverse popoare, carii, cu toții, concepeat mai altfeliii 
ideile religioase şi morale; carii aveati idealură particulare și aspiraţiuni 
naţionale nu numai diferite, dar chiar contrare unele altora; carii, cu 
conștiință și cu plan bineîntocmit, năzutati la realisarea lor, şi carii ma- 
nifestaii vii înteres de a ajunge cît mai de grabă la ţînta dorită, Eră 
evident, că contrastul dintre năzuinţile unora și ale altora, trebuiă, neapărat, 
să pună pre purtătorii lor în luptă crâncenă, Snccesul acestei lupte atârnă, 
dela energiea şi iscusînţa luptătorilor, dela, pregătirea, dela numărul şi 
dela disciplina lor. 

$ 59. Păşire neisbutită spre activitate literară, 
Căpătîud această convingere, pare că mă sîmțiam Şi eii chemat ca, 

să particip, întrun mod sati altul, la, această luptă idealistă, sati cel puţin 
să caut a pregăti un teren cât mai priincios pentru ea, şi să înroled cât, mai mulți combatanți în oastea necesară. Cu acest presîmț de chiemare 
m'am pus pe lucru, după priceperea mea. Fiind convins că marea luptă 
viitoare are să fie mai mult pentru -conservarea esistinților naţionale, 
decît pentru urmărirea unor idealuri mai înnalte umanitare, comune 
tuturora, am credut că lucrul cel dintiiă ar fi ca să se caute, ca conştiinţa 
unităţii și solidarităţii naţionale să fie vie și limpede în toate păturile 
soţiale ale poporului. Găsîseiă, din esperiința proprie, că cultura împăr- 
tășttă în graiuri străine și dereasă de agenţi străini și tendințioşi numai 
priincioasă n'a fost în această privință, 

Îndrumat de neuitatul mieti profesor, Aron Pumnul, îmi formaseit 
convingerea, că cel mai potrivit mijloe pentru paralisarea efeptelor rele 
ale culturii cosmopolite străine ar fi cunoștința, cît mai deamărantul, a, 
literăturii poporane orale și răspîndirea ei prin tipariă între toate pătu- 
rile soţiale ale poporului. 'Pot pre această, literătură o priviam ca pre 
temeliea cea, mai solidă, pe care sar pute desvoltă, în sens curat naţional, 
şi literătura scrisă a păturilor culte.
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Împins de aceste convingeri, am căutat în aceşti doi ani ulteriori de 

studii universitare să'mi prepar pentru tipariă mica mea colecțiune de 
Povești, de Cântece, de Descîntece şi de Şimilituri. Ca să o pot mări cât eu 

putinţă mai tare, am publicat, prin Gazeta Transilvaniei, un apel cătră 
publicul romînesc, ca să binevoiască a'mi pune la disposiţiune tot ce ati 

şi ce şștiii în privinţa aceasta. Ce încumătare din partea mea, a unui pitice 
între uriași, a unui sărac între bogătași, a unui nime între mărimi vălo- 

roast! Nimic dară mai firesc decît ca apelul mieii să fie trecut cu vederea, 
afară de un sîngur romînaş din Ardeal care'mi trimese mai multe şimi- 
litură! Pentru mine însă această încercare neisbutită a fost o puternecă 
zguduitură, o desilusiune amară! 

$ 60. O polemică diaristică. 

Tot în timpul acesta fură aspru dojăniţi pentru nepăsarea lor naţio- 

nală Romînii din Bihar întrun articol publicat în Gazeta Transilvaniei. 
Întw'o notă dela acest articol fură ghiontiţi și Romînii bucovineni, tot 

pentru această scădere. Această ghiontire "mi s'a părut mie, tînărului 
cavaleros, prea dureroasă și puţin meritată. Am seris dară o întîmpinare, 
concepută ici coleă în termeni cam înţăpători, și am trimes'o spre pu- 

blieare. Redactorul diarului, bărbat cu multă esperiință și prudință, privi 
înțăpăturile mele numai ca gîdilituri pentru sine, și publică întîmpinarea. Un 

tînăr militar, locotenent din Ardeal, citind întâmpinarea mea şi găsîndu-o 
ofensătoare pentru redactor, a trimes o replică cu o bună frecătură 
pentru mine. Redactorul însă, nu atîta pentru cunoștința ce o făcuseiti cu 

el, cît mai vîrtos pentru îmbărbătarea mea la lupte diaristice, găsi cu 

cale să mă cruţe de săpuneala cunoscutului mieii militarii. Cu toată bine- 
voinţa redactorului, împresiunea rea ce o produsese la cei mai mulţi ca- 

valereasca mea întîmpinare, a fost pentru mine o tristă esperiinţă! 

$ 61. Moartea tătini-miei. 
După măritatul ultimei sale fiice, tata rămasese sîngurel în casă, 

încunjurat numai de şervitorime. Cine să grijească și să caute de el mai 
cu priință? Acest cuget mă tot neliniştiă. Drept este că surorile erai 

măritate mai toate în sat, şi unele din ele chiar în vecinătate, şi că la 

despărțirea noastră ne mîngăiaii cu asigurarea, că ele vor purtă de grijă 
şi că ni vor dă de știre, dacă ar fi de trebuinţă ca să fim şi noi a casă; 

da” ce folos, că ele tot nu puteai fi necontenit cu el! 
La întrebările mele din Vieana despre aflarea tatei, frate-mieti îmi 

răspunse într'a 10. Ianuariii 1860, chiar din Horodnic, unde petrecuse 

Crăciunul, că tata „a slăbit foarte așă că nu'l cunoşti cinei“; că s'a 
bucurat nespus vădîndu!], şi că se înteresă tare de mine şi de traiul miei; 

că 'și-a esprimat dorinţa, ca să meargă împreană cu el la Rădăuț la un medie 

ca să se mai consulte, și apoi să'și facă Uugerea; că pe drum, fiind o di 
foarte plăcută, “i-a dis tata, că încă ar vre să mai trăiască, căci încă i-ar
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fi drag a trăi în lume cât e de frumos, dară tare a slăbit şi foarte tare 
așteaptă muiţi ca să închidă ochii“! .,,, 

Și et, eii, sărmanul, nu erâm, nu. „puteam. fi lingă e]. ca să . grijese 
de dînsul, ca săi dati sprijinul miei! 

În alt răvaş, soris într'a 20 Faur 1860, “îmă mai i împartășt “frate. matei, 
că de Întîmpinarea Domnului, 2. Faur, încă fusese a casă la tata, și că'l 
aflase „foarte topit încît mu știii de'și poate omul să'și facă vro idee 
chiară despre o scădătate şi bicisnicie așă de mare, încât mă mir, cum 
încă se mai ţine sufletul în el. A întrebat şi de tine, şi a lăcrimat, pe 
semne socoate că nu vă veți mai vede pe astă lume!“ ii 

Of! ce grijă părinţască, ce duioșie, ce iubire, ce .dor, .ce . jele, ce 
lacrimi fierbinţi? Numai o inimă părinţască ca a lui le putes, concepe și 
sîmţi în toată sublimitatea lor! Doamne Dumnedeule! Câte valuri de 
feliul acesta, vor mai fi îrmpresurat sufletul săi nobil! . .:;.-. Căci la 
sfîrșitul neînchieiat al răvâșului acestuia, frute-mieti adauge: „lată, Ioniţă, 
cum m'a întrerupt ştirea că tata s'a mutat cătră cele cerești, tiezîndu-mă 
numaj cu Teodosiii în casă! Ce să'ți mai spun, nu ştiă, că trebue încă 
acum noaptea să mă pornesc, să caut a'l petrece cum voit put, dacă nu 
cum se cuvine! 

Vai! cînd am primit această veste zdrobitoare, iubitul tată demult 
erâ aciuăat în coaja pămîntului. Am rămas încremenit. Aş fi zburat ea 
săi îmbrățișed măcar mormîntul și să/l ud cu lacrimile mele, . ; : . . dară 
„ss. « îmi lipsiaă aripile! ., . Fie” deci țărna ușoară și amintirea în 
veci binecuvîntată,! - 

O! de ar fi fost trăit pînă după întrarea mea în vilâţa publică, cât 
de bine m'aș fi orientat ei dela, el, cât folos aş fi tras eti din esperiinţa, 
lui cea întinsă și îndelungată, din rara lui cunoștință de oameni și din 
sfaturile și poveţele lui cele detot priincioase şi lipsîte de orice egoism! 

$ 62. Îndemnare ia îmbrăţişarea profesoratului.. 
Pe timpul acesta, făcură Romînii bucovineni, în frunte cu venerabilul 

lor Consistoriit episcopesc, o mişcare vioaie pentru înfiinţarea în Suceava 
a unui gimnasiă confesional, cu limba, de propunere cea romîneasea. Mai 
mulţi tineri fară îmbiiaţi la îmbrăţişarea profesurii. Între aceștia am fost 
şi ed unul. Mam dechierat gata, la primirea îmbiierii numai dacă mă vor 
îngădui ca, simi finesc studiile juridice, şi dacă ministeriul, luţad în con: 
siderare că eii și ca jurist am ascultat la facultatea filosofică “iai multe 
cursuri filologice, îmi va permite să mă presînt la 'esaniinul de profesură 
întrun termin mai scurt decît cel prescris. Consistoriul sa învoit “cu 
pretensiunea mea, nu însă și referentul ministerial carele, la înfățișarea 
mea Îa el, ma primit puţin prietenește, şi 'mi-a curmat! vorba cu; aceea 
că ei n'am să pun condițiuni, ci am numai să: primesc pur şi sîmplu, “sati 
să răsping. Din această convorbire m'am încredinţat, că referentul. 'iinj-
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sterial nu priviă :eu ochi buni înfiinţarea unui gimnasiti romînese în 
Bucovina! M'am decis dară să'mi „mîntuiă mai întîiă studiile începute și 

apoi să caut; ce a mai fi de făcut! 
O grişeă, cu greă de iertat, ai comis atunci dirigenţii culturii ro- 

mîneştă, S'ati pripit prea tare cu activarea în anul 1860 a gimnasiului 

superior din Suceava cu'puteri didactice străine şi cu limba de propu- 
nere cea nemţească, de și numai în mod provizorii! Mai consult, ar fi fost, 
dacă s'ar fi așteptat pînă la întoarcerea. dela Vieana a tinerilor carii din 
anul 1860 începură-a se: pregăti la universitatea de acoleă anuinea pentru 

profesură,! Un graiă cultural, pus în us, cu greă se poate delătură, mai 
ales" cînd acesta este totodată și graiii vii! 

$ 63. O carte înteresantă de E. Hurmuzachi. 

În anul 1861. am fost însăreinat decătră distinsul, temeinic înstrui- 

tul şi meritosul Eudocsiii Hurmuzachi cu corectura admirabilei sale 
scrieri: Noth- und Hilferuf der Gemeindân des Moidaniseh-Campulunger 
Okols in der Bucovina = Strigăt de primejdie şi de ajutoriă al comu- 
nelor din țînutul Cîmpul-lungului Romînese din Bucovina, Vieana, 1861, 
80 pg. 294. Întaceastă soriere ni desfășură valorosul ei autor mai îatiiii 
istoricul acestei vechi rămășițe de. republici romînești de dinnăinte de. 
întemeiarea din ele a “îmbelor domniate naţionale mai mari, "Para Romî- 

nească și Moldova, și apoi ni demustră cu mai multe documinte, împăr- 

tășite în -estinsul lor; cum, după împreunarea Bucovinii cu Austriea, 
organele administrative de acoleă ati năzuit, înti”un mod vrednic de altă 

causă mai bună, să despoaie pre vechii locuitori de privilegiile şi chiar 
de proprietăţile lor, şi cum i-aă încureat întrun proces neterminahil cu 
fiseul, din carele aă ieşit vdumai prin un compromis, 'sacrificînd în favoarea 

iondului religionariă și. a fiscului toate privilegiile lor şi chiar vro doaăă 
treiți din teritoriul lor strămoșesc. 

Din această, serivre am cules pentru mine convingerea, că organele 
administrative, străine fiind de ţară precum după origine așă și după 
grai, şi confesiune, sat din necunoşținţa, desvoltării istorice a, r&porturilor 
soţiale şi politice, saă din oareeani întenţiuni nepriincivase, m'aă avut în 
activitatea, lor totdeauna în vedere binele” îndigenilor şi desvoltarea lor 
în mod proprit particular pe toate terenurile vieţii lor publice, cel puţin 
„na faţă “de locuitorii vechii republici a Cîmpul-lungălui. Această eon- 
vingere tristă, precuni şi dorinţa de a lucrâ după sînta dreptate și 
pentru” Români, m'aii întărit mai tare în propusul miei „de a'mă mîntui 
studiile juridice. 

-$ 64, "Un apel studinţese cătră alegători. 

+5 Vioatele mișcări politice ale “Romînilor bucovineni din anii 1860 şi 
1861, 'despre cari vuiăi vorbi: mai la vale la espunerea stării lor dela finea 
studiilor mele. universitare, aă. Săsît un r&sunet puternec printre studinţii 
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universitari din -Buvovina. De soartea autonomiei acestei: făti “eră. : strîns 
legată și soartea lor. Era dară necesitaţi. ca să participe şi ei într'un 
mod oarecare la ele. Nu s'a dat îndărăpt, Puneaii şi ei câte-u “un. cuvinţel: 
pe unde numai li dă mîna! -. 

„ Dupăce se promulgase Constituţiunea împerială ăi din 26. Faur 1861 PE 
se publicară îndată şi nişte decreturi împărăteşti, prin carile se provo- 
caii locuitorii de prin toate ţările împărăției ca să'şi aleagă deputaţi pentru 
esercitarea, autonomiei lor şi "pentru trimeterea : de delegați la. Consiliul 
Împerial central, și anumea pentru Camera Deputaţilor. pa 

Ca cetăţeni constituţionali, noi studinţii romîni bucovineni din Vieana 
am credut că împlinim numai: 0 dătovinţă, :dacă ni vom manifestă și noi: 
socotinţile noastre înnăintea conaționalilor noştri, carii, pentru întîiaș! dăâtă,; 
eraii chiemaţi ca să'și aleagă deputaţi î în camera legislativă.a; țării, şi, prin. 
aceștia, și la cea împerială centrală.. Ne întrunirăm dară, din puţini câţi 
eram, numai Artemit Berarii: s. Ieremievieiă, şi! Leon Popeseul, şi eă. li, 
citiiă un apel cătră alegători, preparat de mai înnăinte; îl desbăturăm,: 
îl adoptarăm în unanimitate și deciserăm, ca fiecare din noi să? și facă, 
câpii de pe €l şi să trimeată cătră prietenii săi din țară cu rugarea, ca 
să/l răspîndească mai departe printre, alegători. Spre a cunoaşte starea 
noastră sufletească 'și stilul miei de pe atunci, “iată aice acest: apel înte- 
resant în întregimea lui, espediat în 2. Mart 1861: 

+ Prea stimaţi Domni! 
„Pentru timpurile cestea grele şi încurcate în carile trăim, 'ni veţi! 

iert& “puţinele cuvinte ce, cu mare stimă, le aţîntim cătră doiriniea voastră ; 
ele purced numai din: durerea. afundă ce am suferit!o pînă acum împreună, 
şi din dragostea, cea înfocătă cătră patrie ş şi sporiul ei întru toate cele bume.! 

„Prea onorață domni ! Să ni cunoaștem, mai năinte, bine trecutul, cai 
să pricepem timpul de faţă și să ni înţelegem, apriat, viitoriul spre carele 
năzuim cu toţii! 

„Trecutul nă-a fost fatal, furtunos, „ba şaş mistuitoriă de interesele 
cele mai înnalte ale--omenimii ; noi îl putem înfieră, prea, pe nimerite; cu 
cuvîntul despotism sat stăpînism crîncen, adecă, foarte puţini ai poron- 
cit numai, după placul lor, şi toți ceialalți ati trebuit să asculte! drbiş, 
căci, altmintrelea uimâ temniţa, gloabele și hboatele la spinare, “Noi” am 
fost, pînă acum, mai mult decât minoreni, mai că am pute dice că: am “fost 
chiar robi, căci alţii ni-aă purtat trebile noastre, alţii aă: dispus, după placul 
lor, 'asupră avuţiei şi a vieţii noastre, fără să ne întrebe și pe noi de sfat 
şi de 'oonţelegere, și fără că ei să ni deie sama "despre purtatul trebilor. 

„Noi am avut o ţară -volnică, cu moşii minunăte; acuma o “adm 
înundată de străinism, şi moşiile noastre: strămoșești î în mâni străiie, fără 
că să știm cum de'aă venit ele. în mîna lor. 

“Noi avem moșii bisericeşti, cu un fund eligionărat carele trece în. mitida: 
ne, fără că să ştim cum se. administreadă ele, și ce se face-cu acei bani eolosali.
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„Noi plătim biruri grele, adausuri, aruncături, împrumuturi, fără ca 
să ni deie cineva socoteală că cum şi spre ce scop anumit se întrebuin- 
țeadă ele. 

„Noi facem poștărituri cu cară și căruţe; noi mergem la, cordun; 
noi încortelăm cătane și grijîm pentru dînsele, fără ca să ni spună cinevă, 
pentru ce mai pică atîtea, greutăți asupra noastră. 

„Noi facem poduri și lucrăm la drumuri, şi tot plătim rohăteile. 
„Noi plătim vornicului de sat, fără ca să ni alegem chiar pe acela 

pe carele îl vrâ tot satul. 
„Noi facem părintelui de sat dile de lucru; dăm bani și dascălului, 

și cînd vine la boted, nuntă, înmormîntăciune, iarăș caută să'i îndestuledi, 
şi cînd ai lipsă de dînșii și s'ar cuveni să “ţii alegi sîngur, atunci "ii 
împune altul cu foarţa (sîla)! 

„La cîte şi mai multe tot dăm şi dăm și din pungă și cu brațul, și 
cînd am cere și noi vrun bine ca să avem cîte o școluță bună în sat, cu 
niște învățători de treabă, sati vro biserică mai frumușică pe din afară şi 
mai împodobită în lăuntru, ca să nu ni fie ruşine de dînsa: atunci "ți se 
răspunde din partea stăpînilor: „Aşteaptă pînăce ni va plăce noatit, sati 
de nu, faceţi-vi sînguri!“ Așadară tot la punga ta pretinde. 

„Pe lîngă acestea mai arunci banii săracilor și la spitale! Şi cine 
dintre ai noştri se foloseşte de dînsele? 

»O mulţime de diregători şi judecători străini sînt în țară, şi cînd 
merge un biet om năcăjit la dînșii cu vrun rugămînt, saă plînsoare, ca 
să'şi afle dreptatea, iată că nu te poţi înţelege cu dînşii la vorbă, căci ei 
nw'ţi pricep limba! Chieltuieştă de vro trei patru ori mai mult cu proce- 
sul, decît face aceea ce vrei să căștigi, şi, după vro doaiiă trei luni, saă 
ană de dile, ieşi la cap& cu aceea: că "ţi-ai pierdut dreptatea! 

„Fiecare bocîncariă străin se face domn în ţara ta, care tot poron- 
ceşte și te suge, și tn... . trebue să asculţi, să faci, și să taci ca mielul! 

„Nu vrem aice să amintim nici de gimnasiul din Suceava, nici de 
celea petrecute în Consistoriul episcopese din Cernăuţ, fiindu-ni prea, 
vie înnăintea ochilor! Multe ar mai fi de vorbit aice! Însă treacă acestea 
de un colorit foarte moderat despre trecutul. nostru! Ele să ni demustre 
că noi am fost ţînuţă mai mult decît de minoreni, adecă mai ca de robi 
în casa şi la vatra noastră, unde am făcut toate pentru alţii, numai pentru 
noi nimică; căci nu ni eră iertat! 

„Relele cele nenumărate ce le-am suferit împreună, și greutăţile ne'nce- 
tavere ce le-am purtat cu toții. ahiâ, răsuflînd: toate acestea le ştim şi le 
sîmțân, deoarece “zăcem încă şi acuma subt iele, și dorim cu toţii ca să 
le scuturăm de pe grumazul nostru. 

„ „Vaietele noastre aă ajuns la audul împăratului, şi Măriea Sa a 
hotărît, sărbătorește, că vr6 să ne scape de nevoile trecutului, cu tot adinsul. 

„Spre acest scop ne-a dechierat de majoreni, adecă de oameni carii
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pot să grijască sînguri de sine, și ni-a încredinţat toate trebile sătești, 
orăşeneşti, ţînuturești și ale ţării întregi, în mîna noastră, ca să le purtăm 
sînguri spre folosul nostru și spre binele țării ! 

„Acum are aici loc, în toată tăriea cuvîntului, vorba Romînului: Cum 
ţii aşterne, așă vei dormf; și cum “ii sără, aşă vei mîncâ!“ 

„Să căutăm dară să ni aşternem bine ca să putem dormi dulce. 
şi să ni sărăm cum se cade bucatele, ca să nu se împuţască și să se 
strice iarăş! 

„Viiaţa aceasta noaiiă de a griji sînguă, în conţelegere cu împăratul, 
pentru trebile tale și ale patriei, se numește viiaţă constituţională. 'Toţi 
însă, câţi locuiesc într'o ţară, nu pot, pe nemijlocite, să steie faţă cu îm- 
păratul la aces, conţelegere despre îngrijîtul trebilor patriei, ei se cere ca 
locuitorii ţării să aleagă pe unii, și apoi aceştia vor avâ să răspice toate 
dorințile şi ofturile, şi să poarte trebile şi grija țării în numele celoralalţi. 

„Deci și noi Bucovinenii avem să alegem trei decă de bărbaţi, carii 
să vorbească și să grijască pentru binele şi sporiul patriei noastre, şi 
adecă: trei vor fi aleși să îufăţișede înteresele preuţimii, opt:acelea ale 
boierilor, şepte ale orășenilor, negustorilor şi îndustrieşilor, şi doisprădece 
carii ai să iale sama de înteresele sătenilor, Aceștia toți, dacă vor fi 
oameni de omenie, cu cuget curat și cu inimă bună, atunci vom pute dice 
că va fi mai ferice de noi, şi că și noi ne vom pute numi stăpîni şi dumni 
în patriea şi la vatra noastră, unde pînă acuma n'aveam de mienit 
niciun cuvînt! , 

„Și dela cine atîvnă să fie aş? Dela noi înşi-ni! Ce oameni ni vom 
alege, cu aceia ne vom lăndă, și ei ni vor aşterne patul și ni vor sără 
bucatele şese ani de dile! Să căutăm dară ca să avem oamenii noștri în- 
creduți, ea nu cumvă să ni alegem niște vitrigă, carii să ni aștearnă numai 
spini, şi să ni sare bucatele numai cu venin! 

„Să ne întrebăm acuma, cum să, fie acei bărbață, ce felii de însușietăţi 
să aibă ei, ca să ni poată fi părinți, şi încă părinţi buni și călduroși? 

„Eă să fie: - 
1) născuţi din moși strămoși bucovineni şi de legea noastră drept- 

credincioasă, căci altmintrelea ni-am aduce la perichiii (primejdie) religiunea, 
biserica, şi am deschide poartă şi mai mare străinilor carii ne-ati amărit 
pînă acuma atît de mult; 

2) să fie iubitori de patrie, religiune şi națiune, ca nu cumvă, aleși 
fiind, să ni vîndă dușmanilor patriea, să ni strice religiunea, şi să ni 
omoară, națiunea, favorind alte limbi străine ; - 

3) să fie cutedători, cu bărbăţie, cu tărie de duh şi cu vîrtute, ca să 
nu se sfilască de nimene, ci să stele buni, cu toată puterea cuvîntului lor, 
pentru toate înteresele acelora pe cară îi înfăţișeadă, chiar și atunci cînd 
ar av6 săși atragă niște neplăceri, saă disgraţii, din partea unora saii altora ; 

4) să fie liberali, adecă, să ceară și să pretindă, rădimiş, numai aceea
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ce este în binele, folosul și sporiul patriei și naţiunii întregi, neuitîndu-se 
la aceea că s'ar face prin aceasta, neplăcuţi, saii urîţi, înnăintea unei sati 
altei autorităţi, oridece felii; 
„„. 5) să fie buni de gură și ajunşi la cap, ea să poată pătrunde deodată 
toate înteresele înfățişaţilor săi, ale patriei şi naţiunii, şi să le apere cu 
căldură și foc, şi cu arguminte lovitoare, năintea cărora să se topească şi 
să “se convingă şi cea mai înghiețată inimă a contrarilor săi, şi ca să 
poată răsbate și preved6, iute şi lămurit, toate metehnele obiepturelor con- 
tare, ca să le răstoarne și să le r&sufle cu lesnitate ; 

6) să fie cunoscători de referinţile patriei şi naţiunii şi bisericii, şi 
de împrejurările înfăţișaţilor săi, ca să ştie ce şi despre ce ai să vo-- 
bească; ce a să pretindă; ce îmbunătăţiri să se întroducă; ce rele să se 
stîrpească, și ce mijloace să se aie spre o ţântă sat alta; şi 

1) să fie oameni probaţi, şi de faptă, adecă, carii sati arătat pînă 
acuma cînd erâ vorba despre binele patriei şi naţiunii, cam ce plătese 
dumialor, și cam de cari sîmțăminte și principii sînt ei conduși, și carii 
stărulese ca, fără întărdiiare, să se prifacă în fapte toate acelea despre 
carile sînt ei convinși că's bune, folosicioase şi mîntuicioase pentu patrie 
şi naţiune. 

„Dacă vom av6 niște deputați la dieta ţării, îndăstraţi cu însușietăţile 
amintite, putem fi siguri că causa noastră nu va fi fără de apărători, şi 
încă apărători bani și vrednici; atunci ni va fi patul așternut după plac, 

„şi bucatele sărate după gust! 
"„Dar mai una! și aceasta“ un lucru de carele avem să ne ferim 

ca dracul de tămție! 
„La alegeri de feliul acesta domnește întriga, adecă niște smomele 

furișate şi iţite, de cari abiă te poți luă în samă, Mulţi dintre acei domni 
şi domnișori, carii aă fost pînă acum deprinşi a tot rumpe la colaci şi 
întinge în miere, vor căutâ în tot modrul să fis şi ei aleși; ei vor linguși; 
ei vor măguli, vor smomi și. cu bani, beuturi, sati. făgăduinţi, dar . . . să 
nu i credeți, să nu vă daţi înșelaţă, căci ei ar vre să pună numai iarăş 
mîna pe cuțit și pită, şi apoi să ni împărțască după placul lor, 

„Dacă ar cercă cineva cu asprime, saă poronci, a vi împune ca să 
alegeți pe cutare, saii cutare, să nu'i ascultați, să nu vă temeţi, căci de 
făcui, n'a putere să vî facă cevă, 

„Oameni străini, de altă limbă și lege, să nu alegeţi, arete-se ei 
cât de blîndi, sai cu bunețe, căci, dacă pui şerpele în sîn și'l încăldești, apoi 
te mușcă, şi te învenineadă! 

„Încredere nu daţi orășicui; cercaţi”] întîi bine și răscumpeniţi”l 
cu de amăruntul, şi apoi vă puteţi încrede, încît socotiți că merită! 

„Nu căutaţi să alegeți pe cutare, saă entare, pentrucăii neam saă 
„prieten bun, ci numai pe aceia, la cari se găsese împreunate însuşietăţile 
-de mai sus!
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„Spre a înlesnf aceasta, se cere ca să vă adunați dumiavoastră mai 
mulți la un loc, să vă sfătuiţi în privinţa atinsă, și dupăce vaţi învoit 
la candidaţă, săi propuneţi și poporului ca, la locul şi în dia de alegere, 
să aleagă pre aceștia, căci numai aşă vom reuşi cu oameni de treabă, și 
ni: vom ăjunge scopul, altmintrelea va căde poporul subt înrîurinţa altora, 

„ la alegeri, vor ieși numai deputaţi împilători și vîndători, sat nevred- 
nici, înloe de nişte apărători al causei ' noastre sfinte, şi înloc de oameni 
de capacitate strălucită. Adunînţe preliminare-de acestea nu poate nimene 
să le împiedice cu dreptul, căci ele sînt iertate orișiunde. Aice î în Vieana 
s'a ţînut şi se ţin încă destule în această, privinţă. 

„Dacă vom reuși la, alegeri cu oameni de cumătăţile arătate, atunci 
şi viitorăul nostra va fi asigurat; răul de carele pătimeşte atâta ţară, se 
va stârpi, și ranele de moarte ale trecutului se vor tămădui, şi întru toate 
va răsări altă viiaţă mai vioaie, mai sănătoasă, mai puternecă și mai 
plăcută. Cu bărbați de acest feliti în dietă nu vom av6 să ne plângem că 
nu's școale prin sate, și școale mai nalte și crescători de fete (eonvipte) 
prin orașe; că bisericile ni's sparte şi cu nişte sfinți boldiţi şi cu gurile 
șuvăiete, cât te sparii de dînşii; că părinții nws dotați după cuviință şi 
după cerința timpului; nu vom av6, dic, să ne mai plîngem asupra, lucru- 
rilor istora, căci fundul religionariă şi alte venituri ale ţării cad sub, 
administrațiunea. dietei, şi. ea va ști cum să grijască, de lipsele şi înte- 
resele patriei. 

„Avînd noi oameni de aceștia ca înfăţiătoră, nu ne vom maj jălui 
că limba, și datinile noastre strămoşeşti ni's călcate în picădare și bătjocu- 
rite și înapoiate dela toate trebile (afacerile) publice; că ţînem procese. 
cu anii, și, dupăce ne-am sărăcit bine, pierdem și aceea ce cugetam că 
vom căștigă, căci ei se vor îngriji ca limba dulce să'şi reapuce locul săă 
cuvenit, și noi să. căpătăm niște legi mai scurte, mai bune şi mai drepte ; 
ei se vor sîrgui ca în toate diregătoriile şi judecătoriile să fie limba țării, 
diregători şi judecători născuţi din ţară, fii de ai patriei, carii să -poată 
înţelege pe popor, și să grijască mai bine de siguritatea lui personală, şi 
materială; prin stăruința lor vor înflori știinţile, va, înnăintă îndustriea ; 
meseriile vor prinde zbor, şi negoţul va luă nişte lărgimi mai întinse; 
starea înţelesuală și materială a ţării va apucă treapta aceea care se 
cuvine să o aibă Bucovina: între ţările cultivate ale Europei. 

„Deci să nu uităm, că alegerile ce le vom face, vor decide asupra 
sorții și viitorului patriei noastre ! Să nu trecem cu vederea, că numai 
şi numai bărbaţi, îndestrați cu însușietăţile arătate mai sus, ne pot scăpă, 
de nevoile de acuma, și eroi un drum mai lin spre fericire! Săi cercăm 
dară și cu lumina, ca, doară n'am cădă în păcate şi răspundere înnăintea; 
lui Damnedeti şi a viitorimil !« Sa 

„Vieana îu 2 a lui Mart 1861£,
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Acest apel a fost răspîndit prin ţară și comentat decătră mai mulți 
bravi studinţă din Cernăuţ, lucru pentru care unii din ei, pentru fevvoarea 
lor prea mare, şi pentrucă combăteai candidăturile prefecţilor distric- 
tuali, străini de origine, at întrat în conflicte cu organele polițienești. 
Presiunea guvernămîntală asupra primarilor sătești și a alegătorilor rurală 
a fost cumplit de mare; de aceea şi apelul nostru n'u avut resultatul 
dorit. Din doisprădece deputaţi, pre cari aves să aleagă corpul electoral 
sătesc, ai fost aleși cinci prefecţă districtuali, trei boteri şi patru ţărani, 
şi dintre toți aceştia numai trei Romîni adevăraţi. Trist detot! 

Dacă pentru camera legislativă, apelul nu "S-a ajuns scopul, pentru 
mine el a fost ca un felii de întroducere în viiaţa publică, şimi atrase 
atenţiunea şi simpatiea multora. M'am „sîmțit îmbărbătat mult, fiindeă 
vedeam într'această simpatie o aprobare şi secundare a vederilor mele! 
mai ales tinerimea cultă, sperînţa viitoriului, mi se arătă cu încredere. 

"365. Port naţional la Romînii cărturari bucovineni: 
Proverbul romînese: „Ai vorbeşte cum “ţii portul, at te poartă cum 

"ţii vorba“, "l-am găsît cam nepotrivit şi periculos chiar, dacă sar con- 
duce de el tinerii romîni, carii, în urma studiilor lor speciale, aspirat a 
fi profesori, funcţionari administrativi, politici, judecătoreşti, finanţiari, 
ete. Toţi aveati „port nemțesc“, cum se numeşte la Romînii bucovineni 
portul general european ; deci, după proverb, cu toții sar fi cădut să vor- 
bească nemţește, ceea ce şi făceaii ci în realitate, dacă nu esclusiv, apoi în 
general, şi de preferință. Această faptă nu'mi convenit, mă revoltă chiar; 
răsboiam adeseori încontra ei. "Mi-am propus dară, ca să mă întorc a casă 
în „port romînesct, ca să vadă și să înțăleagă ocine, cum am să, 
vorbesc și în ce direcţiune am să lucru! După modelul pieptariului, cojo- 
cului, sumanului, bernevecilor (căoarecilor), căubotei, cuşmei şi pălăriei 
romînești din Bucovina "mi-am dat de făcut în Vieana un port întreg, 
precum se poate vedâ din ilustraţiunea de aici (pg. 141). 

- Am înduplecat; chiar și pre Iancu cavaleriti de Zota, carele venise 
atuncia la studii juridice în Vieana. ca săşi facă și el un atare îmbră- 
cămînt. Eram acuma doi. Speram că încurînd vom găsi imitători întu- 
siaști! Portul nostru fi îmbrățişat de unii tineri şi chiar de vro trei 
patru boieri din familiile Costin, Popovici şi Vasileo, dară nu se putu 
generalisă, nici susţine timp îndelungat, dete însă unor copile îndemnul 
de a se îmbrătă și ele în port naţional. 

$.66. O vizită la un nou guvernătorii al Bucovinii, 
Se înlocuise în Mart 1861 guvernătoriul provizorii al Bucovinii, 

Iacob cavaleriă de Miculi, cu altul definitiv, Venceslav cavalerii de Mar- 
tina. Înnăinte de a plecă noădenumitul la destinaţiunea sa, ne-am presîntat 
la el o deputaţiune de tineri romîni bucovineni, între carii eii și Zota în 
port romînese, şi "l-am felicitat în numele compatrioţilor noștri. Am făcut
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asupra lui o împresiune minunată, fiindcă dintru început ne cre.leă veniţi întm'adins întru întîmpinarea sa. Afînd însă că sîntem studinți univessi- tari, ne-a asigurat de binevoinţa sa și de sprijînul săti în viitoarele noastre cariere, şi ne-a îndemnat să finim, cât mai de grabă, studiile şi să ne întoar- cem în ţară, căci mult War plăce să întrăm sub el în şerviciul statului. 
$ 67. Absolvirea studiilor şi întoarcerea în patrie prin Galiţiea. 

Et am finit studiile juridice în Julit 1561, am făcut al doile esamin de stat și m'am întors îndată în patrie, rămînînd ca al treile esamin să/l 
fac dupăce voiă fi întrat în şervizăă, în decursul unui an de dile. 

Am călătorit, eu astă dată, îndărăpt prin Moraviea, Silesiea şi Galiţiea, 
fiindcă, doriam să petvee vro di doaiiă în Cracoviea şi apoi să cerceted 
vechile saline din Bohniea şi Vielicăva. 

Cracoviea, vechiea, capitală a sumeţului regat polon, cu înfățișarea 
ei posomorîtă, a făcut; asupra mea o împresiune tristă şi dutoasă. Îmi păreă, 
ca cum înse'şi zîdurile și. tesaurele din ele jălese neîncetat după gloriea 
trecutului lor! Îmi diseiă : O! soarte, pînă unde umilești tu pre cei ce 
desconsideră, legile eterne ale esistinţilor organisate şi ale progresului lor! 
„Da îmbele saline m'a uimit adîncimea, lor, pînă preste trei sute de 

metri, împărţite în mai multe etaje, la Vielicica însă şi estensiunea ei 
dela răsărit la apus preste 3000 m și dela miadănoapte la miadădi preste 
1100 m. În salinele Bohniei am admirut o biserică destul de spațioasă, 
sâpată toată în sare, cu icoane, cu aitare şi columne de sare, iar' în 
Vielicica, pe lîngă o atare capelă, încă și un salon spaţios pentru jucat, 
cu galerii împrejur şi cu candelubre, toate de sare, și un lac mare, pe 
care se îmblă cu luntrea. 
„Pe la mijlocul lunei lui August am sosît la casa părinţeaseă. Ul! ce 

împresiuue jalnică a făcut ea cu astă dată asupra mea! Odinioară cuib cu 
doi porumbei şi cu mulți puișoră pe lîngă ei, acuma, părăsît de toți, numai 
un puişor, frate-mieii Niculaii, se mai găsiă în el, trist şi dînsul, fiindcă 
eră sîngurel | 

: $ 68. Prodata viieţii mele. 
Întors în patrie'mi cu întenţiunea ca să rămîn acoleă pentru toată 

vileața şi să'mi pun debilele puteri întelectuale în şerviciul ei, am căutat 
să'mi croiese un plan de activitate, în trăsuri de tot generale; voiam să'mi 
fipsed o ţîntă spre care să tind, şi sâ'mi aleg câtevă idealuri, la realisarea 
cărora să năzuese. 'Țînta "mi-am pus'o în continuarea familiei strămoşeşti, 
în adaugerea -unei noaiie verigi la lanţul ei secolar, iar” idealuvile le-am 
găsit în aspirațiunile naţionale la o cultură curat romînească, la o desvol- 
tare nestinghierită, la un progres sistematic în toate ramurile activităţii 
soțiale omenești, şi la solidarisarea tuturor claselor soţiale romîneşti 
spre o acţiune comună întru apărarea întereselor naţionale ale Romt- 
nilor bucovineni. 

Îndăstrat cu oarecari cunoștinți de țări şi de popoare, și cu închi-
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puinți mai mult sa puţin lămurite despre organismul lor soţial, economie şi 
politic, și despre starea lor culturală, prin comparațiune ușor 'mi-am putut 
dă sama, că noi Romînii bucovineni, în multe privință, stăm tare înapoi; 
că multe, toarte multe ar fi de dres și încă mai multe goluri de împlut! 
În mine, în sufletul miei, pare că audiam pre cineva șoptindu'mi: „Bă- 
iate! apucă-te de lucru! Mînă-o totuna înnăinte! Nu te desbărbătă, că tot 
vei scoate cevă la capăt!“ Ba, erati clipe, în cari mă sîmţiam şi mă:oredeam 
chiemat la cine ştie ce fapte mari! Eram atît; de pătruns şi de convins 
de adevărul ideilor şi al principiilor ce 'mi le însuşisetă de prin feliu- 
rite cărți și de prin multe convorbiri cu bărbaţi ilustri și esperţi; eram 
atît de însufleţit pentrn ele şi cu atîta încredere în eficacitatea lor, încît 
îmi păres că ar fi preste putinţă ca să nu străbat și să nu reformed cu 
ele tot; ce nu găsiam pe placul mieii în cultura noastră întelectuală de 
pînă atunci, și în referinţile reciproce ale păturilor soţiale dela poporul nostru ! 

Cu aceste cugetări ș. sîmţăminte am pășit de pe laiţa studiilor uni- 
versitare în viiaţa publică. Cum 'mi-a mers însă cu ele, se va ved6 din 
puținele evoluţiuni mai remarcabile ce le voii aduce înnăinte. Atât pot 
spune şi aici că, după trei deci și șepte de ani de esperiință, m'am convins 
pe deplin de adevărul proverbului romînese: „că nu tot ce zboară se 
şi mănîncă!“ 

Spre a ocupă și ei în vilața publică, în variile ei vişeări, un loe 
potrivit en vederile și aspiraţiunile mele, am căutat să studied și să/'mi 
dai sama de direcţiunile în cari s'a desvoltat ea pînă atuncă și pînă la ce 
grad a ajuns. Iată ce am putut constată, 

E. Starea generală a mişcărilor culturale și politice în Bucovina 
la finea studiilor mele universitare. 

$ 69. Decursul culturii Romînilor bucovineni între 

1775 şi 1860. 

Pînă la anul 1775, toţi Romînii din fostul domniat al Moldovii ati 
avut aceeaş soarte precum politică şi soțială, aşă și culturală și literară. 
De aci înnăinte însă a prins a se schimb starea lucrurilor, Domhiatul 
Moldovii sa desmembrat în doatiă rînduri pînă la unirea lui cu “domniatul 
Țării Romînești în 1859, odată în anul 1715, cînd s'a ocupat decătră 
împeriul Habsburgenilor teritoriul cunoseut astădi sub numele de Bucovina, 
şi a doatăa oară în anul 1812, cînd împărăţiea rusască a cuprins întiasul 
teritorii dintre Prut și Nistru, dînd“ numele de Basarabiea, după n numirea 
părții lui de jos. 

Pînă la încorporarea sa aii esistat pe teritoriul Bucovinii, pentru 
locuitorii romîni de acoleă, mai multe școli, precum ne încredințăm 
dintr'un uric, dat de domnitoriul Grigoriă Al. Ghica în Iași într'al treile
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an al domniei sale, în 17661). Dintwacest uric domnesc ne încredințăm că, 
afară de școala episcopească din Rădăuț, mai esistaii școli domneşti încă 
și pe la ţînuturi, şi anumea în Suceava, în Cîmpul-lungul Sucevii s. 
Moldovenesc, în Cimpul-lungul Rusesc, probabil în Vijniţa, apoi în Mă- 
năstirea Putnei, şi în Cernăuţ, 

Dintre aceste școli, cea dela Mănăstirea Putnei se avîntase la un 
grad mai superior de învățămînt în urma reorganisării sale decătră mitro- 
politul Iacob Putneanul (1750—1158), fostul episcop de Rădăuţ (1145—1750), 
și a conducerii ei decătră învăţatal și activul arhimandrit Vartolomeiti 
Mădăreanul. În timpul conducerii acestui distins profesor, cam între anii 
1145 şi 11778, se învăţă într'această şcoală, pe lîngă Bucoavnă, Ceaslov, 
Psaltire, Octoih şi Psaltihie, încă şi Istoriea bisericească, Piatra Scan- 
delei s. Desbinarea bisericii creştinești, Epistoliea arhiepiscopului Bugeniii, 
Teologiea Platonească, și apoi, ca adaos de învățămînt lumesc, Gramatica, 
Geografiea, Ritorica și Stilistica s, Alcătuirea scrisorilor, 2) 

Pe lîngă şcoala episcopească din Rădăuţ și cele domnești de prin 
ținuturi sai aflat în Bucovina prin târguri și prin satele rădășeşti, şi 
chiar pe la mănăstiri, încă şi şcoli private, întreţinute de învăţători 
ambulanți. Esistinţa lor, în genere, în domniatul Moldovii, ni-o ateastă un 
urie dela domnitoriul Ion 'Toader Calimah, din lași 1759, în carele se 
mărturisește că pe atunci eraă în domniat o mulţime de „dascăli“, de 
loc şi de pe aiuria, carii strîngeaii copii şi făceaii şcoli „pre de laturi, ori 
pre la mănăstiri ori pre la alte locuri, Aceste şcoli private făceaii: mare 
concurinţă celor publice domneşti şi le răsipiati, deaceea le admite uricul 
numai sub oarecari condițiuni. 3) Alt documînt relativ la esistința şcolilor 
private în Bucovina se găsește în arhiva Consistorăului arhiepiscopese din 
Cernăuţ. Înti'acesta se dice că „în vcemile cele mai înnăinte de întrarea 
acestei țări subt , . . moştenirea ... prea  înnaltei împărătești măriri“, 
se aflaă „şcoli de rînd“ ., pe „la episcopie, pre la mănăstizi, pre la 
tîrguri şi la cîteva însămnate sate“, în carile se învăța copii, și cu 
deosebire candidaţii de preuție „în știința citirii, serisorii, cîntărilor și 
orînduirilor, rugăciunilor şi slujbelor bisericeşti, un mic Catehisis, Testa- 
mîntul Noi și parte de cel Vechiiit, 

Aceşti învățători ambulanți se încuibară printre Romînii din Bucovina 
pînă într'atîta, încât ei ai continnat a esistă acoleă şi dupăce guvernul 
austriac organisase învățămîntul public din ţară după modelul celui de 
prin celealalte țări şi regate ale împărăției. Persistinţa, lor se esplică parte 

1) Analele Acad. Rom. ser. 2, t, X.pg. 225-229; — Conf. Urechie V. A. Memoriă 
asupra perioadei de istoriea Romînilor dela 1774—1786, pg. 144—146, resp. 260—262; 
141—142, resp. 257—258; — Urechie V. A. Istoriea şcoalelor, t. 1. pg. 16.—18 şi 25—26 
— 2) Onciul Is. în Candela pro 1883 pg. 3-4; — conf. Urechie V. A. Arhimandritul 
Vartolomeiă Mădăreanul, în Analele Acad. Rom. ser. 2.4. X, pg. 185, 191, 206—209, 
— 5) Codrescu 'P. Uricatiul, lași 1802, pg. 64 -71; — Urechie V. A, Istoriea şcoalelor dela 1800—1864, pg. 25—36. Me
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prin greutatea părinţilor de a se despărți de copiii lor drăgălași, parte 
prin teama, ca nu cumva copiii să'șă piardă legea cercetînd şcoli direse de 
învățători străini şi puse sub privighitarea unui Consistorit episcopese 
de altă confesiune. Ei deveniră însă mai rari de pe la anul 1844 încoace 
şi dispărură abiă de pe la anul 1855, în care timp sai înființat și pentru 
Româînii bucovineni şcoli confesionale. 1) 

Deci, la încorporarea Bucoviniă, locuitorii din ea n'a fost fără de 
școli, fără, de oarecare învățătură, cel puţin nu în păturile lor soțiale mai 
superioare. Boieriul Vasile Balș, carele a jucat un rol foarte însămnat în 
primele decenii dela încorporarea ţării şi carele a fost acoles și guver- 
nator din 28. Aug. 1192 pînă în 8. Faur 1800, s'a bucurat deo cultură 
foarte aleasă şi distinsă şi treceă ca bărbatul cel mai învăţat din ţară, 2) 

După încorporarea Bucovinii, guvernul militar sta îngrijit, cu tot 
adinsul, de organisarea în ţară a unui învăţămînt public, precum se 
practică, acesta prin ţările apusene ale împărăției. E! aduse îndată din 
Ardeal mai mulţi învățători români, cu ajutoriul cărora deschise mai multe 
şcoli publice. În anul 1780 funeţionaă aci opt şcoli, șese romînești, una 
lătinească și alta gvecească; în 1781 se deschise şi 0 şcoală nemțască și 
în 1183 doatiă şcoli normale pentra limba romînească şi cea nemțască în 
Cernăuţi şi în Suceava, şi cevâ mai tărdiii o a treia în Sîvete numai pentru 
limba romînească. În anul 1784 se proiect înființarea unui seminariă elerical 
în Cernăuţ, dară se deschise în Suceava în 1786, și fă strămutat la 
Cernăuţ abiă în 1789. În anul 1786 se propuse înfiinţarea încă a trei școli 
normale pentru limba romînească, în Zastavna, în Cîmpul-lung şi în Vă. 
scăuţ, și a mai multor şeoli triviale prin parohiile mai mari. Numărul 
acestor din urmă creseă la 32 pînă în anul 1792. 

La acest avînt îmbucurătoriă ajunse învățămîntul public numai prin 
aceea, că guvernul militar Si dăduse o temelie curat năţională, romînească, 
şi confesională, şi ordonă, într'a 10 Ianuariti 1784, ca „toate disposiţiunile 
relative la învățămînt să se facă sub privighiiarea și, respective, cu știrea episcopului și a Consistoriuluit, 3) | | 

După încetarea în anul 1186 a guvernămîntului militar și împreu- 
narea Bucovinii cu Galiţiea, ca ţînut saă cerc al acesteia, se puse învă- 
țămîntul pe altă temelie, neromînească, şi "i se dete altă direcţiune con- 

1) Călinescu M. Normalien der Bucovinaer gr-or. Diicese, pg. 1234; — Morariă C. Skizzen iiber die Rominen der Bucovina, pg. 152 — 2) Zieglauer Dr. Ferd. Ge- 
schichtliche Bilder aus der Bucovina, î, 2, pg. 2—8, 40—170; t. 3. pg. 22—24, 86—87; 
t. 4. pg. 39—48, 53—55. — 2) Helfert 1. A. Fr.v. Die Griindung der isterr, Volks- schule durch Maria 'Theresia, Prag, 1860, pg. 488; — Bidermann H, 1. Die Bukowina 
unter isterr. Verwaltung, Lemberg, 1876, pg. 75—76; — Calinescu M. Normalien der Bucovinaer gr.-or. Diicese vom 1777—1886, Cernăuţ, 1887, pg. 59 şi pg. 131; — Haupt- bericht und Statistik des Herzogthums Bukowinas pro 1862—1871, Lemberg, 1872, pg. 383; — Stenographische Protokolle des Bukowinaer Landtags pro 1866, pg. 320; -- 
Morariă C. Culturhistor. und ethnogr. Skizzen, pa. 383,
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fesională, romanocatolică. Înspâctoratăl şcolar îl căpătă acuma Consi-. 
storiul mitropolitan romanoeatolic, care prinse a urmări, prin învățământul 
public; cu totul alte scopuri decît erai acelea ce leaveă în vedere guver-: 
nămîntul militar, dires în spiretul liberal al nevitatului împărat Iosif II. 
(1765 resp. 1780—1790). - , 

Greșala împreunării Bucovinii cu Galiţiea se recunoscii și se repărâ, 
întru cîtva în-anul 1790, precum vom ved6 mai la vale, dară învățănăîntul 
nu se luâ, de pe uoata temelie şubredă, nici nu ?i se dete o ditecţiune i mai 
sănătoasă și mai liberală. Obligativitatea învățămîntului, întrodusă de gu- 
vernul militar, se desființă în anul 1193; învățătorii neromanoeatoliei fură 
siliți sa să treacă la unie, sati să'și părăsască şcoala; cei ce nu trâceaii 
la unie fură, scoși din școală şi înlocuiţi cu alţii, aduși 'de prin Galiţiea 
Sati și de aiuria, necunoscătoni de. limba romînească, dar!" pentru aceea 
aprigi apărători şi propăgători” al confesiunii romanocatolice şi ai 
uniei cu ea. aa | 

Vădîndu-se Romînii atăcață, prin școli, în aceea ce aveati ei mai 
prețios şi mai sînt, în graiul și: în legea lor, se încredinţară curînd că 
aeum școala nu este, ca mai înnăinte, un mijloe pentru luminarea minţii 
şi pentru nobilitarea inimiă, ci numai -o: mreajt pentru tuxburarea înţe- 
leginţii sufletelor romînești și pentru pescuirea lor în folosul altor graiuri 
şi al altor confesiuni religioase ; ; se înspăimîntară şi se amărîră;: se des- 
gustară de astfelii de școli şi prinseră a le părăsi așă, încît ptoă la anul 
1804 rin: rămaseră în fiinţă decât numai patrusprădece : școli dintre cele 
trei decă și doatiă căisfente în anul 1792. a 
„De aci înnăinte- Se: ndgrijeşte cu 'desăvîrșire graiul 'romînesc "prin 

puținele școli primare şi prin' cea normală; cari mai rămăseseră în activitate, 
Sîngura: şcoală unde se mai învăţă romîneşte, eră şcoala catehetică sait 
clericală, înfiinţată în anul 1786 Ja Saceava şi strămutată de acolei la 

Cernăniţ în anul 1189. Această, şcoală eră, destinată a pregăti tineri pentru: 
îmbrățişârea  preuţiei - şi cantorică bisericești, ba chiar și a învăţătoriei 
primare, dintru început. 

- Această: şcoală samănă să fi fost un goz în 'ochii celora cari urmăriaii 
cu Românii bucovineni alte scopuri, decît desvoltarea !or naţională, Bindeă 

ed: împiedică oarecum aducerea la îndeplinire a disposiţiunii cuprinse în 

$ 89 din capitolul întiiă al regulămîntului pentru organisarea bisericească, 
publicat în anul 1786, disposiţinne în vîrtutea câriia, pînă la crearea în 

Cernăuţ a unui înstitut.de studii teologice regulate, tuebuiati să se trimată 
la Leina (Liov, Lemberg). patru tineri spre a'și face acoleă studiile uma- 
nioare şi cele filosofice, ba chiar și. cele teologice în seminariul romano- 
catolic,! sa: în cel uniat, „Spre. a - devent apoi preuți - la Romînii ortodocși 
din Bucovina! | | | 5 

Episcopii - Dosofteiti, “Herescul “(1760—1789) și Daniil -Vlahovicăă.. 
(17891822), chiar și mitropolitul sîrbesc .din Carlovăţ, căruia îi eraă
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supuși, în cele “dogmatice, episcopii Bucovinii din anul ;1783.—1873, se 
opuseră din răsputeri la „pregătirea - preuţilor ortodocşi prin  înstitute 
teologice de confesiune străină, 1) dară - nu străbătură întra toate eu 
vederile și eu năzuinţile lor; li se dedeă totdeauna, asigurări formale că, 
tinerii: vor fi eruțaţă în susceptibilităţile lor confesionale. ” 

Cu toate piedicile ce le întîmpinaii în grija lor de a'şi feri confesionalii 
de rătăciri și de a li dă totodată o cultură întelectuală mai superioară în: 
graiul lor proprii, dirigenţii de pe atunci ai destinelor Bucovinii nu se 
desbărbătară „în: urmărirea ' scopurilor sale, ci păşiră înnăinte. Spre'a dâ 
locuitorilor țării o cultură occidentală mai temeinică și spre a pregăti 
totodată și pie viitorii preuţi ortodocși răsăriteni în direcțiunea culturală 
şi confesională ce o aveai ei în vedere, stăruiră de. înființiră în :anul 1808 
în Cernăuţ un gimnasiii liceal, compus din patru'elase gimnasiale. și din 
doatiă liceale saă umanioare, căruia i se adause în anul 1814 un. înstitut 
pentru studii filosofice, de doi ani. Dară şi aice nu se băgâ în samă deo- 
sebirea poporistică a Românilor, naționalitatea lor. Ca limbă. de propunere 
se întroduse limba nemţască pentru clasele gimnasiale, ia pentru: cele liceale şi pentru studiile filosofice limba lătină.: Limba roimînească nu găsi loe nică măcar ca, obiept de înv&ţatură! Şi cu toate că nu se întrodusese la acest liceă. studiul limbii romîneşti, guvernul din Leina (Liov, Lemberg), împreună cu cel Jocal, decretă în anul 1810 şi 1811, ca toţi cei ce vor să între în starea prenţască, deci şi în şcoala “clericală, trehme să sfîrşască cui sueces bun toate aceste studii gimnasiale, liceale și filosofice, şi dacă rin se vor găsi tineri cu aceste studii, să se închidă şcoala elerica]ă pe șese ani de dile. 2) Pentru guvernul din Leina pare 'a nu: fi fost” deajuns că întraceastă școală clericală se întroduseseră încă. din: anul .:1808 :stadit filosofice şi naturaliste! Episcopul se opuse la aceasta, Împăratul drept că nu aprobâ, deocamdată închiderea școlii elericale, dâră dispuse în Sept.-1812 ca episcopul să nu preuţască alță tineri, decît cei cu absolvirea studiilor susnumite;; 
afară de cazul unei trebuință neîncunjurabile, însăreinînd totântruna, pre episcop. ca, în conţelegere cu guvernul local, să facă propuneri amătuiiţite pentru înființarea unui înstitut pentru studii teologice şi filosofice în Cernăuţ.2) 

Propunerile dorite se făcură de Consistortul episcopese în mod definitiv abiă în 14. April 1815. Guvernul galiţian însă, fără a se «rosti asupră; admisibilităţii sat neadmisibilității acestei propuneri cernte de mai multe ori, deeretâ în April 1816 ca, din anul şcolar următosiii, să nu se mai primească, învățăcei în şcoala clericală, iar cei înscriși să'și finească studiile începute înt'însa. Şcoala deci se desfiinţă în anul 1818, fără ca să se fi pus 
alta în loc pînă în anul 1827. %) : La anul după acest decret fanest, în 13. April 1817, apără” altul, 
  

1) Calinescu M. Normalien der Bucovina gr.-or. Diicese, Cernăuţ, 1887—1893, Pg. 1360—1364. — 2) Calinescu M. 1. e, pg. 1811—1318, nota *. -— 3) Calinescu, M.1. e. g. 1982—1885. — 4) Calinescu M, 1. c, pg. 1388 și pg. 1399—1400, N
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prin care s6 împreunâ, nobilimea Bucovinii cu aceea a Galiției sub acelaş 
forum nobilinm, se vede că numai cu seopul, ca, prin dese conveniră și prin 

ţeserea de înterese comune, să se poată familiarisă şi amalgamă fruntă- 
șîmea Romînilor bucovineni cu aceea a Polonilor galiţieni, precum se în- 
tîmplase aceasta în secolele precedente cu maghiarisarea fruntăşimii Ro- 
mînilor ardeleni și ungureni, prin adoptarea aceleiaș confesiuni şi prin 

crearea, de înterese comune. Această atitudine guvernială ni esplică în 
deajuns desfiinţarea școlii clericale şi trăgănarea de a o înlocui de îndată 

cu alta, pînăce nu va întră episcopul cât mai mult în vederile și în 
întenţiunile guvernului galiţian. 

În întervalul de noaiiă ani de lipsă de școală clericală în ţară, după 
remustrără pînă la majestatea sa împăratul și cu inimă greâ, fu nece- 
sitat episcopul Bucovinii să trimată tineri la Vieana şi la Leina ca să'și 
facă acoleă, studiile lor teologice. 1) Această nevoie neîncunjurabilă făcii 

pre episcopul Isaiea Băloşescul (1823—1831) mai moleuţ în pretensiunile 

sale și mai înduplicabil la primirea vederilor preconisate de guvernul 
galițian, dar o adîncă amărtciune sufletească tot îi rămase în inimă, pre 
care nu o putu ascunde nică cînd supuse, în 8. Junii 1824, alt plan pentru 

înfiinţarea în Cernăuţ a unui înstitut de studii teologice şi a unui semi- 
nariă saii înternat pe lîngă el, căci în r&portul săii dice la urmă: 

„Să aibă a răspunde odinioară înnăintea milostivului, dar! totodată şi 
severului judecătorii dumnedeese toţi aceia cari, fie din neştiinţă, din 
lipsă de pricepere, sati din vreo tendinţă nenobilă, ori poate neonestă, ai 

trăgănat înfiinţarea acestui înstitut cultural, sălutariă precum în privinţa 

religioasă, așă și în cea civilă, căci, prin aceasta, aă răpit ei, poate fără 
de știrea lor, credincăoșilor mîntuinţa sufletului, aă ţînut locului nemo- 
ralitatea, dacă nu chiar ai sporito, ati lipsit pre locuitorii Bucovinii de 
fericirea civilă și s'aă făcut astfeliă răsponsabilă înnăintea lui Dumnedeii 

şi înnăintea prea graţiosului nostru Împărat“. 2) 
Această învocare a dreptății dumnedeeşti, ieșită din pieptul epi- 

scopului Isaiea Băloșescul, decurînd numit, dar, ca fost arhimandrit diecesan, 

adînceunoscătoriă al împrejurărilor politice de atunci, caracteriseadă cu 
multă fineaţă, întențiunile şi scopurile acelora cară, necontenit, ai încrucișat 
și contrariat, piediș și pe faţă, desvoltarea firească a Romînilor bucovineni. 

1) Calinescu M. 1. e. pg. 1388—1395. — 2) Migen diejenigen, welche die Einfih- 
rung dieser in religiizer sowobl, als biirgerlicher Hinsicht heilbringenden Bildungs- 

Anstalt, seye es aus Unwissenheit, Mangel an Einsicht, oder anderen unedlen, vielleicht 

zur unredlichen Absicht, zuriickgesetzt haben, es bey dem bavmherzigen zwar, aber 

zugleich auch strepgen gittlichen Richter einst verantworten! Sie haben, ohne dass 

Sie es vielleicht wussten, den Gliubigen das Seelenheil entzogen, die Ungesittung 

wo nicht befărdert, doch wenigstens festgehalten, die biirgerliche Gliickseligkeit den 
Bewohnern der Bukowina vorenthalten ună deswegen bey Gott und unserem Allergnă- 

digsten Monarehen sich verantwortlich gemacht. — Onciul Is. Cevă despre mersul şi 
desv. culturei teologice şi cler. în Bucovina, în Candela pro 1883, pg. 179, nt. 1.
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După multe pertrătări în seris cu guvernul local, cu cel galiţian și cu 
cancelăriea, aulică din Vieana, s'a admis în fine, prin resoluţiunea împă- 
rătească din 6. August 1826, publicată prin decretul aulic din 16. Aug. 
şi altul guvernial din 26. Sept. 1826, înființarea în Cernăuţ a unui În- 
stitut, de studii teologice ortodocse orientale şi a unui seminariă pe lîngă 
el. Înstitutul acesta sa deschis în 4. Opt. 1827, iar” seminariul celerieal 
în Faur 1828. Scopurile urmărite de trăgănătorii înființării mai grab- 
nice a acestui Înstitut de studii teologice aă fost mai pe deplin atinse, 
fiindcă şi la el se întrodusese acum, în virtutea deprinderii, limba lătină 
pentru catedrele: de istoriea bisericească, de limba evraică şi areheologiea 
biblică, de introducerea în cărţile Testamentului Vechii și în ale celui 
Noii, de limba greacă, de dreptul bisericesc public şi privat, de dogmatică, 
de morală, iar limba, nemțască, pentru catedrele: de pedagogie, de teologie 
pastorală și de catehetică, admiţîndu-se totodată, ca manuale de studii 
cărţi compuse de autori -romanocatolică, pînăce acestea vor fi prelucrate de 
cătră titularii ortodocşi ai catedrelor. 1) Limba romînă fi deci trecută 
detot cu vederea precum mai înnăinte în clasele gimnasiale, liceale și flo- 
sofice, așă şi acum în cele teologice; nici ca obiect de învățătură nu fa 
admisă! Bieţii Romîni! 

De aci înnăinte tot învățămîntul secundar şi mai superior se făcă 
neîncetat numai în limba nemțască şi în cea lătinească pînă în anul 1848. 

Romînește se învăță numai foarte puțin, a citi şi a serie, prin unele 
din puţinele şcoli triviale ; în școala, normală din Suceava, şi în cea din 
Cernăuţ sîngur numai învățămîntul religios se predă în graiul matern al 
copilului, nu după vreo carte, ci în mod catehetic, de-a rostul, 

Sub astfeliă de împrejurări, în decurs de mai mult de jumătate de 
secol, Romînul bucovinean n'a găstt în şcolile publice din ţara sa posi- 
bilitatea de a învăţă şi de a se cultivă, cât de puţin, în graiul săă naţio- 
nal; toată cultura o căpătă nu numai în graiuri străine, dar! și în direc- 
ţiune străină, cu observări adeseori repeţite, că graiul romînese ar f 
graiă rustie și necapabil de a cuprinde și predă ştiinţa, şi învățămîntul ! 
Nu eră de mirat dară, dacă mai toți Romînii, cultivați astfeliii, se despăr- 
țăaăi de cei fără de carte, și sîmțiatt oarecare rușîne a petrece cu aceștia 
și a vorbi cu ei în graiul lor romînese! Mulţi dintre ei se sfiiati a se măr- 
turist ea, Romîni, Între sine și în familiea ce o întemeia, ei preferiaii 
a vorbi nemţește, polonește şi chiar ruseşte, numai romîneşte nu. Graiul 
polonese și cel rusesc se încuibară mai ales printre acela din nobilii ţării, 
carii își făcea studiile prin înternatele iesuitice din Galiţiea, sati conve- 
niaii. mai adeseori cu nobilii poloni. Erâ deci cel mai mare pericol ca 
amintirile romînești să se stîngă cu desăvîrștre și conştiinţa naţională să 

1) Călinescu M. |. c. pg. 1399-1412; — conf, Dr. Silvestru Morariă Andrieviciii, 
Cuvîntare în „Candela“ pro 1882; — Isidor de Onciul: Ceva despre mersul și desvol, 
culturii teologice şi clericale în Bncovina în „Candela“ pro 1853,
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amorțască pe vecie! Clasa cultă civilă ajunsese a fi paralisată. Sîngur 
numai prin consiliul episcopese se mai redicaii, din cînd în cînd, votă, și 
se ivăali acțiuni atît pentru scăparea școlilor de sub conducerea Şi înspeo- 
toratul romanoeatolicilor și pentru organisarea lor după trebuinţile con- 
fesionale ortodoese răsăritene, cît și pentru publicarea unui călindaniti 
diecesan romînesc, cu învățături pentru popor. Călindariul începu a apăr 
regulat; din anul 1841 încoace; iar în privința școlilor căpătâ Consi.- 
storăul episcopese, prin emisul din 18. Maiă 1844, asigurarea, că înspecto- 
ratul școlilor, după caracterul lor confesional şi național, se va împărţi 
între Consistoriul mitropolitan romanocatolie din Leina (Liov) şi cel epi- 
scopese drepteredincios răsăritean din Cernăuţ. Această promisiune însă nu 
se împlini îndată, ci după șese, respective unsprădece ani! 

Un felii de cuitură curat romînească se mai întrețîneă, după vechiul 
obicei moldovenesc, prin niște învățători ambulanți carii, îmblînd din 
sat în sat, strîngeaă într'o casă mai spațioasă cîţiva băieţi de ai frun- 
tașilor săteni, saă de ai rădeșilor, şi” învăţat după o Bucoavină tipărită 
în Buda a citi și a scrie, apoi Ceaslovul s. Orologieriul şi Psaltirea, mai 
rar Bibliea, şi foarte puţin comput. Numai la oamenii cultivați astfeliă sat 
întreţînut, necorupte, cugetarea, sîmțirea și aspiraţiunea romînească. Dela 
aceştia a purces mai tărdiă, cu conștiință și plan, regenerarea romînis- 
mului, avînd ei nu odată a se luptă, crîncen, chiar cu ai săi, cu aceia 
mai ales, cari fuseseră cultivați în idei şi direcţiuni antiromîneştă. 

Mișcările popoarelor din împărăţiea Habsburgilor, de înnăinte și dela 
1848, pentru libertate, emancipare şi autonomie aă avut consecinţi favo. 
rabile și pentru cultura naţională a Romînilor bucovineni. Aceste idei 
găsîră un răsunet puternec într'ana din nobilele familii ale țării, în fraţii 
Doesachi, Giorgiă și Alecu Hurmuzachi, carii primiseră mai întîi în casa 
părințască o educaţiune romînească, condusă de catehetul Porfirit Dimi- 
troviciă. Acești fraţi fură cei dintiiii din fruntăştinea civilă a țării, cari, 
după un semisecol de piroteală, arborară cu însuflețire steagul autono- 
miei ţării, al emancipării și al culturii naţionale. Spre a dă curs larg 
acestor idei, ei înființară prima gazetă politică în Bucovina, care apărt 
romînește și nemțește în Cernăuţ întv'a 4/16 Optomvre 1848 sub titlul de 
„Bucovina, gazetă romînească pentru politică, religie și literatură“, şi 
continuâ, pînă în Septemvre 1850. 

Această, foaie contribui mult la zgnduirea și deșteptarea conştiinţilor 
naționale narcotisate de îndoctrinări străine, dar ideile de învitare şi de 
viaţă, respîndite de ea, ar fi rămas sămînță aruncată prin mărăcini şi 
cărări, pururea călcate de contrară, dacă nu s'ar fi luat de mai înnăinte 
măsuri eficace, ca aceste idei să fie necontenit cultivate ca să poată prinde 
rădăcini tară şi să se desvoalte mai la adăpost de combătătorii şi perse- 
cutătorii lor. Într'o petiţiune adresată de stările ţării în Junii 1948 cătră, 
guvernul central din Vieana şi cătră adunarea constituantă a împărăției
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din Cremsier, se formulară doaiiăsprădece postulate, In postulatul dintii se cereâ ca Bucovina să fie recunoscută ca, provinţă de sine stătătoare, cu statură proprii deosebite și cu o cameră legislativă pentru eseroitarea autonomiei ei, ia” în al doile postulat se pretindeă, „pentru conservarea naționalităţii, înfiinţarea, de școli poporale și o catedră, pentru limba şi literătura romînească.« Încă în decursul pertrătării acestei cereri decătră, organele competente, episcopul Bucovinii, Eugenit Hacmar, printr'un emis presidial din 18/30 Sept. 1848 Nr. 161, decretâ dela sine întroducerea la Înstitatul de studii teologice din Cernăuţ a limbii romînești, ca limbă de pro- punere, în locul celei lătinești de pînă atunci, iar” Majestatea, Sa împăratul Franeise Iosif I., îndată după urearea sa pe tron, încuviinţă prin prea, înnalta resoluţiune din 20. Decemvre 1848. crearea la Înstitutul de studii filosofice de acoleă a doritei catedre pentru limba şi literătura romînească, care se și deschise în 28. Faur 1849 de cătră binerenumitul Aron Pamnul, sosît în Bucovina toemai pe timpul începerii edării numitei gazete. 1) Chiar şi îndividualitatea. Bucovinii, ca țară autonomă, fi recunoscută, prin Con- stituţiunea Împerială, promulgată în 4. Mart 1849, 
Acuma erati date condiţiunile cele mai neapărate pentru o desvoltare proprie naţională și pentru o cultură românească, Nu se ceres alta din partea Rominilor, decît hărnicie şi muncă neobosîtă, împreunate cu deosăbită prudinţă. Şi întra adevăr, Romînii se şi puseră pe lucru cu tot adinsul, Aron Pumnul, titularul noaitei catedre de limba și literătura ro- mînească, ca fost profesor de filosofie la liceul din Blaj şi ca unul dintre motorii fruntași ai mişcării naționaliste din Ardeal din 1848, cu temeinicele sale studii şi cu rara sa iscusință pedagogică a ştiut să deștepte şi să învioşede, ca rar care altul, conștiința naţională a învăţăceilor săi prin decurs de aproape șesesprădece ani, să li arete calea, sigură a unei culturi adevărate şi priincioase, să li descopără aspiraţiunile şi idealurile naționale și ale omenimii, și să pregătească astfeliti spre un apostolat în serviciul lor. 
Aron Pumnul a luminat multe minţi și a încăldit felturite inimi, pătrundîndu-le de grijă pentru prosperarea neamului romînesc, dară, pentrucă însu'și eră familiarisat cu înțelepciunea multor spirete dintre cele mai alese din omenime 2), n'a întrelăsat a avertisă și a feri pre în- văţăceii săi de unilateralități și de esagerăni, ci %-a admonestat ca năzuinţile 

lor spre cultură și consolidare națională să le pună totdenuna în armonie cu ale altora, cari tind spre frăţie și progres. Din această causă îşi căștigase 
nu numai stima adversarilor, dar își și asigurase cu temeinicie terenul 
activităţii sale şi al noului curent naţionalist și autonomist, 

La Înstitutul de stndii teologice, profesorii titulari își întoarseră, 
cum putură, prelegerile lor manuscrise, de pe lătinie pe românie, şi înce- 

1) Sbiera Dr. IL. G. Arnn Pamnul, Voci Cernăuţ 1389, pg. 51, 100, 191 și 176, Nr. 21. — Gazeta Bucovinii pro 1848, Nr. 6. Urmare estraordinară, — 2) Sbiera Dr. 1. G, |. e. pg. 49.
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pură a le predă ascultătorilor cu mai mare plăcere şi cu mai multă însu- 

Hețire, far: aceștia abiă acuma prinseră a le pricepe și înţelege mai 
cu temeiă. 

Pentru școlile primare romîneştă ce prinseră a se înfiinţă pe unde 

numai permitea împrejurările, tot din ce în ce mai multe decînd căpătâ 

Consistoriul episcopese din Cernăuţ înspectoratul asupra Jor în samă prin 
emisul ministerial din 23 Faur 1850, începură a se publică trebuincioa- 
sele cărţi didactice. Pe terenul acesta, în decurs de vro doatădeci de ani, 

Sai distins mai ales doi bărbaţi, fostul paroh din Ceahor Samuil Andrie- 
vicii Morariii, devenit mai pe urmă și mitropolit al Bucovinii şi Dal- 
maţiei, sub numele Silvestru (1880—1895), şi profesorul de teologie Vasile 

lanoviciă ($ 19366). Activitatea lor în compunerea cărţilor didactice va fi 
totdeauna amintită cu laudă şi cu recunoștință, fiindeă cu multe neajun- 
suri și cu feliurite şi grele piedici aă avut să se lupte. 

$ '70. Mişcări politice în împerii. 

Puterneca împărăție a glorioșilor Habsburgieni s'a închiegat, tot gradat, 

din mai multe țări și chiar foaste regate nedependente, cari toate aveaă cîte o 
organisare particulară, în cari nobilimea şi preuţimea romanocatolică erati clasa 
privilegiată și dirigentă. După secoli de esistinţă într'acest mod, concepă 
genialul împărat Iosif II (1765 resp. 1180—1190) ideea, ca să deie împă- 

răţieă sale o organisare unitară, iar” locuitorilor ei egalitate de îndătoriri 
ca şi de drepturi, şi, ca sămn de uniformitate şi de unitate, să întroducă 

pretutindenea limba nemţască în administraţiunea politică şi judeţiară a 
statului. Această, tendință, și încercare a energicului, liberalului și naţio- 

nalistului împărat găsi opunere puternecă şi sistematică atît în clasele pri- 

vilegiate şi în represîntanţele diferitelor ţări şi regate, cît; şi la acele 

popoare, în cari conştiinţa îndividualităţii lor naţionale erâ deşteaptă şi 

vioaie. Această resistință vînjoasă și continuă aduse pre marele împărat, 
la cunoștința zădărniciei a mai tuturor planurilor sale, şi de aceea revocâ, 

prin resoluţiunea sa din 28. Janvariii 1790, multe dintre reformele și 
înnoiturile ce le întrodusese, cu deosebire pre cele de natură politică. 

După această revocare urmâ un regim absolutistie, feudal şi clerical, 
de 58 de ani, condus cu iscusînţă şi tărie decătră ministrul de esterne, 
principele Cleminte Metternich din 1809 pînă în 1848, regim în decursul 
căruia puţin ce s'a făcut pentiu îmbunătățirea stării materiale a claselor 
soţiale neprivilegiate și pentru cuitura lor întelectuală; din această causă, 
spre finea acestui răstîmp, clasele soțiale neprivilegiate începură a pre- 
tinde, cu împetuositate, egala lor îndreptățire, ţările şi regatele constitu- 
tive ale împeriului autonomiea, și confederarea lor, far' popoarele asuprite 
desvoltarea lor în mod propriă naţional şi coordinarea lor cu celealalte. 
Contrastul acestor pretensiuni și ciocnirea lor desarmonică ali produs 
mişcarea revoluţionară din anul 1848,
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Cunoscînd împăratul Ferdinand [. seriositatea acestei mișcări revo- 
luţionare, promise în Mart 1848, prin un manifest adresat popoarelor sale, 
că va convocă pre represîntanții lor, spre a reorganisă împărăţiea după, 
dorinţile tuturora, puse în armonie. În 22 Juliti 1848 fă deschisă în Vieana 
prima cameră constituantă austriacă prin arhiducele Ion. Una din primele 
ei lucrări fi emanciparea țăranilor, desrădicarea elăcii (7. Sept.). Încă pe 
timpul alegerii deputaţilor și în decursul lucrării acestei camere consti- 
tituante se iviră în Bohemia, în Lombardiea, în Veneţiea și în Ungaria miş- 
cără revoluţionare, cari tindeai la autonomiea și nedependenţa acestor 
regate; chiar în Vieana se produseră în Opt. 1848 mișcări revoluţionare 
poporeniste s. democratice, cari necesitară pre deputaţii deacoleă să 
se împrăștie, 

După potolirea răscoalelor din Praga și Vieana, din Lombardiea şi 
Veneţiea, se convocâ camera împerială constituantă la Cremsier în Mora- 
viea, spre a'şi continuă acoleâ, mai în linişte, lucrările sale. 

Răscoala Maghiarilor nu se putiă potoli așă de curînd, fiindcă se com- 
plicase cu a Romînilor, şi luase proporţiuni foarte mari. 

Negăsînd împăratul Ferdinand I după placul săi pretensiunile ega- 
litare și naţionale ale popoarelor și ale claselor lor soţiale, și nelăsîndu'] 
bunătatea inimii sale ca să le suprime prin vărsări de sînge, abdică, în 
2. Dec. 1848. În locul săi se urcâ pe tron tînărul săt nepot de frate, 
Francisc Iosif [., în etate de 18 ani. Acesta vesti supușilor săi, printr'un 
manifest, că tendința sa este „ca să împreune într'un stat mare toate 
țările şi popoarele din împărăţiea sa“, promițind tuturora egală îndrep- 
tăţire, şi desvoltare naţională, Credînd că încurînd va aduce pre Maghiari 
la ascultare, Franeise Iosif I promulgă în 4. Mart 1849 o Constituţiune 
Împerială pentru toată împărăţiea, şi desfăcă, în 1. Mart, camera consti- 
tuantă din Cremsier. Această Constituţiune Împerială erâ clădită pe prin- 
cipiă liberale și pe egalitatea tuturor popoarelor și a ţărilor locuite de 
ele. Egalitatea popoarelor își găsi o espresiune potrivită chiar în hărtiea 
monetă, în bancnotele emis. în locul numerariului metalic. Pe aceste banc- 
note eră tipărită valoarea lor în toate graiurile popoarelor din împărăție, 
nu numai în doaăă, ca după anul 1877 încoace! 

Maghiarii însă, îndîrjiţi prin niște succese de arme, proelamară întu'a 
14. April 1849 Ungariea cu ţările ei lăturaşe ca regat nedependent, şi 
detronară dinastiea habsburgică lotaringică; da” sumeţiea lor fă frântă, 
încurînd; ei capitulară într'a 13. Aug. 1849, după bătăliea dela Vilagoș; 
vechiea lor constituţiune politică fă casată ca pierdută prin răsboiă; țara 
lor, Ungariea, declarată ca sîmplă ţară ereditară a împărăției, iar” țările 
ce se ţinură de ea ca ţări ereditare, nedependente de dînsa! 

Succedînd ghibaciului politician și imilitarist, principelui Felice 
Schwarzenberg (Șvarţenberg), ministru președinte din 1848 pînă 1852, de a 
potoli o noaăă răscoală în regatul Lombardoveniţiei (1849), de a zădărnict
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planurile politicianilor prusieni relative la unirea staturilor “germane sub conducerea dinastiei Hohenţollernilor (1850), şi de a, restăură îmurinţa 
preponderantă a dinastiei Habsburgianilor în confederațiunea staturilor 
germane: se credi destul de puternec spre a delăturs Constituţiunea 
Îm perială, promulgată în 4. Mart 1849, și de a face din ţările şi regatele 
împărăției austriace un stat unitar, cu regim absolutistie şi militărese. 

Condus de acest ideal, principele Felice Şvarţenberg făcii să se însti- 
tmească în 14. April 1851, în locul represîntanţii popoarelor și ţărilor, un 
Consiliti Împerial, compus din magnați meritoși, civiliști, militari şi clerici, 
cu toţii aleși de împăratul, și apoi să se abroage, în 20. August, legea, 
pentru r&sponsabilitatea miniştailor, legea comunală a ministrului Stadion, 
reformele judeţiare ale lui Schmerling (Șmerling) dimpreună eu juraţii, 
şi într'a 31. Dec. 1851 însăși Constituţiunea, Împerială din 4. Mart 1849, 
În urma abrogării acestor legi rămase nu numai de fapt, dar' şt de drept, 
un regim deplin centralistie și absolutmonarhie, însă cu tendinţa lăudabilă 
de a întroduce pretutindinea, succesiv, reforme moderate, dictate de spiretul 
timpului, dar" în necontenită conformitate eu vederile nobilimii feudale şi 
ale preuțîmii romanocatolice. 

Acest ideal politie ?l-aă urmărit mai departe și miniştrii baronul 
Alesandru Bach, contele Agenor Goluchowski şi contele Leon Thun, cel 
dintiiă și al doile ca, ministri de înterne (1849—1859 şi 1859—1860), iar 
al treile ca ministru de culte (1849—1869). Popoarele, clasele soțiule 
asuprite și ţările cele mai mici ati găsit înteresare și scut la acest regim ; 
și cine știe de nu s'ar fi înrădăcinat şi întărit regimul acesta, dacă miniștrii 
nu ar fi comis o greşală netertată prin aceea, că, într'a 18. August 1855, 
închieiară cu papa un tratat înternaţional, numit Concordat, în virtutea 
căruia se puse tot învățămîntul sub privighiiarea preuţimii romanocato- 
lice, și se ştirbi, în unele privință, chiar suveranitatea statului. 

Acest Concordat a stârnit serioase nemulțămiri nu numai în mulţi- 
mea neromanocatolicilor, dar și la liberalii şi autonomiștii tuturor țărilor 
şi popoarelor din împărăție, eră un strigăt general încontra lui. Chiar și 
prin staturile germane confederate făcăi mult sînge ră. El a contribuit, 
în mod eminent, la provocarea răsbotului din 1859, precum și la resul- 
tatul lui desastros pentru Austriea, 

Prin acest răsbotă s'a vădit cu decisivitate, nimicniciea regimului 
feudal și clerical și nepracticabilitatea lui mai departe în direcțiunea apucată. 

Spre a dă împărăției o noattă reorganisare, confoarmă cu dorinţile 
și năzainţile țărilor și popoarelor dinu ea, împăratul Francisc Iosif 1. 
ordonâ, prin patentul săă din 5. Mart 1860, întărirea Consiliului să 
Împerial, înstituit în anul 1851, încă cu 38 de membri, aleşi de el tot 
dintre câte trei candidaţi propuşi de represîntanţele ţărilor și regatelor. 
Acest Consiliti Împerial Întărit fă convocat pe 31. Maii 1860. La acest 
Consilii dreptcă veniră şi represîntanții Maghiarilor, dară nu cu alt scop,
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decît ca să dechiere, că ei nicăcînd nu vor primi pentru fostul lor regat 
altă organisare și altă Constituţiune decât pre ceă vechie, modificată prin 
legile votate în anul 1848, dară pierdută în anul 1849 în urma poticalei 
lor dela Vilagoș. 

Neputîndu-se înțelege guvernul central cu Consiliul Împerial Întărit 
asupra noailei organisări şi constituţiuni ce ar fi să se deie împărăției, se 
curmară deliberările cu el într'a 28, Sept. 1860, dar opiniunile și dorin- 
țile manifestate de membrii Iui, în decursul întrunirii lor, nu rămaseră 
fără de efect, 

Print”un manifest din 20 Opt. 1860 vesti împăratul Francisc losif I 
că, țînînd sama de dorinţile esprimate de Consiliul Împerial Întărit, şi 
voind să pună în armonie cu trebuinţile faptice amintirile și pretensiunile 
legitime istorice ale popoarelor şi ţărilor, promulgâ, întru una, o Diplomă, 
care conţineă principiile după cari are să fie reorganisată întreaga îm- 
părăție, respeotîndu-se deopotrivă precum întregitatea și unitatea, împărăției, 
aşă și autonomiea sînguratecelor ţări şi regate din ea. 

Prin această Diplomă se redete și regatului Ungariei constituţiunea 
ce o aveă, înnăinte de anul revoluţionar 1848, acest regat şi țările ce se 
ținea de el. 

Prin diferite reseripte, cu aceenș dată, însăroină împăratul pre ministrul 
președinte, contele Ion Rechherg (1859 —1864) pre ministrul de înterne, 
contele Agenor Goluchowski (1859—1860), pre cancelariul aulie ungar, 
baronul Nicolai Vay (1860—1861), cu punerea în aplecare a principiilor 
proclamate prin numita Diplomă. 

Acu se ivi o mare dificultate. Curentul germanist din împărăție, 
îngrijorat pe de o parte de soartea prepoderanţei sale şi a graiului nemţese 
prin diferitele ţări şi regate din ea, iar pe de altă parte, temîndu-se ca 
nu cumva să se strecoare în noaia Constituţiune Împerială principii anti- 
liberale, feudale și elericale, se opuse din răsputeri la reorganisarea îm- 
părăţiei pe principiul curat autonomistic şi federativ, şi stărui, cu mare 
însistință, pentru o Constituţiune Împerială mat mult liberală şi centralistă 
unitară, decît autonomistă feudală și confederativă. Acest curent învinse. 
Ministeriul contelui Agenor Goluchowski cădu şi acela al lui Anton cav. 
de Schmerling (Şmerling,) cunoscut ca bun German şi ca liberal, îi luâ 
locul în Dec. 1860. Acesta își publică într'a 23, Dec. 1860 programul săi, 
în care diceă că camerele legislative provințiale nu trebuese compuse după 
stari: nobili, preuţi, şi țărani, ci după înteresele locuitorilor: pro- 
prietate mare, orășeni, îndustrieși, comercianţi şi proprietate mică rurală, 
şi a elaborâ pe temeliea aceasta şi în sensul acestui curent. pentru diferitele 
țări şi regate, afară de regatul Ungariei şi al Lombardoveneţiei, statutele 
necesare nu numai pentru autonomiea lor particulară, provinţială, dar şi 
pentru legătura lor unitară cu întreg împeriul, înființind pentru mani- 
festarea și susținerea, acestei legături centrale un Consilii Împerial, compus
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din represîntanţii trimeşi decătră, toate corpurile legislative provinţiale. 
Această noatiă Constituţiune Împerială, constătătoare din statutele pentru 
-autonomiea, provinţială a diferitelor țări și regate și pentru represîntanța, 
lor unitară întrun Consilit: Împerial, compus din doaiă camere legislative, 
una a magnaților şi alta a deputaţilor, se promulgă într'a 26. Faur 1861, 
prin mai multe patente împărătești. Consiliul Împerial Întărit fa desfiinţat 
și înlocuit cu un Consilii de stat. 

Principiul represîntării întereselor a asigurat partidului liberal, ger- 
manist şi centralist, preponderanţa lui nu numai în camerele legislative pro- 
vințiale, dan” și în cele doaăă ale Consiliului Împerial, fiindcă locuitorii 
oraşelor, în partea lor mai mare, erai sati Nemţi curați sati nemțiți în urma 
culturii lor și a întereselor lor personale, și fiindcă şi îndustriea și comereiul 
erai deasemenea în mîna acestora, tar” proprietatea mică, sa comunele sătești 
“sub covîrșitoarea înrîurire a organelor administrative guverniale. 

Noatia Constitnţiune Împerială, numită şi Pebruariană după 
luna în care a fost promulgată, şi-ar fi săpat pe încetul alviea cursului 
săli și Sar fi consolidat în ţărmuri trainice, dacă partidul nemţese, în 
“frunte cu ministrul Șmerling, ar fi știut să facă la timp concesiuni potrivite, 
cu deosebire acelor popoare, carile sar fi fost îndestulat cu mai puţin, 
precum erai Cehii, Polonii, Romtnii și Croatoslavonii, dară, din nefericire 
pentru împeriăi, partidul nemţese, triumfătorită asupra, curentului de mai 
înnăinte, se creqi acuma atotputernec, şi de aceea despreţuiă şi cele mai 
modeste pretensiuni naţionale şi autonomiste ale numitelor popoare. Ea, 
deci, găsi mulți și puternecă adversari nu numai în Maghiari, cărora nu 
li se revalidară și recunoscură legile lor revoluţionare din 1848, și în 
Italienii din regatul Lombardoveneţiei, carii tindeati spre unirea lor cu 
ceialalță confrați din Italiea și din Piemonte, dar! şi în feudalii, elericalii, 
naționaliștii negermani și în bivocraţii de prin celealalte țări şi regate, 
cu deosebire în Polonii din Galiţiea, în Cehii din Bohemiea şi în Italienii 
din Tiroliea, Maghiarii își arătară nemulţămirea lor prin vevotarea bud- 
getului și a contingentului militar! La deschiderea noului Consiliă Împerial 
într'a 1. Maiii 1861 nu apărură în el vepresîntanţiă Ungariei, Ardealului, 
Croaţiei, Slavoniei, Istriei şi ai Lombardoveneţiei, din care causă căpătă 
acest Consilii Împerial calificătivul de Îngust şi fu considerat numai ca 
represîntanță centrală a Nemţilor, Polonilor, Cehilor şi Romînilor din 
partea apuseană și miadănoptală a împărăției. Consilii Împerial Larg 
„aveă să se numească cel cu represîntanţii tuturor popoarelor, ţărilor și 
regatelor din împerii. Continuarea mai la vale, $ 9. 

$ 71. Mişcări politice în Bucovina pînă la 1861. 

Teritoriul numit astăqi Bucovina apare ca țară deosebită de alte ţări 
abiâ din anul 1775 încoace, decînd împărăteasa Austriei, Mariea 'Teresiea, 
la dorinţa conregentului ei fită, Iosif II, căpătâ dela împăratul turcesc Abdul
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Hamid I, prin convenţiunea din 7. Mată 1775, învoirea de a păstră pentru 
totdeauna o parte însămnată, ocupată în anul 1774 din domniatul Mol- 
dovii încontra voinţii domnitoriului de atunci, Grigoriă Alesandru Gbica. 
Acest teritorii cuprindeă mai tot judeţul Cernăuţului şi al Sucevii şi 
O olul Cîmpul-lungului din numitul domniat şi fu numit Districtul sai 
Ținutul Bucovinei după pădurile de fag dintre Prut, Ceremuș și Siîrete, 
numite Bucovena decătră Rutenii galiţieni încă de pe la anul 1412 încoave. 1) 

Avînd însă cu trei ani. mai înnăinte aceeaş soarte partea din falnicul 
regat polon, cunoscută sub numele de Galiţiea, se ivi curînd printre unii 
politicieni de pe atunci tendinţa, ca să împreune cu această ţară mare 
şi pre mica Bucovină, şi apoi să năzuiască întw'acolo ca, prin o cultură 
uniformă, să apropile pre Romînii bucovineni de Rușii și Polonii gali- 
țieni şi săi și asimilede apoi en timpul. Această tendinţă o adurmecară 
Romînii și căutară să o zădărniceaseă. Se formase printre ei un curent 
pronunţat autonomistie şi naţional, în frantea căruia stă talentatul şi 
bineșcolitul boierii Vasile Balș. 2) 

După stăruinţi neîncetate din partea acestui curent, dechierâ, înge- 
niosal împărat Iosif II, prin decretul săi aulic din 15. Mart 1783, 
Districtul Bucovinii, pentru întiiașdată, ca, „provinţă politică“ fără 
de nicio legătură cu vreuna din învecinatele țări ale împărăției, garan- 
tînduii-se totodată status quo întru toate 3). Prin acest decret împărătesc, 
care conţinea un felii de statut provinţial particular, se puse temaliea, 
pentru o administrare și guvernare a ţării în conformitate cu caracterul 
și cu aspiraţiunile culturale şi confesionale ale locuitorilor ei. Şi întru 
adevăr, guvernul militar de atunci îndrumă toate făpturile sale în 
sensul acesta. 

Dară și adversarii nedependinţii şi autonomiei Bucovinii nu încetară 
cu uneltirile lor. După întreveniri stăruitoare, ei stoarseră dela împăratul 
Iosif II, într'a 16. Sept. 1786, un decret aulic, prin carele se puse ţara 
sub administrațiune civilă și se împreună politiceşte și judecătoreşte cu 
vecina Galiţie, ca un cere s. district al ek. Această faptă neașteptată pro- 
duse multă și mare nemulțămire și întărâtare printre Romîni, şi: împinse 
la pregătiri pentru niște mișcări mai energice spre salvarea naţionalităţi și 
a confesiunii lor. Spre a mălcomi agitările şi spre a linişti spiretele, 
publică, împăratul Leopold II (1190—-1192), întra 29. Sept. 1790, alt 
decret aulic, prin carele dice că s'a convins că locuitorii Bucovinii se 
deosebesc de ai Galiției „prin origine, grai, moravuri, datini şi confe- 
siune“, şi că nu poate așteptă „o împreunare și contopire adevărată“, şi 
de aceea poroncește ca Bucovina să se deslipească de Galiţiea, să nu 

1) Hurmuzachi, Documente, vol. 1. p. 2. Nr, 401, pg. 485. — +) Zieglauer Dr. v. 
Fr. Geschiehtliche Bilder aus der Bukowina, 2. Bilderreihe, Czernowitz, 1895, pg. 
46-65. — 3) Vedi: Promemoria, zur Bukowiner Landesdeputation vom Jahre 1848, Wien, 
1849, pg. 5.
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mai facă parte din ea, nici nobilimea ei să nu se mai ţînă de nobilimea, 
Galiției, dară „în privinţa administrațiunii politice şi judeţiarei să mai 
rămînă „spre încercare, în mod provizorii“, încă atîta legătură cu Ga- 
liţiea, cîtă poate contribui spre siguritatea ţării. 

Această, disposiţiune împărătească. precum și ulterioara denumire a 
baronului Vasile Balș, întra 28. Aug. 1192, ca „căpitan districtual“ sat 
guvernătoriă al Bucovinii, drepteă potoliră întru câtva agitările pornite, 
dară nu fură în stare să delăture cu desevîrșire grija şi pripusurile Ro- 
mînilor în întențiunile desînteresate al guvernanţilor lor. După șepte 
ani și jumătate de guvernare, Vasile Balș fă scos din funcțiunea sa prin 
emisul guvernului galiţian din 8. Faur 1800, dupăce fusese încurcat întrun 
proces, care a durat dece ani. De ce natură a fost procesul acesta, n'am 
putut află pînă acum; presupunem însă că n'a fost străin de tendință 
politice și naţionale. 

De aci înnăinte se făcură, pe toate terenurile, dar” mai ales prin 
școli, dese și serioase încercără şi presiuni de a predispune pre Romîni 
spre o apropiiare de Poloni şi spre o asimilare cu ei. Ele ajunseră la un 
grad înnalt de energie mai ales între anii 1800 şi 1817 şi culminară în 
patentul din 13. April 1817, prin care nobilimea romînă din Bucovina 
se împreunâ din noi cu nobilimea polonă din Galiţiea. În urma acestei 
reîmpreunări, boierii bucovineni aveai dreptul nu numai de a se folosi de 
înstitutele publice și private de cultură ale Polonilor, da” şi de a par: 
ticipă împreună cu ei la dieta lor provinţială. De acest drept însă se 
folosîră numai foarte puţini din ei, din care causă se și polonisară pe 
încetul; dară cei mai mulți nu vrură să știe nici de înstitutele nici de 
dieta Polonilor, și prin aceasta își păstrară naționalitatea şi confesiunea. 

Vădîndu-se Romînii bucovineni strîmptoraţi tot din ce în ce mai tare 
în ce aveati mai preţios şi mai sînt, în graiă şi în lege, malți din ei, mai 
ales aceia carii aveati moșii și prin Moldova, nu mai voiră să'și stăpi- 
nească sînguri moșiile, ci preferiră să le vîndă la străini pe nimic, și să 
se înstrăinede de ţară. Chiar și mulți țărani emigrară. Dintre boierii cari 
"și-a înstrăinat moșiile, cităm aice pre: Vasil Aslan, lordachi şi Lupul 
Balș, Giorgiii Beldiman, Ion Cantacuzinul, Constantin Catargiă, Lupul 
Costachi, Andreiă Donicit, 'Foma Iamandi, Manoli Iordachi, Lon Murguleţ, 
Lupul Nacu, Alesandru Niculcea, Constantin Paladi, Giorgii Paşean, 
Constantin şi Niculaii Ruset, Ştefan Silion, Antioh Stoiciă, Constantin şi 
Ioniţă Sturda, ete. 1) Prin împuţinarea boierimii din ţară se micșură, în 
mod foarte considerabil, și puterea de resistință a Romînilor rămaşi pe 
lîngă vetrile părinţeşti. Din această causă nu'i mai întîmpinăm luptîn- 
du-se, pe faţă şi cu energie, nici pentru o cultură romînească, nici pentru 
neatîrnarea și autonomiea ţării lor. Ei erati desconcentraţi, poate şi păin- 

1) Conf. Wereuka Dr. D. Topographie der Bukowina, Czernowitz, 1895, pg. 
140—168.
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jăniţă întru câtva în vederile sale prin o cultură neromînească; așteptat 
dară în tăcere timpuri mai senine și împrejurări mai favorabile! Numai 
sîngur Consistoriul episcopese din Cernăuţ mai ers autoritatea, care se 
luptă neîncetat . şi vitejeşte, cu condeiul și cu cuvîntul.viă, pentru con- 
servarea legii strămoșeștă și pentru înființarea de şcoli naţionale şi con- 
fesionale, puse sub privighiiarea sa ! 

Oricît de tendenţioasă am presupune că a fost cultura întelectuală, 
direasă de străini în spiret ultramontani, -ea tot a avut efectele sale bune. 
Mintea Romînului erâ zguduită şi împinsă spre cugetare și răscngetare. 
Zgomotele întelectuale ce'i veniati de pretutindenea, nu puteai: să nu o 
atingă în răsunetul lor, să o deştepte şi săi atragă atenţiunea. 

Mare înrîurință asupra, înfiripării şi îmbărbătării Romînului bucovi- 
nean aă avut; progresele culturale, săvîrşite decătră confrații lor din 
țările circumvecine. Buciumul libertăţii şi al dreptăţii, precum şi zgomotul 
popoareior mai puternece carile ati mătarit mişcările dela 1848, încă n'ati 
putut ca să nu trezască și pre Romînii bucovineni, săi adune la un loc 
și săi împingă, ca prin farmec, la o acţiune cumună, politică și culturală, 
în folosul şi pentru prosperitatea ţării și a locuitorilor ei îndigeni, ac- 
țiune care "și-a găsît espresiunea, sa fidela în renumita, „Petiţiune“ din 
Junii 1848 și în „Promemoriea“ adausă la ea în Faur 1849, 

Petiţiunea fă presîntată mai întîtă împăratului. Fiind însă act întru- 
nită în Vieana, din 22. Juliă 1848, Dieta Împerială Constituantă, ea fă 
trimeasă acesteia în 3. August, care o înregistrâ, sub Nr, 183. Petiţiunea 
conțînes doiăsprădece postulate. Într'această Petiţiunea se cereat, între 
altele, autonomiea Bucovinii și o dietă provinţială, în care să fie represîn- 
tate, în număr egal, preuțimea, boierimea s. proprietate mare, înţeleginţa 
(funeţionărimea), orăşănimea şi țărănimea (nr. 1), înfiinţarea de şcoli popo- 
rane și o catedră pentru limba şi literatura românească, funcționari pu- 
blică cu deplină cunoștință a limbii româneşti şi resolvirea suplicilor în 
această limbă (nr. 2), administraţiune proprie provinţială în cele politice, 
judeţiare și finanţiare (nr, 3), alegerea episcopului de cătră un sinod na- 
țional (nr. 10), regularea afacerilor bisericeşti (nr. 11) și administrarea 
fondului religionariii gr. or. decătră un comitet, 1) 

Această Petiţiune n'a putut să nu fie contrariată decătră vechii 
adversari ai nedependinţii şi autonomiei Bucovinii, căci legăturile mai mult 
sait mai puțin strînse, în cari a petrecut ea cu Galiţiea dela 1786 pînă 
în 1848, lăsaseră în sufletele tnturora diverse amintiri, la unii de groază 
şi de repulsiune, iar” la alţii de mulțămiri și de pofte. Se produse dară, 
în mod agitatorie, printre unii locuitori din țară un curent galiţienese, 
care doriă şi stăruiă ca Bucovina, să rămînă şi mai departe împreunată cu 
Galiţiea. Acest curent eră prea detot artificial, de aceea nici nu fi băgat 
în samă. Asupra Petiţiunii Romînilor însă, sprijinită și de Promemoriea, 

1) Sbiera: A. Pumnul. Voci asupra, vileții lui, pg. 96—101.
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amintită, a deliberat Dieta Împerială Constitaantă în Cremsier înt”a 
24. Faur 1849, şi a admis, cu unanimitate, atît nedependinţa Bucovinii de 
Galiţiea, cât și auftonomiea ei. 

În Constituţiunea Împerială din 4. Mart 1849, decretată de împăratul 
Francisc Iosif ] în virtutea puterii sale împărăteşti, Bucovina fa declarată, 
ca țară ereditară, cu egală îndreptăţire ca și celealalte ţări şi regate din 
împărăție, şi primi, prin patentul împărătesc din 29. Sept. 1850, încă şi 
un statut de autonomie provinţială dimpreună cu un regulămînt pentru 
alegerea deputaţilor la camera ei legislativă. Această neatîrnare și egală 
îndreptățire, precum și titlul de Ducat se conservară Bucovinii şi atunci, 
cînd Constituţiunea Împerială din 4. Mart 1849 încetâ de a mai fi obli- 
gătoare în urma decretului împărătesc din 31. Decemvre 1851, căci, într'a 
6. Mart 1853, Bucovina căpătâ un guvernătoriii propriă, în persoana lui 
Francisc Schmiick (Șmic), deocamdată în mod provizorit, iar! din 10. Maiă 1854 
în mod definitiv. 

Toate mișcările autonomiste ale Romînilor ai avut drept motiv nu 
ostilități cătră alţii, nici cugetări reservate, ci numai apărarea indivi- 
dualității istorice a ţării, conservarea caracterului ei naţional şi confesional, 
precum și procurarea tuturor condiţiunilor favorabile, prin cari s'ar put 
desvoltă și întări acest caracter. Romînii at privit Bucovina totdeauna 
ca pămînt strămoșesc, deci drăgălaș şi preţios, şi, ca atare, năzuiati să'l 
păstrede și mai departe. Toţi locuitorii străini, câţi se așădaseră în ţară 
pînă în anul 1848, cu stătornicie, sait numai în treacăt, recunoşteaii, fără 
şovăire, ca deplin îndreptăţite aceste vederi şi năzuință ale Romînilor. Drept 
dovadă despre aceasta este că ei, aproape în unanimitate şi cu căldură 
ai secundat pre Romîni în mişcările lor politice dela 1848, şi cu plăcere 
ai subscris memorabila lor Petiţiune din Janiă 1848. 

De și Romînii steteaii pe terenul îndividualităţii istorice a Bucovinii, 
totuș ei nicicînd n'aă căutat să oprească, sati să împiedice, pre străinii 
compatrioți în conservarea și desvoltarea caracterului lor naţional şi coa- 
fesional, fiindcă doriaii şi voiat săi aibă ca prieteni și ca sprijinitori, 
la nu ca adversari, sat ca duşmani chiar. 

Cu toate acestea însă, sai poate tocmai pentrucă, erai atît de ospi- 
talieri, de toleranţi și de sînceră față de toţi, Romînii n'att putut păstră, 
nealterată vechiea simpătie a vechilor și noilor lor compatrioți venetici, 
Poftele galiţieniștilor şi antiromăniştilor nu se potoliră, nu încetacă ; 
ei pîndiai numai momentul priineios pentru îndestulare. Acest moment îl 
găsîră în întîmplările politice din anul 1859 și în stăruința ţărilor şi 
popoarelor austriace pentru reactivarea Constituţiunii Împeriale din 1849. 

Răsboiul Austriei din 1859 cu Italienii şi cu Franţujii a avnt pentru 
împărăţiea habsburgică, ca consecinţă, pe lîngă alte pierderi, încă şt prifacerea 
ei din împărăție absolutmonarhică în împărăție monarhică constituţională. 
La lucrările preparative pentru facerea unei constituţiuni, prin carea să
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se garantede tuturor popoarelor din ea o egală îndreptăţire politică şi un 
grad oarecare de autonomie provinţială, eră cît pe-aci ca biata Bucovină 
să fie sacrificată pentru totdeauna, apetiturilor poloneşti şi curentului 
galiţienist din ţară. Se găsîră printre politicienii dirigenţi dela centrul 
împărăției unii, carii voia să împreune din not Bucovina cu Galiţiea. 
Răspîndindu-se faima despre aceste întenţiuni, se alarmară cumplit Romînii 
bucovineni, şi adresară, prin Faur 1860, împăratului o petițiune preventivă, 
bineîntemeiată, prin carea îl rugaii ca să nu'și deie consîmțămîntul la 
săvârșirea acestei fapte. La stăruința însă a unor venetici şi fii vitrigi ai 
ţării și a unor politicieni poloni, nu se băgă în samă petițiunea Romînilor, 
ci se decretă cu grăbire, în 22. April 1860, împreunarea Bucovinii cu 
Galiţiea, ca apoi îmbelor împreună să li se deie un sîngur statut auto- 
nomistic în noaăa constituțiune împerială ce se proiectă, 

Această decretare neașteptată și necredută avu în Bucovina un efect 
detunătoriă. Mai ales printre naşionaliştii și autonomiștii romînă, carii 
formaă pe atunci un curent destul de puternec, produse o uimire nespusă. 
Rădicară îndată un strigăt de alarmă, Aproape toţă locuitorii ţării, Romîni 
şi neromîni, săriră ca un sîngur om încontra acestui atentat la îndivi- 
dualitatea și autonomiea Bucovinii, Prin o întrevenire energică şi la. timp, 
isbuti curentul naţionalist romînesc şi autonomist, ea să facă pre guvernul 
central să'și recunoască grăbirea și greșala, şi să, revoace, într'a 29. August 
1860, decretul de reîmpreunare a Bucovinii cu Galiţiea, ia” prin diploma 
împărătească din 20. Optomvre 1860 săi asigurede, în termini generali, ca 
și altor regate și ţări din împeliii, o autonomie provinţială şi respectarea 
amintirilor istorice. 

Curînd după publicarea acestei diplome împărătești se ivi la, curtea 
împătească un noi curent puternec pentru o constituțiune împerială mai 
mult centralistă și unitară, decît autonomistă ca desăvîrșire şi federalistă. 
Ministeriul Agenor Goluchovski căci, și ministerial Anton Sehmerling îi 
ocupâ, locul, 

În înţelesul nedependinţii Bucovinii, însă cu o vădită înclinare spre 
legătură, fie chiar numai bisericeştă, cu ceialalţi confeaţă romîni din împerită, 
se făcu, prin Decemvre 1860, decătră Romînii bucovineni o noaită petiţiune 
cătră Majestatea Sa împăratul Francisc Iosifl., se subserise de 250 dintre 
cei mai însămnaţi bărbați, fără deosebire de stare, de naţiune și de con- 
fesiune, şi 'i se presîntâ, prin o deputaţiune, dimpreună cu o promemorie, 
iar ministrului A, Sehmerling i se dete o adresă. Acest „Strigăt de 
emancipare“, compus nemţeşte de cătră baronul Eudocsiă Hurmuzachi, 
fu tipărit în Vieana în 1861, : 

Schimbarea ministeriului pe de-o parte, ia” pe de alta stăruința 
neîncetată a Romînilor pe la locurile competente avură drept resultat, că în 
Constituţiunea Împerială, promulgată în 26. Faur 1861, Bucovina fi trătată, 
în privinţa nedependinţii şi autonomiei sale, întocmai ca toate celealalte



162 

țări şi regate din împerii. Îndividualitatea et eră salvată! Rominii trium- 
fară; însuflețirea lor eră la culme! - 

Alegerile pentru camera legislativă a ţării se escriseră îndată, în 
Mart, iar' înt“a 6. April 1861 se și întruniră toți deputații sub președinţiea, 
episcopului Eugenii Hacman, ca căpitan denumit al Bucovinii, spre a 
înaugură împreună noaăa eră constituțională și de autonomie. 

Romînii dispunea acum de posibilitatea şi de îndămînarea de a 
îngriji ei înși'și de afacerile proprie, de a le rîndui şi direge după dictatul 
întereselor sale culturale și al desvoltării naţionale; n'aveaii alta de făcut, 
decît să se folosască de această posibilitate, cu pricepere, cu chipsuinţă și 
cu necontenită stăruință ! 

$ 72. Ivirea unei cestiuni rutene în Bucovina. 

Succesul autonomiștilor romîni din 1848 și 1849 și din 1860—1861, 
departe de a fi descurăjat pre adversarii Românilor bucovineni şi pre con- 
trarii autonomiei Bucovinii, din contră %-a făcut mai precauţi şi mai şîreți 
în alegerea, inijloacelor. Neputînd adversarii străină căpăcită pre Romîni 
pentru contopirea lor cu Polonii și pentru alipirea Bucovinii cu Galiţiea, 
ati căutat să li stîrnească și să li crească alți adversari număroşi în țară, 
Pînă pe la anul 1848, ba chiar încă pînă spre 1860 puţin ce se vorbiă 
despre Ruteni în Bucovina şi despre graiul lor ca egal îndreptăţit cu al 
Romînilor de acoles. Chiar în Galiţiea, unde Rutenii erai atît de mulță 
şi de compacţi, nu se considerati ca popor egal îndreptăţit cu Polonii; 
acoleă numai Polonii erati totul! Abiă în decursul mişcărilor naţionaliste 
dela 1848 păştră și Rutenii galiţieni în public cu pretensiunile lor naţiio- 
nale, cercînd a se desface de Poloni și a se organisă ca popor separat de 
ei. Gurele rele vorbesc că această mișcare naționalistă rutenească a fost 
anumea provocată, ca prin ea să se paralisede năzuinţile Polonilor spre 
consolidare naţională şi restaurarea fostului lor regat ! 

Această mișcare naționalistă rutenească n'a rămas fără de răsunet 
nică în inimile puţînilor Ruteni, cari se stăbiliseră în Bucovina dela 
împreunarea, ei cu Galiţiea încoace. Da aice în Bucovina Rutenii nu se 
manifesta pe atunci nici cu pretensiuni încontra Romînilor, nici cu pre- 
tensiuni la ţară, ci numai cu simpătii pentru mişcările naţionaliste ale 
confraţilor săi din Galiţiea; ba încă ce este mai mult, ei căutaă să tră- 
Jască în cea mai bună prietenie cu: Romînii, ca doară ar pute găsi la ei 
sprijin şi ajutorăă încontra adversariului comun, încontra Polonilor. 

O cestiune rutenească în Bucovina se ivi abiă pe încetul și anumea 
nu ca vreo consecință a celei din Galiţiea, ci mai vîrtos ca 0 armă în 
mîna celor ce urmăriaii precum nimicirea nedependinţii şi autonomiei 
Bucovinii, așă şi slăbirea și împiedecarea Romînilor în întreprinderile lor 
pentru întemeiarea și lăţirea unei culturi naţionale. Tăişul acestei arme 
se sîmţi mai întîiă în anul 1860, cînd, în urma, stăruinţilor deputaţilor romîni
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ardeleni și bucovineni dela Consiliul Împerial Întărit din Vieana, împă- 
ratul se arătâ, foarte aplecat la înfiinţarea unei sîngure mitropolii pentru 
toți Romînii drepteredincioși din împerit. 

$ 783. Vederi limpedi naţionale la episcopul Eugeniă Hacman. 
Cînd în anul 1848 toate popoarele din împeriul habsburgic pretin- 

deati reorganisarea acestuia pe temeiul egalei lor îndreptăţiri, atunci epi- 
scopul Bucovinii, Eugenii Hacman, eră în fruntea tuturor confesionalilor 
săi, pretindînd pentru ei nu numai nedependinţa, și autonomiea ţării, dar” 
încă şi reorganisarea bisericii drepteredincioase răsăritene din tot împeriul 
pe principiul naţionalităţii, cerînd, ca toți Romiînii de această confesiune 
să aibă împreună o sîngură mitropolie, precum ati Sîrbii, Dalmatinii, Slo- 
vacii și Rutenii una proprie, represîntată prin mitropolitul dela Carlovăţ, 
Aceste vederi le-a espus înt170 scrisoare adresată în 6/18 Juliă 1849 cătră 
mitropolitul sîrbese și le-a apărat apoi cu tărie şi convingere în consfă- 
tuirile ce le avură între sîne toți episcopii drepteredincioși răsăriteni în 
Vieana în anii 1850 şi 1851 prin dece luni. 

$ 74. O govăire, şi „Dorinţile“ clerului bucovinean. 
Între anii 1851 și 1860 însă, cît timp a durat reacţionarismul în 

împeriă, trebue să se fi petrecut multe lucruri tainice cari n'aii rămas 
fără de înrîurință străformătoare asupra vederilor şi tendinţilor episco- 
pului Eugenii Hacman, căci din anul 1860 înnăinte îl întîmpinăm mai 
adeseori pășînd şi lucrînd cu energie încontra cererilor Romînilor, refe- 
ritoare la reorganisarea bisericii şi a învăţămîntului școlar. Remareabilă în privința aceasta este purtarea sa din 1860, când împăratul Francisc 
Iosif 1, la stăruința deputaţilor romîni bucovineni şi bănăţeni dela Con- 
siliul Împerial, convocat la Vieana prin revoluţiunea sa din 27, Septemvre 
1860, a convocat și la Carlovăţ un sinod bisericesc, compus din toţi epi- 
scopii drepteredincioşi răsăriteni din împărăție, spre a se consultă, împre- 
ună asupra reorganisării bisericeşti conform cu spiretul și cu trebuin- 
ile timpului. . 

Mai înnăinte de a plecă într'acolo, episcopul Eugenii Hacman n'a 
voit să se consulte și cu lumenii în privința refoarmelor de întrodus în 
organismul eparhiei bucovinene şi în referinţile ei cu celealalte eparhii 
și cu statal, precum o făcuse episcopul Șaguna din Ardeal, ci s'a sfătuit 
mai întîiă numai cu consistoriul săi de patru persoane și încă cu alți 
cincă preuță, convocați la el. Printr'o comisiune de trei, aleasă dintre 
aceștia, sai formulat, cu întemeiare, mai multe dorinţi în privinţa aceasta, Între acestea a fost una pentru rădicarea episcopiei din Bucovina la, 
treapta de mitropolie neatîrnată şi crearea unui sati a doi episcopi titu- 
laă pe lîngă noul mitropolit. Ideea înființării unei sîugure mitropolii 
pentru toți Romînii din împărăție, apărată altă dată cu căldură de epi- scopul Eugeniă Hacman, fi acuma părăsîtă spre uimirea multora! Ca, să
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deie acestor dorinţă pentru sinodul din Carlovăţ şi pentru guvernul central 
din Vieana o autoritate mai împunătoare, episcopul Eugeniă a voit să se 
asigurede și de consîmțămîntul clerului săi diecesan. Spre acest scop a 
chiemat pe dita de 17/20 Faur 1861, pe lîngă cei noaăă membri din 
„Consistoriul Înmulţât“, încă alți 44 de preuţi din întreaga diecesă şi l-a. 
supus spre desbatere și aprobare dorinţile formulate și întemeiate. Adu- 
narea, ţinută sub președința episcopului, „după amărunta şi serioasa deju- 
decare și cumpenire“, a primit „unanim și cu învăpăiare“ cele împărtășite. 
„Aceste dorinți s'a și publicat apoi în Cernăuţ, în 1861 sub titlul 
de: „Dorinţele drepteredineiosului cler din Bucovina în privinţa organi- 
sării canonice a diecesei și a ierarhicei sale refecințe în organismul bise- 
vicii ovtodocse den Austriea.* 

$ 75. Furişarea unei cestiuni naţionale ruteneşti în biserica, 
din Bucovina, 

Pînăcînd clerul şi lumenii drepteredincăoși răsăriteni aă mers mînă 
în mînă şi sai secundat unii pre alţii în năzuințile lor spre reforme 
soţiale, culturale și economice, aii stors, chiar dela adversari puterneci, 
multe luervri bune şi folositoare pentru biserică, ţară şi neam; ajunseră 
să'și asigurede o vatră proprie, cea strămoșaşcă, pentru o vieţuire și 
desvoltare nestinghierită în mod genetic şi particular. Această solidaritate 
rodnică însă n'a fost pe placul contrarilor; ea dară a trebuit să fie frîntă 
şi delăturată după probatul principiă : desbină şi vei domni! 

Din cari motive şi îndemnuri anumea, nu putem şti cu siguritate, 
destul că în anii 1860 și 1861, ani critică politicește pentru Bucovina, 
vedem zdruneinată solidaritatea secolară şi isbucnind, ca din senin, o mare 
diverginţă în vederi și năzuinţi politice între cler și lumeni, divergință 
manifestată atît în formularea amintitelor Dorinţă ale clerului, cît mai 
ales la întemeiarea uneia din ele, la aceea a rădicării Bucovinii la treapta 
de mitropolie neatîrnată cu sufuagani titulari. Aice se dice apriiat: 
„Noi Bucovinenii nu sîntem cu toţii Romîni, ci o partea con- 
fraţilor noştri religionari sînt Ruteni. De am vot a alege. între Carloviţ 
și Alba-Juliea, nu ne-am pute învoi între noi. Unii sar trage încolo, alții 
încoace; așadară, ceen ce ar conveni unora, ar fi de supărare pentru 
ceialalţi. Pînă acum vieţuim noi în Bucovina frăţește şi în concordiea, cea 
mai prietenoasă unii cu alţii; noi dorim cu toţii ca această bună învoire 
și de acum înnăinte să fie. Pentru aceea să fim lertați, dacă dorim şi 
voim a delătură toate cele ce ar turbură înpăcarea (|) şi concordiea acestor 
doaiiă eleminte naţionale și ar căşună daune pentru biserica orto- 
doesă din Bucovina“. (Dorinţele pg. 17.) 

Stilisarea acestui temeiă, făcută cam în doi peri, vădeşte în mod 
neîndoios că, pe atuncă, se făceă printre confesionalii drepteredincioşi răsă- 
viteni o agitare mare în sensul punerii la ordiniea dilei a unei cestiuni
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naţionale rutenești și în Bucovina, și anumea chiar în biserica ei stră- 
moşască și originară. În Galiţiea, cestiunea rutenească se rădicase în miş 
cările naţionaliste de la 1848 ca emancipare a unui popor subjugat şi 
strîmbătățit de secoli decătră.. alt popor care, pe lîngă snpremăţiea sa, 
politică, -a știut să“ împună confesiunea sa religioasă, persecutînd și 
delăturînd pre cea veche strămoșască, În Bucovina, această, cestiune s'a 
rădicat nu ca să se susțină, și să se întărească, ci ca să se turbure şi să 
se nimicească liniștea și frăţiea secolară dintre aceiași confesionalş 
carii, de şt de origine diferită națională, totușs'aă ferit în decursul secolilor 
ca, să scornească între sine cestiuni naţionale, și să se certe apoi pînă la 
cuțite pentru valabilitatea şi apărarea lor. Confesionalii drepteredincioși 
răsăriteni ai fost tari și puterneci, ati înfiinţat regate și împărăţii îm- 
preună și 'și-ati apărat en succes strălucit încontra oricărui dușman legea, 
şi neamul pe cît timp sati. ferit să scormolească şi să stîrnească în biserica 
comună, şi chiar în staturile lor unitare o cestiune națională. Romînii 
în special, prin secoli îndelungaţi, stati folosît în biserica şi în domniatele 
naţionale, după împrejurări, de graiuri străine, și nu le-aă delăturat -decît 
atancă, cînd acestea amorţiseră detot şi devenisere de prisos și o piedică 
în desvoltarea naţională! 

Aceste considerări mă fac să cred că furișarea cestiunii naţionale 
ruteneşti, mai întîi în biserica drepteredincioasă răsăriteană din Bucovina 
şi apoi arborarea ei în toată, țara, n'a avut motive curate, cel puţin nu de „împăcare și de concordie“, și să'mi păstred convingerea că aceia, carii o maă 'susțîn și o apără și în ditia de astădi, nu vădesc nici prudință, nică 
prevedere, ci că, adeseori, de bună credință fiind, nu lucră decît în înteresul. acelora, cărora precum biserica, drepteredincăoasă răsăriteană așă şi naționalitatea romînă şi ruteană li sînt numai gozură în ochi şi piedici 
puternece întru urmărirea scopurilor lor! 

  

F. Timpul profesoriei mele la gimnasiul superior din Cernăuţ, 
1861—1871. 

Ş 76.0 abatere dela propusurile mele primitive. 
"Ajungând pe la mijlocul lunei lui August în patrie'mi, şi petrecînd puţin timp în mijlocul consîngenilor miei doriți, una din grijile mele cele mai principale a fost ca să mă înfățişed, ca jurist cu studii absolvite, guvernătoriului țării. Acesta m'a primit, în portul miei romînesc, cu multă amabilitate, întrebîndu-mă, în: care şerviciii, politic oră judecătoresc, voit să întru. S'a bucurat cînd W-am răspuns că dorese să îmbrățișed: şerviciul politic, și "mi-a dis ca săi presînt cererea cât mai curînd. a Ubservînd la el atîta binevoinţă, X-am presîntat înti'a 2, Sept. 1861 cerexea pentru admiterea inca la guvernul țării ca practicant în concepte,
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pretindînd în ea ca. chiar dela început, să 'mi se acorde o reimuneraţiune 
pentru şerviciul miei, 

Audînd de acest pas al mie fraţii Hurmuzachi, sufletul mişcărilor 
naţionaliste de pe atunci, se cam îngrijiră pentru succesul scopurilor 
culturale naţionale ce le urmăriai dela 1848 încoace, fiindcă agentu! lor 

cel mai puternec în privinţa aceasta, iscusitul profesor Aron Pumnul, eră 
periculos bolnav, și pe lîngă aceasta, el mai eră ocupat, încă şi cu compusul 

unor cărți de lectură și al unei gramateci pentru usul şcolilor mijlocie, 
şi”i trebuiă neapărat un concediă precum pentru restaurarea sa, aşă și 

pentru finalisarea lucrărilor sale. Nu se găsiă pe atunci nime care să'l 

suplinească cu destul folos și, eventual, să'i ocupe locul cu demnitate și 

cu aceeaș iscusînță, Se puseră dară pe lîngă mine, ca numaidecît să primese 
supletura catedrei de limba și literatura, romînească la gimnasiul superior 
din Cernăuţ, promiţîndu'mi sărbătoreşte că vor stărui, ca, eventual, să o 

ocup și în mod definitiv. Profesorul Pumnul, pre care îl cercetam adeseori, 
încă mă îndemnă cu mare însistință şi mă& conjură în modul săi capțios, 
ca să nu mai stai la cumpene, ci să primesc cu voie bună nu numai 

supletura, dar încă săi fii şi urmaș, fiindcă el numai în mine ar ave 
deplină încredere că voiii lucră, cu stătornicie și cu stăruință, în direcțiunea 
croită de dînsul şi pe temeliea pusă de el. Însu'şi directorul gimnasial, 

Bt. Wolf, încă se puse pe lîngă mine ca să m& înduplice. 
La atîtea îndemnuri, unele mai presante şi mai capţioase decît altele, 

îmi deteiii în fine consîmțămîntul, deşi mulți prieteni buni m& desfătuiai, 
punîndu'miă în vedere că îmi stric căriera şi "mi periclited viitoriul! Ei 

însu'mi presîmțiam aceasta, prevedeam chiar că, părăsîndu'mi cariera pentru 

care mă prepăraseiii cu multă osteneală și cu mari sacrificii, voii deveni 
deodată ca frunda pe apă, fără consistință sub picioare, şi că voit căde 

neapărat în stăpînirea nemiloasă a furtunilor și a valurilor viieţii, fără ca 
ei să fiă în stare să le abat, saii să le direg. Dară, predispus precum 
eram pentru idealuri mai înnalte și pentru aspiraţiuni mai nobile, şi ade- 

menit neîncetat de voci drăgălaşe şi scumpe inimii mele, n'am avut încotro 
vîșcă, și . . am cedat! 

$ 77. Întrarea mea la gimnasii. 

Tare s'a bucurat directorul gimnasial cînd “i m'am presîntat ca săi 
împărtăşesc decisiunea mea, că primesc supletura. M'a și întrodus îndată 

prin toate clasele, în oarele de limba romînească, şi m'a înfățișat școle- 
rilor ca pre viitorăul lor profesor din acest obiect de învăţămînt. Îmi păreă 
că nu fac împresiune rea asupra şeolerilor; numai în clasele mui supe- 
rioare am observat, că unii din ei aveaii feţe vesele și suridînde, poate de 
aceea, că, se aflati cîțiva și de aceia carii erati cam într'o etate cu mine, 

şi unii dintrînşiă chiar mai bătrîni, 
Directorul a r&portat apoi guvernului despre primirea mea ca
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suplent cu ;începutui anului şcolar. Acesta sa grăbit ca să'mi trimată, 
decretul de suplent cu data din 20, Septemvre 1861, Nr. 2134 Praes., chiar 
mai înnăinte de a'mi resolvi cererea pentru admiterea mea în şerviciul 
politie administrativ. Resoluţiunea la aceasta îmi sost abiâ mai tărdiă, 
refusînda'mi-o pe jumătate. Ei adecă ceruseiii ca chiar dela întrarea mea, 
în șervicăăi să 'mi se acoarde o remuneraţiune ; guvernul însă îmi răspunse 
înt'a 4. Noemvre 1861, Nr. 1962 Praes. că este gata să mă primească ca 
practicant în concepte, dară fără de remuneraţiune. Erâ pe atunci, ca și 
în diiia de astădi, datina de a nu remuneră aşaş dela început pre tinerii 
îutraţi în șerviciă, ci abiă după mai multe luni, sai chiar după ani de dile. 

Aşteptînd ei ca să văd cum "mi-a merge cu supletura la gimnasiii, 
și înțelegîndu-mă cu referentul dela guvern ca să fii păsuit, nu "mi-am 
reînnoit îndată cererea cu renunțare la remuneraţiune. Din ce motive 
anumea nu știii, dar deodată mă treziiii eu o scrisoare delu guvernul local 
cu data din 10. Faur 1862 Nr. 224 Praes., prin carea 'mi se întoarseră 
alegatele cererii mele din 2. Sept. 1861. Această reîntoarcere nemoti- 
vată mă făcu a crede, că aceasta s'a făcut numai la întervenirea acelora 
carii doriaă să mă vadă rămas pentru totdeauna la gimnasii! Am și 
rămas întradevăr cu un remunerariă anual de 630 A. din Sept. 1861 pînă 
în Sept. 1864, apoi de 575 A. 25 cr. din Sept. 1864 pînă în Sept. 1865, 
şi de 4172 fi. 50 er. din Sept. 1865 pînă în 31 Dec. 1865, Aceste reduceri 
în remunerariă "mi se făceaă, fiindcă A. Pumnul se încercă din cînd în 
cînd să iale asupră'şi învățămîntul din unele clase mai superioare. Din 
1. lanuariă 1866 însă am rămas iarăş sîngur la gimnasiă cu un remu- 
nerariă anual de 818 . 50 er. pînă în April 1871. 

$ 78. Chiemarea unui profesor. 

Fără înclinăzi spre petreceri în soțietăță și neiscusit în curteniri, 
deprins încă ca, învățăcel la, studii necontenite şi la împlinirea cu acurăfteaţă, 
a dătorinţilor mele şcolare, am păstrat această datină, devenită a doaiia 
natură, și după întrarea mea în șervicit public. 

De şi familiarisat cu învățatul copiilor din timpul şcoleriei mele, căci 
și în Vieana am fost înstructor de limba romînă într'an pensionat şi am 
corepeţit și cu marele învăţat slavist, Francisc Miklosich (Mielosicit), 
totuș am trebuit să'mi dati bine sama de dătorințile şi de misiunea unui 
profesor în genere, și în special ale unui profesor publie de limba şi 
literătura, romînească, carele ia asupra sa o mare şi grea răspundere. 
Înnăinte de toate "mi-am dis că nu este deajuns să dai şcolerilor numai 
ştiinţă despre cutare și cutare lucru și obiept de învețătură, ci că se mai 
recere ca să li dai şi o educaţiune, o creștere bună şi solidă, să deştepţi în 
ei iubire și însufleţire pentru învăţătură și progres, conştiinţă despre îndivi- 
dualitatea proprie, despre legătura acesteia cu alte îndividualități cari 
compun familii, neamuri și popoare, și despre solidaritatea tuturora întru
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armărirea unor aspiraţinni comune și întru apărarea unor înterese generale, 
deasemenea comune. Știind cum, prin vo cultură împărtăşită în graiuri 
străine și cu tendinţi înstrăinătoare şi cosmopolite, generaţiunile de mai 
înnăinte își adormiseră, și întunecaseră conştiinţa naţională, îmi propusese 
cu rigoare ca să lucru la redeșteptarea şi învioşarea ei în toate păturile 
soţiale prin toță aceia carii vor veni în. atingere mai deaproape cu mine, 
fie ca învățăcei, fie ca amici. Aveam în privinţa aceasta un perfeet model 
în distinsul mieii profesor Aron Pumnul; nw'mi trebuiă alta decît să/l 
imited, să. comunic cu el neîncetat, și să cant ai continuă opera începută. 
După un an de dile, mă strămutaiii chiar la el cu costul şi cortelul, de și 
locuiă, foarte departe și într'o stradă glodoasă, numai ca: să ni putem îm- 
părtăși unul altuia vederile mai-cu înlesnire, să ne punem în conţelegere, 
și ei să mă lămurese mai tare asupra multor cestiuni, precum de învăţămînt, 
așă și de metodă. Discutam deci foarte adeseori împreună despre toate 
Iucrurile ce ne înteresa! - - - 

$ 79. Limba rominească folosită la învățămîntul ei. 
„Ca și la alte obiepte de învățămînt așă și la, cel de limba romînească se 

întrebuinţă, pe atunci limba nemțască ca limbă de propunere, și numai rar 
cînd se vorbiă şi romîneşte cu Romînii. Aceasta se făces mai ales din 
causă, fiindcă pe atunci eră limba romînească obiept de învăţămînţ obligat 
pentru toţi, și fiindcă o parte mare din școleri nu pricepeaii romînește, 
Cu toate că acest. us se observă aci de doisprădece ani, mie, tînă- 
rului profesor suplent, el nu'mi convenită deloc. Am început deci, aşaș din 
capul locului, a mă folosi la predarea învăţămîntului tot din ce în ce mat 
mult de graiul romînese, pînăce am delăturat detot pre cel nemţese, mai 
păstrîndu'l numai Ja esplicarea regulelor gramaticale; pentru neromâni. 
Această, înnoitură a mea a venit la cunoștința directorului, mai întâiti 
prin un băiat al săă care îmblă la şcoală, și apoi şi prin înspecțiunile ce 
le făceâ din cînd în cînd prin clase, măcarcă la acestea o dam mai mult 
pe nemţie ca să mă priceapă şi el şi „să se convingă de progresele ce le 
făceam cu școlerii. Poate că din causa aceasta, sati din motive pedago- 
gice nemărturisite, directorul numi făct nicio observare la această înnoi- 
tură, deaceea am continuat mai departe cu metoda mea. 

$-80. Prelegeri asupra: istoriei naţionale şi literare. 
Nu se pomeniă pe atunci, ca profesorii de istoriea universală să 

amintească în prelegerile lor cît de puţin despre Romîni şi trecutul lor, 
poate de aceea că nici nu esistat opuri despre istoriea Romînilor scrise 
în limbi culturale străine. Pe timpurile acelea, Romînii, ca factor politie, 
eraă .o câtime neconsilerabilă și negrijibilă; numai ţările locuite de ei mai 
deșteptati pofta, de stăpînire a puternecilor dilei! Şcolerii gimuasiaşti îşi 
mîntuiai pe atunci studiile fără de nicio cunoștință despre Romîni și 
viiaţa lor din trecut. Am credut dară că astup numai o lacună regre-



169 , 

tabilă în- studiile secundare şi că'ri împlinesc numai dătorinţa de pro- 
fesor, dacă voii împărtăşi şeoierilor din cele doaiă clase mai superioare 
puținele cunoștință de cară dispuneam' şi eă pe atunci despre viiaţa, cul- 
turală, literară și politică a Romînilor dela aducerea, lor ca coloni în 
peninsula balcanică şi în Daciea Tratană încoace. Am început a prelege 
românește. Studinţii nu erai deprinşi cu prelegeri romîneşti şi de aceea 
prinseră cu toţii a -se înholbă, la mine şi a mă privi ca nu știi pre cine 
înnăintea sa. Mulţi din ei își rădimaseră capetele în mîni, se puseră cn 
coatele pe laiţă, şi mă ascultai cu o atențiune uimitoare și cu o liniște 
sacramentală. Eii încă eram adîne împresionat la, priveliștea, lor! | 

Aceste prelegeri, deși fără multă şi mare valoare în sine, totuş, ea 
cevă noii şi neîndătinat, însă foarte plăcut, m'aii rădicat sus în ochii Şco- 
lerilor și aă deşteptat într'înşii cătră mine o stimă înnaltă şi o iubire 
sînceră, așă, încât, la nevoile şi nedumeririle lor, cătră mine se adresaii ca 
la un bun şi devotat părinte sufletesc! E încă îi trătam cu blîndeţe, dară 
totodată și cu seriositate şi cu rigoare. - 

Materialul pentru aceste prelegeri, foarte. lipsicios şi neajungătoriă 
dintru început, a fost adunat și adaus necontenit; așă, încât prelegerile 
dinti'an an numai în fiinţa, dar nu și în foarma și conținutul lor, se 
asămănaii cu celea din anul precedent. Pentru publicul mare început a 
publică din ele în anul 1867, în Foaiea Soţietăţii pentru literatura şi cultura romînă în Bucovina, sub titlul de „Studii istorice literare“, dar 
nu le-am continuat din causa variilor şi multiplelor mele ocupaţiuni de 
pe atunci, și din lipsa de isvoare îndămînatice. 

$ 81. Escursiuni maiale. | 
Mărturisese că, în ochii miei, un om cu învățătură mai puţin estinsă 

şi mai puţin temeinică, dar” cu sîmțăminte nobile și cu tendinţă bune, a 
avut totdeauna preferinţă, înnăinte altuia cu multă și adîncă știință de carte, dară josnie în sîmţăminte și răutăcios în tendinţă. De aceea puneani 
mare preț pe educaţiunea tînărului, pe predispunerea și însufleţirea lui 
pentru tot ce este bun, nobil şi frumos, Un mijloc potrivit de a înrîurt 
educativ asupra şcolerilor 'mi s'a părut că ar fi sărbătorirea Învierii în 
natură, sărbătorirea Primăverii, Maialul cum diceam noi, Armindelul cum 
diceati Romînii ardeleni. În natură, primăvara se redeșteaptă şi apare pretutindenea o noaăă vilață, Ei încă votam să deștept, să aţâţ, să aprind 
în sufletul școlerilor miei mai altă vilață, o viiață romînească, o viiaţă, 
patriotică și naţională, cu aspiraţiuni nobile, cu idealuri înnalte! Credeam 
că'mi voiă ajunge scopul, dacă, în fiecare primăvară, voii aduce pre şco- 
lerii miei în atingere cu puterea universală creativă, şi volti face să 
înțeleleagă, cum aceasta face. să isbuenească în nişte lucruri, la aperenţă 
moarte, şi pe niște locuri, la, aparenţă deşerte şi pustii, o viiaţă varie Și 
frumoasă, plină de farmec, de plăceri şi de bucurii! 

Deși sărbări de feliul acesta nu se îndătinaii atunci pe la noi, totug
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eă, chiar în primul an al profesoriei mele, am voit să fac o încercare. 

Am comunicat şeolerilor romîni din clasele superioare întenţiunea mea; 
ei ati salutat?o cu bucurie. “l-am îndemnat să se prepare unii cu cuvîn- 
tări, alţii cu declămări, şi pre cântăreţi cu cîntări horale. În sărbătorile 
Rusaliilor, dile considerate ca feriale, am keșît pe la doatiă oare după 
ameadădi în păduricea Horecii într'un număr foarte mare; at sosît şi o 

mulțime de orăşeni romînă, fiindcă învitaserăm şi pre mulți din ei. 
Dita, eră frumoasă, însufleţirea la culme, zgomotul mare; ne petre- 

ceam de minune! Dară ce să vedi! Nu trecură doattă trei oare și ne tre- 
zîrăm cu niște poliţişti și jandarmi, dar' nu ni diseră nimic, ci numai 
priviaă și observaii ce facem și cum ne petrecem. Însu'şi directorul 

gimnasial veni pe neașteptate, şi, vă&dînd atîţia şcoleri şi pre mine în 
mijlocul lor, mă întrebâ că ce este aceasta? 'I-am răspuns că, fiind ferii, 

m'am folosît de ele ca să sărbed cu școlerii din clasele superioare Maia- 
lele printr'o escursiune, prin cântări şi declămări, precum se face aceasta 

şi prin alte ţări, dar' mai ales la Romînii din Ardeal. 

Espresiunea feței directorului îmi vădeă că fapta mea nui cam 
venlă lu socoteală, dară nu'mi dise alta decît că dece nu ?l-am înștiințat 

despre aceasta; că el nu este încontra unor escursiuni de feliul acesta; 
că este gata să aranjede în fiecare an escursiuni de prima Maiă, tot 

schimbiș, odată după călindariul julian şi altă dată după cel grigorian, 
dar' școierii să nu fie separați după naţionalităţi, ci toți împreună. Am 
înțeles teama, domniei sale! Deaceea nu "l-am contrariiat, ci m'am învoit 

şi eti la Maiale comune în fiecare an, dai” am rămas decis în sufletul 

mieti ca să fac și escursiuni separate, curat romînești. 
Tinerimea erâ voioasă, publicul mulţămit, cu toţii adînc împresionaţă 

şi cu amintiri neşterse în sufieţul lor. Deodată cu întunecatul ne-am întors 

în oraș într'un șîrag lung, decorat cu verdeață, la aparenţă un crîng pus 
în mişcare, lucit de lumina licurindă a lampioanelor aprinse, legănat miste- 
rios în melodiile lăutarilor şi încîntat de cîntecele proprie. La întrarea în 
oraş, orășenii ieșiaii afară și se îmbuldiaii spre stradă ca la o comedie 

nemaivădută. Abiă puteam străbate prin mijlocul lor! 

Ca să nu ni se atribuiască întenţiuni și tendinți necompatibile cu 
dătorinţile unor buni și sînceri patrioţi și cetăţeni împeriali, întreg şîra- 

gul de școleri a făcut, în piaţa capitală, o ovaţiune înnăintea, locuinţii 

guvernătoriului țării, carele a eșît pe balcon şi a mulţămit. De aici ne-am 
dus la gimnasiul din apropiare de am făcut și directorului o ovaţiune. 
Acesta s'a scoborît în mijlocul nostru; a mulţămit cu voie bună; a espri- 

mat plăcerea și aprobarea pentru astfeliti de escursiuni studinţești şi a promis 

că de acum înnăinte va căută ca să aranjede de prima Majă, în fiecare 
an, escursiuni scolereşti, dară cu toţi studinţii gimnasiului împreună,. 

Cu strigăte de să trăească ne-am despărţit şi ne-am împrăștiat în 
linişte pe a casă,
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Oportunitatea, escursiunilor matale a fost discutată apoi întrun 
consilii al corpului profesoral, carele a decis, în unanimitate, repeţirea, lor 
în fiecare an cu toţi școlerii împreună. Aşă s'aă și făcut; eii însă n'am 
părăsit nici escursiunile cu studinţii romîni în feriile dela Duminica Mare! 

$ 82. Cărţi didactice pentru şcoli secundare. 
După primirea supleturii din parte'mi, Aron Pamnul a rămas concediat 

prin trei ani dearîndul parte pentru morbositatea sa, parte cu scopul ca, 
să lucrede și să tipărească pentru usul școlilor secundare nişte cărţi de 
citire şi o gramatică romînească, Acestea lipsiaă detot pe atunci, şi pro- 
fesorul eră necesitat să dictede învăţăceilor săi tot materialul de învățătură, 
Numai devotămîntul săti fără margini pentru cultura romînească şi voinţa 
să neînfrîntă de a'și vede săvîrşite măcar unele din scrierile sale ati păstrat 
încă, pentru cîtva timp, în vigoare tăriea şi puterile lui Aron Pumnul 
așă, încît el, în decurs de patru ani de dile, a publicat, pe socoteala, 
fondului gr. or. din Bncovina, în editura cărţilor şcolare din Vieana, în 
șese tomură, un „Lepturariii rumînesc, cules den seriptori rumîni pren 
Comisiunea, denumită de cătră naltul Ministerii al învățămîntului, aşădat, 
spre folosinţa învățăceilor din gimnasiul de jos şi de sus, şi anumea, 
tomul I pentru clasa I. și a 1. și tomul III. pentru clasa a V. şi a VI. 
în 1862; tomul Il. partea 1. pentru clasa a II1. și partea 2. pentru 
clasa a IV. în 1863, şi tomul 1V. partea 1. pentru clasa a VII în 
1864 și p. 2, pentru clasa a VIII. în 1865. La tomulal patrale am cola- 
borat și eii puțin. Gramatica, scrisă nemţește, s'a, tipărit în 1864 sub 
titlul: Grammatik der româănischen Sprache fiir Mittelschulen. 

Planul acestor cărţi de lectură a fost conceput cu multă iscusînţă 
şi cu mare pricepere; el aves în vedere nu numai lărgirea cunoştinţilor 
tinerimii școlare, dar” şi creşterea ei religioasă, morală, pătriotică şi 
naţională. Aceste cărți erai. pe atunci unicul op, în care tînărul pute 
află cunoștință istorice și literare; în ele găsiă, în esînţă, întreaga istorie 
a poporului romîn dela originea lui pînă în timpurile mai noată, precum 
și aproape pre toţi scriitorii romîni mai însămnaţă, represîntați prin cîteva, 
bucăți de citire, 

Încît pentru gramatica limbii romînești, destinată pentru școlerii 
romînă, eă îmi compuseselii una, cam tot după metoda, gramaticei scrise 
nemțește de Aron Pumnul, și o dictam necontenit învăţăceilor; nu o pre- 
gătiselii pentru tiparăă, fiindeă nu aveam auspicii dea o pute tipări cîndva. 

$ 88. O soţietate literară romînească în Bucovina. 
Esistă pe la anul 1861 în Cernăuţ un casin, în care erat înscriși 

bărbați din toate păturile soţiale, din oraş şi chiar de pe la ţară, fără 
privire la naționalitatea lor, prin urmare și mulți Romîni. Se adunaă acoleă 
în fiecare sară în număr destul de mare; conversaă împreună, citiati gazete, 
juca bilard, cărți, etc. M& atraseră și pre mine să mă înscriă la el.
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Mărturisese că, pe cît aprobam esistinţa acestui casin în multe privință, 
pe atîta nu'mi plăceâ privind, cum floarea Romînilor face întru toate 
causă comună cu străinii, și cam vorbește nemțește nu numai cu dînșii, 
da” chiar și între sine. Eră o urmare a vechiului sistem de creştere, carele 
constă în slăbirea și desprinderea legăturilor familiare şi naționale, în 
isolarea îndividului dela rămășiţa neamurilor sale şi dela ceialalță conaţionali, 
și în desvoltarea, în el a sîmţului personalității proprie şi al întereselor 
particulare, prin urmare, într'o îndrumare cătră aceia cari dispunea de 
putere şi puteai să sprijinească pre îndividul isolat întru cultivarea mai 
departe a personalităţii sale, în îngrijirea, întereselor proprie particulare. 

Îmi dam destul de bine sama, că această deslegătură între membrii 
unui corp naţional nu poate dăinui, dacă este vorba, ca acest corp să'şi 
manifeste vileaţa, sa proprie şi să se desvoalte în ea pînă la deplinătate. 
"Mi-am dis dară că este de neapărată trebuinţă esistinţa, pentru Romîni 
în deosebiă a unui centru de întrunire şi de conversare, unde fiecarele, 
fără. stinghierire și fără teamă de a căd6 cine ştie în ce pripusuri, să'şi 
poată împărtăși ideile şi espune vederile, şi unde cu toţii împreună să 
plănuească întreprinderea unor făptuiri comune pentru apropiarea şi deplina 
înfrățire a tuturor păturilor soţiale ale poporului romîu din ţară şi pentru 
solidarisarea lor întru apărarea întereselor lor comune şi vitale. 

Spre a'mi fruptifică ideile, am elaborat un proiect de statute pentrn 
înfiinţarea unei „Reuniuni romîneşti de leptură în Cernăuţi“.  Aleseiăi 
întradins acest nume nepretențios, modest detot, una, fiindcă nu știam 
cum va fi îmbrățișat de cătră compatrioţii cu vadă și meritoși scopul 
urmărit de mine, și alta, fiindcă nu voiam nici să deștept în adversarii 
mișcării naţionaliste romîneşti nici pripusură neîntemoiate, nică să provoc 
greutăți și pledici. Apoi m'am pus în conţelegere cu cîţiva tineri, ca: 
Orest Reni de Hîrșeni, Leon Popescul, baronul Niculati Vasilco şi Leon 
Ciupereoviciă ; am deliberat împreună asupra statutelor formulate şi li-am 
mijlocit aprobarea guvernului. Dupăce ne-am asigurat de un număr ajun- 
gătoriă de membri, am căutat să înteresăm pentru această primă soțietate 
culturală în Bucovina pre bărbaţii cei mai distinși, mai cu autoritate Şi 
întîurință, şi am învitat pre îngeniosul Alesandra Hurmuzachi ca, în 
numele nostru, să înaugurede această Reuniune într'a 19. April/1. Matt 1862, 
În admirabilul săă „Cuvînt de deschidere“, tipărit în Cernăuţ în 1862, 
acest talentos bărbat a difenit tendinţa acestei Soţietăţi astfelii: „Reu- 
niunea, pe care o înaugurăm astădi, este cea mai vie, cea mai fericitoare 
şi binecnvîntată mărturie, că am simțit adînc astă trebuință, că ne-am 
pătruns de necesitatea de a ne deșteptă din amorţirea în care am zăcut 
un timp prea îndelungat, şi a începe o viiaţă noaiiă, mai că aș dice o 
viiață vie, adecă nu lîngedă, vegetătoare, pasivă şi deșartă ca pîn' acum, 
ci deşteaptă, cugetătoare, încordată spre un scop măreț 
și serios, activă; cu un cuvînt: o viiață morală şi de cultură, ji
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„Iată carele este, în general, scopul acestei Reuniuni, , . scop nobil 
și binecuvântat, seop de cultură, de propășire înţelesuală, scop 
de pace și de înfrățire, „i ă a 

„În special și precisat, după cum e lămurit mai deaprpape în statute, 
scopul Reuniunii este: dea dă înțeleginţii naţionale din patrie posibilitatea 
de a cunoaşte produsele literaturii romîne din toate ramurile, de a lege 
şi a studiă foile și cărţile acesteia, de a ff, prin urmare, un 'mijloe de 
întălnire pentru toţi compatrioţii doritori de a urmări propăşîrea cultuziă. 
naţionale, toate mişcările și manifestările geniului romîn, de ași 
lămuri, prin conversaţiune şi desbatere; ideile, de a se consultă frăţește 
despre toate obiectele cari se ţîn de ramul artelor, știinţilor şi al literăturit.« 

Spre a căștigă pentru Reuniune cît mai mulți membri și spre a înrturi 
apoi priuti'înşii la. vulgarisarea,, scopurilor. ei, ne-am înţeles ca totdeauna, în dirigenţa soţietăţii să se atragă din toate stările soţiale bărbaţi cu 
vadă, cu înteres pentru cultură și, cît cu putinţă, cu cunoștinţi istorice și literare. În primul comitet dirigent s'a ales ca membri ordinari: Mihaiă 
Zota, ca preşedinte, Alesandru Hurmuzachi ea vicepreşedinte, Ion Calinciuc, 
Aron Pumnul, Alesandru Costin şi Leon Ciupereoviciă, și ca, membri 
substituţă: Orest Reni, Ion Sbiera, Leon Popescul şi br, Niculată Vasilco. 

Limba oficială a acestei Soţietăţi. 
Întrunindu-se membrii ordinari și substituţi spre constituirea lor în dirigenţă a noului înstitut cultural, prima lor ocupare a fost, în care limbă să se țînă curăspundinţa cu organele administrative ale statului, Pretutindenea, -se oficiă pe atunci, de mai bine de un semisecol, numai nemţește. Limba nemțască aveă aşadară în favoarea sa datina: învechită, usul tacit și îndelungat, Erâ deci lucra prea firesc ca cei crescuţi şi în- cărunțiţi într'această datină, să nu sîmțască necesitatea schimbării ei, ci să'și manifestede aplecarea dea o continuă mai departe, Așă şi făcură. Însă cînd li se puse în vedere că noaăa Soţietate este un înstitut naţional curat romînese; că naționalismul unui popor, ca și al unui înstitut cultural, se manifestă sîngur numai prin graiul proprii matern; că Reuniunea, de leptură "și-ar renegă, chiar din capul locului, îndividualitatea şi caracterul săi, dacă ar admite în carăspundinţa sa mai alte graiuri decât numai pre cel romînese; că graiul unui popor constitue pentru membrii acestuia un drept natural : şi nepreseriptibil, de carele nime nui îndreptățit săi des- poaie, și că, prin urmare, graiul nemţese, oricât de îndelungată, pracsă ar av în favoarea sa, prin aceasta sîngură încă tot nu și-a căștigat dreptul de a se substitui graiului altor popoare, saă înstitute naţionale, fără de 

consîmțămîntul espres al acestora; cînd, dic, se aduseră toate acestea în- năinte, nime dintre membrii dirigenţii n'a mai susținut contrariul, ci cu, toții ai admis graiul romînesc ca sîngurul grai oficial al Reuniunii şi ca deplinîndreptăţit chiar după noatia Constituţiune Împerială din 26, Faur 1861.
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Cînd se aduse la îndeplinire eonclusul acesta, guvernul local nu făct nicio 
obiectare, precum nică nu aveă dreptul să facă, ci se mărgini numai a cere din 
cînd în cînd, la acte de o valoare normativă, câte o trăducere autentică în 
limba nemțască, ceea ce i se şi dă, ca act de complăcere. Numai oficiul 
poştal îşi permise, dintru început, a refusă cură&spundinți romîneşti, dar 
mai pe urmă, vădînd pre dirigenţa Reuniunii persistînd cu energie şi cu 
consecință în folosirea dreptului săii natural și constituțional, nu avi: încontră 
şi se acomodâ și el. 

| Activitatea Soţietăţii în primul decenii. 
„Îndată după constituirea sa sub vicepreşedinţiea energicului și în- 
suflețitoriului A, Hurmuzachi, comitetul a publicat o „Înştiinţare despre 
deschiderea Reuniunii Romîne de leptură în Cernăuţ, Cernăuţ 1862*, îm- 
părțîndu-o în toată ţara prin bărbaţi de încredere, şi apoi își propuse ca, 
să urmărească, cu deosebită atenţiune, toate mișcările din viiaţa publică a 
bucovinenilor, și să tindă din răsputeri a contrariiă pre cele nepriincioase 
desvoltării Romînilor bucovineni, şi să secundede cu energie pre cele 
favorabile. Spre acest scop, membrii comitetului căutară să'și deie bine 
sama de situaţiunea presentă, şi apoi, cu puteri unite, să continue mai 
departe mișcările culturale şi literare de mai înnăinte în niște proporţiuni, 
cât cu putinţă, mai mată și după oareșcare plan, ca ele între sine să formede 
un întreg și să se sprijînească unele pre altele. 

Pe lîngă Alesandru Hurmuzachi, eră secretariul Reuniunii acela, 
carele năzuiă din răsputeri ca să atragă în curentul naţionalist bărbaţi 
din toate clasele soțiale și să'i facă, să lucrede împreună, în conţelegere 
și unire, spre binele tuturora; de aceea și diceaii cu toţii că „secretariul 
este sufletul Soţietăţii.« 

Multe succese culturale şi literare ar fi putut înregistrâ această, 
Reuniune, apoi Soţietate pentru cultură şi literatură, dacă toți secretarii 
că, din toate timpurile, ar fi fost în plăcuta posițiune de a'și închină 
Soţietăţii toată activitatea, şi de a veghiă asupra întereselor ei cu aceeaş 
devotare și după acelaș plan! 

Neplăcînd multora numele de „Reuniune romînă pentru leptură:, precum 
și cîteva disposițiuni din statute, Comitetul ei noă ales drese toate scăderile 
formale după placul tuturora, şi Adunarea generală din Maii 1863 votâ, 
transformarea Reuniunii Romîne de leptură în „Soţietate pentru literatura 
și cultura romînă în Bucovina“, nume cu presîntare mai plăcută, dară și 
cu mai mare oblegămînt întelectual şi moral! Abiă după un an de dile, 
în urma preaînnaltei resoluțiuni împărăteștă din 6. Maiă 1864, și după 
stilisarea din noă a unor disposiţiuni statutare, căpătară statutele modificate 
clausala întăririi lor prin emisul ministerial din 20. August 1864 şi al 
guvernului local din 29. August 1864 N. 3158. Sub această noată numire 
esistă Soţietatea pînă astădi. (1898.)
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Sub noaăa sa numire începi Soţietatea să funeţionede din Ianuaniti 
1865 încoace. 

În privinţa motivelor de transformare a „Reuniunii Romîne de lep- 
tură“ în „Soţietate pentru literătura şi cultura romînă în Bucovina“ este 
foarte remareabil discursul cu care ilustrul ei vicepreşedinte, meritosul 
Giorgiăi Hurmuzachi, a deschis Adunarea generală din 11/23 Ianuariii 1865, 
EI dice: „Dupăcum este ştiut, Adunarea generală din urmă aii fost decis, 
după propunerea comitetului Reuniunii romîne de lectură, fiind cercul 
activităţii acesteia prea restrîns şi mărginit, a se transformă 
Reuniunea de lectură în Soţietate pentru literătura şi cultura romînă în 
Bucovina, avînd aceasta de scop lăţîrea culturii naţionale, întărirea, spri- 
jînirea și desvoltarea ei în toate ramurile știinţiale prin studii, prin ela- 
boravea şi edarea de opuri şi de trătatuii știinţiale, prin premii şi sti- 
pendii pentru diferitele specialități de ştiinţă, artă şi alte asemene; — 
precum și de a fi un mijloc de înlesnirea studiilor şi un centru de adu- 
nare pentru acei bărbaţi, carii vreii să urmărească, neîntrerupt, desvoltarea 
literăturii romîne, 

„Statutele Soţietăţii acesteia, desbătute decătră onorata Adunarea Şi 
supuse înnaltului guvern spre prea înnalta aprobare, în fine saă încuvi- 
ințat şi s'aii sancţionat decătră Maiestate. . . . . 

„Lată, deci, Domnilor și fraților, Bucovina acum îndăstrată cu un 
așădămînt care, năinte de trei ani, ai avut un început atît de mic. sub 
numele de sîmplă Reuniune de lectură. Dar”, pentrucă ideea înființării 
Reuniunii ai pornit din obștește sîmţita și neîncunjurata trebuinţă şi din 
inimă frămîntate de durere despre amorţirea spiretelor conaţionalilor noştri 
și despre negligearea dulcii noastre limbi romîne: pentru aceea ideea 
aceasta, ivindu-se, a deșteptat deodată, ca prin farmec supranatural, ini- 
mile tuturor Romînilor din Bucovina, dînd concursul săt Reuniunii 
de lectură. 

„Încă nu s'aă împlinit trei ani, şi D-voastră aţi sîmţit acum porni- 
rea progresului limbistic în Bucovina, puterea magică a deșteptării sîm- 
țului național prin cultivarea și îmbrăţișarea scumpei limbi naţionale; 
ați cedat judecății înțelepciunii, glasului duios al naturii şi necesităţii 
practice, și aţi desvoltat ideea de mai năinte, înnălțind întruparea ei la 
a doiia treaptă de perfecţiune, străformînd adecă Reuniunea de lectură 
în Soţietate pentru literătura şi cultura romînă în Bucovina. 

„Diiia de astădi, care este menită, prin decisiunile dvoastre, a organisă 
și a dă curs liber lucrărilor Soţietăţii acesteia, va rămînă pentru ţara 
noastră pururea neuitată, va, face epocă în istoriea desvoltării limbii, literă- 
turii şi culturii romîne în Bucovina, în istoriea sîmţului nostru național!“ 1) 

Acest citat, ca și cel de mai înnăinte, este un testimoniti elocent 
despre vederile largi şi limpedi și pentru sîmțămintele generoase și nobile 

1) Foaiea, Şoţietăţii p. lit. şi cult, rom. în B. anul 1. 1865, pg. 6-8.



176 

ale fiaţilor Alesandru şi Giorgiă Harmuzachi, carii, conştiuţi find de 
valoarea. lor, nu se sîmţiaii umiliți îmbrățîșînd şi lăudînd în public o idee, 
care nu purcese dela ei, da care eră bucăţică ruptă din sufletul lor 
superior! O! de s'ar află mulţi, şi în toate timpurile, bărbaţi de aceștia, 
căci vederile înguste, și întunecate de porniri și pasiuni josnice, micşareadă 
numai și nimivese pre cei ce le at! 

Cu deosăbire spornică şi rodnică a fost activitatea acestei Soţietăţi 

mai ales în primul decenii al esistinţii sale. Nu erâ pe atunci nicio 
ceștiune de înteres naţionăl, carea să nu se fi adus în discusiune la con- 

venirile dilnice ale membrilor ei şi să nu se fi desbătut de dînşii din 
toate punturile de privire. În localul acestei Soţietăţi şi decătră membrii 

ei se puneati toate la cale și se aduceati la îndeplinire. Numai rar cînd, 
şi numai atunci cînd natura cestiunilor cereâ împerios altă procedură, se 
alegeaii localuri private pentru întruniri și discusiuni ! 

Iată aice schiţate, în cîteva cuvinte, şi direcţiunile în cari s'a mișcat 
activitatea Soţietăţii, în decursul răstîmpului acestuia, ! 

Una din primele ei griji a fost întocmirea unui cabinet de lectură, 
în care să fie la disposițiunea membrilor Soţietăţii precum diverse foi 
periodice, aşă și o bibliotecă romînească, cu facilitatea de a împrumută 
și pe a casă cărţi din ea. 

Spre a, creă pentru Soţietate aderenţi credincioși și campioni abilă şi 
harnică pentru luptele ei culturale, decise Comitetul în anul 1864, ca din 

anul 1865 înnăinte să se deie unor tineri talentaţi, sîrguincioși și nedis- 
punători de mijloace ajungătoare de pe la şcoala reală din Cernăuţ şi de 
pe la gimnasiul gr. or. din Suceava, niște stipendii şi ajutoare bănești 
pentru înlesnirea, studiilor lor. În Adunarea generală din Januariă 1866 
se decise creareu a doaiă stipendii de cîte doaiă sute de florini pentru 
tineri cară ar voi să studiede juridica la universitatea din Vieana. 

Spre a îndemnă și determină pre tinerii talentați şi cu studii mai 
superioare la activitate literară, tot Adunarea generală din lanuariă 1866 
mai votâ doatiă sute de florini „pentru premiarea celor mai însămnate 
Incrări literare“ ce se vor trimete Comitetului spre censurare. Una din 
multele lucrări literare, presîntate la concurs, a fost și .o „Espunere pe 
scurt a legilor și disciplinelor teoretice din armoniea musicală“, compusă 
de Isidor Vorobchievie it, preut și profesor de musica corală pentru tinerii 
drepteredincioși răsăriteni dela gimnasiul superior din Cernăuţ și pentru 
învăţăceii dela școala, cantorală și. dela înstitutul de studii teologice de 
acoleă, Această Espunere a fost censurată, în privinţa meritorie, în mod 
favorabil decătră Conservatorul de musică şi de declamaţiune din 
Bucureşti; în privința formală însă a fost găsită de mine, al doile cen- 
surătorăă, că ar fi avînd mai multe scăderi relative la modul trătării 
materiei și la corectitatea limbii. Autoriul ei cu plăcere s'a învoit la o 
prelucrare a acestei Espuneri -cu eoneuisul miei neîncetat așă, încît el,
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la îndegetările mele, întregii „lipsurile esistente și adăogeâ alte materii 
noaiie, neapărat trebuincioase pentru deplinirea opului, seriindu-le nemţește, 
iar” eti dîndu-le pe romînește. În chipnl acesta, dintr'un manuscript 
de abiă dece coale, a ieşit o carte care-abiă sa putut tipări pe șepte- 
sprădece coale sub titlul de „Manual de armoniea- musicală, de. Is. Vorob- 
ehievicăă, Cernăuţ 1869.« - RI SERE 

Premiile literare aii fost provocat, în primii “ani; presîntarea mai multor 
scrieri, şi ar fi continuat a: provocă și mai departe, dacă, comitetul 
Soţietăţii ar fi fost în plăcuta posițiune de a le censură 'la timp, de a le 
premiă și tipări, Neîntîmplîndu-se aceasta, însă, mulți autori 'se des- 
curăjară și nu mai trimeseră scrieri, ar alţii îşi cerură îndărăpt serierile 
presîntate! | E E P 

Spre a face pre Romînii bucovineni cunoscuţi mai deaproape cu 
istoriea, neamului lor, Adunarea generală din Januari 1867, la propunerea, 
lui A. Hurmuzachi, însăreinâ. pre comitetul Soţietăţii, „ca să cugete asupra 
modalităților înființării unei catedre pentru istoriea naţională aice în 
țară“. La Adunarea: generală din 5/17 Faur 1868 veni comitetul Soţietăţii, 
prin mine, r&portoriul săi, en mai multe propuneri relative la înfiinţarea, 
acestei catedre, cară toate se primiră cu unanimitate. 1) Dintwacest -răport 
voiă citâ aice .un sîngur pasagiă relativ la studial. istoriei naţienale în 
şcolile publice de pe timpul acela. Îatăl: „Prin conclusul din anul trecut 
(1861), Adunarea noastră generală a recunoscut doată mominte: unul, 
cumpenitatea cea mare şi ' necesitatea studiului istoriei naţionale ca 
unicul mijloc de a ne cunoaşte pre noi înşi-ni, de a veni la, conștiința 
îndividaalităţii noastre naţionale, de a o respectă, de a o cultivă, de ai 
căștigă, pretutindinea valoarea cuvenită, şi .de a o apără contra atacurilor 
altor îndividualități de feliul acesta; iar eplalalt momînt este lipsa, 
totală a studiului istoriei naţionale în învățămîntul nostru publie de 
pînă acum. Noi cunoaștem foarte bine istoriea, tuturor popoarelor străine, 
vechi şi noată, numai pre a noastră sai nu o ştim deloc, sati avem 
numai puţine cunoştinţă vage și rapsodiee. Această lacună prea sîmţâtă» 
Adunarea generală trecută a dorit ca șă se suplinească, după putinţă, măcar 
cît de cât.“ „ a i 

Cu toată necesitatea împerivasă a acestui studii, proiectata catedră, 
nu Sa putut înființă, fiindcă esecutarea conelusului Adunării generale a 
fost sistată de guvernul local printr'un ordin espres, 2) Înlocul ei însă, 
s'a înaugurat în iarna anului 1870 spre 1871 prelegeri publice în loca- 
lităţile Soţietăţii. Începutul “l-am fărnt ei întra 20 Decemvre 1810/ 
1 lanuarii 1871 cu o prelegere „Despre teritoriul de astădi ce'l loeniese 
Romînii, parte sînguri, parte în majoritate sai în minoritate cu alte 
săminţii,“ Această prelegere, cu cîteva eliminără, s'a publicat în anul 1877 

: . 
.L- 

1) Foaiea Soţietăţii, IV. pro. 1868, pg. 54 şi 57—60, — 2) Foaiea 'Soțiețăţii IV. pro 1868, pg. 185. E e Pa
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în Călindarăul 6dat de Soţietate pe acest an şi redactat de M. Calinescu, 
pg. 971—110. După mine ai urmat apoi Samuil Morariă Andrieviciti, 

vorbind „Despre istoriea fondului religionariii gr. or. în Bucovina“ 1); apoi 
Ion Drogli vorbind „Despre chipul cum poate învățătoriul deşteptă şi înnăintă 

dragostea cătră naţiune“; și M. Calinescu vorbind „Despre încreştinarea Ro- 
mînilor“ 3). Tot acuma, ca penultimul, am mai ţînut eă încă o a doaiia 

prelegere, despre „Originea Romînilor“, pre care am publicat'o separat 

mai tărditi, în anul 1878. În genere, e îmi propuseseiă ca în prelegerile 
mele să percurg întreaga istorie a Romînilor. 

Fiind pe timpul acesta în Cernăuţ și domnişoara Constanţa Dunca, 

s'a înduplicat ca să ţînă și ea doaiiă prelegeri publice, una „Despre 
femeiea de rasă lătină“ (0/17 April 1811), și a doaita „Despre femeiea în 
familie“ (6/18 April). 

Din nefericire însă nici aceste prelegeri nu s'aii putut continuă 
regulat din causa multor zizanii. Bieţii Romîni, sînt tare susceptibili pentru 

zizanii, vină ele orideunde ar veni! 
Întwaceastă Soţietate, ieșită din căldura inimii şi din chipsuiala minţii 

mele, am rămas necontenit membru devotat, dintru început numai ordinariiă, 
apoi şi fundătoriă, şi am funcţionat în ea şi ca membru în Comitet şi ca 

secretară din 1. Maiă 1862 pînă în 1. Juliă 1864, cînd am demisionat cu 
motivare, dară în Adunarea generală din lanuariă 1865 am fost din not 

ales şi reales pînă în 1872, cînd iarăș am demisionat cu motivare, dar” 

nică Adunarea generală, nici comitetul Soţietăţi nu 'mi-ati primit demisiunea, 
deşi ei am persistat; la ea, rămînînd însă administrătoriă al Fundăciunii 
Pumnulene. Adunarea generală din 1874 m'a reales din noi şi am func- 
ţionat în comitet pînă în anul 1882, cînd iarăşam demisionat cu motivare. 

În Adunarea generală din 1885 am fost iarăș ales, dară curînd am de- 

misionat din noi. În Ianuariti 1895 am fost din not ales în Comitet şi 
am rămas în el pînă la Adunarea generală ordinară din 16/28 Mart 1896 
cînd, pe temeiul unui conclus, considerat de mine ca manifestare de neîn- 
credere în bunele întenţiuni ale comitetului, deasemenea am demisionat cu 
espunerea, motivelor. În genere, motivele mele de demisionare aă fost tot- 
deauna combaterea unor propuneri de mare însămnătate, rădicate la conelus 

decătră majoritate, conelusuri pre cari eii nu le credeam priincioase, saii 

nu destul de priincăoase pentru scopurile și înteresele Soţietăţii, şi nu 

voiam, prin vămînerea mea în Comitet, să mă solidarised cu ele nici în 
bine, nici în ră, și să fiti totuna notă discordantă printre membrii dirigenţi, 

Am credut neîncetat în sînceritatea și în bunele întenţiuni ale conmem- 

brilor, şi de aceea i-am lăsat să lucre mai departe fără de cooperarea 
mea, dicîndu'mi totdeauna, că binele -se poate realisă şi pe mai alte căi 

și cu mai alte mijloace decît acelea ce le aproabă altul! 

1) Călindariă pe anul 1874, edat de Soţietatea p. c. şi lit. r. în B. pg. 69—85; — 
2) Călindariă pe anul 1875, edat de Soţietate, pg. 59—177.
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$ 84. Căsătoriea frăţini-miei Şi preuţirea sa în Zăhăreşti. 
Frate-mieii Niculaiă a pierdut un an în decursul studiilor sale teologice, acela pre care “l-a petrecut ca, învățătorii la boieriul Petru Petrino. în Basarabiea (pg. 121); de aceea 'Și-a terminat studiile teologice în anul 1862, cu un an mai tărditi, decît ei pre ale mele juridice. Înloc să se căsă- torească îndată, după cum făceat mulţi alți teologi, a preferit să mai petreacă un an de dile la moștoara părinţească din Horodnicul de jos. În decursul anului acestuia a făcut cunoștință cu amabila Ileană, fiica pro- topopului Niculaiă Drăcinsehi din Rădăuţ. Cunoștinţa aceasta a fost de bun augur pentru el, căci după un an de dile, într'a 14/26 Juli 1863, s'a căsătorit cu ea în urările cele mai bune și mai călduroase ale consîn= 

genilor și nuntaşilor. 
Neapărat că, pe lîngă unele surori cu soții lor, am fost și ei la nuntă. Bucuriea și mulțămirea mea ar fi fost fără margini și deplină, 

dacă n'ar fi vrut soartea să represînt eă la ea pre iubiții noștri părinți 
r&păosaţi! Din această causă, nu vdată s'ati atins, în urările îndătinate, coarde cari duios şi jalnie ati vibrat în sufletul miei. Chieful: şi veseliea, 
ai fost astîmpărate cu lacrimile duioasei amintiri ! 

Un dar primitam la nunta aceasta dela părinţii miresei ca sămn de încuserire, Eră un frumos portofoliă, 'Mi "l-ai presîntat cu o urare plină 
de avînt, cu urarea de a ajunge ministru! Această urare, oricât de cordială Şi şăgalnică eră, ea a străbătut oa o săgcată prin inima mea, fiindcă 
îmi aduceă foarte vioiă aminte de nimicirea presîmțită a carierii mele primi- 
tive, și de o abatere dela niște propusuri adeseori repețite! Am înghiţit noduri, 
dar am răspuns şi ei cu alte urări binesîmţite, tot de asemenea natură! 

Tinerii părechi "i se ședeâ bine. Înfăţişarea, ei luminotipiată o re- produe aice spre amintire. (pg. 181). 
Întra 6/18 August 1863 a fost sînţit feate-miei în diacon, iar 

întra 11/23 August în preut, și trimes îndată ca administrătoriă parohial 
în satul Zăhăreşti cu atenenţele Litenii și Buneștii din protopopiatul 
Sucevii, unde a și încăput preut după un an şi jumătate. Această parohie 
a păstorit'o pînă în anul 1868. Aice îl cereetam mai adeseori; sărbătorile 
Înviterii şi feriile mari de vară de multe ori le-am petrecut împreună. Cu 
plăcere îmi aduc aminte, cu cât zel şi cu cîtă însuflețire cauts frate-mieă 
să luminede pre poporeni la toate prilejurile binevenite precum asupra 
dătorinţilor lor religioase şi morale, asă și asupra condiţiunilor unui trată 
bun și cu ticnă aice pe pămînt. Pe timpurile acelea, referințile cam triste 
de odinioară dintre foștii clăcași şi stăpînul moşiei nu erat încă deplin 
schimbate, sterse și uitate; tot mai reînviăati din când în dînd, deși acuma 
sub alte titluri şi foarme,. Nu odată admiram, cum frate-mieă, prin prudinţa 
sa păstorală, căută să împace și să armonisede înteresele micului agricul- 
tori cu ale marelui proprietariă, şi'l felicitam din inimă vădîndu”l trăind 
în cea mai bună înţelegere cu îmbele părți!
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$ 85. O batere din parte'mi la uşa unei inimi. 
După căsătoriea frăţîni-mieti, îmi vent și mie dorul: de însurăciune ; 

căsătoriea eră doară în planurile mele! Copila, asupra căriia îmi atrăsese 
luarea aminte amicul Parteniti Popescul încă în decursul studiilor mele 
universitare, mă preocupă adeseori în meditările mele. Mă întălntam din 
cînd în cînd cn ea chiar în Cernăuţ pe la unele din neamurile ei. Eram 
cât se ponte de sfios şi de stîngaciii în conversări şi petreceri cu doamnele 
şi cu domnișoarele. Acestora li plăceă o convorbire uşoară și glumeață 
despre lucrurile de rînd, despre petreceri şi avînturi; mie însă îmi con- 
veniaii mai mult discusinni serioase şi filosofice asupra împrejurărilor în 
cai trăiam şi asupra mijloacelor mai nimerite pentru prifacerea lor după 
gustul şi înteresele noastre naţionale. Cu toată diferinţa aceasta între 
gusturile de a ne amuză, cercam şi ei de a mă petrece cu această copilă 
frumușică și isteaţă, cn atîta mai vârtos, fiindcă îmi păreă că atît părinţii 
cât și neamurile ei nu se bitaă cu ochi răi la întălnirile şi convorbirile noastre. 

La una. din petreceri, îmi luai inima în dinți, şi cât se -poate de pe 
de departe începuiă să. vorbesc cu ea despre pornirile oamenilor şi despre 
sîmțămintele lor; luai .vorba despre sîmțămintele de cunoştinţă învechită, 
de prietinie şi mai pe urmă și despre cele de amor şi despre tăriea și 
puterea lor; găsiam că copila se orientă cu facilitate întru toate, şi că'și 
dă bine sama despre cele ce răspundeâ,. Cînd atinseseiă cu vorba şi sîm- 
țămintele de amor în genere şi de amor conjugal în special, înţelese biata 
copilă cam încotr6 ţântese, poate că și dete cuvintelor mele un înțeles mai 
serios şi mai decisiv, decît acela în care le rostiselti ei, căci se roşi cevă 
mai tare decum erâ, și apoi îmi răspunse într'an ton suprindătoriă şi cu 
o firmitate la care nu mă prea aşteptam, ca noi să nu căutăm a cultivă 
între olaltă decît sîmțăminte de prietenie; să, fim totdeauna buni prieteni ! 

Pentru mine, pururea atentul şi meditativul asupra oricărui feliă de 
convorbire, aă fost de ajuns această observare şi dorință a copilei; am 
priceput gingăşiea ce zăceă în ele; 'mi-am dis îndată: „Băiate! te-ai prea 
grăbit; ai mers prea departe; te-ai prea vădit cu întenţiunile tale! 
Deși eşti cu studii universitare absolvite, dar n'ai încă toate esaminele 
recerute, n'ai titluri academice, n'ai posițiune soţială nici înnaltă, nici bine 
asigurată ; cum dară de cutedi a bate, orăcât de pe încunjur ar fi, la, inima 
unei copile cu stare materială sigură şi cu aspirațiuni la un traii soțial 
ral superior? Nu. vedi că te dai de gol și te faci ridicol? Arată mai 
întâi că, însămnedi ceva, că ai posițiune sigură, și că scara norocului îți stă neoprită la disposiţiune, şi apoi cugetă la căsnicie şi familie proprie !* 

După această reflecsiune momentană şi tainică, am rămas umilit în 
ochii miei proprii; de âceea m'am Și ferit în viitorii să mai ating undeva 
cvarde gingaşe, pînă nu volă fi sigur de răsunetul lor armonios și de acordul dorit. Nu ascund că,:la rândal mieă, și eii am declinat cu delicăteață 
şi cuviință multe atrageni spre persoane, cară nw'mi eraă pe place deplin!
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$ 86. Doaii5 clase de limba rominească pentru Neromiîni. 

În anul şcolar 1863/1864 am fost necesitat să pedepsesc pre băiatul 
directorului pentru neluareaminte şi pentru neascultare, punîndu'l în 
genunchi. Acesta s'a plins tătîni-săti pentru pedeapsă, pretestînd că el de 
aceea nu ia sama în decursul învățămîntului, fiindcă, eă propun româneşte, 
şi el nu pricepe. În urma acestei tînguiri, directorul m'a tras la, răspundere. 

"Mi-am dat însă înnăintea, lui aşă de bine sama, încît el, ca pedagog 
bun ce erâ, îmi aprobâ metoda ca mai practică pentru a deprinde pre 
neromini cu vorbirea graiului romînese (pg. 168. $ 79.) Ba încă mă întrebă, oride 
n'ar fi bine ca, să se înfiinţede pentru neromîni doaită clase începătoare cu cîte 
doaiiă oare pe săptămînă, în cară să se înscrie şeoleră din toate opt clasele 
gimnasiului şi apoi, prin doi ani, să se deprindă întrun mod detot practic 
a vorbi romînește așă, ca după aceasta să fie în stare a participă, cu bun 
succes, la învățămîntul limbii româneşti dimpreună cu ceialalţă conșeoleră în oarele lor ordinare, și oride nu m'aș însărcină ei cu predarea acestui 
învățămînt pentru neromîni pentru o remuneraţiune separată de 157 fl. 
50 cr. pe an, căci el ar fi aplecat să facă o propunere la ministeriă în 
privința, aceasta, şi că nu se îndoiește că va şi fi încuviințată, Și întru 
adevăr, acest curs separat s'a activat cu Septemvre 1864. 

L-am dechierat că sînt de acord cu propunerea sa și că consîmt ca 
să predat eti învățămîntul înti”acest curs separat pentru neromîni, pe timpul cît volă suplini pre A. Pamnul. Eă nu'mt pierduseiă încă sperînţa în însănătoșarea lui A. Pumnul, nici numi părăsisejă deplin întenţiunea 
de a mă re'ntoarce la cariera, juridică, Directorul însă cunoștes mai cu 
deamăruntul starea sănătăţii lui Pumnul; îmi spuse că nu crede în vreo 
însănătoșare, şi prinse apoi a mă îndemnă din noă casă rămîn la profesură, 
și să mă califie pentru ea, făcînd un esamin din limba lătină şi greacă, 
lucru despre care dice, că 'mi-ar fi foarte ușor, deoarece eii, cu predilec- 
țiune şi cu censuri eminente, am studiat aceste limbi prin tot gimnasiul; 
ba încă îmi promites că, prin cunoștinţile sale cu profesorii universitară 
din Vieana, îmi va facilită, depunerea esaminului şi că, dacă voit primi 
ca să propun, pe lîngă limba romînească în clasele mai superioare, încă și limba lătinească în unele clase, m'a recomîndă îndată spre denumire ca profesor 
ordinariă și definitiv, precum sînt ceialalți, şi că nu voiă fi numai profesor 
secundar (Nebenlehrer), precum rămăsese A. Pamnul după reorganisarea 
studiilor gimnasiale cu începutul anului şcolar 1849/1850. 

De şi sfatul directorului 'mi-a părut bun și priincios, fiindcă îmi asigurs 
o posiţiune soţială sigură și stătornică, totuș nu "l-am putut acceptă 
deîndată, și de aceea “i-am spus că'mi volă mai trage pe samă și apoi îi 
voii împărtăși decisiunea mea, definitivă, 

$ 87. Un blăstăm înfricoşătorii şi o decisiune. 
Am comunicat mai întîiă lui A. Pumnul sfatul directorului, şi apoi 

lui Alecsandru Hurmuzachi. Pamnul a vădut întwacest sfat o tendință



is 
bine măscată, de a nimici catedra de limba şi literătura romînească dela gimnasiă și de a o degrădă la un obiept secundar de învăţămînt, precum eră pe atunci limba rusască, așă încît acela care s'ar califică ca profesor numai din limba, şi literătura romînească să nu poată deveni nicicând profesor primar s. ordinar; a, apelat apoi la sîmţul mieă de Roma bun ; ma conjurat ca să nu mă fac unealtă, la realisarea unor tendinţi rătivoitoare neamuiui romînese din ţară; a făcut să înţeleg, că cine aresub conducerea sa, “prin. opt: ani, pre niște tineri fragedi, mult poate înrîuri asupra for- mării caracterului lor şi asupra însufleţirii lor pentru nişte idealuri cul- turale mai. înnalte, precum patriotice și naţionale, așa și umanitare. 

Găsînd eii întemeiate vederile respectatuiui miei fost profesor, nu i-am contradis, dat” am adaus că, nebăgînd în samă sfatul binevoitori al direetoriului, nicăcînd maş pută să devin profesor ordinar și, ca sămi asigared traiul în viitoriă, aş trebui să mă las de profesură, şi să mă ţân de jurisprudenţă, 
Audînd Pumnul aceasta, "mi-a replicat întrun ton serios şi solemn : „Ce? “Lun să nu fii în stare să Te sactifici pentra o vausă naţională, Ta în care am et toată încrederea și toată sperînța? Ar fi trist pentru Tine, și am trebui să nu ni mai batem capul cn susținerea romănismului în Bucovina“ | 
Ei am rămas încremenit şi nu mai ştiam ce să răspund; el însă, păstrîndu'și pusătura solemnă, a rădicat mînile și a rostit: un blăstăm cumplit asupra aceluia, care'și va dâ consîmțămîntul săii la pierderea şi nimicirea, unui odor național, precum. este catedra de limba şi literătura, romînească, unica pe atuncia în toată Bucovina. 
Cu vorhele de mai înnăinte şi cu blăstămul acesta, A. Pumnul a atins în sufletul miei coarda cea mai sîmțttoare și mai vibrantă, şi . m'a, cutre- murat pînă întiatîta, încât de aci înnăinte, de și cu durere de inimă, am vămas decis ca să mă sacrifie și să mă las în ştirea lui: Dumnedei ! Alecu Hurmuzachi însă, cu carele încă mă consultaseiii, se încercă să mă îmbărbătede și să'mi facă ilusiuni că, prin stăruinţi din partea Romînilor pe la locurile competente, se va isbuti, ca, și profesorul de limba şi literătura romîneaseă să fie tot așă salariat ca şi ceiaialți profesori ordinari, fără, ca să fie necesitat să se supună încă şi la alte esamine. M'am încredut, dar! nu s'a făcut niciun pas în privinţa aceasta, şi chiar de star fi făcut, tot n'ar fi folosit, căci ar fi trebuit să se facă o abatere dela; legislatura școlară de pe atunci! 

$ 88. Dispute de întroducere în viiaţa publică. 
Nu mult timp dupăce am ocupat și eii o posiţiune foarte modestă în viiața publică, am dat preste o mulţime de greutăți și piedici în făptuirea ideilor şi sîmțămintelor mele, adunate unele de prin diverse cărți filosofice, iar” altele de prin cărți religioase și moraliste; găsiam că oamenii nu se
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4 prea ţîn nici de unele, nică de altele precum în viiaţa privată, asă și în 
cea publică.  Pretutindinea şi maj la toţi oamenii, chiar și la -aceia pre 
cazi îi țîneam de model șiă știam însufleţiți de acelea idealuri şi aspiraţiuni, 
ca și mine, îmi păreă că nu este aceea ce s'ar căd6 și ar trebui să fie. 
Îndemnul lor spre fapte îmi păreâ că nu er altul, decît numai înteresul 
personal, dobîndirea unor benifieii întenționate. Oamenii din lumea, de din 
afară nu 'mi se potriviai nicidecum cu aceia din mintea mea, și din în- 
chipuinţile mele! M& sîmţiam dară ea străin printre ei; mă căoeniam imai 
adeseori în idei cu dînşii; mă apucam cu €i la harță în vorbe şi căutam 
să moduled pre toți după socotințile şi închipuinţile mele; urmaă deci 
dispute mai totdeauna foarte animate, Mai cu plăcere disputam cu fostul 
miei profesor, A, Pumnul, şi cu nobilii fraţi Alecu şi Giorgii Hurmuzachi. 

Precînd ei apăram cu ținăcitate, între altele, proverbul lătinese: 
quisque homo probus habeatur, donec probatur contrarium = ţîne pre fiecare 
om de bun pînăce nu te convingi de contrariul, Aron Pumnul îmi aduceă 
înnăinte sentinţa biblică: „Nu te încrede în boieri, că, ei sînt fiii oamenilor“, 
dînd cuvîntului boieriti înţelesul de om deştept, luminat şi dirigent, cu 
mare înrîurire printre alţi oameni. Socotinţa, sa, 'și-o întemeiă cu felurite 
esîmple din esperiinţa, proprie, și apoi căută să'mi demustre că nime nu 
face nimică fără de vreun scop şi înteres propriă, şi cînd înteresele proprie 
particulare se încrucișadă și se ciocnesc cu -ale altora, fie acestea chiar 
generale, mai toţi oamenii prefer pre cele proprie şi sacrifică pre 'celealalte 
nu numai cînd sînt particulare ale altora, ci şi atunci cînd sînt de o 
ordine mai superioară și generală. Cînd nu -cădeam de acord şi'l tot com- 
băteam cu aprijune, nu odată îmi replică: „Lasă, dragul miei, că va veni 
timpul cînd mai altfelii vei vede şi vei judecă lucrurile, şi atuncia abiâ 
îmi vei dă dreptate! Acuma nu ai Ja. judecarea : dumitale toate acele 
premise pre cari le am et; mai trăieşte şi”ţi mai culegs esperiinţi și din viiaţa 
oamenilor, nu numai din cărţile lor, și atuncăa să vorbim, dacă vom mai trăi !« 

Precînd cu A. Pumnul atingeam în disputele noastre şi lucrurile cele 
mai gingașe și mai întime, cu braviă frați Hurmuzachi nu discutam decît 
despre lucruri culturale, politice și naţionale. Și cu dînșiinu mă înțeiegeam 
totdeauna, mai ales atuncia nu, cînd erâ vorba, despre oportunitatea - vre- 
unei făptuiri, și despre timpul și modul esecutării ei. Eă doriam şi pre- 
tindeam ca întru toate să purcedem mai repede, mai cu. energie, chiar fără 
multă cruțare uneori; ei însă îmi opuneaă: că cu graba se strîcă treaba; că toate făptuirile întenţionate trebuese pregătite de mai înnăinte şi în- tocmite după un plan oarecare; că trebue de așteptat şi de ales momentul potrivit; că orice întreprindere, când o compromiți dintru început, mai 
tărdîti cu grei de o mai poță scoate la capăt; şi că mai cu samă în cele politice să nu pretindi lucruri, despre al cărora refus poți fi încredinţat de mai înnăinte, cu deosebire atuncia, nu, cînd nu ești în stare să 'ţi le lai cu puterea, dacă nu 'ţi le dă de bună voie. 

N
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Cu toată îndreptăţîrea, acestor considerări n'aș pute dice că nu sar 
fi comis greșele, că nu sar fi scăpat multe mominte oportune pentru 
„realisarea unor dorinți, și că nu sar fi dobîndit multe lucruri priincioase, 
dacă sar fi întrebuințat mai multă energie şi mai îndelungată stăruinţă! 

$ 89. Piedici în năzuinţi culturale naţionale. 
În anul 1850 cerură Romînii bucovineni ca să li se înfiinţede în 

țară o școală reală şi un gimnasiă înferior, de patru clase, în Suceava, 
și să li se acoarde pentru privighiarea şi administrarea tuturor şcolilor 
naţionale din Bucovina un consilii şcolar provinţial, nedependent de acela, 
al Galiției 1) Această dorință nu li se împlini cu astă dată, 

Vădînd Romînii că pretutindinea în împeriă predomneşte un curent 
germănisătoriă, şi că nu“ sperînță de reușită, amînară repeţirea, cererii, 
precum și stăruința pentru împlinirea ei, pînă. la alte timpuri mai favorabile. 

Modificînd împăratul, prin resoluțiunea sa din 20. Juliă 1859 (emisul 
ministerial din 8. August), decretul săi din 9. Decemvre 1854 în sensul, ca pre- 
tutindinea limba, de propunere în şcolile secundare să nu fie, ca în trecut, cea 
nemțască, ci limba majorităţii poporăciunii din acel țînut unde se află 
şeoala, începură Romînii din noă a stărui pentru înființarea de școli 
secundare naţionale. Aveaă acuma destule şcoli primare confesionale și 
naționale, prin urmare și sperînța sigură că se vor găsi destui copii pentru 
împoporarea celor secundare, Cerură dară din noi înființarea unui gimnasiii 
în Suceava. Cu astă dată găstră pretutindinea, binevoință, ba, chiar grăbire. 
Se încuviinţară din fondul religionarit mai multe stipendii pentru tinerii 
drepteredincioși răsăriteni carii ar voi să se califice, prin studii universitare, 
pentru profesură, dar” autorităţile şcolare nu așteptară finirea studiilor și 
calificarea, tinerilor, poate de aceea ca să nu fie necesitate să, înceapă 
învățămîntul cu limba romînească ca limbă de propunere, ci se grăbiră de 
deschiseră, în Septemvre 1860, prima clasă a gimnasiului sucevan cu pro- 
fesori străini și cu limba nemţască ca limbă de propunere, rămînînd ca 
învățămîntul să se propună romîneşte atuncia, cînd vor fi profesori romîni 
calificaţi și cărți didactice romîneşti aprobate! 

Tot pe timpul acesta se reînnoiră pertrătările şi pentru înfiinţarea, 
unei şcoli reale în Cernăuţ, anumea pentru confesionalii drepteredincioşi 
răsăriteni, și cu limba învățămîntului cea, romînească. Ministeriul de culte 
și învățămînt își dete, în emisul săi din 22. Faur 1862 Nr. 1529, con- 
Sîmțămîntul la aceasta, cu adaugerea însă, ca şcoala să se deșchidă, 
deocamdată, cu profesori. străini ȘI cu limba, nemţască ca limbă de 
propunere, pinăce se vor găsi profesori drepteredincioși răsăriteni cu studiile 
necesare şi calificaţi. | i | 

Romînii nu primiră condiţiunile ministeriale, ci cerură prin adrese” 
cătră episcopul Eugeniti Hacman și cătră ministeriă, ca ati să se deschidă 

1) Bucovina, gazetă, pro 1850 Nr. 44. pg. 28;
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şcoala cu profesori provizoră şi ortodocși, fiindcă mai mulţi tineri, jurişti 
și teologi, cu studii universitare absolvite, își dăduseră dechierarea în seris că primese a fi profesori provizori, ai să se amîne deschiderea ei pînăce se vor află profesori ortodocşi calificaţi. 

Această întervenire a Românilor însă nu fi băgată în samă, fiindcă episcopul nu se detisese să o sprijînească, după dorinţa confesionalilor săi. 
Înfiinţarea şcolii reale fă aprobată prin resoluţiunea împărătească, 

din 4. Septemvre 1862, emisul ministerial din 24. Sept. 1862, Nr. 9795/173, 
drepteă cu caracter curat confesional și cu limba romînească ca limbă de învățămînt, dau” nu se concese nici amînarea, deschiderii, nici deschiderea ei eu profesori provizori romîni, ei se dispuse „ea, spre a'și ajunge şcoala reală mai curînd scopul, să se creede stipendii din fondul religionaii gr, or. pentru tineri drepteredineioși bucovineni, carii voiese să se califice ca profesori la această şcoală, și să se întocmească o comisiune pentru adaptarea, în limba romînească a cărților de învăţătură“, dar! şcoala „să se deschidă în toamna anului 1863 cu profesori străini deocamdată, şi obieptele de învățătură să se predee, provizorii, în limba nemțască, afară de religinne și de limba romîneascăi, 

Profesorii străini, şi cu deosebire directorul acestei şeoli, Dr. H. 
Tausch, şi înspectorul şcolar de atunci, Dr. G. Bozdeeh, își propuseră să zădărnicească bunele întenţiuni ce le manifestase guvernul central cu 
deschiderea, acestei şcoli în 1863; ei voiră, pe de-o parte, să şteargă caracterul curat confesional al școlii prin aceea, că strecurară în titulătura 
ei de „școală reală grecorăsăriteană“ încă și calificativul de „împerială- 
regală“, spre a îndică prin aceasta ca cum statul, iar” nu Consistoriul 
episcopese, ar av6 dreptul să dispună asupra şcolii în virtutea paragrafilor 10 și 11 din „Entwurf de» Organisation der Gymnasien und Realsehulen 
in Oesterreich — Proiectul de organisare a gimnasiilor și şcolilor reale 
în Austriea'', la care se provoacă citatul emis ministerial din 24, Sept. 1862, iar pe de altă parte, să facă cu neputinţă întroducerea oarecîndva a limbii 
vomîneștă ca limbă de învăţămînt prin aceea, că începură a desobligă pre școlerii neromîni a învăţă limba romîvească, 

Aceste tendinți, îndreptate încontra caracterului şi a scopului școlii reale, fură întrevădute şi combătute cu energie decătră catehetul Isidor Martinoviciti şi de cătră profesorul suplent Paul Paicu, din care causă fură, necesitați îmbii să părăsască această şcoală. 
Căpătînd ei plîngerea, profesorului Paul Paicu, adresată ministeriului 

de înterne într'a 30. Juliă 1865, am publieat'o dimpreună, cu o întroducere istorică, în Cernăuţ în anul 1865 sub titlul de: „Adaos la răportul anual despre școala reală superioară grecorăsăriteană, din Cernăuţ la fnitul 
anului școlar 186 1—1865:*, anonim şi fără arătarea anului şi a locului tipăririi, Întwaceastă, scriere se arată cum înspectoral şcolar de atunci şi directorul şeolii, orbiți de ură şi de fanatism, avură cuteqarea să afirme că resoluţiunile
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împărătești nu sînt normative, dacă nu sînt votate ca legi de corpurile 
legislative; că legile din vigoare nu trebue să fie aplicate aşă cum 
sună ele; că profesorul nu trebue să aibă convingere proprie ; că o şcoală, 
reală romînească, ar fi o prostie, ete. ete. 

Convingîndu-se străinii din autorităţile şcolare locale că vin în conflicte 
neplăcute cu Romînii. respective cu confesionalii drepteredincioși răsăriteni 
din ţară, cînd înfiinţeadă și întrețîn școli cu bani din fondul religionariti 
gr. or,, dar” nu le administreadă în conformitate cu uricile lor de întemeiave, 
se feriră pentru viitorii de a mai înființi astfeliăi de şoolă secundare, ci, cînd 
se arătară trebuinți noatiă şi se manifestară dorinţă pentru înmulțirea, școlilor 
secundare, năzuiră ca să fie dechierate ca şcoli înterconfesionale și de stat, 
și întroduseră în ele limba nemţască ca limbă a învățămîntului, precum 
se făcii aceasta cu activarea în anul 1871 a școlii de agricultură din 
Cernăuţ, în anul 1872 a gimnasiului superior din Rădăuţ, în anul 1873 a 
şcolii pentru meserii din Cernăuţ, admițînd la ele numai catedre pentru 
limba romînească, dar” și acestea obligate numai pentru școlerii romîni din 
ele, nu şi pentru ceialalţi! 

$ 90. Stipendiştă negrijenţi. 
Fiind pretutindinea la popoarele din împărăție un curent puternee 

spre cultură naţională și admițînd legile împeriale cultivarea lor în gra- 
iarile proprie, autoritățile școlare împliniră, fără mult încunjur, dorința 
Romînilor de a se cres, din fondul religionariă grecooriental, mai multe 
stipendii pentru tineri drepteredincioși răsăriteni, carii ar voi să se califice, 
prin studii “universitare, pentru vreuna dintre catedrele învăţămîntului 
secundar. Se trimeseră dară, succesiv, încă din anul şcolar 1860/1861 în- 
coace, mai mulţi tineri la universitatea din Vieana. Cei mai mulți din 
acești stipendiști însă n'a curăspuns așteptărilor; n'aii fost pătrunşi de 
urgenţa misiunii lor; de aceea nici nn s'aii grăbit ca, să'şi facă esaminele 
în timpul prescris de lege; unii din ei aă petrecut la aceste studii preste 
dece ani, iar alţii nici nu s'a întors în patrie, ci s'aă dus la Braşov. 
Gurile nespălate găsiaă causa acestei întărdiieri fatale cînd în nesîrguinţa 
stipendiştilor, cînd în lipsa de control din partea celor ce W-aă trimes, 
cînd în neseriositatea scopului pentru care ati fost trimeși, cînd în diferite 
greutăţi ce le-ar fi fost întîmpinînd tinerii la depunerea esaminului! Ori- 
care a fost; causa adeverată a acestei întărdiieri, destul că negrijînţa stipen- 
diştilor și numărul lor cel mic ai făcut ca să se încuibe pe la școlile 
noastre secundare tot din ce în ce mai mulţi profesori străini, carii nu'și 
găsiai subsistinţa prin patriile lor. 

$ 91. Teatru romînesc în Cernăuţ. 
După înfiinţarea Reuniunii de lectură, transformată apoi în Soţietate 

pentru cultura, și literătura romînă în Bucovina, mult şi adeseori s'a dis- 
entat printre membrii ei asupra mijloacelor mai potrivite, prin cari mai
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grabnie şi mai eficace s'ar put6 învioșă sîmţul naţional în publicul mare, 
în “toate păturile poporului. Erâ aceasta de neapărară trebuință pentru 
învigoroșarea mişcărilor culturale şi politice ce se întreprindeaă. Cu toţii ali convenit că, pentru acest scop, mijlocul cel.mai nimerit n'a fi altul 
decît. nişte represîntări teatrale, alese cu chipsuință, şi după un plan oare- 
care. Se credeâ îndecomun. că represîntările teatrale, dacă vor fi mai cu 
samă, de conținut patriotic şi naţional, și dacă vor fi esecutate de artiști 
cât se poate de buni, nu vor întărdiiă, pe de-o parte, să, gîdilească amorul propriii în publicul român, săi însufle încredere în virtuțile şi talanturile 
proprie, să deștepte în el iubire mai mare cătră neam şi cătră idealurile 
şi aspiraţiunile lui, şi să/] împingă la mai strânsă unire şi la mai întimă 
înfrățire între olaltă, iar” pe de altă parte, să arete şi să dovedească, 
străinilor detractori, că limba romînească este destul de desvoltată ca să 
poată şeryi ca mijloc precum pentru predarea ştiinţilor așă și pentru înter- 
pretarea și esecutarea artei dramatice, și că-Romînit poșed artişti cu mult 
mai săperiori, decît eraii acela carii veniaă din cînd în cînd la Cernăuţ 
pentru represîntări teatrale nemțești și poloneşti, şi, în fine, că Romînii 
ştii aduce sacrificii nu numai pentru înstitute de cultură, dar și pentru 
avta națională. N | 
„__... Prin mijlocirea lui Alesandru Costin, membru în dirigenţa Soţietăţii, 
și a frățîni-săăi, Emanuil, din Moldova, s'a putut îngînjă, prin Lanuariii 1864, 
o. soţietate de artişti, carii dă, cu deplin succes, represîntaţiunii teatrale 
prin Moldova sub direcțiunea doamnei Fani Pardini. Această soțietate de artiști. fă adusă, sub garanţie de abonamînt, deocamdată, pentru doaitădeci 
de represîntaţiuni. Prima represîntațiune avi loc într'a 1/13 Mart 1864 
în sala teatrală din hotelul de Moldova. S'a jucat Radu Calomfirescu, 
dramă cu cîntece în patru acte şi un spectacol, de 1. Dumitrescu. Sala 
eră ticsîtă de, publie romîn; nu lipsiati nică ţărani, nici şcoleri; se luaseră de mai înnăinte. disposiţinni pentru aceasta. "Toţi aştepta cu nerăbdare 
rădicarea, cortinei, Primele accente romînești ce ai răsunat de pe șcenă ai fost cele cuprinse: în cântecul: 

„Astădi, fraţilor romîni, ne vedem și noi stăpîni pe-ale noastre namestii ce ședeait mai tot pustii! . . . Nu puteă bietul Romîn, de tiranul 
de păgân, nici de casă a'și vede, ci soartea îşi blăstămă! . .. Acum, toţi n6-am ușurat și rana ni-am vindecat, Să trăiască, să trăiască Cel cu chica 
olteneaseă! Aş noi „toți să strigăm și credință să urăm prinţului Mihai 
Viteazul cel ce ni-a tăiat necazull!t 

Acest cîntec, esecutat înti'un mod admirabil decătră un cor număros, a electrisat și a fărmecat publicul romîn. Nu se sfîrșîse bine prima strofă, și publicul, răpit de o însufleţire nedeseriptibilă, isbucni în aplause şi strigăte de bravo și de trăiască, de cutremuraii păreţii, și socotiai că are să se prăbașască. sala de-atîta zgomot! Nicicînd nu se văduse “atîta întusiasm! Puţînii străini presînți stă uimiţi, nedîndu'și bine sama, de causa acestei
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însufleţiri supreme. Abiă mai pe urmă, după represîntare, cunoseură în- 
s&mnătatea, cîntecului și a dramei întregi, și de aceea nu s'a mai permis 
decătră poliţie repeţirea ei, cu toată stăruința comitetului aranjatoriti ! 

În stagiunea aceasta, dela 1/13 Mart pînă la 15/27 Mai 1864, se 
represîntară spre deplina mulțămire a publicului romîn și spre uimirea 
celui străin treideci şi trei de composiţiani teatrale diferite, dintre carile 
numai şepte eraii trăduceri din limba frănțuzaseă, şi anumea: Gabrina s. 
Camera leagănului, trăd. de A. Poienariii; Cine vr6, poate, trăd. de D. 
Stăncescu; Omul care'şi ucide femeiea, trăd. de Pop; Doi procopsiți ; şi 
Idiotul s. Suteranele de Elsberg, trăd. de D. Mihălescu ; Onoarea franceză 
s. Giorgiă şi Marica, trăd. de D. Grigorescu ; şi Barbieriul de Suvila, trăd; 
de C. Caragiali, precînd toate celealalte, în număr de doatiădeci şi şese, 
eraă  composițiuni naționale romîneşti, detot originale sat nimerite 
imitaţiuni; și anumea: dela I. Dumitrescu: Radu Calomfireseul ; — dela M. 
Milo: Baba Hîrca; Un trtator cât dece; Tuzul Călicul ; Însurăţeii ; — dela 

y V. Alecsandri: Chiriţa în lași; Iașii în carneval; Doi morţi vii; Hergcu 
Boccegiul; Scara mîţii; Corbul romîn ; Piatra din casă; — dela C. Negruţi : 
Doi ţărani și cinci cărlani; — dela M. Pascali: Învitarea Babei Hîrcei; 
Viitoriul Romăniei; — dela E. Caradă: Munteanul; Urîta satului; Cim- 
poiul Dracului; — dela D. Anestin: Iancu Jiianul, căpitan de haiduci; — 
dela D. Mihălescu: Doi soldață romîni; — dela D. Miclescu: Fata C0j0- 
cariului; — dela D. Porfiriii: Soldatul şi plăiașul ; — dela I. Lacea: Borgoan 
vodă; — dela Penescu: Fătul Hatducul; — dela Haleplii: Săracul cinstit; 
și în Hne dela? Hoţul şi fanaragiul. Dintre spectacolele originale şepte ati 
fost repeţite, Jar” dintre cele trăduse numai doaiă. Pe lîngă cele doaiiedeci 
de represîntațiuni în: abonamînt sai mai dat încă cinci represîntări în 
beneficiul unor actori din trupa romînească și doatiă în beneficiul. unor 
actori dintro trupă nemţască polonească, care eră pe timpul acela îu 
Cernăuţ, şi căriia îi mergeâ foarte răă. 

Teatru nemţesc polonesc în Cernăuţ. 
„Pînă în deceniul al șeptele al acestui secol, funcţionarii administrativi 

și judeţiari, precum şi profesorii de pe la şeoalele secundare din Bucovina, 
eraă mai toți străini: - Nemţi, Poloni și Cehi, Spre a procură acestora 
distrageri întelectuale, și spre a arătă Românilor îndigeni. superioritatea 
lor culturală și iscusînța graiului lor, veniat din cînd în cînd actori nemți 
și poloni și dat în Cernăuţ represîntări teatrale. Cînd nu participaii 
Românii și Jîdanii la ele, sala eră mai goală şi venital neajungătoriii 
pentru acoperirea chieltuielelor actovilor; li mergeă dară foarte răi, şi 
actorii se reîntorceaii adeseori în patrie'și lăsînd dătorii neachitate în urma, lor, 

O trupă de arestea eră în Cernăuţ şi pe timpul primei stagiuni 
teatrale romînești, Romînii aveati acuma, teatru propriă; deci nu cercetară: 
represîntările actorilor străini; Jidanii, ca de regulă, încă nu prea participati
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la ele. În marea lor strîmptoare bănească, bieții actori întreveniră pe lîngă 
comitetul teatral romîn, ca, să se permită actorilor romîni cooperarea lor 
pentru doatiă beneficii în favoarea teatrului nemţese polonese. Romînii, 
nobili și generoși din fire, cu plăcere se învoiră la aceasta, şi beneficiile 
cerute se și deteră într'a 18. și 25. Mai 1864. Această pornire firească 
a Romînilor însă n'a găsit imitare printre aceia carii s'ak așădat printre 
ei în decursul timpului. Cu părere de răă trebue să observ aice că, mai 
tărdiu, aproape tot publicul străin sa ferit cu ostentare a participă la 
represîntările teatrale și concertele romîneşti ce se aranjaă din când în 
cînd ; nu voia să contribuească cu obolul lor la astfeliii de întreprinderi 
culturale romînești; parcă se temeaii ca să nu străbată în sufletul lor 
accentele armonioase ale graiului și musicii romîneşti, și să“ predispună 
la mai bune sîmțăminte faţă de Romîni! 

A doaăa stagiune teatrală romînească în Cernăuţ. 

În decursul represîntărilor teatrale din prima stagiune, publicul 
vomîn gustase atîtea plăceri sufleteşti şi erâ atît de încîntat de succesul 
lor strălucit, încît nu se uitâ la nevoile și strîmptorile dilnice, ei cu voie 

bună şi cu grăbire a cerut consîmțămîntul actorilor romîni de sub direc- 
ţiunea doamnei Fani Tardini pentru o a doaia stagiune, acordîndu-li un 
abonamînt îmbielșugat pentru patrudecă de represîntaţiuni, pe lîngă șepte 
beneficiuri, Această stagiune a început într'a 2/14 Noemvre 1864 şi a durat 
pîuă întwa 9/21 Mart 1865. În decursul ei s'a represîntat preste cincideci 
și opt de spectacole diferite; (Numărul lor esact nu!'l pot pune, 
fiindcă îmi lipsesc şese din cele 47 de afișe); s'ati cîntat mai 
de multe ori printre aete și printre represîntaţiuni cîntece naționale și sa 
esecutat și danțul Romanul. 

Spre a dă cîntecelor și melodiilor naţionale o mai mare splendoare 
în esecutarea lor, se acordâ o trupă aleasă de lăutari din Moldova sub 
conducerea fraţilor Lemeş. Această trupă, la cererea publicului, prinse a, 
concertă și prin grădinile şi prin restaurantele publice. Și de astă dată a 
rămas publicul romîn deplin mulţămit şi mîndru de arta actorilor, iar” 
publicul străin se minună în tăcere de mersul atît de bun al teatrului 
romînesc, şi prinsea nu prea veni la el; se pute uşor observă că nu'i eră 
cam pe plac succesul! 

Efectul ce 7l-aă avut represîntațiunile teatrale asupra publicului 
romîn și străin, valoarea artistică a actorilor, precum şi sacrificiile aduse 
de Romîni cu însufleţire, le-ati arătat neuitatul Alecu Hurmuzachi în 
doată articole publicate în Foaiea Soţietăţii pentru cultura și lit. rom. în 
Bnc. anul I. pg. 59—70 şi 100—106. 

Cu astă dată spectacolele represîntate ati fost pe câte originale cam 
pe atitea și trăduceri din frănţuzește şi din nemţește. Printre cele originale 
sat repeţit vro dece din stagiunea trecută, adăogîndu-se ca nvată, dela
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V. Alecsandri: Nunta, ţărănească; Cinel cinel; Chir Zuliaridi;, — dela M. 
Milo: Doi feţi logofeţi; — dela I. Dumitrescu: Smărăndiţa s. Fata pîn- 

dariului; Logofătul satului; — dela I. Manii: Bătăliea dela Călugăreni; 
— dela D. Răduleanu: Voicu Plugarial; — dela P. Grădişteanu: Umbra 
lui Mihaiii Viteazul, — dela N. Istrati: Arderea tîrgului Baiea; — dela 
I. Lacea, în cooperare cu mine: Moartea fraţilor Costinești; — şi dela nişte 
autori necunoscuţi mie: Bătaiea orbilor, comedie naţională în un act; 'Ţurel 
sub nume de 'Tunsul Haiducul, comedie cu cîntece în doaiiă acte, şi Balul 

mascat, comedie nâţională în un act cu cîntece. 
Spectacolele trăduse, afară de vro trei patru, ai fost toate date 

pentru întîiaşdată. 

Diverginţă de opiniuni în comitetul teatral. 

Unii tineri din acest comitet apărat cu însistinţă opiniunea, ca să se 

recomîude actorilor spre represîntare, cît eu putință, numai spectacole 

naţionale, s'a naţionalisate, căci numai prin acestea credeaă ei că'și vor 
ajunge scopul ce îl urmăriati, Ceialalţi membri însă, drepteă recunoștea 
îndreptăţirea acestei idei, dau" opuneaii lipsa de spectacole naţionale ajun- 

gătoare, potrivite şi cu înscenare uşoară şi ieftină; că ar fi de considerat 
şi publicul străin care nu prea știe romînește și care ar dori să vină la 
teatru spre a vede și admiră arta, iar' nu spre a se însufieţi sai spre a 
lu învățături din conţinutul scrierilor teatrale romînești; şi, în fine, că 
trebue să dăm și actorilor ocasiunea de ași arătă talentul şi aria de cari 
dispun, ceea ce o pot face numai la represîntarea unor spectacole clasice, 
trăduse, superioare celor esistente romîneşști. Reobiectarea că noi am ave 
să ne diregem numai de înteresele noastre culturale; că scrierile teatrale 
străine, oricît de alese ar fi ele după foarmă şi conținut, nu află destulă 
pricepere şi viă înteres pentru publicul mare romîn pentru care, în prima 

linie, este adus şi susțânut teatrul, şi că actorii şi în spectacole naționale 
îşi pot desvăli talantul și arta, n'a fost determinantă pentru majoritatea 

membrilor, carii scoposiaii şi oarecare strălucire şi fală înnăintea străinilor, 
şi carii urmărăati mai multă universalisare în idei şi sîmţăminte chiar la 
publicul minor. Aceasta a fost causa de ce, în stagiunea aceasta și în aceea 

din 1869, scrierile teatrale represîntate at fost cam pe jumătate originale 
şi pe jumătate trăduse, 

Mihai Pascali în Cernăuţ. 

Anul 1865 n'a fost mănos; în anul 1866 ati bîntuit în ţară colera şi 
lîngoarea, urmate de foamete şi scumpete. Sub astfeliii de împrejurări 
triste, membrii din dirigenţa Soţietăţii culturale și literare din Bucovina, 

se vădură necesitaţi a renunţă la acordarea pe mai departe a trupei teatrale. 
Întrase o pausă de reculegere. 

Prin Junii 1868 îşi manifestase, prin V. Alecsandri, celebrul artist 

dramatic M. Milo dorința de a veni, pe la -Sîmpietru, la Cernănţ, spre a
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dă acolea vro șese represîntaţiuni, Chiar pentru aceste puține represîntaţiuni, 
din causa vremilor grele, cu toată stăruința membrilor din dirigenţa, 
Soţietăţii culturale şi literare, n'a fost cu putinţă a asigură la publicul 
teatral un abonamînt cuviincios pentru un artist de meritele lui M. Milo. 
De aceea, se însărcinâ “mătestrul în condetii, Alecu Hurmuzachi, de a serie 
și publică în Foajea Soţietății (IV. pg. 171—173) un articol elogios la adresa -lui M. Milo, punîndu'* în vedere, pe de-o parte, bucuriea şi dorința, 
Romînilor de a'1 sălută în mijlocul lor și de al admiră în arta lui, iar” 
pe de altă parte greutăţile împreunate cu împlinirea acestei dorinți. Milo 
a priceput și n'a, venit cu astă dată! 

În anul 1869 își manifestă, de timpuriti, artistul M, Pascali plăcerea, de a veni și a dă în Cernăuţ câteva represîntaţiuni, Membrii din dirigența Soţietăţiă culturale și liteare, găsînd împrejurările cevă mai favorabile 
decît în anii trecuți, se grăbită a! învită pe timpul Sîmpietrului şi a'i usigură un abonamînt cuviineios pentru dece represîntaţiuni. 

M. Pascali eră axtist dramatic în toată puterea, cuvîntului, şi numai în această calitate doriă ca să se înfățișede publicului. Din această causă, întreveni pe lîngă comitetul Soţietăţii ca în înştiințarea ce se va face publicului despre sosirea sa, să se publice și următoarele: „Artele şi știinţile 
nu sînt locale; ele nu se adreseadă unui îndivid, unui popor, unei țări; 
ele, ca și viaţa, ca şi lumina, sînt generale, sînt universale. Oriunde este viiață, oriunde este inimă şi înţelegință, artele şi ştiinţile îşi găsese centrul 
săii de desvoltare. | 

i 
„Cu aceste cuvinte artistul Pascali şi Soţietatea sa se adreseadă, la publicul din acest oraș, din această ţară. Ca artist, el speară să, procure o delectare prețioasă inimilor culte, și un șerviciii împortant des- voltăriă înţelesuale, Ca artist rom în, el cearcă să arete consîngenilor săi, ce preţios lueru este cultivarea artelor pentru popor, şi să se proabe celoralalte popoare, că, și Romînii doresc, iubesc și se ocupă, ca toate națiunile culte, de arte și de știință, singura cale care conduce pre o națiune la stimă, la respectul general și la prosperitate. 
„Repertoriul ce se va Jucă se compune din cele mai mari capodopere dramatice, jucate pe toate teatrele împeriale și regale din Europa; cari ail avut aprobarea Europei întregi și onoarea de a fi vizitate de toate capetele încoronate. — Cât pentru repertoriul naţional, el se va compune din operele cele mai alese, mai meritorie şi mai demne ale celor maj re- numiți autori romîni,« | 
Stagiunea a durat dela 3/17 Jaliă pînă la 20. Juliă/1. August 1869, în decursul căriia sat represîntat următoarele opere dramatice : 1, Supli- ciul unei femei; dramă în trei acte de E. de Girandin; — 2, Odă la, Elisu ; comedie întrun act de V. A. Urechie; — Gură căscată; canţonetă, de V. Alecsandri; — Doi sfioşi; comedie într'un act de C. Bălănesen ; — 3, i 

a Strengariul de Paris; comedie în 2 acte; — 4, Domniea slugilor; comedie
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în trei acte cu cîntece; — 5, Mihai Bravul după bătăliea dela Călugăreni; 
tabloii naţional de- D. Bolintineanul şi M. Pascali; — Procopsiţii ; comedie 
cu cîntece într'un act; — Piatra din casă; comedie într'un act de V. 
Alecsandri; — 6, Femeile limbute; comedie în trei -acte, trăd. de Pascali; 
— Idel Roșca, gardist naţional din lași; canţonetă de T.: Botan; — 7, 
Vasile Lupul, domnul Moldovii; dramă naţională în trei acte de M, Pas- 
cali; — 8, (Îmi lipseşte afişul); — 9, Nebuniea şi durerea; dramă întruni 
act; — Nevasta trebue să'şi urmede biirbatul ș comedie într” un act, trăd. de 
M. Pascali; — -(Beneficiti) Domnul încurcă tot; comedie în trei acte de 
M. Pascali; — 10, Amicii falși; comedie în patru acte de:V. Sârdou. 

Drept recunoștință pentru strălucitul succes, M. Pascali a căpătat 
dela, publicul romîn o cunună de frundi de laur în argint. 

Fani Tardini a treia oară în Cornăuţ. 
Cădînd publicului romîn prea greii acordarea unei trupe teatrale pe 

timp mai îndelungat, ca în anii 1864 și 1865, și nevoind totuș a se abate: 
din direcțiunea apucată, fiind evidentă înrîurirea binefăcătoare. a 'unui:teatru 
bine aranjat, a chiemat în. primăvara anului 1870, din not, pre doamna 
Fani 'Tardini pentru opt represîntaţiuni în abonamînt.. Acestea 's'aă dat. 
în lunile April şi Maiă cu opere dramatice mai malt naţionale. - 

- Mateiii Milo în Cernăuţ. 
Cu mare bucurie a primit în primăvara anului 1871 comitetul Soţie- 

tăţii cultarale şi literare vestea, că întemeietoriul teatrului romînese, acela 
care, căleînd în picioare prejudețele stării sale, a îmbrățișat din toată 
inima, pentru întreaga sa viiaţă, cariera, dramatică, artistul Mateit Milo, 
s'a dat înduplecat să vină la Cernăuţ, spre a -dă acoleă „un şir de re-! 
presîntaţiuni: romînești pe timpul pe cât mult stimabilul public va binevoi: 
ai dă, concursul săi.“ S'a făcut îndată un abonamînt pentru dece rapre- 
sîntațiuni, anunţîndu-se că, repertoriul va fi „compus de plese adevărat: 
naţionale cu melodii și horuri din' musica poporală romînă.“ Aceste dece 
represîntaţiuni, dimpreună cu doată beneficiuri, s'a dat dela 27 Janiti PP 
Juliii pînă într'a 13/25 Juli 1871. Operele teatrale ce s'aii represîntat 
ai fost: 1, Ciobanul romîn; canţonetă naţională de M. Milo; — Milo 
director s. Maniea posturilor, vodevil de V. Alecsandri; — Paraclisierial 
3. Florin și Florica, vodevil de V. Alecsandri; — 2, Prăpastiile Bucureştilor; 
comedie în trei acte cu trei tablouri, de M. Milo; — 3, Paraporisitul, can- 
tonetă comică de V. Alecsandri; — Fărmecătoarea, vodevil naţional în 
doaiiă acte, de E. Caradă; -— 4, Corbul romîn, vodevil naţional de V. 
Alecsandri, — Chira Nastasiea s. Maniea pensiilor, canțonetă comică de 
V. Alecsandri; — Cinel-einel, vodevil întrun act de V. Alecsandri; — 5, 
Baba Hîrca, operetă în doaiiă acte cu un tabloii de M. Milo; — 6, Soldaţii * 
romîni, vodevil naţional într'un act; — Paraponisitul, canţonetă de V. 
Alecsandri; — Chir Zaliaridi, comedie în un act de V. Alecsandri ; — De-aş -
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fi, iubită, gingaşa, floare, cîntec, de V. Alecsandri; — 7, Omul care'și ucide temeiea, comedie în doatiă acte, trădlusă de M, Milo; — Chira Nastasiea, cânţonetă de V. Alecsandri; — (Beneficii) Muma: din popor, comedie în tnei acte, trăd. de M, Milo; — Cacoana Chiriţa la Paris, canţonetă de V. Aleesandri; — Am spus florilor frumoase, poesie de DD. Petrino, musica de Flechtenmacher; -— 8, 'Trântorul s, Educaţiunea străină, vodevil în un act de M. Milo; — Paraclisieriul s.. Florin și Florica; vodevil de V. Alecsandri; — 9, Nanta țărănească, vodevil naţ. în un act, de V. Ale-. esandri ; — Pricopsiţii, comedie în un act de M. Milo; — Cucoana Chiriţa la Paris, canţonetă de YV. Alecsandri; — (Beneficiă) Barbul. Lăutarăul, canţonetă de V. Alecsandri; — Muza dela Burdujeni, comedie în un act de C. Negruţi; — Poetul romaniie; — 10, S'ati pus în slujbă Parapo- nisitul, canţonetă de M, Milo; — Boierii şi țăranii, operetă naţ. în doatiă 
acte, de Milo. 

Publicul a rămas încîntat de poznășiile artistului M. Milo și "l-a încununat cu o cunună de laur, lucrată n argint, 
De aci înnăinte a întrat 0 pausă în represîntaţinnile teatrale romînești din causa, prea marii încordări bănești a publicului și a unor zizanii vîrite printre dirigenţii culturii naționale decătră niște înrîurinți necurate și rivalităță neîndreptăţite! 

$ 92. Petreceri naţionale. 
Pînă după anul 1860, Romînii bucovineni aveai alte prtreceri naționale decît nunțile, cumătriile, colocăriile, hramarile s. rugile, dilele onomastice, vergelurile şi horele sătești. 

| Vergelurile (dela verigă, verigel, vergel, tot atît ca şi cere şi ciclu) eraă niște strînsuri de flecăi şi fete mari, făcute toamna şi pe la începutul cășlegilor de iarnă, în case private, cu scopul de a se deprinde tinerii în danţari, în cîntatul colindelor și în urări la nunți. La unele din aceste vergeluri aduceati participanții mîncări şi beatură, 
Horele sătești erati curate strînsuri de joc, făcute de cătră tineret, mai ales vara, şi toamna, înnăintea bisericii, la fîntâna publică din sat, la cârșmă, şi mai rareori la vreo casă privată. La acestea veniati și bătrîni, dar' mai mult ca privighietori ai copiilor, decât spre a se petrece. ei înși'și. Hramurile s. rugile erat, la poporul de jos, curate ospeţe în amintirea familianţilor răpăosați; la clasele mai superioare însă se întroduse şi petre- cerea cu musică și jocuri,. 
Curate petreceri familiare, împreunate numai cu ospeţe, eraii cumătriile şi colocăriile. La sărbarea dilelor onomastice şi anunță întîmpinai de toate: ospăț, muzică, cîntece și jocuri. 
Dupăce se înmulţiseră tinerii cu studii mai superioare; nu se înde- stulară, la astfeliii de petreceri, numai cu ospățul, cu Jocul cărţiior și cu danţurile, ci întroduseră la ele, pe încetul, cîntece patriotice şi naţionale, esecutate în coruri împrovisate, precum Şi urări s. toasturi.
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Un pas înnăinte în numărul şi în modul petrecerilor .naţionale sia 
făcut în anul 1862 cu întroducerea așâ numitelor escursiuni maiale, aran- 
jate de studinţii gimnasiaştă romîni din Cernăaţ; mai întîiă numai pentru 
sine, mai apoi însă şi pentru publicul romîn din oraș și din împrejurime, 
La aceste escursiuni erai cîntările şi declamările patriotice și naţionale 
luerul principal ; jocurile cînd se puteai, şi gustărica de întărire veniati 
în liniea a doaiia șia treia. O escursiune de acestea, este descrisă în Foaiea 
Soţietăţii, anul IV 1868, pg. 179—183. | 

Primul bal publie romînese s'a dat de tinerii boieri într'a 6/18 Faur 
1868. A fost de o eleganţă rară şi de o splendoare nemaipomenită, şi a 
lăsat o împresiune din cele mai plăcute, de şi unele familii boierești se 
prea încordaseră cu spesele pentru toaletă. El a fost de bun augur, căci 
a rămas ca model pentru balurile ulterioare romînești şi mai ales pentru 
balul romînese dat mai tărdiă, în fiecare an, decătră studinţii universitară 
din Cernăuţ, 

Primul concert romînesc a fost acela dat în folosul Fundăciunii 
Pumnulene, într'a 15/27 lanuarii 1869, în sala ospătăriei „La mielul de 
aur“, din iniţiativa studinţilor gimnasiaști romîni din Cernăuţ. La acest 
concert s'aii esecutat: 1, Un prolog, compus și rostit de D. Petrino; — 
2, Concert mare în A-moale pentru clavir, compus de Hummel şi esecutat 
de dra E. Emery şi de frate-săi Victor; —- 3, Re'nturnareu în patrie, poesie 
de A. Pelimon, musică de Flechtenmacher, cîntată de studintele octavan 
N. Manastirsehi; — 4, Sonetă pentru violină şi clavir de Mozart, esecutată, 
de IL. Koffler şi Victor Stircea; — 5, Ceasul răti, poesie de V, Alecsandri, 
musica de ]. Vorobehieviciti, cîntată de corul studinţilor gimnasiaşti romîni ; 

— 6. Preludiă de Chopin, şi Mazurea de C. Miculi, eseeutate pe elavir de 
dna Isabela Flondor; — 7, Limba romînă, poesie de G. Siou, musica de: 
Î. Vorobehieviciii, cîntată de corul studinţilor romîni; — 8, Elegiea Nonnia, 
musica de Î. Milan, şi „Un cîntec naţional romîn“, esecutate pe clavir de 
dia Eugeniea Zota; — 9, Allnăehtlich im Traume, poesie de Geibel, musica 
de F. Mendelsohn, și Lotusblume, poesie de H. Heine, musica de Schuman, 
cîntate de dna Isabela Flondor eu acompâniare proprie pe clavir; — 10, 
Legendă, de H. Wieniawski, şi Arie romînească, de E. Singer, esecutate 

cu violina și pe clavir de L. Koffler și Victor Stîrcea; — şi 11, De dulce 

suvenire inima mea, bate, poesie de V. Alecsandri; Hai copilă sus pe munte, 
din canţoneta Munteanul, de E. Curadă; De-aș fi, iubită, gingaşa floare; 
Hora unirii; toate cîntate de dna Isabela Flondor cu acompaniare proprie 
pe clavir. — O dare de samă despre acest concert s'a făcut în Foaiea 
Soţietăţii, V, pg. 30—34, 

Tot pentru mărirea capitalului Fundăciunii Pumnulene sai . dat şi 
„Serate musicale declamatoare“. Dintre acestea cited aice programul Seratei 
aranjate de studinţii gimnasiaşti romîni într'a 2/14 Faur 1871 în localităţile 

Soţietăţii p. e. și lit. rom, în B. Îatăl! 1, Dulce Bucovină, poesie de
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V. Alecsandri, musica de 1. Vorobehieviciii, cîntată de corul studințese; — 2;: Sentinela, romînă, de V. Alecsandri, declamată, de septimanul Giorgiă Giurgiuvan; — 3, Vals brilant, de Ch. B. Lysberg, esecutat pe piano de dra Sofiea Piteii şi de Calousee; — 4, Tînguinţa, tradiţională, declamată de dra Ana Giurgiuvan ; — 5, Noapte de vară, de I. Vulcan, musica de 1. Vorobehieviciti, cîntată de corul studințese; — 6, Buciumul şi Fluierul, de D..Bolintineannl, declamaţiune 'de octavanii At, Tarnavschi și At. Pridie; — 1, Stelele, de V. A. Urechie, musică de A. Flechtenmacher, şi Cîntee ostăşesc de E. Caradâ, musica de A. Flechtenmacher, cîntate de Nicanor Macovei cu acompaniare pe clavir de C, Kezesniowski, îmbii. octavani ; — și 8, Baroarola, de V. Alecsandri, musica de I. Vorobehieviciii, cîntată de corul studințese, E 

| $ 93. O horă. | 
La una din regulatele escursiuni maiale cu școlerii gimnasiaștă în păduricea Horecii, s'a fost adunat, ca de ordinari, o mulţime de oameni, bărbați și femei din toate clasele Soţiale din oraş şi din împrejurime. Eraii de faţă într'o rotundă 'din pădurice preuţi, "funcţionari, Heguțători, cîteva familii boiereşti, ea Hurmuzachi, Petrino, Stîrcea, Costin, și pe împrejur, ţărani şi țăranee. Șeolerii ai ţinut cuvîntări ocasionale, aă cîntat în hor mai multe cîntece şi să declamat mâi multe poesii patriotice și : naţionale: ai. prins şi a jucă la sunetul melodiilor furnicătoare, esecutate de niște lăutari iscusiți. Însufleţirea eră generală; plăcerea şi bucuriea, străluciaii din feţele tuturora. o 
Culmea: însufleţirii însă, se atinse atunci, cînd, la una din hore, se sculară mai întâi: fraţii Hurmuzachi, Giorgiii și Alecu, şi învitară la joc riște doamne din clasa: mijlocie, 'și'rt Spuseră în taină ca să învităm la joc şi pre boieriţele presente, şi să luăm și tărani și ţărance; și așă sa încins o horă adevărat romînească, de înfrățire și unionistă. S'a întonat cîntecul : 

„Hai să dăm mînă cu mînă 
Cei cu inima, romînă, 
Să "'nvîrtim hora frăţiei 
Pe pămîntul Romăniei !* 

Răsună armonios păduricea la melodiea acestui cîntec, şi pămîntul de sub picioarele jucăușilor săltâ de viiață primăvărie, sîmţîndu-se netedit de atîtea, fiinţi drăgălaşe şi drăgostoase! 
În însufleţirea, mea îmi păreă că văd în juru'mi toate păturile soţiale unite între ele spre cooperare comună, armonică, pentru prosperarea în- tiegului corp naţional, numit popor romîn. Locul unde ne aflam îmi venia, ca o grădină plină de pomi roditori cu poame alese și coapte! 
De aci înnăinte, păturile soțiale romîneşti, atît de mărcat separate unele de altele pînă atunci, prinseră și în viiața soţială a se apropiiă unele
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de altele tot din ce în ce mai tare și mai fără sfilală, fără însă de a fi 
ajuns pînă acum la o fusionare deplină, din causa diferinţii culturii, a 
vederilor soţiale și a mijloacelor de traii! 

$ 94. O foaie periodică literară. 

Una, dintre dorinţile cele mai fierbinți ale înfiinţatei Soţietăţi literare 
romînești a fost şi publicarea unei foi periodice, prin carea să steie cu 
membrii săi în legături întelectuale mai de-aproape. Această foaie a în- 

ceput a apăr abiă în anul 1869 sub titlul de „Foaiea Soţietăţii pentru 
literătura, şi cultura romînă în Bucovina.“ Spre a învederâ, precum originea 
așă și scopul acestei foi, voii eitâ aice din apelul „Cătră cititorii noştri“, 
formulat în numele comitetului redacţional decătră neuitatul Giorgiii 
Hurmuzachi și pus în fruntea Foii, următoarele: , . . „Nici bărbaţii Buco- 
viniă nu ai rămas nepăsători la prochiemarea geniului luminii; de mulţi 

ani conlucreadă la osăbite scopuri de cultură; de mulți ani stăruesc la 
înlăturarea, piedicelor contrarie. În fine, împreunîndu-se un număr înde- 
stulătoriă de bărbaţi zeloși şi îndestraţi cu ştiinţe, ati dat viiaţă, în anii 
din urmă, Reuniunii romîne de lectură care, desvoltîndu-se, acum s'aii 

străformat în Şoţietate pentru literătura și cultura romînă în Bucovina. 
Scopul acesteia, este de a concentră puterile spiretuale din patriea, noastră 
spre a sprijini, a desvoltă și a lăți amoarea limbii, cunoştinţa literăturii, 
cultura poporului în ţara noastră. Cu puteri unite speară Soţietatea că va 
ajunge, într'o preporţiune mai întinsă, aceea ce nu aă putut succede lucră» 
rilor sînguratice nici celor mai demni și mai zeloşi bărbaţi. Urmînd prin- 
cipiul îusoţârii, cugetăm că activitatea Soţietăţii se va bucură, în fine, de 
resultatele cele mai fericite, lăţînd totodată, între compatrioţii noştri, sîntul 
adevăr, profunda, încredințare despre necesitatea de a lucră necontenit și 
neobosît, de voim să mijlocim ţării noastre foloasele înnăintării. 

„Foaiea aceasta, dupăcum arată însă'și numirea ei, este chiemată a 

şervi Soţietăţii pentru literătura și cultura romînă în Bucovina ca organ 
de espresiuue a lucrărilor, a stărainţilor şi a cugetărilor ci. Menirea Foii 

este dar” a conlueră la renviiarea noastră spiretuală, a întruni înţeleginţile 

din ţară şi de peste marginile ei, spre a înlesni, pe osăbitele căi ale literă: 
turiă, împlinirea scopului Soţietăţii, a deșteptă sîmțămintele amorţite, a 

vorbi, faţă cu nămolul ameţitoriă al ilioamelor străine din Austriea, 

iubiţilor compatrioți în dulcea noastră limbă romînă despre ceea ce poate 

lumină spiretul şi însufleţi inima în cercul ţărmurit al unei foi literare. 

Căci, astădi recunoaşte tot omul cult, că limba maternă este isvorul şi 

sîngura condiţiune a desvoltării, a înnăintării înţelesuale și morale a 

unui popor.“ a 

Această Foaie a apărut prin cinci ani, dela 1. Mart 1865, însă cu 
numerii dela 1. lanuariii, pînă în DDecemvre 1869, cu cîte un număr pe 

lună. Primul ei redactor a, fost secretariul Soţietăţii, D-rul Ambrosiă
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Dimitroviţă, prin 18 luni, apoi prin trei ani şi jumătate ei, Ion al lui G. Sbiera. Într'această Foaie am publicat şi ei multe, prin cele 18 luni dintîtii dimpreună cu arătarea, numelui, mai pe urmă însă fără de aceasta din causa numerositățiă articolașilor mai mult saă mai puțin valabili, așă încît toate cele publicate fără de niciun felii de subsămnătură sînt scrise de mine. Dintre articolii de oarecare înteres voii cită aici pre următorii: 1, Despre însămnînţa refrenului de „O! Lere Doamne“ din colindele romîne, despre timpul ivirii şi despre însămnătatea lor, (L. pg. 25—40); — 2, Causa, relelor din civilisațiunea modernă, (|. pg. 78—86); — 3, Un documînt istoric. (L. pg. 1271—131); — 4, În causa unificării ortografiilor romîne. (|. pg. 170— 176; 181-—-195; 283—291; II. 14—83; 251—262); — 5, Soţie- tatea academică romînă din București, (III. pg. 201 —267 ; şi V. 119—132) — 6, Ortografiea limbii române în desvoltăciunea sa istorică, (IL. 281—292; IV. 5—16): — 7, Comisiunea pentru cercetarea, și compunerea, cărţilor şcolastice în limba romînă pentru şcoala reală superioară gr. or. din Cernăuţ. (UI, 195—207; 262; 281—290; III. 91--94; 135—136); — 8, Cîntece poporale, culese, (11. 263—266; 280—287; [IL 138 —141; 214—280); — 9, Ochire preste anul 1866, și 1867 (UI. 1—9; IV. 1—4); — 10, Studii istorice literare. (IUL. 10—15; 25—31; 105—114; 153—161); — 11, Mișcări literare (IL. 97—103.); — 12, Fonduri comunale pentru timpuri de nevoi (împreună cu Orest Reni). (III. 183—192); — 13, R&port „ » „ Pentru înființarea unei catedre de istoriea naţională, (LV. 57—60); — 14, Șeoală reală sati gimnasii real? (IV. 133.—137); — 15, Casarea pre- miilor din şcoalele poporale; trăducere, (IV. 131--140); — 16, Cele șepte păcate al Transilvaniei, trăducere, (V. 383—46.); — 17, Acte relative la cesinnea Bucovinii. (V, 133—154); — 18, Necroloage: a) Dr. A, Dimitroviţă (II. 213—216; 238—239); b) Parteniti Popeseul (III. 136—137); c) Giorgiă Costin (IV, 173—175); — 19, Pensionatul dnei Clementina Catargiii, (II. 208—210). 

Piedici la publicarea unei colecțiuni de poesie poporană. Prin Foaiea aceasta credeam că'mi votă realisă unul din visurile mele cele mai plăcute, conceput și nutrit încă de pe timpul studiilor mele universitare, acela adecă de ami vede, treptat, publicată colecțiunea, de povești, cîntece, șimilituri şi  descîntece poporane. Dindatăce luase redigerea Foii, am și început, mai întîi, cu publicarea cîntecelor. Am împărtășit președintelui Soţietăţii noastre literare și culturale, espertului şi meritosului bărbat Giorgii Hurmuzachi, întențiunea mea; am avut cu el mai adese ori discusiuni temeinice și animate asupra realisării ei; cu toate acestea n'am putut căpătă aprobarea, domniei sale, fiindcă nu ne înțelegeam nici în privința formii în care să se publice, nici ce să nu se publice. Opiniunea sa în privința aceasta, valorosul G. Hurmuzachi "şi-a espus'o într'o notă ia publicarea câtorva șimilituri dintr'o colecțiune primită. Aice dice, între altele: „Îi recomîndăm dsale, — precum și altor



199 

Juni, de cari am aflat că ar fi pregătind tot asemeni culegeri pentru 
tipari, —- a observă la astfeliti de lucrare cea mai severă critică şi cea 
mai conștiincioasă luare aminte la bunul sîmț, la cerinţile raţiunii și la 
privirile estetice. Căci, pentru amicul luminăriă şi al înnăintării poporului 
romîn și al literăturii născînde naţionale înfățișeadă vrăjitoriile, descîntecele 
și toate născocirile și secăturile superstiţiunii, în general, o tristă lectură, 
dar” pentru oameni neculți chiar periculoasă ; ele ni arată pre bietul nostru 
popor din partea cea mai umilitoare, fără folos, numai pentru o pretinsă 
petrecere a pubiicului cititoriă ; o lectură de care acesta sar put6 încunjură 
deocamdată, avînd trebuință urgentă de alte scrieri şi de alte mijloace 
de cultură.“ (Foaiea. III. 9.) 

Dacă aș fi fost în stare să'mi pieaptăn colecțiunea, precum făcuse 
măiestrul și poetul-rege Vasile Alecsandri cu a sa, şi dacă m'aș fi decis 
să scot din ea tot ce erâ credinţă dișartă, sati prejudeţ: de bună samă că 
G. Hurmuzachi 'mi-ar fi dat consîmțămîntul, Fiind eti însă prea ţâînaciii 
în ideile și convingerile mele, cu mare părere de răii am preferit să renunţ 
la publicarea colecţiunii mele, decât să întru în vreun conflict cu domniea 
sa, și să zădărnicese astfelit alte lucrări mult mai presante ! 

$ 95. Moartea lui Aron Pumnul. 
Cu toată morbositatea sa şi cu toate că nu finise încă publicaţiunea, 

Lepturariului săi pentru şcolile secundare, nemaicăpătînd prelungirea, 
concediului, Aron Pumnul fă necesitat să reîntre la gimnasiii în Septemvre 
1864 și să iate asupră'și învățămîntul măcar din cele doaăă clase mai 
superioare. Mergîndu'i cevă mai bine cu sănătatea în decursul anului şcolar, 
a mai luat asupră'și în Septemvre 1865 încă alte doaiiă clase superioare. 
Această încordare prea mare a schimbat repede îmbunătăţirea stării sale 
sanitare în spre răi aşă, încît din Decemvre nu mai puti îmblă la şcoală, 
Morbul "i se agrăvâ tot din ce în ce mai tare şi prinse a'l ţîn€ legat de 
pat. Vedeai din di în di cum îi tot scad puterile. Erâ însă liniștit şi cu 
faţa senină ca, oricare om cu conștiința împăcată, că viiați şi activitatea, 
sa le-a pus în șerviciul unor idei mai. înnalte, netrecătoare. Vorbiam 
adeseori cu el; mă înformă, despre caracterele oamenilor în lupta lor pentru 
un traiă bun și plăcut; îmi spuneă că nu trebue să mă aştept din partea 
lor Ja niciun sprijin şi ajutoriă desînteresat ; să caut casă fiii întru toate 
cu precauţiune şi cu multă prudinţă ; să am încredere numai în Dumnedeti 
şi în puterile proprie redeșteptate prin el ; mă îmbărbătă, neîncetat pentru 
lupta ce mă aşteaptă, şimi dă de grijă să nu mă daă abătut din calea 
pornită, și să, nu'mi părăsesc patriea, decît doară cînd nu voii mai put6 
esistă cu folos în ea. Și de soţiea sa nu uită să o recomînde îngrijirii și 
respectului Romînilor, fiindcă şi ea mult a, grijît de el. Cunoșteam că 
bunul şi inbitul mieti profesor îşi făceă prin toate acestea testamentul în- 
teleetual, și de aceea ieșiam dela el totdeauna cu inima înfeîntă,
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În noaptea de 11/23 spre 12/24 Ianuariă 1866, numai ce mă trezesc 
întrun fărdii cu o mînă pe mine sgîţiindu-mă! Erâ soţiea lui Aron Pumnul, Catinca, care, tremurînd și plîngînd îmi spuse să mă scol repede şi să vin la Pumnul că se trece! Această veste, împărtășită în pripă la deșteptarea mea din somn, mă împresionâ pînă ?ntratîta, încât leşînaiii în euleuș! “Cînd "mi-am recăpătat conștiința, sufletul lui Pumnul eră pornit 
pe calea, vecăniciei, încunjurat de îngeri şi însoţit de bocetele căsenilor! 

Nu erâ mult pînă în diăă. Pe la șepte oare m'am şi aflat la Alecu Hurmuzachi. Cam pricepuse la ce am venit aşă de demineață! A plîns și el audînd trista veste. Mam dus și la frate-săi, Giorgiă, președinte pe atunci al Soţietăţii pentru literătura şi cultura romînă în Bucovina. A rămas şi el jalnic lovit la comunicatul miei. "Mi-a dat îndată o învitare 
cătră membrii comitetului Soţietăţii pentru o consultare relativă la fune- 
zariile ce ar fi de făcut. 

Rămășițele pămintene ale lui Aron Pumnul, ilustrul și neuitatul prim 
profesor la, prima, catedră de limba și literătura romînească în Bucovina, 
a fost astrucate în ţînterimul orășenese din Cernăuţ cu o deosebită pompă 
și cu un public neobicinuit de număros. Însuşi episcopul Eugeniii Hacman, 
cu toată clorfăială ce eră, a funcţionat la această înmormîntare de a, casă pînă la biserică și de aici la ţînterim! 

$ 96. Fundăciunea Pumnuleană. 
Ca unul care în decursul studiilor mele cu multe neajunsuri bănești 

avutam să mă lupt, încă de prin ultimele doai clase gimnasiale năzu- 
itu-m'am să înființed, prin colecte, o fundăciune pentru ajutorarea tinerilor săraci, dară talentaţi, la studiile lor de specialitate. Această întenţiune am „căutat să o realised și îndată după absolvirea studiilor mele universitare, 
dară şi acuma, deocamdată, fâră de succes. 

Pentru mine, carele de atîta timp îmi băteam capul cu crearea unei fundăciuni, a fost un moment fericit şi o ansă binevenită, cînd genialul Alecu Hurmuzachi, la prima noastră întălnire după r&păosarea lui Aron 
Pumnul, mă întrebă săi spun, cum aș crede eti că ar fi mai nimerit să eternisăm memoriea lui Pumnul? Îndată “i-am răspuns, că numai prin în- ființarea unei fandăciuni pe numele lui! Multe "mi-a, obieptat în privința greutăților împreunate cu realisarea, acestei idei, Între altele îmi dise, că spre a veneră, în mod demn, memoriea unui bărbat atît de remarcabil ca Aron Pumnul, şi ca să se atingă scopul ce'] urmăresc eti, ar trebui să fim 
cu toţii bogați şi să dispunem de un capital mare, şi toemai aceasta nu este la Romînii bucovineni; poate că ar fi mat consult să ne mărginim 
deocamdată numai la un Monumtut cuviincios, saii la mormînt sat pe una din piețile publice din oraș, 

După o discusiune mai îndelungată între olaltă, în care et mă în- dătoriam ca prin colecte să adan capitalul necesar, am convenit mai pe



201 

urmă, ca să adoptăm îmbele idei, şi ca dumialui să facă propunerea la: 
întrunirea comitetului Soţietăţii ce aveă să aibă loe îndată, 

Propunerea făcută de Alecu Hurmuzachi. fi adoptată în îmbele 
direcţiuni decătră comitetul Soţietăţii. Pecît eram de trist şi doborit din: 

causa morţii lui A. Pumnul, pe atîta de îndestulat și de voios mă sîmţiara: 
în sufletul miei, vădîndu-mă la pragul realisării unei idei vechi. şi tocmai: 
în onoarea, acelui bărbat, pre care atît de mult îl iubiam și”l stimam! 

Cuiînd după aceasta am făcut în numele comitetului Soţietăţii un 
apel cătră Romîni, am împărțit, dimpreună cu el, mai multe liste de 
contribaire, și, încetul cu încetul, am adunat o sumă; destul de. considerabilă 
în împrejurările sărăcăcioase în cari ne aflam. Întrebuinţam totdeauna și 
diversele conveniri soţiale, ca nunți, cumătrii, hramuri, ete. spie a strînge 
bani de pe la asistență în urma unei urări ce se făceâ. Poate că am şi 
abusat de acest mijloc de colectare, fiindeă, după cîţiva ani, nu erâii prea 
bine văduţi la, unii oameni colectanţii de feliul acesta prin locurile lor de 
întălnire şi petrecere! 

Cu toate acestea s'aii adunat destui bani. Comitetul Soţietăţii îmi 
încreduse mie administrarea acestei fundăciuni proiectate pînă la facerea, 
nricului ei, chiar și pe timpul cînd demisionam din comitet! Aveâ în- 
credere în devotămîntul miei. Fii încă 'mi-am dat toată stlința ca să mă 
arăt demn de această încredere; am publicat neîncetat în Foatea Soţistăţii, 
pînă la apunerea ei, dări de samă despre progresul acestei fundăciuni, 
precum se poate veds din anutei al. [LI pg. 170—4+73, 268—2170; 307; — 

IV. pg. 101—104; 140; 175—178; 259—263; 289292, 325—827, şi 
V. pg. 46—50; 105—110; 276—284; —- și apoi din Răporturile comitetului 
Soţietăţii, publicate de el despre activitatea sa, pînă în anul 1871, cînd 

am depus administrațiunea Fundăciunii Pumnulene dimpreună cu urieul 
ei formulat, dară nesubseris de mine, fiindcă, la presîntarea lui guvernului 
local spre aprobare, comitetul Soţietăţii nu m'a învitat să] subscriă și et | 
Pentru aceasta însă, Comitetul Soţietăţii, convingîndu-se despre buna mea 

administrare, 'mi-a trimes, drept recuuoștință, următoarea, scrisoare : 
„Soţietatea pentru cultura şi literatura romînă în Bucovina, Nr. 66. 

„Prea onorate Domnule! 

„Comitetul Soţietăţii subsămnate are onorea a Vî esprimă, conform: 

conclusului săi din şedinţa dintia 17./29. Juliti 1876, cea mai călduroasă 
mulțămire pentru zelul cel viii şi. devotămîntul cel lăudabil, cu care aţă 

contribuit, în prima linie, la înfiinţarea „Fundăciunii Pumnulene“, şi aţi 
administrat, prin opt ani de dile, cu succes atât de strălucit. această. fundă- 
ciune, creată în eterna memorie a neuitatului. bărbat al năciunii, A, Pamnul. 

Numai o inimă pătrunsă de cele mai nobile sîmțăminte și devotată eu 
totul binelui național e în stare să desvoalte așă o activitate fructiferă, 
şi Comitetul se sîmțește: fericit că ai aflat în mijlocul să pre aşă un 
bărbat, din: ale căruia mîni poate primi acuma, această. fandăciune asigurată,
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în esistinţa binefăcătoare a ei prin un capital atât de însămnat, cules numai din contrihuiri voluntare cu atîta stăruinţă neobosîtă. În fruntea acestei Fundăciuni create de Soţietate va stâ tot numele Domniei Voastre ca luceafăr conducători pentru viitorime, arătând prin faptă, ce poate produce un bărbat înspirat de cele mai nobile tendințe pentru causa națională, și culturală, 
„Totodată avem onorea a Vî comunică cu aceasta, că Comitetul, conform conclusului săi din ședința dintra 5/17, Optomvre 1876, Vi aă votat, în unanimitate, absolutori, încredințîndu-se din r&portul Comisiunii alese pentru predarea administrării fundăciunii din mîna Domniei Voastre, ca emeritatul administrătoriă al acestei Fundăciuni, la mîna actualului casiariă. al Soţietăţii, despre esactitatea cea maj deplină cu care aţi binevoit a administră numita Fundăciune pînă acuma, 

„„Primiţi, prea onorate Domnule, espresiunea celei mai destinse stime şi considerăciuni, 
„Comitetul Soţietăţii pentru cultura şi literătura romînă, în Bucovina. „Cernăuţ, întw'a 14./26. Noemyre 1876. 

__ Secretariul : 
Vice-președintele: _M. Calinescu. S. Morarit Andrievici, 

» Domniei Sale Domnului Ioan al lui Giorgiti Sbiera, custode la biblioteca universității aici,« 

| $ 97. O comisiune literară. 
Deodată cu înfiinţarea, şcolii. reale din Cernăuţ, Majestatea Sa îm- păratul Francisc Iosif I a încuviințat, prin resoluțiunea sa din 4. Sep- temvre 1862, înstitnirea, unei comisiuni cu îndătorirea, de a esamină, cărțile esistente romîneștă și altele potrivite pentru şcoala veală, de a le adaptă sa de a compune alte noaiie, conform cu programul studiilor din șeolile reale austriace, 
Înteresul mare ce îl avea autoritățile competente pentru întroducerea limbii romînești la noaa școală reală se vede cu lămurire de acolo, că, această prea înnaltă, resoluțiune împărătească s'a adus la îndeplinire abiă în anul 1866. Comisiunea activată într'acest an erâ, organisată astfeliii, încît se puteă preved6 nerodniciea ei; ea aveă, doatiă despărţâturi .nede- pendente una de alta, dar puse sub acelaș președinte; una aveă să esaminede cuprinsul cărţilor romînești şi să se pronunțe, oride este el potrivit sai nu pentru cutare studii și pentru cutare clasă, iar a doafia aveă să se pronunţe, oride cartea este compusă într'o limbă romînească coreactă şi amăsurată scopului, oride terminologiea din ea curăspunde saă nn cu cea usuală din graiă, şi oride neologismele întroduse sînt sat nu formaie după legile formării cuvintelor, și oride se esprimă prin ele, cum se cade, conceputul respectiv, Aceste despărțituri aveai să și facă separat ră&porturile sale cătră autoritățile școlare. Președinţe pentru îmbele despărțituri erâ
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denumit înspectorul şcolar al ţării, cehul Dr. G. Bozdech, cu dreptul de 
a convocă despărţiturile după chipsuinţa sa. 1) 

Întmaceastă comisiune am fost denumit și ei în 2. Junii 1866 mai 
întiii numai în despărţitura pentru esaminarea limbii, apoi, din 11. De- 
cemvre 1866, și în a doatia, în locul decedatului director dela şcoala reală, 
Membrii acestei comisiuni însă ati fost convocați numai de patru ori spre 
niște consfătuiri, odată în Noemvre 1866 și de trei ori în Mart și Matii 1867, 
mai departe nu, din care causa nici nu s'a lucrat nimică, Pe lîngă desîn- 
teresarea președintelui a contribuit mult Ja neactivitatea, acestei Comisiuni 
încă și nestăruința membrilor ei, fiindcă mai cu toții erat învăluiți cu 
diverse alte ocupaţiuni. Cel puţin et aveam la gimnasiă 20 de oare pe 
săptămînă și de cores pe lună pînă la șese sute de teme pentru şcoleri şi 
încă să redacted și Poaiea, Soţietăţii pentru cultura și literătura romînească 
în Bucovina! Numai înspectorul şcolar, carele trădusese romînește, cu ajutoriul 
profesorului A. Pumnul, din Istoriea Naturală a lui A. Pocorni „Împărățiea 
Animalelor“ și „Împărăţiea Plantelor“ şi le tipărise la Vieana în 1861 şi 
1863, mai trădusese acum încă şi „Împărăţia Mineralelor&, care de asemenea 
sia tipărit în 1869 la Vieana, dupăce trăducerea fusese corectată de mine. 

Strămutîndu-se președintele Comisiunii acesteia din Bucovina, n'a mai 
fost denumit altul în locul lui, și astfeliii noaiia şcoală reală a rămas nu 
numai fără cărți romînești de învăţătură, dar și fără profesori romîni, 
fiindeă numai foarte puțini Romîni se găsiaii carii să îmbrăţișede profesura 
anumea pentru această şcoală ; și chiar și acești puţini nu se apucară de 
trăducerea şi publicarea cărţilor nemțești, aprobate de mai înnăinte, încă 
în decussul studiilor lor universitare, ca un felii de preparativă pentru 
viitoarea lor chiemare ! 

$ 98. Soţietatea literară şi culturală ca censurătoare de cărţi 
şcolare. 

Nenumindu-se în Comisiunea pentru esaminarea cărţilor romîneştă, 
destinate pentru școala reală gr. or. din Cernăuţ, alt preşedinte în locul 
strămutatului Dr. G. Bozdech, ea a remas ca și desfăcută, 

Consiliul școlar al ţării aveă însă mare trebuință de cărți didactice 
românești precum pentru școlile primare, pre cari le căpătase sub privighiiarea 
sa în urma, legii împeriale din 14. Maiă 1869, așă și pentru școlile secundare. 
Neavînd însă în mijlocul săti membri competenţi pentru censurarea şi 
corapunerea astorfelii de cărți, el prinse a se adresă, spre acest scop, cătră, 
Soţietatea, pentru cuitura și literătura romînă în Bucovina. Printr'o 
scrisoare din 10. Decemvre 1869 Nr. 707 el ceri dela ea compunerea unui 
abecedarii romînese pentru școlile primare, şi prin altă scrisoare din 
24. Noemvre 1810 Nr. 1815 îi supuse spre censurare o gramatică a limbii 

1) Foaiea Soţietăţii pentru literătura și culţura romînă în Bucovina, anul IL 1866 ; 
pg. 195—207; 262; 287— 290 ; anul III, 1867, pg. 91—94; 135—136,



204 

  

nemţeștă, compusă de învățătoriul Crisant Matiasieviciă, tot pentu şcolile primare, și prin scrisoarea din 98, April 1871 Nr. 696 vechiea gramatică romînească pentru clasa a patra compusă de profesorul Vasile Ianovicti, Această gramatică n'a putut fi recomîndată spre retipărire din causa scăderilor ce le aveă. Abecedariul romînese "l-a compus învățătoriul Lon Drogli, scriindu!'l cu litere lătineşti la dorința, Soţietăţii. El a fost censurat; de mine și aprobat, dar! nu se pută tipări decît abiă în 1875, în editura de cărţi şcolare din Vieana. Gramatica nemțască a lui Crisant Matiasieviciiă am fost necesitat să o preluern cu desăvârşire, cu învoirea autorului, ca, săi pot dă aprobarea mea. Ea s'a tipărit tot la Vieana în anul 1874. 
De aci înnăinte neîncetat a continuat Consiliul școlar al ţării a se adresă cătră această Soţietate, decîteori aveă trebuință de consultul ei. 

$ 99. Membru al Academiei Romine din Bucureşti. 
Încă de prin anul 1862 încoace prinse a se vîntură mai cu adinsul cestiunea unificării ortografiei romînești la Romînii din Austro-Ungariea, mai întîiii între învățații T. Ciparii, I. Muntean şi A. Pumnul, în urma, unei provocări din partea guvernului central, carele doriâ, să fie în cărțile şcolare un sîngur sistem ortografic. Din anul 1865 însă înnăinte, la iniţiativa, Soţietăţii literare romîne din Arad, începură a se înteresă de resolvirea acestei cestiuni atât Soţietatea pentru literătura și cultura romînă din Bucovina, cît şi Asoţiaţiunea similară din Ardeal. La Rominii din regatul Romăniei de astădi lipsiă însă pe atunci un organ literar, autorisat, cu carele ar fi putut aceste trei Soţietăți întră în pertratare pentru unificarea ortografiilor romînești şi stabili, în comun acord, pentru toți niște regule ortografice bine precisate. 
Acest organ se creâ abiă în 1, April 1866 decătră ministrul de culte şi înstrnețiune publică din Bucureşti, C. A. Rosetti, la îmboldul 1) espan- sivului în sîmțămintele sale rominești V. A. Urechie, pe atunci secretari general la arel ministeriă, La, decretarea sa se dete acestui organ numele de „Soţietate literară romînă“, Scopul acestei Soţietăţi eră: să determine ortografiea limbii romîneştă; să facă o gramatică, care să țînă sama de organismul limbii romînești de pretutindinea, şi apoi să, compună și un dicţionariă, carele să conțînă toate cuvintele din graiul romînese, literar și vulgar. Soţietatea aveâ să fie compusă din 21 de membri, şi anumea, trei membri din fostul domniat al Moldovii și patru din cel al Ţării Romîneşti, trei din Ardeal, doi din Bănatul TPemeşan, doi din Mărămurăş, doi din Bucovina, trei din Basarabiea și doi din Macedoniea. 

Ca represîntanți pentru Bucovina, fară, întru una, decretaţi Alecu Hurmuzachi și Dr, Ambrosii Dimitroviţă, fără vreo prealabilă, înțelegere cn ei, se vede că numai pe temeiul că A. Hurmuzachi fusese redactor la, „Bucovina, gazetă romînească pentru politică, religie şi literătură“, care 
1) Foaiea Soţ. p. lit. şi c. r. în B, III. pg. 175. 
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apăruse din Opt. 1848 pînă în Sept. 1850, far Dr. A. Dimitroviţă 
redactă, prin April 1866, Foaiea Soţietăţii p. lit. şi cult. rom. în Bucovina. 

Pecît de cu bucurie fusese primită în Bucovina denumirea lui A. 
Hurmuzachi, pe atîtă se găsf de nenimerită a Drlui D. Dimitroviţă. EI 
însu'şi recunoscii aceasta şi'şi. trimese îndată demisionarea motivată, 
atrăgînd atenţiunea ministrului asupra mea. Îusu'și A. Hurmuzachi a în- 
tervenit la ministru pentra mine, 

Pe timpurile acelea în Bucovina, după moartea lui A. Pumnul, 
treceam ei, în ochii tuturora, ca cel mai cunoscătorii și mai competent 
în ale gramaticii și literăturii romînești, poate şi de aceea fiindcă, publicasetit 
cîte una alta în numerii apăruţi ai Foii Soţietăţii. Pe temeiul noatelor 
înformaţiuni şi al demisiunii Drlui A, Dimitroviţă, ministrul cultelor Şi 
înstrucţiunii publice, C. A. Rosetti, se grăbi a mă propune, iar” Alteaţa 
Sa domnitoriul Carol Î, a mă denumi membru al Soţietăţii literare romîne 
prin decretul săă din 11. Junii 1866 Nr. 975. 

Această, noatiă Soţietate literară romînă, la constituirea sa în August 
1861, își dee numele de „Soţietate academică romînă“, se împărţi în trei 
secţiuni, una literară istorică, alta istorică arheologică şi a treia a știinţilor 
naturale, și'și începi activitatea cu discusiuni asupra principiului după 
care să, se stăbilească o ortografie unitară pentru toţi Romînii, cu votarea 
unei ortografii provizorie și cu făcutul unor programe pentru compunerea 
unei gramatici a limbii romîneștă şi a unui dicţionariii romînese. 

În urma discusiunilor din chiar prima sesiune am căpătat convingerea, 
că eii cu anevoie de voiă pute fi membru folosîtoriti în această Soţietate 
Academică, deoarece, în ruptul capului, nu puteam împărtăși vederile şi 
principiile, după cari marea majoritate a membrilor ers, decisă, să'şi urmede 
și să'și esecute lucrările pentru cani eră înstituită. Cu toate acestea nu 
"mi-am dat chiar dintru început demisiunea. Aveam multe motive să nu 
"mi-o dată. Eram și et doară, vrînd nevrînd, profesor de limba şi literătura, 
romînească, și aveam multă, și mare trebuinţă, de înnoite studii în ramura 
această, dacă erâ, să curăspund, după dorinţă, înnaltei mele misiuni! Am 
sîmţit dela prima întălnire și discutare cu atiția bărbaţi ilustri, învăţaţi 
şi esperți, că mult pot profită dela ei pentru lărgirea, chiarificarea, şi 
adîncirea, vederilor și cunoştinţilor mele; pe lîngă aceasta mai căpătam 
încă dela ei și dela Soţietate cărți, pre cari altfeliă nu "mi le-aș fi putut 
procură, și n'aș fi tras nici ei, nici învăţăceii miei folos din ernditul lor 
cuprins. 

Măcarcă aveam mare dor de a mă întălni și discut4 cît mai adeseori 
cu astfeliii de bărbați erudiți şi esperţi în mişcări culturale şi literare, 
totuș nu participam regulat la toate sesiunile generale anuale ale acestei 
Soţietăţi Academice, fiindcă împrejurările în cari trătam numi permitea 
aceasta fără periclitarea mai multor înterese de o ordine mai superioară. 

Între altele 'mi se refusase, în doatiă rînduri, decătră autorităţile mele
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superioare atît primirea calităţii de membru cât şi participarea la o Soţietate în - 
afară de împeriii, măcareă această Soţietate eră curat literară, şi provocată, în 
bună parte, și prin mişcările pentru unificarea ortografiei romînești la, 
Romînii din Austro-Ungariea, patronate de guvernul de acoles, Nepar- 
ticiparea mea, însă, ca şi a altor membri, împiedică uneori ținerea, întru- 
nirilor și lucrările Soţietăţii. Ca, să scape Soţietatea de acest neconvenient, 
fuiă provocat, în 24. August 1876, decătră dulcele miei amic și admirabilul 
autor al poesiei „Limba romînească“, ca să mă demit din calitatea de 
membru activ şi în locul ei să primesc pre aceea de membru onorartiă. 
Îată aice această scrisoare! 

„24. Aug. 1876. 
„Prea stimate frate! 

„Doresc mai întîi a află de te afli sănătos, fiindcă văd că nu voieşti 
a ne onorâ cu venirea D-Tale. — Noi sîntem în sesiune academică, dar' 
sîntem prea încureați, fiindcă nu ne putem întruni ca să avem numărul 
regulamentariii spre a pute ţîn6 şedinţă plenarie: unii membri se află pe 
la băi, alţii miniștri, alţii cu diverse ocupaţiuni. Un sîngur mod ar fi ca 
să avem o posițiune mai comodă: ca D-Ta și dl. Cipariă, (cari şe vede că 
sînteți deciși a nu mai veni), să demisionaţi. S'a propus în Suţietate ca 
să vă denumim membri onorari, dar ne-am temut ca să nu vă supăraţi, 
și astfeliă sîntem legaţi a vă suferi, 

„Bă, ca amic, te-aș întrebă: de ce nu ne faci această înlesnire? 
Dacă nu ai gîndul să vii, de cenu te demiți? Numirea de membru onorarită 
Sar aclamă cu unanimitate, 

„Primește sălutările vechiului amic Sion m. p.« 

La această amabilă serisoare am răspuns următoarele: 
„Prea onorate şi prea stimate Domnule! 

„Epistola D-Tale din 24. August a. e. prin care mă provoci ca să demisioned din calitatea de membru al Soţietăţii Academice Romîne din 
București, pentrucă nu vin la şedinţele ci anuale, am citit?o cu vie şi 
adîncă împresiune. 

„Înnăinte de toate 'Te rog ca să mă scuzi că nu ”Ţi-am răspuns pînă, acum, pentrucă sînt atît de ocupat şi stinghierit, încât mai că nici nu aflu 
timp de răsuflare, 

„Mult iubite Domnule ! Te rog să'mi permiță a"Ţi spune, și prin D-Ta 
și celoralalți prea onorabili conmembri, că causa nevenirii mele de un timp încoace la sesiunile anuale ale Soţietăţii Academice Romîne nu este „fiindcă nu voesce“, sat pentru că „n'aş av6 gînd să vine vreodată, ci adevărata causă zace în neputința timpurală de a'mi împlini această dorință şi dătorință, Pe de-o parte, posiţiunea politică soțială a Romînilor din Bucovina, de un timp încoace, este așă de critică, încureată şi tristă, încât
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numai Dumnedeii Sîntul ştie oride vor mal scăpă ei teferi dintrînsa; și 
3 

> e eii am credut și cred încă, că n'ar fi în înteresul nostru de a aţiță şi 
mai tare încordările esistente prin călătoriea mea la București, fără de 
concediul superiorilor miei carii, în timpul de faţă, nu cred că "mi "l-ar acordă. 
Pe de altă parte, am fost necontenit foarte ocupat en oficiul met, cu 
trăducerea și cu prelucrarea mai multor cărţă didactice pentra şeoalele 
noastre poporale. Acuma, dupăce sa înființat, după cum ştiţi, o universitate 
aicăa în Cernăuţ, sînt atît de îmbuldît de afacerile bibliotecii, încât nici 
măcar răsuflu nu am cbiar în timpul așă numitelor ferii. Pe lîngă aceasta, 
mai sînt încă însăreinat și cu suplinirea, catedrei pentru limba şi literătura, 
romînă la noatia universitate, pînă la aședarea ei definitivă. Dacă vei 
considerâ aceea ce se cere de la o catedră de universitate, şi dacă vei luă 
în băgare de samă, că istoriea, literăturii romîne ni lipseşte detot, şi că ce 
se atinge de gramatica limbei noastre, tot ce esistă, pînă acum puţin ce 
curăspunde cu cerinţele ştiinţii filologice din diiia de astădi: atunci uşor 
vei înțelege, cât lucru trebue să'mi defe această catedră! Bucuros m'aş 
desface de această sarcină prea grea, da” atunci catedra ar trebui să 
rămînă vacantă, pentrucă cu anevoe sar put€ ocupă, în momentul de faţă, 
cu Romîni dela noi, și aceasta poate că ar fi tot în dăuna noastră. De se 
va întîmplă însă, după cum sper, ca în anul viitorii scolastic, sati cel 
mult în alt an viitorii, să ocup eă definitiv această catedră, atunci, 
demisionînd din oficiul mei de custode al bibliotecii, aș pute întrebuinţă, 
feriile școlastice spre a veni şi la ședințele Soţietăţii Academice, fără a 
mai av6 necesitate de concediul cuiva. Atunci aş fi în stare să'mi îm- 
plinese cu succes dătorinţa mea de membru al Soţietăţii Academice, şi aş 
face aceasta cu atîta mai cu plăcere, pentrucă, ca membru al ei, cu în- 
lesnire aș put călători la D-Voastră şi îutrebuință acolo bibliotecile 
esistente spre completarea studiilor mele istorice literare. 

„lată, prea stimate Domnule, cum staă în realitate trebile, încît 
privesc ele nevenirea, mea la Bucureşti ! 

» Dar” cu toate acestea nu sînt deloe despus nică de a fi numai „suferit“ 
ca membru din partea prea onorabililor râiei conmembri, nică de ai stin- 
ghieri și a'i ţină pe loc în lucrările lor, prin lipsa mea timpurală, pentrucă 
și eii doresc din toată inima, ca Soţietatea, noastră Academică din Bucureşti 
să prosperede și să ocupe cu onoare locul săi printre alte Soţietăţi de 
acest feliii, și deoarece D-Ta se pare că credi că, dacă eii aş încetâ de a 
mai fi membru, Soţietatea, noastră Academică se va pute completă şi 
înnăintă cu sporiii lucrările sale: de aceea nu pot decît să 'Te rog chiar 
a Te folosi de această scrisoare a mea ca de o demisiune din parte'mi, 
căcă eă în viiaţa mea, și fără de a mă numi membru al Soţietăţii Aca- 
demiei Romîne din Bucureşti, nicicînd nu voii scăpă din vedere ideea care 
a dat naștere acestei Soţietăţi științifice. 

„Totodată 'Te-aş rugă să'mi permiți încă observarea, că poate nu
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Sar cam potrivi cu prestigiul unei Soţietăţi Academice de a mă denumi ca 
membru onorarii al ei pre mine carele nu mă pot fălf pînă acuma cu 
lucrări ştiinţifice și literare de vreun merit. Ca sîmplu membru, şi încă, 
denumit, la crearea ei, de guvernul Romîniei, spre a represîntă la lucrările 
ei științifice o ţară mică romînească, dar' nefericită, încă tot 'mi se mai 
ședeă cevă, dar” ca domniea Voastră să mă denumiți membru onorariti al 
ei pe cuvînt numai „ca să nu mă supăr“, dacă mă veţi sterge din mijlocul 
membrilor ei aetivi „spre a av6o posiţiune mai comodă“ pentru înnăintarea 
Iucrărilor Soţietăţii: aceasta, mult iubite Domnule, ar fi pentru mine mai 
mult decît o umilință nemeritată,. 'Te asecured că nu sînt defelit vanitos, 
și de aceea, mulțămind cu deplină sînceritate pentru binevoitoarele întenţiuni 
ale prea onorabililor mei conmembri, declar că renunţ la această onoare 
nemeritată încă. Un lucru, dacă "mi-ar fi permis, aş cere cu rugare, ca 
adecă să binevoiți a despune ca să 'mi se împărtăşască toate lucrările 
Soţietăţii, de unde a încetat de a "mi se mai trămite, ca să pot fi ne- 
curmat în curentul Jucrărilor ei și să mă folosese şi eii de ele în studiile 
de cari mă ocup. 

„Le rog, prea, iubite şi prea stimate Domnule, a primi încredințarea 
prea distinsei mele consideraţiuni cu carea mă înstmn 

„Cernăuţ întu'a 2/14 Sept. 1876. 

Domniei Sale D-lui al D-Tale devotat 
G, Sion în Bucureşti. Ion Sbiera m. p. 

În urma acestei demisiuni am primit următoriul răspuns: 

„8. Septemvre 1876, București, 
„Mult stimate amice ! 

„âm primit epistola D-Pale pe care am şt comunieat'o colegilor 
noştri în conferință familiară. Ea a înspirat tuturora, părere de răă, se 
înţelege, dar nimene n'a cugetat a primi declaraţiunea, D-Tale de decisivă, 
mai ales dupăce ni dai a speră că pe la anul viitoriă speri a pute veni. 
Întenţiunea mea însă'și n'a fost ca să'ţă cer demisiunea, ci "ță-am arătat, 
dificultatea ce întîmpinăm întru a ne compleetă, numărînd. între noi 
persoane ce nu vin regulat la sarcina aceasta, — şi închipuindu'mi că 
D-Ta, în realitate, vei fi avînd motive serioase de a. te desgustă de com- 
paniea, academică, "ţi-am comunicat doară ideea, că mai bine ar fi să'ță 
trimiţi demisiunea: mă gătiam chiar a propune să alegem. pe dl. V. Bumbac 
ca representant al literelor din: Bucovina. Aceasta însă nu sar fi putut 
face decît după o demisiune adresată în formă cătră Președintele, şi ne- 
motivată. Acum însă nu mat poate fi vorba de aceasta, Vom duce-o cum 
vom pută! 

„Despre activitatea, lîngedă, a Soţietăţii noastre poţi căpătă cunoştinţă
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din „Romînul“, care cred că se primește în Bucovina şi carele publică 
protocoalele noastre. 

„Te rog trimite'mi însămnare decînd at încetat a 'ţi se trimițe îm- 
primatele noastre, și ce anumea doreşti a av6 din Dicţionariă şi din Anale, 
pentru ca să reguled a ţi se trimite. 

„Primește sîncerele mele sălutără. 

Frate şi serv. 
G. Sionm.p. 

Nu 'mi-am mai reînnoit demisiunea; de aceea cînd s'a transformat 
Soţietatea, Academică Romînă, prin legea din 21. Mart 1819 st. n. în 
Academie Romînă cu reședința în Bucureşti, că am fost păstrat și mai 
departe ca membru în ea. 

$ 100. Continuarea mişcărilor politice din împerii. ($ 70. 
pg. 156.) 

În urma prifacerii sale în monarhie constituțională cu năzuinți 
liberale și germaniste sub memorabilul ministerii Sehmerlin g, 
Austriea stîrnise în confederaţiunea germană simpatii preţioase, De aceste 
sîmpatii germane voiati să se folosască Nemţii austriacă pentru lărgirea 
şi întărirea preponderanţii lor constituționale în întreaga monarhie. 
Sumeţiţi de posiţiunea favorabilă ce 'Şă-o creaseră prin noaia Constituţiune 
Împerială, ei se arătat neînduplicabili la conceşiuni timpurie și oportune 
cătră celealalte popoare conlocuitoare şi cătră țările şi regatele locuite de 
ele. Înși'şi politicienii dirigenți ai împărăției erati înfumuraţi de aceste 
simpatii pangermaniste și'şi esercitati înrîurinţa lor secolară în confedera- 
ţiunea staturilor germane cu mai puţină circumspecțiune şi cu mai mare 
cutedare. Îmbele aceste năzuinţi aii fost o greșală neiertabilă, fiindcă nu 
puteai găsi scuse înnăintea principiilor liberale şi egalitare, în numele 
cărora pretindeaă că se manifesteadă, | 

În faţa acestei atotputernicii aparente și a acestei neînduplicabilităţă 
încăpăţinate, nu rămase pentru popoarele negermane ale Austriei alta de 
făcut, decît să rebde și să aștepte alte împrejurări politice mai favorabile 
pentru ele. 

Consiliul Împerial cel Larg, carele ave să manifeste şi să represînte 
unitatea şi puterniciea împărăției, nu se puti întruni complet niciodată, 
Numai Romînii şi Saşii din Dieta Ardealului, în urma unor concesiuni 
primite, îl recunoseură ca organ unitar, şi începură, din anul 1863 înnăinte, 
a trimete în el pre represîntanţii săi. 

Consiliul Împerial Îngust încă nu puteă, fancţionă cu deplină putere 
şi regularitate, fiindcă în el îşi ereaseră Nemţii o majoritate artificială, 
neconfoarmă cu numărul și însămnătatea lor; celealalte popoare din cercul 
lui de competinţă nu erati represîntate în el nici în proporţiune cu numărul 
lor, nici după mărimea eontribuirilor lor la susținerea statului, Din această
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causă, unele din aceste popoare, mai ales Polonii şi Cehii făceaă opunere 
şi tindeaă din răsputeri la căștigarea unui teren mai larg și a unor con- 
dițiuni mai favorabile pentru cultivarea, și desvoltarea lor în mod propri 
naţional, 

Dovedindu-se în scurt timp că politica pangermănistă, urmărită, de 
ministeriul Schmerling (1860—1865), nu duce nict la înduplicarea tuturor 
camerelor legislative provinţiale ca, să'și trimată represîntanţi în Consiliul 
Împerial spre a păstră unitatea împărăției, nici la consolidarea conducă- 
toriei eselusive în confederaţiunea, staturilor germane spre a realisâ visul 
pangermanistic : se decise împăratul Francisc Iosif 1 ca să îudrumede în- 
suşi în persoană împăcarea cu Maghiarii. Spre acest scop călători în 
Junii 1865 la Buda-Pesta, unde fă primit cu strălucire şi cu întusiasm 
de cătră magnații conservatori. 

Resultatul acestei călătorii fi deocamdată numai demisionarea în 
Juliii 1865 a şmerlingianilor cancelară aulici din Ardeal şi din Ungariea, 
şi înlocuirea lor cu alţii pureonservatori şi maghiaromani. 

În urma acestei întreveniri împărătești își dete ministeriul Şmerling 
dimisiunea, și fă înlocuit cu ministeriul Richard Belcredi (Juliă 
1865 pînă Faur 1867), carele își puse ca ţintă încîrnirea de pe calea 
apucată și desvoltarea Constituţiunii Îm periale pe temeliea diplomei din 
20. Opt. 1860 în sens feudal și clerical, respectînd mai mult antonomiea 
țărilor şi regatelor, şi tindînd la confederarea lor cu represîntanță comună 
pentru afacerile comune înterne și esterne numai în persoana împăratului 
şi a ministeriului săă, fără de vreun Consilii Împerial. 

Prin manifestul împărătesc din 20 Sept. 1865 fi sistată activitatea 
Consiliului Împerial, Îngust și Larg, pînă după consultarea camerelor 
legislative provinţiale în privinţa păstrării sat înlocuirii lui cu altă însti- 
tuţiune împerială. În Dec. 1865, însu'și împăratul deschise camera legis- 
lativă ungurească din Buda-Pesta, prin un cuvînt de tron, în care vestiă 
îngîmfaţilor Maghiari, că va, recunoaște continuitatea și valabilitatea legilor 
revoluţionare din anul 1848, dacă vor fi supuse mai întîi la o reviduire 
spre mulțămirea tuturor popoarelor din regatul Ungariei şi ţările ce se 
țîn de el. Maghiarii, îndârjîţi de condescendenţa împăratului, nu prea voiai, 
dintru început, să împlinească această condiţiune împărătească, ci steteai 
morţiş pe recunoașterea necondiționată a acelor legi; mai ales stăruiă 
întru aceasta partida coșutistă, ultranaţională şi rădicală. 

În Bohemiea, Cehii agitati deasemenea pentru restaurarea fostului 
lor regat. Spre ai îmbuns, ministrul R. Beleredi emise în Januari 1866 
o ordinăciune, prin care se stăbiliă folosirea și a graiului cehese prin 
oficiile statului. Se începură, pertrătări pentru o conţelegere și învoială prin 
concesiuni reciproce. Încă nu se sfivșiră aceste pertrătări, și deodată isbuenf, 
în Juniă 1866, un răsboiăi între Austriea şi Prusiea însoțită cu Italiea, 
răsboiii care se fini cu pacea dela, Praga din 23. August 1866.
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Din nefericire, acest răsboiă fă desatros pentra împeriul Habsburgilor 
precum pentru marginile așă, și pentru preponderanța, lui în confederaţiunea 
staturilor germane. 

După închieiarea, păcii, concepă ministrul R. Beloredi ideea de a 
face din ţările împărăției habsburgice cinci grupe politice sub numirea de 
regate, una pentru Maghiari, a doatia pentru Slavii dela miadădi, a treia, 
pentru Cebi, a patra, pentru Poloni, și a cincia pentru Nemţii din ţările 
apusene nemţeşti. Camerele legislative provinţiale, carile trimeteati repre- 
sîntanți în Consiliul Împerial Îngust, fară disolvate în 3, Faur 1867 şi 
alese altele noaiă în locul lor, Acestea, precum și camerele legislative 
provințiale din Ungariea, Ardeal şi Croaţiea-Slavoniea, aveati să trimată, 
represîntanță la un Consilii Împerial estraordinarii, spre a se înţelege 
împreună asupra ţărilor, respective teritoriilor, cari să compună fiecare 
grupă. Acest plan stîrni o vîjilie de nemulțămiri şi de agitări. Însu'şi 
ministrul de esterne, Friderie Beust (1866—1871), carele se bucură de în- 
crederea, împăratului, nu eră îndestulat cu acest plan, fiindcă, prin realisarea 
lui, ar fi căpătat Slavii o preponderanţă în împărăție; de aceea dete 
împăratului sfatul ca să se împace cu Maghiarii și să facă pe vote precum 
Maghiarilor, așă și Nemţilor. Beleredi își căpătâ, dimisiunea în 7. Faur 1867, 
Jar F. Beust îi ocupâ locul ca ministru preşedinte. 

De acest sfat fatal al lui F. Beust se folosîră atât Maghiarii cej 
pururea, neadormiți și zeloşi pentru apărarea, întereselor lor particulare, 
naţionale și politice, cît şi Nemţii cei scoși acuma cu ţările lor din confedera- 
ţiunea staturilor germane, şi stoarseră dela împăratul modificarea Consti- 
tuțiunii din 26. Faur 1861 şi pentru sine niște concesiuni, cari at devenit 
germenul nemulțămirii popoarelor din împărăție şi al agitaţinnilor lor 
continue, Aceste agitațiuni se caracteriseadă pentru unele popoare prin 
năzuința lor febrilă de a scăpâ de supremăţie și de strîmbătăţire, şi de a 
ajunge la egalitate naţională și constituţională, iar pentru altele prin 
stăruința lor neîncetată de a/șă mănțineă supremăţiea și privilegiile con- 
stituţionale cu mijloace drepteă admise de foarța brutală, dar' nepermise 
de principiile morale și filosofice. : 

Învoiala cu Maghiarii se făcă chiar îndată, şi fu promulgată prin 
mai multe scrisori împărătești, dătate din Faur 1867. Această învoială, 
însă, fiind o schimbare în Constituţiunea Împerială din 26. Faur 1861, 
ave, trebuință şi de consîmțămîntul Consiliului Împerial Îngust. EL fă 
deci convocat pe 22. Maiii 1867, Într'acestu căpătară Nemţii liberali 
majoritatea, dupăce li se alăturaseră și Polonii, căștigaţi prin promisiunea, 
cîtorva privilegii pentru naționalitatea lor. Ei primiră pactul dualistie 
în urma unor discusiuni îndelungate şi a învoirii ministeriului eu modi- 
ficarea și mai departe în sens mai liberal a Constituţiunii Împeriale din 
26. Faur 1861, prin acceptarea a patru legi fundămîntale de stat, una 
asupra drepturilor generale ale cetăţenilor, a doaita asupra, esercitării
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puterii guvernative și esecutive, a treia asupra puterii judeţiare şi a patra 

asupra înființării unei judecătorii împeriale. Aceste patru legi, dimpreună 
cu legea prin care se schimbase legea fundămîntală asupra represîntanţei 

unitare a împeriului, și cu legea asupra afacerilor comune a tuturor ţărilor 
monarhiei austriace şi asupra modului pertrătării lor, precum şi cu legea 
prin care se arată începutul valabilităţii acestor legi, fură promulgate 

într'a 21. Decemvre 1867, de unde și numirea lor de Constituţiune Împe- 
rială Decemvriană. 

Pentru pertrătarea, afacerilor comune îmbelor părţi ale împărăției se 

întroduse înstituţiunea Delegăţiunilor, una aleasă de camera legislativă 
ungurească din Buda-Pesta, iar” a doaăa decătră Consiliul Împerial din 
Vieana. Aceste Delegaţiuni, convocate pe rînd, odată în Buda-Pesta, a 
doatia oară în Vieana, delibereadă separat şi se înţeleg prin corespondenţă 
şi prin Ministeriul Împerial comun, răsponsabil, compus din trei miniştai, 
unul pentru afacerile esterne, al doile pentru răsboiii şi al treile pentru 
finanţe. Aceste Delegaţiuni se întruniră pentru întiiașdată la Vieana, în 
1 lanuariti 1868. 

În urma acestei învolele, împărăţiea Habsburgilor, din unitară 
cum eră mai înnăinte, deveni deodată dualistă, ea se împărţi în doattă 
părţi separate, avînd fiecare cîte o Constituţiune proprie diferită şi câte 
un ministerii particular; una din aceste doaiiă părţi, cea răsăriteană, 
Translaitaniea, fi dată în sama Maghiarilor, iar” a doaia, cea 
apuseană, Cislaitaniea, lăsată pe socoteala Nemţilor. Unitatea acestor 
doaiiă părți se conservâ numai în persoana Domnitoriului lor, carele o 
zepresîntă prin ministeriul săii, dis al afacerilor comune. Însă'şi împărățiea 
își schimbă numirea de mai înnăinte, Austriea, în Austro-Ungariea s. împă- 
răţiea, austroungară. Domnitoriul ei, într'această noată însuşie, îșă luâ titlul 
de Împărat şi Rege. 

Această, împărţală dualistă, precum şi scopul ei, își găsîră o espresiune 
vederată chiar și în hărtiea-monetă. Precînd mai îunăinte înstitutul în- 
sărcinat cu emisiunea hărtiei-monete se numis Bancă Naţională 
Austriacă, şi valoarea bancnotelor se tipăriă în graiurile tuturor 
popoarelor din monarhie, acum, dela reînnoirea privilegiului ei prin legea 
din 1. Juli 1878 încoace, înstitutul acesta îşi luâ numele de Bancă 
Austroungară, și prinse a emite bancnote tipărind valoarea lor 
numai în cele doaiiă graiuri privilegiate, pe o parte numai în cel nemţese 
ŞI pe de ceealaltă parte numai în cel măghieresc, dînd prin aceasta a 
înţelege, că celealalte graiuri poporane din îmbele părți ale împărăției nu 
mai sînt egal îndreptăţite, dupăcum fuseseră, în urma, Constituţiunii Împeriale 
din 4. Mast 1849 şi din 26. Faur 1861, faţă de graiul nemţese! 

În urma acestei învoiele dualiste, deși nu toemai la cumpănă dreaptă 
pentru îmbele popoare privilegiate, Nemţii renunţară la stăruința lor de 
pină acum pentru o Constituţiune Împerială, centralistă, acoeptară
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dualismul, fiindcă vedeai în el folos pentru sine, şi se îndestulară, 

deocamdată, numai cu supremăţiea politică prin camerele legislative 

provinţiale şi în îmbele camere legislative ale Consiliului Împerial, supre- 

măţie care li er încîtva asigurată în urma modului compunerii acestor 

corpuri, 

Dacă învoiala dualistă îndestulâ, pre Maghiari aproape cu desăvârșire 

şi pre Nemţi în bună parte, ea lăsâ amăriciune, nemulţămire şi agitare 

printre Cehi, Poloni, Romîni, Sîrbi, Slovaci, Sloveni, şi Italieni precum 

şi în partida feudalilor și a clericalilor, și rămase causă permanentă la o 

mulţime de zbuciumări politice, cari nici astădi (1898) nu sînt potolite. În 

Pranslaitaniea lupta dintre privilegiaţii Maghiari și celealalte popoare 

desconsiderate se continuă nu numai pentru egala îndreptăţire a graiurilor 

naţionale în şeoală, în înstituţiunile şi oficiile publice, dar și pentru 

restaurarea autonomiei marelui principat al Ardealului; în Cislaitaniea 

această luptă este mai complicată. Ea s'a susținut şi se susțîne încă parte 

între liberali și feudalii clericali pentru prevalarea ideilor lor în organisarea 

înstituţiunilor şi şerviciilor publice; între Nemţi și celealalte popoare atît 

pentru egala îndreptăţire a graiurilor naţionale în toate ramurile viieţii 

publice, cât şi pentru lărgirea şi întregirea autonomiei ţărilor, precum și 

pentru restaurarea regatului Bohemiei în foastele lui margini, cam în 

aceeaş măsură, cum a fost restaurat regatul Ungariei. În Cislaitaniea, se 

numiră de act înnăinte Credincioși constituţiunii toţi câţi 

apărat Constituţiunea Împerială Decemvriană, mai rare oră Centralişti 

fiindcă acest cuvînt nu mai represîntă acum aceeaș închipuinţă ca în- 

năinte de dualism. precînd cei ce o combăteaii şi'i cercati modificarea în 

sensul pretensiunilor lor se numiaii unii Feudali-clericală, alţii 

Naţionali s. Naţionalişti, şi mai alţii Autonomiști. _ 

După întroducerea formală și de fapt a Constituţiunii Dualiste Îm- 

periale, se formâ în Cislaitaniea un minister de eredincioșă constituţiunii 

sab preşedinţiea înfocatului Neamţ, a principelui Carlos Auersperg, în 

1. Tanuariii 1868. Întmacest ministeriă mai figură, dintre magnați numai 

contele Eduard 'Iaaffe şi contele Alfred Potocki (Potoţehi), toţi ceialalţi 

miniştri eraă plebeieni. Pe lîngă credincioşiea constituţiunii, acest ministerit 

mai eră încă şi liberal și economist. Sub conducerea lui, Consiliul Împerial 

votâ, trei legi de mare însămnătate, îndreptate tustrele în contra atot- 

puterniciei preuțimii romanoeatolice. Prin una din ele i se luâ jurisdicţiunea 

în afacerile matrimoniale și se încredință judecătoriilor civile; prin a 

doata "i se luâ dreptul de a privighiă și a controlă învățămîntul public şi 

privat în toate gradele lui, şi se dete organelor administrative civile; 

iar prin a treka se regulară r&porturile înterconfesionale pe temeliea egalei 

îndreptăţiri. Aceste legi fură sancţionate şi promulgate în 25. Malti 1868. 

Ele provocară proteste din partea episcopilor romanocatolici, iar papa le 

dechierâ, de nule şi de neavenite în Junii 1868.
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După aceasta se puse ministeriul să întroducă ordine și controlă în 
finanţele statului şi în armată, propunînd Consiliului Imperial mai multe 
legi, cari se votară şi se promulgară cu grăbire. Chiar curtea cu juraţi 

fu întrodusă în 1869 pentru procesele politice şi de presă. Stăruinţa 
liberalilor însă din Consiliul Împerial de a anulă Concordatul îuchieiat 
cu papa în 18. August 1855, și de a întroduce căsătoriea civilă, nu în- 

tîmpinâ aprobarea în cercurile normative, nici sprijinul majorităţii mini- 
steriale. Acest refus desconcertâ pre liberală şi'i descurăjă de a continuă 
lupta mai departe cu împetuositatea lor liberală! 

Precînd în Consiliul Împerial se desvoltati treburile destul de bine 
în sensul credincioșilor constituțiunii, nu tot aşă se petreceaă lucrurile 
prin dietele s. camerele legislative provinţiale. Cu deosăbire erai Cebii 
din Bohemiea și Moraviea aceia carii făceati oposiţiune crîncenă şi con- 
secentă, şi anumea nu pe terenul liberalismului, ori feudalismului şi clerica- 
lismului, ci pe terenal naţionalismului şi al autonomismului, precum şi al 
dreptului lor public de stat. Într'a 22. August 1868 nu se presîntară în 
camera legislativă a țării din Praga optdeci şi unul de deputaţi cehi, ci 
deteră, o declaraţiune în scris, prin care protestară încontra competinții 
Consiliului Împerial de a votă legi valabile şi pentru regatul Bohemiei, 
şi cerură dela împăratul să facă şi cu ei o învoială, precum făcuse cu 
Maghiarii. Astfeliă de declaraţiune o făcură şi Cehii din Moraviea în dieta 
lor, din care causă căpătară cu toţii porecla de Declaranţi. 

Declaraţiunea Cehilor din Bohemiea o r&spunseră colegii lor nemți 
din dietă prin votarea anulării ordinăciunii contelui R. Belcredi din 1866 
relâtivă la folosîrea graiului cehesc în oficiile şi înstituţiunile publice. 
Maxe nesocotinţă fi aceasta! Urmară apoi tumultuni și păruiele şi mai pe 
urmă, în 10. Opt. 1868, starea de asediă asupra Pragei. 

Slovenii de prin Carnioliea, Stiriea şi Carintiea, și Tirolenii, încă 
făcea zgomot, cei dintîiii mai mult pentru egala lor îndreptăţire naţională, 
cei din urmă însă încontra liberalismului îndreptat încontra bisericii. 

Chiar și Polonii, măcareă cochietai mult cu Nemţii din Consiliul 
Împerial, încă votară într'a 24, Sept. 1868, în dieta lor provinţială, o 
resoluțiune, prin care pretindeaă o deplină autonomie a Galiției cu o 
administrațiune naţională, polonească în ea, şi în consiliul împăratului un 
ministru fără portofolii, dar” răsponsabil camerii lor legislative provinţiale. 

În urma acestor mișcări vioaie, autonomiste, naţionaliste şi clericale 
de prin camerele legislative provințiale, ușor se putes prevede că deputaţii 
trimeși de aceste camere în Consiliul Împerial, la un moment dat, îl vor 
părăsi și descompleti, şi că, pe viitorii, nu vor mai trimete represîntanți 
în el. Spre a scăpă esistinţa Consiliului Împerial de pericol și spre al 
face neatîrnat; : de camerele legislative provinţiale, la iniţiativa camerii 
legislative din Austriea de jos, ministeriul voiă să propună, în Decemvre 
1869, spre votare un proiect de lege, ca de acu înnăinte membrii Consiltalui
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Împerial din camera deputaţilor să nu mai fie trimeși decătră dietele 
provinţiale, ci aleşi deadreptul decătră alegătorii deputaţilor din ele. De și 
toţi miniştrii erai înţeleși în principii, totuş se iviră între dînşii doaiiă 
opiniuni, una, a majorităţii de cinci, care doriă ca legea să fie îndată, 
propusă şi votată, iar” alta, a minorităţii de trei, care, temîndu-se ca nu 
cumva unii deputaţi să părăsască îndată Consiliul Împerial şi să'l des- 
completede, sai că nu vor ave în el majoritatea calificată de doaită treiţi, 
stăruiă ca, mai întîi, să se împace oarecum cu Cehiă și cu Polonii, făcîndu-li 
concesiuni moderate. Atît majoritatea cît şi minoritatea miniştrilor 
își supuse împăratului părerea prin memorii separate într'a 18. și 24. 

Decemvre 1869. 
Împăratul erâ pentru împăcare, dar' vădînd că camera magnaţilor a 

Consiliului Împerial este pentru opiniunea majorităţii ministeriale, primi 

dimisiunea miniştrilor din minoritate, întregi în Ianuariii 1870 ministeriul 
sub preşedinţiea D-rului Leopold Hasner cavaler de Artha, şi în- 

săreinâ, să facă o încercarea cu aplicarea părerii majorității. Încer- 

carea însă nu isbuti, fiindcă comisiunea camerii deputaţilor din Consiliul 

Împerial, însărcinată cu un răport asupra resoluțiunii dietei polone din 

14. Sept. 1868, răspinse în 29. Mart 1810 pretensiunile din ea, lueru care 

făcu ca să părăsască Consiliul Împerial toţi deputaţii autonomiştă și 

naționaliști, precum erai Polonii, Slovenii şi Romînii din Bucovina; chiar 

şi unii deputaţi elericali îl părăsîră, astfeliă că acuma nu mai erâ în număr. 

Ministeriul Hasner își dete demisiunea și fă înlocuit într'a 12. April 1870 

cu un ministeriă sub preşedinţiea contelui Alfred Potocki (Potoţehi) 

compus din bărbaţi cu întenţiuni împăciaitoare și autonomiste. Acest 

ministeriii se încercâ să căştige pre Cehi şi pre Poloni pentru Constituţiuneu, 

Împerială Dualistă, făcîndu-li însămnate concesiuni pentru autonomiea 

ţărilor lor, dar vădînd că nică unii, nici alţii nu se învoiese cu concesiunile 

acordate, disolvă atît camera deputaţilor a Consiliului Împerial, cît şi 

dietele provinţiale, ordonâ alegeri noatiă, și convocâ, dietele, unele pe 20. 

și 27. August, altele pe 2. Septemvre, iar Consiliul Împerial pe 15. Sep- 

temvre 1810. 

În timpul alegerilor se săvîrşi o faptă de valoare istorică universală, 

Conciliul Vatican adecă votă, în 13. Juliă, dogma asupra nefalibilităţii papei. 

Întmaceastă calitate și în virtutea Concordatului din 18. Aug. 1855, papa 

putea să întrevină cu mai multă autoritate în favoarea clericalilor şi a 

feudalilor din împărăție; de aceea se grăbi împăratul, la stăruința 

ministerelor sale din Vieana şi din Buda-Pesta, și notificâ, într'a 30. Juliă 

1810 anularea Concordatului pe temeiul, că acuma una din părţile con- 

tractante își schimbase calitatea sa de mai înnăinte. 

Alegerile pentru dietele provinţiale ieşiră în favoarea curentului 

autonomist şi naţionalist; iar partida credincioşilor constituţiunii rămase 

mai pretutindinea în minoritate. Cînd veni însă rîndul ca dietele provinţiale
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După aceasta se puse ministeriul să întroducă ordine şi controlă în 

finanţele statului și în armată, propunînd Consiliului Împerial mai multe 
legi, cari se votară și se promulgară cu grăbire. Chiar curtea cu juraţi 

fa întrodusă în 1869 pentru procesele politice şi de presă. Stăruinţa 
liberalilor însă din Consiliul Împerial de a anulă Concordatul închieiat 
cu papa în 18. Angust 1855, și de a întroduce căsătoriea civilă, nu în- 
tîmpinâ aprobarea în cercurile normative, nici sprijinul majorității mini- 

steriale. Acest refus desconcertă pre liberali și'i descurăjă de a continud 
lupta mai departe cu împetuositatea lor liberală! 

Precînd în Consiliul Împerial se desvoltaă treburile destul de bine 
în sensul credincioșilor constituţiunii, nu tot așă se petreceaii lucrurile 
prin dietele s. camerele legislative provinţiale. Cu deosăbire erat Cehii 

din Bohemiea și Moraviea aceia carii făcea oposiţiune cerîncenă şi con- 
secentă, și anumea nu pe terenul liberalismului, ori feudalismului și clerica- 
lismului, ci pe terenal naţionalismului şi al autonomismului, precum şi al 
dreptului lor public de stat, Întra 22. August 1868 nu se presîntară în 
camera legislativă a ţării din Praga optdeci şi unul de deputaţi cehi, ci 
deteră o declaraținne în scris, prin care protestară încontra competinţii 
Consiliului Împerial de a votă legi valabile şi pentru regatul Bohemiei, 
şi cerură dela împăratul să facă și cu ei o învoială, precum făcuse cu 
Maghiarii. Astfeliă de declaraţiune o făcură şi Cehii din Moraviea în dieta 
lor, din care causă căpătară cu toţii porecla de Deci aranţi, 

Declaraţiunea Cehilor din Bohemiea o răspunseră colegii lor nemți 
din dietă prin votarea anulării ordinăcăunii contelui R. Belcredi din 1866 
relâtivă la, folosirea graiului cehesc în oficiile şi înstituţiunile publice, 
Mare nesocotinţă fi aceasta! Urmară apoi tumultuză şi păruiele şi mai pe 
urmă, în 10. Opt. 1868, starea de asedii asupra Pragei. 

Slovenii de prin Carnioliea, Stiriea şi Carintiea, şi Tirolenii, încă 
făceaii zgomot, cei dintii mai mult pentru egala lor îndreptățire naţională, 
cei din urmă însă încontra liberalismului îndreptat încontra bisericii. 

Chiar și Polonii, măcaroă cochietaă mult cu Nemţii din Consiliul 
Împerial, încă votară într'a, 24. Sept. 1868, în dieta lor provinţială, o 
resoluțiune, prin care pretindeai o deplină autonomie a, Galiției cu o 
administrațiune naţională. polonească în ea, și în consiliul împăratului un 
ministru fără portofolii, dar” răsponsabil camerii lor legislative provinţiale, 

În urma acestor mișcări vioaie, antonomiste, naţionaliste şi clericale 
de prin camerele legislative provinţiale, ușor se putes prevede că deputaţii 
trimeşi de aceste camere în Consiliul Împerial, la un moment dat, îl vor 
părăsi și descompleti, şi că, pe viitoriă, nu vor mai trimete represîntanţi 
în el. Spre a scăpă esistinţa Covsiliului Împerial de pericol şi spre al 
face neatîrnat : de camerele legislative provinţiale, la iniţiativa camerii 
legislative din Austriea de jos, ministeriul voiă să propună, în Decemvre 
1869, spre votare un proiect de lege, ca de act înnăinte membrii Consiliului



215 

Împerial din camera deputaţilor să nn mai fie trimeși decătră dietele 
provinţiale, ci aleși deadreptul decătră alegătorii deputaţilor din ele. De și 
toți miniștrii erai înţeleși în principii, totuș se iviră între dînşii doatiă 

opiniuni, una, a majorităţii de cinci, care doriâ ca legea să fie îndată 

propusă şi votată, iar alta, a minorităţii de trei, care, temîndu-se ca nu 

cumva unii deputaţi să părăsască îndată Consiliul Împerial şi să'l des- 

completede, sai că nu vor ave în el majoritatea calificată de doaiiă treiţi, 

stăruiă ca, mai întîiă, să se împace oarecum cu Cehii și cu Polonii, făcîndu-li 

concesiuni moderate. Atât majoritatea cît şi minoritatea miniștrilor 

își supuse împăratului părerea prin memorii separate într'a 18. şi 24. 

Decemvre 1869. 

Împăratul erâ pentru împăcare, dar vădînd că camera magnaţilor a 

Consiliului Împerial este pentru opiniunea majorităţii ministeriale, primi 

dimisiunea miniștrilor din minoritate, întregi în Ianuariti 1810 ministeriul 

sub preşedinţiea D-rului Leopold Hasner cavaler de Artha, șil în- 

săreină să facă o încercarea cu aplicarea păreri majorităţii. Încer- 

carea însă nu isbuti, fiindeă comisiunea camerii deputaţilor din Consiliul 

Împerial, însărcinată cu un r&port asupra resoluțiunii dietei polone din 

14. Sept. 1868, răspinse în 29. Mart 1810 pretensiunile din ea, lucru care 

făci ca să părăsască Consiliul Împevial toţi deputaţii antonomiștă și 

naționaliști, precum era Polonii, Slovenii și Romînii din Bucovina; chiar 

și uniă deputaţi elericali îl părăsîră, astfeliă că acuma nu mai erâ în număr, 

Ministeriul Hasner își date demisiunea și fă înlovuit într'a 12. April 1870 

cu un ministeriti sub președinţiea contelui Alfred Potocki (Potoţehi) 

compus din bărbaţi cu întenţiuni împăciuitoare şi autonomiste. Acest 

ministeriti se încercâ să căştige pre Cehi şi pre Poloni pentru Constituţiuneu, 

Împerială Dualistă, făcîndu-li însămnate concesiuni pentru autonomiea, 

țărilor lor, dar” vădînd că nică unii, nică alţii nu se învoiese cu concesiunile 

acordate, disolvâ atît camera deputaţilor a Consiliului Împerial, cât şi 

dietele provinţiale, ordonâ alegeri noatiă, și convocâ, dietele, unele pe 20. 

şi 21. August, altele pe 2. Septemvre, iar' Consiliul Împerial pe 15. Sep- 

temvre 1810. 

În timpul alegerilor se săvîrşi o faptă de valoare istorică universală. 

Conciliul Vatican adecă votă, în 13. Juliti, dogma asupra nefalibilităţii papei, 

Întmaceastă calitate şi în virtutea Concordatului din 18, Aug. 1855, papa 

puteă să întrevină cu mai multă autoritate în favoarea olericalilor şi a 

feudalilor din împărăție; de aceea se grăbi împăratul, la stăruința 

ministerelor sale din Vieana și din Buda-Pesta, și notifică, într'a 30. Juliti 

1870 anularea Concordatului pe temeiul, că acuma una din părţile con- 

tractante îşi schimbase calitatea sa de mai înnăinte. 

Alegerile pentru dietele provinţiale jeşiră în favoarea curentului 

autonomist şi naţionalist; ar” partida credincioşilor constituţiunii rămase 

mai pretutindinea în minoritate. Cînd veni însă rîndul ca dietele provinţiale
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să'şi trimată deputaţi în Consiliul Împerial, toate trimeseră, numai Cehii 

din Bohemiea, avînd majoritatea în dieta lor, nu se învoiră la aceasta, 

ci cerură într'a 14, Sept. 1870 ca mai întîi să se recunoască regatului 

Bohemiei dreptul lui public de mai înnăinte, 

Neconcedînd ministeriul această pretensiune prealabilă, ordonâ într'a 

6. Optomvre în Bohemiea alegeri direpte pentru Consiliul Împerial. Se 

aleseră 30 de Cehi şi 24 de Nemţi. Cehii refusară participarea la Con- 

siliul Împerial, Nemţii însă veniră şi efeptuiră prin aceasta, ca partida 
credincioşilor constituţiunii să dispună în el de majoritate. De această 

majoritate se folosîră Nemţii din îmbele camere ale Consiliului Împerial 

şi cerură dela împăratul prin adrese votate în Noemvre, ca să nu'și deie 

consîmţămîntul la modificarea Constituţiunii Dualiste Decemvriene, arătând 
în ele zădărniciea năzuinţilor ministeriale şi periculositatea pentru împărăție 
a pretensiunilor ceheștă. În urma, acestor adrese îşi dete ministeriul di- 

misiunea, care însă nu fu primită decît în Faur 1871. | 
În întervalul dela Noemvre 1870 pînă în Faur 1871 avură partidele 

destul timp ca să'și esereite înrîurința pe la toți factorii normatiri. 

Năzuitorii pentru împăcarea autonomiştilor şi naționaliștilor şi pentru 

consolidarea regimului parlamentar reuşiră în stăruinţile lor, căci împăratul 
chiemâ într'a 7. Faur 1871 la dirigenţa Cislaitaniei un ministeriii favorabil 

împăcăcăuniă, sub preşedinţa contelui Carol Hohenvart, cu doi miniştri 

cehi şi cu unul polon în el. 
Cum s'aă desfăşurat trebile mai departe, voii espune la răstîmpul 

de sub G, la continuarea acestor mişcări (Ş 114). 

$ 101. Continuarea mişcărilor politice în Bucovina. ($ 71. pg. 162.) 

Frămîntările politice dela centrul împărăției nai putut ca să nu 
găsească răsunet puternec şi la Romînii din Bucovina. Dreptul publice al 
acestei ţări nu eră nici destul de vechii, nici adînc înrădăcinat în conştiinţa 

tuturor locuitorilor; el se întemeiă: 1, pe un decret aulic dela împăratul 
Iosif II din 15. Mart 1783, prin care Districtul sat Ținutul 
Bucovinii fu dechierat, pentru întîieașdată, ca „provinţă politică“ 
fără de nicio legătură cu vreuna din învecinatele ţări ale împărăției; —- 
2, pe patentul împăratului Leopold II din 29. Septemvre 1790, prin care 
s'a despreunat Bucovina de Galiţiea şi s'a dechierat din noi „ea pro- 
viuţă de sine stătătoare“; — 3, pe Constituţiunea Împerială din 
4. Mart 1849, unde Bucovina erâ dechierată ca „ţară de coroană 

ereditară“ sub numele de Ducat; — 4, pe patentul împărătesc din 
29. Septemvre 1850, prin carele s'a publicat un statut pentru auto- 
nomiea ci, și 'i s'a dat un guvernătoriii proprii, mai întîiă provizorii, 
Xar' definitiv din 10. Mată 1854 înnăinte; — 5, pe patentul împărătesc 
din 20. Optomvre 1860, prin carele din noii se recunoaşte, însă numai în 
principiă, autonomiea tuturor ţărilor din monarhie, prin urmare şi a
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Bucovinii; — 6, pe patentul din 26. Faur 1861, prin care se publicâ 

însă'şi noaiia Constituţiune Împerială cu cîte un statut special pentru 

esereitarea autonomiei diferitelor ţări şi regate; — şi 7, pe diploma din 

9. Decemvre 1862, prin care se dă Bucovinii o marcă proprie provinţială, 

reounoscînduii-se caracterul ei istorie romînese, 

Viaţa parlamentară s'a înaugurat în Bucovina în 6. April în 1861 cu limba 

omînească ca limbă a ţării, a caracterului ei istorie, şi cu limba nemțască 

ca, limbă oficială şi diplomatică în tot împeriul. În îmbele aceste doaiiă 

limbi sati şi redactat şi publicat protocoalele şedinţilor din sesiunea, din 

1861. Se așteptă ca să se urmede astfelii şi mai departe, şi ca toţă 

deputaţii romîni să vorbească numai romîneşte în camera legislativă a 

țării, şi ca tot așă să se oficiede şi în organul ei represîntativ şi autonom, 

în Comitetul "ării s. Dietal adecă. Dar: ce să vedi! Cînd s'a constituit Comitetul 

Țării, membrii lui, deși în majoritate romîni, mat fost în stare să facă 

aceasta; cu toţii începură să vorbească între sine numai nemţește, și în- 

troduseră astfeliă, prin sîmplă întrebuințare, limba nemţască ca limbă 

oficială în organul autonom al ţării. Causa de ce? Fiindcă toți Romînii 

din Comitetul Ţării, şi chiar din camera ei legislativă, afară de unul 

sîngur, ţăran cu puţină cunoştinţă de carte, știaii vorbi nemţeşte mai bine 

decât romînește, căci studiile 'şi le făcuseră prin şcoli, unde toată învățătura 

se predă numai în graiul nemţese; lor dară li lipsiat nu numai espresiuni 

potrivite pentru cunoştinţile ce le aveaă, dar" şi stilul romînese în care 

să'şi espună cugetările. Bărbaţi pentru funcțiunile de concept şi de mani- 

pulare încă nu se găsial cu deplină cunoștință a Jimbii romîneştă. Esistă 

devi o mare greutate în privinţa aceasta, greutate care numai prin o voinţă 

decisivă şi stătornică din partea deputaţilor s'ar fi putut delătură. Şi 

tocmai aceasta lipsă la, cei mai mulţi din ei! 'Poate întrevenirile şi stă- 

ruinţile personale ale membrilor din dirigenţa Soţietăţii culturale şi literare 

pe lîngă că nu ajutară nimică. Pretutindinea întîmpinai scusa: deocamdată 

nu sîntem în stare; n'avem oameni; trebue răbdare! 

De această neputinţă momentană & deputaţilor romîni s'ait folosit, cu 

prisosînţă, adversarii autonomiei ţării şi aă desvoltării naţionale a Românilor, 

atît în camera legislativă cât și în afară de ea, spre a contrariâ neîncetat 

şi spre a zădărnici multe întreprinderi bune românești. De aci înnăinte 

toți străinii, deși veniță în Bucovina pentru căutarea subsistinții lor, nu 

vaii prea arătat cu priință pentru Romiîni; urmăriaă şi ei pentru sîne 

scopuri naţionale în contra îndigenilor! 

Diploma împărătească pentru marca Bucovinii. 

Măcarcă membrii Comitetului Dietal ocupaseră cu doi bravi Romîni func- 

ţiunea, de secretarii și de concepist la acest oficii, tot nu fură în stare să se 

folosască, la eseroitarea autonomiei ţării, de limba ei istorică, de cea romî- 

nească; însă, spre a salvă viitoriul, ei grijiră cu serupulositate ca să, se ateste
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Bucovinii și să "i se păstrede măcar caracterul ei istorie romînese. Ati stăruit 
dară şi a căpătat dela împăratul Franeise Iosif [, prin preaînnalta resoluţiune 
din 26. August 1861, pentru Bucovina dreptul de a ave și ea, ca și celea- 
lalte ţări și regate, marca sa proprie cu însemnele sale istorice. 

Spre a compune diploma pentru această marcă, trebuiă numaidecit 
o scurtă espunere a întâmplărilor mai remareabile din trecutul ţării. 
Dirigenţii se adresară la mine, Eii li deteiti romîneşte o scurtă schiţă 
istorică, pre care o păstred încă, şi pre care a trădus!o nemțește cu multe 
abreviaturi secretariul Comitetului, amicul mieti Orest Reni de Hîrșeni, 
Această trăducere, prescurtată și ea, a fost întrebuințată apoi ca espositiv 
istorie la compusul diplomii pentru marea Bucovinii. Această diplomă 
poartă data, de 9. Decemvre 1862, şi este publicată în Foaiea Soţietăţii 
p. e. şi lit. rom. în B. anul [ pg. 75—78, cu strecurarea a doatiă erori în 
cifrele anilor (1788=1786 şi 1807=—18117), decătră O. Reni, însoţindu-o cu 
o întroducere şi en o închieiare, 

Constituţiunea Împerială din 26. Faur 1861 nu fă primită, precum 
am vădut, nici de toate popoarele, nici de toate țările împărăției. Îm- 
păratul Fraueise Iosif I însă, în dorinţa Sa nestrămutată de a asigurs 
înteresele împărăției întregi prin o Constituţiune, care să'și aibă puterea 
în participarea liberă laea a tuturor popoarelor, vesti prin manifestul 
săi din 20, Septemvre 1865, că s'a decis să întroducă în Constituţiunea 
Împerială din 26. Faur 1861 niște modificări, prin cari să se delăture 
scrupulele unor popoare de a o acceptă de bună voie, scrupule întemeiate 
pe dreptul lor publice de mai înnăinte. 

Întmacest manifest se întonară cu apăsare acele principii de re- organisare a împărăției, cari fuseseră enunţiate prin Diploma, împărătească 
din 20, Optomvre 1860. Deci se tindes, la noata modificare a Constituţiunii 
Februariane mat mult spre o confederare de ţări, decît de popoare. Și tocmai această tendinţă stîrni la, politicienii romîni din Bucovina multe şi întemeiate griji pentru soartea viitoare a patriei lor înguste. Se vorbii, ba chiar se stăruiă cu tot adinsul prin unele cercuri politice, ca cu ocasiunea acestei modificări a Constituţiunii Împeriale Februariane să se facă cinci grupuri de ţări cu câte o largă autonomie particulară şi cu o sîngură represîntanță comună, îinperială pentru afacerile comune (pg. 211). Esistă dară mare teamă printre naționaliștii şi autonomiștii romîni din Bucovina ca nu cumva, în cazul formării acestor grupări de regate și ţări, Bucovina să fie trasă în grupul galiţian! Ia Relativ la țînuta Românilor bucovineni, în caz de formare a, acestor &rupuri constituţionale, esistă la ei mai multe păreri binedefinite. Cu toţii se unlati în a a pinge orice legătură cu Galiţiea; atât de triste şi de în- Srozitoare erai amintirile lor din trecut! Cînd însă eră | alt grup să se fînă Bucovina, se ivi printre Romîni, Mia cd părere alternativă. Cu toţii erat de acord ca să tragă spre celealalte țări
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locuite de Romîni, spre Ardeal, Mărămurăş, Crișana şi 'Temişana, şi să 

năzuiască a formă împreună cu acestea o grupare romînească, de ţări au- 

tonome, şi numai în caz cînd nu Sar put6 realisă aceasta, să tindă cu 

toţii spre grupul nemţesc dela centrul împărăției. 

Nu putem negă însă că, pe lîngă această părere alternativă, mai 

esistă încă şi alta, de asemenea admisă de Romînii bucovineni și luată de 

ei în calculele lor, aceea adecă, ca să stărniască ca Bucovina să fie deplin 

autonoamă și să rămînă sîngură de sine, stînd în legătură numai cu guvernul, 

vespective cu parlamentul central. Această opiniune eră adoptată și de 

Nemţii şi de Jîdanii bucovineni, şi sprijînită şi apărată de ei cu multă 

căldură, însă nici din aceleaş motive, ni-i din aceleaș întenţiuni cu cari o 

ficeat Romiînii. Prin această tendinţă, Romînii credeati că, întrînd în 

legături constituţionale mai deaproape numai. cu țările și popoarele necon- 

generice din depărtare, mai uşor își vor conservă, apără şi desvoltă naţio- 

nalitatea proprie, iar Nemţii și Jîdanii, prin această legătură, așteptat 

dela conaţionalii şi corelegionarii săi din apus sucurs întru întărirea 

numărului lor, şi dela funcţionarii veniţi de pe acolo, sprijîn eficacit pentru 

mănţinerea, graiului nemţese prin școli şi oficii. 

Pe temeiul acestor opiniuni diferite începură a se numi unii fede- 

ralişti şi alţii centralişti, iar” după scopurile ce le urmăriaă, unii 

vomăniști saă, pur şi sîmplu, naționaliști, şi ceialalți germanişti 

sai germanisători. După aceste distineţiuni s'ai urmat apoi mai 

departe luptele politice și culturale în Bucovina! 

Crisa constituţională, ivită în anul 1865, se sfîrși în 1867 cu o nenorocire 

cumplită pentru Romînii ardeleni și ungureni, ei fură sacrifați Maghiarilor. 

Romînii bucovineni însă şi patriea lor scăpară cu bine ; posiţiunea lor. constitu- 

ţională nu se alterâ întru nimică ; ei se liniştiră cât pentru sine, dar” rămaseră 

cu amurul în inimă pentru soartea confraţilor lor ardeleni şi ungureni. 

Dar şi această liniște nu fu de lungă durată! Crearea, dualismului 

nu mulțămf pe deplin nici pre popoarele din "Dranslaitaniea nici pre cele 

din Cislattaniea. Pentru Romînii din Bucovina eră de mare însămnătate 

ținuta politică a Polonilor vecini, Manifestînd aceștia în 24. Sept. 1868, 

printi'o resoluţiune votată în dieta lor, dorinţa şi stărninţa pentru o 

deplină autonomie a Galiției cu o administraţiune naţională polonească, 

se alărmară din not politicienii bucovineni. Mulţi din ei se temea ca nu 

camva Polonii, la vreun prilej favorabil, să iasă cu vreo pretensiune la 

reîmpreunarea Bucovinii întrun chip oarecare, şi prinseră ași manifestă, 

îndestularea cn Constituţiunea Împerială Dualistă Decemvriană, între 

altele şi prin aceea, că se numiat ostentativ credincioși constituţiunii. 

În fruntea acestora stă binemeritatul Eudocsii Hurmuzachi, pe atuncia 

căpitan al Bucoviniă. Era însă politicieni bucovineni şi de aceia carii, 

vădîmaţi pe îndividualitatea istorică a ţării, recunoscută și sancţionată de 

împăratul Francisc Iosif prin diploma din 9. Decemvre 1862, precum
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şi. pe legile fundămîntale de stat relative la autonomiea ei, pășiaii eu în- 

credere înnăinte și nu prea ţîneaii sama, în calculele sale politice, de nişte 

eventuale deșărtăciuni polonești, fiindcă își dîceati că, dacă Romiînii buco- 
vineni ar ave să stele vreodată împreună cu Polonii în dieta lor pro- 
vințială, uşor s'ar uni cu Rutenii şi li-ar face greutăţi de acelea că n'ar 
fi bucuroși de dînșii. Ba chiar erai şi unii Poloni carii asigurati pre Ro- 
mîni de bunele lor întențiuni faţă cu Bucovina. În fruntea acestor politi- 
ciani romînă st& baronul Alecsandru Petrino. Spre deosăbire de credincioşii 
constituțiunii, acești Romiîni își luară numele politie de autonomiști, 
fiindcă tindeaă la, lărgirea autonomiei ţării şi, cu deosăbire, la desăvîrșita 
ei separare de Galiţiea precum pe terenul judeţiar așă și pe cel economie. 

Această bifureare în năzuinţile politice ale Romînilor bucovineni se 
înrădăcinâ curînd și tare printre ei. Curentul autonomist şi naţionalist 
începu a se lăţi şi a căștigă tot din ce în ce mai mult teren printre Ro- 
mîni. Chiar şi unii neromîni întrară în el. Acest curent prinse a se 
manifestă și în dieta ţării în perioda ei legislativă a doatia (1867—18170), 
eu deosăbire în sesiunea ci a doaia și a treia din anii 1868 şi 1869, și 
anumea prin aceea că se cerură: 1, o curte de apel pentru Bucovina 
(5. Sept. 1868); — 2, înființarea unei academii juridice în Cernăuţ (25. 
Sept. 1868); — 3, întroducerea limbei romînești la pertrătările judecătorești 
(25. Sept. 1868); — 4, Stenografi romîni la desbaterile din dietă (15. Sept. 1869); — 5, purtarea protocolului și în limba romînească (24. Sept. și 30. Opt. 1869); — 6, un tribunal de prima înstanță în Suceava (9. și 28. Opt. 1869); — și 7, adunări represîntative pentru ţînuturi (10, Opt. 1868 şi 13. 28, Sept. 1869.) 

Dar” nu numai în ţară aveă pe timpul acesta curentul autonomist o preponderanță, ci el găsi favoare și în cercurile mai înnalte politice, cu deosăbire la, ministeriul Alfred Potocki (Potoţehi) (April 1870 — Faur 1871) şi la urmașul acestuia, la ministeriul contelui Carol Hohen- vart (Faur 1871 — Noemvre 1871). Această favoare își găsi espresiunea, între altele, și prin aceea, că se puseră în fruntea dietei țării, din noi alese şi convocate în August 18170, doi Romîni, baronul Alecsandru Vasilco ca căpitan, iar” Teofil Bendela ca vicecăpitan, şi se concese bisericii drept: credincioase răsăritene din Bucovina, pentru esercitarea autonomiei sale, un congres bisericesc, compus din preuți şi lumeni, prin legea sancţionată întra 9. August i871 şi publicată întw'a 7. Septemvre 1871 în „Foaiea de legi şi orînduiri pentru ducatul Bucovinii“ Nr, 12, (Continuarea mai la vale la răstîmpul de sub G. Ş 115.) 

$ 102. Mişcări autonomiste bisericeşti în Bucovina. 
În prima, sesiune a camerii legislative a Bucovinii, întria 16, April 1861, guvernătoriul de-atunci, Venocislaă de Martina, adus . . | e spre discutare 

ŞI conclusiune un proiect; de lege pentru urcarea banilor de cortel pentru
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clerul drepteredineios din ţară. Acest proiect de lege eră formulat pe prin- 

cipial: că comunele parohiale și patronii bisericești sînt dători să zîdească, 

en bani proprii, biserică şi case parohiale, şi, pînă la zidirea, caselor paro- 

hiale, să plătească preuţilor bani de cortel într'o cîtime cevă mai mare 

decât mai înnăinte. 

Din causa scurtimii sesiunii parlamentare, acest proiect de lege nu 

ajunse a fi discutat, ci camera însăreinâ pre Comitetul ei represîntativ, 

ca, în sesiunea viitoare să'i aducă un răport asupra lui. 

Acest proiect de lege, deşi tindeă la îndestularea unor trebuinţi adîne 

sîmţâte şi recunoscute de toţi, stîrni diferite gusturi, și dete- ansă la des- 

vălivea unor tendinţă politice de o însămnătate capitală, adecă la alterarea 

destinării fondului religionariti al bisericii Jrepteredincioase răsăritene din 

Bucovina şi la desîndătorirea lui de a șervi, sîngur, numai pentru acoperirea 

chieltuielelor culturale şi ale şcolilor acestei confesiuni. Această, tendinţă 

desastroasă o întrevădură agerii politicieni de pe atunci, fraţii Hurmuzachi 

şi baronul Alecsandru Petrino; căutară deci să o zădărnicească gi să pună 

biserica în acelea condițiuni legale şi canonice, cari săi garantede esistinţa 

şi săi asigurede desvoltarea. 

După 20 de luni de întrerumpere, într'a doaita sesiune a camerii 

legislative, în 29. Ianuarii 1863, susțin răportoriul Comitetului repre- 

sîntativ al camerii, baronul Alecsandru Petrino, că proiectul guvernial 

de lege, de şi scoposește delăturarea unor neajunsuri foarte apăsătoare, 

wa nimerit calea cea bună și dreaptă, şi de aceea recomîndă răspingerea 

lui, Se încinse o discusiune foarte animată asupra acestei propuneri, carea 

se închieiâ cu conclusul, ea o comisiune de cinci membri să fie îndată 

aleasă şi însărcinată cu stăbilirea cîtimil banilor de cortel, și cu arătarea 

mijloacelor pentru plata lor regulată. 

Întmaceastă comisiune se aleseră mai mulți partidani ai guvernului, 

decît bărbaţi nedependenți, din care causă ea veni într'a 13. Faur înnăintea 

camerii cu doată răportură, unul al majorităţii şi altul al minorităţii. 

Din nefericire, îmbii răportori erat Romîni. Mihai Piteiii apără proiectul 

guvernial, măcarcă acesta fusese dechierat ca neacceptabil în şedinţa din 

29. Tanuariă, iar Vasile lanoviciă, ca răportor al minorităţii, formulă trei 

postulate, unul asupra cîtimii banilor de cortel, altul asupra obligativităţii 

fondului religionar, şi al treile pentru o adresă cătră Majestatea Sa îm- 

păratul. Asupra acestor doată răporturi se încinse o discusiune foarte în- 

sufleţită, şi înteresantă, care durâ vro trei şedinţă. În cea din urmă, din 

21. Faur, baronul Alecsandru Petrino, secundat şi de alţii, mai ales într'un 

mod foarte nimerit de cătră lacob cavalerii de Simonoviciăi, susțînii cu 

multă vervă opiniunea, că mijloacele pentru facerea şi întreţînerea biseri- 

cilor şi a caselor parohiale, prin urmare şi pentru plata banilor da 

cortel, sar căd6 să le deie fondul religionariă, şi numai întru cît acesta 

mar fi în stare să facă aceașta, să contribuească parohienii și patronii
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bisericeşti, și că el, deoarece camera legislativă a ţării nu este competentă 
a dispune asupra fondului religionariă, propune o adresă cătră Majestatea 
Sa împăratul cu rugarea, ca Acesta, să binevoiască a restitui bisericii 
drepteredincioase răsăritene din Bucovina autonomiea ei, garantată de 
glorioșii Săi strămoşi, dînd averea, ei spre administrare în mîna organelor 
chiemate spre aceasta în virtutea canoanelor bisericeşti şi a usului strămoşesc. 

Opiniunea baronului Alecsandru Petrino, cu care se conformase 
apoi și răportorial minorităţii, pusă la vot, fă adoptată decătră majoritatea 
camerii în aplausele vii ale numerosului public romîn asistent în ședința 
din 21. Faur, far în şedinţa din 27. Mart se adoptă, cu unanimitate, în- 
suși cunțînutul adresei. Adresa fi înnăintată Majestăţi Sale împăratului, 
dar” n'avi niciun resultat nemijlocit, fiindcă se iscase de mai înnăinte între 
episcop şi diecesani o diferință de opiniuni asupra organului competent la 
esercitarea autonomiei și asupra compunerii lui. 

„Dorinţile“ esprimate şi tipărite de clerul bucovinean în 1861 ati 
stîrnit nu numai printre lumeni, dar” şi printre cler, şi mai pe urmă chiar 
printre subseriitorii acelor „Dorinţă“ multe, mari şi întemeiate îngrijiri 
pentru soartea viitoare a bisericii drepteredincioase din Bucovina, 

Afară de farișarea prin „Dorinţile Clerului“ a unei cestiuni ruteneşti 
în biserică, precum am arătat mai sus pg. 162, dintru început cearta 
dintre diecesani şi episcop eră mai mult principială şi academică, decît politică. Prin legile statului, cu deosăbire prin patentul împărătesc din 
31. Decemvre 1851 eră espres garantată, oricării biserici creştine, ia prin patentul împărătesc din 20 Optomvre 1860 şi prin $ 15 din legea fundă- mîntală de stat, din 21, Decemvre 1867 oricării confesiuni, autonomiea ei. Er acum vorba numai despre întrebarea, că cine este, după spiretul și întenţiunea creștinismului și în virtutea canoanelor și a usului bisericesc, organul competent la esercitarea autonomiei bisericești. Episcopul, împreună cu câțiva de pe lîngă el, susţineă omnipotenţa episeopească nu numai în cele spiretuale, dar! şi în cele temporale şi economice, iar! diecesanii, cu deosăbire lumenii, pretindeaă că pentru esereițiul autonomiei bisericeşti în cele temporale, organul ehiemat spre aceasta, după canoane şi usul biserieii 
răsăritene, ar fi un congres saă sinod bisericesc, «ompus din preuți şi lumeni. Această întrebare curat științifică deveni încîtva şi politică prin aceea, că se puse în strînsă legătură cn regularea r&porturilor bisericii din Bucovina față cu statul și faţă cu celealaMte biserici drepteredincioase din împeriă, regulare care se scoposiă întru una. 

Spre a face ca să prevălede opiniunea sa, lumenii se adresară în Mart 1862 cătră guveruul central și cerură dela el convocarea în Cernăuţ, a unui congres, compus din preuți şi lumeni, spre a se rosti în privinţa aceasta și spre a'și formulă dorințile. Nu fură însă ascultați, nefiind epi- scopul pentru împlinirea acestei cereri, Spre a'și ajunge totuş scopul, die- cesanii înduplecară pre unii deputați din camera legislativă a țării ca să
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întvevină şt ei, în oareşeare mod, pentru efectuarea autonomiei bisericești, 

Luînd aceștia ansă dela proiectul guvernial de lege pentru sporirea banilor 

de cortel pentru preuţi, făcură, precum am vădut, de se votâ în 21. Mast 

1863 o adresă cătră împăratul. În decursul diseusiunii asupra amintitului 

proiect de lege și asupra adresei pentru autonomiea bisericii, represîntantul 

guverial făcii o dechierare, carea a vîrît 'spaimă şi griji nu numai în 

Consistoriul episcopese, dar' și în diecesani; el adecă dise, că guvernul 

local n'a fi neaplecat; să sprijinească la guvernul central şi la Majestatea 

Sa împăratul o dorinţă a camerii legislative a ţării, rostită întir'acolo, ca, 

şt ea să aibă un felii de drept de dispunere asupra îutrebuinţării fondulni 

religionariă. 2) Întraceastă dechierare, formulată cam în dei peri, vădură 

mulţi o tindinţă ascunsă în privinţa secularisării treptate a fondului reli- 

gionariă, şi se alarmară cumplit. 

Episcopul Eugenii Hacman se neliniști cu deosăbire; prinse a ave 

pripusuri asupra bunelor întenţiuni ale unor deputaţi, şi se îndîrji mai tare 

în combaterea dorinţilor diecesanilor săi. 

Decursul acestor certe asupra modului cum să se efectuede autonomiea 

bisericească, îl trec aice cu vederea fiindcă despre el am publicat în anul 

1896, în foaiea bisericească din Cernăuţ, Candela XV. pg. 971—113, şi în 

tipăritură separată, un articol întitulat: „Mişcarea bisericească a Romînilor 

din Bucovina“, şi voit adauge aice numai puţâne amărunturi asupra pat- 

ticipării mele la aceste mişcării autonomiste bisericeşti, 

Direcţiunea participării mele la mișcările bisericești. 

În urma studiilor mele publice şi private și ca tînăr ce eram, mă 

găsiam în curentul automist bisericesc printre bărbaţii cei cu mai multe 

şi mai mari pretensiuni ; făceam vie propagandă pentru o sîngură mitropolie 

pentru toţi Romînii drepteredincăoșă răsăriteni din împeriii, precum și 

pentru întroducerea în organismul bisericii a, unor represîntanţe diecesane 

mitropolitane, diecesane episcopale şi diecesane protopopeşti, compuse toate 

din preuță şi lumeni, şi anumea din o treiţă de preuţi şi doatiă treiţi de 

lumeni; susțîneam încă, cu fervoare reactivarea epitropiilor bisericeşti ca 

represîntanță a parohienilor din fiecare parohie. Combăteam dară şi ei mai 

toate vederile esprimate în Dorinţile clerului bucovinean. 

Publicînd la îndemnul fraţilor Hurmuzachi distinsul politician și 

nemuritoriul episcop Andrei baron de Şaguna în Sîbiiti în anul 1861 o 

cvitică amărunţită, întitulată „Anthorismos sai deslușire compărătivă 

asupra broşurei: Dorinţele drepteredinciosului eler din Bucovina . . . .* și 

judecînd cu toţii că ar fi bine ca să fe trădusă şi tipărită nemţeşte, mă 

apucat de o trăduseiă și 0 deteiă fraţilor Hurmuzachi spre corectare, 

Această critică se şi tipări apoi tot în Sîbiiii, în anul 1863, sub titlul de: 

Anthorismos oder berichtigende Erărterung iiber die Broschiire: Die 

Wiinsche des rechtgliubigen Klerus aus der Bukovina in Betreff der 

1) Stenographische Protokolle des Bukowinaer Lanătags fiir 1863, pg. 193.
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canonischen Organisation der Didcese und ihrer hierarchischen Stellung 
im Organismus der orthodox-orientalischen Kirche in Osterreich; in der 
romanischen Sprache von A. Br. de Schaguna. Îns Deutsche îibersetzt von 
mehreren orthodoxen Christen romanischer Nationalităt aus der Bukovinat. 

Această trăducere se făcu cu scopul ca diecesanii să se folosuscă de 
ea la, organele guverniale, locale şi centrale, spre a le înduplică la con- 
cesiuuea autonomiei bisericești, în sensul dorit de lumeni. Efectul nemijlocit 
al criticii originale şi al trăducerii ei nu fă altul decît o oţărîre mare 
produsă la cei ce susțîneat contrariul. 

În urma adresei cătră împăratul, votate în 1863 decătră camera 
legislativă a Bucovinii pentru efectuarea autonomiei bisericeşti, însăreinâ, 
ministeriul de culte și învățămînt pre episcopul Eugeniii Hacman, ca să 
ceară, dela mai mulți lumeni și preuţă notabili răspunsuri separate la şepte 
întrebări relative la autonomiea și la reorganisarea bisericii. Măcarecă nu 
eram și ei printre aceștia, mă sîmțiam îndătorit în conștiința mea ca să'mi 
spun și ei cuvîntul mieii în privinţa aceasta. Publicată dară, însă fără 
arătarea numelui, în Cernăuţ în 1864, o broșurică întitulată: „Sînta 
Scriptură lămurind sîngură îndestul regularea referinţelor noastre bisericești 
din Bucovina“. Întu'această broșură m'am ferit să răspund deadreptul la 
întrebările puse de ministeriiă, fiindcă ele nu'mi păreaii alese cu întenţiunea 
de a ajunge cît mai grabnic la soluțiunea cestiunii, ci numai spre a produce 
noaăă încurcături și noaiiă piedici; m'am mărginit dară numai la citarea 
şi comentarea unor locuri din Testamentul Noii, din carile să, resulte, cu 
evidință, ca așădămînt dumnedeesc al bisericii răsăritene, atît autonomiea 
ei şi marginile acesteia, cât și esistința de pe timpurile Apostolilor a 
sinoadelor s. congreselor bisericeşti, compunerea şi competinţa lor. M'am 
încercat aice să revindic, în mod principial, pentru aceste congrese sait 
sinoade: 1, alegerea urmașilor în apostolatul lui Isus Hristos, deci a epi- 
scopilor şi a preuţilor păstorali; 2, privighiarea asupra diseiplinii în 
biserică; 3, administrarea averii bisericești ; şi 4, stârpirea teresurilor din 
biserică. Aveam şi pe atunci convingerea profandă că biserica creştină 
nu'i alta decît comunitatea tuturor credincioşilor ei; că, prin urmare, şi 
autonomiea, ei nu poate fi esercitată, decît de niște represîntanţă liber aleşi 
de mărturisîtorii ei, şi aceasta nu numai într'o sîngură direcţiune, ci în 
toate, şi pentru toate înteresele ei. 

Broșurica fi citită de mulți cu plăcere, dar' nu avi asupra lor altă 
înrîurință, decît doară vro întărire în predispunerea lor de a nu se abate 
dela, stărnința ce o manifestat pentru efectuarea autonomiei bisericești, 
fe și în nişte margini mult may restrânse, într'un cere de activitate mult mai îngust! De contrarii autonomiei însă ea a fost amarnic scărmănată, 
cu deosăbire în circularea episcopului Eugeniă Hacman, serisă nemţește 
cătră diecesanii săi: Sendschreiben des Bukowinaer gr. or. Bischofes Eugen an die Unterfertiger der Petition dto Czernowitz den 6. October 1864 pg. 219.
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0 adunare poporană în causa autonomiei bisericești. 

Nefolosînd nimică toţi paşii făcuţi decătră diecesani în particular şi 

prin camera legislativă a ţării; ba încă, decretîndu-se în 1. Maiii 1869 

încontra tuturor așteptărilor, pentru administrarea averii bisericeşti, a 

fondului religionariă, o „Direcţiune împerială regală“ separată, compusă 

toată din străini, se spărilară diecesanii, se îngrijară pînă la amăriciune 

de soartea bisericii lor, şi, după îndelungate consultări şi chipsuiri, găsîră 

cu cale ca să vestească conmărturisîtorilor pericolul în care se află auto- 

nomiea bisericii lor, cu toate garanţiile ei constituţionale, şi deciseră ca 

să convoace, pe 11/23 Junii 1810, o adunare poporană în Cernăuţ. Pentru 

întrebuinţarea acestui mijloc stăruiră cu multă, însistinţă mai ales tinerii; 

ei voiat să străplînte mișcarea autonomistă şi naţională prin toate păturile 

poporului, şi să căștige astfeliii pentru realisarea scopurilor urmărite de 

dînşii nu numai capete adînc străbătătoare şi departe vădătoare, dară și 

braţe vînjoase şi puternece. 

Împunătoare fa această adunare poporană; ea se manifestă, cu toată 

energiea, dară şi cu multă prudinţă şi cu mare cumpătare; de acea şi 

produse efectul dorit. În urma unei adrese cătră împăratul, și a unei pro- 

memorii date ministrului de culte într'a 12. Otomvre 1870, promemorie 

care s'a şi tipărit în Vieana în 1810 sub titlul de „Denkschrift an Seine 

Excellenz Herrn Minister fiir Cultus und Unterricht Carl Edler von Stre- 

mayr, zur Erlăuterung der Majestătsadresse um Bewilligung eines con- 

stituirenden Kirchencongresses, zur Verwirklichung der Autonomie der 

gr. or. Landeskirehe der Bukovina“, s'a convocat prin emisul ministerial 

din 1. Decemvre 1870, sub președinţa guvernătoriului ţării, un congres 

preparativ, compus din 18 preuți și 18 lumeni, şi mai pe urmă și un 

congres constituant, dară fără de vreun resultat practic, precum am arătat, 

în broşura amintită: „Mișcarea bisericească“, 

Mult am stăruit pe lîngă membrii comitetului esecutiv, ales de adunarea 

poporană în număr de 45 de membri, ca să se mai convoace adunări 

poporane, parte, spre a ni dă, sama înnăintea lor, iar” parte, spre a trage 

dela ele noati& puteri pentru activitatea noastră, şi reînnoită ponderositate 

pentru ea. Ei aveam firma convingere că numai prin adunări poporane, 

țînute cît mai des cu cireumspecţiune și cu prudință, vom scoate uerul 

la capăt, curînd şi bine, dar n'am străbătut cu socotinţa mea. Însu'și 

comitetul nu s'a întrunit destul de adeseori, nici n'a desvălit aceâ acti. 

vitate şi energie ce se presupune şi se aşteptă dela el. Vădînd adversarii 

autonomiei bisericeşti această Iîngedală a comitetului, isvorîtă la unii 

membri dintr'un prea mare optimism, Ăar' la, alţii din diverse înterese 

particulare, se folosîră de ea, şi prinseră a trăgănă, sub diverse preteste, 

cu efectuarea definitivă a autonomiei bisericeşti, cu activarea organului 

ei represîntativ, a congresului bisericesc ! 

Asupra acestei Adunării poporane, la îndemnul comitetului Soţietăţii
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pentru cult. și lit, rom. în B, şi cu spesele acesteia, am publicat o scurtă 
dare de samă dimpreună cu protocolul ei stenografic, sub titlul de: „Prima 
Adunare poporală în causa autonomiei bisericii drepteredincioase din Bucovina 
țînută în Cernăuţ într'a 11/23 Junii 1870, Cernăuţ, 1870.« 

$ 103. Adversari josnici, 

Contrarii nedependinţii şi autonomiei Bucovinii, dupăce 'și-ait vădut 
dejucate și nimicite planurile sale în anii 1860 şi 1861, tot n'at depus 
armele, nu 'și-aă pierdut nici curajul, nică sperînţa; s'au făent numai mai 
cireumspecţi şi aii transpus răsboiul și atacurile lor pe alt teren. Prinseră 
dară, conduși fiind de dietonul: „călumniiadă fără, ncetare, că calumniea, 
tot are urmare“, a vorbi de răă despre calităţile și întenţiunile Romînilor, 
Şi a'i denunţă prin scrisori anonime, adresate autorităţilor politice centrale, 
ca, pre niște oameni nesiguri și necredincioși dinăstiei şi împărăției, deci 
cu întenţiuni subversive, şi le sfătuiaii ca să nu se încreadă în ei și să 
nu se folosască de dînşii la ocuparea unor funcțiuni dirigenie. Afară de 
caluranii generale, răspîndite prin vii grai şi fui publice, necontenit se 
trimeteai, cu grămada, denunţări pe la autorităţi, cînd erâ vorba de punerea 
cuiva în vreo funcţiune publică. Mai mulţă deputaţi din Consiliul Împerial 
din Vieana îmi spuneai că, întălnindu-se cu referinţii de prin ministere 
şi cu înșiși miniştrii, aceştia li se tânguiaă că de nicăiuria nu primese 
atîtea denunțări, ca, din Bucovina, şi că acuma li” și lehamite de ele; pre 
multe nică nu le mai bagă în samă! 

$ 104. O frică de nimică, 
În anul 1866 îmi slăbiră puterile cu desăvîrșîre; eram obosît de 

multe ocupaţiuni și deprimat cumplit de moartea iubitului miei profesor 
Avon Pumnul, de colera ce se ivise şi de decesul unora dintre prietenii miei. Căduseiii și eă la pat! Într'una din dile veni la mine fîrtatele miei 
în luptele noastre culturale și naţionaliste, Mihait Călinescu, și, vădîndu-mă 
atît de istovit, îmi dise îngrijorat: „Ce mai stai prin Cernăuţ! Nu vedi 
că toată lumea fuge la munte din causa colerii? Şcolile sînt închise. Grăbeşte de te di şi tu la Dorna, căci iată și pre amicul nostru, Dr. A Dimitroviţă, "l-a apucat colera. Nu stă, pe-aici o di măcar!“ 

Un stremur de conservare îmi stârni puterile dăbălăqate şi a treia di eram aci pe drum spre frate-mieii la Zăhărești, împreună cu tubitul mieii unchii, cu protosîncelul şi catihetul gimnasial Veniamin Iliu, şi de aică am plecat apoi spre Vatra Dornei. Am petrecut acoleă vro doală lună, în care timp m'am fost restaurat destul de bine 
Plecarea mea în grabă spre Suceava şi Dorna, cu toate că nu eram persoană politică marcantă, a neliniștit pre unele cercuri politice şi le-a adus cine mai ştie lu ce pripusură. 
Pe atunci eră răsboiă între Austriea şi Prusiea pentru hegemoniea
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lor în Germaniea. Un principe din dinastiea Hohenţolernilor eră acu înstalat 
pe tronul foastelor domniate romînești, acuma, unite sub titlul de Romăniea. 

Dirigenţii politicei împărăției austriace se temeai ca nu cumva să fie 
atacați şi din partea Romăniei, precum se știeă că Măghiarii stat în con- 
ţelegere cu Prusienii. Chiar vistieriea din Cernăuţ, spre mai mare siguranţă, 

eră transportată la Colomeea în Galiţiea. Eudoesiii Hurmuzachi, pe atunci 
căpitan al Bucovinii autonoame, eră reţinut în Cernăuţ pentru toate 

eventualităţile, 
Sub astfeliti de împrejurări critice, chiar cea mai neînsămnată mişcare 

şi schimbare trebuiă să atragă atenţiunea politicianilor vigilenţi. Aceştia, 

în zăpăceala lor, aduseră purcederea mea pripită spre Dorna în combinare 

cu vreo eventuală mișcare politică naţională a Romăniei, mişcare despre 
care însă nu se vorbiă, şi nici nu se ştiă nimică în cercurile noastre romînești 

din Bucovina. Ce mare dară îmi fu suprinderea cînd eă, cel cu bleascul 

pe limbă, mă văduiii deodată luat la ochii de niște poliţişti secreţi! Ușoară, 
tare trebue să li fi fost inima cînd, înloede agitațiuni politice şi dușmă- 

noase, mă obsevară atît de pacinic şi liniştit, cu sîngura grijă, cum să 

mă ţîn mai cu stricteaţă de regulele curei mele! 

Întrun tărditi aflati și e de nedumerirea politicianilor cernănţeni, 

şi rîseiă mult de ei și de spaima lor! 

$ 105. Ivirea unui curent naţionalist nemţesc şi învioşarea 
celui rutenesc esistent. 

Profesorii străini de pe la şcolile mijlocie știaă bine că erati așădaţi 

la ele numai în mod provizor, și că trebuia numaidecît să facă, loc celor 

îndigeni, îndatăce s'ar fi găsît de aceștia cu studiile necesare. Erâ dară 

lucru prea firesc ca atît ei înşi'și să se îngrijască de subsistinţa sa pentru 

viitorii, cât și autorităţile cari "i-ai adus încoace, Spre a ajunge la siguranţa 

subsistinţii, mijlocul cel mai nimerit erâ să se facă necesari. Dacă ar fi 

esistat un număr ajungătorii de profesori îndigeni, necesitatea de profesori 

străini nu sar fi putut nici produce, nici împune cu oarecare sperînţă la 

vreun succes, decît numai creînd, cu orice preţ, un curent pentru această 

necesitate. Profusorii străini, aduși încoace ca Nemţii și pentru propunerea 

ştiinţilor în limba nemţască, căutară să stîrnească mai întiii pe la 

puţinii Nemţi și pe la mai număroşii nemţâţă din ţară un viă înteres pentru 

păstrarea graiului nemțesc în şcolile secundare, şi apoi se încereară să 

scormolească şi să aţiţe geloşiea naţională la Rutenii ortodocşi, și după 

aceea și la, cei neortodocşi, înduplecînd şi pre unii și pre alții să facă causă 

comună cu ei şi să se lupte împreună cu dînșiă încontra năzuinţii şi 

stăruinţii Romînilor de a întroduce graiul romînesc în şcolile mijlocie în- 

fințate la iniţiativa acestora. Ei isbutiră cu atîta mai vârtos, fiindcă 

tendinţa lor, dacă n'a fost secundată pe faţă decătră autorităţile şcolare, 

apoi n'a fost răi vădută de ele. Și așă ne tvezirăm deodată nu numai cu
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diferite pretensiuni naţionaliste, dară și în mijlocul unor încăierări pentru 
susțînerea şi apărarea lor! Pacea, liniştea și traiul cei prietenos de mai 
înnăinte dintre păturile străine ce se așădară cu timpul pintre locuitorii 

originari ai Bucovinii aă dispărut ca prin farmec, şi în locul lor s'aii 
încuibat germinii discordiei, ai turburărilor şi ai luptelor învierşunate între 

aceia, pre cari o soarte fatală “i-a adunat pe acelaș teritoriă şi "i-a ursit 
să trăiască împreună ! 

Dacă dreptatea și iubirea de frăție ar fi fost tronat în sufletul acestor 

înstigători, ei ar fi secundat, cu bună voie, împlinirea pretensiunilor 
romînești, precum Romînii nicicînd nu sar fi opus, nici n'ar fi împiedicat 
înființarea unor şcoli similare naţionale şi pentru ei! Dar” fiecare se con- 
duce în acţiunile sale după calitatea, îndemnurilor ce'i mișcă, sufletul! 

Acest curent, mic și nebăgat în samă la început, sa tot întărit cu 
timpul şi a prins a se manifestă cu vioiciune şi zgomot în răstîmpurile 
următoare, 

$ 106. Candidat la deputaţie. 

Agitările vioaie, parlamentare, publicistice şi soțietare, relative la o 
noaăă viiaţă a popoarelor din împărăţiea Habsburgilor, întocmită, şi direasă 
după niște principii și vederi umanitare mai altele decît fuseseră cele din 
trecut, nu putură ca să nu zguduiască adîne sufletul mieă, al unui tînăr 
cu disposițiuni mai mult idealiste decât practice, şi să deștepte în mine 
dorul de a'mi spune și eă envîntul mieă la întenţionata reorganisare mai 
superioară. Cu deosăbire mișcările politice fură acelea cari îmi preocupa 
mintea şi'mi încăldiaii inima. Pare că mă tot scorniă cevă ca să ia parte 
publică şi autorisată la ele. 'Mi se revoltat sîmțămintele cînd vedeam că 
unele stări soțiale, unele confesiuni religioase și unele popoare mai numă- 
roase saii mai culte, stăruiati cu încăpăţînare ca, noatia viiaţă, la care erati 
chiemață cu toţii prin dulcea și părinţeasea voace a împărutului lor iabit, 
să fie întocmită numai după placul și folosul lor, în dauna şi cu încunjurul 
întereselor altora! Credeam cu îusufleţire că, la o bună voință din partea 
tuturora, ușor Sar put6 construi o împărăție ca cea visată şi dorită de 

i Becae înv, că poată DEO eat Pătoră eoil ca totdeauna alăturea întreolaltă si în de lină noni i de te ca i la îndămînă toate cele necesare entru d itarea 1 “paxtica i son formitate cu firea, cu aspiraţiunile cu id alutile lo m te i de nizae să nu tindă la vreo asuprire sali la o ubjuzare a alter e ee vreo subjugare a altora! Eram deci pentru o confederare a popoarelor pe principiul egalei lor îndreptăţiri 
întru _toate, iar” nu pentru o confederare a vechilor regate și ţări, cu Organ sarea lor schiloadă şi neegalitară din trecut, a 

i niste ni e bt ea Peri don25 Iaerrt done pre electuale. Pe de-o parte îmi
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păreă că văd cum toţi străinii, strecuraţi în ţară, tindeaă să depoședede 

pre Romîni, prin cumpă&rătura proprietăţilor lor, şi să li ocupe ei locul pe 

toate terenurile viieţii soţiale şi publice; pe de altă parte însă 'mi se 

năzăriă, ca cum mai toți Romînii nu sîmţese gravitatea împrejurimii lor, 

că nwși apără cu destulă pricepere şi energie înteresele vitale; că nu'și 

dati bine sama de condiţiunile necesare pentru esistința, desvoltarea şi 

prosperarea unui corp naţional, și că printre dînșii nu esistă destulă 

coherenţă și solidaritate. M& sîmţiam decă dătoriii ca să întrevin şi 

ei şi să contribuiese, după debilele'mi puteri, la vreo schimbare în spre 

mai bine! 

Vorbindu-se pretutindinea din anul 1865 încoace neîncetat despre 

schimbări întenţionate în Constituţiunea Împerială din 26. Faur 1861, și 

avînd a se începe în anul 1867 pentru dieta Bucovinii ai doile răstîmp 

legislativ, m'am decis să candided ca deputat în ţinutul Sucevii; voiam 

să ocup locul unui Polon care, în prima legislatură, fusese ales prin în- 

gerinţile cunoscute guvernămîntale. În 4. Faur 1867 mam presîntat în 

Suceava la actul de alegere. Alegătoriă, mai toţi țărani, cunoscîndu-mă 

acuma mai de aproape în persoană, îmi arătat multă dragoste şi se bucurail 

că vor av6 pre un Romîn ca represîntant. 

Vădind însă fostul deputat simpatiea ţăranilor şi a preuţilor pentru 

mine, și sîmţînd că nu va mai pute fi ales, puse toate uneltirile în mișcare 

ca să nu fiii ales nicieti. Spre a isbuti, se folosi de o șîreție, de o viclenie; 

el puse adecă ca contracandidat pre un ţăran fruntaș din țînut și prinse 

a agită amarnic pentru el prin nişte seriitori comunală, dicînd ţăranilor, 

că ce li trebuie lor deputat străin, ori de pe prin alte ţînuturi, ori de cei 

cu leancă, ci mai bine să aleagă pre unul din mijlocul săă, carele mai 

cu de amăruntul şi mai cu temei cunoaște nevoile și păsurile ţăranilor. 

Spre a continuă agitarea cu sueces, nu se începuse votarea la oara hotărâtă, 

ci mult mai tărdîii. Lmpta a fost crâncenă; voturile se împărțiseră; nu se 

puteă dobîndi majoritatea necesară ; abiă la a treia votare căpătă rivalul 

miei împrovizat 41 de voturi din 68 de alegători presînţi. 

în urma acestui triumf al adversarilor, ei mă trediii cu planurile 

mele nimicite, dar” şi scăpat de luptele parlamentare şi de emoţiunile 

sufleteşti produse prin ele, av" locuitorii din ţinutul Sucevii at rămas în 

dietă cu un deputat tăcut, ca să nu die mut ! 

Devenindu'mi posiţiunea de profesor la liceii tot din ce în ce mai 

nesigură, şi găsîndu-mă cu unii dintre cei mai valoroşi conducători politicieni 

în diverginţă de opiniuni politice, nu "mi-am mai pus candidatura ca, 

deputat la alegerile din Juliă 1870 pentru a treia legislătură provinţială, 

măcarcă un bun prieten îmi diceă că, în urma succeselor dobîndite la 

întrunirea poporană din 11/23 Junii 1870, eă aş fi sigur de reușită, în 

oricare colegii. electoral ţărănese, dacă aș candidă. Am aşteptat limpedîrea 

posiţiunii mele !
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$ 107. Un curent naţional jidănesc. 
În tot timpul studiilor mele am avut ca colegi, pe lîngă Armeni, 

Nemţi, Poloni, Romîni, Ruși, încă şi o mulțime de Jîdani. 'Trăiam cu toții 
foarte bine, dar! în prietenie şi întimitate numai cu puţini. Între aceştia 
eraă și cîțiva Jîdani dintre cei ce învăţati mai bine, chiar şi rivalul mieă 
de luptă pentru locul întîlii în clasele gimnasiale, David Tittinger. Băgaseiti 
în samă că Jîdanii aveai o fire blândă şi sîmțămîntală şi se purtaă cu 
modestie, poate din causa înferiorităţii lor soţiale de pe atunci. 

Nu numai noi şeolerii ne înţelegeam bine între olaltă, dar” şi bătrînii, 
Țăranii, preuţii şi boierii aveati neîncetate afaceri cu Jîdanii; cu deosăbire 
boierii nu puteai esistă fără de ei; toate afacerile lor comerciale, 
economice și finanţiare se punea la cale mai numai prin întermediul 
Jîdanilor. Se desvoltase, pe acest teren, un felii de apropiiare şi de alipire, 
ca să nu die chiar înfrățire, între Romîni şi Jiîdani. Se speră mult că 
buna lor înţelegere și învoire de pe acest tereu, de pe terenul bunului 
traii material, se va transportă și pe terenul cultural şi politic, şi că astifeliă se va săvîrşi, cu timpul, o înfrățire deplină, o familiarisare chiar: 

Dar ce să vedi! Îndatăce se sîmțiră Jidanii egalîndreptăţiți cu toate popoarele împărăției, în urma, Constituţiunii Împeriale centraliste Februariane 
și dualiste Decemvriane, își modificară, pe încetul, ţânuta lor de mai în- năinte faţă de Romîni; et încetară de a mai căută şi de a întreţîn€, ca mai înnăinte, referință deplini prietenoase cu Românii, și, înloe de ai vede secundînd și sprijinind pre Romîni în luptele lor culturale și politice, nu odată, îl găsiam în tabăra, adversarilor luptînd cu aceștia încontra îndestulării dorinţilor naţionale ale Romiînilor, Se uitară, ca prin farmec, dilele de răstriste, adăpostul şi îmbrăţişa rea ce le păstră la Romîni, precum şi binele ce 'l-aă avut de la ei, şi averea uimitoare ce ati adunat!o dela dînşii prin mijloacele proprie numai firii lor. Această schimbare în purtarea, Jidanilor faţă de Romîni se manifestă în mai multe chipuri. La alegeri şi în dieta țării îi găsiam mai totdeauna votând cu adversarii Romînilor. Cînd eră vorba de vreo întreprindere culturală românească, ei se afla printre cei din urmă cu sprijinul lor, Graiul romiînese, întrodus mai înnăinte în şcolile lor confesionale, tu eliminat din ele. La, represîntările teatrale, la concertele şi la balurile date de Romîni, nu prea participa, Dar' toate aceste mani- festăui, chiar acumulate, n'ar fi fost de natură ca să deștepte în mine, pripusuri ȘI cercetări asupra motivelor ce le producea, dacă nu s'ar mai fi ivit încă o manifestare, care m'a pus într'o adevărată uimire. 

vină, preste vară, la Cernăuţ, pe socoteala, proprie, şi să concertede prin grădinile publice şi prin restaurante. Musica Şi cîntecele lor erai foarte plăcute și cu măiestrie esecutate; grădinile pe unde concerta ei erai pline de public amestecat, Restaurătorii grădinilor ea și lăutarii aveati căşti
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frumos, Se înţelege de sine că Romiînii veniaii cu droaiea şi cu plăcere la 
aceste concerte grădinăreşti, precum le numiam noi, şi aplaudat cu în- 
sufleţire şi cu zgomot cînd se esecutati cîntece după placul și dorul lor, 
mai ales cîntece patriotice naţionale. Ba încă tinerii Romîni, cei cu sîm- 
țăminte naţionale mai înfocate, neplăcîndu-li numele nemţești ale Jîdanilor 
după cari se numiat și grădinile, prinseră a le botedă pe romînie dîcînd, 
în loc de „Zum Rosenfeldi, „Zum Wasserstrom“, ete., „La Trăndăfirescul, 

La Rîureanul“, ete. 

“Precură vro doi trei ani, fără de nicio schimbare suprindătoare, de 

şi se cam observă, că unor Jîdani tineri nu li prea conveniaii cîntecele 

româneşti, mai ales cele patriotice naţionale nu. Într'una din sări, aplăndînd 

Românii tineri cu vioiciune nişte cîntece patriotice şi cerînd repețirea lor, 

se trezîră deodată, ca din senin, cu nişte fluierături dela unele mese unde 

se aflaii nişte Jiîdani tineri. Erâ mai să vină la căocniri serioase și la 

păruiele, da” . . . Jîdanii cedară cu astă dată şi fugiră. Aceste animosităţă 

se mai repeţiră. S'aăi întîmplat uneoră şi întreveniri de politiţieni spre a 

delătur& nişte încăterări cu urmări delictoase saii criminale. 

Eă, care aveam buni cunoscuţi printre Jîdani, mai ales printre unii 

şcoleri cară erat totodată şi învăţăceii miei la limba, românească, îă întrebam 

că de ce unii din seminţiea lor se poartă astfeliti de neprieteneşte cu noi 

Romînii? Ei îmă răspunseră că cei ce demonstreadă încontra noastră şi 

provoacă scandaluri sînt înrudiţi saii ţîn cu Jîdanii din Moldova, şi fiindcă 

aceştia sînt trătaţi răă de Romînii de acoleă, voleze și ei să se răsbune 

asupra noastră ! 

Acest motiv nu m'a îndestulat, fiindcă nu "mi sa părut destul de 

serios și convingătoriti. Nwmi puteam închipui, cum de nişte neînţelegeri 

curat locale dintre locuitorii unei ţări să provoace animosități şi manifestări 

neprietenoase la locuitorii congenerică din altă țară şi din altă împărăție; 

îmi diceam că trebue să fiealta cevă la mijloc, vro tendinţă nemărturisîtă, 

vreun scop ascuns, vro idee mai înnaltă ce caută să'și deschidă o cale 

mai largă spre întrupare! M'am pus dară pe cugete, pe observări şi pe 

cercetări neîncetate. 

O întîmplare neașteptată "mi-a procurat chieica la deslegarea și-. 

militurilor cemi frimântaă cugetarea. Făcînd în August 1869 o călătorie 

la Bucureşti şi îndărăpt, la întoarcerea mea, am călătorit; o noapte întreagă 

cu un membru însămnat din Alianţa Israelită Universală. Acesta, "mi-a, 

împărtăşit o mulţime de lucruri foarte înteresante, carile m'aii făcut nu 

numai să întrevăd, dar' să și pricep şi să înţeleg, pe deplin, încotro 

ţîntiati Jîdanii neprietenoși din Cernăuţ cu manifestările lor de prin unele 

grădini publice şi cu întreaga lor atitudine faţă de mişcările politice şi 

naţionale ale Romînilor. 

Îndelungatele mele observări și constătări în cestiunea aceasta, le-am 

seris, spre amintire, în anul 1894; le-am comunicat apoi verbal, la deosebite
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ocasiuni, mai multor Români, bătrîni şi tineri, ca să văd ce vor dice ei la 
resultatele cercetărilor mele. Ei le ascultară cu viă înteres, mulți se 
minunară de ele, dar” le dechierară de curate ilusiuni; iar” tendinţile jidăneşti, 
dacă sînt de feliul celor presupuse de mine, de niște visuri deșerte. şi 
nerealisabile; apoi se liniștiră cu toţii și nu mai vorbiră despre ele! 

Liniştea conaţionalilor miei nu eră șia mea. Nu mă lăsală de urmă 
rirea mişcărilor jidănești, oriunde sar fi arătat ele. 

În anul 1897 împărtășiiti ubservările mele scrise, unui profesor universitar 
din București, după o întălnire cu el acolo, xugîndu'l ca, dupăce va luă 
cunoștință de ele, să'mi înapoieqe manuseriptul. Acest profesor însă, din 
motive necunoscute mie și fără ami cere permisiunea, a aflat cu cale să 
le deie publicităţii, măcareă ele nu eraă încă mature spre aceasta, avînd 
trebuință de mai multe întregiri. Aceste observări apărură deci sub titlul 
dat deel: „Naţionalitatea Ovreilor“, în foaiea, din București „Liga Romînă, 
revistă săptămînală“, anul II. pg. 454—460 şi 503 —506, 

Acest curent jidănese esistă şi astădi şi se manifestă în diferite 
chipuri, dar' cu o prudință şi cireumspecţiune rară, cari sînt proprie numai 
oamenilor cu conștiință, limpede și luminoasă despre cele ce vor şi despre 
încotro tind. 

  

$ 108. O urare măgulitoare. 
Spre a drege câte una alta din stricăciunile culturii străine și spre 

a ne deprinde în oratorie romînească, noi tinerii începurăm a ţîn6 cuvântări 
nu numai în convenirile noastre mai restrânse, dar! şi pe ia nunţă, cumătrii, hramuri, dile onomastice şi alte petreceri. Întm'aceste cuvîntări lăudam 
diversele virtuţi cetăţăneşti și naționale; glorificam faptele eroilor; espuneam 
aspirațiunile și idealurile naţionale; adresam unor persoane mai însămnate laude pentru meritele lor, atribuindu-li adeseori mai multe şi mai distinse 
calități, decit poate le aveai, ca doară le-am atrage în curentul nostru și le-am căștigă pentru întreprinderile noastre culturale și naţionale ! 

n casa unui amic, la o cumătrie, erati presînţi şi fraţii Hurmuzachi. Închinările de sănătate cu păhare pline s. toasturile maă lipsit, Mult sati sărbătorit precum aspiraţiuuile naţionale așă și bărbaţii cari provocaii mișcări pentru realisarea lor. Meritele fraţilor Hurmuzachi erai înnăltate cu însuflețire. Ei încă n'am lipsît să glorifie şi să li arăt toată recunoştinţa noastră pentru sacrificiile ce le făcea ei pentru causa naţională, Giorgiii Hurmuzachi mă cunoşteă destul de-aproape din timpul învăţătoriei mele la el și din disputele ce le țîneam împreună în cestiuni naţionale după în- fiinţarea, Soţietăţii pentru cult, și lit. rom. în Bucovina. În avîntul inimii sale, credă cu cale să închine în sănătatea mes, un păhar și să mă laude întrun mod neașteptat pentru focul și bărbăţiea cu cari îmi apăram con- vingerile, pentru decisiunea mea de a fi îmbrăţişat profesura şi pentru stătornieiea mea pe calea apucată chiar cu sacrificiul carierii mele, atri- buindu'mi un caracter antic care nu se dă înduplecat nici atuncia cînd
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Sar prăbuşi ceriul asupra lui şi "l-ar acoperi sub ruinile sale! lusufleţirea 

cu care ati primit oaspeţii acest toast, rădicat de un bărbat de atita 

valoare, a fost pentru mine un balsam pe ranele sufletului miei, o întărire 

în convingerile mele şi o noaiă îmboldire ca să persist pe calea apucată. 

$ 109. O calificare de ideolog. 

După măgulitoriul toast, încă cu mai mare însufleţire și cu mai multă 

cutedare îmi apăram ideile și convingerile nu numai înnăintea semenilor 

miei, da” și faţă cu mai bătrîni; nu alegeam oride adversariul ideilor 

sati al propunerilor mele este sai nu bărbat cărunt, cu merite și cu 

esperiință în mişcările culturale și politice. În toiu! și focul desbaterilor 

numi apăram numai convingerile și chipsuinţăle mele, dar” combăteam cu tărie 

pre ale altora şi, cîte odată, atacam chiar pre adversari, lucru de care îmi 

păveă mai pe urmă foarte ră, și'mi propuneam ca să mă feresc de aceasta 

şi să nu fiti agresiv, dară, din nefericire pentru mine, nu totdeauna mă 

puteam stăpîni! NE 

Precură ani la mijloc dela urarea măgulitoare. La una din disputele 

mele cn nenitatul Giorgii Hurmuzachi, cînd nu ne înţelegeam asupra 

tipăririi, sai netipăririi în Foaiea Soţietăţii a unei poesiă presîntate de 

poetul D. Petrino dela umicul săi, contele Carol Rosetti, ţînăcitatea mea 

supărâ pre acest distins bărbat pînă întwatâta, încât mă califică de ideolog 

necoregibil, şi'mi făcu amarnice împutări, că ei, la toate, călărese numai 

pe principii, pe idei nerodnice, sai neaplicabile, și că nu țîn sama îndeajuns 

nici de împrejurările în cari trăiesc, nici de oamenii cu cari am de lucru, 

și că de aceea mulţi din ei nu'mi sînt prieteni și se abat dela, mine! 

Aceaştă dojană meritată a avut efeptele sale, De acu înnăinte, sîm- 

țîndu-mă tot din ce în ce mai părăsit şi mai isolat, am căutat drepteă să 

mă încuminţese şi să fii mai cruțătoriă, dară ce folos! îmi eşîse acu nume 

văii de ideolog, de prea ţînaciă și fără multe considerări, şi de aceea golul 

se susțîni şi se lărgi în jurul mieă, și activitatea mea se paralisâ tot mai 

tare; nu mai eram acu în ochii multora aceea ce fuseseiii mai înnăinte, 

şi nici nu mă mai puteam aşteptă dela că cu contribuiri pentru susţânerea 

bunului mieti nume şi pentru lărgirea şi consolidarea înrîuririi mele! Cu 

toate acestea nu mam desbărbătat, nu m'am dat înfrîut ! 

$ 110.. Causele apunerii Foii Soţieţăţii. 

Foaiea Soţietăţii pentru literătura şi cultura romînă în Bucovina a 

fost salutată, la ivirea sa, cu multă binevoinţă din partea Românilor 

bucovineni, şi cu încurăjare din partea celoralalți. Ba încă, cînd apări 

primul număr din anul al tweila 1867, mulţi făcea redactorului Foii com- 

plimentul măgulitorii că, de va rămîn6 Foaiea și mai departe la în- 

nălţâmea, acestui număr, ea se va put6 compară eu orice foaie de asemenea 

natură din Germaniea. Această opiniune favorabilă însă nu avu lungă durată. 

Modul redactării Foii Soţietăţii precum și al purtării mele cu şeolerii
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gimnasiaşti îmi căștigase stima, şi considerarea compatrioţilor. Conștiinţa 
despre aceasta, mă întări şi mai mult în principiile mele şi în direcţiunea 
în care apucaseiii. Începuseii dară să pășesc cu mai multă siguranţă şi 
firmitate; îmi apăram convingerile cu vervă și fără sfiială înnăintea ori. 
şicui; combăteam cu tărie pre oricare adversariă al lor, și nu cedam decît 
atunci, cînd cineva erâ în stare să mă convingă de contrariul lor, 

Dupăce se publicase în nr. 1—2 al Foii Soţietăţii din anul 1868 o notiță lăudoasă asupra cărticelei talentosului poet ID). Petrino: „Flori de mormînt“, dimpreună cu cîteva poesii frumoase din ea, îmi presîntâ acesta spre publicare în numărul din Mart o odă, adresată r&păosatei sale soții, făcute de un amice al săă, contele Carol Rosetti. Eă o aflait foarte bună și potrivită şi'i promiseiă publicarea ; mă creduli însă îndătorit să o cumunic şi președintelui Soţietăţii, lui Giorgii Hurmuzachi, unchiului poetului. Acesta, găsi în oda, presîntată esprimat, la, călciul ei, un blăstăm încontra acelora „carii ati părăsit“ pre poet în nenorocirea sa, şi susținea că acest blăstăm ar fi adresat chiar părinților poetului, şi'mi opri publicarea. Ei însă nui împărtășiam pe deplin înterpretarea și'mi apăram cu firmitate promisiunea dată. Atunci îmi declărâ că, de voii publică oda, el şi fami- lianţii săi își vor dă demisiunea din Soţietate. În faţa acestei declărără nu "mi-a rămas alta de făcut, decât să aplaned lucrurile spre îndestularea tuturora. Apărarea cu căldură și firmitate a convingerilor mele nu erâ însă pe placul multora, mai ales nu pe placul unora dintre aceia pre cari îi com- băteam cu puţină, cruțare cînd mă prea înfierbîntam, Întîmplarea că m'am opus pînă la estrem unor bărbați de valoarea şi însămnătatea Hurmuză- chienilor, cu carii, înnăinte şi după acest, încident, am trăit în referinţile cele mai cordiale și mai întime, trebue să fi pus pe cugete pre mulţi dintre cei cu musca pe căciulă, şi prinseră a unelti, pe sub mînă, încontra mea. Pe lîngă aceasta avuiti nefericirea să dai marelui poet Vasile A lecsandri ansă la nemulțămire cu redactarea, Foii Soţietăţii. Publică şi el din cînd în cînd câte una alta, într'această, Foaie, Ei, ca profesor de limbă, găstam prin scrierile lui, ici coleă, erori gramaticale și, la unele cuvinte, foarme derivative puţîn corecte după socotinţa mea, și'mi permiteam, eă miţitelul şi neînsămnatul, a le îndreptă! Păcătuiam ce e drept, dară credeam cămi împlinese dătorinţa de redactor şi că fac bine. În urma acestei cutedări din pârte'mi, genialul și blîndul Vasile Alecsandri se plînse asupra mea catră amicul săi Alecu Hurmuzachi prin 0 serisoare, pre care ou 
s 

eproduc aice pentru însămnătatea, ȘI consecința, ei. 
| 

»Mirceşti, 20 April 1868. „lubite Alecu! 
„Am primit de abia ieri scrisoarea ta din 4/16, şi de frica neregularităţii poştelor noastre mă grăbesc a'ți răspunde îndată, pentruca urările mele de sfintele sărbători să agiungă la Cernăuţ înnăinte de finitul Paştilor, — Adevărat ai învitat! Să'ță fie vara vară cu flori, cu holde şi ou sănătate!
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Soartea săţi zimbească, și te îuvăldească cu un amic, a cărui absenţă de 

şese luni ai fost crud sîmţită. 

„Cât pentru mine, acest iubit soare "mi-ati adus odată cu radele sale 

un şir de idei şi de imagine poetice pe care le vărs în calupuri de strofe. 

— Lăsînd deci la o parte orice luorare mai serioasă, am început o galerie 

de pasteluri care vor cuprinde diferite tablouri de frumuseţile naturei 

şi de munca cîmpului. Cîteva din acele pasteluri de iarnă al apărut 

în numărul III din Convorbiri literare ; (cetitu-le-ai ?) — altele vor apăr6 în- 

curînd, înspirate de farmecul primăverii. Şi tot astfel, dacă volii fi sănătos» 

am de gînd să urmeq înnăinte în cursul anului pentruca să desoriti plăcerile 

viieţii cîmpeneşti. Dorese să am opiniea ta asupra acestui șir de poesiă : 

sînt ele nimerite saă ba ? sînt ele de natură a produce vreun efect plăcut ? 

— Îată sujetele pastelurilor ce ai să iasă într'unul din numerele viitoare a 

Convorbirilor: Dimineaţa de primăvară, — Tunetul; —Noaptea, 

— Floriile, — Paştile, — Serînciobul, — Plugurile, — Sămănătorii, — 

Rodica, —ete.... Încurînd voit trată Rusaliile, — Sîmzienile, — Praşila, 

_— Secerea, — Coasa, . . . ete... . În total, poesiile acestea vor formă un 

volum întreg, care va cuprinde împresiile mele dela ţeară. — Fiind însă 

că cu asemene poesii florile ait un loc însămnat, te rog să'mi trimiţă îndată 

manuserisul lui C. Negruzzi asupra Florei romîne ce 'l-am lăsat la tine, 

acum doi ani, cînd am trecut prin Cernăuţ; în el sînt numele originale 

ale forilor noastre, nume care se potrivesc cu soiul compunerilor mele. 

„Astă iarnă "i-am trimis mai multe articole pentru Foaiea Soţietăţii: 

1. Călătoriea mea la Tanger, — 2. Alecu Russo, — 3. O colecţie de poesii 

inedite de-a lui Negri, C. Negruzzi, etc. : 

„Primit'ai aceste din urmă, sati perdutu-s'aă ele prin troienele iernii? 

„Îmi ceri oa săţi las numaidecit articolul întitulat A. Russo? Fie! 

căci nu pot nimică a/ţă refusă, însă te rog, iubite, ca să reguledi a nu 

"mi se mai giucă festa neplăcută ce "mi s'aă pgiucat în partea L a Călătoriei 

mele la Maroc. — Dacă Foaiea Soţietăţii ţine ca să mă aibă de colaborator, 

pretind ca să mă primească cu defectele mele de stil şi de limbă, ia” nu 

să mă clunească din cap pînă în picioare şi să'mi schimbe cuvintele. 

Nu voiesc să fit silit a priimi împresiuni cînd eti mă mulțămese cu 

împresii, nică să mă îndestrede cu onoare cînd et mă mulțămese 

cu onor. 

„Ca Redacţiea să aibă sistemul ei de ortografie și să ţiie mordicus 

la ea, treacă meargă; dar' ca ea să cerce a împune chiar şi limbagiul săi 

autorilor, asta'i o pretenţie pe care et unul nu o pot admite. De este 

Foaiea Soţietăţii o publicare serioasă ce are de scop a răspîndi idei şi 

gustul literaturei în public, îi dat mîna cu frăţie, iar dacă, această foaie 

are de gînd a căd6 în păcatul foilor ardelene, adecă a propagă Pumnulismul 

eu lepturărismul și cu fandăciunălismul gramatical (al) acestui onorabil pro- 

fesor ... et unul mă despartde eaca deo nevastă care'și perde cărăruşa.
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Ab fi trist de a vede o foaie tînără să ajungă, deabiă după trei ani, 0 
cotoroanţă neînteleasă ca elucubrăciunile transilvane pe care nime 
nu vr6 să le citească. —- Cînd dracu om înţelege cu toţii, că o literatură, 
ca să fie literatură adevăraţ, naţională, trebue să'și ieie izvortrea din 
geniul poporului, iar! nu din fabricile de cuvinte pocite a lui Cipariti et 
companie! Francezii ai avut pe Varduis şi Trissotin care at r&mas ca 
tipuri ridicule. de jargonism ; asemene viitor își pregătesc la noi toți acei 
care clocesc cuvinte și scot dihanii limbistice, destinate a rămîne ca modeluri 
de pedantism burlese. 

| 
„Am cetit poesiea lui M. Rosetti. Tînărul are talent și trebue încurăjat, 
„Amicii la toţi ai tăi și bejănariului Anibal Gherghel. 

Al tăi frate 
V. Alecsandri m. p. 

„Aud că IL. Bratianu, trecînd prin Băcăă, 'şi-ar fi găstt Băcăul, adică ar fi fost şuierat de popor și-că nu ar fi scăpat din mînile lui decit declărînd că el "și-a dat demisiea de ministru, — Minciună să fie, sat adevăr 299 | 
Această scrisoare a fost citită de mulți, Ea n'a întărdiiat să producă un efect neașteptat. Ce sia petrecut în afară de cercul observărilor mele, nu ştii; destul că mă treziiă în anul 1869 cu o broșurică, publicată de nenorocitul poet D. Petrino snb titlul de „Puţine cuvinte despre coru- perea limbei romîne în Bucovina.« 
Autorul acestei broșurele, acela care, în urma aplănării conflictului dintre domniea sa, şi mine pe de-o parte, şi dintre Hurmuzăchieni pe de altă parte; îmi serieâ că'mi mulțămeşte adînc „pentru fermitatea nepărtinitoare“ cu care "l-am întîmpinat, și că mă roagă să binevoiese „a primi... şi espresiuneă sîmțirilor . . . adevăratei« sale „convieţiuni“ ., „pentru bună voința“ mea; acest autor die ni spune într'această broşurică, că el s'a hotărît la publicarea, ei dupăce a vădut „că, într'acest moment de împăcare naţională, numai fiinţe denăturate din însu'și sînul nostru maj cuteadă să ni răpească cel mai Scump odor, adecă limba părințească, schimosîndu-o, spre glorificarea lor personală, întru atîta, încât să fie neînţeleasă de oricine nu ar cunoaște toate limbele europene“ (pg. 5—6); şi apoi adauge dicîna: că această faptă e crimă, şi că această, „crimă se chiamă, egoism, şi cei ce o comit, filologi (pg. 8); că „băieți romîni din toate părţile Bucovinii cerceteadă gimnasiul din Cernăuţi“ ; că de aici „ei se întore filologi, chiar atunci cînd ar fî studiat numai o clasă din gimnasiă; fiindcă filologiea a devenit la noi o boală de care se umple omul cel mai sănătos din momentul cînd calcă pe pragul vreunei. şcoli din Bucovina unde se propune limba romînă; dar' mai ales buni filologi sînt toți aceia, al căror picior calcă pe pragul gimnasiului din Cernăuţ, sai al Soţietăţii pentru cultura şi literatura poporului romîn din Bucovinae (pg. 7—8); şi că pre acești filologi carii întrodue „desraționalisarea noastră, și coruperea poporului .
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romîn“ (pg. 20); „fiindcă nu este treaba“ sa de ai „pedepsi“, este însă 

dătoriti „de ai descoperi, și de a arătă publicului pe acei răăifăcători carii, 

abusînd de încrederea părinţilor nevinovaţi de pe la țară, . . . corup copiii 

de mici, xăpindu-li caracterul energic, limba dulce, originalitatea şi puterea 

Romînului“ (pg. 21); şi în fine dice, că, drept dovadă despre „coruperea 

caracterului romîn în Bucovina“ este „Foatea Soţietăţii“ care se folosește 

de neologisme neprotrivite „cu spiretul limbei romîne“ (pg. 22); care laudă, 

pre cei ce plutese în curentul ei, numind pre cei ce scriti la ea „soare din 

momentul cînd moare şi, prin urmare, cel puţin lună pînăcînd mai trăieşte“, 

și „binefăcători mărinimos“ pre cel ce „jărtfește 20 de cruceri pentru 

vreo fundăciune“, și apoi se plînge că .„Foaiea nu se ocupă cu alta decît 

în „fundăcăuni și necroloage“, (pg. 23); şi că nu ia primit spre publicare 

un articol în care se glorifică un bărbat care'şi părăsise terenul de luptă în 

patriea sa şi se dusese aiuria, şi anumea din aceă causă dice el că nu îi sa 

publicat, „ca să nu piardă poate în nimbul lor aceia carii ar dori săi 

credem .. . buni Romîni“ ... „pe cînd faptele lor sînt cu totul contrare 

tendinţilor civilisătoare şi spiritului romîn.“ (pg. 25, 24). 

Această broşurică, de și a stîrnit adîncă îndignare şi decisivă desa- 

probare în cei ce vedeaii în rennoita învioşare a mişcărilor culturale şi 

literare, pornită decătră, întemeietorii Soţietăţii, un mare bine peutru 

Românii bucovineni, totuş n'a întărdiiat ca să procure învidioşilor şi 

adversarilor acestei mişcări armele necesare pentru împiedicarea şi potolirea ei. 

Chiar și în comitetul Soţietăţii pentru cultura și literătura romînă 

în Bucovina se aduse vorba despre neîndestularea unor cititori cu modul 

cum se redacteadă organul ei, Foaiea, și cerură o reformare. 

Vădîna acest curent ostil, însu'mi eă, redactorul foii, a îmbrățișat și 

secundat această dorinţă esprimată, dechierînd totodată că, sub actuala, 

mea deprimare sufletească şi corporală, n'aș mai pute primi asupră'mi 

altă însărcinare decât aceea, de colaborator după debilele mele puteri. Se 

alese deci o comisiune eu obligarea ca să găsască mijloacele trebuincăoase, 

ca, din lanuari 1870 Fokea Soţietăţii să poată apăre cu un conţînut mai 

ales şi mai superior decît acela de pînă atunci. În braţele acestei comisiuni 

duioase 'şi-a dat Foaiea Soţietăţii sufletul săi, deplînsă cu duioşie de toți 

cei ce se uitati cu ochi buni la ea! 

Toate aceste întîmplări aii fost pentru mine, redactorul Foii, lovituri 

preste lovituri morale; dar” nu m'aii desbărbătat, n'am părăsit terenul luptei; 

am rămas în ţara mea natală chiar cu riscul subsistinţii mele, carea, şi. 

de altmivtrea, nu prea erâ de învidiat! 

$ 111. Moartea lui Alecu Hurmuzachi, şi trei răvaşe dela el. 

Am caracterisat oareunde 1) pre fraţii Hurmuzachi dicînd că ei „erai 

de o înţeleginţă rară, înspiraţă de idei înnalte şi liberale, și conduși de 

sîmţăminte nobile şi generoase. Pe lîngă aceste calități comune mai aveă 

1) Sbiera: Mişcără literare la Romînii din. Bucovina, Oradea-mare, 1890, pg. 8—9,
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fiecare din ei cîte una particulară. În Eudoesiă (29. Sept. 1812 pînă 29, la- 
nuariă/10 Faur 1874 eră încărnată temeiniciea, în Giorgiti (7. Sept. 1817 pînă 
1/13 Maiă 1882) iscusînţa diplomatică, far! în Alecsandru (16. Aug. 1823 
pînă 8/20 Mart 1871) iniţiativa şi spiretul motor şi ațițătoriă,“ 

Nime dintre contimporeni nu ar put contest că mișcările politice 
şi culturale dintre anii 1848 și 1871 îşi dătorese fiinţa şi decursul, în bună 
parte, spiretului vivaciă, scînteietortă şi ațițătoriă al lui A. Hurmuzachi, 
EI provocă multe întreprinderi, și pre cele pornite de alţii le îmbrăţişă 
cu căldură şi le sprijîniă cu tărie; eră pururea activ şi maestru desăvârşit 
precum la vorbă însufiețitoare, aşă, şi la scrisori pline de vervă frumoasă 
şi de îndemnuri neresistibile. Din această causă se bucură la toți de o 
atimă nemărginită. Cu deosăbire Romînii tineri îl venerat. Din anul 1867 
pînă la moartea sa întîmplată în 8/20 Mart 1871 la Neapolea, unde se 
dusese pentru o climă mai dulce, fusese ales ca deputat în Dieta Bucovinii şi în Camera Deputaţilor a Consiliului Împerial din Vieana. Şi tocmai răstîmpul acesta este cel mai mănos în propuneri şi în conclusari de în- s&mnătate politică și culturală națională. A. Hurmuzachi ave rarul dar nu numai de a sugestionă la alţii feliurite idei şi dorință, ci și dea împărţi rolurile de iniţiativă pentru realisarea lor. Nu află cu cale ca propunerile să, se facă toate pe numele săă: voiă să, purceadă dela diferiţi factori, 

Vestea despre răpăosarea lui A. Hurmuzachi răsunâ pretutindenea, în ţară ca un trăsnet uimitoriii. lată cu ce cuvinte publicâ foaiea oficioasă „Ozernowitzer Zeitung, anul IV, Nr. 49« această tristă ştire: „Cu jele stăm lîngă săcriiul unuia dintre compatrioții noștri cei mai nobili şi mai mari: Alecsandru cavaleriă de Hurmuzachi, deputat al Bucovinii la Con- siliul Împerial, a văpăosat în 19 (!) Mart în Neapolea. O suferinţă în- delungată la nodul gîtlejului îi grăbi moartea, 
„Încă de pe cînd trăis, faptele r&ăpăosatului rădicaseră în inimile tuturor acelora carii avură fericirea să'| cunoască, mai deaproape, un monumînt permanent, care va, rămîn nedelebil întru amintirea acestui mare bărbat. Nu numai. cu cuvîntul lucră cu priință pentru binele întregii Bucovine, ci şi cu fapta, și fără de înteres proprii sporiă binele public, întelectual și moral, al concetățenilor săi; nu se feriă de niciun sacrificiă, Şi niciun ajutoriă nu eră pentru el prea cu îngreuiare în năzuinţile sale nobile, Şcolile şi înstitutele umanitare, cară îi dătorese esistinţa, şi num&- roasele fapte de o adevărată Yubire de oameni sînt laurii cei maj frumoşi, cari, nevestejiţi, vor înverdi pe mormîntul lui și! vor dă o glorie neperitoare, pentru vestirea căriia niciun cuvînt nu va fi de ajunsi ., Osemintele lui fară aduse încoace în Mai, dar” nu se astrucară, în Bucovina, ci la, Dulceşti în Moldova, lîngă frate-săă Constantin, în urma dorinţii sorioarei sale, Elisa, măritată Sturda Soţietatea pentru cultura şi literătura romînă în Bucovina eră repres întată, la înmormîntare prin Mihaii Calinescu și prin mine, Îmbii am $în ut cîte un discurs la, mormînt,
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punînd în evidință meritele multiple şi mari ale răpăosatului, și dînd 

espresiune adîncii noastre păreri de ăi nu numai pentru curmarea, viieții 

păminteşti a acestui ilustru şi rar bărbat, dar” şi pentru nemîngăiarea ce 

o sîmţiam că nu vom ave osămintele lui în apropiare ca să mergem mai 

adeseori la ele, ca prin meditări asupra mănoasei lui activităţi să ne în- 

suflețîm de faptele lui frumoase, spre a le imită şi noi la rîndul nostru. 

Dacă pentru Bucovina răpăosarea lui A. Hurmuzachi a fost o pierdere 

nereparabilă, pentru mine ea a însămnat răpirea unui amie sîncer și devotat, 

cu carele sîngur mă puteam consultă și înţelege mai bine, şi dela carele 

adeseori mă înspiram. 

Spre a dă o probă de admirabilul stil în care sorieă, şi de modul 

capţios cum ştiă el să atragă și să îmbănbătede pre tineri şi bătrîni la 

făptuiri comune, voiă reproduce aice numai trei din răvaşele adresate mie, 

unul încă de pe timpul studiilor mele universitare. ca răspuns la felicitările 

studinţilor universitară pentru succesul ce îl avură în anul 1860 Romînii 

bucovineni în cestiunea autonomiei țării şi a încuviinţării unui gimnasiă 

naţional gr. or., iar! al doile ca veste îmbucurătoare pentru concesiunea 

congresului bisericesc, și al treile ca felicitare pentru bunul efect ce îl 

avură, prelegerile înaugurate la Soţietatea pentru cult. şi lit, rom. în iarna 

anului 1870/1871. 

BL 

„Domnilor şi fraţilor! 

„Am primit scrisoarea Dlorvoastre și nu aş fi lăsat să treacă o di 

numai între ea şi răspunsul meă, dacă nu aș fi dorita o comunică și 

celoralalţi fraţi ai mei, carii se aflati împrăștiați pe la ţară. În al lor 

nume, Dlor, ca şi în al mieă, Vărog acum mai întâiii să primiţi espresiunea 

sincerei noastre mulţămiri pentru încrederea ce puneţi în noi, şi care astădi, 

în dilele aceste triste. ni este mai prețioasă decît orăcînd. Precum pe de-o 

parte această încredere, așă, preademnilor amici, pe de altă parte ne-ati 

bucurat şi ne-ati mîngăiat sufletul ardoarea patriotică, viotatea sîmţului 

naţional, credinţa neschimbată ce aveţi în sînta noastră causă, zelul ferbinte 

cu care voiţi a o servi, şi, — de ce să nu o spun ? — amărăcăunea și în- 

dignarea nobilă, pe care aţă sîmţit'o vădînd trădăciunea comisă în fața 

lumii de un fiii al ţării. Sorisoarea Dlorvoastre, vădind aceste sîmţăminte, 

ni-aă adus dară mîngălarea, că viitoriul va fi mai fericit decît e presentul, 

că, generaţiunea ce se rădică, şi de care faceţi parte Dvoatră, va cuprinde 

mai bine și va apără cu mai mult succes causa naţiunală. Sînteţi mai 

fereciți decît noi, carii am petrecut cea mai bună parte a viieţii noastre 

în încercări zădarnice, şi carii, chiar în momentul cînd speram că ne vom 

bucură în sfârșit de împlinirea celor mai legitime dorinți ale ţării, că vor 

pute dobîndi mijloacele şi posibilitatea pentru o maă puternică desvoltare 

naţiunală, ni vedem deodată nimicite, sat periclitate, aceste sperînţă prin
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rătăcirea. și, trebuie să die, cu ajutoriul unor oameni ieșîţi din sînul însu'șă 
al acestei țări, căriia ei îi mulțămese tot ce ati şi sînt astădi. Împace-se 
cugetul și onoarea lor cu fapta ce, decînd e conștiință între oameni, îşi 
are numele săii, şi fie-li sufletul destul de tare ca să poarte povoara eil 

„Noi, din parte-ni, iabiţilor domni, avem prea multă credință în 
dreptatea causei, în viitoriul naţiunii noastre, decât ca să desperăm îndată 
de ea. Nu ne-am decurajat mai năinte .pe cînd, cum sati dis, eram numai 
2, sali 3, saă 5, şi dară nu ne vom decuraja nici de acum, cînd vedem că 
partea cea mai bună și mai nobilă a naţiunii, care este tinerimea, îmbră- 
țişadă cu toată căldura inimii sale necorupte, ideea, naţiunală, căriia am 
închinat și vom închină, pînă va fi viiaţă în noi, toate cugetările, toată 
lovitura inimii, toate puterile noastre. 

» Vedeţi Domnilor, de ce ni-aii fost de atîta mîngăiere scrisoarea D.lor- 
Voastre, arătîndu-ni că pe toată dia mat puțân sînguri vom fi, și că 'ncurînd 
adversarii desvoltării noastre” naţiunale vor află năintea lor alţi mai uni, 
mai tară şi mai număroși luptători. Grăbească Domnul aceă oară, pe care 
o chiemăm și o așteptăm cu așă ferbinte dor, şi deie-V& tot sporiul, ca să 
veniţi, cît mai curînd, în ajutoriul mumei părăsîte | 

„Daţi'mi voie a Vî spune, Domnilor, cât de mult ne-am bucurat despre 
pășîrea ce aţă făcut, că, ați mers adecă cu toţii la DI. M. (== Mocioni) ca 
săi mulțămiţi în numele junimii şi înțeleginţii noastre pentrucă at binevoit 
a se face apărătoriul causei noastre, trădate chiar de acela care eră mai 
mult dătoriă a o apără, Aţi făcut foarte bine, aţi împlinit o dătorie 
patriotică, aţi arătat, cum aș dice, chiar la faţa locului, carele din amindoi 
represînteadă mai bine adevăratele înterese ale țării, şi care se bucură mai 
mult de “nerederea ei. Făcînd aceasta ați fost tot într'un cuget cu noi, că și noi am sîmţit îndată dătoriea ce o avem cătră, DL. M,, și am gîndit la 
toate ce ni scrieţi Dvoastră, chiar înnăintea sosirii epistolei Dlorvoastre. 
Fără, să perdem un minut, am cereat să facem cevă; știți însă că la noi lucrurile merg încet, şi ştiţi că nu este nimie mai greă decît a combate, a mişcă indolinţa, care ati fost și este, la noi mai mult decât oriunde, cea; mai puternică pedică a fiecăriia propășiri, a fiecăriia lucrări comune. Din partea noastră nu ar fi niciun felt de *ntărdiiere, nici de o di măcar, că scrisorile sînt făcute şi nu ni trebuie decit + + „ Subscrierile. Ne-am adresat la capul bisericii, şi aă trebuit 2 dile, ca să promiţă că va subserie, dacă vor subscrie mai întâi alții! Alţii din contra die că/l aşteaptă pre el. Vedeţi dară că trebuie multă răbdare, și că întărdîterea nu cade 'n Vina noastră. Stăruim însă necontenit, şi sperăm că tot se va pute face: cevă; am fi foarte fericiţi, de sar put face cît mai curînd, că nimene nu poate dori mai mult decît noi, a împlini cătră Dl. M. astă dătorie de Onoare, ce o avem și noi şi țara. De mai aveţi ocasiune, Vă rog să'i spuneți acestea din partea noastră, dimpreună cu complemintele noastre, Fratele mei, Giorgiă, carele va sost în Vieana deodată cu astă scrisoare, va spune
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Domniei Sale, cât, de binecuvîntat e numele. M. acum între noi, și cum de 

acum va rămîn pe totdeauna legat cu soartea şi cu istoriea, ţării noastre. 

El sa bucurat foarte mult că v'a vede pe Dvoastră acolo și v'a remnoi 

şi din partea lui mulţămirea pentru încrederea ce ați pus în noi. Dela 

Dlui veţi află şi mai lămurit cumai decurs şi cum stai lucrurile pe la noi. 

„Vă salut, iubiţilor. Domni și fraţi, VE dorese sănătate şi tot sporiul 

în studiile Dlorvoastre, şi sînt dintre acei carii. Vă așteaptă întoarcerea 

eu cea mai mare nerăbdare. Primiţă încredințarea deosebitei stime, cu carea 

sînt al Dlorvoastre 
„Cernatica, Octomvre 3., 1860. 

plecat serv. A. Hurmuzachi m. ps 

„P. S. Aţi vădut, Domnilor, cum eră 'să ni se nimicească detot cea 

mai dreaptă şi mai legitimă dorinţă, a căriia împlinire. o speram de atîţia 

ani, aceea, adecă despre gimnaăsiul din Suceava. Numai Dvoastră li puteţă 

luă pretestul, că adecă nu află profesori romîni; faceţi-vă profesori, şi 

cugetaţi că cu acest gimnasiii romîn -am căștigă mult, foarte mult, un 

isvor vit şi necurmat- pentru rennoirea și re'nviierea sîmţului națiunal. 

Îndemnaţi şi pe alţii din toate părţile romînești -să se anuncie pentru 

concurs, ca doară am pute astupă gurile neamicilor de pe aici și de pe acolo.“ 

=. 

„Vieana 1. Decemvre (19. Noemvre) 1810. 

„Stimate, bravule și iubite amice! 

„Ştiind cât de mult și cu ce sinceritate şi căldură te înteresedi la 

cele ce ni ocupă necontenit mintea, şi inima și: toată viiaţa, comit oarecum 

o indisereţiune cătră bravii mei colegi de aică, seriindu'ţi aceste şîre fără 

a aşteptă ca să o facem împreună. Atîrnă însă dela D-Ta a uşură şi 

micșură acest păcat, păstrînd cea mai strînsă disereţiune. pentru. un timp 

foarte scurt, pentrucă sper că. măcar ca poșta de mîne sară Vî. vom face 

împărtăşirea, colectivă şi oficială. | 

„Te rog dară, stăpîneşte-te mai bine decît mine, şi cătră alţii 

taci, pentru D-Ta însă să ştii că în fine, în fine, după multe şi mari 

greutăţi, dar şi stăruință neprecurmate, ni-aii sosît în acest moment (a 

doata) comunicare oficială dela Ministeriul Cultului ete, în care e spus curat 

şi lămurit: „cumeă ni sai încuviinţat congresul bisericesc, și, 

pentru pregătirea lui, conchiemarea ne'ntărdiiată a uneiadu. 

nări (Vorversammlung) .spre elaborarea legii electorale, pe 

basa căriia să se conchieme apoi congresul.“ Despre acestea 

se înformeadă totodată și şeful ţării, căruia este recomîndată, cea, mai mare 

grabă. Am dobîndit dar' aceea ce am cerut, ce ni trebuie, procederea cea 

mai naturală, deamnă şi naţiunală, At costat multă luptă şi stăruinţă, 

căci e grei a zgudui şi a scutură coada, ţopul (Zopf) saii chica birocratică, 

care al cercat şi acum a face tot feliul de şovăituri, a luă măsuri pe
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jumătate, ete. ete. Nu ne-am mulţămit însă cu nimic, am r&spins, an 

protestat, ne-am certat, am rugat, saii am cerut, pînăce în fine am dobîndit 

astă, decisiune chiară, precisă şi neechivocă. Am fost de nenumărate ori la 

miniştri, încă și alaltăieri la acel al Cultului cu Giorgiii (Eug. Stircea, 
“find atunci la Pesta), astădi iarăş toţi 3 la Potocki (Potoţehi), unde am 
vorbit peste 1:/, oară, încît am amorţit cu totul, pentru ce nici am mai 

Yeşît din casă, — dar” avuiă încalte marea mulțămire de a primi acum 
sara tărdtă decisiunea, chiar cu însămnarea pe adresă „dringend“ (urgent). 

Amice! Spiretul Domnului, zelul şi devotămîntul naţiunal, nedespărțit de 
acel cătră biserica noastră, să Vă însufie, să ne 'nsufleţască pe toţi, ca să 
ştim a ne folosi cu bărbăţie neabătută, cu concordie și prudinţă, de acest 
drept dobîndit, ca să'l realisăm bine şi pe deplin, ca să înființăm o în- 
stituţiune solidă, puternică, roditoare, cu tendinţa cea mai naturală și 
binecuvîntată, o înstituţiune adevărăt autonoamă, — naţiunală, mîntui- 

toare, Amin! 

„Am convingerea dureroasă ca nu voit mai fi în starea aduce vreun 
mie serviţ sîntei noastre cause, căci suferinţele mele ati devenit prea 
grele, debilitatea mea ati sporit foarte tare şi merge cam repede spre 
crisă ; nu te miră dară, că aflu o mîngăiare în împrejurarea de a fi putut. 
conlucră, întru puţin măcar, și eă la dobîndirea acestei cause, pe care pu- 

rurea am credut'o a fi pentru noi cea mai importantă. Mă mîhnese a nu 
pute fi și ei la Cernăuţ, numai ca să mă bucur cu Voi împreună; voii 
fi fericit însă andînd câtă activitate, preveghiare, atenţiune, energie, pru- 
dinţă și perseverare aţi desvoltat, ca din capul locului să se pună lucrul 
pe calea bună, să fie adunarea bine compusă şi legea eleptorală — ghi- 
ba ce, căci potrivit acesteia va fi congresul și spiretul lui. Adunarea va 
ti preşădută de şeful ţării — und unter Betheiligung des Herrn Bischofs 
— (de n'a voi să vină acest din urmă, apoi şadă sănătos a casă!) 

„De va voi să fie discret părintele Andrieviciă, poţi săi citeşti 
acestea, dar' altora nu! Vî vom trămite şi copiea proiectului, făcută aici 
în grabă, fără material, fără date esacte, pentru conchiemarea primei 
aduni, pe care pam dat ministrului, — și care la trămis preşedintelui 
protestat i cgen corsa af să mai dregeţi ce veți găsi necesariii. (Am 
alai ie invernehmung ELinzelner, cerînd 

1 j umai o adunare să deliberede şi să combinede, 
— impreu nă cu „președintele ţării, — legea, electorală). 
curat pe terti, Calinoveki spune'i salutări din parte mi, şi, totodată, 

protestat formai ge . an di SA poala preparanda lă a noastră, şi că am 

știă ce ati urmat de atu o E Pe neuiea Septemyre, — nu atunci, căci năinte de a = eu a putut vorbi de „aceasta de 

principală, să ne ocupăm numai de causa 

„Poţi face un lucru bun; la Pesta aă ieşit o broşură minunată:
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Die Katholiken — Autonomie in Ungarn, ete. vom Prof. Johann H. 
Schwickew, Pest, bei Ludwig Aigner, 1870, 2. Auflage. 

„Ti-a trămite-o, dar' în moment n'o mai am,căci am dat mai multe 

din ele pe la anii alţii. Costă numai 1 fl.; spune lui Pardini să aducă 
vro 30, sati şi mai multe esîmplare, — și lăţiţi-o, căci se pot pregăti 
prea bine spiretele, — ni trebuie şi noă numaidecît asemene scrieri po- 
porale —, trebuie a lumină, a înteresă pe oameni; mulţi n'ati nici o idee 

chiară de ceea ce cer. Nu uită dar' de aceasta 

„Părintele Calinovschi ai mai trămis în epistola sa şi copiea unui 

decret sati decisiuni sat Protokollsbemerkung, foarte curioase şi comice, 
puncto Congrua-Erhihung —, între noi dîcînd am făcut astădi între- 

buinţare de ea şi am produs mare rîs prin aceasta, 

„De voieşti, serie'mi, da foarte curînd, căci mă duc departe, de- 
parte, fără să ştii de'mi vor mai rămîne puteri spre a mă ?ntoarce. Sint 
dar' prea trist, depărtîndu-mă de toţi, lăsînd sîngură și pe scumpa soră- 

mea, — dar” ce să fac cînd sînt atît de nefericit! 

„Să trăieşti, amice, să trăiţi toți bunii și bravii amici, să faceţi con- 

gres bun, țapăn, naţiunal, — cu limbă. tendinţă naţiunală, —- să'l faceţi... 
mîntuitorăăi ! 

„Adio, adio, al D-Tale devotat amic şi frate 

A. Hurmuzachi m. p.* 

ăi 
„Vieana, 11 Ianuariă 1871 (30 Decemvre 1810). 

„Prea stimate, bravule şi dorite Amice! 

„Nu'ţi pot mulţămi mai bine pentru bucuriea, pe care 'mi-aă 
făcuto mai întîiă prin multamabila'ţi epistolă, apoi prin înștiințarea în- 

troducerii atît de mult dorite a lecţiunilor publice, și în urmă prin suc- 
cesul strălucit al primei prelegeri a D-Tale, — decît făcîndu'ţi și adu- 
cîndu'ți cele mai sincere și amicale felicitără şi urări. Te felicited din 
toată inima de acest noă şi în toată privirea foarte frumos şi însămnat 
menit, pe care “ţi "l-ai căștigat D-Tale şi Soţietăţii lit. prin înaugurarea 

acestei noate înstituţiuni, — căci, în adevăr, o înstituţiune regulară, si- 

stematică trebuie să deviie aceasta, — de sucoesul minunat pre care l-ai 

repurtat, după cum audiiă de a casă, prin prima, lecţiune, șiță ured an 

noă cu fericire, dorindu'ță în tot decursul lui şi al celor mulți, mulţi, 

cari săi urmede, tot binele şi toată bucuriea, frupte mănoase tuturor 

oştenelelor, activităţii binecuvîntate pe care o desvolți! Dumnedeii și toţi 

bunii îngeri şi sînţă, eu sîntul Loan în frunte, care. te-ai luat subt spe- 

ciala, nalta sa protecţinne, să te ţînă şi să te 'ntărească ca pe un apostol 

brav şi învăpăiat, un luptători ne'nfrînt, un stîlp puternic al causei co- 

mune! Să petreci dar” şi sărbarea sîntului Ioan în deplină mulțămire, cu
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t6ţă amitii buni ai. D-Tale şi ai noștri, cărora tuturor li ured an noi 
cu fericire! ! 

„În epistola D-Tale "mi-ai amintit. de școala preparandală; — sper 
că, vei fi aflat dela dl Bug, Stîrcea că nu am uitat niciun moment de- 
spre acest lucru atît. de împortant pentru noi, decînd îmi vorbise dl 
Călinescu de el aici, și te rog să te ?ncredinţedi despre aceasta, precum 
şi de modul în care s'ai făcut, din memorandul presentat, în timpul săi, 
ministrului Stremayr, și din care am trămis astădi un esemplariă d-lui 

Nicu Vasileo, scriindu'i însă șin epistolă mai pe larg despre astă causă, 

amumea ce ar “trebui a se face, dacă şcoala încă tot ar fi ameninţată. 

„Binevoieşte: dar” a te întălni cu dl N. V. ? 
„Sperăm în D-Voastră, în buna înţelegere, comuna şi energica pă- 

sîre a tuturor bunilor patrioţi în privirea autonomiei, a compunerii, a de- 
Jiberărilor și decisiunilor primei adunări, și sîntem. foarte întristați de a 
mu pute contribuf. şi noi cu modestele noastre puteri, dar” cu sîncer de- 
votămînt, toemai acum la ostenelele D-lor-Voastre. Sper că Giorgiii acum 
se va întoarce curînd, căci eii plec acum la Nizza, sîlit de nefericita'mi 
sănătate, în puţine dile, cu inima grea de atîta lungă depărtare din 
pâtrie, de toţi amicii, de tot cemi e scump, neștiind anumea de, cînd, şi 
cum mă voii mai întoarce! 
Nu facă bine refusînd de a conlucră la dicţionariul Soţietăţii Aca- 

demice; te rog mult, schimbă'ţi hotărîrea! 
„Amice, strictissime, — epistola D-Tale nici n'o putuiii arătă lui 

Giorgiu, căci ai însămnat în ea chiar data în care'ţi scrisesem. Te rog, 
la întălnire, să nu'i spui, că aţi aflat mai întâi prin mine aces ştire, 
căci în nerăbdarea de-a Vă bucură, am comis o indiscreţiune, și'mi pare 
răi; Giorgii s'ar supără, și 'mi-âr păre şi mai răă! — Nu mă uită de 
tot! Să trăieşti! Al D-Tale devotat frate, 

A. Hurmuzachi m. p.“ 

$ 112. Causele părăsîrii profesurii mele gimnasiale. 
În urma luptelor mele pentru căștigarea unui congres pentru eser 

citarea autonomiei bisericești, și cu deosebire fiindeă stăruiselăi mult îm- 
preună cu amicii miei: Mihaii Călinescu, Artemiă leremievioiti-Berarii şi 
Orest, Reni, pentru subserierea unor adrese de îmbărbătare cătră consilierii 
consistoriali Samuil Andrievicit-Morariă şi Ion Țureanovicii, fai denunţat 
ca agitătoriii politic decătră Presidiul Consistoriului episcopese prin doată 
serisori din 2/14 lanuarii. 1868 N. 362 ord., adresate una cătră guvernă- 
tonul Bocoviniă e a doaita pb direcţiunea, gimnasiului superior din 

ernăuţ. Intr această din urmă se scrie nemţeste. î : 
avem onoarea a ne rugă pentru comunicare, Pe ae În ie 
Direcţiune a făcut, în genere, iar” mai ales în timpul din urmă, la Ca- 
linovsehi și Sbiera niște observări, cari ar păre ciudate la -profeşorii publici
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ai unei şcoli secundare a statului și mai cn samă la un profesor publie 

de religiune, — fie în r&portul lor cu Jăudabila Direcţiune și cu corpul 

profesoral, saii faţă cu tinerimea școlară, sait chiar în viiaţa privată a 

numiţilor, şi ar merită desaprobare.“ 

Acest denunţ dreptcă n'a avut nicio urmare rea, dar' nici favorabil 

ma putut fi pentru şubreda, posiţiune a unni biet suplent. M& aşteptam 

deci la malte luernri neplăcute. Curînd după aceasta veni publicarea 

numitei broşurele „despre coruperea limbei romîne în Bucovina de D. 

Petrino.“ Acuma audiam din mai multe părți şoptindu-se că et, osînditul 

„filologi: dela gimnasiul superior din Cernăuţ și „desnaţionalisătoriăi și 

corumpătoriii al poporului romîn“ din Bucovina, am să fii scos de acoleâ 

şi dat afară cu rușine, îndatăce vreunul dintre studinţii romîni, trimeşi 

la Vieana pentru calificarea lor ca profesori, se va întoarce cu esaminele 

făcute. Însuși directorul gimnasial nu încetă, la ocasiuni binevenite, de 

ami dă de cunoscut că această soarte mă așteaptă, dacă nu mă voiii 

califică, cît mai în grabă, ca profesor, depunînd un esamin din limba 

lătinească și grecească. Se găsiaii chiar și unii amici carii mă sfătuiati cu 

tot adinsul şi cu însistinţă, ca să grijese încă de cu bun timp pentru soautea, 

mea viitoare, să nu mai sper la vreun post stabil în ţară, să tree cît mai 

curînd în domniatele naţionale unite, precnm făcură și alții mai înnăinte, 

şi să'mi caut acoleă mijloace de subsistință, pre cari uşor le-aș dobîndi 

fiind membru al Soţietăţii Academice Romîne din București. 

Aceste advertisări m'ati pus pe cugete serioase. Mă convingeam din 

di în di că posiţiunea mea la gimnasiti nu se mai poate susţîne.. Nime 

nwmi săriă întwajutoriă, cu toate promisiunile și asigurările de odinioară, 

şi ei înswmi încă, nu'mi puteam ajută, fiindcă nu'mi eră cu putinţă să mă 

supun la esaminul cerut, din causa înfricoşatiului blăstăm ($ 57 pag. 183) 

ce zăceă asupra mea. 'Ţara'mi nătală încă nu voiam să o părăsesc; mă 

sîmțiam legat de ea cu trup şi cu suflet.  Conştiinţa m'ar fi mustrat, 

dacă 'mi-aş fi părăsîto pentru comodităţile viăeţii! Pe lîngă aceasta eram 

legat şi oblegat ca să lupt, ori pe ce teren m'aș află, pentru învioşarea 

conştiinţii naționale la compatrioții miei, pentru solidarisarea şi armoni- 

sarea înterselor lor, pentru aflarea condiţiunilor necesare unei desvoltări 

naţionale, sănătoase şi trainice. 

Pentvu luptele mele viitoare însă și pentru succesul lor eră de ne- 

apărată trebuiuţă ca să nu es umilit şi zdrobit moralicește din postul 

ce'] ocupam în mod supletoric; trebuiă, deci să evit o demitere oficială, 

ca, să nu dati adversarilor miei personali ansă binevenită ca să'mi dică că 

„iată, pentru neaptitudinea şi pentru nevredniciea ta, ai fost dat afară!“
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6. Timpul custodiei mele Ia biblioteca Bucovinii, 1871—1875. 
$ 113. Primul post stabil. 

"Cînd eram în strîmptoarea cea mai mare și într'o nedumerire sfă- 
șiietoare, îmi deschise bunul Dumnedei o cale de scăpare. 

Cu ocasiunea unei îmbunătățiri provizorie a salariilor pentru func- 
ţionarii ţării autonome, Comitetul Bucovinii a propus şi dieta ei a votat 
în 30. August 1870, ea salariul custodelui dela biblioteca centrală să se 
urce dela, 400 i. la 800 fi. anual şi să se escrie concurs pentru ocuparea 
lui în mod definitiv cu o persoană care să nu mai aibă, ca pînă atunci, 
și alte posturi publice salariate. 

De şi salariul împreunat cu acest post erâ foarte modest cu privire 
la condițiunile ce se cereaii pentru ocuparea lui, totuş e, îndată ce am 
luat cunoștință despre sistemisarea lui definitivă, "mi-am dis: „lată un 
punt de radîm pentru tine şi pentru activitatea ta viitoare. Cantă de'] 
ocupă şi te foloseşte de el!“ 

M'am supus deci îndată la niște esamine pentru cunoștința limbii 
franțuzeşti şi a celei italieneștă. Cu testimoniile acestea și cu cele ce le 
aveam despre absolvirea studiilor mele g:imnasiale şi universitare am 
cerut într'a 18/30 Optomvre 1870 postul de custode, pre care "l-am şi 
căpătat în urma conclusului Comitetului țării din 22, Faur cu decretul 
din 23. Faur 1871 Nr. 302, 

Primind directorul gimnasiului într'a 20, Mart dela Comitetul ţării 
înștiințarea, despre denumirea mea. ca custode, m'a desrădicat din postul 
de profesor prin decretul din 13, April 1871 Nr. 175, atestînd în el că „prin noaăă ani și jumătate am condus învățămîntul din specialitatea. mea cu cunoștință de lucru şi cu zel, că toate dătorinţile "mi le-am împlinit cu punctualitate și cu îngrijire, că pre şcoleri '-am tratat cu potrivitul 
tact pedagogic, și că în referinţele colegiale m'am purtat necontenit cu onestitate“, 

Cu părere de răi și cu jele m'am despărțit de șcblerii miei, dar” l-am dis, ca legăturile dintre noi să nu le rumpem ; să vină de-acum 
înnainte cît de des la biblioteca țării, că eă li voii facilită, în toate mo- durile, folosirea ei, și astfeliti vom sta, și mai departe în contact înte- lectual. Mulţi din ei m'aăi şi ascultat, 

Îndată după îutrarea mea în noul oficiii, aducîndu-se în dietă înta'a 11. Septemvre 1871 un proiect de lege pentru regularea definită a sala- riilor funcţionarilor ţării, am stăruit pe lîngă deputaţi, ca pentru custode să se pună un salariti mai curăspundătoriă. Ei apreţuiră motivele mele și fipsară un salarii anual de o mie doaăă sute de florini şi cortel liber în localul bibliotecii, ia în lipsa acestuia, doatiă sute de florini ca, desdăunare pentru el pe an. Salariul anual de 1200 A. sa mai sporit încă cu
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doaiiădeci de procente din 1. Julii 1875 în urma, conelusului dietii din 

15, Mat 1875, 
În chipul acesta triumfăseiăi asupra adversarilor miei făţiși și 

ascunși. Ajunseseiă la adăpost sigur în mai multe privinţă: Deveniseit 

funcţionarii al unci înstituţiuni deplin autonoame, în care nu străinii, 

sati cel puţin nu ei esclusiv, aveai să dispună; aveam salarii ca să pot 

trăi mai cu ticnă ; dispuneam de cărță, şi, pînă la un punt oarecare, și de 

timp ajungătoriă ca să mă pot ocupă după dictatul minții și înclinările 

sufietului miei; disu'mi-am dară: „Continnă'ţă activitatea cu mai mult 

curaj, cu mai multă energie, ca să aibi mai mult sporiă !“ Am și început 

îndată să mă manifested după îmboldirile inimii, dar' făptuirile mele 

mai putut fi după dor din causa debilităţii puterilor mele şi a mulţâmii 

adversarilor. 

$ 114. Continuarea mişcărilor politice în împărăție ($ 100, p. 216). 

Împrejurările politice, sub cari ajunsese la putere ministeriul contelui 

Carol Hohenvart, nu erat de natură ca săi asigurede durabilitatea și 

realisarea planurilor lui. 

Împeriul german își sărbâ victoriile sale asupra Franţujilor. Însufle- 

țirea, eră, la culme şi printre Nemţii austroungari; voiati şi ei să iubilede. 

Contele C. Hohenvart li înfrînâ, prin măsuri polițienești, întru câtva, întu- 

siasmul, şi supuse apoi, în April 1871, Consiliului Împerial spre delibe- 

rare nişte proiecte de legi, prin carile se lărgiă, în mod considerabil, au- 

tonomiea, legislativă şi administrativă naţională a țărilor. Într'a 5. Maii 

mai propuse alt proiect de lege, prin carele se acordati Polonilor preten- 

siunile lor din resoluţiunea din 24. Sept. 1868, numai ca să recunoască 

Consiliul Împerial şi să trimată represîntanţi în el. Majoritatea nemţască 

însă din camera deputaţilor răspinse. într'a 9 Maiti, proiectele pentru lăr- 

girea autonomiei ţărilor, dar contele Hohenvart dechierâ, chiar a doua 

di după această răspingere, că el este gata casă acoarde şi Cehilor aceste 

pretensiuni, numai dacă sar îndestulă ei cu atîta! 

în urma, acestei dechierări decisive, contele Hohenvart fi desaprobat 

de camera, deputaţilor, carea votâ încontra căii apucate de el o adresă 

cătră împăratul, cerînd ca să fie abătut dela ea. La presîntarea adresei 

însă, în 30. Mali 1871, împăratul își esprimâ, încrederea sa în ministerii, 

şi dorinţa de a vede pre toate popoarele împăcate și îndestulate. Această 

enunţare împărătească potoli tare focul dualistie decemvrian al multora, 

şi determină pre unii din oponentă să votede măcar budgetul statului 

(10, Juliă 1871). 
Sălvând mersul regulat al afacerilor finanţiare ale statului, contele 

Carol Hohenvart se apucâ acum, en tot adinsul, ca să împace pre Cehi, și 

se puse în conţelegere cu conducătorii lor. Şepte diete provinţiale, în cari 

credincioșii constituţiunii aveati majoritatea, fară disolvate, şi se escriseră
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alegeri noatiă. În doattă din ele, în cele mai împortante, căpătaseră auto- 
nomiștii şi naționaliștii majoritatea ; trimeseră dară deputaţi autonomişti 
în Consiliul Împerial. Prin aceștia dispuneă acuma ministeriul de o ma- 
joritate de doaăă treiți în el; puteă dară să'și realisede planurile de 
împăeare, 

Într'un reseript, adresat dietii din Praga într'a 14. Septemvre 1871, 
dechierâ, împăratul că recunoaște dreptul public al regatului Bohemiei, 
că este aplecat să reînnoiască această recunoaștere prin jurămînt, depus 
la încoronarea sa, ca rege al Bohemiei, și provocâ apoi dieta ca să să- 
vîrșască toate preparativele necesare. O comisiune înstituită decătră 
dietă compuse îndată, în eonţelegere cu contele C. Hohenvart, optsprădece 
(18) articole fundămîntale, prin earile se acordă regatului Bohemiei, în 
organismul împărăției, o posiţiune similară cu aceea a regatului Ungariei; 
se desfăceă Ausfriea în mai multe ţări-staturi deplin autonoame, însă ca 
un congres central de delegaţi dela toate, și cu un senat compus de îm- 
păratul din membri ereditară şi pe viiață, pentru pertractarea afacerilor 
comune tuturora. Aceste articole fundămîntale fură supuse împăratului 
spre aprobare într'a, 10. Optomvre 1871. 

Această modificare în Constituţiunea Decemvriană din 1867 nu fa 
pe placul nici al Maghiarilor, nici al Nemţilor. Maghiarii se temeat ea 
nu cumva și naționalităţile din regatul Ungariei să pretindă autonomiea 
țărilor locuite de dînsele, iar Nemţilor li păres răi de pierderea su- 
premaţiei lor precum în dietele provințiale, așă și în represîntanța 
centrală a împeriului! Puseră dară și unii și alții toate în mișcare ca 
să zădărnicească orice modificare în Constituţiunea  Dualista şi să'și 
păstrede, fiecare, privilegiata sa, posiţiune politică de mai înnainte. În- 
treveniră. în scopul acesta pe lîngă împăratul :  ministeriul -afacerilor 
comune, în frunte cu nefastul F. Beust, măcarcă acesta sfătuise mai 
înnainte pre împăratul la împăcare cu Cehii; ministeriul Ungariei, în frunte cu cireumspectul conte Juliii Andrassy, precum şi Nemţii naţio- naliștă de pretutindenea, chiar și niște colegi ministeriali de ai contelui 
C. Hohenvart! 

În faţa acestei vâjilii stârnite din toate părțile şi luînd în băgare de samă nu numai schimbata situaţiune politică, din Germaniea, dar şi nă- 
zuința multora - de a întră în r&porturi amicale şi întime cu acest îm- periă, nu rămase alta de făcut, decât ea împăratul să cedede, iar ministeriul 
Hohenvart să'și dele demisiunea, După pertrătări îndelungate, el fii înlocuit 
într'a 25 Noemvre 1871 cu un ministertă de credincioşi constituţiunii sub președințiea înfoeatului, dav' prudentului naționalist neamţ, a principelui 
Adolf Auersperg. 

| Prima lucrare a acestui ministeriii a fost netedirea căii pentru ac- tivitatea sa ulterioară, deci disolvarea dietelor | provințiale şi asigurarea unor majorităţi guvernamîntale în ele și, pr in ele, în camera, deputaţilor
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a Consiliulai Împerial. El isbutt. În 28 Decemvre 1811 se deschise Consiliul 

Împerial eu o majoritate asigurată pentru partidul credincioşilor consti- 
tuţiunii. În camera 'magnaţilor a Consiliului Împerial, unde membrii erai 
denumiți de împăratul, majorităţile se creaii, după placul guvernului, prin 
recomîndare la denumire a aderenţilor săi. 

Deputaţii Cehi nu se presîntară la, Consiliul Împerial. Fură eserise 

alegeri divepte pe temeiul legii electorale provizorie (Nothwahlgesetz) 

din 1870; dau” şi în urma acestei alegeri, dintre cei 54 de deputaţi aleși, 

Cehii, în număr: de 30, nu întrară în Consiliul Împerial. 

Ca să fiîngă cerbiciea Cehilor, credincioşii constituţiunii stăruiră ca 

să se votede o lege definitivă pentru alegeri direpte la Consiliul Imperial, 

da” fură împiedicaţi de Poloni, carii nu volaii:să o votede pînăce nu |i 

se vor acordă pretensiunile din resoluţiunea lor din 24. Sept. 1868, Din 

causa, aceasta credincioșii constituţiunii fură necesitaţă ca să mai votede, 

în Faur 1872, încă un adaus la legea electorală provizorie din 1810 de 

cuprinsul, ca alegeri directe să se poată eserie nu numai în cazul cînd: 

dietele nu vor voi să trimeată represîntanți, ci și atunci cînd depu- 

ta tul ales deadreptul nu va voi să'şi esercite mandatul. Abiă în urma 

acestei modificări căpătară în camera deputaţilor a Consiliului Împerial 

o majoritate de doaiă. treiţi spre a pute face o lege electorală definitivă, 

după placul lor. Pre aceasta o votară în Mart 1873. Ea se sancţionă, în- 

dată întra 2. April. Ca să'şi asigurede, cât cu putinţă pentru totdeauna, 

majoritatea în camera deputaţilor, credincioșii constituţiunii măriră nu- 

mărul deputaţilor dela 203 la 353, iar' la împărțirea lor pe curiile elec- 

torale: a, proprietăţii mari, a orașelor, a camerelor comereiale şi a: comu- 

nelor sătești, favoriră acele curiă, despre cari se aşteptă că, cu deosăbire, 

vor alege deputaţi credincioși Constituţiunii Decemvriene. 

Camera, deputaţilor a Consiliului Împerial fu disolvată în 1. Sept. 

1873 şi aleasă alta în loc pe temeiul noaiiei legi electorale împeriale. Cre- 

dincioșii constituţiunii căpătară în ea o majoritate de 233 de deputaţi; 

Cehii, în număr de 39, nu se presîntară, continuînd cu nefericita politică 

de abstinenţă ; oposiţiunea eră compusă din 8i de deputaţi: Poloni, Nemţi 

feudali, clericali și Romîni din Bucovina, toţi sub conducerea contelui 

Carol Hohenvart. 

Asigurată fiind astfeliă înrîurinţa și supremaţiea Nemţilor pretutin- 

dinea, afară de Galiţiea, ministeriul Adolf Aversperg se puse cu tot 

adinsul pe reforme liberale. Se votară feliurite legi în privinţa aceasta. 

Câteva legi bisericeşti, votate încontra ultramontanismului s, clericalis- 

mului, provocară amăriciuni, nemulţămiră şi protestări printre episcopii: 

apuseni; însu'și papa le caracterisâ, prin enciclica sa din 1 Mart 1814, ca 

tindînd la încătușarea şi așervirea bisericii; dar” toate aceste manifestări 
y 

nu folosîră nimică. Pecât timp credincioșii constituţiunii se țînură la 
> 

e A 

înnălțimea, ideilor și reformelor liberale, ei găstră destui aderență și spri-
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Jînitori atît la autonomiști cât și la naționaliști. Din aceste cause, ministertul 
principelui A. Auersperg se susțânii la dirigenţa statului pînă în Faur 
1879 cu toate erorile grave şi cu toată împetuositatea nechipsuită a unor 
membri marcanți din partid. | 

Causele căderii acestui ministerii le voit espune la răstimpul ur- 
mătoriă de sub H. 

$115. Continuarea mişcărilor politice în Bucovina ($ 101, p. 220). 

Împrejurările favorabile pentru “desvoltarea autonoamă şi națională a 
Romînilor bucovineni fură de scurtă durată. Doaăă întîmplări schimbană 
curentul. Cea mai principală a fost formarea, în 25. Noemvre 1811 a unui 
ministerii compus numai din Nemţi credincioşi constituțiunii dualiste, 
sub pteședinţiea principelui Adolf Auersperg. Acesta a, disolvat îndată 
dietele autonomiste și naţionaliste şi a escris cu grabă alegeri noaiiă, 
Aceste alegeri s'ati: făcut sub o presiune guvernămîntală, nemaipomenită, cu 
scopul "ta iloară vor '4v6 credincioșii constituţiunii dualiste pretutindenea 
majoritatea prin diete. Scopul fi ajuns. Se denumiră cea căpitani ai 
dietii Bucovinii doi bărbaţi din acest partid, baronul Eudocsiii Hurmuzachi 
şi Anton cav. de Kochanowski, iar” dieta se grăbi de a alege în Comitetul 
săii, în organul anţonom al ţării, o majoritate de Nemţi cu pretensiuni 
naționale foarte esagerate. 

A doaa întîmplare, prin care s'a slăbit curentul autonomist, a fost 
o gravă greșală comisă de marii proprietari romîni. Aceștia nu numai 
că n'a căutat să atragă în tabăra autonomistă pre valorosul fost căpitan 
al ţării, baronul Eudocsiă Hurmuzachi, da nici n'a voit să primască ca candidat în curiea electorală a marilor proprietari lumeni pre talen- 
tosul și admirabilul orator, Der. Constantin Tomașciuc; ba încă îi con- testară alegerea, cînd acesta fi trimes în dietă, în Decemvre 1871, ca represîntant al marii proprietăţi a fondului veligionariă gr. or. Resul- tatul acestei lipse de tact Şi animosităţă fa, că baronul  Eudoecsit Hur- muzachi și Dr. Constantin Tomașciue rămaseră şi mai departe, ca condu- cători chiar, în curentul de mai înnainte al credincioşilor constituţiunii şi al centzaliștilor, și că Romînii din Bucovina se desbinară astfelăii, po- liticeşte, în doaiiă tabere, a, autonomiștilor și a centraliştilor ş. credin- cioşilor constituţiuniă, 

Dintru început, aceste doată tabere politice nu se deosebiaii prin: cipial una de alta, căci îmbele apărati atît autonomiea, țării cât şi desvol- tarea naţională a, locuitorilor ei, ci numai în modul apărării autonomiei, unii avînd mai multă încredere în Polonii vecini, iar alții în Nemţii apuseni, precum și în adoptarea unui teren maj larg sai mai în gust pentru desvoltarea națională, pentru folostrea, graiului naţional prin înstituţiunile și oficiile publice.  Abiă, dupăce îutrară în tabăra credincioşilor constituțiunii saă a centraliștilor toţi Nemţii si nemtâţii 
1 $ 9
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din Bucovina, se desvoltă acoles, pe încetul și pe neobservate, şi o deo- 
săbire principială, aceea, adecă, că acest curent prinse a apără, ca şi Nemţii 

din ţările nemţești apusene, supremățţiea Nemţilor și a graiului 

nemţese în toate manifestările vieţii politice, publice și culturale, 

Credincioşii constituţiunii şi centraliștii, în această noatiă  diferen- 

ţiare a lor, găsîră favoare şi sprijîn la ministeriul principelui A. Auers- 

perg în tot decursul duratei lui, din 25 Noemvre 1811 pînă în Faur, respec- 

tive pînă în 12 August 1819. Părtinirea sa pentra tendinţile curentului 

nemţesc al credincioşilor constituţiunii 'și-o arătă ministerăul A. Avers- 

perg nu numai prin împlinirea dorinţilor ieșite dela acest curent, dar” și 

prin nebăgarea în samă, saii chiar contrariarea postulatelor formulate şi 

apărate de antonomiștii bucovineni. Congresul bisericesc nu se mai con- 

vocâ, precum se așteptă, şi diecesa Bucovinii nu se mai puse în legătură 

ierarhică cu diecesele vecine din Ardeal și Ungariea, ci cu cele din 

estrema Dalmaţie! Deputăciunea trimeasă la Vieana în primăvara anului 

1873 decătră comitetul de 45 al Adunării poporale din 1810, drepteă fi 

primită preagraţios decătră împăratul, dar nu tot așă de ministrul pre- 

şedinte și de ministrul de culte. Întrevenirea ei nu folosi nimică. O a 

doatia adunare poporană ar fi fost la locul săi, dar... n'a fost convo- 

cată! La gimnasiul superior din Rădăuţ, deschis în anul 1812, nu se admi- 

seră clase paralele romînești, şi universitatea înființată, în Cernăuţ în anul 1875 

fi dechierată, chiar prin legea ei constitutivă, ca universitate nemţască ! 

Ca să'şi strîngă rîndurile şi să pornească o acţiune mai chipsuită 

şi mai energică, autonomiștii bucovineni înfiinţară în anul 18172 o soţie- 

tate politică sub numele de „Soţietatea Autonomiștilor naţionali în Cer- 

năuţi. Scopul acestei Societăţi eră „de a cultivă în popor înstrucţiunea 

politică şi conștiința naţională, precum și de a stărui pentu reali- 

sarea, întărirea şi desvoltarea organică & autonomiei în toate ramurile 

vieţii publice“ ($ 1), prin dese „adunări ale membrilor“, prin „adrese, 

petiţiuni și resoluţiuni“, prin „adunări poporale“, prin „împărtăşire ac- 

tivă la alegeri“, prin „îndemnare la fundarea de soţietăţi similare în 

țară, şi prin „publicarea de foi periodice politice“ ($ 2.). 

Bune şi nobile întenţiuni, păcat numai că nu sati putut realisă! 

Causa sterpiciunii lor a fost multiplă. înnainte de tuate, clasele soţiale 

eraii pe atunci încă prea mareat separate unele de altele și înteresele lor 

prea contrare, neechilibrate și nearmonisate. Se observati de departe nu 

numai înfumurăni pe de-oparte şi şervilism pe de alta, dar” şi puţină sîn- 

ceritate şi încredere reciprocă. 

Pe lîngă aceasta, la întrunirile membrilor, mulți din ei conversa 

şi discutati numai, sai cu predilecţiune, nemţește. Înzădar pretinseră, 

unii ca, cît cu putinţă, să se vorbească numai romîneşte, ea într'un mod 

practic și familiar să se deprindă la discusiuni romîneștă şi aceia carii, 

în urma culturii 'lor, nu se puteai folosi destul de bine de acest gaaiii!
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Mai cu samă la cei tineri se manifestă această năzuinţă.  Dorinţile lor 
însă nu prea fură băgate în samă. Chiar organul acestei Soţietăţi, de- 
stinat ca să văspîndească și să „cultive în popor înstrucţiunea politică 
și conștiința naţională“, fă publicat numai nemţește sub titlul de „Da 
Patriot, Wochenschrift fiir Politik und Volkswirthsehaft“, sub redac- 
țiunea unui străin, Friederie Cmeticii, adus din una din țările nemţeşti. 
Primul număr apărt în 30 April, iar ultimul în 24 Decemvre 1812. 

Ce ironie! Ce nepotriveală între scopuri şi mijloace! Mulţi se des- 
gustară și'şi pierdură încrederea în vitalitatea Soţietăţii. Din această 
causă încetâ, şi diarul după 35 de numere. Este adevărat că, mulți membri 
din comitetul acestei Soţietăţi upărati redactarea foii în graiul nemţese 
pe temeiul, că astfelii. se apără înteresele romînești înnăintea unui număr 
mai mare de cititori, dar autorul acestei scrieri susține cu tărie și cu 
convingere, că scopurile Soţietăţii vor fi mai bine șervite atunci, cînd 
poporul, în toate păturile sale soţiale, va fi conştient precum de întere- 
sele aşă şi de drepturile şi de îndătoririle sale, și de aceea diarul s'ar 
cădă să fie publicat sati numai romînește saii în îmbele graiuri. Această 
socotință însă nu numai că nu fă adoptată, dar' ea r&ct inima multora 
pentru cel ce o susțîneă. Înşi'și membrii comitetului Soţietăţii, avînd cu 
toţii oeupaţiuni particulare, și mulţi din ei, chiar cei mai marcanţi, ne- 
petrecînd în Cernăuţ, nu fură în stare nici să desvoalte o activitate rod- 
nică, nici să consolidede Soţietatea. Ea dispăru dela sine, prin nefane- 
ționare, dar” necesitatea care îi dete naştere a continuat a persistă și mai 
departe și a se sîmţi tot din ce în ce mai tare, precum vom arătă mai 
la vale sub H. 

$ 116. O suplică de iertăciune. 
În cooperările mele pentru concesiunea unui congres bisericesc, com- pus din preuță şi mireni, pentru esercitarea autonomiei bisericii drept: credincioase răsăritene din Bucovina, et dreptcă eram pentru un cere de competință foarte larg, precum îl şi definiseii în broşurica  „Sînta, Serip- tură...“ din 1864, dar” cînd ar fi venit la învoială, m'aș fi îndestulat 

cu mult mai puțin, numai ca să ajungem la autonomie în deplină conţe- legere cu toţi factorii bisericești. Pentru mine de valoare decisivă eră vesultatul disputelor ce le aveam adeseori cu bărbaţii cei mai remarcabili din cler. Cu deosăbită plăcere şi cu mult înteres disputam cu tînărul profesor Eusebii Popovici, fiindcă ne împrieteniserăm tare încă de prin studiile noastre gimnasiale, (el fiind numai cu un an mai înnăinte decit mine), şi deoarece el eră specialist. Ei profitam mult dela, dînsul, căci avea studii estinse şi foarte temeinice. Încercîndu-mă însă mai de multe ori a'l atrage în curentul nostru de lupte autonomiste bisericești, îmi dise odată hotărit, ca să nu'l mai năcăjăse cu astfeliii de îndemnuri, dacă voiese ca, să r&mînem neîncetat prieteni, fiindcă el, ca preut şi ca, profesor de
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teologie, este mai tare supus episcopului săă, decît noi lumeniă, și că nu 

sar cădg, ca el, ca tînăr ce este, să se opună vederilor superiorului săi 

şi să între cu el în ceartă şi în neînțelegere. Am găsît îndreptăţită ob- 

servarea aceasta cu atâta mai vîrtos fiindcă el, ca profesor de teologie, 

trebuiă să țînă sama nu numai de testul Sîntei Scriptună, da” şi de în- 

tevpretarea lui prin sînţii Părinţi şi de practicarea istorică a ideilor con- 

țînute în el, precînd noi lumenii ne conduceam de spiretul timpului şi de 

înterpretarea, testuriloc în conformitate cn acesta, şi ne folosiam numai 

de aceă pracsă istorică care conveniă ideilor noastre. De aceea am curmat, 

disputele cu amicul mieă, şi m'am și ferit mai departe de orice smomeală 

zădarnică, numai ca să'mi păstred o prietenie atît de prețioasă, precum 

eră aceea a lui, care nicăcînd nu s'a turburat dintre noi, lucru foarte rar 

puintre oameni! Acest distins și erudit profesor, de un caracter neflec- 

sibil şi de convingeri întemeiate, a cooperat apoi cu mult zel și succes la 

paşii ce se făceati pentru activarea congresului, îndatăce se schimbaseră 

vederile în capii dirigenţii bisericeşti. El publică apui și un înteresant 

„Studiă pregătitoriă pentru întîiul congres bisericesc în arhiepiscopiea 

Bucovinii, Cernăuţ, 1850“, 

În diseusiunile mele cu alți preuţă am fost mult mai norocos. De 

mare preţ pentru reușita curentului autonomist erâ consîmţămîntul consi- 

lierilor consistoriali; de aceea mult am stăruit mai ales pe lîngă doi 

dintre cei mai valoroşi şi mai capabili dintre ei, pe lîngă domnii Samuil 

Andrievicăii și Ion 'Purcan, ca săi înduplec să îmbrăţişede și să sprijt- 

nească și ei dorinţa celor mai fruntaşi diecesani, relativă la, congresul 

bisericesc. Se înduplicară în sfîrșit și prinseră a apără cu toată, tăriea 

convingerii împlinirea acestei dorinţă, îmbii în Consistoriul episcopese, 

ka” în dieta ţării şi în Camera Deputaţilor a Consiliului Împerial din 

Vieana numai Samuil Andrievicăti, decînd acesta ajunsese a fi ales în 

aceste corpuri represîntative ca represîntant al bisericii, care este pro- 

prietară mare a moșiilor, din al căror venit s'a compus fondul religionariă 

gr. or. din Bucovina. Această atitudine a îmbilor consilieri îi puse în 

diverginţă de opiniuni şi mai pe urmă chiar în conflict; neplăcut cu epi- 

scopul lor. Acesta, om bun şi cu mult dor pentru binele diecesei sale, 

ajunsese, cam de pe la anul 1860 încoace, a fi stăpînit de un curent ad- 

versazăă precum autonomiei pisericeşti aşă şi desvoltăriă nestirghierite 

naţionale a Romiînilor. Prin înrîurinţa acestui curent nefericit își luase 

ca secretariă chiar pre un neconreligionarăii, pre un romanocatolie, bărbat 

de altmintrea iscusit la condeiă, dar” cu multă ură încontia boierilor şi 

a preuţîmii pastorale, și cu o compătimire afectată pentru țărani. Acest se- 

cretariii a fost o piadă reă, care a vîrit mult șcort între aceia carii tre- 

buiati să trătască şi să lucre împreună în deplină conţelegere și unire. 

În anul 1967 ajunsese neînţelegerea dintre episcop şi aceşti doi con- 

silieni consistoriali la un grad aşă de mare, încît o cooperare în bună
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înțelegere devenise cu neputinţă ; de aceea aceşti doi consilieri voiati să 
demisionede și să se retragă la cîte vreo parohie, Audînd diecesanii de aceasta, 
li trimeseră în Decemvre 1867, fiecărnia câte o adresă, în care iceaii, între 
altele: „Facem deci dară apel la Sfinţiea Voastră ca demnitarii mulţ 
meritat și stimat, ca, stîlp, decoare şi speranţă a bisericii, patriot devotat 
tronului și națiunii, bărbat de încredere; facem apel la toate sîmțămintele 
Sfinţiei Voastre cele pioase, patriotice și naționale: să nu părăsiţi ser- 
viciul care'l ocupați cu atîta demnitate și cu consîmțămîntul nostru, ci, 
continuîndu'l, să conservaţi bisericii şi patriei toate puterile și tot con- 
cursal Sfinţiei Voastre, cu aceă energie şi însuflețire, care 'se naşte din 
convingere proprie şi din simpatiea compatrioţilor, — spre binele sfintei 
noastre biserici și spre înmulţirea dreptelor pretensiuni ale Sfinţiei Voastre 
la stima, dragostea şi recunoştinţa fiilor ei“. 

Se deciseră, dară să rămînă în şervietă și să continue lupta pentru 
autonomie şi congres. Prin trei scrisori presidiale diferite, toate din 2/14 
lanvariii 1868 Nr. 362 ord,, episcopul caută să tragă la răspundere, pre 
cei ce propuseră, și subseriseră adresele, dar nu isbuti să li facă cevă, 
răi. Consilierii numiţi, sîmţîndu-se acum sprijîniți de diecesani, r&maseră 
şi mai departe în luptă și în neîncetată contradicere cu vederile şi nă- 
zainţile episcopului, din care causă acesta îi suspendă în anul 1869 din 
oficăă, şi li opri liturgisîrea. Acest act de escomunicare produse multă 
amăriciune printre diecesani, dar! aceștia nu se deconcentrară, nici nu se 
desbărbătară, ci continuară și mai departe, tot în deplină conţelegere ea 
și mai înnăinte, lupta întreprinsă pentru efectuarea autonomiei, chiar în- 
contra dorinţii episcopului lor. 

Isbutind diecesanii să'și vadă, încoronate cu succes năzuinţile lor au- tonomiste bisericești prin concesiunea în 1. Decemvre 1810 a unui congres 
bisericesc, și înțelegînd ei că episcopul s'ar mai fi muiat în opunerea sa 
ațițată şi secundată, de secretariul săi, creduiii sosît timpul pentru o îm- 
păcare cu el şi pentru o lucrare împreună cu dînsul la, esercitarea auto- 
nomiei bisericești, dînd acesteia o temelie sănătoasă și trainică. Îmi per- miseiă dară să'i adresed următoarea, scrisoare : 

„Escelinţa Voastră! Presfinţite Părinte! 
„Cu tot respectul V& cer seusă că cuted a mă adresă cătră, Escelinţa 

şi Preasfinţiea Voastră cu această scrisoare. Vî mărturisese în sînceritate că n'aș fi avut acest curagiă, dacă n'aș fi încredințat de mai înnăinte de bunătatea, inimii Escelinţii şi Preasfințâei Voastre, și dacă nu m'ar îm- buldi conștiința dătorinților ce le am de împlinit cu religiositate cătră sfinta noastră biserică, 
„Cu multă durere şi sfășiiare de inimă am fost martur la nenumă- xatele nenţelegeri şi îndușmăniri neprecugetate ce sati petrecut în timpul din urmă între fiii sfintei noastre biserici din ţară, Mărturisese asemenea
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că foarte multe greşele sat făcut din toate părţile, cari nu sar fi în- 

tâmplat, dacă oamenii ar fi purces, în acţiunile lor, eu mai puţină patimă 

şi cu mai multă prudinţă şi seriositate; dară... nimene nu este fără de 

păcate, afară de unicul Dumnedeă. 

„Măvul discordiei nu mai este acum în mijlocul fiilor sfintei noastre 

biserici de aicia; el a dispărut pentru totdeauna deodată cu concesiunea 

autonomiei şi a congresului bisericesc, cu care V'aţi înţeles și Escelinţa 

şi Preasfinţiea Voastră. Să purcedem așadară de a lueră de acu înnainte 

cu toţii, mînă n mînă, pentru consolidarea, înstituţiunilor noastre bise- 

riceştă, pentr apărarea întereselor şi a demnităţii ei contra tuturor oame- 

ilor răi din lăuntru, sati din afară, carii ar cutedă să o atace cu 

perfidie şi răutate, şi să'i tulbure liniştea și buna 

înţelegere. 

„Aceasta este, Escelinţa și Preasfinţiea Voastră, hotărirea și ere- 

dinţa nestrămutată a fiilor conștiineioși ai sfintei noastre 

biserici, pre care să o păstoreşti încă mulţi ani de dile, Dumnedeii 

sfîntul să Vî dăruiască deplină sănătate şi tărie. 

„Spre îndrumarea și întărirea puternecă a acestei armonii şi con- 

cordii dorite şi aşteptate, se cere neapărat un act de generositate și de 

înnaltă prudinţă din partea Escelinţii şi Preasfinţiei Voastre. 

„Momîntul de faţă este cel mai potrivit spre aceasta. Bucuriea este 

mare şi generală pentru concesiunea, autonomiei şi a congresului bisericesc, 

Folosîţi-Vă de această bună disposiţiune a spiretelor, și măriţă bucuriea lor 

prin publicarea neîntărdiiată a unui cercularii arhieresc, prin carele, pe de o 

parte să trageţi un văl gros asupra tuturor neînțelegerilor trecute, ier- 

tându-le cu mărinimie pre toate; iar pe de altă parte să faceţi runoscut 

în diecesă concesiunea autonomiei şi a congresului bisericesc, provociul 

pre toţi fiii bișericii spre conţelegere, unire şi lucrare serioasă și matură 

pentru înnăintarea şi sporirea binelui sfintei noastre biserică, căci timpu- 

vile de astădi sînt grele şi dușmanii bisericii mulţi. 

„Prin acest act de generositate și de îanaltă prudinţă, care caracte- 

riseadă pre toți bărbaţii cei mari şi mărinimoşi, Escelinţa și Preasfinţiea, 

Voastră Vî veţi căștigă, ca prin farmec, inimile şi cele mai înstrăinate, 

şi Vî veţi întemeiă un monumînt de dulce aducereaminte, care cu mândrie 

va rămână, în memoriea tuturora, din generaţiune în generaţiune. Prin 

acest, act curînd veţă deveni un bărbat de popularitate întinsă, stimat și 

iubit de toţi fiii bisericii, carii, cu fală, Vă vor privi mergînd în fruntea, 

lor spre binele patriei şi al bisericii. 

„În deos&biii, acest act de mărinimie să se estindă şi asupra domnilor 

consilieri I. Țureanovivii şi S. Andrieviciă, căci, VE în- 

credințed încă odată, că prin această iertare mărinimoasă veţi desarmă 

pre toţi contrarii, șiă veţi priface în cei mai zeloși şi mai devotați amici. 

şi apărători ai Escelinţii şi Preasfinţiei Voastre. :
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pÂș av6 încă multe de adaus, dară nu cuted.a Vă obosi prea mult. 
Numai de una Vă rog cu tot respectul și supunerea filască: ca să bine- 
voiți a primi cu îndulgență această scrisoare, și să fiți încredințaţi că 
toate câte le-am dis aice, ati temeiul săă binecuvîntat şi sînt purcese nu- 
mai din sinceritatea inimii și din curăţiea sufletului miei, pentru carele 
am să dai odată sama înnaintea prea, dreptului Dumnedeă. 

„Cerîndu-Vă binecuvîntarea, Vă rog, cu supunere, a primi încredin- 
ţarea celui mai profund respect cu care sînt 

pCernăuţ întwa 11/23 August 1871 
„al Escelinţii şi Preasfinţiei Voastre cel mai devotat fiti 

Ion al lui Giorgii Sbiera m. p.i 

Această scrisoare n'avii fericirea să producă efectul dorit, ci ea fa 
trimeasă îndărăpt autorului săi cu sabliniarea cu albastru a cuvintelor 
tipărite aice în rar și cu punerea cîteunui sămn întrebătoriă la cele 
patru rărituri dintîii şi la „curăţiea sufletului miet“ din urmă, şi cu 
doaiiă semne întrebătoare la diverea „cu care V'aţi înţeles şi Escel. și 
Preasf. Voastră«, semne cari arătat, că, episcopul îşi pierduse toată înere- derea în sînceritatea, și credincăoșiea, diecesanilor celor ce luptat pentru autonomie și congres, şi că nu admiteă că biserica ar fi fost avînd duşmani, cară o împiedicat în desvoltarea, și întărirea ei. 

Mare 'mi-a fost măhnirea sufletească din causa acestui nesucces, fiindcă ei stimam foarte mult pre episcopul Eugenii Hacman, încă de copil de vr'o şese, șepte ani, decînd mă catehisase şi m& lăudase tare la o viditare canonică în Horodnicul-de-jos, şi mă şi chiemase la sine la gazdă, 
spre a mă premi! 

$ 117. Îubileul Mănăstirii Putnei de 400 ae ani, 
Învioşîndu-se curentul naţionalist, cît cu putință, pretutindinea, în țară, dirigenţii lui căntară ocasiuni binevenite spre al face ca să se mani- festede, ca prin manifestări să se tot întărească, şi să se oţălească, 0 ocasiune îndămînatecă pentru acest scop 0 găsiră în suvenirile istorice ale Bucovinii, în împlinirea de patru sute de ani dela sînţirea mănăstirii Putnei. Cu deosebire Romînii tineri stăruiră mult pe lîngă bătrînii săi conducători, ca să se aranjede o sărbare iubilară cât se poate de strălu- cită și de generală. Aflară însă la dînşii feliurite nedumeriri şi îndoiele chiar asupra oportunității organisării ej. 
Împrejurările politice de pe la finea deceniului al şeptele şi înce- putul celui de al optule, atât cele înterne cît și cele esterne, eraă cam încureate şi foarte turbure. În lăuntra Constituţiunea Împerială Decem- vriană nu eră încă consolidată din causa nemulțămirii mai multor po- poare cu ea; iar! în afară se preparaă niște eveneminte deo însămnătate istorică universală,
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În fața acestor împrejurări critice bătrînii noştri prudenţă și cireumspectă 
nu eraă pentru o sărbare iubilară în proporțiuni mari; ar fi voit să fie mai 
restrânsă, mai îngustă ; se temeaii ca nu cumva să fie suspiţionaţi de neîm- 
blîndiţii adversari ai Romînilor, ca nu cumvă aceștia să deie sărbării un ca- 

racter curat politic și ostil împărăției, şi apoi să'i descrie şi săi înnegrească 
în toate părţile ca element turbulent şi nestătornic, în care nu te-ai pute 
încrede cu siguranţă. Tinerii însă, rădîmaţi pe drepturile și libertăţile 
garantate lor prin Constituţiunea Împerială, şi aducînd înnăinte cunoscuta 
şi probata credincioşie a Romînilor cătră împărat și împărăție, diceaii că 

numai nişte suflete drăcești și numai niște duşmani neîmpăcați ar pute să 
vorbească răi de Romîni, cînd aceştia îşi aduc aminte de faptele memo- 

rabile ale strămoșilor săi glorioşi și caută să le sărbătorească după cu- 

viinţă ; că Romînii, numai ca Romîni şi cu vie cunoștință despre îndivi- 

dualitatea sa naţională şi poporistă, precum și cu firma decisiune de a'și 

păstră nealterată şi nestinghierită, această calitate, sînt și vor să rămînă 

neîncetat factor valabil în glorioasa împărăție a Habsburgienilor şi, la 

orice ocasiune, să'şi dovedească, precum în trecut, aşă în present și în 

viitoriă, prin fapte şi sacrificii, credincioşiea sa cătră patrie, împărat și 

dinastie; că calitatea de neînfiînt Romîn este cu atîta mai compatibilă, 

cu un înfocat şi nestrămutat patriotism austriac, eu cât însu'şi împăratul 

Francisc losif 1. a declarat, sărbătoreşte, în diploamele și manifesturile sale, 

prin carile vestiă popoarelor sale supuse şi credincioase nestrămutata sa 

decisiune, pe de-o parte de a respectă îndividualitatea și drăgălașele 

amintiri istorice ale fiecărui popor, iar” pe de altă parte, că va căută ca 

Constituţiunea Împerială să fie zidită pe niște principii etern valabile, în 

virtutea cărora fiecare popor să se poată desvoltă în îndividualitatea sa na- 

ţională în deplină libertate, dară şi în perfectă armonie precum cu înteresele 

politice și culturale ale tuturora, așă şi cu unitatea şi puterniciea împă- 

răţiei ; că aşadară Romînii își pot sărbători amintirile istorice, fără teamă 

şi băgare în samă a bîrfelelor unor adversari egoiști, strîmpţi la inimă, 

înguști la vederile lor și fără sîmţăminte) nobile de traii frăţesc şi 

armonic, - 

Această argumentare pă bătrînilor conducători prea idealistă, puţin 

practică, şi de aceea, diseră tinerilor : „Noi nu ne putem pune în fruntea 

acestei mișcări, dar” voi faceţi ce vă dieteadă inima, numai să nu esa- 

geraţi, ci să fiţi circumspecţi şi prudenţi! Noi vă vom urmă pe de 

departe și vom veghiă !“* ” 

în urma acestei deciărări bătrîneşti, puţinii tineri din ţară ȘI cei 

de pe la studiile lor universitare din Vieana, căutară mai întiiă să se 

pună în conţelegere cu egumănul mănăstirii, Arcadiă Ciupărcoviciă, căci 

dela primirea sait răspingerea acestuia 'atîmnă totul. Cu astă ocasiune, 

egumănul arătă, multă înţeleprăune. El dise: „Mănăstirea e locaş dumne- 

deese. Ei, ca preut și ca egumăn, sînt dătorii să'mi aduc aminte, în
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rugăciunile mele, precum de urditoriul mănăstirii, așă şi de locaş şi de toţi 
aceia carii cu sîmţăminte cucernece și cu credință creştinească se apropiie de 

el şi întră într'însul. Mănăstirea, ca și fiecare altă biserică, sărbătorește 
în fiecare an pre patron şi se roagă pentru ctitorii şi binefăcătorii săi, 

Cu atîta mai vîrtos va face aceasta acum, cînd se împlinesc patru sute de 
ani dela sînțîrea mănăstirii. Dacă domniea voastră, ca Romîni şi ca creștini, 
doriţi și voiți să contribuiţi la splendoarea acestei sărbări religioase şi 
bisericești cu învitarea creștinilor de pretutindiuea la participare, ŞI cu 
aranjarea festivalului de primire, nu puteți decît să'mi fiți bineveniţi!« 

Cu învoirea, egumănului și cu punerea pe o temelie religioasă a săr- 
bării iubilare proiectate, aranjarea ei nu mai puteă fi împiedecată, cel 
puțin pe față nu! Uneltiri felurite pentru zădărnicire mat lipsît, 'Toate 
însă s'aii spulberat în vînt la lăudabila stătornicie şi la neînfrînta soli- 
daritate a studinţilor universitară, carii luară în samă esecutarea, acestei 
sărbări, și cărora, în prima linie, li se cuvine meritul reușitei splendide. 
Îubileul a fost strălucit preste toată așteptarea, da” nu s'a sărbat în 
anul 1810, precum se proiectase, ci în 15/27 August 1871. Cu miile at 
venit la el din toate ţările locuite de Romîni, dar” mai ales din Moldova. 
Se sărbă doară amintirea unei fapte pioase și de însămnătate culturală 
a unuia, dintre cei mai mari și mai glorioşi eroi ai neamului românesc! 
S'aii rostit mai multe discursuri. Admirabilă a fost „Cuvîntarea festivăt, 
rostită de studintele universitar A. D. Xenopol. Ea a vădit în el un 
talent distins și pre un viitorii mare învăţat, pre ilustrul de mai apoi 
profesor universitar în lași şi membru al Academiei Romîne din Bucureşti, 
pre autorul unei Istorii complete a poporului romîn ! 

La această sărbare, am căpătat onorătoarea însăreinare ca să repre- 
sînt Soţietatea Academică Romînă din București, al căriia membru eram. 
Înt'această, calitate m'am sîmțât dătoriti să rostesc şi eii cîteva cuvinte. 
lată ce am dis: | 

n „Domnilor ! 
„in numele Soţietăţii Academice Romîne din București, pre care am 

onoare â o represîntă astădi, prin delegaţiune, la această festivitate, 
daţi'mi voie a mă adresă cătră Domnica Voastră eu puţine cuvinte. 

„Cu vie plăcere, cu mîndrie chiar, constated că Romînii, deoriunde 
ar fi că născuţi, ai conștiința îndividualității sale naţionale, pentrucă ai 
cunoștința trecutului lor, pentrucă ati început a preţui, a veneră chiar, 
pre bărbaţii, pre eroii lor, carii; sub împrejurări vitrige și grele, cu sabia 
în mîni și cu vitejiea 'n piept, 'şi-ati devotat viiaţa, 'şi-ati sacrificat sîngele 
pentru apărarea, și conservarea neamului romîn, 

„Cine recunoaşte aceste sacrificii şi celebreadă memoriea făcătorilor 
lor, acela a descoperit în ele nişte idei mai înnalte, generale şi eterne, 
de cari se pătrunde pîn! la întusiasm, şi caută, apoi a le urmări și realisă 
încontra tuturor obstaculelor ce i se opun.
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„Cine are cunoştinţa şi conştiinţa trecutului şi a marilor idei și re- 
sultate ce'i compun gloriea lui, acela, nu poate renunţă nică la viitoriă, 
acela, nu poate să nu îmble după resultate şi mai strălucite, după glorii 

și mai mari, 

„Străbunii noştri ni-aă apărat viaţa, ni-aii conservat esistința, ni-aii 
păstrat îndividualitatea ; urmașii lor de astădi se adună din toate părţile 
la sacrele lor morminte, cu veneraţiune, spre a'şi depune omagiul, spre 
a'şi dâ mîna cu toţii ca să desvoalte, ca să cultive și să rădice la un 
grad mai înnalt, prin ştiinţă, prin artă şi îndustrie, aceea ce străbunii 

ni-ati păstrat pe cîmpul luptelor cu sabiea 'n mîni. 

„Aceasta este causa, aceasta este însămnătatea festivităţii de astădi. 

„Şi cine a luat iniţiativa la această manifestare de venerațiune cătră 
trecut, şi de solidaritate pentru cultură și progres în viitorii ? Junimea 
academică, sperînţa noastră, viitorăul nostru! Onoare ei pentru acest act 

care ni promite resultate mari ! 

„O felicited așadară în numele Soţietăţii Academice Romîne pentru 
patriotismul și devotaimîntul săă, urîndu'i totodată, din adîncul inimii, un 

succes cât mai strălucit în realisarea scopurilor ce 'și le-a propus! 

„Asemene nu pot a nu încredință pre toţi domnii de faţă, că Soţie- 
tatea Academică Romînă participă, din inimă, la această iubilare gene- 

vală. Şi cum poate fi altfeliă, cînd ea ni represîntă partea cea mai ca- 

racteristică a îndividualităţii noastre, anitatea limbei romîne ! 

„Să trăiască aşadară Junimea romînă, care ne-a adunat la sacrul 

mormînt al marelui eroi și Domn, spre a învăţă de aicia, ce și cum 

trebue să facem și să ne purtăm în viitorii ! 

„I5PT August 1811“, 

Între număroasele persoane fruntașe și ilustre a fost de faţă şi ma- 

vele politician şi învăţat, Mihaiă Cogălniceanul. Observînd el lipsa la săr- 

bare a politicianilor noștri mai marcanţi din ţară, "mi-a, esprimat; părerea 

sa de răi, dicînd, că astfeliii de abţinere nejustificată are s'o bicăuiască 

amarnic prin foile publice din Româniea. Abid dupăce "i-am espus moti- 

vele absentării lor, şi dupăce, cn lacrimi în ochi, "l-am rugat ca să cruţe 

en tăoasele sale critici, căci ei și aşă sînt amănîţi în sufletul lor din causa 

luptelor puţin rodnice ce le susţin dilnie în activitatea lor politică, sa 

mălcomit şi ?miă-a promis că va tăcă. 

$ 118. A doaăa oară candidat la deputăţie. 

Ca funcţionarii al țării autonoame, mă sîmțiam mai liber în mişcă- 

rile mele politice. Deci, mă deciseiti ca să întru în clubul, mai pe urmă 

Soţietatea, autonomiștilor şi naționaliștilor romîni, și să candided, în ţî- 

nutul Sîretului, ca deputat pentru a patra legislătură provinţială încontra
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unui candidat guvernamîntal din curentul politic al aşă numiţilor eredin- 
căoși constituţiunii. Acest rival erâ însu'şi prefectul ținutului, deci atot- 
puternec în el. Alegerea se tăcu înti'a 13 Decemvre 181. Eram de față 
la ea. Agitările pentru prefectul Anton Negruș erati cumplite. Comisiunea 
electorală a fost compusă din partidanii lui. Voturile date pentru el cu: 

„domnul Negruș, domnul Forster (Vorsteher), și domnul  Beţireforster 

(Bezirksvorsteher)“  eraă pe înţeles și bine date, precînd un vot dat 
pentru mine cu „domnul Sbiera“ a fost anulat pe temciul că mai sînt şi 

alte persoane cu numele de Sbiera. Cu toate acestea eii am întrunit 29, 

a” rivalul miei 31 de voturi din 61 de alegători presînţă. Încontra tu- 

turor așteptărilor, alegerea rivalului miei a fost validată decătră majori- 
tatea credincioşilor constituțiunii din dietă ! 

La aceasta, a doaia candidatură m'am convins că alegătorii în ge- 
nere, şi că ţăranul romîn în special, sînt departe de a'şi dă sama de ce 
va să dică viiaţă constituţională și parlamentară, de cugetări şi înterese 
mai înnalte, fie acestea soțiale, culturale, economice și naţionale, și că 
foarte uşor se daii abătuţi dela, o încredere chiar într'ai săi, dacă se gă- 
sește cineva care, cu oarecare vervă, ştie pune la pripus întenţiunile 
cele mai bune şi mai desînteresate ale unui candidat, cu deos&bire atunci 
cînd acesta nu este ieşit din mijlocul alegătorilor şi nu este deplin cu- 
noscut de ei, sati cînd nu este în stare să esercite asupra lor o presiune 
morală, ori corumpătoare. În urma acestei esperiinţi triste 'mi-am propus 
ca, să nu mai candided nici pentru deputăţie, nici pentru funcțiuni prin 
soţietăţi, ci să las înteresaţilor respectivi ca să'și aleagă, ca represîntanţi, 
pre cară îi vor crede mai demni și mai după chipul şi asămănarea lor, 
iar eii să năzuesc a schimbă această hîdoasă stare de lucruri prin sămă- 
narea în toate părţile a acelor cugetări şi sîmţăminte, cari mă călăudiati 
și mă încăldiaii pre mine în toate întreprinderile şi făpturile mele! 
Aşteptam dela înrădăcinarea acestora, în crierii și în sîmțămintele oamenilor 
efecte mai bune, nu pentru persoana mea, ci pentru viitoriul causei în şer- 
viciul căreia mă aflam! 

$ 119. Doauă înstitute de creştere. 
Cu cât se înmulțiati anii activităţii mele soţiale, cu atîta mă con- 

vingeam mai tare că în minţile şi în inimile oamenilor esistă foarte pu- 
ține punturi de întălnire pentru o conlucrare comună, rodnică și spornică. 
Creșterea lor eră prea diferită, și direasă adeseori în direcţiuni contrare ! 
Această considerare mă aduse pe ideea ca să caut a înființă nişte însti- 
tute de creștere curat romînească, mai întîi pentru fetiţe și apoi şi 
pentru băieţi. Mă puseiii dară în conțelegere cu vrocîțiva pedagogi și 
pedagoage, eu deosăbire cu colegul mieă M. Călinescu, | 

Pentru fetiţe drepteă esistat în Cernâuţ, vrocîteva conviete sati pen- 
sionate private, dar” în toate acestea se educa copilele numai nemţeşte
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și frănţuzeşte pentru un traii cosmopolit şi Incsurios; pentru băieţi însă 

nu se află niciun înternat. În înternatul doamnei Cl. Catargiii se întro- 
duse curînd și limba romînească ca obiect de învățătură, pre care îl pre- 
dam eă dintru'ntiăă ; dar” atîta nu eră încă de ajuns. Noaiî ni trebuiaă 
nişte convicte sati înternate unde toată învăţătura să se deie numai în 

romîneşte, şi unde să poată fi primiţi copii din toate clasele soţiale ca, 
prin creştere comună, să se toarne în mintea copiilor aceleaş cugetări, 

tendinţi şi aspiraţiuni, să se deştepte în inima lor aceleaş sîmţăminte, şi 
să se îndrumede și să se consolidede astfeliii înfrăţirea lor deplină. 

Vorbiserăm cu învăţătoriţa mai în vîrstă, d-şoara Olimpiea Simigi- 
novicii, şi aceasta se înţelese ca să fie directoară unui înternat de fetiţe, 

compus din patru clase de cîte un an. Făcurăm împreună un plan și 

adresarăm publicului un scurt apel în care diceam: „Femeiea este su- 

Hetu! familiei; ea este pentru casă aceea ce'i regina pentru stup. Nime 
nu poate tăgădui marea înrîurinţă a femeilor asupra stării morale a so- 

țietăților. Învățăturile cele mari trebue să vină pururea dela elc, sai 

cătră copii ca dela mame, sati cătră bărbaţi ca dela soţii. Pretutindinea 
unde femeiea are nobile şi măreţe sîmţăminte, bărbatul ia esîmplu dela 
dînsa pentru a o întrece. Ca să curăspundă femeiea acestei chiemări. 

nalte și adevărate, îi trebuieşte, neapărat, o creștere potrivită acestei idei, 
amăsurată împrejurărilor timpului de faţă, căci secolul în care trăim cere 

neapărat cultivarea spiretului, cere mai cu samă cultivarea inimii fe- 
meii, unde zace focul sacru, carele face din femeie un esîmplu, un mustru 

de virtute şi de fapte măreţe“. 

Acest apel n'avi succesul dorit, poate de aceea, fiindcă eră croit pe 

o temelie prea poporenistă, şi nu ţîneâ, îndeajuns, samă de prejudețele 

de pe atunci ale claselor soţiale. Convictul de fetiţe nu s'a înfiinţat. 

După vro patru ani după această nereușită am proiectat şi am şi 

înfiinţat în anul 1872, împreună cu bunul miei amic, cu catehetul 

gimnasial Mihaiă Călinescu, un înternat de băieţi, mai luîndu-ni ca con- 

soță pre profesorii C. Stefanoviciă, G. Tarnovieţehi şi L. Turturean. În 

„Programul Înternatului din Cernăuţ“, tipărit acoleă în Juliii 1872, mo- 

tivam înfiinţarea lui astfeliă : „umulţindu-se din an în an tot mai mult 

numărul studinţilor cari cerceteaqă școalele publice din Cernăuţ, și sîm- 

țîndu-se din ce în ce mai tare lipsa de astfeliii de familii, la cari, încor- 

te'îndu-se studinţiă, ar pute să capete, pe lîngă alimentare, și o îngrijire 

specială pentru o creştere solidă; iar” pe de altă parte, neaflîndu-se în 

ţară înstitute private, regulate şi bineorganisate, pentru creșterea acelor 

tineri, ai cărora părință, din diferite cause, nu voiesc ai trămite pe la 

şcoalele publice, ci sînt necesitaţă ai duce prin străinătate și a li căută 

pe acolo înstitute private bune, carile să îngrijască, cu solicitudine, de 

creşterea, lor, și săi privighiede, cu rigorositate, la urmărirea unor studii 

serioase şi aprofandate : — mai mulță profesori, aliîndu-se între sine spre
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a satisface acestor trebuinţe, s'aă decis a înfiinţă în Cernăuţ, un Înternat 
cu scopul special de a îngriji de o creştere bună a elevilor, pe basa reli- 

gioasă morală şi naţională, și a li dă înstrucţiunea recerută de spiretul 
timpului şi confoarmă programelor oficiale de pe la şeoalele publice 

din ţară“, 
Înternatul s'a şi deschis ca începutul anului şcolar 1872/1873, cu 

puţini învăţăcei. La închieiarea anului ne-am ales cu un deficit bănese 

şi cu esperiinţa, că ar fi mai consult ca unul sîngur să iale Înternatul 
asupra sa în toate cele administrative şi în toată conducerea, rămînînd 
ca, ceialalți să'și deie concursul numai la cele învăţătoreşti, Ei mam 
retras detot. 

Cel mai curajos dintre noi a fost mult stăruitoriul în cele culturale 
şi neobosîtul luptători în mișcările politice din ţară, “Mihaiă Călinescu. 
E! a condus Înternatul pe sama sa, încă trei ani, dară mai pe urmă, vă 
dînd că cei înteresați nu se folosese de acest înstitut de creştere într'o 
măsură, ajungătoare ca să se poată susține cu vrân avantagiă, şi că 

străinii uneltesc pe sub mînă cu succes încontra esistinţii lui, fi nece- 
sitat ca să/l desfacă, chiar cu daună foarte mare pentru 'sine.  Pierdu un 
capital bănese destul de însămnat ! | 

$ 120. Cestiunea limbilor în Comitetul dietal al Bucovinii 
din 1872. 

Îndată dapă întroducerea mea, în 1. April 1871, ea custode definitiv 

în oficiul bibliotecii Bucovinii, m'am încredințat că sistemul, după care 
ordinase înnăintaşul mie, meritosul profesor de teologie, Eusebii Popo- 

viei, cărțile bibliotecii, este bun și practic, de aceea "l-am păstrat și ei 
mai departe, Ceea ce însă n'am găsît după placul și gustul mieti în ad- 
ministrarea, bibliotecii a fost oficiarea aculeă în limba, nemțască, întrodusă 

încă dela fundarea ei în anul 1851 decătră primii ei administrători, fiindeă 

cei mai mulți dintr'înşii nu se puteaii folosi de limba romînească în seri- 
soare, 'Mi-am dis îndată: Bucovina'i ţară romînească, şi acum autonoamă. 
Pretest de necunoştinţa limbii romîneşti nu esistă. A oficiă mai departe nem- 
țeşte ar fi deci a desconsideră caracterul istoric al ţării, a lueră încontra pă 
strării lui și a nu'și împlini o dătorință sîntă cătră patrie, cu atâta mai 
vârtos, că Constituţiunea Împerială sancţionase egala, îndreptăţire a tuturor 
“popoarelor, și, prin $ 19 din legea fundămîntală de stat din 2i Decemvre 1867, 
încă şi folosirea limbilor naţionale prin. şcoli şi oficii şi în viiaţa, publică! 

Am început dară a oficiă romînește, chiar din capul locului, fără de 
a mai întrebă pre superiorii miei, pre Comitetul ţării, şi fără de a cere 
permisiune dela el, atât de firesc îmi păreă mie lucrul! Aveam și un seriptor 
foarte bun, pre Toader Scalat, cu care mă înţelegeam tare bine, și care 
îmi eră mînă de ajutoriă întru toate. Am sîmţit mare bucurie şi multă 
mîngăiare în sufletul mieă, cînd însăși  diregătoriea mea superioară,
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Comitetul dietal, prinse a răspunde la scrisorile mele romîneștă, deasemenea 
românește, şi a întreţine cu administraţiunea bibliotecii, ca oficit la alt 
oficii, o curăspundinţă curat romînească. Fapta erâ așadară împlinită 
după dorul inimii mele ! 

Această bună, înțelegere și armonie însă nu avu lungă durată, Se 

schimbâ regimul parlamentar central în Noemvre 1871 şi dimpreună cu 
el și direcţiunea politică. În locul ministeriului împăcinitorii de mai 
înnăinte, carele voiă să îndestulede toate popoarele şi să li armonisede 

înteresele prin concesiuni echitabile, veni altul cu tendinţi germanisătoare 
şi împunătoare. Dieta Bucovinii, care avea tendinţi autonomiste, naţio- 

nale și federaliste, fu dizolvată, şi aleasă alta în loc, ai căriia membri, 
în majoritatea lor, manifestat acuma tendinţi drepteă tot autonomiste, 

dară cu desăvîrşire centraliste şi germanisătoare. Întraseră în ea cîţiva 

Nemţi din partidul aşă numiţilor Tineri, cari ar fi voit ca şi din pietri să 
facă Nemţă, 

Ce mare îmi fi dară suprinderea cînd mă trezâiii deodată, în lanuarită 
1812, că noul Comitet dietal, ales în 23. Decemvre 1871, îmi trimete în- 

dărăpt o scrisoare de ale mele oficiale carea, ca şi celealalte de mai înnăinte, 

eră concepută romîneşte, cu demîndarea ca să o fac nen.ţește. Fireşte că 

am remustrat încontra acestei pretensiuni, scriind tot romînește. Nu vedeam 
întw'aceasta pretensiune a majorităţii membrilor Comitetului dietal, decît 
un felii de răsbunare asupra mea, fiindcă eii cutedaseiă să candided pentru 
mandatul de deputat, și să lupt cu energie încontra unui candidat gu- 
vernial, Nesupunerea mea îi oțări cumplit. Căpătaiă deci la începutul lui 

Faur al doile ordin mai aspru ca să oficied nemțește. Dar” și de astă 
dată nu mă lăsaiă mai pe jos, măcarcă fuseseiii amerinţat cu cercetări și 

pedepse disciplinare, ci făcuiii a doaiia oară următorul răport oficial: 

„Cătră, 

„Înnaltul Comitetal Țării 
„aicia 

„Custodele bibliotecii centrale a Bucovinei 

„supune respectuosul săii răport relativ la emisul Înnaltului Comitet 

al "Țării din 3. Februarii a. e. Nr. 127, dimpreună cu r&portul din 15, 

lanuariă a. e. Nr. 1. 

„Nr. 15. 

„Înnalte Comitetuleal Țării! 

„Prin emisul din 8. Februarii a. c. Nr. 121, Înnaltul Comitet al 

ării îmi ordoană spre observare în viitorii mai multe lucruri, în pri- 

vina cărora mă sîmt îndătorat, în conştiinţa mea, de a supune, cu toată 

stima, spre considerare binevoitoare respectuoasele mele vederi. 

„Mai întîiti "mi se cere, ca ei să trăduc în limba germînă răportul
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mieii din 15. lanuariă a. c. Nr. 1, pentrucă el are să fie supus spre cer- 
cetare la, despărțămîntul comptabilităţii guvernului de aicia. 

„Ca funcţionariă al ţării, eă am credut că aș fi oblegat mai cu 

deosăbire a mă conformă cu legile și ordonanţele generale ce esistă în 
țara noastră chiar pentru funcţionarii statului în privinţa folosîrii limbii 

romîne, precum sînt: emisele înnaltului Ministerii de justiţie din 17. Mart 

1862 şi din 1865; ale îunaltului Ministerii de stat din Ianuariă 1861 şi 

din Juliă 1865, işi $ 19 din legea fundămîntală de stat din 21. De- 

cemvre 1867. 
„La stricta observare a acestor presorieri legale mam credut îndă- 

torat cu atîta mai vîrtos, căci chiar funcţionarii statului din ţară aii fost 

adese ori admoniţi spre aceasta prin mijlocul mai multor înterpelări, ce 
sati făcut în diferite rînduri în dieta ţării de cătră represîntanţii ei. Așă 
dl Gr. Iliuţ dimpreună cu 13 deputaţi dice în ședința dietei din 12. Mart 
1864 (Pr. sten. pag. 39) că funcţionarilor statului din ţară li s'a ordonat 

de a învăţă limbile ţării pînă ?ntr'un an de dile, dar' de atuncia ai 
trecut trei ani, şi ci totuş nu le-ati învăţat; întreabă apoi pre înnaltul 

guvern, oride voieşte a dispune cele necesare, ca funcţionarii publici, 
carii nu cunosc limbile ţării, să le înveţe pe deplin pînă la un termin 

apriat și peremptoriă, şi ca nime care nu ştie pe deplin limbile ţării, să 
nu fie admis la vreun oficăă. 

„La aceasta înterpelare, dl preşedinte al ţării, contele Amadeiă, a 

xăspuns în şedinţa dietei din 13. Maiă 1864 (Pr. sten. pag. 368), că regimul 
de mult; năzuește într'acolo, ca toţi funcţionarii să ştie bine limbile ţării, 

şi carii nu le ştiă, să le înveţe; că se nevoiește a esecută, cu consecință, 
principiul egalei îndreptăţiri a naționalităților; că va stărui ca toți fane: 

ţionarii esistință din ţară să ştie cum se cade limbile ţării, şi carii nu le 
şti, să le înveţe cît mai curînd; şi că la așădarea posturilor în viitorii 

va luă în privire, pe lîngă calificaţiunea legală, pre acei îndividi carii 
vorbese și seriă limbile ţării. 

„În anul 1866, în şedinţa dietii din 5 Februarkă (Pr. sten. pag. 222), 
dl cav. Ales. Costin, dimpreună cu alţi 10 deputaţi, basîndu-se pe $$ 14, 
231 şi 238 din regulămîntul judeţiariă pentru Galiţiea și Bucovina, pe 
$$ 123 şi 184 din procedura penală, pe emisele Ministeriului de justiţie 
din 17. Mart 1862 şi din 1865, pe emisul Ministeriulni de stat din la- 
nuarii 1861 și cerculariul din 30. Juliă 1865, unde dice: „okeiile şi 
funcţionarii să vorbească cu poporul în limba lui, și această însuşâre este 
un momînt ponderos și decisiv la dejudecarea aplecabilităţii unui fune- 
ționariii“, — conclude, că aceste disposițiuni legale nu se observeadă în 
tară, şi întreabă: oride guvernul este aplecat a luă, pe calea admini- 
strativă, măsurile cuviincioase spre a aduce la îndeplinire egala îndreptă- 
țâre a limbilor ţării prin toate oficiile; de a porunci tuturor funcţionarilor 
să. vorbească cu poporul în limba lui atît în scris cât și verbal ; şi de a
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aşădâ posturile numai cu fii de-ai ţării, carii cunose limbile ci atât în 

vorbire cât şt în seris, şi o dovedesc aceasta în pracsă? | 

„Şi la această înterpelare, președintele țării de atuncia, dl cav. Myr- 

bach, răspunde în şedinţa dietii din 17. Februari 1866 (Pr. sten. pag. 

369): că de aicia va luă ansă de a aduce aminte tuturor funcţionarilor 

publică disposiţiunile legale, şi caii va oblegă ca să le observede cu stric- 

teaţă, şi că, la aşădarea posturilor, o condiţiune a concursului va fi și cu- 

noştinţa deplină a limbilor ţării. | | 

„În şedinţa dietii din 25. Septemvre 1868 (Pr. sten. pag. 186), dl .cav» 

Eug. Stîrcea, dimpreună cu alţi 10 deputați, provocîndu-se la. conclusul 

dietii din 4. Mart 1863, prin carele se răspică dorința ca posturile va- 

cante să fie ocupate cu fii de-ai ţării. la cele doaitiă înterpelaţiuni de mai 

năinte, la stăruinţile de repeţite ori ale Înnaltului Comitet al Ţării în 

direpciunea aceasta pe lîngă Ministerăul î. . — întreabă, pentru ce 

posturile judilor districtuală din Storojîneţ, şi Solca sa ocupat cu bărbaţi 

carii nu ştii romîneşte ? ie 

„Președintele ţării, dl cav. Myrbach, a răspuns tot în aceeaş şe- 

dință, că va stărut pe lîngă curtea apelativă, .ca să se satisfacă, dorința 

întexpelatorilor. | 
„Pe lîngă acestea, am onoarea a relată, că eti, atît în anul trecut 

cât şi în acest an, am trămis, saii am legalisat compturi pentru despărță- 

mântul comptabilităţii guvemului de aicăa, fără ca el să se fi credut în 

drept a'mi cere vro trăducere în limba germînă. * Prin această pracsă 

"mi-ar păr6, că şi dificultatea trăducerii ar fi delăturată prin însuși 

despărțămîntul comptabilităţii, și de aceea îmă iati libertatea de a supune, 

cu tot respectul, în alăturare */. din noă răportul  mieă: din 15. Ianuariii 

a. e. Nr. 1 în forma lui de mai năinte. 

„Înta'al doile aliniat al citatului emis, Înnaltul comitet al Ţării mă 

provoacă, ca în afacerile înterioare şi esterioare ale bibliotecei să mă fo- 

losese în viitoriă de limba germînă în locul celei romîne întrebuințate de 

mine decînd mă aflu custode al bibliotecii. | 

„La procedura mea de pînă acuma, de a mă folosi, în oficiul .biblio- 

4ecii, de limba romînă, am mai avut în vedere legea fundămîntală de stat 

din 21. Decemvre 1861, carea garanteadă, în Ş 19, fiecării naţionalităță 

întrebuinţarea limbii sale în oficii, în şooale și în viiaţa publică. În 

această socotință am fost întărit încă prin alte momente, că adecă înnalta 

dietă a ţării, în şedinţa sa din 30. Optomvre 1810 (Pr. sten. pag. 481 şi 

491) a, decis, ca limba romînă să fie asemene îndreptăţită cu limba ger- 

mînă în toate pertratările dietii ; prin urmare am credut că şi în oficiile 

țării. Pentra validitatea înţelesului ce am dat ei numitului conclus al 

dietii, este pe de o parte consîmţămîntul Înnaltului Comitet al Țării din 

anul trecut, carele a aprobat procedura mea, curăspundind cu mine în 

limba romînă ; pe de altă parte însă, şi ce este și mai mult, chiar în acest an,
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primul emis ce "l-am primit dela Învaltul Comitet al "Țării, încă este con- 
form usului de pînă acum, scris în limba romînă. Deci, aș crede că pro- 
cedura mea cu întrebuințarea limbii romîne în oficiul bibliotecii ar fi 
basată pe $ 19 din legea fundămîntală de stat din 21. Decemvre 1867, pe 
votul dietii ţării din 30. Optomyre 1870, precum şi pe consîmţămîntul 
Înnaltului Comitet şi pe pracsa de pînă acuma pînă la emisul din urmă, 

„Așadară, aș fi de respeetuoasa opiniune, ca să rămînem și mai de- 
parte la acest us, ce! puţin pînă ce înnalta dietă va decide, ca și în ofi- 
ciile Ţării să, se folosească funcţionarii ei numai de limba, germînă ; şi 
aceasta cu atîta mai vîrtos, pentrucă alterarea acestui us ar dâ acuma 
ansă la diferite răstălmăciri, presupuneri și nemulțămiri, şi, prin adeasa 
schimbare a limbii de gestiune, s'ar produce încă şi multe alte înconve- 
niente pentru oficiul bibliotecii. 

„În fine, ce se atinge de aliniatul al treilea din citatul emis, prin 
carele 'mi se recomîndă a nu maj întrebuinţă espresiunea de  „bibliotevă 
centrală“, ci de „Bucovinir Landesbibliothek*, am onoarea a supune, cu 
tot respectul, spre considerare, că în lipsa unei espresiuni statutarie în 
limba romînă, ei întrebuințed espresiunea de: „bibliotecă centrală, a Bu- 
covinii“, carea este întocmai sensul espresiunii germîue, trădus însă bine 
pe romîneşte; căci biblioteca aceasta, după organisațiunea şi destinaţiunea 
sa, este o bibliotecă permanentă, cu caracter universal, adecă are să cu- 
prindă în sine întreg terenul ştiinţilor în aceeași estensiune, şi este me- 
nită pentru usul și folosul ţării întregi. Astfeliti de biblioteci, în limba 
bibliografică, se numese biblioteci centrale (vedi : Seizinger I. G. „Theorie 
und Praxis der Bibliothekswissenschaft“ pag 6); şi ca să se specifice, cine 
este proprietariul ei, se adauge numele lui, în cadul nostru de faţă al 
Bucovinii. Deci, în romîneşte altă, espresiune mai coreactă şi mai esactă aș 
crede că nu poate fi decît cea usitată de mine, 

„Aceste observări justificative am credut de trebuință a le supune 
Înaltului Comitet al ării spre binevoitoare considerare, şi în caz când 
n'ar fi în plecare a împărtăși respectuoasele mele vederi în cestiunea de faţă, îl rog cu toată supunerea să binevoiască, a așterne înnaltei diete a țării această cestiune spre decisiune defnitivă, 

„Cernăuţ într'a 24. Febvuariti 1872, 

„Custodele bibliotecii centrale a Bucovinii: 

„lon Sbiera, 

Acest recurs a fost adus înnăintea Comitetului dieta] spre deliberare 
și decisiune, Pe atunci ers Căpitan al țării și preşedinte al Comitetului 
dietal valorosul şi marele politician bucovinean, baronul Eudoesiti Hur- 
muzachi. N'am întrelăsat să vorbese cu el și să mă plîng înnăintea lui asupra atitudinii și tendinţilor Comitetului. EI încă le desaprobă și'mi promise că, la ședință, îmi va apără recursul şi că va, face tot posibilul
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ca să delăture urgiea ce unii membri din Comitetul dietal o aveaii asupra 

mea. La ocasiuni mai cumpenitoare, baronul Eudocsiă Hurmuzachi ave& 

datina ca, înnăinte de a vorbi, să'și pună în ordine ideile şi să li și serie. 

Poșed conceptul acestei apărări, scris nemţeşte cu plumbul de însu'şi au- 

torul li, pe aproape doată eoale. Pentru valoarea argumintelor din el 

și pentru însămnătatea cestiunii ce o apără cu tărie, public aice trăducerea 

lui romînească, făcută de mine. Iată-o! 

„O opiniune juridică, contrară opiniunii celor doi domui membri ai 

Comitetului, cari aă luat pînă acum parte la discusiune, pare a fi totuș 

mult mai întemeiată, mult mai adînc înrădăcinată în drept, în echitate, 

şi totodată mai împăciuitoare și mai acceptabilă. 

„Chiar în privinţa formală sar pute obiectă că, deoarece la şe- 

dința de astădi nu's presînţi toți membrii, ci abiă numai câți sînt ne- 

cesari spre a face un conclus valabil, (al patrule lipsește), un obiect 

atât de însămnat și atât de principial ca acesta, adecă, cestiunea limbii cu 

toate consecinţile ei, m'ar fi să se pertrătede într'o adunare necompletă 

ca cea de astădi, ci s'ar căd6 să se amîne pînă la altă şedinţă, care 

Sar convocă în cîteva dile, şi la care ar pute fi de faţă și membrul 

absent acuma. 

„Chiar de am trece cu vederea această, scădere formală şi am voi să 

întrăm așaș acum în pertratarea meritorie, încă tot se rădică încontra, 

propunerii d-lui asesor Stokera îndoieli materiale foarte grave, carile îi 

surpă orice temelie juridică și orice pretensiune la opurtunitate. Căci, 

„I. dela începutul sistemului nostru represîntativ încoace nu se află 

nicio înstrucţiune, nică vreun conclus dieta], nici vreo normă dată de 

Comitetul ţării, care se dispună, ca în Comitetul ţării şi în înstitutele 

țării, direse sati dependente de el, să se întrebuinţede numai limba nem- 

țască esclusiv şi cu delăturarea celoralalte limbi îndătinate în ţară. O 

praesă întrodusă în mod tacit și voluntar, nestătornicită prin vreo în- 

voială, tindînd la împăcăciune sat soţiabilitate și oportunitate, drepteă des- 

chise aice limbii nemţești o cale şi'i dete o preponderanţă asupra celora- 

lalte limbi ale ţării, însă fără de a eschide pre acestea dela folosîrea lor 

oficială atunci, cînd vreun înteresat, din libera sa chipsuială, ar voi să se 

folosască de altă limbă decît de cea nemțască. Deci, de și cură&spundinţa 

Comitetului ţării cn oficiile statului se ţîne numai în limba nemţască din 

cause de facilitate şi de oportunitate, totuş, în r&porturile înterne ale 

acestuia, fiecare conînteresat are dreptul natural de a se folosi, după plac, 

de oricare dintre limbile ţării, între cari sînta se numără limba nemţască, 

cea românească şi cea rutenească. | 

„IL. Alt argumînt pentru folosîrea, oficială a limbilor ţării este con- 

clusul Dietii din 30, Optomvre 1869, carele stătuiește, „că protocoalele 

şedinţilor ati să se compună şi să se verifice atît în limba nemţască cât 

şi în cea romînească, și că la facerea conelasurilor are să fie luat, ca
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temelie, atât testul romînesc cît și cel nemţese. Tot atuncia însăreină 
dieta pre Comitetul ţării, ca în sesiunea următoare săi presînte un 
proiect pentru modificarea potrivită a regulămîntului întern. 

„Deci, dacă dieta recunoaşte pentru cercul săi de competinţă doatiă 
limbi ale ţării ca limbi oficiale, atunci și Comitetul țării, carele nu se cu- 
vine să aibă alt spiret, să urmede alte norme decît dieta, mandantul săi, 
trebue să recunoască, în cercul săti de competință înternă, îndreptăţirea amîn- 
duror limbilor, şi aceasta cu atîta mai vîrtos, fiindcă, precum am spus mai 
sus, nicio lege și nicio înstrucțiune nu prescrie folosîrea esclusivă a limbit 
nemțești în răporturile sale înterne. Așadară, atît membrii Comitetului, cât 
şi funcționarii ţării, ai asemene drept de a se folosi de amîndoută limbile, 
de cea nemțască şi de cea românească, şi această îndreptăţire se estinde 
asupra tuturor înstitutelor ţării, deci și asupra bibliotecii ei. 

nl. Condus de această apreţuire, ultimul Comitet al țării, în de- 
cursul întregului an 1811, nu numai că a primit dela cpstodele biblio- 
tecii, Sbiera, răporturi şi compturi romînești, dar '%-a dat decisiuni 
şi răspunsuri deasemenea în limba romînească, şi așă a întreţinut cu el 
curăspundința esclusiv în limba romîneasecă. Deci, precum decise dieta, 
în anul 1869 ca, la facerea protocoalelor de şedinţă să se păstrede neal- 
terat status quo pînă atuncia, pînăcînd proiectata lege asupra folostrii 
limbii va fi primită şi promulgată, așă și Comitetul actual a răspectat 
usul din urmă și a mănțînut nealterat status quo aşa cum l-a aflat; 
căci, chiar nu demult, într'a 15. Ianuariă 1871 Nr. 82, s'a espediat o de- 
cisiune romînească a Comitetului țării la o surisoare romînească a custo- 
delui bibliotecii, Sbiera. Ar fi deci răă, dacă Comitetul ţării, carele, ca 
persoană morală trăiește mai mult decît membrii săi timporari, și carele 
este chiemat să represînte o continuitate juridică permanentă, străbătă- 
toare prin sînguratecele sesiuni ale dietii, ar voi totuș să'şi schimbe 
modul săă de apreţuire și metoda sa de procedură aşă de repede şi de 
vădical, încît, de esîmplu, astădi să se considere ca delict vrednic de pe- 
deapsă aceea, ce ieri încă eră permis şi se consideră ca laudă, În cazul 
acesta a trebui să se ivească, în: clasa, funcţionarilor ţării, o confusiune ju- 
ridică gravă și o nedumerire foarte firească în privinţa viitoriului ei, ia” 
purtarea arbitrară, de și îndelungată, a Comitetului țării, par căpătă 
nicicînd vreo sancţiune morală Şi istorică ! 

„IV. Propunerea domnului membru al Comitetului purcede dela pre: 
supunerea greșită, ca cum eustodele Sbiera sar fi făcut culpabil de ne- 
ascultare, că “şi-ar fi călcat dătorinţa, că ar fi arătat desconsiderare cătră 
Comitetul ţării. Aceste acusări sînt toate neîntemeiate şi șubrede.; Dacă 
acu, în sine, este destul de uimitorii, ca cinevă să fie amerințat cu 0 procedură disciplinară, fiindcă s'a, folosît de limba sa maternă, care este 
totodată şi limbă a țării şi limbă ofei ală în dieta ei, apoi aceasta de- vine nedreptate patentă cu privire la î mprejurarea, că acelaș Comitet al
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ţării, carele amerință acum cu pedeapsa, însw'și: înăinte de -cîteva luni 
Sa folosit de limba romînească în curăspundinţa sa cu custodele biblio- 
tecii, vădindu-se astfeliti ca complice la fapta supusă acum pedepsii! 

„Cine se foloseşte de dreptul săi nu vatămă pre nime. Folosîrea fa- 
cultativă, în curăspundinţa înternă, a limbei nemţeşti şi a celei romînești, 

dechierate îmbele ca, oficiale decătră dieta ţării, cade însă, fără contestare, 

în dreptul fiecărui membru și funcționarii al Comitetului ţării. De aici 

urmeadă că Sbiera, dacă la împlinirea onestă a dătorinţilor sale oficiale 

ca custode supune r&porturile şi compturile sale întmuna din îmbele limbi 

oficiale, fie în cea nemţască sati în cea romînească, stă pe o temelie le- 

gală, care nu se cadea fi surpată de sub picioarele lui. De și prin aceasta 

pierde Comitetul ţării avantagiul destul de mare, pre care "i! dă o sîngură 

limbă oficială, totuş esistinţa a doaită limbi oficiale este mult mai avan- 

tagioasă decât folosîvea celor trei limbi ale ţării (a celei nemţești, româ- 

neşti și rutenești), precum o face regimul liberal al statului cu publicarea 

emisurilor, legilor şi înştiinţărilor mai însămnate, 

„V. Dacă vrem, în delicata cestiune a limbilor, să surpăm terenul 

tuturor agitărilor periculoase, a tuturor pretensiunilor esagerate, nu 

putem face aceasta altmintrea, decît dacă vom respectă, în măsura permisă, 

nestirbite drepturile la folosîrea, limbii proprie, drepturi cari sînt garantate 

prin Constituţiune fiecării săminţii şi fiecării naţionalităţi. Concedînd ceea 

ce este permis, căştigăm cu atîta mai mult dreptul de a vefusă pre- 

tensiuni întrecute. Propunerea de faţă însă, care nu concede nici măcar 

măsura, permisă la folosirea limbii, pare a fi ca o mănușă care se 

aruncă, ca provocare, membrilor sămînţiei romîne de aici, şi care este 

ca menită a împinge cearta spre isbucnirea ei deplină. Din causa ca- 

lităţii sale aţîţătoare, propunerea va pune iarăș pe primul plan, întrun 

mod. neliniștitoriă, cestiunea limbilor abiă potolită, şi nu va căusă niciun 

bine, ci numai nenorociri. Prin întărîtarea şi asmuţirea, ce se poate pre- 

veds că se va produce din causa ei printre diversele seminţii cari lo- 

cuiese aice în ţară şi cară se vor sîmţi lovite în limba lor, pe de-o parte 

se va zgudui cumplit încrederea, liniştită a poporăciunii în domniea legilur 

şi în folosîrea legală a limbii și se va pierde spre dauna binelui public 

pînă ?ntr'atâta, încît ademenirile și comploturile vor găsi cale deschisă; 

pe de altă parte însă s'ar dovedi chiar ca ocolit şi ca ilusorie un în- 

sămnat drept fundămîntal ($ 19 din legea din 21. ecemvre 1867), care 

dechiară ca recunosentă de stat egala îndreptăţire a tuturor limbilor 

țării în şcoli, oficii și în viiaţa publică. 

„Din aceste temeiuri ţîn ei propunerea domnului membru al Comi- 

tetului, Stokera, ca nerecomîndabilă, și rog aşadară pre ceialalţi membri 

ca să nu o primească! 

(Urmeaqă aici votarea și conclusul primit).
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„Primind domnii membri ai Comitetului, încontra sfătuirii mele 

stăruitoare, un conelus care, după convingerea mea ca președinte, stă 
în contradicere atît cu binele public, cât şi cu legile esistente, şi pentru 

a căruia esecutare nu voii să iaii asupră'mi răspunderea, de aceea dechiar 
că, în vîrtutea paragrafului 41 din Regulamîntul ţării, sisted esecutarea 

conclusului făcut de Comitetul țării. 
„Dacă cu privire la natura afacerii acesteia trebue să se nască în- 

doiala, cătră care înstanță ar fi să se trimeată dosariul (actele) spre de- 
cisiune definitivă, fiindcă aici este vorba despre oficiarea înternă a unei 
corporaţiuni autonoame, asupra căriia guvernul a renunţat la orice în- 
gerință : dechiar că mă voii adresă cătră înnaltul guvern şi pentru 

deslegarea, acestei îndoiele formale, şi, în conformitate cu cuprinsul cita- 
tului paragraf, voii snpune afacerea, fără întărdiiare, prin guvernătoriul 
țării, la decisiunea preaînnaltă“. 

Dupăcum se vede din contest, temeinicele arguminte ale aperării nu 
fură apreţuite la justa lor valoare decătră cei ce n'aveaă nici minte, nici 

sîmţ pentru ele. Recursul mieă fi deci din notă răspins, şi ei aveam să fi tras 
la. răspundere pentru neascultare și nesubordinare. În năcazul miei eram 

decis să merg pînă ]a estrem cu remustrările mele pe calea legiuită. Se 
făceă și prin spiretele oamenilor oarecare agitare în jurul acestei cestiuni. 
M5 temeam deci să nu aibă urmări neplăcute în toate părţile, de aceea 
găsiii cu cale să mă consult cu mai mulţi, între aceştia și cu neuitatul 
G. Hurmuzachi. La urma urmelor iată ce'mi scrise el: 

„Prea onorate Domnule Sbiera! 
„Sînt pătruns de greutatea situaţiunii în causa ştiută, şi doresc din 

parte'mi foarte mult ca să se poată resolvă sati încunjură conflictul într'un 
mod, fără periclitarea unui principii sacru, dar' şi fără a face conflictul 
ireparabil şi a împinge lucrurile spre un estrem pernicios. 

„Să trecem la cele speciale. Pro primo. Cît despre socotinţa mea 
despre răspunsul proiectat, apoi eii cred că este: parte bineîntemeiat şi 
scris cu aceă distincţiune, precum toate lucrările ieșite din peana D-Tale, 
— dar' cumcă trebuie neapărat a se schimbă de D-Ta într'o direcţiune 
anumită. 

„Îmi pare adecă că nu este nică potrivit, nici drept, nică echitabil ca 
să ceri, -- după toate cele urmate, și înswși după înserisul presidial din 
3. April a. c., dela început şi pînă la sfîrșit, — ca să ceri die, dela 
cinevă care, dupăcum văd, îţi arată deosăbită bună voinţă, — ca să ceri 
dela el, tocmai pentru aceasta, un lucru imposibil, — şi să] ceri în- 
zădar, să te espui deci la un refas dupăce vei fi repetat de trei ori, 
una după alta, tot aceeaș rugăminte, — ceea ce nu se potriveşte nici 
chiar cu demnitatea fancţionariului unui aștdămînt al ( țării ! Ceea ce 
ţi-ai refusat de doati& ori Comitetul țării, terorisîn d şi majorisînd
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pe şeful săi, — D-Ta, serios, fără deridere, nu o mai poţi cere şi a treia 
oară dela Comitetul înfuriat, prin mijlocirea celuia, pe care el “l-ati ma- 
jorisat de doaiiă ori și %-aă răspins cu atîta înverșunare apărarea ce- 
vinţii D-Tale. 

„Nu cunose opiniunea Căpitanului în punctul acesta; dar” nu mă 
îndoiese nicidecum, — cumcă, oricarea ar fi socotința D-Sale, — succesul nu 
poate decît justifică părerea mea aici esprimată ; și ignorarea Comitetului 
din partea D-Tale, corăspondînd numai cu Căpitanul, mă tem că ar mări 
animositatea și turbarea Comitetului încontra D-Tale, — fără folos pentru 
D-Ta, ci dineontra, pentrucă el (Comitetul), şi numai el are puterea în 
mînă, și, prin urmare, şi facultatea de a abusă de ea. 

„Așadară, sînt deplin încredinţat despre necesitatea de a renunţă 
D-Ta la espedientul ilusorit că nu voieşti să cunoşti și să'ți baţi capul 

mai mult cu adversarii D-Tale (din Comitet), însărcinînd pe cutare să te 
scutească de osteneală; — ceea ce ar fi, fără îndoială, lucru minunat, de 
nu ar fi, dupăcum îmi pare, cu totul înzădar, — şi numai ar aţiţă 
şi mai tare prigonirea, şi ar aprinde şi mai tare foc încontra D-Tale. — 

„Procedarea D-Tale trebuie deci să fie alta; trebuie să fie, după so- 
cotinţa mea, nu numai consecintă și deamnă, — dar” și prudentă şi cir- 
cumspectă ; şi, îndeplinind D-Ta aceste recerinţi, sînt încredințat că vei 

reuşi a amînă resolvarea conflictului pînă la dieta viitoare. 

„Pro secundo. Dar” cari sînt propunerile şi espedientele mele mai 

speciale, vei întrebă ? 

„Cu deplină francheță amicală le resum în doaiă cuvinte: Do ut 

des, facio ut facias! — Însoţește-te D-Ta la o lucrare naţională între- 

prinsă de noi, prin apărarea Romînismului 'în foaiea noastră cu peana 

D-Tale, — şi mă voii însoţi şi eti la munca și lupta D-Tale; drep- 

tatea şi solidaritatea trebuie, stimate amice, să fie deopo- 

trivă pentru amîndoată părţile! 

„Cu salutare amicală, şi osăbită stimă al D-Tale 

„9/4 18172. E 
„amic și serv. 

„G. Hurmuzachi m. p.“ 

Această serisoare a fost ca o apă rece văreată asupra flacărilor între- 

prinderii și vitejiei mele. Eram dintru întîi ca lovit; de trăsnet, fiindcă 

nu mă aşteptam la nişte condițiuni de cooperare pre cari et, din punctul 

mieti de vedere ($ 115 pag. 252), nu le puteam primi, în ruptul capului. 

Subt această împresiune dureroasă, iată cum mă jăluiam frăţîni-mie, 

chiar a doata di: 

„Prea iubite frăţioare! 

„Am primit epistola Ta încă Marţia trecută, întra 2, April a, €. 

după amiadădi. Cu durere de inimă am citit într'însa despre trista
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împrejurare că tubita mea cumnată ar fi periculos morboasă; îmi pare 
răi că nu "mi-ai împărtășit anumea, ce este causa acelui morb; aș fi 

dorit s'o știă dela Tine, ca să nu mă tot neliniştească unele vorbe ce le 
aud de pe la străini. Eii îndată după primirea epistolei Tale am fost la 

apotecă şi am întrebat despre medicina despre carea îmi seriseşi. "Mi s'a 
spus că nu o are acuma, îi sa trecut toată, dară că a comandat'o de vro 

cîteva dile, şi că trebuie să sosească adi mîne. Am fost mai în fiecare di 
la apotecă, dar” totdeauna înzădar. Acă 'mi-a arătat și avisul, prin care 
este. înștiințat apotecariul că 'i s'a espediat acea băutură, dară ea încă 
tot n'a sosît în loc, dară îndată ce va sost, îți voii espediă patru şipui, 
cu dorinţa cea mai cordială ca să fie de folos și să aibă succes cit se 
poate de bun! 

„MB înviţi, frăţioare, de sărbători! Îţi mulțămese foarte! De voit 
fi pînă atuncia în oficii, cu părere de r&ă îți spun, că nwţi volă putâ 
satisface învitarea, iar” de nu voii mai fi, atuncia cu plăcere îţă stai spre 
despusăciune. Şi nu Te miră de aceste cuvinte, căci cearta mea cu Co- 
mitetul țării în privinţa folosîrii limbii romîneşti în oficiul bibliotecii 
merge tot erescînd şi mai cu învierșunare. Eă nu ced cît îi negru sub 
unghie din dreptul miei, şi el 'mi-a amerințat acuma, că, dacă nu mă 
voiă supune și nu voiă întroduce pînă'm opt dile numai limba germînă 
în toate afacerile bibliotecii, mă va privi ca renitent la mandatele lui, 
şi'mi va aplecă procedura disciplinară, carea cuprinde, ca ultima pedeapsă, 
depărtarea din oficiă. Eă voii rămîn6 consecinte întru ale mele, și de va 
perseveră și Comitetul întru ale sale, atunci voiă căd6 sub urgiea, pe- 
depselor disciplinare ce le voiă primi cu plăcere. Voi recurge încă la 
dietă, care însă este tot a lor, dar' cel puţin voii ave satisfacerea de 
ai fi necesitat a se pronunţă pe faţă, în audul ţării și al lumii, că sînt 
încontra, folostrii limbii romîneşti în oficiile țării.  Atuncia, ţara şi lumea 
îi va cunoaşte, ce oameni liberali şi toleranți şi plini de cultură sînt 
domniea lor. Ei... e se vede că votă trebut să mă întore la vatra pă- 
rinţească și să mă nntrese sgăriînd pămîntul după cum ai făcut'o părinţii 
noștri, — Ce dici Tu la toate acestea ? De ai cevă de observat încontra, fă-o 
curînd, şi eă voii aprețui cu serupulositate părerile Tale; de ai săni 
dai vreo mîngăiare saă vreo încurăgiare morală în aceste împrejurări 
critice, îţi voii fi prea recunoscătoriă, căci eă sînt părăsit de toţi, chiar 
și de aceia, despre carii am credut că'mi vor stă înt'ajutorii măcar cu 
un sfat bun, sai cu un cuvînt de mîngăiare şi de încurăgiare. 

„0! frate dragă, nu'ţi poţi închipui cît de ticăloasă, de egoistă și 
demoralisată este lumea de astădi în partea ei cea mai pricepută și mai 
înţeligentă ! Din causa acestei esperiințe triste şi dureroase sînt amăriît 
pînă la suflet; cupa cu venin este cu vîrf de plină, şi nu doresc alta 
decît Atotputintele să'mi deie putere morală a o deșertă pînă'n fund, ca 
să pot rămîn6 pentru totdeauna împăcat cu conștiința mea! Dacă aspirările
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mele nu vor put€ înviă vreodată în această fară urgisîtă, de litvele 

străine, şi dacă este scris, ca elemîntul nostru să piară de pe acest petec 

de pămînt, cel puţin să rămînă constatat că tot sai aflat ică colea cîte 

unul, care s'a luptat pentru salvarea romînismului de aicia chiar și cu 

sacrificii materiale, cele mai căutate și mai apreţuite în dia de astădi, şi 

că n'aă preferit a'şi trădă națiunea pentru favoruri şi onoruri lumești. 

„Episcopul este sosît, dar” se dice căi morbos, nu se poate -curăţi 

uşor; stă încuiat mai multe dile și numai cu purgative drastice se 

poate curăţi. 

„Luceferii deputaţi încă aii sosît cu toţii dela Vieana, dar' nu știti 

de ce, că nu se prea vorbește de dînșii; se poartă ca niște oameni cari 

ati cevâ grei pe inimă, sai sînt ocupați cine mai știe de ce planuri re- 

formătoare, sat înfernale. Cu toţii așteaptă, palpitînd, resultatul alege- 

vilor ce sînt în ajun a se face în Bohemiea. Se pare că dela acestea 

atîrnă mărirea şi gloriea domninţei blînde, tolerante şi ultraliberale a par- 

tidei pangermanismului sai a credincioşilor constituţiunii ! Da 

„Sărutînd mîna, stimatei mele cumnate şi dorindui, din adîncul su- 

fletului, o însănătoșare deplină cît mai curînd, și sălutînd pre cuseri- 

şoarele mele şi nepoţii mei, Te rog a primi o îmbrăţişare frățască dela 

cel ce se înseamnă 

„Cernăuţ într'a 10. April 1872. | 

„al Tăti frate devotat 

„Lon Sbiera“. 

După multă meditare şi după convorbiri mai dese cu deputaţii cei 

mai valoroși din dietă asupra sprijinului ce "mi "l-ar put6 dă, şi asupra 

resultaiului ce s'ar put6 dobîndi, dacă aș aduce înnăintea dietei cestiunea, 

oficiării în româneşte la biblioteca Bucovinii, mă convinseiti pe deplin, că 

aceasta n'a fi din partemi o procedură „prudentă şi cireumspectă“, mai 

ales fiindcă și mulţi alţii se încercati să'mi demustre că n'am să isbutese, 

că am să cad jertfă încăpăţînării mele, și că, prin aceasta, causa însăşi 

are să suferă, deoarece va fi lipsită de un apărătorii sîncer şi devotat. 

Binevoitorii miei din Comitetul dietal încă căutaii să mă abată dela, estre- 

mitate şi'mi îndegetară un mijloc, prin carele aș pute să împac capra cu 

varda, şi lupul cu mielul, dacă m'aș decide să'mi serii cur&spundinţa cu 

Comitetul dietal romîneşte şi nemţește ; ei susținea că, prin aceasta, aş 

desarmă cn desăvîrșire pre adversarii miei, iar amicilor li-aş pune în 

mâni o avmă de biruinţă. Mă deciseiă dară să întrebuinţed şi această 

strategemă. Procedura, recomîndată, avi efeptul așteptat, poate de aceea, 

fiindcă şi adversarii miei puternecă se sfita să împingă lucrurile mai de- 

parte ; se îndestulară deci cu atîta; prestigiul lor de atotputernicie eră, 

salvat; tăcură mai departe şi se domoliră la aparinţă, dară în sufletul 

lov tot fierbeă urgiea asupra mea.
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împrejurare că iubita mea cumnată ar fi periculos morboasă; îmi pare 
răi că nu "mi-ai împărtășit anumea, ce este causa acelui morb; aș fi 

dorit so știti dela Tine, ca să nu mă tot neliniştească unele vorbe ce le 
aud de pe la străini. Eă îndată după primirea epistolei 'Tale am fost la 
apotecă și am întrebat despre medicina despre carea îmi seriseşi. "Mi s'a 
spus că nu o are acuma, "i sa trecut toată, dară că a comandat'o de w: 

cîteva dile, şi că trebuie să sosească adi mîne. Am fost mai în fiecare di 
la apotecă, dar” totdeauna înzădar, Acu "mi-a arătat și avisul, prin care 
este înștiințat apotecariul că 'i s'a espediat acea băutură, dară ea încă 
tot n'a sosît în loc, dară îndată ce va, sosi, îți voiti espediă patru ștpuri, 
cu dorința cea mai cordială ca să fie de folos şi să aibă succes cât se 
poate de bun! 

„Mă înviţă, frăţioare, de sărbători! Îţi mulțămese foarte! De voii 
fi pînă atuncia în oficiti, cu părere de ră îţi spun, că nuță voiă pută 
satisface învitarea, iar” de nu voiă mai fi, atuncia cu plăcere îţi stati spre 
despusăciune. Şi nu Te mirâ de aceste cuvinte, căci cearta mea cu Co- 
mitetul țării în privința folosîrii limbii romînești în oficiul bibliotecii 
merge tot crescînd şi mai cu învierșunare. Ei nu ced cât îi negru sub 
unghie din dreptul miei, și el "mi-a, amerințat acuma, că, dacă nu mă 
voii supune şi nu voiă întroduce pînă'n opt dile numai limba germînă 
în toate afacerile bibliotecii, mă va privi ca renitent la mandatele lui, 
şimi va aplecă procedura disciplinară, carea cuprinde, ca ultima pedeapsă, 
depărtarea din oficii. Et voii rămîne consecinte întru ale mele, şi de va 
perseveră şi Comitetul întru ale sale, atunci voii căd€ sub urgiea pe: 
depselor disciplinare ce le voiă primi cu plăcere. Voiti recurge încă la 
dietă, care însă este tot a lor, dar cel puțin voii ave satisfacerea de 
a'i fi necesitat a se pronunță pe faţă, în audul țării şi al lumii, că sînt 
îneontra, folosîrii limbii romînești în oficiile ţării. Atuncia, ţara și lumea 
îi va cunoaște, ce oameni liberali şi toleranți şi plini de cultură sînt 
domniea lor. E... ei se vede că voiti trebuf să mă întorc la vatra pă- 
rinţească și să mă nutresc sgăriînd pămîntul după cum aă făcut'o părinţii 
noștri, — Ce qici Tu la toate acestea ? De ai cevă de observat încontra, fă-o 
curînd, şi et voii apreţut cu scrupulositate părerile Tale; de ai si 
dai Vreo mîngălare sati vreo încurăgiare morală în aceste împrejurări 
critice, îți voiă fi prea recunoscătoriă, căci ei sînt părăsît de toță, chiar 
și de aceia, despre carii am credut că'mi vor stă înti'ajutorii măcar cu 
un sfat bun, saă cu un cuvînt de mâîngăiare şi de încurăgiare. 

"O! frate dragă, nu'ţi poţi închipui cît de ticăloasă, de egoistă și 
demoralisată este lumea de astădi în partea ei cea mai pricepută şi mai 
înţeligentă ! Din causa acestei esperiințe triste şi dureroase sînt amărit pînă la suflet; cupa cu venin este cu vîrf de plină, şi nu dorese alta 
decît Atotputintele să'mi deie putere morală a o deşertă pînă'n fund, ca 
să pot rămîn6 pentru totdeauna, împăcat cu conștiința mea! Dacă, aspirările
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mele nu vor put€ înviă vreodată în această ţară urgisîtă, de litvele 

străine, şi dacă este scris, ca elemîntul nostru 'să piară de pe acest petec 

de pămînt, cel puţin să rămînă constatat că tot sait aflat ici colea cîte 

unul, care s'a luptat pentru salvarea romînismului de aicia chiar şi cu 

sacrificii materiale, cele mai căutate şi mai apreţuite în diiia de astădi, şi 

că n'aă preferit a'și trădă națiunea pentru favoruri și onoruri lumești. 

„Episcopul este sosît, dar” se dice căi morbos, nu se poate -curăţi 

uşor; stă încuiat mai multe dile și numai cu purgative drastice se 

poate curăţi. - 

„Luceferii deputaţi încă ati sosît cu toţii dela Vieana, dar nu ştii 

de ce, că nu se prea vorbeşte de dînşii; se poartă ea nişte oameni cari 

ati cevă grei pe inimă, sati sînt ocupați cine mai știe de ce planuri re- 

formătoare, sati înfernale. Cu toţii așteaptă, palpitînd, resultatul alege- 

vilor ce sînt în ajun a se face în Bohemiea. Se pare că dela acestea 

atîrnă mărirea şi gloriea domninţei blînde, tolerante şi ultraliberale a par- 

tidei pangermanismului sati a credincioșilor constituţiunii ! De 

„Sărutînd mîna, stimatei mele cumnate și dorindu'i, din adîncul su- 

fletului, o însănătoşare deplină cît mai curînd, și sălutînd pre cuseri- 

şoarele mele şi nepoţii mei, Te rog a primi o îmbrăţişare frăţască dela 

cel ce se înseamnă, 

„Cernăuţ într'a 10. April 1872. | 
„al Tăti frate devotat 

„Lon Sbiera“. 

După multă meditare şi după convorbiri mai dese cu deputaţii cei 

mai valoroși din dietă asupra sprijînului ce "mi ?l-ar put dă, şi asupra 

resultaiului ce s'ar put€ dobîndf, dacă aș aduce înnăiutea dietei cestiunea, 

oficiării în romîneşte la biblioteca Bucovinii, mă convinselt pe deplin, că 

aceasta n'ar fi din parte'mi o procedură „prudentă şi cireumspectă“, „mai 

ales fiindcă şi mulţi alţii se încereaă să'mi demustre că n'am să isbutesc, 

că am să cad jerifă încăpăţinării mele, și că, prin aceasta, causa însă'şi 

are să sufără, deoarece va fi lipsită de un apărătorii sîncer și devotat. 

Binevoitorii miei din Comitetul dietal încă căutaii să mă abată dela estre- 

mitate și'mi îndegetară un mijloc, prin carele aș pute să împace capra cu 

varda şi lupul cu mielul, dacă m'aș decide să'mi seriă cură&spundinţa cu 

Comitetul dietal romîneşte și nemţește ; ei susțâneaii că, prin aceasta, aș 

desarmă cu desăvîrșire pre adversarii miei, iar amicilor li-aș pune în 

mîni o armă de biruinţă. M5 deviseii dară să întrebuinţed şi această 

strategemă, Procedura recomîndată avi efeptul așteptat, poate de aceea, 

fiindcă și adversarii miei puterneci se sfitaii să împingă lucrurile mai de- 

parte ; se îndestulară deci cu atita; prestigiul lor de atotputernicie eră 

salvat; tăcură mai departe şi se domoliră la aparinţă, dară în sufletul 

lor tot fierbeă urgiea asupra mea.



214 

După vrun an veni într'una, din dile lu bibliotecă propunătoriul pe- 
depsîrii mele, ca să împrumute nişte cărţi. Cu această ocasiune prinse a 
discută cu mine asupra atitudinii mele de mai îunăinte, cercînd să mă 
convingă că, deoarece noi cu toţii ne aflăm într”o împărăție nemţască, 
trebuie să vorbim şi să scriem, în vilața publică, numai nemţeşte, oridece 
origine am fi ca popor. La rîndul mică îi puseitt în vedere, că împăratul 
nostru este de altă părere; că el este înspirat şi condus de principiul 
egalei îndreptăţiri a tuturor popoarelor din împeriul săă, şi de al liber- 
tăţii lor de a se desvoltă în mod proprii naţional, nu numai în familie, 
dar” şi în școlile publice, însă în deplină armonisare reciprocă și respectînd 
unitatea, şi puterniciea împărăției, şi că pe temeliea aceasta este clădită 
și promulgată Constituţiunea Împerială, atât cea Februariană cât şi cea, 
Decemvriană, 

Se supărâ, adversariul miei de obievtările mele, scoase repede o banc: 
notă din portmoneă şi'mi replicâ cu triumfarea : » Vedi bancnota aceasta? 
În ce limbă este tipărită ? Nu în cea nemţaseă? Îți trebuie mai mare 
dovadă că împărăţiea, este nemțască ? Dumitale îţi place a încasă banenote 
nemțești, dar” de oficiat nemțește nu vrei 2% „ M'am uimit de această argumîntare și i-am replicat suridînd: „lan 
vită-te și mai pe de laturi, la tipăriturile cele mai mărunte, nu numai la 
literele cele măşeate! În tipăriturile mai mărunte este arătată valoarea, 
banenotei și în limba fiecărui popor din împărăție. Să nu aibă ovare aceasta vreo însămnătate ? 

Tăci adversariul şi ne despărțîrăm, fiecare cn convingerile sale. Acestui politician îi plăces numai o împărăție austriacă curat nemțască;; 
de aceea, trimese pre ficiorul săi la studii superioare în Germaniea, în- cotr6 se duse și el mai pe urmă. Acest adversarii multa uneltit încontra posiţiunii mele cînd s'a, înfiinţat în Cernănţ universitatea Franciscă-Iosefină 
în 1875, și cînd Comitetul dieta] decisese ca biblioteca Bucovinii să treacă 
la ea sub oarecari condițiuni. Aveă mînă liberă, fiindcă act nu mai eră în viaţă Căpitanul țării de mai înnăinte, valorosul ŞI judeţiosul baron Eudoesiă Hurmuzachi, care săi facă opunere energică, ca în cestiunea limbilor; acest neuitat politician şi istoriograf trecuse la cele eterne într'a 10. Faur 1874, Jălit cu mare durere de Români şi cu mult respect decătră străini, pentru rarele şi necontestabilele lui merite căștigate pentru țară și împărăție.  Foaiea oficioasă, (Czernowitzer Zeitung, îl numeşte în anunţul despre r&păosarea lui „fiul cel mai bun al ţării, aderentul cel neclintiteredincios al împărăției, înnaltmeritatul patriot care îşi dedică binelui patriei și al țării sale natale toată, viața sa, plină de fapte, no- bilul iubitoriă de oameni;“ iar” primariul orașului dîse în consiliul co- munal despre el, între altele, că „noi Slim întrînsul nu numai pre seru- tătoriul neobosît pe terenul istoriei patriotice, nu numai pre patriotul nobil, carele totuna grijiă cu zel pentru binele orașului şi al ţării, dar
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noi mai jBlim în el încă și pre neclintitul şi credinciosul apărătorii și 
aderent al Constituţiunii“, 

În baronul Eudoesiă Hurmuzachi Romînii bucovineni, atât cei din 

tabăra centraliștilor s. eredincioşilor constituţiunii, cât și cei din tabăra 

autonomiștilor și federaliştilor, aîi pierdut pre politicianul lor cel mai 

vechiă, mai temeinic versat în istoriea neamului, mai binecunoscătoriă de 

înteresele naţionale, mai departe vădătoriii, mai espert şi mai cireumspect, 

așă încât nu erâ nime care săl fi putut înlocui cu aceeaș autoritate re- 

cunoscută și respectată de toţi! 

$ 121. Căsătoriea mea. 

În urma nestăbilităţii în posiţiunea mea soţială şi a lipsei de avere 

proprie îndestulătoare eram decis să nu mă căsătoresc; din această causă 

puţin ce grijiam de sănătatea mea; mă betejiam mai adeseori; îmi făcuse 

chiar şi testamentul pentru cazuri eventuale; frate-mieii Niculaiă, care 

aveă familie, eră destinat să'mi fie moștenitorii ! 

În Juliă 1869 am keșt din locuinţa Soţietăţii pentru cult. şi lit. 

rom. în Bue., unde aveam o cameră năimită, şi 'mi-am închiriat, în apro- 

pilare, o casă cu trei odăi și un cabinet. Doaită odăi îmi erat de prisos. 

Un bun amic mă îmbiiă cu un locuitoriă pentru ele; "i le-am şi năimit 

din Mai 1870, dară "i le-am abdis după jumătate de an, fiindcă mă con- 

vinseseiti că locuitoriul nu erâ pentru mine, şi că bunul mieii amic cer- 

case numai să'mi tindă o cursă și să mă prindă în căpeană. În locul 

acestui chiriiaș străin am luat pre un bun prieten romîn, pre învățătoriul 

“Ton Litviniue. Cu acesta am petrecut sub acelaș acoperemînt un an și 

jumătate. EI erâ, căsătorit şi aveă şi o cumnată de măritat. Aceasta pe- 

tveceâ mai adeseori şi timp mai îndelungat la el. Ea aveă curtezanii săi; 

mai ales un cleric şi un civilist se învîrtiai serios pe lîngă dînsa. - Cum- 

natul că îi tăvoriă; mă întrebă şi pre mine de sfat asupra firii şi a ca- 

lităţilor peţâtorilor, fiindcă îmbii aceştia îmi fuseseră învăţăcei în gim- 

nasii. Îi xecomîndam ca buni băaţi și ca pacinici cumnaţi viitori! 

Din cînd în cînd participam şi ei la convenirile lor. Copila se pe- 

treceâ cu toţii deopotrivă ; nu se prea însufleţiă la complemintele gingașe 

şi drăgălașe ale compeţitorilor săi, poate de aceea, fiindcă nui spuneă 

inima că li va, fi soaţă. Ei încă cu plăcere priviam la sîmțămîntala, luptă 

a rivalilor, şi mă bucuram în sufletul miei la aspectul eă, poate de aceea 

fiindcă nu presîmțiam că copila îmi va fi cîndva soţie. | 

Dupăce ajunseiii în anul 1871 la o posiţiune soţială stabilă, se gă- 

sîră mulți prieteni, înteresați şi desînteresaţă, carii mă sfătuiaii și mă în- 

demnaă -la însurătoare. Cu deosăbire eră buna și amabila mea cumnată 

care, în timpul sărbătorilor, sati al feriilor mană cînd. petreceam la frate- 

mie, mai adeseoră stăruiă pe lîngă mine ca să mă însor, căci în căsătorie 

"mi-a merge mult mai bine eu sănătatea, fiindcă voiă trăi mai regulat și
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voiă ave şi o îngrijitoare devotată. La obiectările mele că 'mi-ar plăc€ 
ca soţiea mea viitoare să fie de bun neam, sănătoasă și înţeligentă, cultă 

şi cu nobleţe, frumoasă și cu avere, şi că copile cu astfeliă de însuşii sînt 

cam rare, și chiar de sar găsi, n'ar voisă mă aie de soţ fiindcă eă sînt şi 
bătrîn (aveam aproape 36 de ani) şi fără posiţiune soţială ademenitoare: 
drăgălaşa mea  cumnățică totdeauna îmi răspundea, ca să n'am grijă 

nici de etatea mea, căcă nu'i prea întrecută, nici de copile după plac, că 
tot sar găsi, dacă voiă ști să le caut şi să le atrag. 

Îndemnurile binevoitoare ale cumnăţelei mele nu rămaseră fără de 
înrîurință asupra mea; începuii dară a medită mai adeseori asupra lor, 

şi cu cît cugetam mai mult, cu atîta mai întemeiate şi mai priincioase 
îmi păreaii. ele. Îmi făcuseiă și socoteala, activităţii mele de pînă atunci 

atât de pe terenul cultural şi literar, cât şi de pe cel politie naţional, și 
găsiii că nu prea aveam resultate cu cani aș fi putut fi deplin îndestulat; 
presîmţiam că nici nu voiii ajunge la vreun renume cu activitatea mea în 
această direcţiune, fiindu'mi puterile întelectuale mult mai înferioare decît 
voința și dorinţa; prevedeam dară că, sub astfeliti de împrejurări, am să 
mă stîng și nam să las urme de esistinţa mea, și totuș aş fi doritea nu- 
mele mieii și al familiei mele să nu dispară pentru totdeauna în „neagra 
vecinicie“ fără de niciun pic de răsunet. După îndelungate cumpeniri și 
chipsuiele ajunseiă, în fine, la resultatul puţin așteptat că, pentru nsam 
şi naţiune, aş put6 lucră şi pe terenul progeniturii firești, dacă m'aş ţîne 
cu stricteaţă de teoriea selecţiunii, să'mi iai adecă de soţie o copilă cu 
cele mai distinse și mai alese calități corporale şi întelectuale, moştenite 
din moși strămoşi, căci atunci aş lăsă, poate, nişte urmași, cară, în vir- 
tutea calităților lor mai superioare, ar fi mai folosîtori neamului Şi na- 
țiunii, dacă ar lucrâ pentru ele cu aceeaș devotare şi cu acelaș zel ca și 
mine! Deci mă deciselă ca să'mi cere norocul şi pe cîmpiea florilor. Dar 
încotr6 să apuc? Eram cu desăvîrșire nepractie și desorientat, și nu 
aveam pre nime care să mă scoată din nedumeririle mele din vreun îndemn 
propriă, căci eii mă sfiiam să vorbese în privinţa aceasta şi să/i cer sfa- 
turile binevoitoare. 

În mijlocul acestor nedumeriri mă învită, frate-mieă la nunta, cumnatei 
sale, Veronica, Dracinschi, pre care, fiindcă rămăsese orfană, o mărită el 
după nepotul nostru de văr primare, Giorgiti Popescul. Nunta sa celebrat 
la Botoşana în 20 Faur 1872 st. n. La preparativele nunţii acesteia luâ 
cumnata mea, într'ajutorii pre Aspasiea, fitca parohului vecin, Mihaiă 
Nedelcu, pre cumnata amicului miei Ion Litviniue. La această nuntă, co- 
pila Aspasiea nu'mi păreă nici bine dispusă, nici nu pr 
şi ca să fac onoare casei frăţîni-miet, danțaii mai adeseori cu ea, După 
Împrăștiiarea nuntașilor, cumnăţica mea prinse a'mi vorbi cu cuvinte 
dulci de această copilă, ai lăndă blîndeaţa firii, bunătatea inimii, cuno- 
ştinţile casnice, deșteptăcinnea minţii și cultur 

ea jucă, din care causă 

a ce o avea, și "mi-o



217 

recomîndâ, cu tot adinsul ca să o iai de soţie, căcă nu mă voii căf, și că, 
ea îmi va fi devotată ca nicicare alta, fiindcă tare mă stimeadă, Îi făcut 

obiectările mele, între altele şi pre acelea, că ea are peţiiori mai tineri, 
dar” cumnăţiea mea nu încetă să tot distingă pre copilă şi să mă convingă 
că şi copila n'ar fi nepăsătoare faţă, de mine și că am trăi foarte fericiţi 
împreună, dacă aş luă-o de soție! 

Sub împresiunea acestei laude şi recomîndări m'am întors îndărăpt 

Ja Cernăuţ, Curîrd după aceasta a sosît și copila la cumnatul săă. Prinseiii 
ai observă mai deaproape privirile, mişcările şi toată ţinuta ei faţă de 
mine, şi mă convinseiă îndată, că copilei îi place să stele cu mine la vorbă 

şi că caută chiar ca să fim cît mai adeseori împreună și să ne petrecem. 

Nu mă deteiăi îndărăpt. Voiam să aflu ce se petrece în sufletul ei, și 

prinseii a vorbi cu ea de bine despre peţitorii că și a'i lăudă ca băiaţi 

buni şi de treabă, dară ea totuna îmi carmă vorba spunîndu'mi că nu 

sîmţește atragere cătră ei și că nică nu se va mărită după dînșii, și că, 

dacă nu se va căsători cu acela care "ii drag şi pre care îl și iubeşte, 

ea nu se va mărită nicicînd. La ştiricirile mele că cine ar fi fericitul 

ales al inimii sale, copila nu se sfii a mă îndegetă pre mine. Ca să mă 

încredințed, oride nu zace în această mărturisire vreo glumă saii vreo 

bătaie de jov, începuiă a trage vorbele ei la îndoială și a spune copilei 

că eă sînt prea bătrîn şi prea păţit ca să iai în serios toate măgulirile 

şi mai ales niște cuvinte atît de gingaşe și de drăgălașe ca cele audite. 

La această reflectare, copila se roși, se cam supără, şi, lăcrimînd, îmi dise 

că îi pare foarte răi că mă îndoiesc de adevărul mărturisîrilor eă şi că 

m'am încredere în această descoperire neîndătinată, şi că ea, desvălindu'mi 

taina sufletului, n'a făcut alta decît a urmat îmboldului inimii sale, şi 

că, dacă nu i se va întîmplă după dor, ea va rămîn6 în veci nemăritată ! 

Uimit de această noată mărturisîre neașteptată şi mulțămindu'i pentru 

gingaşele sîmțăminte ce le are cătră mine, începuiă ai descoperi și eii 

tainele mele și a'i spune că eram decis să nu mă însor, dară acuma bu- 

curos m'aș decide la însurăciune, de nu m'aș teme că nu voiti fi în stare 

să fac ferivită pre o copilă care "mi sar devotă, fiind, parte, necontenit 

morbos şi acum cam trecut în etate (eram de 36 de ani aproape), parte 

iarăș cam prea rigoros şi prea ţînacii întru deprinderile și convingerile 

mele, şi că n'aș put să fac toate după placul soţiei și săi împlinesc 

totdeauna dorinţile. 

Copila eră născută într'a 3/15 Mart 1853; ea împlinise abiă noaăă- 

sprădece ani, erâ deci tocmai în floarea viieţii şi nu trebuiă să'și lege 

capul cu oricine. Cu toate acestea ea nu stete un minut măcar pe cugete, 

ci îmi dechierâ, îndată că nui pretențioasă și că sar sîmţi fericită, dacă 

ar şti că şi et o iubesc măcar pe jumătate așă precum ea mă iubește și 

mă respecteadă pre mine. "Lam atras din noi atenţiunea asupra scăde- 

rilor şi a slăbiciunilor mele și “i-am dis că aș fi gata să mă cunun cit
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mai curînd cu ea, dacă aș fi sigur că particularitățile mele n'ar dă mai 
pe urmă ansă la supărări şi la nemulţămiri, şi, prin urmare, şi la nefe- 
ricire în decursul căsniciei noastre, şi adaoseiii, în fine, ca să'și mai inte 

pe samă, să'şi esaminede cu deamăruntul firea şi cugetările proprie, pre- 
cum şi neajunsurile mele, și apoi să vorbim în mod decisiv. 

Eă încă mult am meditat asupra pașului ce aveam să'l fac; căutam 
să'mi dati 'bine sama, oride aș pute fi şi soţ bun, pelîngă urmărirea acti- 
vităţii mele de pînă atunci, și fără, părăsîrea direcţiunii ei, Găsînd că dă, 
luaiti decisiunea definitivă! 

Drept răspuns la, observările mele reci şi prea bătrînești, copila îmi 
presîntâ, după câtva timp, luminotipiea sa; îi dăduiii și eti pre a, mea. 
Îată-le aice reproduse spre amintire ! 

  

Acest schimb a fost ca un feliti de promisiune s. credinţare reciprocă, 
Am vorbit după aceasta mai adeseori despre feliurite lucruri împreună; 
ne înțelegeam de minune între olaltă, mai ales fiindcă copila aprobă toate 
câte i le împărtășiam ; nu găsiă nimică de opus. În etatea mea mai 
înnăintată, copila nu vedeâ niciun desavantaj, dincontra află o garanţie 
mai mult, că voi şti direge căsniciea cu mai multă chipsuială şi cu mai 
mare înţelepciune. În urma acestor armonioase acorduri sufleteşti ni de- 
terăm mîna, jurnindu-ni a trăi pe vecie unul pentru altul şi pentru fa- 
miliea ce am întemeiâ-o! Mărturisese că la acest pas nu puţin a con- 
trebuit şi purtarea esîmplară, prin opt ani de căsătorie, ca soaţă ȘI ca mamă, a sorioarei copilei, a Victoriei Litviniue, pre care o cunoşteam tare 
bine și o observam de mult timp. a 

Între mine și copilă erati aci Inerurile decise şi puse la cale în mod nestrămutat. Mai erâ încă de trebuinţă, consîmțămîntul părinţilor copilei



219 

și al frăţîni-miet. Spre a'l dobîndi, iată aice scrisoarea cu care m'am 
adresat cătră frate-miei : | 

„Cernăuţ în dia Patronului Bucovinii (2/14 Juniă) 1872. 

„Prea iubite frățioare! 

„Decînd sînt custode la biblioteca, centrală a Bucovinii, mai mult 
decît altă dată am avut ocasiunea dea căută prin cărţi, de a citi la 
„biblii“, de a cunoaște cugetele oamenilor şi de a li pătrunde sîmţămin- 
tele. Și, în solitudinea mea, ce credi tu, frăţioare, că aș fi descoperit ei 

prin voluminoasele „bilblii 2%... Am aflat... risum teneas frater!... 
am aflat un lucru foarte străvechi, de o etate egală cu a oamenilor, ca 

esistinţa, lor pe globul nostra, am aflat... dar” nu Te miră că abiă 

acuma !.,. am aflat că „nu este bine ca omul să trăiască sîngur pe 
pămînt!“ 

„Ce mai de minune ai aflat!“ îmi vei strigă cu hohot homerice; „ati 
nu 'mi-ai scris de multe ori, că nu eşti „sîngur?“, că eşti împregiurat de 
o mulţime de oameni carii, ca tigrii și ca hienele, stati gata ca să te în- 
ghită întrun moment ?2*..., 

„Aşă este, frăţioare ! Duşmanii, contrarii, lingușitorii, amagitorii, 
ete., sînt leghion; dar” tocmai pentru aceasta mă aflu, mă sîmţese „sîngur“, 

şi de aceea este mare minune că în diiia de astădi am aflat o „sîngură“ 

inimă, carea, după toate semnele ce le am, cred că palpiteadă, că bate cu 

vioăcăune pentru nemernecul solitar de mine, o inimă ce'și caută părechie 
pentru viiaţă, şi eti volese să mă „împărechied“ ca să scap de sîngură- 
tate; voii ca să”Ţi daii Tie o cumnată amabilă, care să Te preţuiaseă şi 

să Te stimede, iar” mie să'mi iati o soţie care să mă respectede şi să'mi 
fie devotată.... Hei! frăţioare! ce dică Tu la una ca aceasta ? Eşti su- 

prins 9... Te miri ?... Te minunedi?... îţi este un vis amăgitoriă 2... 

Te 'ndoiești 2... Nu credi?... O! da! frăţioarel... Este realitate!..,. 

Este decisiunea mea !... Oride fac bine, orăde pasul nu tinde spre peri- 
cule, oride voii „ghici“, oride voii fi ferice şi oride voit face fericit... 
toate acestea, le las în sama şi la binecuvintarea lui Dumnedeii atotpu- 

ternecul şi misericordiosul, şi sub patronagiul patronului nefericitei noastre 

țărişoare! Ei voii. purcede dară pe această cale cu toată încrederea, și, 

spec şi cred, că și ajutoriul de Sus nu 'mi se va refusă! | 

„Mă vei întrebă, frăţioare, care este inima ce palpiteadă pentru mine? 

Care este persoana cu dorinţa, cu decisiunea firmă de a și legă soartea sa 

de a mea, de a împărţi împreună cu mine bucuriile şi plăcerile, necazu- 

rile, nevoile şi suferinţile acestei viieţi supuse la atâte întîmplări şi 

schimbări cari de cari mai desastroase şi mai deprimătoare? Care este 

aceă ființă străordinară care a avut atîta putere magnetică ca să mă 

tragă, să mă scoată din „sîngurătatea“ zgomotoasă în care m'am aflat 

pînă acuma, şi să mă înduplece la o viiaţă noaiiă, nesîmţită și negustată
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de mine? Care este acel „înger“ pămîntean care s'a sîmţit cu aţîta vi. 

tute ca să primească a'mi fi înger păditoriă pe toată viiaţa mea? Care, 
care este acea sublimă persoană? mă vei întrebă... Hei bine! iată 
răspunsul miei !... E o „Aspasie“, nu după esteriorul figurei, ei după 
înteriorul firii sale, plină de vîrtuţi domestice și de calităţi morale su- 

perioare, ,.. este Aspasiea recomîndată cu căldură de amabila și prețioasa 
mea cumnată,.,. este Aspasiea, fiica vecinului Tăi lucrătorii în viea 
Domnului,.,. este Aspasiea Nedeleu!... O cunoşti acuma ? O știi bine?... 
Hei! ce dici Tu, Tu mai marele mieii frate, Tu practicule în cestiuni de 
feliul acesta 2... Părerea Ta sînceră, deschisă, fără îmbrobodiri și şu- 
văiele, în această privinţă, va fi pentru mine un gagiii mai multde 

amoarea frăţească ce Te caracteriseadă cu multă distincţiune. Dă'mi-o 
dară, însă cît se poate mai de curînd... Pentru cazul cînd socotinţa La 

în privinţa acestei scoposîte însoţiri ar fi favorabilă, 'Te-aş rugă să aibi 
bunătatea a Te osteni pînă la Poiene, și, după datina strămoșască, să 

„peţeşti“ mîna Aspasici pentru mine, cu care ocasiune ești învitat cu 
onoare de viitoarea Ta cumnată a regulă, întrun mod precis şi esact, 
cestiunea economică pentru căsătorie. Totdeodată aș dori ca, împreună, să 
Vă osteniţi pînă la Cernăuţ, ca să punem la cale cele necesare pentru 
celebrarea cununiei. 

„Da repede mai eşti! îmi vei strigă cu surisuri sareastice; tocmai 

acuma, la bătrineţe volești cu atîta grăbire ca să Te urci cu iuţeală pe 
dealul „Arșiţei“ ca să guşti „poama“ de vie! E prea acră pentiu tine! 

Nu'i put6-o mistui! Mai las'o să se coacăl 

„Ca răspuns Îţi spun, că mă tem să nu fie prea coaptă, mîn- 
cată de paseri şi stoarsă, și să nu deie prea puţîn vin, și poate și acela 

ma fi bun! Dară viitoarea mea soţie 'mi-a spus fuane că se va îndestulă 

cu cât vin va fi şi cum va fi, și că'l va sorbi cu plăcere, numai să fim 
împreună cît mai curînd... Fie dară într'o oară bună şi cu binecuvin- 
tarea ceriului, Amin! 

„Această, epistolă dimpreună cu cordialele mele sălutări o poţi în- 
părtăși și stimatei mele cumnate.  Asemene sălutări cordiale vei esprimă 
şi viitorilor mei socri. Dară de un lucru Te poftese cu deosăbire. Această 
cestiune, atît de delicată în toată privinţa, să rămînă deplin secretă pînă 
la întrevorbirea noastră aicia în Cernăuţ, Acest lucru se cere neapărat 
de înteresul nostru reciproc. 

„Sărutîndu-Te frăţeşte de mii de ori, Îţi spun la „vevedere“ şi mă 
însămn cu iubire 

„al 'Tătă frate 

„lon Sbiera, 
Va e ș AA » . x, Y a “Toate saă întîmplat după dorință; numai un sîngur lucru nu prea 

veniă unora la socoteală, căci astronomii de pe timpurile acelea, cu citeva
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luni mai înnăinte, vestiseră oamenilor înspăimaţi că într'a 12. August 
st. n. are să se lovească de pămînt o steâ comată şi că poate să fie şi 
sfîrşitul lumii. Cu toată prorociea aceasta înfiorătoare, eă totuş m'am 
decis ca, cu o di mai înnăinte, să iati binecuvîntarea bisericească pentru 
căsătoriea mea, şi apoi tîmple-se ce se va întîmplă. Cununiea, dară 'mi 

s'a celebrat într'a 30. Juliii (Il. August) 1872 în Poiene, fiindu-ni nuni 
mari cumnata mea, Ileana N. Sbiera, şi unchieșul miei, protosincelul şi 

catehetul gimnasial, Veniamin Iliuţ, iar” oficiant preuţesc, unchieşul soţiei, 
Ion Dan din Suceveni. Daw a doaia di ce să veţi? Erâ timp frumos şi 
plăcut, şi, înloe să se isbească de pămînt o steă comată și să se sfirșască 

lumea, 'şi-ati dat mîna doaiiă viieţi sîngnratece şi ai început o viiaţă 

noată împreună ! 

Înmorboşarea mea şi o iîmplare nenorocită ! 

După cununiea mea am petrecut la ţară pînă în 20, Septemvre. În 

timpul acesta am făcut o escursiune pe la unele neamuri. Din nebăgare 

de samă însă mă r&cissiă în călătorie, căpătaselii o fierbinteală cumplită; 

mă întoarseiă la socri și zăcuili acoleă mai bine de-o săptămînă. Eruii 

răstîmpură cînd credeam că am să mă stîng, atît de răă îmi erâ. Priviam cu 

duloşie la soţiea mea; îi observam sensaţiunile; o găsiam uneori plînsă 

și cam pe cugete, dară de altmintrea curăjoasă şi fără temere de viitorii. 

Această bărbăţie şi încredere a ei mă împresionă tare plăcut și îmi 

făceă bine. | 

Soţiea mea aveă un sîngur frate în viiață, Rusebiii Nedelcu; el 

studiase drepturile şi întrase ca funcţionariă la guvernul ţării. Lui îi în- 

credinţaseiă pada casei în timpul absenței mele.  Audînd el de înmorbo- 

şarea mea, veni să mă vadă, dar' se întoarse îndată. Eă m'am înfiripat 

curînd și am plecat cu soţiea a casă la Cernăuţ, înştiințind pre cumnatul 

mieă despre sosîrea mea. Înştiinţarea aceasta samănă să nu fi fost de 

bun augur. Încă cu mai multe luni înnăinte 'mi se tot tînguiă noul cumnat 

că n'ar fi prea teafăr, că nu se sîmțeşte prea bine, că nu așteaptă un 

viitorăă după place şi după dorinţă şi că ar fi cam desgustat de toate. 

Căutam totdeauna, să'i împrăștiii nedumeririle, săi deştept încredere în 

viitorii şi să/l îmbărbăted precum la, viaţă aşă şi la luptă. 'Mi se arătă 

recunoscători pentru încurăjările mele, dar” reveniă, mai adeseori la tîn- 

gnirile sale. Aceste tînguiri mă cam puseră pe cugete, dar nu mă făcură 

să prevăd un desnodămînt trist şi jalnic. "Tocmai în momentul cînd se opri 

trăsura la poarta casei unde locuiam, 'mi s'a păruteă am audit un pocnet 

în casă. Așteptînd ca să ni iasă cumnatul înnăinte spre întîmpinare, dar” 

neivindu-se, am credut deodată că poate nui a casă şi eram îngrijaţi că 

vom trebui să stăm pe-afară, fiind ușile încuiate. Mare ni fi însă mirarea 

cînd afarăm toate uşile descuiate. Am trecut dintr'o cameră în alta şi 

cînd ajunserăm în camera din fand, găstrăm acoleâ pre cumnatul culcat
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deacurmedişul patului, Ni se păreă că doarme. Ce mare însă ni fi uimirea 
cînd observarăm jos lîngă e! un revolver și puţîn sînge la piept. 

Această priveliște îngrozitoare fi pentru noi ca un trăsnet din senin! 
Eră mai să leșîn de spaimă și înfiorare. Mă așădaiii pe o canapeă. Soţiea 
mea însă se arătâ mult mai bărbătoasă decît mine, și îngrijurată, ca să nu 
'mi se tîmple cevă răii, căci şi aşă nu eram încă detot înfiripat, prinse a 
se ocupă de mine şi a'mi îusuflă curaj. | 

Curînd după accusta am făcut arătările necesare şi am și înștiințat 
pre părinți. La cercetările şi constatările oficiale s'a aflat o scrisoare cătră 
părinți, în care îi rugă de iertare pentru supărarea ce li-a făcut, şi se 
desvinuiă cu un morb, contractat în timpul studiilor sale, morb despre 
care presupunei, că/l va urmări nu numai pre sine, dar şi pre urmașii 
săi. Înmormîntarea, ”i s'a făcut a treia di cu deplin ceremonial şi chiar 
eu lăutari, asistînd la ea un publice ales, și unii dintre colegii săi dela 
guvern. Părinţii lui încă sosîră, dar abiă dupăce se finise înmormântarea 
şi ne întorceam acasă. Mult "l-a jălit părinţii lui, fiindcă erâ unicul 
lor ficior! 

$ 122. O comisiune pentru cărţi şcolare primare. 
Cerînd guvernul Bucovinii mai adeseori dela Soţietatea pentru cult. 

şi lit, rom. în Buc. compunerea, sat censurarea unor cărți pentru şcolile 
primare, oră transcrierea lor cu litere latinești, aceasta a înstituit o co- 
misiune spre acest scop. Într'această comisiune eram și ei. Am cooperat 
cît am putut, dintru întîiti mai mult transcriind cu litere latinești, ori 
îndreptînd şi întregind lucrările altora, uneori pînă la, o prefacere aproape 
totală, din care causă autorii lor mă provocaă ca să'mi pun şi ei numele 
dimpreună cu al lor, dar ei declinam această onoare credînd că, prin 
aceasta, voit deșteptă în ei ambiţiune şi” voit încurajă la lucrări ulte- 
rioare. Autorii respectivi drepteă 'mi se arătaă recunoscători pentru 
aceasta, dar' cei neiniţiaţi în lucrările comisiunii presupuneaii că ei nu 
lucru nimică, şi prinseră a mă înfruntă la unele ocasiuni că nu daii 
semne de activitate literară. Această înfruntare nemeritată mă făcu ca 
de aci înnăinte să'mi tipăresc şi ei numele, 

În anul 1872 supuse directoriul pedagogiului din Cernăuţ, Dumitru 
Isopescul, Comisiunii acesteia, spre censurare limbistică, trăducerea din 
„Întâia carte de comput pentru şcolile poporale de Dr. Tr. Mosniki şi un 
„Îndreptariii la întrebuințarea, acestei cărţi, tot de Moânik, dicîndu'mi ca 
celelalte cărți, a doaiia pînă la a cincia, să le trădue că, fiindcă el nu 
dispune de timpul necesariti, Am primit aceasta și m'am apucat de lucru. 
În 20, Optomvre 1872 am supus Comitetului Soţietăţii censurarea apro- bativă, a Întâiei cărți de comput şi a Îndreptariului, vestindu” că încurînd vor fi gata și se vor trimete spre tipărire şi celealalte cărți de comput cu Îndreptarele lor,
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Cartea a doatia de comput a fost aci sub tipariii în Decemvre 1372. 
Scriind eii însă pe a doaăa coală corectată: „Noch einmal zur :Revision; 

bitte auch den ersten Bogen“ (= încă odată spre revisiune dimpreună cu 

coala întîia), oficiul postal, confiscâ coala din causa acestui adaus, ca ne- 
ajungătoriii timbrată, (puseseiii 2 în loc de 5 cruceriă), dar” nu'mi dete 
ştire despre acest mare delict decît abiă după 9 luni. Această confiscare 

a adus o întîrdiiare în tipărire cu aproape un an. 
În decursul anului 1873 şi 1874 am supus spre tipărire încă și ma- 

nuscriptele pentru „A treia, A patra şi A cincia carte de comput pentru 
şcolile poporale“ şi doaăă manuseripte pentru câte un Îndreptarăti la, întrebuin- 

ţarea cărții a doaia şi a treia, şi încă manuseriptul unui Îndreptariii 
general pentru toate cinci cărţile, dar” din aceste trăduceii ai apărut în 

editura cărţilor şcolare din Vieana, în anul 1874, numai trei din ele sub 
titlul: 1. „A doua carte de comput pentru şeoalele poporale de Dr. Fr. 
Motnik, Calcularea în ciclul numerilor pîn' la 100, dimpreună cu com- 
putări de preţuri. 'Trăducere din germîna de I. Sbiera“; — 2. „A treia 
carte de comput p. șe. p. de........ Calcularea în ciclul numerilor 

pînă la 1000, dimpreună cn caleule cu regula de trei. Calcularea în 
ciclurile mai mari de numeri. Trăducere de........ Ediţiunea a 

patra prelucrată în conformitate cu regulămîntul cel noii de măsuri și 

greutăți“; — 3. „A patra carte de comput p. şe.p.de........ 
Trăducere de....... . Calcularea cu frînturi decimale, cu numeri 

multonimi și cu frînturi ordinare. Măsuri, greutăţi și monete“ ; — și 4. „A 

cincăa carte de comput p. şe. p.de........ Trăducere de. ....,.. 
Esereiţii de comput pentru clasele superioare“. 

A cincia carte de comput nu știi oride a apărut sati ba, căci nu 

"mi-a venit nicio coală tipărită spre corectare. Manuseriptele celor trei 

Îndreptare ?mi s'aă înturnat cu înştiințarea, că trăducerea lor ar fi luat'o 

asupra sa directorul pedagogiului, D. Isopescul. Nu'mi este cunoscut că 

Sar fi tipărit și vreun Îndreptariă ; atâta şti că foarte puțin sa stăruit 

ca aceste cărţi de comput să fie întroduse în şcolile primare din Bucovina. 

Autorităţilor şcolare nu li păsă de ele; se preferiati cele nemţeşti! 

Publicul romîn tăceâ | Aceste cărţi ati fost mai mult folosite în Ardeal 

şi în Ungariea, aşă încît o a doaiia ediţiane sa făcut între anii 

1883 şi 1886. 
Titlul manuseriptului de 69 de coale pentru Îndreptariul general 

este; „Învăţămîntul de comput în şeoalele poporale. Un îndreptariii pentru 

învățători la întrebuinţarea Cărţilor de comput pentru şcoalele poporale, 

de Dr. Fr. cav. de Modnik. Trăducere din germîna de Lon Sbiera. Costă, 

legat în pînqă, ... er. — Vieana... În editura ce. r. de cărţi școlastice, 

1875«. Acest manuseript îl păstred şi acum; ela fost pus la disposi- 

ţiunea profesoriului dela pedagogiul din Cernăuţ, Vasile cav. de 'Ţopa, 

spre folosîre pe timp mai îndelungat.
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Întroducîndu-se şi în împărăţiea Habsburgianilor, prin legea din 27, 
Julii 1871, sistemul metrice, fă însăreinat un funcţionarii romîn dela 

guvernul Bucovinii cu trăducerea unei scrieri nemţești asupra măsurilor 

și greutăților noatiă. Nefiind acesta în stare să facă trăducerea, mă rugă 
pre mine, ca pre un coleg de studii secundare, să "i-o fac. Am primit cu 
plăcere. Cartea, 68 pag. 8 mic, a apărut fără numele miei, al trăducăto- 
răului, sub titlul de „Măsurile și greutăţile cele noaăă austriace, și cal- 

cularea cu ele. De Dr. Fr. cav. de Moânik. 'Prăducere din germîna. Costă 
legată în pîndă 25 cr. noi. Vieana. La editura e. r. de cărţi şeola- 
stice, 1874. 

Pe la anul 1869 stărniă mult pe lîngă mine librariul H. Pardini 
din Cernăuţ ca să compun, pentru editura lui, în nemţește o gramatică 
practică pentru învăţarea limbii romînești decătră publicul străin. Bucuros 
i-aş fi împlinit dorinţa, dar eram ocupat prea din cale afară. Neputînd 
el căpătă dela mine gramatica dorită, ceri ca săi trădue măcar o Carte 
de conversaţiune. Am primit aceasta, și am însărcinat cu trăducerea ei 
pre învățăcelul miei din clasele superioare gimnasiale, Toader Stefaniuc, 
astădi Toader Stefanelli, consilieriă de tribunal la judecătoriea districtuală 
din Cîmpul-lung. 'Trăducerea făcută de el am revădut'o, am coresto, și 
am scris la, ea nemţește, o Întroducere gramaticală, pre care am subseris!o. 
Trăducerea aceasta a tipărit'o apoi librariul, eu îmbele testuză, sub titlul 
de : „Carte de conversaţiune romînească, şi germînească, cuprindînd diferite 
dialoguri și niște modele de epistole pentru usul călătorilor şi al celor ce 
voiesc să înveţe aceste doaiiă limbi. Cernăuţ 1870“. A doatia ediţiune co- 
rectată și sîmplificată a apărut în anul 1896. 

$ 123. ubileul centenariu al îimpreunării Bucovinii cu Austriea. 

Nu încape îndoială că în decurs de o sută de ani, dela 1775 şi pînă 
la 1875, multe lueruri bune, folositoare şi durabile sati săvîrşit în Bu- 
covina în privinţa culturală decătră guvernul austriac. Esistă malte în- 
stituţiuni culturale şi umanitare, cari ateastă îndeajuns grija părinţască 
şi neîncetată a glorioșilor împărați austriacă pentru învățătura şi bunul 
traiă al noilor lor supuși sînceri și credincioși. 

Conştienţi de progresul ce în multe privință şi direcţiuni îl făcuseră 
Romînii din Bucovina în decursul acestor o sută de ani de împrennare cu 
Austriea, aceștia eraii gata să sărbede acest evenemînt cu toată, loalitatea 
şi cu toată demnitatea, cuviincioasă, cu atâta mai vîrtos, că acuma li se 
împlinise și dorinţa relativă, la crearea, în Cernăuţ a unei universităţi, de 
și nu erâ îndeştrată cu toate pretinsele catedre de docentură, şi nu cu acelaș 
caracter nedeterminat, întenționat la început. Se pregătiati chiar ca să deie 
acestei sărbări un colorit naţional romînese, dar” conlocuitoriă lor de alt grai, 
mai ales aceia carii. se consideraii ca purtători de cultur ă, precum și aceia 
carii n'aveati nici grai proprii naţional, nici vreo patrie undeva naţională,
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stăruiaii și întrebuințat toate mijloacele ca să facă din această sărbare 

nu o sărbare cosmopolită, precum o întenţional unii din ei, ci o glorifi- 
care a superiorității culturii nemţeşti asupra altor culturi, şi o glorificare 
a germanismului în genere. Această tendință, manifestată adeseori cu 
puțină cruţare faţă de Romîni, ba uneori chiar cu isbire în sîmțămintele 
lor de naţionalitate, de loialitate şi de patriotism, amărf și oțări mult 

pre aceștia și răci pre unii din ei tot din ce în ce mai tare pentru o în- 
tveprindere, la care dînșii mai întîi engetaseră şi pre care ci mai întilă 
voiaii so aducă la îndeplinire. Atît de departe mergeă la unii străini 
lipsa de tact şi de necruţare, încât nu se sfiiai să suspiționede pre Ro- 
mîni şi să li arunce în faţă gravitări spre alte centruri, nu de cultură 

naţională, ci de coesistinţă politică ! 
Sărmanii și bieţii venetici, ei nu puteai sîmţi, nu erai în stare nică 

să priceapă, nici să înțeleagă, că cineva poate fi naţionalist din creștet 
pînă'n tălpi, şi totuş să fie supus credincios, patriot înfocat și cetăţean 
loial şi devotat într'un stat neconnaţional, cu atîta mai vîrtos într'un 
stat multograiurist, compus din mai multe și diferite naţionalităţi cu 

proprie amintiri istorice în el şi prin ţările învecinate, dar' cu egală în- 

dreptăţire constituţională între olaită! Acești venetici pare că n'aveail 
în sufletul lor ideea, nici în inima lor sîmţămîntul de aceea ce va să dică 
patrie strămoșască, connaţionalitate congenerică și concetăţenie frățască 

şi epgalitară cu alte popoare, sati cu fiîntură de popoare, necongenerice! 
Sat poate că unii din ei numai pre sine se credeati capabili de astfeliti 

de idei şi de sîmţăminte naţionale şi patriotice, lar” în alţii nu vedeai 
decît barbari și oameni lipsiţi de atană idei și sîmțăminte mai înnalte, 

mai generoase şi mai umanitare! 
Destul că pe timpul acela esistaii în Bucovina, mulți conlocuitori 

străini, carii făcea Romînilor de acoles o erimă politică dintr'aceea că 

confrații lor din Romîniea, şi mai ales aceia din Moldova și din Iași, se 

pregătiai să jălească, în mod sărbătoresc, deslipirea din domniatul Mol- 

dovii a unei particele din teritoriul luă, și că Romînii de pe acest teritoriă, 

oricât de bine se sîmțiai ei aici în privinţa asigurării bunului lor traii 

material, totuș, aducîndu'şi aminte de convieţuirea din trecut, nu puteati 

fi atât de denaturaţi ca să uite legăturile lor connaţionale și confrățești, 

şi să se însuflețască preste măsură şi fără reserve pentru o întîmplare 

care, din punct de vedere al connaţionalismului şi al unității naţionale 

istorice, numai plăcut nu puteâ să li fie! 

Niciun stat nu poate pretinde dela concetăţenii săi anihilarea în ei 

a conştiinţii îndividualităţii lor naţionale, căci aceștia numai pe temeliea 

ideii şi a sîmțămîntului de îndividualitate proprie naţională se pot avîntă, 

la mai înnalta idee de stat şi la sublimul și generosul sîmţămînt de sa- 

crificii multiple pentru apărarea și susținerea lui! Și cu toate acestea, 

mulți dintre compatrioții străinii de pe atunci ai Romînilor bucovineni
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pretindeaii dela aceștia lucruri neadmisibile între oameni de vreo cultură 
mai naltă, mai nobilă şi mai morală! 

Sub astfeliii de împrejurări politice și într'această stare sufletească 
se începură, încă de timpuri, preparativele pentru sărbarea împreunării 
de o sută de ani a Bucovinii cu Austriea, Se decise decătră consiliul mu- 
nicipal al Cernăuţului ca să se numească „Piaţa Austriei“ un loc spaţios 
şi potrivit din cîte le ave, şi apoi să se rădice pe el o statuă de mau- 
moră albă, represîntînd pre „Austriea“, iar” dieta ţării, la propunerea 
vicecăpitanului romîn, a arhimandritului Ghideon Constantinovici de 
Grecul, încă făcu, într'a 16. April 1875, un conelus unanim ca să sărbăto- 
rească, în mod demn şi cuviincios, această memorabilă întîmplare istorică, 
deodată cu deschiderea universităţii, și să învite la acest tubileti pre însu'şi 
Majestatea Sa Împăratul prin o deputăciune de trei membri, în frunte cu 

„căpitanul ţării Anton Kochanowski (Cohanovschi) cavaleriti de Staucean. 
Majestatea Sa Împăratul Francisc Iosif 1. dreptcă primi preagraţios 

această deputaţiune într'a 14. Juniă 1875, dară declinâ preaînnalta Sa 
participare cu motivarea „că nu poate depăși budgetul, nici veni înnăintea 
Consiliului Împerial cu un credit suplementar sub actualele împrejurăză 
economice“, și promise că la anul are de cuget să vizitede Bucovina, 

Deputaţii romîni dela Consiliul Împerial însă înformară pre conna- 
ționalii săi din ţară, că ar mai fi fost și alte motive cari ar fi determinat 
pre Majestatea Sa Împăratul ca să nu participe la acest iubileii, unul ca 
să nu umilească pre acei credincioși supuși romîni din Bucovina, cari se 
sîmțiai jigniţi în sîmțămintele lor de demnitate naţională prin păşirea 
prea necruțătoare a compatrioţilor lor străini în manifestările lor de bu- 
curie și iubilare pentru desmembrarea unui fost stat naţional, iar” altul 
ca, să nu se tulbure răporturile cele bune şi cordiale ce esistait între îm- 
părățiea austroungară şi Romîniea. Această veste de înnaltă, delicăteaţă 
alipi și mai tare pre Romînii bucovineni de iubitul şi veneratul lor Îm- 
părat, de dinastiea şi de împărăţiea Lui! 

Proprietarii mari, în sufletul cărora mai ales se arătase îndignarea 
pentru bruscarea sîmţămintelor şi a demnităţii lor naţionale decătră ne- 
eruțătorii lor compatrioți necongenerici, se feriră de a participă la niște 
sărbări prea ostentative încontra Romînilor, dar deciseră şi aleseră din 
mijlocul săă, într'a 20. Septemvre 1875, o deputăciune de cinci membri, 
care să esprime și cu această ocasiune Majestății Sale Împăratului sîmţă- 
mintele lor de loialitate, de supunere și de devotare cătră tron şi di- 
nastie ; ceea ce și făcură îndată, şi fură primiți prea grațios decătră Ma. 
jestatea Sa Împăratul. 

$ 124. Înfiinţarea şi înaugurarea universităţii Francisco-Iosefine. 
Bucovina este ţara cea mai depărtată de marele și întensivul focariti 

cultural: din împărăţiea Habsburgienilor, de Vieana. Această distanță
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îndelungată eră ami în sine o piedică considerabilă pentru bucovineni de 
a se folosi de comorile lui întelectuale. La această pledică se alătură alta 

încă şi mai mare şi mai neînvingibilă : sărăciea cunoscută a tuturor celor 
ce îmblai de aici după o cultură mai superioară și mai variată. Puţînii tineri 
carii, pînă prin anul 1867, studiaseră în Vieană, știaii multe de povestit despre 
greutăţile materiale cu cari aveati să se lupte! 'Trebuiă dară neapărat să 
se nască în sufletul lor năzuinţa pentru înființarea în ţara lor natală a 
unui înstitut de cultură și de studii superioare. Cu deostbire în dirigenţa 

Soţietăţii pentru cult. şi lit. rom. în Bucovina se vorbiă mult şi adeseori 

despre necesitatea împerioasă a unei universităţi în Cernăuţ,. 

Această necesitate își găsi espresiunea sa autorisată și oficială mai 
întîi în dieta ţării, într'a 29. Septemvre 1868, cînd deputaţii Dr, 1. 

Pompe, O. Reni, S. Andrieviciii şi A. Kochanowski (Cohanovschi) făcură 
propunerea pentru înfiinţarea în Cernăuţa unei academii juridice. Această 
propunere însă fi răspinsă într'a 30. Septemvre cu toate voturile contra 

unuia sîngur. Motivul, că nici cei trei propunători din urmă nat votat 
pentru propunerea subscrisă de dînşii, a fost convingerea deputaţilor de- 

spre nesuficienţa si şi dorința lor de a stărui mai pe urmă pentru în- 

fiinţarea unei universităţi întregi. 
În anul 1869 se adresară studinţii romîni din Vieana cătră Soţie- 

tatea pentru cult, şi lit. rom, în Buc. cu cererea ca să fie sprijiniți în 

năzuinţa lor pentru înfiinţarea la universitatea din Vieana a unei catedre 
pentru limba şi literatura romînească. Comitetul Soţietăţii eu plăcere li-a 

acordat tot sprijînul posibil. 
Cestiunea, înfiinţării unei universităţi în Cernăuţ fi discutată și în 

consiliul orăşănese de acolei, făcîndu-se într'a 9. Decemvre 1869 un con- 

clus unanim pentru o întrevenire în privinţa aceasta la locurile com- 

petente, 

Tot pe timpul acesta se vorbiă mult printre Romînii din Austro- 

ungariea despre înfiinţarea și pentru ei a unei universități romîneşti, 

fiindcă Maghiarii aveaii pre ale lor, iar Polonii căpătaseră încă din 4, 

Faur 1861 la universitatea din Cracoviea dreptul de a prelege polonește 

la mai multe catedre de știinţi, iar” prin prea înnalta resoluțiune din 

30. April 1870 deplina ei polonisare, şi erai pe cale dea dobîndi aceasta 

și pentu Leina (liemberg), ceea ce sa și făcut apoi, la anul, prin prea 

înnalta resolutiune din 4 Julit 1871, dechierîndu-se acoles, la facultatea 

juvidică şi la cea filosofică, limba polonească şi cea rutenească ca limbi 

de propunere. 

Ce erâ cu dreptul pentru alţii credeati Romiînii că va fi pentru ei 

măcar echitabil. De aceea se adresâ în anul 1870 Asoţiaţiunea pentru 

calt. şi lit. rom. din Ardeal cătră soră-sa din Cernăuţ ca să stăruiască 

împreună, fiecare din puntul să de vedere, deocamdată măcar pentru în- 

fiinţarea în Austriea a unei academii româneşti de drepturi. Comitetul
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Soţietăţii culturale şi literare bucovinene consîmți, în principi, cu această 
propunere, şi răspunse că de pe aici se năzulește și se așteaptă crearea 
unei universităţi în Cluj și a alteia în Cernăuţ. 

Spre a ajunge la împlinirea, dorinţilor sale, dirigenții Soţietăţii cul. 
tarale și literare din Bucovina diseutară mult în decursul anului 1811 
asupra modalităţilor pentru înfiinţarea în Cernăuţ a unei universități pe 
spesele statului, la care să fie neapărat și o catedră pentru limba şi lite: 
ratura romînească,  Încât despre graiul în care să se propună știinţile la 
această universitate, nu se putes cere cel romînese, fiindcă nu aveam pro- 
fesoră romînă, dar! nici nu se ceres o universitate nemțască ; caracterul 
ek se Jăsâ, cu întenţiune, nedeterminat, În urma, acestor disousiuni veni 
Comitetul cu un răport în privinţa aceasta la procsima adunare generală 
a Soţietăţii, şi cu propunerea ca să se stăruiască la locurile competente 
pentru înfiinţarea acestei universităţi, propunere care se primi cu una- 
nimitate. 

Mai erâ pe atunci în Cernăuţ, încă o Soţietate pentru sporirea și 
răspîndirea culturii științifice prin întermediul graiului nemţese, con- 
dusă de baronul Oto Petrino. ŞI aceasta, întreveni la locurile competente 
pentru înfiinţarea, unei universităţi în Cernăuţ. Camera comercială din 
Cernăuţ încă întreveni, prin răportul săi din April 1872, pentru înfiin- 
area acoleă a unei universităţi. 

Colegul mieti de studii gimnasiale, Dr. Constantin Tomașciuc, pe 
atunci membru în comitetul Soţietăţii pentru cult. şi lit. rom. în Bue. şi 
depntat în dieta Bucovinii și în camera deputaţilor a Consiliului Împerial 
din Vieana, cel mai distins orator bucovinean pe timpul să, făcu întra 
23. Noemvre 1872, în dieta țării, o propunere formală pentru cererea dela 
8uvern a înființării unei universităţi în Cernănţ, Propunerea, întemeiată 
de el în ședința dintr'a 28. Noemvre cu multă vervă şi cu temeinice ar- 
guminte, se votâ de urgență întra, 9. Decemvre 1872. 'Tot pe timpul 
acestia votâ și consiliul comunal al oraşului Suceava nişte adrese în pri- 
vinţa aceasta cătră dieta, țării și cătră guvernul local. Într'a 22. Decemvre 
18753 înterpelâ în dieta ţării deputatul și vicecăpitanul Anton Cohanovsehi 
pentru înființarea acestei universități cerute dintr'atîtea părți, dar nu “i 
se răspunse nimică, fiindcă la opt dile se închise sesiunea dietii, 

În camera deputaţilor a Consiliului Împerial din Vieana încă se 
stăruiă pe atunci foarte mult decătră Sloveni, decătră Cehii din Moraviea 
şi chiar decătră Nemţă pentru înfiinţarea mai multor universităţi naţio- 
nale prin ţările lor. Printre cei cinci deputaţi bucovineni din această ca- 
meră legislativă se aflat şi baronul Giorgiti Hurmuzachi şi Dr. Const. 
Tomașciue. Aceștia întrebuințat toate mijloacele spre a predispune pre 
guvernul central și pre deputați pentru înființarea în Cernăuţ a unei 
universităţi. În urma acestor stăruinți multiple şi diverse veni x&portorul 
comisiunii budgetare în ședința 42. a sesiunii a opta dintr'a 26. Mast 1814
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eu resolnțiunea, ca guvernul să aducă în sesiunea următoare un pruiect 
de lege pentru înfiinţarea unei noate universităţi, dar” se fert să preci- 
sede locul unde. Această resoluţiune se primi. La discusiunea ei se scul, 
deputatul Dr. Const. Tomaşciue şi, printun discurs binesîmţât și temei- 
nic motivat, atrase atențiunea ministrului de culte și învățămînt asupra 
Bucovinii și a oraşului Cernăuţ ca ţară și loc pentru noata universitate. 
Ministrul nu se obligâ pentru niciun loe anumea, dar” promise că va studiă 
lucrul şi va năzui să împlinească dorinţa, camerii deputaţilor. 

Cernăuţul aveă în favoarea sa spre a fi aies ca loc de universitate 
doată mominte de o gravitate decisivă ; unul erâ că Bucovina se pregătiă 
pentru sărbarea în 1875 a iubileului de o sută de ari al împreunării sale 
cu împărățiea habsburgică, ia” altul, fiindeă nică deputaţii ei, nici celea- 
lalte autorităţi din ţară nu cereati espres o universitate romînească 
anumea, Pe lîngă aceasta atît Consistoriul episcopese drepteredincios ră- 
săritean, cât şi dieta, ţării şi consiliul oraşului Cernănţ oferiră guvernului 
central însămnate sume de bani şi localuui frumoase pentru înstalarea fa- 
cultăților universităţii. Aceste considerări ati determinat pre factorii nor- 
mativi pentru alegerea Bucovinii şi a Cernănţului ca loc pentr noata 
universitate, mai ales fiindcă și într'a 4. Optomvre 1874 trimesese Co- 
mitetul dietal ministrului de culte şi învăţămînt un noi memorand în 
privinţa aceasta, 

Majestatea Sa, împăratul Francisc Iosif I., înformîndu-se despre nă- 
zuinţile popoarelor Sale pentru crearea unor universităţi noaiie, şi dorind 

să arete bucovinenilor afecțiunea Sa împărătească pentru alipirea şi cre- 
dincioşiea lor probată, Se decise, într'a 7. Decemvre 1814, să facă acestora 
un dar potrivit, de iubileul de o sută de ani al împreunării lor cu îm- 
periul Săi, și însăreinâ pre ministeriul Săii cu aducerea la împlinire a 
dorinții Sale, a încoronării învățămîntului publice de o sută de ani din 
Bucovina prin înfiinţarea în Cernăuţ a unei universităţi. 

Ministrul de culte şi de învățămînt de atunci, Dr. Carol de Stre- 
mayu, vesti în camera deputaţilor a Consiliului Împerial din Vieana în 
a 89. şedinţă a sesiunii a opta dintia, 9. Decemvre 1874 această prea 
înnaltă resoluțiune, motivînduo din toate puntusile de vedere în aplau- 

sele călduroase ale centrului şi ale stîngii parlamentare, ar” în ședința 
a 104. din 27. lanuariă 1875 supuse parlamentului mai întîi un proiect 

de lege pentru crearea universităţii și pentru sistematisarea salarelor 

profesorilor, proiect care se dete în ședința a 106. din 1. Faur comisiunii 

budgetare spre r&portare. În şedinţa a 107. din 3. Faur 1875 se presîntâ, 
parlamentului decătră ministru un al doile proiect de lege pentru deschi- 

derea unui credit suplementar pentru activarea universităţii din Cernăuţi. 
ŞI acest proiect s'a trimes, în şedinţa a 113. din 11, Faur, tot comisiunit 

budgetare spre r&portare. 

Proiectul dintiiă se compunei numai din doi paragrafi relativi unul
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la fipsarea salarelor profesorilor, iar” altul la aplicarea legii. Despre ca- 

racterul universităţii, oride să fie ea nemţască, romînească, sai nedeter- 

minată, nu se vorbii în proiect nimică; se vede că Împăratului nui 
conveniă această determinare, voind să fie drept pentru toţă. 

În espunerea, motivelor pentru acest proiect de lege, ministrul pre- 

vădu pentru facultatea, filosofică numai şepte catedre ordinare, adecă doaiiă 
pentru filologiea clasică, cîte una pentru limba nemţască şi cea slavică 
(fără precisare), una pentru limbile orientale, una pentru geografie şi 
istorie şi încă, una pentru filosofie. Despre vreo catedră pentru filologiea 
romanică şi pentru limba şi literatura romînească nu vorbi ministrul ni- 

mică într'această espunere de motive; nu aves deci întenţiunea să le în- 
fiinţede din îndemn propriii, măcarcă universitatea se îufiinţă într'o ţară 
cu caracter istorie romînese și cu preste doaliă sute de mii de Romiîni 
ca locuitori ! 

Vădînd deputaţii vomîni această, scăpare de vedere, ca să nu die 
desconsiderare, a întereselor culturale romînești, stăruiră cu tot adinsul 
pe lîngă membrii comisiunii budgetare ca să amîndede şi să întregească 
proiectul de lege ministerial, adoptînd nu numai la facultatea filosofică 
crearea celor doaiiă catedre amintite şi a uneia pentru istoriea ţării, dar 
încă și la facultatea juridică întroducerea cîtorva catedre pararele romi- 
nești. Ei isbutiră, însă numai în parte cu năzuinţile sale. 

Puterea în parlament şi în ministeriă o aveâ pe atunci, întreagă, 
partidul nemţese pangermanistie; el ar fi putut face mult bine pentru 
sine și pentru împărăție, dacă ar fi recunoscut şi altor naţionalităţi ace- 
leaş drepturi ce căutaii să le esercite pentru sine, dacă ar fi fost pătruns 
de cultul dreptăţii! Gelos însă, pînă la esagerare, pentru păstrarea supre- 
măţiei sale şi a oficialității graiului nemţese pretutindinea, acest partid 
nu vedeă cu ochi buni, nici nu favoriă mişcările naţionaliste culturale 
ale altor popoare: nu se dete dară înduplicat nici acum a, îndestulă, pe 
deplin, pretensiunile culturale romînești. Ce concese într”o parte, căutâ pe 
altă parte să iale îndoit înapoi! 

Comisiunea, budgetară întroduse în proiectul de lege pentru fipsarea 
salarelor un noi paragraf, ca paragraf întîiă, prin carele revindică uni- 
versitatea pentru Nemţi, dîndu'i un caracter curat nemțese, încontra, în- 
tenţiunilor binevoitoare împărăteşti. Această disposiţiune sună: „$ 1. Se 
înfiinţeadă în Cernăuţ o universitate care'și va începe activitatea, cu se- 
mestrul de iarnă 1875/1876. — Limba învățămîntului şi a oficiării ei este 
cea nemţască, | 

Asigurînd astfelii caracterul nemţesc al universităţii, comisiunea 
budgetară făcu deputaţilor vomîni oarecari concesiuni, și veni înnăintea 

parlamentului, în ședința a 129. din 13. Mart 1815, cu răportul săi, care 
se închicid cu propunerea: „IL. Înnaita Casă binevoiască a decide: a dă 
alăturatelor proiecte de legi consîmțămîntul săi. — II. Guvernul î. r.
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este provocat a înființă, totdeodată cu catedrele numite în espuneri, la 
facultatea filosofică, 1. în locul catedrei ordinare pentru limbile orientale, 
carea are să se treacă la facultatea teologică, o catedră pentru filologiea 
limbilor romanice, şi 2. o catedră ordinară pentru limba ţării cea romi- 
nească şi pentru literătura ei“. 

Se încinse îndată, succesiv, asupra acestor doaiiă proiecte de lege o 
desbatere înteresantă, La proiectul de lege asupra salarelor profesorilor 
se făcură mai multe propuneri. Deputatul galiţian, Ion Ozarehieviciă, 
propuse: „(Guvernul î.r. este provocat a înfiinţă, chiar la deschiderea, uni- 
versității din Cernăuţ, o catedră ordinară pentru limba ţării cea rute- 
nească și pentru literătura ei“, — Deputatul Giorgii Hurmuzachi făcăi 
doaiă propuneri de mare însămnătate, una, ca să se steargă din $ 1. aii- 

niatul care dice: „Limba învățămîntului și a oficiării ei este cea nem- 

țască“ ; iar” alta ca din propunerea comisiunii budgetare de sub Nr. II. să 
se şteargă unele cuvinte, iar' la fine să se adaugă ca aliniate: „3. a înfiinţă 

o catedră ordinară pentru istoriea Bucovinii“, şi „4. în fine a griji ca 
pentru prelegerea, în limba romînească cel puţîn a unor discipline juridice 

practice, anumea pentru dreptul civil şi procedura civilă, pentru dreptul 
penal şi procedura penală, precum şi pentru legile administrative politice, 

să se denumească numărul trebuincios de profesori ordinari, sati de do- 
cenți“, — Deputatul vienean Niculaiii Dumba propuse: „Dnpă trebuinţă, 
la facultatea teologică este admisă prelegerea unor discipline în vreo altă 3 p 
limbă“, — Deputatul Dr. Const. 'Lomaşoiuc, care se ţâneă de partidul 

nemţese al centraliştilor saă al credincioşilor constituţiunii, drepteă apărâ 
caracterul nemţesc al universităţii încontra lui Giorgiii Hurmuzachi, dară 
căutâ săi deie oarecare moderare prin propunerea: „Limba oficială a 
acestei universităţi, precum şi limba învățămîntului la facultăţile ei lu- 

mene este cea nemţască“. Această propunere o făcu deputatul 'Tomașciue 
nu pentrucă ar fi avut tendinţi germanisătoare, ci numai de teamă că, 
altfelii, nu se va votă o universitate pentru Bucovina. 

Remareabilă este purtarea ministrului de culte și învățămînt, Dr. 
Carol Stremayr. El cunoştea prea bine întenţiunile împăratului, carele 

eră pentru o universitate înternaţională, dară el cunoșteă, și pre ale ma- 
jorităţii din Consiliul Împerial, şi se teme că aceasta nui va votâ legea, 
dacă se va opune cu tărie modificărilor întroduse de dînsa, și de aceea 

nu întreveni, în decursul desbaterilor, decît cu următoarea dechierare; el 

dise: „Aliniatul al doile ei îl înţeleg numai așâ, că această disposițiune 
se enunţă ca regulă, ca ceva practic pentru universitatea însăși, Ei însă 
admit de mai înnăinte, şi nici n'aș pute înţelege acest aliniat altfeliă, de- 

cît ca la această univessitate, precum și la fiecare altă universitate nem- 
tască din Austriea, oarecari discipline, după cum cere natura, lucrului, 

natura, disciplinei înse'şi, să se poată prelege și în vreo altă limbă; așă, 

de esîmplu, se prelege literătura frănțuzască, cea itălienească, în limba



292 

frănţuzască, respective în cea, itălienească ; câte o disciplină sai alta se 

prelege lătineşte, ş. m. d. Mie "mi se pare așadară ca, prin acest aliniat, 

să nu se spună alta cevă, decît ca caracterul universităţii din Cernănţ să 
fie nemţesc“, 

Remareabilă foarte este combaterea propunerilor lui G. Hurmuzachi 

devătră, răportorul comisiunii budgetare, Dr. T. Wildauer. Obiectările lui 

sînt un reflecs fidel al stării sufletești a partidului nemţese de pe atunti. 
EI spuse în audul tuturora, că nicicînd nu va consîmţi ca universitatea 

din Cernăuţ, să fie multograiuristă s. poliglotă; că alte popoare trebue să 
înveţe nemţeste, precum şi Nemţii trebuiră odinioară să'și primească cul- 
tura prin întermediul limbii lătineştă; că universitățile n'ar fi avînd chie- 
marea. să contribuiască la desvoltarea graiurilor poporane, şi în special 

nu dea mijloci aplicarea, acestora în viiața publică; că universităţile tre- 

buie să se folosască numai de acele limbi cari se arată pentru ştiinţă ca 
înstruminte apte, ca organe potrivite, şi că el se cam îndoieşte despre 
aptitudinea limbii romînești! Şi în fine declărâ, că el admite, în numele 
conopinenţilor săi, propunerea deputatului rutean din Galiţiea, pe temeiul 
punerii Rutenilor pe aceeaş treaptă egală cu Romînii, (Oare de ce nu şi 

cu Nemţii?!) şi fiindcă Rutenii, cu vioiciune, doresc şi primesc cultura prin 

întermediul limbii şi literăturii nemţeşti ; şi că prevede că, prin înființarea 
acestei universităţi nemţeşti, va spori în țările răsăritene ale împărăției 

numărul școlerilor la gimnasiile nemţești, precum și plăcerea lor dea 
învăță nemțește! 

La votare se adoptară numai propunerile făcute de comisiunea bud- 
getară și decătră deputatul galițian rutean, precînd toate celealalte fară 
văspinse. Tot în această ședință se votară îmbele proiecte de lege dim- 
preună cu modificările întroduse, sati admise, decătră comisiunea budge- 
tară. Camera magnaţilor a Consiliului Împerial le votâ şi ea, neschimbate, 
în şedinţa sa din 20. Mart 1875, iax' Majestatea Sa împăratul Francisc 
Iosif ]. li dete sancţiunea într'a 31. Mart 1875, şi prin prea înnalta Sa 
resoluţiune din 4. Juliă ordonă ca noatia universitate din Cernăuţ să se 
numească Francisco-losefină și să se deschidă într'a 4. Optomvre 
1875, în ditia patronului Săi onomastie. 

Prin prea înnalta resoluțiune împărătească din 8. August 1875 se 
sistemisă la, această universitate cîte o catedră proprie pentru limba și 
literătura romînească şi pentru cea, rutenească ; prin prea înnalta, resolu- 
țiune împărătească din 29. August 1875 şi prin ordinul ministerial de 
culte și învățămînt din 30. August 1875 Nr. 13240 se decret desfiin: 
ţarea Înstitutului de studii teologice greco-orientale din Cernăuţ, și înlo- 
cuirea lui cu o facultate teologică greco-orientală drepteredincioasă ; iar 
prin prea înnaltele resoluţiuni din 10. Juniă, din 19. şi 30. Juliă, din 
8. August, din 4, 8. și 22. Septemvre 1875 se numiră profesorii necesari 
la cele trei facultăți: teologică, juridică și filosofică, dela universitatea
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Francisco-losefină 1); într'a 21. Septemvre se aleseră funcţionarii oficiilor 
academice și într'a 4. Optomvre 1815 se deschise însăși universitatea cu toată, 
pompa cuviincioasă, săvîrșîndu-se ceremonialul biseticese în biserica vate- 
dvală, drepteredincioasă răsăriteană în presînţa represîntanţilor tuturor di- 
vegătoriilor constituite şi a oaspeţilor veniţi de prin celealalte ţări din 
împărăție și din străinătate. 

Foarte înteresant este uricul împărătesc asupra fandării universităţii, 
subscris de împăratul într'a 30. Septemvre 1875, fiindcă într'însul se re- 
flecteadă mărinimoasele şi bunele înteriţiuni ale împăratului. Jată!l : 

„Noi Francise Iosif Întîiul, din graţiea lui Dumnedeii împărat al 
Austriei, rege apostolic al Ungariei, ete. ete. 

„În grija noastră cea părintească pentru duâatul Nostra Bucovina 
am năzuit totdeauna ea să înmulțim şi să sporim în această ţară însti- 
tutele de învățămînt publie. 

„Întru aceasta am urmat îmboldului inimii Noastre, precum şi tra- 

diţianilor glorioase ale Casei Noastre. Chiar în Planul Regulativ, făcut 
la căștigarea ţării pentru afacerile bisericești ale Bucovinii, se manifestă 
grija guvernului pentru cultura spiretuală și morală a noilor săi supuși; 

la opera începută atunci de marele Nostru înnăintaș, răpăosatul întru fe- 

ricire împărat Iosif II., de eternă memorie, prin înființarea celor mai tre- 
buincioase şcoli înferioare, aii lucrat cu zel mai departe înnăintașii Noştii 

r&păosaţă în Domnul, şi Noi înşi-Ni. Noi însă avurăm parte, cu giaţiosul 
ajutorii al lui Dumnedei, de a îndeplini acuma, după o sută de ani de 
Imerare, această operă prin înfiinţarea şcolii celei mai înnalte. 

„Căci, rostind în anul 1872 credincioasa dietă a acestui ducat al 
Nostru dorinţa pentru înființarea în Cernăuţ a unei universităţi, am otr- 
donat guvernului Nostru de a cumpeni cu atenţiune și cu îngrijire această 
dorinţă. În urma răportului făcut de guvernul Nostru, că esistă pe deplin 

condițiunile pentru înfiinţarea şi pentru prosperarea unei universităţi în 

Cernăuţ, și că o atare şcoală înnaltă ar deveni un isvor de binefaceri 
străordinare nu numai pentru credinciosul Nostru ducat, dar” și pentru 
teritoriile vecine, am ordonat, cu deosăbită bucurie, ministrului Nostru 

pentru culte și învăţămînt ca să presînte Consiliului Imperial acele proiecte 
de legi, cară erati necesare pentru înfiinţarea unei universităţi în Cetnăuţ, 

„Dîndu'şi, după aceasta, Consiliul Imperial, —- grijînd de înteresele 
publice cu îndătinata'1 binevoinţă pentru sacrificii patriotice, — consîm- 

țămîntul săti unui proiect de lege pentru înființarea numitei universităţi, 

şi punînd cu liberalitate la disposiţiune și mijloacele vecerute pentru 
aceasta: am decis în mod definitiv crearea acestei universităţi şi am dat 

întra 31. Mart a. e, sancţiunea Noastră legii respective. | . 

„Aplicînd Noi legea aceasta, fundăm și ereăiu, cu acest uric, univer- 

sitatea din Cernăuţ, permiţînduii totodată preagraţios ca să poarte numele 

1) Ozernowitzer Zeitung, VIIL pro 1875, Nr. 196, 205 și 241.
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Nostru de „Universitate Francisco-losefină î. r. Cernăuţeană“. Am ordonat 
ca, această, universitate, înnăinte de toate, să fie compusă din trei fa. 

cultăţi; una teologică greco-orientală, alta juridică şi mai alta filosofică, 
şi am îngrijit ca aceste trei facultăţi să fie îndestrate cu acele puteri în- 

vățătorești, mijloace didactice, zîdiri şi fonduri, curi sînt de trebuință 
pentru realisarea scopurilor lor nobile. 

„Mai departe, ordonăm ca această noaă şcoală înnaltă să se orga- 
nisede și să se constituiască, întru toate şi în orice nu este ordonat anu: 
mea, pentru ea, după acele legă, ordonanţe și înstituţiuni, cari esistă pentru 

celealalte universităţi din regatele şi ţările Noastre represîntate în Con. 

siliul Împerial, şi'i acordăm, totodată, toate acele drepturi, privilegii şi 
libertăţi, cari sînt acordate preagraţios de Noi şi de înnăintașii Noştri 
acestor universităţi, cari înflorese prin celealalte regate şi ţări ale Noastre. 

„Voim, în deosăbit, ca această universitate să formede, în marginile 

dreptului academie în vigoare, o corporaţiune îndestrată cu deplină nede- . 
pendință și autonomie, care să'și regulede și să'și administrede afacerile 
înterne în libertate. 

„Ne încredem, că această universitate va face întrebuințare salutară 

de aceste drepturi, privilegii și libertăţi ce "i s'a acordat, şi că va îm- 
plini toate acele sperînţi, cari, în spiretul Nostru şi în al credinoioșilor 
Noştri supuși, le împreunăm cu ea astădi în dita înfiinţării ei. 

„Ne încredem, cu deosăbire, că ea va deveni nu numai un loc de caltivare 
pentru ştiinţa superioară, pentru învestigări libere şi pentru oricare artă şi 
desteritate a spiretului omenesc, dar” că ea se va transformă în nobilă îngriji- 
toare pentru frica lui Dumnedeă, pentru buna cuviinţă şi pentru virtute, și 
că va prosperă, va, înflori și va creşte spre fericirea împărăției şi a ţării 

„Considerăm pentru aceste dorinţă ca piadă bună împrejurarea, că 
putem îndeplini crearea universităţii tocmai în momentul, cînd credincioasa 
Noastră ţară Bucovina este pe cale a sărbători împreunarea sa de o sută 
de ani cu staturile Noastre. Precum gencrațiunile viitoare vor vede în 
această, coîncidenţă un sămn că împeriile Noastre şi ale înnăintaşilor 
Noștri n'a rămas fără mană pentru această iubită țară a Noastră, tot 
aşă şi universitatea Noastră să o considere ca o provocare, ca şi ea să 
întreţină şi să cultive spiritul austriac de credincioște, pre care "l-a păstrat 
țara aceasta totdeauna nepătat, și pre care "l-a dovedit cu strălucire în 
dile. bune ca și în dile rele. 

„Mărturie despre aceasta este propriea Noastră iscălitură și pecetea 
Noastră împărătească, 
-.5 mDat în castelul Nostru în Fîntîna Frumoasă (Sehănbrunn), în 30. 
Septemvre 1875 în al 27-le an al împărăției Noastre. 

„Francise losif I.m.p. 
„Dr. Karl von Stremayr m.p. 

„La ordinul preaînnalt: Dr. Karl Lem ayer m.p. cons. minist.î.r.“
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Din fiecare cuvînt al acestui memorabil uric nu transpiră alta decit 
largile și seninele vederi ale gloriosului împărat Francise Iosif. precum 
și afecțiunea Sa, călduroasă și grija Sa neîncetată pentru binele ţării 
șI pentru cultura minţii și a inimii credincioşilor Săi locuitori din ea, 

Ministrul de culte şi de învățămînt de pe atunci, Dr. CO. de Stre- 
mayr, carele în persoană a predat rectorului universităţii Francisco-lo- 
sefine acest uric de creare, încă s'a ferit, în alocuţiunea sa, de a îndegetă 
și atribui universităţii mai alte scopuri decât cele întenționate şi rostite 
de Majestatea Sa împăratul, și apoi pre cele strecurate de partidul nem- 
țese în lege la votarea ei, dau” dînd acestora un înțeles mai mult uma- 
nitar, decît naţionalist. Îată ce dise el: 

„Majestatea Sa preagraţiosul uostru Împărat şi Domn, prin prea- 
înnalta resoluţiune din 7. Decemvre 1874 a, binevoit să împuternicească 
pre ministrul de învăţămînt ca să facă paşii cari tind la înfiinţarea grab- 
nică a unei universităţi în Cernăuţ. 

„Îmbele Camere ale înnaltului Consiliă Împerial at curăspuns re- 
pede preaînnaltelor întenţiuni, şi așă s'a făcut legea împerială din 31. 
Mart, 1875, care dispune ca să se înființede în Cernăuţ o universitate cu 
limba învățămîntală și oficială cea nemțască, şi să se acoarde guvernului 
toate mijloacele necesare la aceasta, 

»Vădîndu'și Bucovina și capitala sa împlinită o dorinţă demult nu- 
trită, mişeate de mulțămită și de bucurie, ai primit ştirea, despre aceste 
conelusuri, iar' represîntanţa oraşului şi aceea a ţării at pus și ele toate 
în mișcare ca cu vigoare să sprijînească guvernul întru îndeplinirea grelei 
lui misiuni, Și așă am isbutit ca în acest moment, în diiia pre care oilu- 
streadă numele iubitului nostru împărat, în diiia care este martora so- 
lemnităţii împreunării centenare a Bucovinii cu Austriea, ca în această di 
să celebrăm și deschiderea celei mai tinere şcoli superioare din împărăție, 
Și așă este această şcoală superioară o închieiare frumoasă a unei lucrări 
şi năzuiră civilisătoare de o sută de ani, un nobil dar nupţial al Austriei 
și al Împăratului ei cătră ţara ce îmbobocește plină de sperînţi, iar 
chiotele de însufieţire patriotică, cari vijtiese astădi prin oraș și prin ţară, 
vor răsună neîncetat prin salele Almei Matre Francisco-Losefine, și vor 
oţăli pre învățăceii ei în focul patriotismului pentru cele mai înnalte 
scopuri ale spiretului omenesc. Învestigări și docentăzi pe largile terenuri 
ale știinţii, iată dătorința, noaiei școli superioare, şi, fiindcă aici ?i se deschid 
spre învestigare multe terenuri noaie, ea va găsi spre docentare noaiie 
puteri în fiii unor naţiuni bogattalentate. 

„Întradevăr, un scop măreț, și adevărat austriac! 

„Precum Neamţul, aşă şi Romanul şi Slavul cu plăcere își stînge 
. A .. x y A ” „x *y setea și se întăreşte la fîntîna știinţii nemţești; aceasta, în măsură mai 

mare, îi va oferi mijlocul de a'și întreţine și de a îngriji de îndividualitatea
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sa; ea va fi însă și un mijloc şi un îndemn dea lucră și năzut îm- 
preună spre fericirea și spre gloriea iubitei noastre patrii Austriea, 

„Majestatea Sa avu graţiea de a iscăli într'a 30. Septemvre a. e. 
uricul de creare al noaiei universităţi, iar' eii sînt în plăcuta posițiune 
de a'l predă rectorului magnific al universităţii, 

„Este nu numai o dorinţă, este convingerea mea că onoarea, demni- 

tatea, şi credincăoşîea, universităţii vor fi păstrate în mânile acestui rector 
şi în ale celor viitori. 

„Într'acest înţeles Vî predati uricul de creare al Majestății Sale, și 
învit pre domnul Dr. Lemayer de al citi“. 

Dacă ministrul de culte şi de învăţămînt, în această calitate a sa, 
s'a ferit în cuvîntările sale de a atinge nişte coarde prea sensibile, 

eselusiv naţionaliste, și a turbură, prin aceasta, acordul comun, nu tot ași 
aii urmat și ceialalţi oratori dela înaugurarea universităţii şi dela festi- 
vităţile împreunate cu ea. Unii oratori, prea mult și prea ostentativ, 

sai ocupat cu glorificarea știinţii nemţe şti, ca cum știința, ca atare, 

ar ave un caracter naţionalist; alţi oratori ati pășit cevă mai departe, în- 
cercîndu-se a atribui profesorilor dela noatia universitate misiunea dea 
cultivă la ea, în învăţăceiă ei, spiritul nem ţeșe, năzuinţile naţionaliste 

nemțești; mai alţii iarăș îi împingeă spre cultul cosmopolitismului ca 

sîngura idee mîntuitoare în Austriea, dar” și acest cult propagat tot în 
graiul nemţesc! 

Foarte neplăcut efect a produs la poporăcianea îndigeană originară, 
și chiar la mulți neromîni, cuvîntarea festivă, rostită de decanul facultăţii 
juridice, Friderie Schuler de Libloy, una, fiindcă ea vădeă, la tot pasul, 
o prosumţiune nemaipomenită și o necunoştinţă totală a autorului ci 
asupra istoriei Romînilor și a însămnătăţii lor în procesul evolutiv al po: 
poarelor conlocuitoare şi cireumvecine, ia alta, fiindcă, conțîneă multe 
săgeți veninoase sbîrnăite asupra Romînilor şi a Rutenilor, ca: „Cu tâm- 
pire petreceă poporăciunea în ascultare şi plătei socotelele altora“. 1) — 
„Mai că nimică n'a contribuit; ţările acestea la progresul ştiinții: mai 
ferice de oameni acolo, unde ei pot măcar primi aceea ce înşi'şi n'a fost în 
stare să producă“. 2) — „Pînăcînd aii fost păstori de vite sobrul Rutean 
și meditativul Romîn, ei îmblai, fără locuri stabile, din păşune în 
pășune, şi căutaii scutul codrilor cînd erat împresuraţi de nevoile 
qilei“. 8) — „Privească, ici coleă unii, orbiță de sumeţiea lor naţională, carea 
însăşi in împletește biciul pentru pedeapsa sa ulterioară (— Rominiea), cu 

mu 
ochi r&i la această întrunire de popoare (== Bucovina), şi răspingă el dela 

  

1) „Stumpfsinnig verharrte die Beviilkeruno în Gehorsam und z ie Kosten 
der Anderen“. — 2) „Past gar nichts haben dies Lânder zum poarte 9 vrsea: 
schaft beigetragen:  gliicklicher die Menschen dort, wo sie wenigstens empfangen konnten, was sie selbst zu erzeugen nicht vermochtent, — 3) „So lange der geniigsame 
Ruthene und der sinnige Rumine Viehziichter gewesen, suchten sie, ohne” bleibende 
Stătte, die wechselnde Trif, und gedringt von der Noth des Tages, den Schutz der Wâlder“.
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sine, cu o călcătură de barbar, ştiinţa nemţască, totu, pînăcînd această 
sumeție este silită să'și plece fuduliea înnăintea creditului şi a banului 
vecinului, şi să iasă, tot una şi una, din îngustele cadre ale dulapurilor 
sale de cărți cătiă marile biblioteci ale activităţii întelectuale nem- 

țeşti, ca să se întărească, gustînd dintr'o literătură universală, spre a 
nu înpăerci în isolarea s. sînguraticirea sărăcăcioaselor sale comori spiretuale, 

pînă atuncă şi ţara aceasta, care cu prietenie și-a întins braţele cătră 
sosîrea științii nemţești, își va păstră totdeauna o prerogativă natu- 

rală în cultură“. 1) 
Această cuvîntare, o amestecătură deslegată de idei necoherente, a 

contribuit mult, dacă nu la ştergerea, apoi de bană samă la turburarea 
şi întunecarea, bunelor împresiuni produse de diversele festivități în ini- 
mele espansive ale participanţilor la ele şi ale cititorilor cuvîntării ! 

H. Timpul docenturii mele universitare, dela 1875 pînă 
astădi, 1898. 

$ 125. Doau€ oficii deodată. 

“Îndatăce sati votat în Consiliul Imperial și s'at sancţionat decătră 
împăratul legile relative la înființarea universităţii Francisco-losefine în 
Cernăuţ, se adresâ şi guvernul local, prin o scrisoare din 7. April 1815 

Nr. 286, cătră Comitetul dietal cu un proiect de lege pentru dotarea 

noatei universităţi. Comitetul dietal se învoi cu acest proiect şi] presîntă, 
dietei spre pertratare şi votare într'a 24. April, iar dieta. se grăbi de 
votă într'a 12, Maiă 1875, pe lîngă o sumă de cincideci de mii de florini 

v. a., încă și trecerea, sub oarecari condițiuni, a bibliotecii Bucovinii în 

posesiunea universităţii. Legea votată de dietă fi sancţionată într'a 

26. August 1875. 

Prin această lege eii eram să înceted de a mai ff funcţionarii al 

țării, și atîrnă acuma dela guvern ca să mă primească sai nu ca fune- 

ţionarăă al statului, și în care calitate. Sar fi cădut ca e, ca custode 

dirigent al bibliotecii Bucovinii, să tree tot; în această, calitate și la bi- 

:) „Mag man auch hie und da în einer Verblendung des nationalen Uebermuthes, 

“velcher sich selbst die Geissel der spăteren Strafe bindet, diese Volkervereinigung mit 

scheelem Auge betrachten und die deutsche Wissenschaft mit dem „Fusstritte des Bar- 

baren von sich weisen, so lange dieser Uebermuth genithigt ist seinen Stolz vor dem 

Credite und Gelde des Nachbars zu beugen, und immer wieder aus den engen Rahmen 

seiner Biicherschrinke herantreten muss an die grossen Bibliotheken der dentschen Ge- 

dankenarbeit, um nicht în de» Isolirung spărlicher Geistesschătze zu verkiimmern, son- 

dern în der 'Theilnahme an einer Weltliteratur mitzuerstarken, — so lange vwird auch 

stets das Land ein natiirliches Vorrecht der Bildung behaupten, welches dem 

Heranzuge der deutschen Wissenschaft die Arme freundlich geuffnet hat. Vedi opul: 

„Die Landesfeier der hundertjăhrigen Vereinigung des Herzogthums Bukowina mit dem 

dsterr. Kaiserstaate, und der Erifinung der k. k. Franz-Josefs-Universităt in Czernovwitz 

am 4, October 1875. Czernovwitz, 1876. pag. 100, 103, 108%.
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blioteca, universităţii. La bărbaţii dela guvernul central eraii bune dispo- 
sițiuni în privinţa aceasta, nu tot aşă însă și la unii bărbaţi din Comi- 

„tetul dietal ! 

Cu cîteva dile mai înnăinte de ce se votâ trecerea bibliotecii Bucovinii 
în posesiunea universităţii Francisco-losefine, sost dela ministeriul de culte 
și de învățămînt un cap de secțiune, Dr. Carol Lemayer, ca delegat mi- 
nisterial pentru punerea la cale a. celor trebuincioase pentru înstalarea 
universităţii. Acesta dori să'mi facă, cunoştinţa. M& presîntată la el într'a 
11. Maiă 1875; mă primi cu deosăbită binevoinţă; se înformâ despre 
bibliotecă şi despre studiile mele, şi, în fine, mă întrebâ, oride n'aş primi 
să fiii denumit profesor la catedra de limba și literătura romînească înloc 
de custode dirigent la bibliotecă ? Se ?nțelege că cu plăcere "mi-am dat 
consîmțămîntul. Atunci mă provocâ ca îndată săi presînt un „curriculum 
vitae“, adecă descrierea desvoltării mele întelectuale şi a activității mele 
literare. "l-am dat'o întra 18. Makă. Mă aşteptam acum la o denumire cît 
se poate de favorabilă pentru mine, mai ales fiindcă colegul mieit de 
studii, deputatul Dr. Constantin 'Pomaşeiue, mă asigură, că făcusetă bună 
împresiune asupra delegatului ministerial. Dar” cînd coleă, ce să vedi? 
M5 trezîiă întrun tărdiă cu o scrisoare dela guvernul local al Bucovinii, 
dinti”a 27, Septemvre 1875 Nr. 1070 Praes,, prin carea ?mi se comunică 
că, în virtutea resoluţiunii preaînnalte împărăteşti dintr'a 17. Septemvre, 
ministrul de culte şi învățămînt, prin emisul săi din 22. Septemvre 1815 
Nr. 14.918, m'a primit în șerviciul statului numai cu salariul unui seriptor 
(1000 4.) la biblioteca universităţii, dar” cu titlul şi cu caracterul unui cu- 
ştode, cn un adaus la salaniii de 199 A. şi cu 250 fl. ca bani de activitate, 
la un loe 1440 A. pe an, deci cu un scădămînt de 200 fi. din remunera- 
riile mele de pînă atunei, fiindcă eti aveam acuma ca custode la biblioteca 
Bucovinii 1640 A. pe an, pelîngă perspectiva la o curîndă îmbunătăţire a 
acestui salarii și pelîngă dreptul la o pensionare mai favorabilă pentru casuă 
eventuale de neputinţă în şervicii ; — mat departe, 'mi se dîces, că numai 
anii petrecuţi în șerviciul ţării (4/,) "mi se vor cumpută la pensiune, nu 
şi cei noaăă ani și șepte luni petrecuţi ca suplent la gimnasii, lucru prin 
care "mi se șterse dreptul de a put6 fi pensionabil îndată, și că trebuiam 
să mai șervese încă cinci ani și jumătate sprea veni în posesiunea acestui 
drept; — şi, în. fine, că, în virtutea preaînnaltei resoluţiuni împărătești 
din 8. August 1875, și pe temeiul activității mele literare de pînă atunci, 
mă însăreineadă și cu suplinirea docenturii la catedra pentru limba şi i- 
terătura romînească dela universitate cu remunerariul îndătinat pentru 
substituiri, 

În urma acestui decret drepteă mă trediiă cu doatiă oficii deodată, 
dar făcuselă un pas îndărăpt atât în salariul mieti anual cât şi în posi- 
țiunea mea şi în drepturile mele ca funcţionarii (căci îmi luase dirigenţa 
bibliotecii şi o dete unui tînăr din Galiţiea, şi pierduseiă încă şi 9 ani și
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1 luni de şerviciti). Se vede că delegatul ministerial conferise mult şi 
luase cine știe ce felii de înformări despre mine dela adversarii activi- 
tății şi direcțiunii mele politice; eram spre nefericirea mea naţionalist şi 
autonomist, iar' nu centralist şi credincios constituțiunii dualiste decem- 
vriane, ca, puternecii dilii germanisători de pe atunci! 

Chiar remunerariul pentru supletura catedrei nu "mi se acordase, prin 

tei semestre consecutive, în suma legală. Am remustrat la guvernul 
central pentru întregirea precum a salariului anual ca funcţionariă la 

bibliotecă cît şi a remunerariului semestral pentru supletură, şi avuiti 

mîngăiarea, ca, fără vreo greutate, să 'mi se încuviinţede aceea ce 'mi se 

cădeă, prin emisele ministeriale din 7. Lanuariii 1876 Nr. 20967 şi din 

21. Junii 1817 Nr. 9319, respective prin emisele guverniale locale din 
4, Faur 1876 Nr. 99 şi din 19. Juliă 1877 Nr. 612. 

Biblioteca Bucovinii a trecut în posesiunea universităţii prin o pre- 

dare formală, făcută dinti'a 17. pînă în a 22. Decemvre 1815, şi prin sub- 

scrierea unui act despre aceasta, iar” eti am fost desrădicat din custodiea 
ei, cu finea anului, prin decretul Comitetului dietal din 18. Decemvre 
1875 Nr. 2619, în carele, între altele, 'mi se scrise, nemţește, următoa- 

rele: „La această ocasiune, Comitetul dietal se află cu plăcere îndătorat 
de a esprimă Domniei Voastre binemeritata recunoștință pentru şerviciile 

eminente făcute ţării în calitatea D-Voastre de custode al bibliotecii, 
pentru sîrguința şi pentru activitatea neobosită cu cari Vă supuneţi la 
împlinirea dătorinţilor I)-Voastre, cu dorința, ca și în noatia D-Voastre 
activitate să V& meargă bine!“ — Se trecură deci cu vederea neînţele- 

gerile de mai înnăinte, căci eram și aşă destul de umilit, făoîndu-mă să 
li sîmţese atotputerniciea la noatiele mele denumiri! 

Salariul de seriptor, echipărat cu cel ce îl avuseseiă ca custode la 
biblioteca Bucovinii, 'l-am luat pînă la finea lui Faur 1880, cînd, prin 
decretul ministerial din 10. Ianuariă 1880 Nr. 20277, 'mi se acordâ sala- 

riul de custode efectiv (1400 fl.) dimpreună cu curăspundătorii bani de 

activitate (300 A). Dar şi cu această înnăintare în salariă încă tot nu 

ajunseseiă să mă bucur, în caz de pensionare, de acele foloase materiale 
la cari aveam dreptul ca custode la biblioteca Bucovinii! 

$ 126. O ospitalitate fără coloare de îndividualitate. 

Cuînd după denumire sosîră, suceesiv, în Cernăuţ de prin diversele 

lor domicilii îndepărtate titularii neîndigeni ai catedrelor dela facultatea 

juridică şi dela cea. filosofică a universităţii Franeisco-losefine, ei fură 
primiţă cu distincţiune, trașă pe la ospeţe şi sărbătoriţi nu atîta decătră, 

cunoscuții și amicii lor, dar! mai ales decătră bărbaţii tineri și bătrîni ai 

acelui curent politic, carele vedeă într'înșii nu atîta pre preutul ştiinţii 

universale şi al culturii superioare, umanitarețşi egalitare, cît mai vîrtos 

pre ostașii germanismului, ai culturii și științii nemțeşti, precum o
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numiali aceștia în presumpţiunea lor. Noii oaspeți se arătat drepteă 
amabili şi prevenitoră, dar și eu oarecare închipuință despre sine; se con. 
siderati, cu multă grăbire, ca niște fiinţi mai superioare decît ceialalți ]o- 
cuitori ai Bucovinii; erai doară profesorii școlii celei mai înnalte 
din ţară! 

Profesorii dela; fostul Înstitut de studii teologice, acuma cu toții pro- 
fesori universitari, unii ordinari, alţii străordinari, la noata facultate teo- 
logică, ca, oameni de casă ce eraii, în espansivul lor sîmţ de colegialitate 
rodnică, găsîră cu cale ca să deie și ei noilor colegi un ospă de bine- 
venire şi de cunoştinţă, şi] aşădară pe Imni întu'a 27. Septemvre 1875 
în ospătăriea „La Pajura Neagră“. 

Eă încă am fost învitat la acest ospăț; eram doară funcţionarii la 
biblioteca universităţii și, ca suplent la una dintre catedrele de docentură, 
chiar coleg cu ei. de şi detot umil şi mititel. Toţi profesorii dela facul- 
tatea teologică îmi eraii foarte buni prieteni încă, de prin studiile noastre 
gimnasiale și universitare: unii din ei îmi fuseseră chiar învățăcei în 
timpul docenturii mele la gimnasiti ! Am țânut deci mult să mă înformed 
dela ei despre întenţiunile ce le urmăriaă cu acest ospăț, şi despre de- 
cursul lui. Am aflat că ospăţul va fi un ospăț cordial de binevenire, de 
cunoștință și de colegialitate, și alta nimică. Am fost deplin înţeles cu 
scopul ospățului, dan” "mi-am permis să fac cătră unii dintre aranjători 
oarecari observări. Lă-am dis: „Toţi oamenii din oraș, carii arată simpatii 
pentru noii oaspeţi, fac aceasta în calitatea lor de Nemţi şi încă Nemţi 
din curentul germanisătoriii şi centralist, şi nu se sfiese de a li manifestă 
tendinţile şi de a'i consideră și pre ei ca aderențţi și ca campioni. D-Voastră 
nu li veţi dă la ospăț, într'un mod oarecare, de cunoscut și de sîmţit că 
sînteți Romîni şi că ca atari voiţi să și r&mîneţi colegi cu ei în profesura 
ştiinţilor 2% 

„Nu'i de trebuinţă aceasta, îmi respunseră,; ei ştii doară ce sînten, 
şi nu ni vor face înjuriea ca să ne țînă capabili de vreo renegare! Noi 
îi vom salută numai ca colegi şi ca, bărbaţi de ştiinţă, nu și ca bărbaţi 
cară ar fi predispuşi să facă politică militantă !« 

— Bine! li diseiă; și et sînt înțeles cu această ţinută, sîngura 
adevărată şi deamnă; dar tot această întențiune nu s'ar puteâ oare 
esprimă la ospăț, din cînd în cînd, și prin cîte vreun toast, rostit romi- 
nește ? Noii colegi ar audi măcar accentele graiului nostru, s'ar deprinde 
cu ele, poate că li-ar şi plăc6 mai apoi; ar ști cum se presîntă la aud 
graiul romînese și nu l-ar desconsideră, după cum fac mulți din străini 
şi chiar dintre conlocuitorii noştri! — 

„E de prisos, îmi replicară ; noii noştri colegi ar puts să considere 
aceasta ca un feliti de demonstrare; poate chiar ca vreo manifestare. a 
neplăcerii noastre că sa împuş universităţii un caracter curat nemțesc, 
şi noi nu voim să dăm ansă la ivirea în sufletul lor a vreunei note
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descordante, care ar put să tulbure colegialitatea noastră! Noi voim săi 
privim, eu astă dată, numai ca adevăraţi bărbaţi de ştiinţă şi sînceri 

colegi viitori !* 
Pînaciii cum eram eii întru ale mele, am combătut și mai departe 

argumintele bunilor miei prieteni, stăruind necontenit în vederile şi con- 

vingerile mele, ca să alegem și limba maternă ca mediii pentru comuni- 

carea, convingerilor și pentru manifestarea îndividualității noastre naţio- 

nale, dar n'am isbutit să dobîndese dela ei nicio concesiune. M'am încercat 

şi la osp&; să capăt cuvîntul, ca măcar et să vorbesc cevă romîneşte şi 

să închin un păhar pentru universalitatea universităţii și pentru înfrățirea 

la focariul ei a înturor graiturilor şi a tuturor popoarelor, dar... și 

acuma 'mi s'a refusat împlinirea dorinţii! Bunii miei prieteni voia, cu 

astă dată, să se folosască esolusiv numai de graiul oficial al noaiiei 

universități ! 

$ 127. Un discurs înaugurativ şi o suprindere. 

Îndată după încetarea festivităților iubilare și de deschidere a uni- 

versităţii Francisco-losefine prinseră profesorii ași începe, succesiv, cur- 

surile anunţate, fiecarele cu cîte o cuvîntare înaugurativă. La aceste 

discursuri veniă și public estern, parte spre a'și îndestulă curiositatea, 

parte spre a'şi dâ samă de capacitatea și de valoarea profesorilor. 

Ei încă anunţaseiă pentru semestrul de iarnă un curs de istoriea 

limbii și literăturii românești cu trei oare și altul de gramatică cu doaiiă 

oare pe săptămînă, dară nu mă prea grăbiam să le încep deodată cu 

ceialalți, fiindcă mulţi îmi dîceaii că ei nu pot să preleg româneşte la o 

univessitate cu limba oficială și învățămîntală cea nemţască, pînăce nu 

voii cere şi pînăce nu 'mi se va dă dela locurile competente: permisiunea ! 

Nu împărtășiam această opiniune, cu atâta mai vîrtos nu, fiindcă însu'și 

ministrul de culte şi de învățămînt dechierase, în plin parlament, la dis- 

cusiunea asupra proiectului de lege pentru înfiinţarea universităţii, că, 

pentru unele doctrine, se pot întrebuință şi alte graiuri la predarea lor, 

şi de aceea spuneam tuturora că et, dacă'mi voii începe cursurile, nu 

volti prelege altfeliă decît numai romînește. Eram decis să'mi curm cur- 

surile, îndatăce "mi s'ar fi făcut observări oficiale ca să nu preleg romiî- 

neşte; dar”, spre onoarea oficiilor universitare, trebuie să mărturisesc că 

nică învăinte de începutul cursurilor, nici după aceea nu 'mi sa făcut 

nicio observare în privinţa aceasta. Ceea ce mă suprindeâ însă și mă 

mimi mai tare, ers, că înşi'și mulţi Romîni, şi încă dintre cei mai în- 

focaţi şi mai binevoitori, mă povăţvăati spre cedare, şi'mi spuneaă, că aş 

lucră nu numai în înteresul mieă proprii, dar şi pentru ocuparea mai 

grabnică a acestei catedre cu un titularii definitiv, dacă aș prelege nem- 

teşte. Mă încercam săi conving că precedentele stabilite sînt foarte şu- 

gubeţe şi cu doaăă tăișuri, deoarece ele creeadă și nimicese drepturi, și
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că, încăpăţinatul, nu voiam să fac alte precedente, decît numai de acelea, + 
A cari erai în conformitate cu vederile şi prineipiile mele, şi spre folosul 

causei în şerviciul căriia mă înrolaseiă din tinereţe, 
După multe hesitări, cumpeniri și chipsuiri, m& deociseiti în fine ca 

să'mi înaugured cursurile înt'a, 18, Optomvre 1815, sara, cu un discurs 
asupra educațiunii cum a fost ea, şi cum credeam ei că s'ar cădă să fie, 
și făcuiii înștiinţarea cuvenită. Ideile desfășurate într'acest discurs, întrun 
mod cam întunecos și nepexfect, ai rămas pentru mine ca o călăuză în 
tot timpul profesoriei mele universitare, de aceea îl şi public aice pentru 
întîiaş dată. Iată” 

„»Educaţiunea vechie şi educafiunea noaită. 

„Domnilor şi fraţilor! 
„Ne-am adunat aicia nu ca să înaugurăm acest focarii de știință și 

de cultură ce ni s'a creat cu atîta generositate, caci acest act sărbătorese 
a trecut dejă în domeniul istoriei; ci ne-am adunat, dacă'mi este permis 
a mă răspică astfeliă, ca să înaugurăm catedra pentru limba și literătura 
romînă. Spre această catedră, cu deosăbire, se îndreaptă ochii multora; 
dela dînsa, mai cu samă, aşteaptă Romînul mult și spereadă mult. Fie, ca 
ochii lui să nu întîmpine aici decît ordine şi curăţie spiretuală care să” 
placă şi s'o iubească! Fie, ca spiretul lui să nu găsească aici decât nu- 
tremînt etern și vivificătoriă! Fie, ca inima Romînului să nu afle aici 
decât împulsuri nobile, cari s'o ațiţe și s'o decidă spre activitate | 

„Am credut, Domnilor, că nu pot înaugură această catedră într'un 
mod mai amăsurat cu împrejurările în cari trăim, decît supunînd cuge- 
tării şi cercetării Domniilor Voastre serioase nişte reflecsiuni generale 
asupra stării de cultură şi de educațiune la Romîni în genere, idei pre 
cară le-am împrumutat, în mare parte, dela masele filosof german Ien 
Gottlieb Fichte, din opul săi: Reden an die deutsche Nation, gehalten 
im Winter 1807—1808, Berlin 1808. == Cuvântări cătră națiunea nem- 
țască, ținute în semestrul de iarnă 1807-—1808, Scopul miei este de a Vi arătă, că actuala viiaţă spiretuală și culturală a Romînilor nu este decit 
un efect firesc ce cu necesitate a urmat din o mulțime de cause, şi că noi, 
dacă voim, cu seriositate, ca să schimbăm această, viiaţă neliniștitoare în 
alta mai convenabilă, n'avem alta de făcut, decît să punem în locul cau- 
selor cari al necesitat această viăață, alte cause, cari iarăş cu necesitate 
să producă, ca efect, altă viăață spiretuală şi culturală, în care să ne sîmţîm mai bine și mai împăcați. 

»Unelej din multele și variile cause, cari aii produs cu necesitate actuala stare a viieţii noastre spiretuale și culturale, sînt: lipsa de școli ajungătoare pe de o parte, iar! pe de alta, educaţiunea cea greșită şi ne- temeinică ce s'a dat tinerimii ; apoi neactivitatea noastră pe toate tări murile supuse prelucrării spiretului omenese; mai departe, desbinarea
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noastră în fiînturi, în clase, și ura ațiţată şi întreţinută între ele; mai 
încolo, egoismul nostru nesăţios care nu cunoaşte, nici nu tinde la alta, 
decît la îndestularea, cu orice preţ; a poftelor și a pornirilor noastre sîm- 
țuale; apoi despreţul sati nebăgarea în samă a tot ce este al nostru 
propriă și naţional, şi prețuirea şi considerarea preste măsură a tot-ce 
este împortat și străin; şi, în fine, o mulţime de alte cause, cari sînt 
de prisos a le mai numără aici, căci ele nu ni-ar șervi sprealta cevă decît 
doară numai a ni esplică și mai lămurit trista noastră vilață spiretuală 
şi culturală, iar” nicidecit a o şi îndreptă. Și întenţiunea noastră ar ff 
de a îndegetă aici nişte mijloace, prin cari să putem schimbs, în bine, ac- 
tuala noastră viiață spiretuală şi culturală, 

„Înnăinte de toate să căutăm a şterge din mintea şi din inima 

noastră, dar” numai pe tărîmul viieţii noastre spiretuale şi culturale, toate 
deosăbirile ce nişte împrejurări fatale şi nişte evenimente nefaste le-ai 
produs între membrii aceleiaș naţiuni, şi să ne deprindem a ne privi, pe 
acest tărîm, pur şi sîmplu, numai ca Romîni, căci sîngură această însăm- 
nare, sîngur acest calificativ are şi basă reală și înţeles mai nalt, precînd 

orice altă, însămnare, topică ori soţială, sati că n'a fost nicicînd adevărată 

și de împortanță, sat dacă a și fost, apoi ea trebuie aci fiîntă, nimicită, 
delăturată, astfeliă. ca niciun membru din colectivitatea romînă să nu 

poată privi viiaţa spiretuală şi culturală a altui membru ca viaţa străină 
pentru dînsul, ci viiaţa unuia să fie vilaţa tuturor, şi vilaţa spiretuală 
şi culturală a tuturora să fie viiața fiecăruia. 

„După aceasta, să ne ferim de a fi copleșiți de sîmţămîntul de du- 

rere ce ni'l causeadă niște împrejurări grele şi de cumpănă, şi să nu de- 
sperăm de vreo îndreptare. Sînt mulți Romîni carii, copleșiți de acest 
sîmțămînt de durere şi desperînd de vreo îndreptare, se supun cu resig- 

nare, și, ca să'și îndulcească încîtva esistinţa, caută a găsi plăcere în 
această durere și se desfăteadă în nemîngăiarea sa, lăsînd ca să r&sune 

în deșert orice apel li s'ar adresă pentru o viiaţă spiretuală şi culturală 
proprie. Dar” noi, mai bărbaţi la inimă, pătrunşi pînă ?n rădăcinile vileţii 
noastre şi mişcați de nişte vederi mai nalte în viitorii, chiar şi 'n această 

durere justificată, să cugetăm cu seriositate, să privim și să judecăm lu- 

crurile și împrejurările cu chiaritate, să chipsuim, fără pasiune, mijloa- 
cele cele mai nimerite, și să ne decidem a le pune în faptă, căci altmintrea 

am dă dovadă numai de trîndăviea şi de lașitatea noastră, şi că merităm 
aleanul în care ne svîrcolim. Să nu ne mîngălăm în durerea și în aleanul 

nostru cu ideea că am pute scăpă vreodată, prin vreun ajutoriă din afară 
de noi, sati prin niște eveneminte şi schimbări ce ni le-ar put6 aduce 

timpul, căci această, idee, pentru că se radimă pe niște întîmplări oarbe 

şi amevoie posibile, ar fi numai dovadă de ușurință în cugetare şi ne-ar 
degradă chiar în ochii noştri, pentrucă am recunoaște că, prin noi înși-ni, 
nam fi în stare să producem nimică mîntuitoriă! Și-apoi Domniea
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Voastră cunoaşteţi eternul adevăr, că niciun um, niciunul din evenemintele 
posibile, nici chiar Dumnedeii însu'și, această putere tainică, care prin 
absolută și nemărginită iubire mişcă şi susține toate, n'ar fi în stare să 
ni ajute, dacă, noi înși-ni nu ni vom iubi, tot absolut şi nemărginit, viiaţa 
noastră spiretuală şi culturală, viitorul nostru, și dacă noi înşi-ni, prin 
propriea noastră putere și activitate spiretuală şi virtute cetăţenească, 
nu ni vom ajută, și mâîntui, căci fiecare doarme după cum își aşterne. 

„Mai departe se cere dela noi nu numai ca să privim, să vedem și 
să înţelegem, cu chiaritate, viiaţa noastră spiretuală şi culturală în care 
ne aflăm, ci mai vîrtos ca să ne sîrguim a fi aplecați și apți a vedă lu- 
crurile de feliul acesta prin ochii noștri proprii, iar” nicidecît prin ochilari 
străini şi esterni, carii sai că sînt făcuţi cu scopul de a ne amăgi și în- 
şelă printr'înșii, sai că nu se potrivesc deloc pentru ochi de Romîn. 
Dupăce vom privi şi înțelege viiaţa noastră spiretuală, și culturală cu 
ochi proprii, să avem şi curagiul de a vede tot ce este, şi dea ni măr- 
turist cu sînceritate tot ce vedem, și să învingem în noi generala aple- 
care de a ne amăgi şi înșelă noi înşi-ni despre afacerile noastre proprie, 
făcîndu-ni despre ele o icoană mai îmbucurătoare decum curăspunde ea 
cu realitatea. Această aplecare. din noi nui alta decît o fagire laşă de 
cugetele noastre proprie, şi o copilărie cînd credem, ca struţul care, în 
timp de pericol suprem, îşi vîră capul în arină, că, dacă nu ni vedem 
aleanul, saă cel puţin dacă nu ni'l mărturisim cînd îl vedem, acest alean 
a şi încetat prin aceasta de a mai esistă, în realitate, pentrucă am făcut 
ca să nu esiste în cugetul nostru, Dincontră, este entedare bărbătească, 
este virtute, de a privi răul drept; în faţă, de a'l necesită să steie locului, 
spre a] pătrunde cu liniște, cu sînge rece și fără preocupare, şi a'l des- 
face în părţile din cari este compus, Numai atuncia cînd vom cunoaște 
răul cu deamăruntul şi cu chiaritate, vom deveni stăpîni preste dînsul și 
vom pute purcede en pași securi la combaterea lui, căcă, ochind întreg 
răul din fiecare parte a lui, vom ști totdeauna unde ne aflăm, şi vom fi 
securi de viaţa noastră spiretuală şi culturală prin chiaritatea ce pi-am 
căștigat'o; dineontră, fără busolă conducătoare și fără certitudine se- 
cură, vom îmblă numai pipăind ca orbii, sati ca nişte visători fantastici. 

„Şi pentru ce oare să ne sfiim de această chiaritate? Răul, prin ne- 
cunoştinţa luă, nu devine mai mic, nică prin cunoştinţa lui nu se face mai 
mare, ci numai devine vindicabil cînd îl cunoaştem bine. 

„Răul este acum deplin consumat şi a trecut în domeniul istoriei, și 
n'am av6 niciun scop, ba ne-am purtă numai ca nişte farisei şi am arătă 
o bucurie ascunsă, răutăcioasă și satanică, dacă am cercetă, a cui este 
vina, Aceea ce ni poate folosi noată, este, ca, cunoscînd cu chiaritate 
causele ce ai necesitat. răul actual din vilața “noastră spiretuală şi cul- 
turală, să năzuim cu stărnință a pune în locul acelor cause altele, cari 
larăș cu necesitate să, producă contrariul răului actual.
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„Dupăce ne vom fi pătruns, pînă ?n adîncu! sufletului nostru, de 
aceste trei idei: ca pe tărîmul viieţii noastre spiretuale și culturale să 
nu ne cugetăm, nici să nu ne sîmțim altfelăii decît numai ca Romîni; ca 

să nu ne dăm zdrobiţi de durere și, desperîud de îndreptare, să ne com- 
plăcem într'însa; şi ca să voim şi să avem curajul dea vede tot adevărul, 
întreg, și de a'l privi cu bărbăţie drept în faţă; dupăce, dic, ne vom fi 

pătruns de aceste idei, să ne punem, cu seriositate şi cu stăruinţă, pe 

lucru, şi să căntăm a ni creâ o noată viiață spiretuală și culturală prin 
o noaiiă educaţiune, prin aceâ, educaţiune, pre care Germînii de pretutin- 

dene o practică acu mai bine de jumătate de secol și prin vare ai ajuns 
a se bucură ac de mănoasele ei frupte. Ştiii că foarte mulţi din Domniea 

Voastră o şi cunoaşteţi bine, dar” cu toate acestea nu cred că voii face 
un lucru zădarnic, dacă mă voiă încercă a o caracterisă înnăintea Domniilor 

Voastre, şi a o opune vechii noastre educaţiuni. 

„Carol Stugaii, în cartea sa: „Das Buch vom Lebensgliiek, Wien, 
1865*, a caracterisat sistemul cel vechii de învățămînt și de educare, 

dîcînd : „Drept este că avem școli, în carile ne îndestrăm cu o mulţime de 
cunoştinţă folositoare așă, încît ne putem urcă, în caz favorabil, chiar 

pîn' la cele mai nalte trepte din stat; noi învăţăm toate cîte se cer spre 
a ocupă şi postul unui ministru; da" ce nu învăţăm, este puterea, tăriea 
morală de a depune portofoliul cu linişte atuncia cînd ni?l cere binele pu- 
blic. Tinerimea noastră învaţă arta dea se înavuţi; însă cine învaţă arta 
de a se pute lipsi de avuţie, de a se mulţămi cu puţin și totuş a se bu- 
cură de esistinţa sa? Noi ne învăţăm și ne îndeletnicim în toate artele 
cîte se cer spre a ni face norocul; însă ce nu învăţăm este arta dea su- 
feri, cu cumpăt şi cu vrednicie, nenorocirea ce ne loveşte. Tinerimea noastră 

bărbătească, învaţă în saloanele de luptă arta de a'și răsbună sîngeros, cu 
tăișul sabiei, vătămările de onoare; unde însă învaţă ea aceâ artă mult 
mai greâ de a, iertă, cu mărinimie, acele vătămări? Ea își esercită și'și 

întăreşte corpul în piaţa de gimnastică, făcîndu'l mlădios și ghibaciii spre 
a învinge uşor toate piedicile cîte numai se pot cugetă; însă. unde sînt; 

acele pieţe de gimnastică, în carile "și-ar pute ea esercită și întări su- 
fetul, spre a se face iscusită dea străbate, învingătoare, prin furtunile 

sorții? Oamenilor culţi li se face o dătorință de onoare ca să moară, cu- 

răgioşi, în oarecari împrejurări; de ce oare nu se face fiecărui om o dă- 
torință de onoare ca să trăiască, cu bărbăţie sub toate împrejurările ? Cu 

un cuvînt: pre noi drepteă ne învață cam de Doamne-ajută, însă ne crese 

foarte răi în privinţa inimii; noi știm foarte multe, dau” putem prea, 

puţin, mai cu samă din ce este drept. Aceasta produce, neapărat, o tur- 

burare în cumpăna dreaptă a economiei noastre spiretuale... Cumcă și 

învățămîntul religios-moral nu "şi-a ajuns scopul, dovedeşte însălbătăcirea 

crescîndă a tinerimii noastre scolare. Acest învățămînt, ca și celealalte, 

se restrînge mai numai la memorie, de aceea nici nu străbate în sînge şi
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îu carne. Copiii noștri pot. învăţă catehismul foarte bine dearostul, pe 
din afară, însă nu'l învaţă şi pe din lăuntru; ei ai catehismul în cap, 
dar' nu şi în inimă unde s'ar cuveni ca să'l aibă. Puneţi pre un om să 
înveţe dearostul tot catehismul artei de înnotare, și-apoi priviţi!l, oride 
această cunoștință îl va mîntui de încercare cînd va căd6 în apă? Ase- 
menea nu ni ajută nimică nică catehismul tuturor învățăturilor religioase, 
morale, soţiale și naţionale, învăţat pe dearostul, încontra nemoralităţilor, 
și la urmărirea unor scopuri mai nâlte, de ordine soţială şi naţională. 
Numai curajul moral, numai. puterea morală ni poate dă acest ajutoriii ! 
Dacă aceste amîndoait nu ni sînt înnăscute și educate, atunci trebuie 
să căutăm a ni le căşștigă prin creștere proprie.“ Şi aceasta trebuie să por- 
nească începînd dela voință. 

„Vechiul sistem de educare, pe lîngă cunoștinţile ce le împărtăşi, 
drepteă a căutat să plîntede în învăţăcei ideea de legalitate, de religio- 
sitate, de moralitate și de câte alte moravuri bune, și X-a îndemnat ca în 
viiaţa lor, în activitatea lor să se ţînă de ele; dar”, afară de puţine aba- 
teri, mulțimea cea mare a învăţăceilor, ieşiţi din această educaţiune, în 
vilața practică at urmat după împulsul egoismului lor, care s'a desvoltat 
într'înşiă fireşte și neatîrnat de educaţiune, drept dovadă nerecusabilă că 
acest mod de educare n'a făcut alta decît a împlut numai memoriea înv&- 
țăceilor cu cîteva idei şi frase, iar” fantasiea rece şi pasivă cu nişte ima- 
gini discoloare și palide, dar! n'a reuşit a dă tabloului săi de ordine mo- 
rală consistență și vioște, astfeliii ca învăţăceii să fie pătrunşi de plăcere, 
de iubire fierbinte şi de dor neresistibil pentru această ordine morală, şi 
de un afect înfocat care să'i decidă la realisarea acestei ordini morale în 
viiață, şi dinnaintea cărui afect egoismul să se topească ca ceara în faţa 
focului. Prin urmare, educaţiunea cea, vechie n'a fost în stare să străbată 
pîn' la rădăcinile cari aţâţă, și produc viiaţa şi o întreţîn necontenit în 
mişcare necurmată, În aceeaş direpeiune; adecă ea n'a fost în stare să 
străbată şi să determine, cu necesitate, voinţa, omului spre a se manifestă 
în viiața practică numai într'o sîngură direpciune, în direpcăunea ordinii 
morale, căci voinţa omului vechiă, viaţa și mişcarea lui, sa desvoltat, 
pretutindine, dupăcum a putut, aducând frupte bune la foarte puţîni în- 
suflețiți de spiretul timpului, iar la cei mai mulţi frupte rele; şi după 
frupte se cunoaște pomul, după resultate arta educaţiunii | Resultatele 
fiind rele, educaţiunea de pîn' acum nu poate să fi fost bună, Chiar ea 
însă'și a recunoscut neputinţa sa, prin aceea, că a cerut şi cere, ca con- 
diţiune pentru reuşită, dela învățăveii săi talente firești şi geniuri; dar 
talentele și geniurile, deșteptate în activitatea lor, își croiese calea și fără 
de educaţiune! 

„Deci noaia, educaţiune trebuie să străbată şi să pătrundă voința 
omului și să o determine ca, cu necesitate, să nu poată voi alta decit 
numai binele, pur şi sîmplu; ea să nu desvoalte, ca educaţiunea de pîn'



307 

acum, numai cîte cevă la om, ci ea să formede însu'și pre om, Şi dultura 
ce o dă ea, să nu fie, ca pîn' acum, numai o posesiune-a învățăce- 
lului, ci ea să formede o particică personală dintr'însul, 

„Dacă la aceasta ni-ar obieptă cineva : „Că cum am pute noi pretinde 
dela o educaţiune mai malt decît aceea, ca ea să arete numai calea cea 
dreaptă şi să îndemne apoi pe învățăcei de a se țîn6, cu credincloște, de 
dînsa; ori de voiește el mai departe să şi asculte de aceste îndemnări, 
aceasta, este treaba lui, și dacă nu o face, este vina lui, căci el are voie 
liberă pre care nicio educaţiune nu %-o poate luâe. 

„La această obiepţiune răspundem, spre a caracterisă, şi mai precis 
noatia educaţiune: „Că tocmai într'această recunoaștere şi comptare pe o 
voie liberă a învățăcelului zace principala greșală a vechii educaţiuni, 
precum și lămurita mărturisire a neputinţii şi a nemernieiei ef, Căci, 
mărturisînd ea, că, după toată înrîurirea ce o eserciteadă, voința învăţă- 
celului rămîne totuş liberă, adecă nedecisă și şovăind între bine și răi, 
mărturisește prin aceasta, că ea nici nu este în stare și nici nu scopo- 
seşte ca să formede voinţa și, pentrucă voinţa este rădăcina principală a 
activităţii omului, nică pre om însu'și, şi că un lucru ca acesta ea îl ţine 
detot cu neputinţă, ba poate chiar nemoral. Dincontră, noaăa educaţiune 
trebuie să consteie tocmai înti”aceea ca ea, pe tărîmul ce'l ia spre prelu- 
crare, să nimicească, cu desăvîrştre, libertatea voinţii, şi să producă în 
voinţa, omului o necesitate rigoroasă a deecisiunilor şi neposibilitatea con- 
trariului, astfeliii, ca pe o atare voinţă să ne putem rădîmâ: şi comptă cu 
securitate deplină. - 

„Oricare cultură năzuiește spre aceea ca să producă cevă esistent, 
solid, determinat și constant, care să nu se tot facă, ci care să fie act 
făcut, și care să nu poată fi altmintrea decît aşă după cum este făcut. 
De n'ar năzui educaţiunea la producerea unni ce esistent de felul acesta, 
atunci ea n'ar fi educaţiune, ci numai o jucărie fără de scop; și cînd n'ar 
fi produs educaţiunea un ce esistent de feliul acesta, ea n'ar fi încă de- 
săvîrşită, Cine trebuie să tot fie îmboldit şi se dă îmboldit ca să voiască 
binele, viiața sa spiretuală și culturală, acela n'are voinţă determinată, 
şi totdeauna gata spre acţiune, ci el voieşte ca să 'şi-o facă abiă în caz de 
întrebuințare ; însă cine are voinţă solidă, determinată şi constantă, acela 
voiește pentru totdeauna aceea ce voiește, și nici într'un caz posibil nu 
poate voi alta cevă, decît numai aceea ce voiește el totdeauna. Pentru un 
om ca acesta libertatea, yoinţii este nimicită cu desăvîrşîre și trecută în 
necesitate | Educaţiunea cea vechie, nealterînd şi nescoposînd a alteră li- 
bertatea voinţei, a arătat lămurit că n'a avut nici adevărata idee despre 
aceea, cum să formede și să cultive pre om, nici puterea de a enunţă şi 

realisă această idee, ci eaa voit să îndrepte omenimea numai prin predice 
îndemnătoare, și se supără şi ocăriă cînd aceste predici, saă îndemnări, 
maveal niciun efect. Şi cum ar fi putut ave ele vreun efect? Voința,



308 

omului își avea aci, mai năinte de îndemnăsi și nestîrnat de ele, o direp- 
căune solidă. De consună aceasta cu îndemnările ce "i se făceat, atunci 
îndemnările erati de prisos, căci omul și fără de ele ar fi făcut tot aceea 
spre ce eră îndemnat; dincontră, cînd voinţa eră în: opusăciune cu în- 
demnările, atunci acestea, cel mult, îl puteai ameți pe cîteva mominte și 

ai stoarce vorba cunoscută: „Că bine mai vorbește“, dar” cînd veniă, oca- 

siunea de a se manifestă în viiaţă, atunci acel om uită și de sine și de 
îndemnările ce îi s'aii făcut, și urmă aplecărilor şi pornirilor sale firești, 

Noi însă, dacă voim ca să avem mai multă putere asupra omului, trebuie 

sătfacem mai mult decît sîmple îndemnări şi sfătuiri, noi trebuie să'l 

formăm aşă, ea el să nu fie în stare, să nu poată voi altmintrea decum 
voim noi ca să voiască şi el. 

„Această voinţă solidă, determinată și niciodată şovăindă trebuie s?o 

producă în om noaia educaţiune după nişte regule secure, şi eficace fără 

abatere; ea trebuie să producă, cu necesitate, necesitatea ce o scoposeşte. 
„Mai pre sus și mai puternee decît împulsul ce ni'] dă temerea pentru 

pierderea, unor bunuri sîmţuale, sait sperînţa pentru dobîndirea lor, de şi 

vecin aproape cu acesta, este împulsul ce'l căpătăm dela aprobarea sai 
desaprobarea noastră morală, și apoi dela sîmțămîntul înfocat de plăcere 
saii de desplăcere, de iubire sati de ură ce se naşte, cu necesitate, în noi 

în urma acelei aprobări saii desaprobări morale. 

„Omul nu aproabă decît aceea ce'i place, şi nu desaproabă decât aceea 
ce'i desplace ; el nu iubeşte decît aceea ce %-a plăcut şi a aprobat, şi nu 
urește decît aceea oc “i-a desplăcut şi a desaprobat; şi în fine, omul nu 

voiește, nici nu poate voi alta decît “aceea ce a aprobat, cei place şi ce 
Xubește ; şi nici nu se fereşte de alta mai mult, decât de aceea ce a desa- 
probat, ce nn'i place și ce nu iubeşte. 

„Așadară, aprobarea şi desaprobarea, plăcerea şi desplăcerea, iubirea 
şi ura sînt unicul și cel mai nesmintit motor al voinţii omului, al ațițării 
activităţii lui. Numai atuncia cînd aprobarea morală, cînd plăcerea şi iu- 
birea, omului pentru cevâ, pentru o idee, pentru o stare oarecare de lucruri, 
pentra o ordine morală mai naltă, pentru o vileață, proprie spivetuală şi 
culturală, cînd aceste sîmţăminte vor fi deşteptate, înflăcărate şi consoli- 
date într'însul; numai atunci putem ff securi că şi voinţa lui, cu necesi- 
tate, va fi necontenit îndreptată spre ele, şi va căuta, fără ?ncetare, de 
a'și îndestulă plăcerea, de a ajunge la obieptul iubirii sale. 

„Dax” o aprobare, o plăcere și iubire, care cu necesitate să ne îm- 
pingă a realisă aceea ce aprobăm, ce ni place şi ce iubim, presupune câ 
să avem o icoană chiară, limpede, luminoasă şi vioaie despre obieptul 
aprobării, plăcerii şi Iubirii noastre, icoană care, mai năinte de realisarea 
ei, să ni steie necontenit înnăintea spiretului și să atragă asupra sa aceă 
aprobare, plăcere şi iubire. Această, icoană numai atuncia va fi în stare 
să deştepte în noi aprobarea, plăcerea și iubirea şi să le atragă asupra sa,
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cînd noi înși-ni, prin activitate proprie, ni vom formă astfelit de icoane; 
cari însă să nu depindă de realitate, nici 'să nu fie nişte copii ale ei, ci 

dineontră nişte prototipuri pentru o realitate de realisat încă, 

„Natura: spiretuală a omului este capabilă de a'şi creâ astfeliti de 
prototipuri. Deci, purcedînd dela această calitate a naturii spiretuale 
omenești, noaiia educaţiune trebuie să caute ca, învățăcelul însu'şi, prin ac- 

tivitate şi putere proprie, să'şi creede acele prototipuri, iar! nicidacît ca 
să fie numai capabil de a concepe, în mod pasiv, icoana ce ?i se dă prin 
educaţiune, de a o înţelege îndestul și de a o repeţi, reproducîndu-o așă 
după cum "i s'a dat, căci aceasta o făceă și vechiea educaţiune, ci e de 

neapărată trebuinţă ca învăţăcelul, prin activitate proprie, să'și creede 
prototipurile, idealurile sale, căci numai astfeliă de prototipuri, numai 

astfelii de idealuri pot deșteptă şi atrage asupra sa aprobarea, plăcerea 
şi iubirea învățăcelului așă, ca el să fie pătruns și întusiasmat de dînsele 
şi împins, cu necesitate, la realisarea lor. Aceste prototipuri plac nu 

numai ca prototipuri, ci, mai vîrtos, penirucă sînt o manifestare spiretuală, 
a învăţăcelului, un copil al săă, ofaptăa sa, o particică a spiretului săt. 

„Pentrucă numai resultatele propriei activităţi spiretuale plac cu 

deosăbire și ati înrîurinţă decisivă asupra voinţii omului, de aceea primul 
lueru al noatei educaţiuni trebuie să fie, ea ea să aţiţe în fiecare învă- 

țăcel, fără respect la talentele lui fireşti, activitatea proprie, căci numai 
dintwaceasta isvoreşte o iubire curată cătră învățătură. Dupăce am aţîţat 

activitatea proprie a învăţăcelului şi am luat'o drept temelie şi directiv 
la învăţătură, se cere mai departe ca pre această activitate să o țînem ne- 

contenit, vie, ceea ce este cu putință nnmai prin propășire regulată. Re- 
gularitatea în propăşire se cunoaște prin aceea că producem ce scoposîm. 

Dacă nu producem ce scoposîm, este dovadă că esistă o greșală, care în- 
dată trebuie să căutăm a o îndrepta. 

„Învăţăcelul, condus întwacest mod, află prin esperiinţă proprie legile 

generale, după cari se direge orice activitate în natură, și se convinge, 

adeseori după mai multe încercări zădarnice, că orice a întreprins încontra 
acestor legi n'a putut scoate la capăt, Întmacest mod, înteleginţa, lui se 
desvoaltă şi se înzestreadă cu o mulțime de cunoștință, cari îi permit o 

evidinţă în necsul firesc al lucrurilor din lume. Dar” aceste cunoștință 
sînt numai o consecinţă a activităţii proprie spiretuale, şi de aceea cu 

învîurire decisivă asupra voinţii. 

„Educaţiunea cea vechie încă scoposiă îndăstrarea înţeleginţii cu o 

mulţime de cunoştinţi ; dar” aceste cunoștinţi se mărginiaii mai muit asupra 

laerurilor aşă după cum sînt ele. și se pretindea ca să fie credute fără de 

nicio cercetare asupra causelor şi a necsului lor. Astfelii se împovoră 

numai memoriea cu un balast de cunoştinţă confuse şi neînțelese. Această 

împovorare a memoriei, ca orice altă îngreniare sîmţuală, cu necesitate 

a trebuit să producă în învățăcel o desplăcere, un desgust, o antipatie, ba,
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uneoră, chiar ură cătră astfeliă de învățătură, și, prin urmare, cătră orice 
activitate spiretuală. Şi-apoi să ne mirăm oare, dacă cunoştinţile, ce vechiea 
educaţiune le împărtășiă într'acest mod, nu aveati nicio înrturire efectivă 
asupra decisiunilor voinţii omului! Ba încă cevă mai mult: vechiea edu- 
cațiune, spăriiată de desgustul învăţăceilor pentru învățătură şi ca săi în- 
duplice spre aceasta, a căntat ca săi stimulede prin promisiuni şi mîn- 
gălări ca acestea: că cunoștinţile ce “şi le vor căştigă li vor fi de folos 
în viitoriă, că vor ajunge la măriri şi onoruri, că'și vor asecură o esistință 
comodă și plăcută aici și în ceea lume; şi unde şi aceste promisiuni nu 
produceaii efectul dorit, veniă într'ajutorii vărguţa și premiul. Înta'acest 
mod vechiea educaţiune, chiar din capul locului, puneă cunoştinţile ce le 
împărtăşiă, învăţăceilor săi în șerviciul bunei Jor stări sensuale, aţiţă și 
desvoltă astfeliii în învăţăcei germenul corupcăunii şi al pierdării morale, 
egoismul destrămătoriiă, căcă ei numai în așteptarea unor foloase sîmțuale 
suferiaii ca să ]i se tiesească, în memorie toate acele cunoștinţi destrămate. 
Și dacă ici coles cîte un învățăcel mai talentat ieşiă bun din această şcoală, 
causa, eră, că într'însul se deșteptase activitatea proprie spiretuală, şi, prin 
aceasta, plăcerea şi iubirea curată pentru adevăr şi bine, pentru o viață 
proprie spiretuală,. 

„Dincontră, învățăcelul cu activitate spiretuală aţițată şi desvol- 
tată, împins cn necesitate de iubire curată cătră învăţătură, învaţă 
mult, uşor şi cu plăcere, şi, pentrucă toate le cuprinde în necsul lor 
natural, le înţelege cu chiaritate şi nu le uită. Ba ce este mai mult: 
prin această plăcere şi iubire, eul lui se înnalţă, și pășeşte într'o noaiiă 
ordine de lucruri, în care mai uăinte numai puţini aleşi puteai străbate. 
Pre învățăcelul cel noii nu'l îmboldeşte nici nu'l împinge plăcerea şi Îu- 
birea care îmblă după gustări sîmțuale, căci acestea, ca motor al voinţii, 
nici nu esistă pentru dînsul, ci el năzuiește după activitate proprie spi- 
retuală numai pentracă este activitate, și după cunoştinţa legilor ei, nu- 
mai pentrucă sînt legi ale acestei activități. De şi această activitate spi- 
retuală, în genere, nu este încă aceea la care tinde moralitatea, căci ea 
cere o direpeiune spre bine a activităţii, totuş plăcerea, şi Iubirea cătră 
această activitate este calitatea și forma generală a voinţii morale; prin 
urmare, acest mod de cultură spiretuală este o pregătire deadreptul cătră 
cultura morală, căci ea desrădăcineadă detot nemoralitatea, prin aceea, că 
nu pune gustarea sensuală ca îndemn și motor pentru voinţa omului. 
Pîn' acum, acest îndemn și motor a fost cel dintiiii care se ațiţă și se 
cultivă în învățăcel, și cînd, mai tărdiă, se căută ca să se desvoalte și 
motorul moral, adecă aprobarea, plăcerea, şi iubirea, învățăcelului pentru 
adevăr şi bine, pentru nişte idei mai nalte, pentru o viiaţă proprie spi- 
retuală şi culturală: atunci inima, învățăcelului ers acn cuprinsă și stă- 
pînită de motorul sensual, adecă de plăcerea și iubirea pentru gustările 
sensuale, Dincontră, la educaţiunea cea noaiiă lucrul cel dintîiii trebuie
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să fie formarea şi desvoltarea, în învățăcel a, voinţii curate, ca, dacă mai 
tărdiu sar deșteptă, sai sar aţiţă, de din afară, într'însul egoismul sîmţual, 
atunci acesta să nu mai afle loc în inima luă. 

„Prin cîte am spus pîn' acum, educaţiunea învăţăcelului nu este încă 
finită. Omul nu este numai pur și sîmplu membru al soţietății omeneşti 
aici pe pămînt și pentru ecurta vilață cei este dată, ci el mai este,sub o 
altă ordine soţială mai naltă, încă şi o verigă din lanţul etern al viieţii 
spiretua:e în genere, al acelei vieţi universale, care constă într'o mișcare 
perpetuă de împreunare și despreunare, și care se manifesteadă sub feliă 
de felii de forme în nemărginită gradaţiune de perfecţionare din sine şi 
prin sine. Deci, noaita educațiune va trebui să caute ca învăţăcelul săi, 
tot prin activitate proprie, să'şi deschidă o evidenţă în această ordine trans- 
cendentală a lumii, în carea nimică nu se face şi care niciodată nu s'a 

făcut, ci care esistă numai în eternă prifacere, şi apoi, tot prin activitate 
proprie, să caute a pricepe, a înţelege şi a se convinge că altmintrea nică 
nu poate fi. Învăţăcelul, bine condus, va află, în fine, că într'adevăr nimică 

nu esistă decît numai viiață, şi anumea viiața spiretuală care vieţueşte 
în cugetare, şi că toate celealalte nu esistă într'adevăr, pentrucă, necon- 
tenit sînt în prefacere, ci numai ni par că ar esistă, pentrucă cu sîmţurile 

pricepem numai resultatul momentan al prefacerilor perpetue. 
„Mai departe, învăţăcelul va înţelege că această viiață spiretuală 

adevărat esistentă în felit de felii de foarme particulare, pre cari nu oarba 
întîmplare, ci o lege eternă, legea întemeiată pe ])eietate, le susține, că 

această viiață iarăș nu este decît numai una, viiața dumnedeiască însăși, 
care viiață dumnedeiască esistă și se manifesteadă numai în cugetarea 
vie. Atuncă, atît viiaţa sa, cît şi a altora, se va deprinde a o recunoaşte 
şi a o consideră de sîntă, ca o verigă eternă în lanţul viieţii dumnedeiești; 
atuncă se va convinge că numai în contact nemijlocit cu această viiaţă, 
dumnedeiască, cu isvorul viieţii sale, va află viiață, lumină şi fericire, 

ia” îndepărtîndu-se dela aceasta, dela isvorul tuturor viieţilor, nu va 

găsi decât întunerec, ticăloşie şi moarte. Cu alte cuvinte: noaiia educaţiune 

să cultive pre învățăcelul săti spre religiune. Da! această religiune de 

coesistință a viieţii noastre în viiaţa dumnedeiască universală și eternă, 

să se cultive cu îngrijire şi de act înnăinte, precînd învăţăturile timpu- 

rilor trecute, cară separati viiaţa noastră spiretuală de viiața dumnedeiască, 

și cari n'ati ştiut dă, viieţii noastre spiretuale o esistinţă absolută, decât 

numai dîcînă că este o cădătură din viiaţa dumnedeiască, o apostată a ei, 

și cari întrebuințat pre Dumnedeii numai ca mijloc de a strecură egois- 

mul, şi după moartea corpului mortal, în alte lumi, cu scopul de a! în- 

tări st mai tare în lumea aceasta prin teama pentru pierderea, saii prin 

sperînţa pentru dobîndirea fericirii viitoare. Aceste învățături ale tre- 

cutului, mai mult șervitoare ale egoismului, trebuiesc înmormântate dim- 

preună cu timpurile cele vechi, căci în timpul acest noi eternitatea nu
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începe abiâ, de dincolo de mormînt, ci ea ni răsare drept în mijlocul 
presentului. 

„Nemijlocit în viiaţa de toate dilele şi într'o soţietate bine organi- 
sată, unde scoatem la capăt toate cîte le întreprindem cu iscusință şi în 
conformitate cu legile eterne ale viieţii spiretuale eterne, n'am ave tre- 
buință de motorul religiunii spre a aţiţă și formă viiaţa, ci spre acest 
scop ar fi de ajuns numai moralitatea adevărată, Religiunea, ca atare, 
este numai cunoștință ; ea face pre om ca să'și cunoască, cu limpedală, 
pusăciunea sa ea verigă în lanţul etern al viieţii spiretuale; îi dă răspuns 
lămurit la întrebările cele mai nalte ce 'și le poate face; îi desleagă, spre 
mulțămire, şi contradicerile cele mai de pe urmă; în scurt, ea'i procură 
liniştea sufletului și”i dă chiaritate deplină în minte, și astfeliit îl libe- 
readă și”l mîntuiește de toate cătuşile străine. Un tăvîm spre a înrîuri 
ca motor puternec asupra voinţii omului, îl are religiunea numai în doaiiă 
cazuri, adecă: saii unde omul nu'şi restrînge activitatea sa în marginile 
ordinii soţiale esistente, ci voiește să treacă preste aceasta și să o refor- 
mede, să creede și să susţină cevă noii, precum se întîmplă aceasta la re- 
formători în genere; — sati acolo unde soţietatea omenească este detot 
coruptă și nemorală, Numai aicia, când cineva cunoaşte bine necorigibi- 
litatea, secolului săă şi totuș lueră necontenit la îndreptarea lui ; aicăa cînd 
omul sufere și rabdă cu bărbăţie sudoarea ostenelelor sale fără perspective 
că va ajunge oarecînd timpul secerişului; aicia cînd omul face bine și 
celor nemulțămitori, și binecuvîntă pre cei ce'l blastămă și'1 ocărese, bine 
ştiind că iarăş "i se vor arătă nemulţămitori și'l vor blăstămă şi ocărt; 
aicăa unde omul, cu toate că de mii de ori n'a isbutit şi nu isbuteşte, 
totuș rămîne constant în credinţa si în iubirea sa: aicia, sub astfeliii de 
împrejurări, nu este numai sîmpla moralitate care ne stimuleadă, căci 
moralitatea voiește un scop nemijlocit, ci aici este religiunea care ne în- 
deamnă, ne împinge şi ne decide, supunerea sub o lege mai naltă, noa 
necunoscută, amuţirea umilă înnăintea lui Dumnedei, iubirea întimă cătră 
viiaţa lui care a început a fi şi în noi, şi care viiaţă sîngură, pentrucă 
este viiață dumnedeiască, trebuie să fie scăpată și mîntuită acolo unde 
ochiul omului nu zărește alta ceva de mîntuit. 

„O manifestare specială a acestei viieți dumnedeieşti şi un eflues ne- 
mijlocit al ei, este și viiaţa naţională, viiața, acelei colectivități de oameni, 
pre cari însă/și viiața spiretuală eternă W-a legat strâns împreună şi “i-a 
pus sub o specială şi deosebită lege de desvoltare progresivă prin aceea 
că li-a dat facultatea vitală, eternă, de a'şi creâ înși'și un deosăbit și 
proprii mijloc pentru manifestarea viieţii sale spiretuale, adecă limba lor 
naţională. Numai pînă cînd și întru cît dureadă, se cultivă, şi se tot des- 
voaltă limba naţională a unui popor, numai pînă atuncia și întru atîta 
dureadă, se cultivă şi se desvoaltă viiaţa particulară spiretuală a acelui 
popor. Împiadică”y întrebuinţarea limbii naţionale în manifestările viieţii.
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sale soţiale și culturale, și, prin aceasta, X-ai împiedicat desvoltarea însuși 
vileții sale particulare ; șterge şi stînge'i limba, și, prin aceasta, %-aă 
şters si "i-ai stîns însă/'și viiața lui proprie particulară şi 7l-ai nimicit cu 
desăvîrşire, dar' totodată ai făcut și un atentat încontra acelei viteţi spi- 
retuale eterne, care, cu scopuri încă nepătrunse de noi, a făcut să isbue- 
nească, să isvorească din sine aceâ specială şi particulară manifestare a 
sa, A se pune, a stă şi a luptă pentru esistinţa și cultivarea limbii sale, 
este nu numai a se pune, a stă şi a se luptă pentru esistinţa sa, ci şi 
pentru esistinţa şi durata manifestării, în mod special şi particular, a 
viieţii spiretuale eterne Deci, lupta pentru limbă este o luptă sîntă, o 
luptă glorioasă, pentrucă ea este întreprinsă şi susținută pentru conser- 
varea, viieţii spiretuale eterne în mod special şi particular. Dacă părinţii, 
moșii şi strămoșii noștri, prin secole și sub împrejurări cari de cari mai 

amerințătoare, ati susținut această luptă cu bărbăţie și ati ieșit victorioși, 
ati făcut'o numai pentrucă ai sîmţit în sine puterea vitală și împulsivă a 
acelei viăcţă spiretnale eterne, şi, pătrunși de plăcere şi de iubire cătră 

dînsa, ai voit ca să o lase neatinsă și urmașilor săi spre moștenire, spre 
continnare şi propagare mai departe. 

„Așadară, noaiia educaţiune neapărat trebuie să fie şi naţională, 

pentrucă ea voiește ca să formede și să cultive întreg omul așâ, după 

cum a ieșit el din eterna viiață spiretuală. Dacă învăţăcelul, condus cu 
iscusinţă, își va fi format, prin activitate proprie, o idee chiară şi vioată 
despre viiaţa sa naţională ca sîngura eternă pentru dînsul, pentrucă, este 

un eflucs, o manifestare, în mod special şi particular, a eternei vieţi 
spiretuale : atunci sufletul lui va fi cuprins și împlut de o plăcere şi de 
o iubire atît de puternecă cătră această viiaţă, încît nicicînd nu va pute 
trăi altă viiaţă, decît numai viiaţa naţională, pentrucă numai într'aceasta 
zace, şi numai întru aceasta va află el durabilitatea şi eternitatea spire- 

tului saii particular, şi pentrucă părăsirea viieţii sale naţionale îi va fi, 
neapărat, egală cu încetarea viieţii sale particulare spiretuale, egală cu 
moartea spiretului săi particular, care va fi absorbit și nimicit de alt 
spiret particular mai vital şi mai puternec. Şi cine oare să fie acel spiret 
particular, care, de bună voie şi fără de luptă crâncenă, să se deie nimicit 

şi absorbit de alt spiret ? Nu cred ca să esiste, saii să fi esistat vreodată 
unul ca acesta ! 

„Deci, voind a viieţui, în mod propriă, o viiaţă eternă, trebuie să, 
voim a viiețui, o viiaţă naţională, căci iată ce ni descopere spiretul uni- 

versal etern: „E& v'am format pre voi din tot ce am avut mai perfect 

şi mai vital, v'am dat un spiret proprii şi v'am ales pre voi drept reşe- 
dință particulară mie, ca să urmaţi căile mele; ca să fiți deștepți, după- 

cum şi eă pururea viă sînt; ca necontenit activi să fiţi, dupăcum şi et 

necontenit în mişcare sînt; ca să fiţi productivi, dupăcum şi eă în etern 

produc ; ca să vă universalisați, dupăcum și eăi universal sînt; la dincontră,
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Xeşi-voiă din voi și corpurile voastre d&-le-volii spre mîncare şi înmulțire 
altora, carii vor urmă căile mele !* 

„La acest verdict sever, : dar” nealterabil, se rădică voacea strămo- 
şilor noştri, care ni strigă şi ne conjură: „O! voi urmaşii noştri, pentru 
carii ne-am luptat secole întregi cu să vi conservăm viiaţa ce a răsărit 
în noi din viiaţa spiretului universal etern, voi pentru carii am vărsat 
şiroale de sînge pentru păstrarea unei vetre de vieţuire particulară, re: 
presîntaţi-ne cu demnitate, și dați în mîna urmașilor voştri memoriea 
noastră tot ași de nepătată și de onorată, dupăcum și noi am primito 
dela năintașii noștri! Păstraţi pentru urmaşii voştri viiața, eternă, ce și 
noi v'am păstrat'o voaiiî! Nu permiteţi ca în vlăstările voastre nobile să 
se stîngă spiretul nostru și al vostru, şi să între altul străin, căci atuncia 
vom dispăr€ en toţii ca un fum, ca un vis! Ascultaţi de geniul nostra 
național care vă îndeamnă și vi strigă: Uniţi-vă în cugete, uniţi-vă "n sîmțări, 
căci numai în astfelii de unire zace puterea !« 

„Domnilor! Încă o ultimă observare şi voit închieiâ, Să nu ne spăriiăm, 
nici să nu ne temem de viiaţa altor spirete naţionale, oricît de puternece 
şi preponderante ar fi ele, căci, dacă noi, din bună voie, nu ni vom părăsi 
spiretul nostru naţional, ele nu'l vor pute nimici, Dar” un lucru îl ţia de 
principal și de decisiv: Noi să căutăm și să năzuim a absorbi, eu aviditate, 
tot ce este mai bun şi mai vital din viiaţa tuturor spiretelor naţionale 
câte esistă pe lume, și să asimilăm apoi aceasta cu spivetul nostru naţional, 
căci numai într'acest mod îl vom întărt, îl vom universalisă şi'i vom dâ o 
vitalitate nedestruotibilă, 

„Cultura, unei naţiuni se arată în organisarea Şi în deprinderile ei 
soțiale, ia” spiretul naţiunii se manifesteadă prin limbă, şi resultatele 
activităţii sale le depune în receptaculul literăturii. Cu spiretul naţiunii 
romîne, cu limba și literătura ei, vom avea ne ocupă în viitoarele noastre 
prelegeri, pentru cară vi solicited, de pe acum, binevoinţa, şi îndulginta 
Domniilor Voastre, şi închieiii, pentru astădi, cu romîneştile cuvinte: La 
lucru cu toții, și Doamne-ajută !« 

Discursul miei samănă să nu fi făcut asupra numă&roşilor miei au- 
dîtoră de înaugurare o împresiune defavorabilă, căci fa ascultat cu vie 
atenţiune și cu înteres vădit în feţele tuturora. La urmă isbuent publicul 
în aplause călduroase și îndelungate; acestea poate mai mult spre încu- 
răjarea mea. Fuiă încunjurat şi felicitat. Mare îmi fă suprinderea cînd 
nedespărţibilul mieii amie şi coleg gimnasial, Mihai Călinescu, îmi făcu, 
dimpreună cu alţii, învitarea ca să merg cu ei, căci dînşii ati aranjat în 
ospătăriea „La mielul de aur“ o întrunire festivă anumea din încidentul 
înaugurării catedrei romîneşti dela noata universitate. Lă-am făcut pe 
voie. Întrunirea a fost foarte număroasă. Am petrecut împreună mai multe 
oare tot în refleesiuni asupra decursului festivităților iubilare şi înaugu- 
rative, şi asupra presentului și viitoriului Romînilor din Bucovina, Multe
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dorință frumoase, espaunsive şi calde, stati esprimat cu acest prilej, împlo- 
rîndu-se graţiea și ajutoriul bunului Dumnedet pentru realisarea lor. Cu 
toții recunoşteaii că avem mare trebuinţă de neobosită activitate pe te- 

renul culturii şi al literăturii romîneşti, și'şi dai mîna ca cu puteri unite 
să lucre fără 'mcetare,. 

Ce voios eram ei atunci în sufletul miei! Ce ilusiuni drăgălaşe şi 
măreţe se formaă în mintea mea! Credeam că direcţiunea formulată, în 
discursul miei, încurînd se va strecură și va prinde rădăcini adînci și 

vitale în inimile și în minţile tinerilor şi înflăcăraţilor miei auditori, şi 

că apoi, împreună, vom dă altă faţă soțietăţii noastre romînești, şi că, 
vom urcâ-o la o treaptă culturală și de civilisaţiune ca rar la care alt 
popor din cîte se distinseseră în decursul desvoltării omenimii, O! ce 

espansiune sufletească şi ... ce decepţiune amară mai pe armă !... Dar 

poate că sînt nedrept, poate că aștept prea de timpuriă coacerea şi 
culesul poamelor |! 

$ 128. Greutăţi la docentură, profesor definitiv şi doctor. 

Eram acum pe o catedră universitară. Îmi dam bine samă, de știința, 
ce trebuie să o aibă un profesor universitar în specialitatea sa. O aveam 

et oare în măsura necesară? Da și ba! Cunoșteam cîte se scriseseră pînă 
atunci asupra limbii şi literăturii romîneștă. Gramatică esistati destule, 
multe din ele bune de întrebuințat în unele partii, dar' toate erai croite 

după gramaticele altor graiuri și nu'mi păreat că pătrund destul de adîne 
în fivea limbii româneşti, nică că reflecteadă bine şi precis toate legile 
cară direg sonetismul '(fonologiea), flectismul (flecsiologiea), derivatismul 

(etimologiea) şi ţăsătura (sintacsa) cuvinteior. Manuale de istoriea limbii 

şi literăturii românești nu esistată pe atunci; se aflati numai cîteva notițe 
preţioase ca cele făcute de Radul Tempea, Ion Eliade și Timoteii Cipariti 
în gramaticile, respective Analeotele literare, publicate de ei, un manuseript 

de Aron Pumnul!) şi un diseurs de Iustin Popfiii.) Mai pe urmă dreptcă 

public fostul miei învățăcel gimnasial, V. Gr. Pop, un „Conspect asupra 

literăturii romîne şi a literatorilor ei, București 1875—1816“, dar” acesta, 

oricît de preţios erâ, nu'mi puteă folosi mult, fiindcă își aveă originea în 

prelegerile Ini Pumnul și ale mele dela gimnasiii. Eram dară necesitat, 

să mă apuc din noii de un studii serios, amărunţit şi aprofundat, mai 

ales asupra istoriei limbii și literăturii romînești, fiindcă credeam că nu- 

mal prin istorie, prin espunerea causelor cari ali condiționat neîncetat 

mersul și direcțiunea culturii neamului romînesc, voii pute stîrni în au- 

ditorii miei înteres vit pentru soartea presentă şi viitoare a, acestui popor 

părăsit. Dară unde să'mi caut isvoare? De unde si'mi scot materialul? 

Nu dispuneam nici de biblioteci, nici de bani, şi nică de timp ajungătoriă | 

0 Sbiera, Dr. 1. G. Voci asupra..... lui A. Pumnul, pag. 270—329. — 2) Prosa 

şi Poesii, Oradea-mare 1870, pag. 103—267.
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Eram ocupat la biblioteca universităţii cinci oare pe di; aveam acum și 
dătorinţă familiare de împlinit ; -starea sănătăţii încă nw'mi eră din cele 
mai înfloritoare. Sîmţiam deci foarte cumplit greutatea sarcinilor mele ; 
mă opintiam la purtarea lor cu virtute, dară obosiam curînd şi sîmțiam 
că mă părăsesc puterile, și că nu voiă fi în stare să petrec, timp mai în- 
delungat, sub această povoară. Căutati dară să mă leapăd de una din 
funcțiunile mele dela universitate. 

Împrejurările nu'mi părea nefavorabile, fiindcă, erâ un bărbat, venit 
de pe aiuria, „amanuensis“ la, bibliotecă pe atunci, carele rîvniă la oficiul 
miei de scriptor, respective de custode, și carele trăiă în referinți cor- 
diale cu profesorii dela facultatea, filosofică, dela carii depindeă, în prima, 
linie, îndrumarea denumirii mele ca profesor universitar, fiindcă ei aveati 
să'mi judece aptitudinea, să constate sporiul ce îl fac cu docentura mea, 
şi să mă propună saii nu ministeriului spre denumire. Întrevenirăm dară 
îmbii, fiecare pentru ajungerea scopului săii, la unul din noi însă după 
principiul: să se înnăintede, numai să se 'ndepărtede! 

După doi ani de docentură din parte'mi avu colegiul profesoral dela 
facultatea, filosofică, amabilitatea de a mă propune spre denumire ca pro- 
fesor ordinar, iar! senatul academie bunătatea de a sprijini, într'a 30. 
Noemvre 1877 Nr. 121, această propunere cătră înnaltul ministeriă î, r. 
de culte și de învăţămînt. Ministeriul însă răspunse, întrun tărdiii, că, 
cu astădată, nu este în posiţiune de a propune împăratului denumirea 
mea ca profesor ordinar. 

Trecură farăș ani la mijloc. În timpul acesta, începu o persoană înnaltă, deputat romîn în camera deputaţilor a Consiliului Împerial a stărui, însă fără, succes, pe lîngă ministeriii ca să fie denumit ca profesor 
universitar, în locul miei, an consîngean al săi, Vasile Grigoroviţă, pe atunci translator la Foaiea legilor împeriale din Vieana. Audiii despre aceasta dela alt deputat, dela, colegul mici Dr. C. Tomașciuc, dar nu m& prea băteam acuma după docentură, cunoscînd și sîmţând greutăţile şi neajunsurile împreunate cu ea. 

Prin decretul ministerial din 10, Ianuarii 1880 Nr. 20.277 futi de- numit ca custode definitiv în locul colegului miei, Dr. K. Reifenkugel, 
înnăintat ca bibliotecariă. Acuma. nu credeâ mai nime că votii deveni cîndva, profesor universitar definitiv. De această ocasiune se folosi bunul mieă amic, Vasile Burla, carele făcuse serioase şi temeinice studii filologice, și publicase chiar unele din ele în „Convorbiri Literare“, şi înnăintâ mini: steriului o cerere de denumire ca profesor universitar în Cernăuţ, măcarcă el petreceâ ca profesor la un liceii din Iași, dar' nu renunțase încă la cetăţeniea austriacă. Cererea lui vent la colegiul profesoral spre darea părerii. Acesta mă înformâ despre această cerere şi'mi cert desluşîri asupra petentului, "L-am descris foarte bine și "l-am recomîndat cu toată căldura. Atunci mă întrebară, unii colegi, cu uimire, că de ce vorbese așă
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de hine despre rivalul miei, şi oride nu cumva, renunţ acuma la candi- 
dătură ? Ti-am răspuns, că nu mai sînt în stare să port, cu onoare, 
doaiiă sarcini, că dorese să scap de una numatdecit, Și că îmi este egal, 
în care funcțiune voii rămîne. 

Înţelegînd colegii miei că nu renunţ cu desăvîrșîre la. profesură, mă 
sfătuiră ca să primesc a fi dennmit mai întâiti ca profesor estraordinar, 
căci, ca atare, ar fi gata ministeriul să mă denumească, după cît ştiă ei, 
și că apoi ei, după doatiă, trei semestre, mă vor revomîndă din noti ca 
ordinar. Nu m'am învoit cu aceasta și l-am dechierat, că altă docentură 
naș primi, decît numai una ordinară. În urma acestei convorbiri, colegiul 
profesoral mă propuse din noti ca profesor, dar” fără a specifică gradul, 
ia senatul academic mă recomîndâ, ministertului spre denumire într'a 
29. Maiă 1880 Nr. 307. 

Nevenind dela ministeriă nicio decisiune pînă în Juliii, dupăcum se 
aşteptă, și hotărît fiind ei ca să curm odată cu dupla mea posițiune, am 
trimes, deadreptul, ministerului o dechierare nemțască, pre care o reprodue 
aice în trăducere romînească, 

„Înnalte Ministere î, r. de culte şi învăţămînt! 

„Cu respect subsămnatul am oblicit că lăudabilul Colegiti profesoral 
dela facultatea filosofică a universităţii Francisco-losefine din Cernănţ; din 
no 'și-a manifestat binevoinţa sa cătră mine şi m'a propus iarăș înnal- 
tului Ministeniiă î, r. spre denumire ea profosor la catedra de limba şi 
literătura romînească, însă acuma nu ca mai înnăinte în calitatea de 
profesor ordinar, ei de estraordinar. 

„Senatul academie a recomîndat cu toată căldura conelusul lăudabi- 
Jului Colegii profesoral, însă cu provocare la răportul săi de acum doi 
ani, răport în care am fost propus ca profesor ordinar, 

„La acel răport de mai înnăinte al prealăudatului Senat academic a 
binevoit înnaltul Ministeriti î. r. să comunice, că atuncia n'a fost în posi= 
țiune ca să mă recomînde la prea înnaltul loc ca profesor ordinar pentru 
numita catedră, 

„Mie drepteă nn ?mi% cunoscut cum va găsi cu cale înnaltul Ministeriti 
î. r. ca să purceadă acum, dar! asupra unui lucru 'mi-aș permite să atrag, 
cu tot respectul, atenţiunea înnaltului Ministeriă î. r. 

„Calitatea de profesor estraordinar 'mi sa oferit, în mod privat, 

dintr” parte autoritativă chiar la înfiinţarea numitei universităţi, dar fu 
declinată de mine cu mulțămită, din nişte temeiuri împărtășite tot pe 
cale privată. Supletura însă, pelîngă căpătuirea mea ca funcționari la 
bibliotecă, am primit'o numai din causă, fiindcă eram deplin convins că, 

pe timpul acela şi sub împrejurările de pe atunci, ar fi trebuit să, rămînă 
neocupată această catedră, din lipsa de docenţi apți, spre dauna universi- 
tăţii noastre tinere, dară cu mare viitoriă ; mai departe de aceea, fiindcă
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e, din frageda mea tinereaţă am cultivat, cu deosăbită predilecţiune, 
istoriea limbii şi a literăturii romînești; şi, în fine, fiindcă, primind su- 
pletura, 'mi se îmbunătăţiă, nu neînsămnat, starea mea materială, Acuma 
însă, dupăce am suplenit această, catedră prin cinci ani de dile şi, precum 

îmă permit a'mi măguli, spre mulțămirea oricui, a mai fi la ea, fie oripe- 
cît de scurt timp, încă în calitate de profesor estraordinar, ar fi o pre- 
tensiune pre care, spre adînca mea părere de răi, n'aş mai fi în posiţiune 
să o împlinesc. Căci, saii că sînt pentru această diseiplină o putere învă- 

țătorească deplin de aptă, în care caz nu 'mi-aş pute esplică că de ce să 
nu fiti la ea, chiar îndată, ca profesor ordinar, sai că nu sînt persoană 

potrivită pentru această disciplină, şi înti'acest caz, denumirea mea, în 
orive calitate s'ar face, ar fi numai spre dauna tînărului nostra înstitut. 
Deci, îmi permit a mă rugă cu toată supunerea: Înnaltul Ministeriă î. r. 
binevoiască, preagraţios, a propune la preaînnaltul loc denumirea mea ca 
profesor ordinar la catedra pentru limba şi literătura romînească la uni- 
versitatea Francisco-losefină din Cernăuţ. 

„Dacă și acuma n'ar fi înnaltul Ministerii î. r. în posiţiune ca să 
mă recomînde la preaînnaltul loc ca profesor ordinar, atunci, cu toată 
predilecţiunea mea deosăbită și cu toată marea mea, pierdere materială, aş 
fi nevoit, chiar de pe acum, să renunţ precum la o supletură mai departe, 
aşă şi la ocuparea numitei catedre în calitate de profesor estraordinar, și 
să mă îndestuled numai cu modesta, posiţiune a unui custode la biblioteca 
universităţii, cu atîta mai vîrtos, fiindcă, de present, cel puţin pentru 
această catedră, nu ar mai fi lipeă de candidaţi, și fiindcă e nutresc 
sperînța plăcută că înnaltul Ministeriă î. r., ca recunoștință pentru su- 
pletura mea de cinci ani, îmi va lăsă, cu binevoință, şi pe viitorii, cel 
puțîn veniam legendi pentru numita vatedră,. 

„Permiţîndu'mi a presîntă, cu toată supunerea, înnaltului Ministeriti 
î. v. spre apreţuire binevoitoare respectuoasa mea, rugă de mai sus dim- 
preună cu decisiunea mea, mă iscălese cu înnaltă şi deos&bită stimă, 

„Cernăuţ într'a 23. Juli, 1880. 

„L. Sbiera, 
„custode î. r. şi suplent la catedra de limba şi literătura romînească“. 

Nesosîndu'mă pînă în Optomvre dela ministeriăi niciun răspuns, am 
anunţat într'a 11. Optomvre studinţilor şi decanatului că, din cause ne- 
dependente de voinţa, mea, nu voit prelege în semestrul început. Decanatul 
"mi-a, răspuns prin scrisoarea sa din 16. Optomvre 1880 Nu. 33, că colegiul 
profesoral nu află îndestulătoare motivele învocate de mine pentru sistarea 
prelegerilor, şi mă provoacă ca să cer dela ministeriă un concediii, dacă 
nu voiesc să preleg în semestrul de iarnă. Într'a 19. Optomvre am cerut 
concediul recomîndat.. La comitativa binevoitoare a cererii: mele, ce o 
făcură în 21, Optomvre colegiul profesoral şi senatul academie, răspunse
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ministeriul cu serisoarea din 12. Noemvre 1880 Nr. 17454, că el, sub îm- 
prejurările esistente, drepteă nu poate observă nimică încontra nețînerii 
prelegerilor, da nici nu poate lăsă suplentului remunerarea propusă şi 
pentru timpul neţînerii prelegerilor. 

Denumirea, așteptată cn închiciarea semestrului de farnă n'a sosît, 
din care causă nici în semestrul de vară, în Mart 1881, nu 'miam început 
prelegerile ce le anunţaseiă la dorința decanatului. Abiă pe la 2i. April 
m'am trezît cu o scrisoare dela ministeriă. Eră decretul dintr'a 16, April 
1881 Nr. 5407, prin care 'mi se vesti că Majestatea Sa împăratul, prin 
preaînnalta Sa resoluţiune din 13. April 1881, ma denumit ca profesor 
ordinar de limba și literătura romînească la universitatea din Cernăuţ cu 
salariul legal de 1800 A. și 400. bani de activitate, dar! cu valabilitate 
Juridică din 1. Optomvre 1881. În urma acestui decret am anunţat stu- 
dinţilor că prelegerile întrerupte le voii continuă îndată după Paşti și, 
ca să'mi căștig timpul necesar pentru studii, m'am concediat îndată dela, 
șerviciul bibliotecii pe rămăşiţa, de jumătate de an. Cu recunoștință trebuie 
să mărturisesc că la ocuparea cu mine a acestei catedre nu puţin aii con- 
tribuit amicii și colegii miei Dr. C. Tomaşeiue şi Dr. V. Mitrofanoviciii, 
pe atunci represîntanţi ai Bucovinii în camera deputaţilor a Consiliului 
Împerial din Vieana, prin desele lor întreveniri pe la ministeriă. 

Prin denumirea aceasta 'mi-am vădut împlinită o vile dorinţă; ajun- 
seseiii în noatia mea carieră pe o treaptă, la care nică nu visaselii Ja, în- 
ceputul ei. Acuma eram redat cu desăvirșire studiilor; dispuneam de 
timpul necesar, numai mă sîmţiam cam obosît şi debil; am căutat deci să 
lucru după putinţă. De şi foarte mulțămit sufletește, mă sîmţiam, măte- 
rialicește, cam strîmptorit întru câtva la început, fiindcă Ja venituri aveam 

acum cu 450 fl. mai puţin, iar' pretendenţii la consumarea lor se tot în- 
mulțiaă ; dar” şi în priviuţa înmulţirii veniturilor perspectivele nu erati rele 
pentru viitorii, căci aveam gradaţiuni de cîte 200 fl. tot la cinci ani de 
șerviciă împlinit, şi auspicii pentru îmbunătăţirea salariului. În Optomvre 
1896 am mai căpătat un adaus peisonal timporariti de 300 A., iar acum, 

din 1. Optomvre 1898, în urma noatei legi pentru îmbunătățirea salariilor 

tuturor funcţionarilor, trag ca salarii, dimpreună cu trei gradaţiuni, 

4400 fl. şi 480 fi. ca bani de activitate. 

La denumirea în anul 1875 a profesorilor pentru (universitatea, 
Francisco-losefină ţdin Cernăuţ eraă unii din ci fără titlul de „doctor, 

căștigat prin esamine rigoroase în decursul studiilor lor universitare, 

Colegiile profesorale dela toate trei facultățile găsîră cu cale ca, pentru 

decoarea universităţii, să conferească, succesiv, celor mai meritoși pro- 

fesori netitraţă, „spre onoare“, titlul de doctor. Începutul îl făcă facul- 

tatea juridică în anul 1876 cu prof. Friderie Schuler „(Şuler) de Libloy 

că îi urmâ apoi în anul 1817 facultatea filosofică, mai întîi, numai cu
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profesorii Ferdinand Zieglauer de Blumenthal și Iosif Strobl, iar” în 
anul 1819 veni şi facultatea teologică cu prof. Vasile Mitrofanoviciii. 

La facultatea teologică unde toţi profesorii nu erati la început 
doctori, colegiul profesoral, numai din modestie, ma mai conferit celor 

meritoşi membri. din mijlocul săi acest titlu de onoare, dar” facultatea, 
filosofică află de bine să mai îmbucure pre unii membri netitraţă cu acest 
titlu onorific, şi aşă propuse, în 26. Faur 1886 Nr. 110, spre distingere 
cu acest titlu încă pre profesorii Emil Katuzniacki (Calujniaţehi) și Anton 
Wassmuth. Cu ocasiunea discusiunii asupra acestei propuneri în colegiul 
profesoral, unul din membri găsi că ar fi numai drept şi echitabil ca să 
mă recomînde și pre mine. Această propunere fu primită cu unanimitate, 

şi așă căpătaiă şi et, următoarea diplomă: 

„NOS RECTOR ET SENATUS ALMAE FRANCISCO-IOSE- 
PHINAE UNIVERSITATIS  CZERNOVICIENSIS LECTURIS SA- 
LUTEM, 

„Cum Caesarea ac Regia Maiestas pro summa clementia sua die 

14 Martii 1886 statuerit et per decretum incliti caesareo-regii consilii, cui 
rerum ecelesiasticarum et publicorum studiorum cura est tradita, die 15 mensis 
Martii 1886 factum et 4884 notatum rectori universitatis Czernoviciensis 
benevolentissime significari jusserit se concedere, ut in ordire philosophorum 

huius almae universitatis philosophiae doctoris honores atque dignitas con- 
ferantur in illustrissimum et doctissimum virum 

„IOANNEM SBIERA, LINGUAE ET LITTERARUM VALACHO- 
DACORUM PROFESSOREM PUBLICUM ORDINARIUM, 

„Nos angustissimae voluntati animo paratissimo morem gerentes, 

virum illustrissimum et doctissimum, quem supra diximus, de litteris et 

humanitate optime meritum pro muneris nostri aucetoritate officioque ho- 
noris causa philosophiae doctorem creamus et creatum renuntiamus tri- 

buentes ei omnia iura et privilegia, quae hune honoris gradum conse- 
quuntur. In cuius rei fidem hoc diploma universitatis sigillo consignatum 
et manu nostra subseriptum ei tradendum curavimus, 

»Datum Czernovieii die XXVI mensis Martii MDCCOCLXXXVI. 

Dr. C. Hiller Dr. A. Wassmutlh 
h. t. rector, m. p. h. t. decanus, m.p. 

Ioannes Wrobel 
philosophiae doctor, antiguarum litterarum professor m. p. 

= „Noi rectorul şi senatul almei universități cernăuţene sălutare 

celor ce vor citi! 

» Decidîndu-se Majestatea. Sa, Împerială şi Regală, din preaînnalta Sa 
graţie, într'a 14, Mart 1886, și poroneind prin decretul  înnaltului 
minister de culte și de învățămînt din 15. Mart 1886 Nr, 4884 ca să se
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comunice rectorului universităţii cernăuţene că a binevoit să conceadă, ca 
la facultatea filosofică a acestei alme universităţi să se conferească demni. 
tatea și onorurile de doctor în filosofie asupra preailustrului și preaîn- 
vățatului bărbat, Ion Sbiera, profesor public ordinar de limba şi literă- 
tura romînească, 

„Noi împlinim eu cea mai mare grăbire augusta voinţă și, din auto- 
ritatea, și oficiul competinţii noastre, creăm ca doctor în filosofie pentru 
onoare pre preailustrul, preaînvăţatul şi de literătură şi de omenime prea- 
bine meritatul bărbat, despre care am vorbit mai sus, şi] vestim ca, creat, 
dîndu'i toate drepturile și privilegiile împreunate cu acest grad de onoare. 
Spre credinţa, acestui lucru gi ijit'am ca să "i se deie această diplomă în- 
sămnată cu sigilul universităţii și subserisă cu mîna noastră, 

„Dată în Cernăuţ într'a 26 Mart 1886. 
Dr. C. Hiller Dr. A. Wassmuth 

rector pe timpul acesta. m. p. decan pe timpul acesta. m. p. 

lon Vrobel 
doctor în filosofie și profesor de literătura antică, m. p. 

Această recunoștință şi distineţiune, venită mie dela colegii mici de 
alt neam, de și nu cu deplină, spuntaneitate, a fost totuş pentru mine o 
mîngăiare și un stremur spre mai mari sforțări pe terenul literar, 

$ 129. Frate-mieii paroh în Botoşana şi familiea sa. 

Întma 28. Decemvre 1865 st. n. muri socrul frăţîni-miei, primpă- 
rintele Niculaiii Dracinschi. Dorinţa soţiei sale de a'şi cercetă acum mai 
adeseori pre maică-sa văduvă, precum şi trebuinţa de a fi mai tot una și 
în Horodnieul de jos spre a griji de moștoara părinţască, pre care o ad- 
ministră în persoană pe socoteala sa, necesita pre frate-mieti să călăto- 
vească nu arareori într'acolo. Cînd erâ timp frumos, se folosiă de un. 
drum de ţară mai scurt, dară mai răă; când însă eră ploios, trebuiă să 
aleagă un drum prunduit și bătut, să facă un mare încunjur şi încă să 
iveacă prin apa Sucevii. La trecătoare, cînd apa erâ mai mare, veniă nu 
odată în pericol de înnecare. Pe lîngă aceasta, aerul de prin cîmpiile 
deschise și goale ale Zăhăreștilor, unde petreces ca paroh ($ 84 pg. 119), 
nu prea priiă soţiei sale; îi trebuiă un aer mai de munte, Aceste cause 
necesitară, pre frate-mieii să părăsască o parohie, pre ai cării locuitori îi 

regulase în traiul lor soţial după vederile sale, și să ceară altă parohie 
vacantă, Botoşana, mail aproape de munți, de Rădăuţ şi de Horodnicul de 

Jos. O căpătâ în anul 1868 și se strămutâ într'acoleă. 
Botoşana Pusese mai înnăinte păstorită de un preut foarte deștept 

ŞI vrednic, dar” carele avusese nenorocirea de a văduvi mai pe armă. 
Întmaceastă comună, se aşădaseră cu timpul, pe lîngă cîţiva straini creştină, 

încă şi mai multe familii jtdănești, Acestea ţîneaii băuturi spirtuoase şi,
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esploataă, prin ele, pre bieţii țărani romîni întrun nod puţin omenos, 
dînd prilejuri la corupţiunea bunelor moravuri. Locuitorii originară ajun: 
seseră la o destrăbălare în moravuri şi la o stare materială deplorabilă, 

Frate-mieti este bărbat foarte religios, cumpătat şi cu multă rigoare 
precum în afacerile private așă și la împlinirea dătorinţilor chiemării 

sale. Trebuiă dară să lucre fără încetare, cu seriositate și cu deosăbită 
prudință păstorală, prin predici şi convorbiri ocasionale, ca să facă pre 
noii săi parohieni ca să se îngreţoşede de destrăbălarea moravarilor lor, să 

se ferească de escesuri în băntură, să se apuce la cultivarea pămîntului 
mai cu deadinsul și mai altfeliti decum făcuseră pînă atunci; să'şi facă 
şcoală în sat şi să'şi deie copii la învăţătură, 

Ş 

Predicile frăţîni-mieu, de şi foarte pe înţeles şi totdeauna relative 3 
su . 

la, viiaţa religioasă și la nevoile traiului pămintese, nu esercitai asupra 
parohienilor atîta înrîurință, ca pilda ce o dă prin activitatea şi purtarea 
sa confoarmă en învățăturile ce le răspîndiâ. lată cîteva dovedi de- 
spre aceasta ! 

Frate-mieii se pricepeă tare bine și la agricultură; îngriji însu'și 
de pămînturile ce le aveă ca proprietate sati ca sesie parohială. 'Trebuiă 
dară să se înformede, mai întîiii, dela parohienii săi asupra calităţii pă- 
mînturilor arabile și asupra pînilor și ierburilor cultivabile pe acolo. 

Găsînd pămînturile sterpe și cultura pînilor redusă mai numai la păpușoiti 
şi puţin ovăs, — de ierburi nici vorba nu eră, — se apucă frate-mieă, 

înnăinte de toate, de îngrășarea, locurilor şi de ararea şi grăparea lor cu 
unelte noaiă, 

Vădînd parohienii că frate-mieăi scoate pe locurile sale gunoiă dela 
vitele ce le avea, ba încă că cumpărase, cu 0 nimică, o uriaşă grămadă 

de gunoiii ce se află la cîrşma din sat, cine ştie de câţi ani, prinseră unii 
din ei a, se minună de aceasta, iar” alţii a'și bate joc de preutul lor dîcînd 

că el strînge şi baligi. Mult se mirară și atunci cînd îl vedeaii că sa- 
mănă și feliurite ierburi, că întrun an ară întrun loc, în alt an întralt 

loc, şi că tot schimbă sămănăturile de pe acelaș loc; nu ştiaii ce să în- 
semne aceasta! Ba încă, cei mai bătrîni dintre ei, cînd observati pre 
preutul săi că samănă păpuşoiti, grîă și săcară în locuri pe unde că nicicînd 

nu sămănaseră, veniau la el, la fața locului, şi'l destătuiat ca să nu 

arunce în pămînturi sterpe niște grăunțe atît de curate şi de mîndre, 

căi păcat de Dumnedeii! Frate-mieii se folosiă de aceste prelejuri spre a 
li dă învăţătură despre agricultură, dar totdeauna adăugeă că Duamnedeii 
îi bun şi milostiv şi că binecuvîntă munca omului, dacă o face cu tot 
adinsul și cu credinţă în el. 

Suprinderea şi uimirea parobhienilor nu erâ proastă cînd priveat mai 
pe urmă, cum lanurile popii sînt frumuase şi mănoase, iar” cele de pe 

împrejur, tot de aceeaș calitate de pămînt, prizărite şi împiereite ! Malţi 

din ei nwși puteai dă sama de această deosăbire nemaipomenită, şi de
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aceea scoteati vorba, că aice nui lueru curat, că prentul trebuie să stete 
în legătură cu spiretele saii duhurile necurate, Sărmanii, erai mai. aple- 
caţi să creadă în puterea unor duhuri necurate, decît în a celor bune şi 
priincăoase şi în poveţele preutului lor! 

Abiă după mai mulţi ani de pilde fireşti, prinseră parohienii a ave 
mai multă încredere în eficacitatea învățăturilor şi a poveţelor popii, a 
se dă după el și în cele economice, a'și face cară mai sprintene cu roță 
șînuite, a'și cumpără pluguri noaiiă, grăpi cu dinţi de fier, Şi a întroduce 
şi pe pămînturile lor cultura tuturor pînilor şi ierburilor ce le aveă popa; 
și astfelii deveniră, după un timp, mult, mai sîrguincioşi și mai grijulii 
decum erati. Acum scoaseră altă vorbă, că unde pune popa mîna, lucrul 
se sînțeşte şi sporește, și mana'i mai mare! 

Întun tărdiii se înduplicară şi la purtarea, speselor pentru întreţă- 
nerea unei şcoli primare în sat. Aceasta se deschise în anul 1883 cu o 
clasă. Dupăce s'a produs un număr oarecare de cărturari agricultori sia 
înființat în sat, în anul 1896, şi un vabinet de lectură sub numele de 
Cloşca, cooperînd la aceasta, cu îndemnuri și filul parohului, Ioniţă. 

În Botoşana, spre măadădi, este un colnic, numit Arşiţa, pe care în- 
cepuseră oamenii încă de prin secolul trecut 'a'şi face vinaţe cu vie dela, 
Cotnari; poama însă rar cînd se coceă deplin; de aceea nici nu se în- 
trebuinţă la, vin, ci numai la mîncat, Un moșneag foarte bătrîn, neavînd 

moștenitori, dădu, pentru comîndul săă, frăţîni-mieă vro cîteva prăjini de 

vinaț. Mai pe urmă îşi cun.părâ frate-micti acoleă mai mult loc şi începu 

ai drege un vinaţ plîntat cu viţă mai timpurie. 

Vădînd un Jîdan din sat că preutul își face pe Arşiţa vinaţ; și 
pom&t, își propuse să'l speculede, și'și cumpără şi el dela unii oameni 
cîteva prăjîni de vie, nu ca să le cultive însu'şi, ci ca să le vîndă preu- 
tului eu bun căștig. Neconvenind însă frăţîni-mieii preţul cu care îl îmbiăaii 
oamenii Ja cumpărătură, nu voi să deie nici Jîlanului măcar atîta cât de- 
duse el, așâ încît acesta, trezîndu-se înșălat în calculele şi speculele sale, 

fu necesitat mai pe urmă ca să se desfacă de viea sa chiar cu daună, | 

Aice, la frate-mieii, petreceam mai adeseori pe la unele sărbători şi 
la feriile de vară, atît ca holteiă cît mai pe urmă și ca însurat cu îu- 

treaga mea familie. Am participat și ei odată la culesul, viiă și la storsul 

mustului; erâ în anul 1870. Asudînd însă pe Arşiţa și venind un vin- 

tișor xece, am căpătat un junghiă între spete și o nădușală, încât socotiam 

că mă voii trece. Acest junghiă s'a cuibărit apoi în mușchii de lîngă 

spate şi m'a tot năcăjît din cînd în cînd. j NR 
Frate-mieă a petrecut un traiti căsătoresc foarte plăcut, Soţiea sa 

Ileana eră. blîndă, bună, tare devotată şi foarte grijulie. Înta 4/16 Maiă 
1864 deveni mamă cu o copiliță, căriia îi deteră numele de Ana, după 

îmbele bunică; într'a 19. Noemvre (1 Decemvre) 1865 deveni A doaiia 

oară mamă, cu un ficăoraş, cărnia îi puseră numele Ştefan, după veneratul
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eroii Ştefan cel Mare, apoi a treia oară, înt'a 21. Iecemvre 1868 (2. Ia. 
nuariă 1869), iarăș cu alt ficioraş, căruia ?i se dete numele de Ioniţă, atît 

de îndătinat în familiea noastră, şi fi înmatriculat în condiea născuţilor, 
din eroare, cu data de 2. lanuariii 1869; şi încă a patra oară, într'a 
13/31 lanuariă 1813, dar' acuma nu mai mult cu bine şi spre bucurie, ci 

“spre adînea întristare a tuturor familianţilor şi a celor ce o cunoşteaii, 
căci... r&păosâ totodată! 

Această nenorocire neașteptată și cumplită a împiedecat foarte mult 
pre frate-mieii în activitatea sa binecuvîntată şi rodnică, fiindcă acuma 
trebui să suplinească în familiea sa și preo mamă dintre cele mai bune, 
Iueru ce este foarte cu anevoie să'l săvîrşască și cel mai distins tată 
între taţi! Pe lîngă cei trei copii ai săi, frate-mieit mai aveâ în casă, 
dela r&ăpăosarea în 2/14 Faur 1869 şi a soacrei sale, încă şi doaiiă cumnă- 
țele, Catinca, şi Veronica, și un cumnat, Epaminonda, nepuși la cale încă, 
Grija sa trebuiă aşadară să se estindă, deopotrivă, şi asupra acestora. Pre 
una din cumnate, pre Veronica, o mărită în 1872, pînă încă îi trăiă soțiea; 
Catinca însă a rămas nemăritată, pînă la moartea sa întîmplată în anul 
1891 şi a fost frăţîni-miei, în casă, o foaite prețioasă mînă de ajutoriii, 
Xar cumnatul săă, Epaminonda Dracinschi, s'a preuţit în 1886. 

Pre tustrei copiii %-a crescut frate-mieii, parte, în Cernăuţ, fiind 
acoleă şi la mine în gazdă, parte în Rădăuţ. Pre copila sa Ana s. Liţa 
a măritat'o într'a 27. Juliii 1880 st. v. după licenţiatul în teologie Ni- 
culaiă Popoviciă, şi a devenit preuteasă și apoi maică a, cinci copii: 
Mariea, Văsile, Loniţă, Ileana şi Constantin; pre ficiorul săi mai mare, 
dupăce'și făcuse studiile liceale parte în Cernăuţ, parte în Rădăuţ, unde 
le absolvise, "l-a lăsat să îmbrățişede teologiea. Căsătorindu-se acesta într'a 
28. Juliă 1891 cu Eugeniea, fiica răposatului preut, Ion Maghior, din Bilea, 
se sîrţi în preut într'a 4. Mai 1893, rămase la soacră-sa în casă şi 
primi a fi cooperator la amabilul și bravul săă cumnat de acoleă, la 
parohul şi esarhul Toader Nichitoviciă. Ştefan Sbiera deveni tată mai 
întîi cu o copiliţă, care însă, răpăosâ, curînd, şi apoi eu un fictoraş, pre 
care îl numi Giorgiă, în amintirea moșului săi, a căruia moștoară, redusă 
puţin, o căpătase spre moştenire dela tată săi Niculaiă, Al treile fii al 
frăţîni-mieii, Ioniţă, după absolvirea studiilor sale liceale în Rădăuţ, a 
prins a studiă, știinţile juridice şi politice la universitatea Francisco- 
Iosefină din Cernăuţ, și le-a finit în anul 1894, dar” n'a îmbrățișat pînă 
acum nicăo carieră publică. 

Spre amintire reproduc aice, după nişte luminotipii din anul 1897, 
chipul frăţîni-mieă dimpreună cu chipurile copiilor săi. Îată-le! (pg. 329). 

Pentru activitatea sa rodnică în păstoriea sufletească fă distins 
frate-mieă, în anul 1896, decătră mitropolitul Areadiă Căupereoviciăi, cu 
titlul de esarh şi cu biîii roșu.
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$ 180. O tăinuire nenecesară. 

Unul dintre cei mai simpatică tineri contimporeni 'mi-a fost preutul 
şi profesorul de musică corală, Isidor Vorobehieviciă. Acesta diceâ că, 
de și după tată este Rus, după mamă (o Corlăţană de familie) îi Romin; 
că soțiea sa încă este Romîncă, după tată: de aceea voieşte și el să se 
țină de Romîni; se înscrise dară în anul 1868 și ca membru în Soţietatea 
pentru cult. și lit. rom. în Buc, dupăce presîntase acesteia, încă de mai 
înnăinte, spre premiare, un elaborat despre armoniea musicală, şi r&mase 
ca membru pînă în anul 1870. Am colaborat și eii cu el la publicarea 
acestei scrieri ($ 83 pag. 116); eram în întimitate împreună, de aceea și 
vorbiam între olaltă, ca Romîni şi ca drepteredincioşi răsăriteni, despre 
toate înteresele culturale și politice ale acestora. El a publicat în timpul 
acesta, în Foaiea Soţietăţii, anul IV. pag. 29%, şi V. pag. 204—214, melo- 
diea la doaiă poesii de V. Alecsandri: Barearola Venețiană, şi Păsăruica 
Mării, la una de V. Bumbac: Cântece de primăvară, la alta de G. Teutul: 
Arcașul, și încă la mai una de [. Vulcan: Noaptea de vară. 'fot pe 
timpul acesta mai publicase în Vieana în anul 1869 niște „Cîntări corale 
pentru Liturgiea sîntului Lon Gură-de-aur“, apoi în Cernăuţ în anul 
1810 un opuşor: „Flori din Bucovina, opt cîntece romîneşti cu acompa- 
niare de piano“; după aceasta pentru Romîni și pentru Ruteni niște 
fășcioare sub titlul de: „Colecţiune de cîntece pentru şeoalele poporale şi 
pentru clasele înferioare din gimnasiă și şcoale reale, Cernănţ, 1870, 
la care mă înduplecase săi compun testul pentru un „Cîntec de primă- 
vară;“ — şi în fine „Kurze allgemeine Musiklehre fii Schule und Haus, 
Czernowitz, 1871, 

Trecură după aceasta ani la mijloc, cînd deodată observaii că are 
mai dese întălniri cu unii bărbați, carii. voia să facă, adversari Romînilor 
pre Rușii din Bucovina. M5 cam puse pe cugete această purtare, mă făcu 
chiar cevă mai reservat faţă cu dînsul, dară mă feriiti săi spun cevă, 
fiindeă aveam deplină încredere în corectitatea sa și în firmitatea carac- 
terului săii. Reservarea mea însă, trebuie să/l fi cam înstrăinat puiu, 
căci nu trecă mult timp, și, în virtutea sîncerităţii ce eră între noi, îmi 
descoperi, că el este poet rusesc; că a publicat șică publică încă din sezie- 
rile sale lirice, epice şi dramatice, prin mai multe serieui periodice rusești, 
ca Laanvaunus (1863—1867), Husa (1865), Caoso (1865), Ilossteru u nucuu (1866), 
Ilpaaa (1867, 1868, 1875, 1815), Byoguncrin Arvanax» (1875—1885), ete., 
dară nu sub numele săi propriă, ci sub acela de Danilo Mlaca; că 'şi-a 
căștigat chiar un renume ca scriitorii printre Ruşi, şi apoi adause, ca 
să nu mă supăr, dacă şi el se consideră ca Rus, după tată, dară că nu 
va înceta de a fi și mai departe prieten bun Romînilor, precum fusese 
mai innăinte. 

M'am bucur _ at mult de această descoperire sînceră şi Y-am adaus îndată, că ar fi făcut foarte bine, dacă, chiar din capul locului, 'mi-ar fi
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comunicat aceasta, fiindcă ei, ca naţionalist ce sînt după convingere, n'aş 
put6 nicicînd să iaă cuiva în nume de ră, când şi el se sîmţește ca na- 
ționalist și caută să'și manifeste, prin fapte, naționalitatea sa; dineontră 
aș stă cu dînsul la vorbă mai diplomatică şi aş năzui să ni armonisăm 
înteresele naţionale acolo, unde acestea ar pute să vină în conflict între 
sine. Continuarăm deci şi mai departe prieteniea contractată, dară acuma, 
unu! ca Romîn şi celalalt ca Rutean. Constat însă cu plăcere că armoniea 
dintre noi nicicînd n'a fost turburată din causa diversităţii noastre na- 

ționale, şi că el a continuat să compună și mai departe melodii pentru 

cîntece romîneşti, și că nu s'a despărțit de Romîni spre a înmulţi ceata 

adversarilor acestora, dar” nici nu s'a mai încercat să scriă cevâ romî- 

nește, fiindcă nici nu se puteă folosi de acest graiii spre a/'şi esprimă în 
el lumea cugetărilor sale! 

Activitatea sa literară în limba rusască "și-a început'o Isidor Vo- 
robehieviciă încă de pe la anul 1863, deci cu mult mai înnăinte de ce a 
întrat în Soţietatea literară a Romînilor bucovineni. Ea este foarte mă- 
noasă și apreţuită cu mare laudă de Ruteanul Omelian Ogonovschii în 
opul săi: Hcropia aureparypu pyckon, tomul Îl. partea I., Liov, 1889, 

pag. 118 și 330—345. 

$ 131. Mişcări politice în împărăție, continuare. ($ 114, pg. 250). 

Un lueru foarte remareabil pentru caracterul luptelor politice din 

xăstîmpul acesta între popoarele împărăției habsburgice a fost ivirea în 
anul 1873 a unui noă curent naţionalist, curat nemţese, cu tendinţi ger- 

manisătoare foarte pronunţate. 

În urma alegerii deadreptul a deputaţilor pentru Consiliul Împerial 

veniră în el, în anul 1873, vro 65 de deputaţi, carii prinseră a se numi 

între sîne tineri Nemţii, pentru focul cu care își manifesta sîmţă- 

mintele naţionale nemțeşti. Ei întemeiară un partid, partidul naţiona- 

liştilor n emţi. Ca atari, ei pretindea nu numai lărgirea şi asigurarea, 

autonomiei ţărilor lor nemţești, dar” tindeaă şi spre legiferarea graiului 

nemţese ca grai oficial prin înstitutele şi şerviciile publice de prin ţă- 

rile lor şi ale celoralalte naţionalităţă din toată Cislaitaniea. Prin aceasta, 

ei părăstră regiunile senine şi luminoase ale ideilor liberale, egalitare și 

umanitare, şi se coborîră în strîmpta arena a luptelor nu numai pentru 

esistenţa proprie naţională, cî mai ales pentru putere, pentru privilegii 

şi pentru păstrarea supremației asupra celoralalte popoare conlocuitoare. 

Prin aceasta, Nemţii pierdură mult din gloriola lor. Mai înnăinte, în vir- 

tutea culturii lor mai vechi şi mai estinse, precum și a civilisațiunii lor 

mai înnăintate, chiar pentr posiţiunea lor dirigentă Şi normativă în 

stat, Nemţii eraii consideraţi decătră celealalte popoare, con- şi circum- 

locuitoare, ca binefăcători, ca împrăştietori de cultură Şi ca păditoră ai 

ordinii publice, fiindcă nu odată modera pretensiunile esagerate ale
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claselor privilegiate, şi întreveniaii, ca arbitri recunoscuţi, chiar în certele 

naţionale ale popoarelor; acuma însă, pe neașteptate, se lepădară de 
ideile egalitare şi umanitare de mai înnăinte, se egoistificară cu desă- 
vîrşîre, şi începură a pretinde totui pentru sine, șia manifestă puţină 

aplecare spre a lăsă și altora condiţiunile necesare pentru o desvoltare 
naţională în mod particular! Spre a justifică, măcar la aparenţă, noaiia 

lor schimbare la faţă, acești tineri Nemţă născociră doctrina despre ne- 

egalitatea raselor omenești și despre neegala valabilitate a popoarelor, fie 
acestea chiar de aceeaș rasă, 

lată, unde duce pasiunea oarbă și lăcomiea chiar pre oameni de 

cultură înnaltă şi de civilisaţiune aleasă! lată lupul, iată mielul! Îată 
tigrul, iată omul! Pe terenul neegalităţii. și al privilegiului se dă şt 

astădi lupta între Maghiari şi Nemţă de o paste, şi între celealalte po- 
poare din Cis- și Translaitaniea de altă parte! Oare pînă cînd? 

Cu toată egoistificarea sa, credincioșii constituţiunii decemvriene 
dualiste ar fi rămas încă mult timp la putere, dacă n'ar fi mers cu ne- 

socotinţa, şi cu împetuositatea, pretensiunilor sale prea departe, şi dacă 

unii membri dintre dînşii nu sar fi compromis în treburi viermănoase 
şi neoneste, 

Pe lingă aceasta, ei stăruiati tare pentru întroducerea căsătoriei ci- 

vile și trătarea învățămîntului religios ea cevă secundar şi particular; 
ci combăteaă, fără cruţare, unele legi militare și mărimea budgetului mi- 
litarit; ei doriait ca politica esterioară să fie condusă nu «din punt de ve- 
dere al întereselor tuturor popoarelor din împărăție, cît mai vîrtos 

din acela al Nemţilor; ei combăteaă, cu deosăbire, politica orientală a 
ministrului de esterne, a contelui Juliă Andraşi (Andrassy), desaprobaii 

ocuparea Bosniei și a Herţegovinii în anul 1878, şi nu voiaii să primească, 
tratatul dela Berlin din 13. Julii 1878. Cu însu'și ministeriul propriii 

se puseră în harţă şi prinseră a'l zgudui cu tărie, nevoind ai votă bud- 
getul. Voate acestea îi vădiră ca pre niște bărbaţi mai mult turbulenţă și 
hărțăgoși, decît moderați şi împăciuitoră; calitatea de adevăraţi politicieni 
se micşurâ mult la ei! 

Ministeriul Adolt Auersperg îşi dete deci. dimisiunea într'a 6. Op- E 
A 

tomvre 1878, da fii înlocuit abiă în Faur 1879cu un ministeriăi compus 

de contele Eduard Taaffe cu ministrii de mai înnăinte, afară de Auers- 
perg și Unger, sub preşedințiea lui Carol Stremayr. 

Acest ministeriă disolvâ, camera deputaţilor a Consiliului Împerial 
în 22. Maiii 1819 și esenise alegeri noauă. În urma înrîuririi împăcini- 
toare a contelui Ed. Taaffe, ca ministru de înterne, își pierdură la aceste 
alegeri credincioșii constituţiunii majoritatea în Consiliul Împerial. Din 
această causă ieșîră din ministeriă toți miniştrii lor neconciliabili. 

Un noii ministeriii se compuse din bărbaţi moderați din toate par- 
tidele, întwa 12. August 1879, sub președinţiea contelui Eduard
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Taaffe. La dorința împăratului Francisc Iosif [. de a vede pace, linişte 
şi îndestulare printre popoarele împărăției sale, întrâ, înti'acest ministerit 
un vepresîntant al feudalilor și eleriealilor, altul al Polonilor şi al' treile 
al Cehilor. Prin această faptă căpătâ, ministeriul un caracter cu desăvîrşire 
împăciuitoriti, ca plutind deasupra diverselor partide politice militante. 

El fi sălutat cu încredere decătră toți oamenii de bine. 

Lia deschiderea Consiliului Împerial în 7. Optomvre 1879 veniră în 
camera deputaţilor și Cehii. Ei, drepteă'și făcură toate reservele din puntul 
lor de vedere, dar” îşi manifestară întenţiunea de a contribui la o împă- 
care generală pe calea constituţională.  Predispuşi precum erai Cehiă, 

Polonii şi ministerul la concesiuni reciproce, uşor s'ar fi ajuns la armo- 

nisarea întereselor naționale şi antonomiste şi la o împăcare definitivă, 
dacă Nemţii liberali și naționaliști sar fi arătat cevâ mai concilianţi; 

dar ei, în ruptul capului, nu volaii să'și părăsască tendinţile eselusiviste 
şi de supremăţie naţională întru toate! Din această causă, nimică, durabil 
şi definitiv nu s'a putut face în tot decursul duratei de 14 ani a mini- 
nisteriului  Taaffe, adecă pînă în Noemvre 1893. Numai Polonii ai 
căpătat deplina autonomie a Galiției cu o administraţiune naţională 
polonească, spre nemulţămirea Rutenilor de acoleă. În favoarea Cehilor 

S'a esmis mai întîiă, în anul 1880, un ordin ministerial, prin carele se 

împuneă judecătoriilor din Bohemiea, Moraviea și Silesiea, ca la suplici 

celieştă să se răspundă cehește; iar” prin alt ordin din 23. Septemvre 1886 
se poroncăă, ca suplicile cehești să fie nu numai resolvite, dar şi pertratate 
ceheşte, că, prin urmare, judecătorii trebuie să știe şi cehește; apoi se 
înfiinţară, pe spesele statului, cîteva școli secundare cu limba slavică de 

propunere ; în 1882 se înfiinţară la universitatea din Praga catedre pa- 
valele cu limba cebică ea limbă de propunere, şi, prin aceasta, o univer- 

sitate curat cehească. Tot în anul 1882 se seoborî censul pentru alegătorii 

din orașe, ca să se căştige mai mulţi Cehi ca alegători, făcîndu-se tot- 

odată şi altă împărţală, mai favorabilă, a districtelor electorale. Toate 

aceste concesiuni, oricât de neînsemnate erai ele, întîmpinară totdeauna 

oposițiune şi combatere din partea Nemţilor liberali şi naționaliști. 

Ca să pună stavilă la concesiuni în favoarea graiurilor naționale ne- 

nemțeşti, ei propuseră în anul 1884 în camera, deputaţilor, ca graiul 

nemţese să fie dechierat, prin o lege specială, ca grai oficial al statului, 

prin urmare cu privilegiul dea fi întrebuințat numai el sîngur prin toate 

înstituţiunile și oficiile statului. Din fericire însă, uceastă propunere esa- 

gerată nu fă primită, Ministeriui Taafte ştiiă, cn prudinţă, să evite ho- 

purile de poticală ; erâ& măiestru de a'și face majoritate din caz în caz! 

Cu toată iscusinţa aceasta însă și cu toată stăruința sa de a împăcă spi- 

retele şi de a armonisă înteresele popoarelor. din împărăție, după dorinţa, 

espresă a împărâtului, totuș nu isbuti cu năzuinţile sale.  Resultatul lor
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fa stârnirea asupra sa a unei vîjilii parlamentare şi estraparlamentare, 
care” necesitâ să se retragă în Noemvre 1893. 

Ansă la această, retragere ai dat, între altele, doată proiecte de 
legi; unul scoposiă o reformă electorală, tindînd spre vot universal prin 
crearea unei noaite curii electorale, a cincia, pentru clasa lucrătorilor, şi 
eră adus spre deliberare în camera deputaţilor a Consiliului Împerial, iar” 
celalalt eră presîntat de Cei, întwa 27. Septemyre 1892, în dieta lor 
provinţială, şi tinde la regularea, modului, cum să se întrebuinţede de 
acu înnăinte, prin înstituţiunile și şerviciile publice, limba nemțască şi 
cea cehească ca limbi oficiale, pe temeliea, unei egalităţi depline. Proiectul 
dințiiă a amărît mai ales pre feudali și elericali, al doile însă, precum și 
răspingerea, în anul 1884 a propunerii de a decretă prin o lege graiul 
nemţese ca, sîngurul graiă oficial al statului, ati învierşunat, cu deosăbire, 
pre Nemţi, și "-a determinat să lese de o parte opiniunile lor divergente 
în cestiuni finanţiare, economice şi soţiale, să se unească cu toții în ce- 
stiunea naţională şi, cu puteri unite, să'și apere supremațtea naţională, 
saă, cum se esprimaă ei mai binesunătoriă la urevhie, posesiunea lor ac- 
tuală pe terenul folosfrii graiului lor naţional decătră alte popoare şi 
decătră stat. 'Treceaii bieţii eu vederea modul cum ai ajuns ei la această 
posesiune, oride bona, sai mala fide! 

Urmâ dară un ministeriă de coalițiune sub preşedințiea principelui 
Alfred Windischgrătz (Vindișgreţ). Acesta, își propuse ca, pînă după vo- 
tarea reformii electorale, să nu se ocupe cu alta decît cu cestiuni finan- 
ţiare şi economice ; dar unde eră aceasta cu putință, căci, la fiecare pas 
mai însămnat, se isbi de cestiuni politice, cară îi curmară esistinţa, în 
Optomvre 1895. E! fă înlocuit cu un ministeriăi mai mult federalist şi 
împăciuitoriă, sub președinţiea contelui Cazimir Badeni. Subt acest mi- 
nisteriă se votâ dorita, lege electorală, se sancționă și se promulgă întra 
14. Junii 1896 (B. L, Î. Nr. 168). Printw'această lege se spori numărul 
membrilor din camera deputaţilor a Consiliului Împerial dela 353 la 425. 
Doi din sporiul de 72 de deputaţi îi căpătâ, Bucovina. Năzuinţa contelui 
Badeni de a împăcă popoarele pe terenul naţional, cu deosăbire pre Cehi 
şi pre Nemţi, îi fi fatală; el fh răsturnat în Noemvre 1897, urmînduii 
doaiă ministere de trecere, unul sub președinţiea, lui Paul Gautsch (Gaucii) 
de Frankenthurm, și al doile, din Mart 1898, sub preşedinţiea contelui 
Guido Thun. , 

Răsboiul naţionalist dureadă, încă, făcînd Nemţii în Consiliul Înm- 
perial niște gălăgii nemaipomenite, prin cari împiedică, în tot chipul, cursul regulat al deliberărilor parlamentare. Tocmai aice ai ajuns acuma, 
prin egoistificare crîncenă, purtătorii culturii şi împăciuitorii de odinioară 
al popoarelor negermare din împărățiea glorioșilor şi puterneecilor 
Habsburgieni!
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$ 132. Mişcări politice în Bucovina, continuare ($ 115, pg. 252). 
Dela festivitățile iubilare din anul 1875 încoace prinseră bărbaţii 

cei din partidul centralist s. al credincioşilor constituţiunii decemvriene 
a se manifestă și în Bucovina tot; din ce în ce mai tare cu tendinţile lor 
germanisătoare; se sîmţiaii acuma mai întăriţi cu luptători bine pre- 
parață! Ei căutară să atragă în jurul săt și să'şi alipească toate elemin- 
tele nexomîne din ţară şi, împreună cu ele, să pornească o luptă mai 
sistematică și mai strategică încontra năzuirii Romînilor spre manifestarea 
îndividualității proprie naţionale. Nu esistâ acuma teren de viiaţă publică, 
unde adversarii să nu fi cercat chipuri și mijloace, nu atîta pe faţă, cât 
mai vîrtos pe sub mînă, de a tot contrarii, împiedecă şi zădărnici sfor- 
țările Romînilor spre cultură şi viiață naţională. 

Vădînd Romînii această noatiă și mai energică atitudine a adversa- 
rilor săi, se îngrijorară mult de soartea sa viitoare, dar”, încredîndu-se: 
prea tare în drepturile strămoşeşti şi constituţionale și în numărul lor 

mare, nu prea căutară să'și strîngă și ei rîndurile şi să se pregătească 
pentru o luptă defensivă mai chipsuită, ei'şi continuară linele mişcări po- 

litice de mai înnăinte. | 

Romînii din Cernăuţ, din Suceava și din ţînutul acesteia, cerură în 
Mart 1816 dela dieta ţării ca și ea să întrevină pe lîngă guvernul local 

pentru întroducerea limbii romîneşti ca limbi de învățămînt la gimnasiul 
superior din Suceava. Prin un conclus din 12. April 1876, dieta drepteă 
recomîndâ, guvernului împlinirea chiar cu începutul anului școlar 1816/1877 
a acestei pretensiuni întemeiate în uricul de înfiinţare al gimnasiului, 
da” organele competente ale guvernului local nu găsîră cu cale să 

aducă îndată la îndeplinire acest conelus. Din această causă făcu în pri- 

vinţa aceasta, după un an de dile, în Optomvre 1818, deputatul Dr. |. 

Zota, în dietă, o înterpelare cătră guvernătoriul local, carele se grăbi ai 

răspunde că încurînd va supune ministeriului niște propuneri „cât cu pu- 

tințăe de favorabile. Tot acuma înterpelâ, și baronul N. Mustaţa pre gu- 
vernătoriul ţării despre activarea congresului bisericese şi căpătâ dela el 

răspunsul, că preparativele pentru congres nu ar fi încă gata, dar că, 

guvernul „cu seriositate“ voiește activarea lui. 

Tot în sesiunea aceasta a dietii, din 24 Septemvre pînă în 19. Op- 

tomvre 1878, mai cert deputatul I. 'Purcan înmulțirea judecătoriilor în 

Bucovina și un al doile tribunal de prima înstanță în Suceava, iar” Dr. 

I.. Zota, printr”o înterpelare, folosîrea decătră judecători, la pertrătări și 

la facerea protocoalelor, a limbii părților litigante. Răspunsurile primite 

eraă direse cam după proverbul: spală-mă, dar" nu mă udă! 

O mare greşală, comiseră, în sesiunea aceasta dietală, unii deputați, 

carii, ori din lăcomie, ori spre a sămănă zîzanii şi diseordii, cerură restituirea 

pământurilor date de demult decătră proprietarii moșiilor dela sine în virtutea
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Planului Regulativ din 1786 (cap. Î. $ 15) păstorilor sufletești pentru fo- 
losîrea lor. Această pretensiune nejustificată nu întărdiiă a stârni neîn- 
crederea poporăciunii drepteredincioase răsăritene în bunele întenţiuni ale 
marilor proprietari față de ea, neîncredere care tindeâ, la isolarea marilor 
proprietari și la micșurarea înrturinţii lor politice, neîncredere carea numai 
cu grei s'a putut potoli mai pe urmă. 

Din causa căderii ministeriului Auersperg și a agitărilor pentru de- 
numirea unui ministerăă, nu naţionalist nemţese, ci împăciuitoriii și compus 
din toate naţionalităţile Cislaitaniei, nu se convocâ dieta Bucovinii în 
1819, ei abiâ mai la anul după stăbilirea ministeriului contelui Eduard 
Taaffe, şi anumea din 8. Junii pînă în 22. Juliti 1880. În decursul acestei 
scurte sesiuni dietale se votară, între altele multe, doatiă resoluţiuni, una 
Xarăş pentru folosîrea prin judecătoriile țării a limbii romîneşti și a celei ru- 
tenești, iar” alta pentru crearea unei catedre ordinare romînești de învățămînt 
la gimnasiul superior din Rădăuţ. 'Tot acuma, deputatul Giorgiti Flondor 
înterpelâ din noii pentru întroducerea limbii romînești ca limbă de înve- 
țămînt la gimnasiul superior din Suceava. Se speră că acu, sub ministeriul 
împăciuitoriii al contelui E. Taaffe, Romînii vor ajunge la mai bune şi 
mai grabnice resultate, decât mai înnăinte. Și întradevăr, se încuviinţară 
la gimnasiul superior din Suceava, prin emisele ministeriale din 23. Faur 
1881 Nr. 1404, din 28. Junii 1881 Ne. 8171, şi din 30. Junii 1883 Ne. 
8590, dacă, nu toemai aceea ce se pretindeă, apoi măcar deocamdată patru 
clase paralele romînești la cursul lui înferior, însă şi aice cu restrîngerea, 
ca numai acele obiecte de învăţătură să se propună romînește, pentru 
carile esistă manuale romînești tipărite. Aceste clase s'aă și activat, apoi 
tot succesiv, începînd cu anul școlar 1881/1882. 

Deputaţii romîni din camera deputaţilor a Consiliului Împerial din 
Vieana încă nu rămaseră negrijulenți. Ei prinseră din not a stărui pe 
lîngă ministeriul Taaffe pentru activarea congresului bisericesc. Stăruinţa 
lor fă, cu astă dată, încoronată de succes. Mult doritul şi așteptatul 
congres bisericesc fi convocat pe 26. Julit 1882 în virtutea preaînnaltei 
resoluțiuni împărăteşti din 19. Juniii 1882, a emisului ministerial din 96. 
Junii 1882 Nr, 715 și a celui guvernial local din 2, Juli 1882 Nr. 
503 Pres., şi vot, cu unanimitate, un Statut de competinţă, şi un Regu- 
lămînt de alegere, și fă apoi închis, cu buna sperînţă din partea congre- 
sualilor că atît Statutul cît şi Regulămîntul de alegere vor dobîndt curînd 
sancţiunea împărătească, fiindcă disposiţiunile din ele fuseseră formulate 
în deplină conţelegere cu comisariul împărătesc, carele erâ guvernătoriul 
Bucovinii, baronul leronim de Alesani, 

Politicienii romîni din Bucovina, lesne încredătoră, ca totdeauna, în 
bunele întenţiuni și duloile promisiuni ale guvernanților, lăsară acestora 
prea mult timp spre chipsuiri şi referări, şi nu se folostră de înţelep- 
ciunea romînească formulată în proverbul : „bate fierul pînă cald;* nu
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se arătară, cu astă dată, destul de cireumspecţi şi de isensiţi în diplo- 
măție ; nu întrebuințară împrejurările momentane favorabile; nu stăruiră 
cu tot adinsul pentru sancţionarea cît mai grabnică a conelusurilor con- 
gresului. De această molătate a înteresaţilor se folosîră adversarii con- 
gresului și puseră toate în mişcare ca să se tot amîne sancţionarea con- 
clusurilor: congresuale pînă la schimbarea situaţinnii mai în favoarea lor, 
și apoi să o delăture cu totul. 

Lipsa, de energie a bătrînilor politicieni romîni, rarele şi neînsămna- 
tele lor succese politice şi culturale, mai ales de pe la anul 1875 încoace, 
precum şi ideile şi sîmţămintele puţîn naţionaliste ale unora din ei, gră- 
biră printre Romînii bucovineni ivirea unei noatie deosăbiri politice, bi- 
furearea lor în politicieni bătrîni şi în politicieni tineri, sat bă- 
trîniști și junimişti, denumiri cari aveati să desămnede nu atîta diferinţa 
şi divergința tendinţilor, cît mai vîrtos gradul energiei și al calităţii 
acestora. lată aice istoricul acestei noate evoluţiuni politice ! 

Dela anul 1848 învoace pînă după anul 1880, hoterii fară în Buco- 
vina aceia carii, prin sine, sai din îndemnul altora, luai iniţiativa în 

toate cestiunile politice, şi conduceaă mișcările. Eraii doară cei mai cu 
dare de mînă, mai nedependenţi, relativ mai culți şi mai esperţi; repre- 

sîntaă elementul cel mai generos! Bărbaţii din celealalte pături soţiale 

cu plăcere și cu drag întraii în vederile lor şi secundaii întru tot ce 

eră autonomistie, cultural şi naţional. 

Înmulţîndu-se însă bărbaţii cu studii secundare și superioare, ieşiţi 
din celealalte clase soţiale, prinseră a'și manifestă şi aşi accentuă şi ci, 

tot din ce în ce mai tare, propriele vederi şi dorinţi. Nu odată găstră 
aceștia, că conducătorii lor politici de pînă acum nu apără nică pretutindenea 
și totdeauna toate înteresele naţionale, nici cu destulă căldură și energie. 

Stăruind tinerii pentru păşîri mai grabnice și pentru pretensiuni auto- 
nomiste și naţionaliste mai precise și mai accentuate, bătrînii condu- 
cători răspundea, ba că nu este oportun să iasă la iveală cu toate pre- 
tensiunile deodată şi să însiste cu energie pentru realisarea lor, ba că 

dorinţile tinerilor merg prea departe şi că nu ţîn sama de împrejurările 

faptice, ba că în Bucovina nu sînt numai Romîni! Ba încă ce eră mai 
mult; pelîngă politica așâ numită de oportunitate, unii din el 
născociră o noatiă doctrină politică locală, pre care o botedară bucovi:- 

nism. Acest bucovinism constă întru aceea, ca nime să nu'şi accentuede 

naționalitatea îndividuală, ci să se numească bucovinean, să consi- 

dere graiul nemţese ca pre acela care unește pre toţi, şi să se folosască 
de el de câte ori se află în soțietăţi şi adunări amestecate! La acest re- 
sultat ajunseră sărmanii în urma culturii lor esclusiv nemţești ! 

Această doctrină își făceâ cursul săii mai ales între anii 1971 şi 

1880, pe timpul funcţionării ministeriulul Adolf Auersperg.
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Neînţeleşi fiind tinerii nici cu politica de oportunitate a bătiînilor, 
nică cu doctrina bacovinismului, începură - ei în de ei a se consultă și a 
tinde spre o acţiune naţională mai energică. Spre a dă acestei noatie ac- 
țiuni o temelie solidă, începură aceşti tineri a scormoli păturile mai de 
de jos ale poporului, țărănimea, şi meseriaşii, a li pune în vedere pericolele 
ce îi așteaptă, și a'% face să priceapă că trebue să stăm cu toţii pentru 
unul, şi unul pentru toţi. Acest not curent politic, fiindcă năzuiă să se 
radime pe mulțimea poporului, începu a fi numit de unii poporenist 
s. democrat, iar de alţii tineri romînis. junimiști, pentrucă 
volaii să săvîrșască toate lucrurile mai repede şi cu mai multă, energie. 

Acest curent ajunse la oarecare valoare abis, dupăce fă îmbrățișat 
și de tinerimea, universitară locală și cultivat de ea cu căldura unor inimi 
tinere și cu însuflețirea și avîntul unor minți pline de idealuri şi de 
aspiraţiuni înnalte. 

După căderea dela putere a credincioșilor constituţiunii decemvriene cu 
tendinţile lor curat nemţeștă, şi după formarea în August 1879 a unui mini- 
stenlii de împăcare sub președințiea, contelui Eduard Taaffe, prinse a se mai 
însăninâ cevă, de și numai pentru scurt timp, orizonul politie al Romînilor 
bucovineni. Cu deosăbire Romînii tineri îşi făceaă acuma multe şi mari 
ilusiuni. În anul 1881, mai mulţă din ei, în frante cu vivaciul, dară. 
puțin cireumspeetul profesor gimnasial, Ion Bumbac, credură sosît timpul 
pentru înființarea unei noatăă Soţietăţi politice, în carea poporul de jos 
şi poporeniştii sati democraţii să formede temeliea mișcării. Ei înfiinţară 
dară Soţietatea politică, numită Concordi ea, cu scopul „dea desvoltă 
libertatea politică, şi îndividuală ; de a însufleţi sîmţul pentru binele 
comun; de a deşteptă înteres pentru o viiaţă politică naţională; de a 
înstrui poporul despre drepturile şi îndătoririle lui patriotice şi politice; 
de a întări conștiința de stat, și de a apără autonomiea țării“, 

Membrii acestei Soţietăţi se arătară, dintru început, drepteă, activi, 
dar” se domoliră curînd, dînd semne de viiaţă numai cu ocasiunea alege: 
rilor în consiliul comunal din Cernăuţ, și în dieta ţării! 

Sub îurturirea acestei Soţietăţi, tinerii din curentul poporenist s. 
democrat luară asupra sa sarcina de a edă o foaie politică. Aceasta 
apăru în Suceava din Mai 1886 pînă în April 1891, de doată ori pe 
lună, sub titlul de Revista Politică şi sub redacţiunea tînărului 
și zelosului advocat Dr. Matei Lupul? și sub administraţiunea bravului 
catehet gimnasial, S. FI. Marian. Întenţiunea editorilor acestei toi eră, 
ca „să apere posiţiea Romînilor în viiaţa publică din Bucovina şi să 
țâlă vit sîmţămîntul lor de solidaritate“. Această fate 'și-a atins, 
în bună parte, scopul propus. Curînd sa putut observă prin toate pă- 
turile soţiale o păsare tot din ce în ce mai vioaie pentru o viaţă pu- 
blică naţională; chiar clasele soțiale, atît de desbinate după tendinţă şi 
vederi, priuseră a se âptopiiă tot mai tare unele de altele, a'şi armonisă
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socotinţile, a'și solidarisâ, înteresele şi a'şi manifestă cu mai multă vădire 
unirea lor în fața adversarilor pe terenal politie. 

Inclinarea tinerilor spre păturile mai de jos ale poporului o înter- 
pretară unii rătivoitori ca o acţiune pornită încontra boierilor, a 
foştilor şi actualilor conducători fireşti, ca o desfacere de dînşii și ca o 
delăturare a lor din consultările și făptuirile viitoare. Această denunţare 
calumnioasă nu întărdiiă de a se acredită și dea produce oarecare ră- 
ceală timpurară între tineret și boieri. În timpul acestei răceli muri, în 
anul 1887 guvernătoriul nepărtinitoriă al Bucovinii, baronul Leronim 
Alesani, şi fi înlocuit cu fostul și nesimpaticul guvernătoriă, cu baronul 
Felice Pino. Acesta, orbi însă curînd și fi înlocuit, mai întâi provizor 
și apoi definitiv, eu contele Anton Pace (August 1890 — Mai 1892). 
Îmbii acești guvernători eraă din tabăra ultramontanilor şi din partidul 
naţional nemţesc și germanisătoriti. Acești doi guvernători, în tot timpul 
funcţionării lor, nu se ar&tară cu priinţă Romînilor; ei favorisati tendin- 
țile partidului naţionalist nemţese din ţară şi împiedicară pre ale naţiona- 
liştilor romîni. Tot ei uneltiră ca să se tragene și apoi să nu se sanc- 
ționede Statutul de competinţă și Regulămîntul de alegere votat în anul 
1882 de congresul bisericesc. Această atitudine ostilă a îmbilor guver- 
nători puse pe cugete serioase pre politicienii romîni bătrîni şi tineri, 
poporeniști și boieriști și'i făcu să reflectede mai cu deadinsul asupra ur- 
mărilor desbinării lor. 

După lămuriri reciproce asupra întenţiunilor şi a scopurilor, se uniră 
cu toții, „mai mulţi fruntaşi ai poporului romîn bucovinean“, ca de aci 
înnăinte, ca, membri ai Soţietăţii politice Con cordieu, împreună „să 
facă politică actuală“, şi „să scoată un noă diariti politie-romînese în 

Cernăuţ, eare, contopindu-se cu Revista Politică din Suceava, să apară de 

doaiă ori pe săptămînă şi să represînte înteresele politice na- 
ționale și bisericeşti ale poporului romînese din Bucovina“. Noul diariii 
a început să apară sub numele de „Gazeta Bucovinei“ din Mai 
1891 în editoriea boieriului Modest cavaleriii de Grigoreea, avînd ca di- 
rector pre Pompiliii Pipoș. tînăr Romîn adus din Ardeal, şi ca redactor 
Tăsponsabil pre Romînul bucovinean Văstle Marcu. 

La reînnoitele stăruinţi ale politicienilor romînă reuniți şi ale die- 
cesanilor dreptcă se convocâ într'a 18. Septemvre 1891 un noi congres 

bisericesc, căruia i se supuseră spre deliberare mai multe modificări de 

întrodus precum în Statutul congresului, așă și în Regulămîntul lui de 
alegere, dar” la deschiderea lui luâ contele A. Pace, ca guvernătoriii al 

Bucovinii şi ca comisariă congresual împărătesc, faţă de membrii congre- 
sului şi faţă de însu'și mitropolitul, Dr. Silvestru Morariti-Andrieviciă, ca” 

preşedinte al lui, o astfeliă de atitudine, încît se cunoscii dindată, că 
el nu întenţioneadă activarea autonomiei bisericești, ci nimirirea eon- 

gresului,
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Această atitudine nu prea binevoitoare a contelui A. Pace, făcii ca 
lucrările congresului să nu sporească după dorință; ele se tot trăgănară 
din causa multiplelor piedică ce întîmpinat la fiecare paș înnăinte. Abiă 
se terminaseră în comisiunea aleasă spre răportare desbaterile asupra mo- 
dificărilor de întrodus în Statutul de competință, și sostră sărbătorile 
Crăciunului. Rămase dară ca membrii comisiunii să se întrunească după 
sărbători pentru continuarea lucrării; dară nici membrii comisiunii, nici 
însu'şi congresul n'a mai fost convocați ca să'și finească lucrările, sati 
măcar ea congresul să fie amînat pe ait timp mai liniștit şi mai favo- 
rabil, astfeliti încît, după lege și observanţă, chiar și astădi, în anul 
1898, după șepte ani de păusare, ne aflăm încă tot în plină sesiune con- 
gresuală, fără de a fi învitați decătră președintele comisiunii răportă- 
toare şi al congresului la vreo întrunire şi la continuarea lucrărilor. Mare 
şi nemaipomenită abatere dela lege este această, procedură, și o desînte- 
resare neesplicabilă, dacă nu culpabilă, din partea celor ce ai dătorinţa 
sută de a veghiă cu religiositate asupra întereselor bisericești, desînte- 
resare împreunată totodată și cu o cumplită lipsă de respect şi de consi- 
derare cătră însu'și convocătoriul congresului ! 

Una din causele principale ale nemaiîntrunirii membrilor congresuali 
a fost o afacere personală și de onoare, iscată între contele A, Pace şi 
baronul N. Mustaţa, afacere care s'a desvoltat apoi, cu repejune, într'o 
luptă eminent politică şi chiar naţională, fiindeă proprietarii mari, mai 
ales cei romînă, prinseră partea baronului N. Mustaţa, lar bărbaţii din 

pa:tidul naţionalist nemţesc se deteră cu toţii pe partea contelui A, Pace, 
și atraseră la sine şi pre Poloni și pre Ruteni. Se fâceaii agitări cumplite 
încontra boierilor romîni, scoposîndu-se o nimicire totală a posiţiunii şi a 
îmîurinţii lor politice, prin asmuţirea celora!alte pături soţiale încontra 
lor. Consiliile unor comune orăşăneşști, ca cel din Cernăuţ, Suceava, Sî- 
rete și Rădăuţ, în cari aveă partidul naţionalist nemţese majoritatea, se 
grăbiră de a demonstră pentru contele A. Pace, votîndu'i adrese oma- 
giale şi cetățeniea de onoare, iar” patrusprădece deputaţi din dieta, Buco- 
vinii, mai toți membri din acest partid, demonstrară încontra romi- 
nului căpitan al ţării, a baronului Alesandru Vasilco, dîndu'și demisiunea 
din dieta țării, care fusese convocată, pe 3. Mart 1892, aceasta o făcură cu sco- 
pul de a'i zădărnici astfeliă lucrările și de a'i provocă disolvarea, ca apoi, la 
noaiiele alegeri, să poată delătură, dela deputăție cît mai mulţi Romîni, făcînd 
asupra alegătorilor cunoscutele presiuni puternece, permise şi nepermise, 
Chiar unii membri din senatul academic al universităţii Francisco-losefine, 
desconsiderîndu'și chemarea ca bărbați de ştiinţă şi de principii de mo- 

'rală umanitară, vota numaidecât să votede contelui A. Pace o adresă 
omagială pentru nuştiiice merite, dar! se lăsară de această manifestare, 
întîmpinînd oponenți în mijlocul săă!



„887 
Eră deci la începutul anului 1892 o cumplită frămîntare şi o crisă politică și guvernătorială în țară. - Dieta fa disolvată înti'a 97, Faur, şi se escriseră alegeri noatie pentru ea pe dilele 4, 7., şi 11. April, Se des- lănţuiră agitările prin îmvele tabere litigante. Aproape toată suflarea ne- romînească din ţară, uitînd de proverbiala. ospitalitate a Românilor, şi de frățasca lor convieţuire cu ticnă de mai înnăinte, şi trecînd cu vederea toate deosăbirile de limbă și de lege dintre sine, ca prin farmec se unf între sine şi făct o alianță puternetă încontra Românilor, spre a'i combate pe toate terenurile în năzuiuţile lor naţionaliste. Se încinse deci o luptă. erîncenă între îmbele tabere, mai întîlă la alegerile dietale. : 
Această alianţă, atât de înfricoşată şi de îngrozitoare, avă pentru Romîni ȘI un mie bine, căci îi stli ca să'și mai strîngă și ei rîndurile, să/și mai armonisede vederile și tendinţile, să se solidarisede mai tare în făp- turile sale politice şi culturale, şi apoi, cu puteri unite, să păşască cu toții spre o sîngură țintă comună: apărarea propriei esistinţă. Părăstră dară vechile împărechieră și certe 'şi convocară pe într'a 7. Mart 1892 

în Cernăuţ o adunare foarte număroasă, de alegători romîni din toată 
țara, spre a'și pune împreună la cale ţînuta lor precum la alegerea die- 
tală ce li atâ înnăinte, așă și la celealalte făptuiri politice viitoare. 
Întiaceastă adunare, cu însufleţire şi în unanimitate, se proclămâ, din noă 
„solidaritatea tuturor Romînilor din Bucovina în afaceri politice, na- 
ționale și bisericești, şi organisarea lor întrun partid naţional 
compact, represîntat prin Soţictatea politică Concordiea:. 

Acest „partid naţional“ înstitut apoi „un comitet electoral central“, compus din toţi membrii comitetului Soţietăţii politice Con- 
cordiea, din membrii română din dieta ţării şi din Consiliul Împerial din 
Vieana, precum şi din alţi bărbaţi de încredere; îl însărcinâ, pentru tot- 
deauna, cu conducerea campaniilor electorale, și declarâ, că va privi ca 
vepresîntauți ai Romînilor numai pre acei bărbaţi, cari vor fi candidați 
decătră comitetul electoral central, şi carii, în dieta ţării şi în Consiliul 
Împerial, vor formă împreună un club s. cuib naţional romîn. 

Astfeliti consolidaţă şi organisaţi păştră Romînii la alegerile din 
4—11 April 1892 și triumfară spre nespusa lor bucurie, cu, toate agită- 
rile şi presiunile străordinare ale adversarilor săi coaliaţi ; mai aleș se 
dorăă şi se scoposiă decătiă aceștia ca în curiea electorală a proprieta- 
rilor mari să nu fie ales niciun Romîn. Solidaritatea mai tuturor pro- 
prietarilor mari creștini însă a probat şi de astă dată cavalerismul lor 
față de constărenii lor Romîni, carii, prin sine înşi'şi, nu dispun de ma- 
joritate absolută în această curie. Prin aceasta, Romînii dobîndiră majo- 
ritatea în dietă, spre uimirea tuturor contrarilor! Chiar apng urgisâții 
și combătuţii baroni: Alesandru Vasileo şi Niculaii Mustaţa, încă fură 
aleşi deputaţi.
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Acest triumf neprevădut și neaşteptat de adversari avi ca, conse- 
cință, pe de o parte, transferarea din Bucovina a guvernătoriului ei, a 
contelui A. Pace, iar” pe de altă parte denumirea ca căpitan al ţării a 

cavaleriului Iancu Lupul, înlocul baronului Alesandru Vasileo. Dieta însă 
nu fii convocată așaș îndată, ci abilă mai tărdiii, avînd o sesiune între- 

ruptă, o parte din ea dela 9—29 Septemvre 1892, iar' alta dela 20. April 
pînă la 20. Maiii 1893. 

La alegerea prin dietă a comitetului dietal în 29. Septemvre 1892 
se manifestară, pentru prima dată, adversarii Romînilor, compuși din 
Nemţi, Poloni, Ruteni și Jîdani, ca coaliaţi între sine şi ca formînd un 
singur partid politie. Prin capul și vorbitoriul lor, prin vicecăpitanul 
țării, Dr. losif Rott, secundat şi de alţi oratori din mijlocul lor, ei ape- 
lară la majoritatea romînească, ca aceasta să nu se folosască de puterea 
ce o are, să nu compună comitetul dietal după partide, ci după naţio- 
nâlități. Romînii, cu vestitul lor sîmţ, de dreptate, consîmţîră la această 
pretensiune ! Această generositate a Romînilor atrase în partea lor pre o 
bună parte dintre Ruteni, cu deosăbire pre cei coreligionară și înfrățiți 
prin diverse legâturi familiare, ” 

De aci înnăinte, în compunerea și cu organisarea sa din Mart 1892 
și cu organul săă Gazeta Bucovinii, Romînii bucovineni aă continuat a 
esistă, ca partid naţional pînă în April 1897, cu toate că şi într'acest în- 
terval se manifestaă printre membrii partidului, mat adeseori, diverginţi 
de opiniuni asupra procedurii făptuirilor politice; chiar și suspicionări 
asupra, sîncerităţii reciproce se iviai din când în cînd. Mai ales unii dintre 
politicienii tineri s. junimiştă nu găsiaii pre cei bătrîni după placul și 
dorul să, și de aceea nu arareori își arătat, în public și în particular, 
nemuițămirea sa cu atitudinea politicienilor bătrîni din dieta ţării şi din 
camera deputaţilor a Consiliului Împerial din Vieana, cerînd dela dînşii 
o pășire mai energică și un colorit cu desăvîrşire naţional romînese: 
Aceste nemulțămiri erai nutrite mai ales de tinerimea cu studii univer- 
sitare absolvite la universitatea Francisco-losefină din Cernăuţ, în frunte 
cu bravul și talentosul tînăr Dr. Giorgiti E. Popoviciă. 

Bătrînilor drepteă li plăcea mult noul curent, direcţiunea și avîntul 
lui, și speraă mult dela el, dar” aceşti tineri, înloc să între succesiv, cu 
toţii, în rîndurile politicienilor bătrîni şi mai esperţă, să lupte împreună 
cu ei, cu puteri proaspede și unite, lovind în adversarii comuni și spriji- 
nindu-se și apărîndu-se reciproc, iar Ja neputinţă să lase pre bieţii bătrîni 
îndărăpt, chiar ca victime pe cîmpul de luptă, şi să păşască tot înnăinte 
asupra contrarilor : ei prinseră din cînd în cînd a'şi îndreptă armele chiar în- 
contra unor bătrîni gîrbovi, şi a'i învinuit, nu de oboseală şi de neputinţă, 
ci de laşitate, sai chiar de conivenţă cu înșiși adversarii! Uitaseră acești 
tineri de vorba, bătrînească: „Mergeţi despărțiți, dară daţi uniţi! Mergeţă 
desbinați, dar” năvală dați! Mergeţi și cu sfadă, dară daţi grămadă!
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Mergeţi cum veţi vrs, dară, una, la bele! Mergeţi cum poftiţi, dar! loviți uniţă !« 
Această noatiă ne'neredere amărt tare pre unii bătrîni şi“ determinâ să se retragă de pe arena luptei, sati să'i răcească dela noul curent mai curăjos și mai energic. 
Noul curent își compuse, înafară de comitetul Soţietăţii politice Concordiea, un noă comitet, tot ca partid naţional; făcă să încetede Ga- zeta Bucovinii şi să edeie, de trei ori pe săptămînă, alt organ sub numele de Patriea, în editura D-ruluj Emilian Criclevicăii, sub răsponsabili- tatea tipografului Dumitru Bucevschi și sub redactoriea D-rului Valeriti Braniște, Romîn ardelean. Primul ei număr apăru într'a 2/14 Juliă 1897. Înti'ânsul ni spune noul curent că numai „stindardul este n oii, nu 

însă și causa în numele căriia se înnalță, căci aceasta esistă demult, și esistă în continuă de atunci decând romînismul Bucovinii a ajuns la 
conștiința? împortanţiifsale ca element constitutiv de ordine și de progres 
al acestei monarhii, şi decînd romînismul din Bucovina a ajuns la con- 
ştiinţa drepturilor sale nealienabile, naționale şi cetățăneşti; că el 
„voiește să, desvoalte și să întărească sîmțămîntul solida rităţiiă 
naţionale între toate clasele poporului romîn bucovinean a să 
creede și să asigurede condiţiile necesare pentru rădicarea nivelului cul- 
tural, moral și religios al poporului romîn din Bucovina ;“ şi promite că 
va tinde pe terenul cultural, bisericesc, economie și curat politie la „des- 
voltarea îndividualităţii noastre naţionale atît din puterile noastre 
proprii, cît și cu ajutoriul factorilor chiemaţi ai statuluic, şi se va apără 
„față de orice întervenţie nechiemată, față de orice înfluință, străină sati 
piedică artificială ce ?i s'ar pune în cale, și, în fine, că „primul pas ce 
trebuie să'l facă ca să poată continuă cun succes calea pe care a pornită, 
este „organisarea politică a întregului popor romîn din Buco- 
vina, închiegarea lui într'nn partid naţional puternec, fără nicio 
deosăbire de clasă soţialăt. | 

Așteptata solidaritate, din noi proclamată, nu s'a realisat, spre ne- 
fericirea noastră, căci, din 11. Septemvre 1898 încoace, a început să apară 
sub redactoriea răsponsabilă a bravului Romîn, Dionis Voronca, și cu 
cooperarea înteligentului Mihaii 'Teliman, un noă organ politie de publi- 
citate, cu numele Sentinela, care samănă a trage la îndoială că 
întreg partidul naţional romîn ar fi represîntat numai prin diarul Patriea, 

Pentru strecurarea în păturile. mai de jos ale poporului A cugetă-: 
rilor și năzuinţilor partidului naţional a contribuit, şi contribuiește încă, 
în mod eminent, valoroasa foaie „Deşteptarea, gazetă pentru popor“ 
care se publică, de doată ori pe lună, din lanuariii 1893 încoace, în edi. 

tura tipografului Dumitru Bucevschi şi sub răsponsabilitatea înspecturuluă 
reședinții mitropolitane, Ilie Dimitroviciă. Ea este redatată de nişte ano- 
nimi cu mare maiestrie şi cu multă iscusînță.
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$ 133. Tendinţi transparent învălite. 

De şi eram inițiiat în toate mişcările politice şi culturale din ţară 
şi din împărăție, și'mi dam sama destul de bine de motivele ce le pro- 
duceaii, sai, mai bine dîcînd, tocmai pentrucă mă aflam în curentul ior, 
îmi păreati multe din tendinţile agenţilor lor foarte curioase și necredi- 

bile, fiindcă erai vederat nerealisabile. Cu deosăbire multe dintre doru- 
rile esprimate cu însufleţire la festivitățile bucovinene din anul 1875 de- 

cătră Nemţii naționaliști și de aderenţii lor îmi păreaii neserioase şi, deci, 
puţîn esplicabile, mai ales scopurile şi problemele ce le atribuiaii unii din 
ei noatei universităţi Franoisco-losefine. Presupuneam dară că numai în- 
tusiasmul mumentan, aţiţat de dușii buni în cari se aflaă festivanţii, ai 
putut produce într'înşii astfeliii de fantasme drăgălaşe şi ademenitoare. 

Abiă dupăce un funcţionarii înnalt din ministeriul de culte şi de învăţă- 
mînt, capul unei secţiuni, D-rul Carol Lemayer, a publicat în anul 1878 
în Vieana v carte foarte înteresantă sub titlul: „Die Verwaltung der 
ăsterreichischen Hochschulen von 1668—1817« — Administraţiunea șco- 
lilor superioare austriace dela 1868—18177, abiă acuma am prinsa mă 
convinge cu desăvîrșire că nu numai printre represîntanţii politicieni ai 

diferitelor popoare, da” și printre unii faneţionari mai înnalți esistaii 
întradevăr tendinți nepriincioase desvoltăriă naţionale a altor popoare, și 

că ei încurăjaii și sprijiniaii, în toate modurile, pre aceia carii, din di- 

verse motive, se arătaii favorabiii acelor tendinţi şi le secundati. 
Întraceastă carte se vorbeşte (pag. 112—113, 116—131 şi 169—118), 

în mod autorisat şi deslușit, şi despre motivele cari ai determinat pre 
ministrul de culte şi de învăţămînt la decisiunea sa pentru alegerea Bu- 

covinii și a Cernăuţului ca ţară și loc pentru înființarea unei universităţi 
Aceste motive sînt mai altele decît acelea ce le aveă în vedere majori- 

tatea covărșîtoare a, locuitorilor bucovineni îndigeni şi originară, pentru 

cari, în prima, linie, erâ destinată universitatea. Iată unele din aceste 
motive ! | 

Mare jele produse în inimile Nemţilor naționaliști polonisarea uni: 
versităților din Cracoviea și din Leina (Lemberg), precum și admiterea la 

aceasta din urmă și a limbii rutenești ca limbă de învățămînt. Cu deosă- 
bire întristaţi erati pentru întroducerea limbii poloneşti în administra- 
țiunea Galiției în locul celei nemţești de mai înnăinte, şi pentru poloni- 

sarea și rutenisarea universităţii din Leina, și nu se puteai mîngăiă, 
fiindcă prin aceasta se sacrificase „năţionalismului polonese“, pentru tot- 

deauna, „o provinţă administrată nemţeşte“ pînă nu demult, şi se 
pierduse totodată, și „o posesiune aproape centenară de cultură nemţască“ 

(|. e. pag. 140). Se temeaii grozav aceşti politicieni ca nu cumva, încetul 
cu încetul, să se polonisede puţinii Nemţi și mulţimea de Jîdani, cari lo- 
cuiese împrăștiați prin Galiţiea, şi mai ales mulţimea, Rutenilor din partea 
ei răsăriteană ! Spre a scăpă și mîntui pre toţi aceştia din ghiarele



341 

„naționalismului polonese“ și ai 'păstră pentru „cultura: nemţască* şi 
pentru naționalismul. nemţese, pe de'o parte, iar pe de altă parte, do- 
rinţa fierbinte şi tendinţa serioasă și nestrămutată de a feri de atare pe- 
ricol și de a salvă pe vecie centenara yeultură nemţască“ din Bucovina 
și pre Rutenii și Jîdanii de acoles dimpreună cu puținii, dară mult pre- 
țuiții Nemţi de origine: iată motivul principal politic, care a determinat 
pre partidul naţionalist nemţese cu: majoritate atunci în camera. deputa- 
ţilor a Consiliului Împerial, ca să dete universităţii din Cernăuţ un ea- 
racter curat nemţesc, iar” pre ministeriul acestui partid, ca, să consîmtă 
la acest Jueru, cu toate că în proiectul primitiv, aprobat: de Majestatea 
Sa împăratul, nu se vorbiă despre vreun caracter special pentru această 
universitate. 

O mică încureală în calculele politice culturale ale acestor „politicieni 
naționaliști nemți erai Romînii, fiindcă unul dintre represîntanţii lor din 
camera deputaţilor a Consiliului Împerial, Giorgiii Hurmuzachi, avuse cu- 
tedarea ca să pretindă pentu noaăa universitate, dacă nu caracter romî- 
nesc, apoi măcar cîteva catedre paralele cu limba de docentare cea romî- 
nească, Se iscase așadară oarecare temere în sufletul Nemţilor naționaliști 
ca nu cumva și acest noi focariă de „cultură și de știință nemţasecă“ să, 
fie împresurat de Romînași „verdi ca stejarul“, 'și să păţască apoi oare- 

cîndva aceea ce păţiseră similarele focare din Leina şi din Cracoviea, și 
de aceea luară precauţiuni de cu bună vreme şi'i legiferară un caracter 
curat nemţese |! | 

Nu tot așă se temeaii ei de Ruteni, căci autorul numitei cărți dice 
despre dînşii (pag. 117) că ei, „după starea culturii lor, drepteă nu pot 

pretinde vreo universitate proprie, dai” pot cere, cu tot dreptul, ca, dacă, 

pe căile lor de cultivare, vor fi necesitaţi să se alipească la vreun alt 
element, acest element să nu fie altul, decît numai cel nemţesc, carele 

represîntă o cultură mai superioară şi limba împărăției. A se subordină, 
Statului (= adecă a se face Neamţ!) zăce în firea împrejurărilor, este îndrep- 

tăţit istoriceşte, şi Rutenii primesc aceasta de bună voie, precînd ei s'ar 
sîmţi vătămaţi în drepturile sale, garantate prin legile fundămîntale po- 

litice, dacă ar fi siliţi să se subordinede elementului polonesc“. | 

Deci, Nemţii naționaliști credeai pre Ruteni capabili de desnaţiona- 
lisare și'şi propuseră, cu tut adinsul, ca să se folosască, de ei, parte, în- 

contra Polonilor carii ajunseră, „pe calea, desvoltării lor&, a se e 90 rdină 

acum cu Nemţii, parte, încontra Romînilor, carii tindeai și tind într acolo. 

Sub pretest dară de a feri pre Ruteni de polonisare în Galiţiea şi de 10- 

manisare în Bucovina, politicienii naționaliști nemți cerea și cearcă toate 

chipurile și mijloacele de a"i îndepărtă dela universitatea din Leina, unde 

ai catedre cu limba de docentare cea rutenească, deci posibilitatea de a 

se cultivă și desvoltă şi ei, întelectualiceşte, în graiul săi propri na- 

ţional, şi de a'i aduce, cu grămada, la universitatea nemţască din Cernăuţ,



342 

și de ati educă acoleâ nu atîta ca să fie buni patrioţi austriaci şi naţio- 
naliști ruteni, cît mai vîrtos înfierbîntaţi luptători pentru triumful cul- 
turii şi științii nemţeşti în resăritul împeriului, unde se crease acum, 
precum se esprimă autorul cărţii numite, un „focariă de ştiinţă nemţască, ,.. 
ca punct de atragere pentru numă&roasele elemente flotante ale răsăritului, 
elemente cari, după finea lucrurilor, cad în partea fiecărui factor care. cu 
preponderanţă, năvălește asupra lor“ 1) (pag. 117). Acesta samănă a fi fost 
motivul principal că se dispuse ca din cele doaădeci de stipendii ce erai 
create încă din anul 1850 pentru studinţii universitari ruteni din Galiţiea, 
dece să se acoarde acum celor ce vor studiă în Cernăuţ (pag. 124). 

Pentru Romîni anumea nu se crease niciun stipendiă, poate de 
aceea, fiindcă se presupuneâ că ei, şi fără de astfelii de nadă, tot se vor 
grăbi a se înscrie mulți la această universitate nemțască, neavînd alta 
romînească la îndămînă, şi aceasta cu atîta mai vîrtos, fiindcă, prin un 
secol întreg, toată cultura Romînilor bucovineni fusese nemțască şi di- 
reasă în sens nemţesc, şi fiindcă ei o îmbrăţișaseră cu plăcere şi "și-o în- 
sușîseră cu voie de nevoie. Romînii bucovineni se credeati dară căştigaţi 
pentru cultura nemţască; ba încă:se presupuneă că prin superioritatea și 
preponderanţa culturii și ştiinţii nemţeşti şi prin energiea: cu care pur- 
tătorii şi susținătorii ei vor năvăli în sufletele studinţilor universitari, se 
vor produce încă și alte minuni; de aceea şi dice autorul citatei cărţi 
(pag. 117), că „pe calea aceasta sar put6 mai cu tărie trage spre cultura 
nemţască, Romînii din ţările vecine și sar face astfeliă un pas spre re- 
căștigarea înrîurinţii austriace de odinioară în aceste țării, 

Împrejurarea că înaugurarea universităţii Francisco-losefine din Cer- 
năuţ se sărbă deodată cu iubileul împreunării de o sută de ani a Buco- 
vinii cu Austriea, o înterpretă autorul numitei cărţi ca o garanţie sigură, 
că drăgălașele sale visuri și aspiraţiuni se vor realisă întrun viitorii cît 
mai apropiiat ; de aceea și dice (pag. 128): „Astfeliă a trecut în domeniul 
faptelor vădute ideea, căriia”i mulțămește viiaţa sa noaiia creaţiune şi 
căriia are să'i șervească ea, Însufleţirea patriotică a unei ţări recunoscă- 
toare a încunjurat leagănul noaăei universități ; aceasta însa'și a apărut 
ca poamă coaptă a unei lucrări politice de o sută de ani, ca mărturie 
vie pentru succesele civilisătoare ale Austriei la răsărit. Prin acestea, s'ati 
şcos la iveală așaș îndată şi problemele ei: precum stă lămurit înnăintea 
privirilor secolul de vîșcare politică, neobosîtă, a cărnia închieiare se 
sărbători, așă se păreă fiecăruia că şi viitoriul 'i se arată ca uşor de 
cunoscut, precum şi marea misiune ce o are în el noaăa universitate. Ca 
în lumină limpede stă înnăintea fiecărui ochtă jocul puterilor spiretuale 
cari vîşcară aicit, | - 

  

_„ 1) Eine Hochstătte deutscher Wissenschaft .... ein Attractionspunkt fir die zabl- reichen flottirenden Elemente des Ostens..., elche nach der Natur der Sache jedem mit Ueberlegenheit auf sie eindriugenden Factor zufallen.
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Cam apocaliptice, cam tainice apar unele locuri din binecugetata, şi 
adînesîmțita scriere a D-rulni Carol Lemayer, dar' fiecare din partidul 
Nemţilor naționaliști le pricepe cu deplină lămurire, Şi se ţîne cu stric- 
teaţă, de ideile și dorurile esprimate acolo, ca, de o credință religioasă din 
cele mai înrădăcinate ! | 

Abiă dupăce am citit această valoroasă carte, se limurise în mintea 
mea, pe deplin și se consolidase închipuinţa, că. în învățămîntul public esistă, 
nu numai un plan și un sistem adîncehipsuit și binedeterminat, dar” și o 
direcțiune anumită, cu un colorit special, mai mult naţionalist nemţese 
decît universal, atotnaţionalist. Ba îrică îmi dîceam că, dacă această di- 
recţiune este încuibată, la conducătorii lui dela centru, ea trebuie să eşiste 
și să se manifeste încă mai pe faţă și mai cu tărie Ja dirigenţii lui de 
pe la periferie, de prin provinţi. 

Acuma pricepeam mai cu temeiă, de ce „factorii cu preponderanţă“ 
în divegerea învățămîntului public din Bucovina, se opuneaă, cu multă di- 
plomăție, la întroducerea limbii romînești, ca limbă învățămîntală, prin 
școlile secundare înfiinţate la stăruința Romînilor şi cu spese din fondul 
religionariii greco-oriental; de ce ei ati stăruit cu multă energie ca să 
desființede, prin legea împerială din 14. Matt 1869, școala primară, e o n- 
fesională de mai înnăinte și să o statifice, să o dechiere adecă de 
școală înterconfesională și de stat, cu tendinţa ca să întroducă și într'însa 
limba nemţască, ca limbă a statului, precum o numiaă ei; de ce ei „nă- 
văliaii“, cu o îndrăzneală uimitoare, asupra acestei şcoli primare și ve- 
Shia cu agerime ca să nu se întroducă în ea, chiar decătră consiliul co- 
munal, limba românească acolo, unde nu o voia ei. 'Tot principiul de 
„& năvăli cu preponderanţă asupra așâ numitelor elemente flotante din 
răsărit şi de a face ca ele să cadă în partea sa“ determină pre Nemţii 
naționaliști din dirigenţa învăţămîntului public ca să întroducă limba 
nemţască chiar şi în acele şcoli, cari erati destinate ca să răspîndească 
cultura realistă și profesională în număroasa clasă a agricultorilor și în 
aceea a, meseriașilor şi a comercianților ! 

Dieta Bucovinii, încă în sesiunea sa din anul 1863, făcii un conelus 
pentru înființarea unei şcoli de agricultură și de silvicultură, dar nu'l 
aduse la îndeplinire. Stimulată fiind în anul 1868, în privința aceasta, de- 
cătră. Soţietatea pentru cultura ţării (Verein fiir Landeskultur), dieta 

adoptă în Optomvre 1868, în principiă, înființarea unei școli pentru agri- 

| cultură, iar în Optomvre 1869 votâ o lege pentru înfiinţarea și snsțînerea 

că, lege care se sancţionâ în April 1870. Şcoala s'a şi deschis apoi în 
Optomvre 1871.. Ea eră destinată pentru agricultorii Bucovinii. Aceştia 
sînt, mai eselusiv, numai Romîni și Ruteni. Eră dară prea firesc lucru 
ca în ea să se predeie învățătura în limba romînească și cea rutenească, 
Dar” cînd coles, ce să vedi? Năvălitorii culturali nu voiră să știă de 
fapta necontestabilă, că un popor numai prin graiul săă naţional se poate
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cultivă mai ușor și mai repede, şi ajunge apoi Ja o treaptă mai naltă de 
prosperare, — și întroduseră și aici limba nemţască ca limbă învățămîn- 
tală. Din causa aceasta, şcoala n'a produs pînă acum resultatele ce se 
așteptaii dela ea, | 

Tot cu scopul de a năvăli cu preponderanţă asupra elementelor flo- 
tante s'a întrodus limba nemţască şt la şcoala de meserii din Cernăuţ, 
activată în anul 1813, și în parte și la şcoala de lemnărit din Cîmpul-lung, 
deschisă în 1895, şi la nişte cursuri suplimentare pentru meseriași în 
Rădăuţ şi în Suceava și la şcoala de coșărcărie din Storojineţ, ete, 

Se purcede cu plan şi sistem, nui ce dice ! 

$ 134. Un atac la esistinţa universităţii Francisco-losefine, 
Şi o desbinare la ea. 

Îndată după înfiinţarea Almei Matre Francisco-losefine în Cernăuţ, 
eserise Soţietatea pentru cult, şi lit. rom. în Buc. concurs pentru împăr- 
țirea la studinţii universitari a unor stipendii din Fundăciunea Pumnu- 
leană, şi'l trimese rectorului universităţii spre publicare. Acesta însă r&- 
spinse primirea şi publicarea concursului pe temeiul că nu este scris nem: 
ţeşte. Tot pe acest temei răspingeat și testimoniile de boted şi de sărăcie, 
scrise româneşte. Se crede că cu primirea acestora s'ar alteră caracterul 
nemțese al universităţii! 

Nu numai atîta! Se găsi şi un profesor, de viță germană, născut şi 
crescut printre Românii ardeleni, care socoti că'şi împlinește numai o sacră 
misiune, dacă va vesti, de pe catedră, auditorilor săi setoşi de cultură 
științifică: că Romînii sînt un popor de puţină valoare, fiindcă în istoriea 
evolutivă a popoarelor ei n'ar fi arătat nicio putere culturală, nu s'ar fi 
distins prin nimică ; că ei numai de sine ar fi grijit cultivînd pămîntul, 
saă ocupîndu-se cu păstoritul animalelor domestice, şi că toate câte le-ati 
avut şi le ai ca cultură întelectuală, ca artă, ca îndustrie, nu prin 
sine înșiși le-ai produs şi le susțin, ci prin alţii, prin străini, şi că de 
aceea mai bine ar face, dacă nu “şi-ar frămîntă crierii cu tendinţi naţio- 
naliste, cu idealuri naţionale, căci acestea nu sînt pentru ei, nu se po- 
trivesc cu puterile lor întelectuale ! e 

„_ Auditorii miei se compuneaii și se compun din studinţi dela, tustrele 
facultăţile universității Francisco-Losefine, Cu unii din ei eram înnemurit, 
Jar” alţii, pentru diverse consultări, căutati să se întălnească mai adeseori 
cu mine. Er dară lucru prea firesc, ca ci să'mi împărtăşască aceste re- 
vărsări sufleteşti atît de curioase şi de suprindătoare. Ei "mi le comunicati 
eu îndignare; eă le ascultam cu uimire, şi nu mă puteam reţină ca să 
nu li spun, că în aceste doctrine nu zace atâta, ştiinţă, cât mai multă 
tendinţă ! 

În urma acestei denegări a valorii poporistice şi a meritelor istorice 
universale ale poporului romîn am căutat şi eii să demustru auditorilor
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miei, în prelegerile mele asupra, istorici limbii şi literăturii romiînești, şi 
chiar publicului din ţară prin publicarea, din cînd în cînd a unor discursuri, 
că Romînii sînt, după sînge şi după minte, urmași ai acelor Romani, carii 
ali întemeiat împeriul roman răsăritean ; că, după firea lucrurilor și după 
dreptate, ci sînguri sînt adevărații moştenitori ai acestui desființat îm- 
perii; şi că, de și ai avut multe păcate, în urma cărora at degenerat cu 
mulțimea, și ati suferit multe amaruri: totuş din cînd în cînd sati trezât în 
ei puterea, și conștiința strămoşască, care “-a împins, în mod neresistibil, la 
revindicarea drepturilor și a moştenirii strămoșești; că numai această 
putere şi această, conştiinţă a însufleţit în anul 963 pre fraţii David, 
Moisi, Aron şi Samuil, fiii comitelui Șişman din Macedoniea, ca să pro- 
voace 0 mișcare naționalistă romînească pentru restaurarea unui împeriăi 
propriii ; că tot acest genii strămoșesc a fost puterea motrice, cînd nişte 
deștindenți din aceşti eroi, fraţii Petru, Asan şi Ioniţă, din notat pornit 
în anul 1185 altă mişcare naționalistă, romînească, care a avut ca resultat;, 
pe de o parte, restaurarea așă numitului împeriă romîno-bulgar, iar” pe de 
altă parte, întemeiarea în stînga Dunării de jos a doatiă domniate romîneşti ; 
tă tot această conștiință strămoșască, a dat dirigenţilor acestor doată 
domniate tăriea ca să'și apere, vitejește, noaele vetre restaurate încontra 
atacurilor îndreptate asupra lor decătră 'Tatari, Unguri, Poloni şi Turci; 
că tot geniul strămoșesc a lucrat ca aceste doatiă domniate romînești să 
nu se deie frînte de vicleșugurile, de uneltirile şi de furiea contrarilor şi 
duşmanilor săi de moarte; că iscnsinţa unor dirigenţi din aceste doattă 
domniate naţionale, precum şi eroismul admirabil al locuitorilor lor, ati 
pus stavilă, lăţirii cuceririlor turcești în Europa și aă contribuit, în mod 
eminent, la frîngerea puterii turcești precum pe aiurea aşă şi în anul 
1685 la împresurarea Vienei; şi că tot numai, prin geniul strămoșesc, 
al isbutit Romînii să'și unească în anul 1859 domniatele naţionale, să elupte 
în anul 1877, prin vitejie, nedependenţa acestei noate formaţiuni politice 
și apoi să o proclame, în 14/26 Mart 1881, ca regat sub titlul de Ro- 
mîniea ! Aceste fapte măreţe, diceam eii ca conciusiune, spulberă orice 
espunere şi argumentare maliţioasă despre nevăloarea istorică a Romînilor 
că popor, despre neiscusința lor, saii despre zădărniciea idealurilor şi a 
aspiraţiunilor lor naţionale! NI 

Într'a 28. Faur 1884, tocmai în dia în care avuseseiii nefericirea să 
înmormînted pre drăgălașa și pururea neuitata mea copiliță, Eugeniea, am 

trebuit să esamined pre Ilie Cărăuş, primul care sa calificat la universitatea 
Franeisco-losefină, ca profesor de limba şi literătura românească și ca profesor 
de istorie şi de geografie cu limba, înveţămîntală cea romînească, căel n'am fost 
cerut ca, din causa acestei triste întîmplări, să se amîne pe altă di esaminul 
fipsat de mai înnăinte. Am esaminat pre căndidat româneşte, de și comi- 
sarii nu pricepea o boabă măcar din această limbă, "Mi se păreaă că nu 
sînt mulțămiță cu procedura mea, dară tăcură. După finea esaminului



346 

însă, în particular, mă înterpelă decanul, ca unul dintre comisari, că de 
ce n'am esaminat pre candidat nemţeşţe, căci limba oficială a universi- 

tăţii este cea, nemţască, şi fiindcă comisarii nu pricep românește, "l-am re- 

plicat că eă, ca esaminătoriii şi censurant, am să mă conving nu numai 

oride candidatul -este versat cum se cade în specialitatea sa, dar” şi oride 
ştăpîneşte sati nu pe deplin limba romînească, şi oride este el sait nu în 
stare să predeie învățăceilor săi, vumîneşte, specialitatea, din care se cali- 
fică ca profesor, şi că această convingere nu *mi-o pot procură prin o esa- 
minare în limba nemţască. A recunoscut înterpelătoriul miei justeaţa și 

îndreptăţirea argumintelor mele, da a adaus, că tot ar fi bine ca et, 
spre salvarea caracterului universităţii, să dai şi în nemţeşte măcar-o 

întrebare doaiiă, Cu astădată nu m'am arătat încăpățânat, ci am promis 
ca pe viitorii să'i împlinese dorința. | 

Eraii pe timpul acesta cîțiva profesori universitari, veniţi încoace de 
prin ţările apusene ale împărăției, carii nu se sîmţiati bine în Cernăuţ, 
carii nu găsiaii pe placul săă împrejurările politice şi culturale din Buco- 
vina, carii prevedeaii zădarnice sforțările partidului naţionalist, nemţese de 

a face Nemţi din toată suflarea nenemţuscă, carii socotiati că se înjosese dacă 
se vor prestă, cum se esprima ei, ca îngrăşămînt cultural (als 

Culturdiinger) pentru alte naţionalităţi, și aceasta cu atîta mai vîrtos, 
fiindcă şi conaţionalii proprii de prin ţările apusene ale împărăției încă 
ai tot aşă de mare necesitate de îngrăşămînt cultural. bun şi ales. Din 

această causă unii din ei credeati că'şi împlinese numai o dătorinţă na- 

ţională, dacă vor năzui, din toate puterile, ca să fie strămutați la însti- 
tutele de cultură mai superioară de prin țările nemţeşti. . Ba, încă se mai 
aflati unii profesori dela facultatea filosofică, carii erati departe de a îm- 

părtăşi sperînţile atît de optimiste ale D-rului Carol Lemayer în eficaci- 
tatea universităţii pentru prepărarea unui viitorii trandafiriă pentru 

elementul nemțesc din răsăritul împărăției. Dincontră, aceştia vedeai în 
esistinţa universităţii Francisco-losefine, pentru Nemţi chiar un pericol, 

fiindcă ea ușură și facilită, întrun mod eminent, bucovinenilor îndigeni 
îmbrăţişarea, studiilor superioare și deci putinţa de a ajunge, mai curînd 
şi mulți, în xîndul funcţionarilor statului şi a direge apoi şi ei destinele 

culturale și politice ale patriei natale în armonie şi în coordinare cu 

celealalte popoare constitutive ale împărăției. Aceşti profesori nu se sfiiră 
de a aduce la discusiune în colegiul profesoral chiar strămutarea univer- 

sităţii Francisco-losefine în vreuna din ţările apusene ale împărăției, și 
formulară următoarea propunere : 

„Onorabile colegiii profesoral! 

„Considerînd că aca de ani dureadă la facultatea filosofică o mică 
frecvenţă, care în semestrul acesta a scădut chiar pînă la 16 auditori or- 
dinari față cu 34 de estraordinari, precum și cu privire la referinţile
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generale din oraș şi ţară, cari, pe de ov parte, opun învestigărilor ştiiu- 
țifice greutăţile cele mai mari, pe de altă parte, fac ca petrecerea acoleâ 
să fie, în orice privinţă, una din cele mai nesuferibile, subserişii propun : 
Colegiul profesoral dela facultatea filosofică să se adresede cătră înnaltul 
guveru, precum și cătră îmbele camere ale Consiliului Împerial, spre a 
obţîn€ ca facultatea să fie strămutată într'un oraș din Austriea apuseană, 
şi, spre scopul acesta, să însărcinede o comisiune de trei membri, care să 
compună în privinţa aceasta o petiţiune bine motivată, 

»Cernăuţ într'a 4. Mait 1884. 
„Budinsky m. p. — Loserth m. p. — V. Graber m, p. — Supan m.p. — 

Strobl m. p. — Tangl m. p. — Migotti m. p.* 

Această propunere a fost combătută de mine și de Dr. E. Zieglauer; 
cu toate acestea ea a fost primită cu mare majoritate, şi trecută la pro- 
tocolul ședinţii în urma stărninţii mele, căci doriam so cunoască mini- 
steriul mai înnăinte de a fi adusă la îndeplinire. Luînd ministeriul din 
protocolu! ședinţii cunoștință despre această propunere nefastă, trebuie să 
fi fost foarte neplăcut şi dureros împresionat, căci motorul şi primul ei 
subseriitoriă fi pedepsît pentru aceasta cu îndepărtarea sa îndată din pro- 
fesorat, ar” profesorul Dr. F. Zieglauer distins cu titlul de consilieri gu- 
vernial, fiindcă, dictase la protocol o contrapropunere subserisă şi de mine și 
apărase astfeliii generoasele și înnaltele întenţiuni ce le avusese Majestatea Sa, 
împăratul Francisc Iosif I. cu înfiinţarea, acestei universităţi, care'i poartă, 
gloriosul Săii nume. Prin această desaprobare sa dovedit din noă că uni- 
versitatea Francisco-losefină a fost creată, în prima linie, pentru încoro- 
narea culturii poporăciunii îndigene şi originare şi ca dar împărătesc la 
jubileul împreunării de o sută de ani a Bucovinii cu Austriea, far nu cu 
scopuri egoistice și cu vederi strîmpte, precum erai acelea ale partidului 
naționalist nemţese, cu desăvîrşîre egoistificat. | 

Altă faptă, nu mai puţin contrară cu largile și limpedile vederi și 
cu măreţele şi generoasele întenţiuni ale Majestății Sale împăratului şi 
ducelui Francise Iosif I., s'a deplinit, din nefericire, în anul 1889 și 1890. 
Pe atunci er în Bucovina, ca guvernătoriă a doata oară, baronul Felice 
Pino şi, ca locoţiitoriti al săi, contele Anton Pace. Îmbii aceştia practicaă, 
cu rară cutedare, principiul năvălirii cu preponderanţă asupra elementelor 
flotante, şi chiar neflotante ; pe lîngă aceasta, ei samănă să fi nutrit în 

sufletele sale și niște sîmțăminte religioase ultraiste, așă numite ultra- 
montane. Astfeliă de sîmţăminte se găsial şi pe la mulţi dintre confe- 
sionalii romano-catolici din Bucovina. Aceştia nu vedea cu ochi buni 

nici esistinţa facultăţii teologice drepteredincioase răsiritene, nică de- 
plina armonie a facultăţilor Inmene cu ea în ceea ce priviă, participarea 
oficială a universităţii la unele sărbări religioase oficiale. Se stăbilise 
adecă, chiar dela înființarea universităţii încoace, datina, ca la toate
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solemnităţile religioase dinastice, precum şi la unele sărbători mari ale 
confesiunii drepteredinocioase răsăritene, să participe represîntanţii facultă- 

ților şi ai univeristăţii, cu insigniile sale oficiale, la cerimoniile religioase 
săvărșite în biserica catedrală greco-orientală. Aceasta o făceâ universi- 

tatea numai din colegială, considerare cătră una din facultăţile sale, cătră 
cea teologică, şi cu privire la confesiunea majorității covărşttoare a po- 
porăciunii bucovinene, pentru care eră ea activată. Prin aceasta se între- 
țîneă și se cultivă un sîmțămînt adevărat creştinese, de iubire, de frăţie 
şi de toleranță pentru toate confesiunile. Împunsăturile și nesuferinţile 
înterconfesionale de mai înnăinte îţi păreaii că se tocese şi că dispar pe 
încetul, și că, în locul lor, întră respectul reciproce şi convingerea că cu 
toţii se închină la unul și acelaş Dumnedeii, de șt nu cu toţii şi'l în- 
chipuiese într'acelaş mod, nică nu'l adoară, cu acelaş cerimonial bisericesc, 
Eră o plăcere să vedi cum credincioșii diferitelor confesiuni se întălnisă 
la un loc pe la unele cerimonii religioase, Se dedeă bun esîmplu în privinţa 
aceasta decătră bărbaţii luminaţi ai unui focaniii de cultură superioară! 
Se apropiiă deci împărățiea cerească, unde domneşte numai iubirea, 
frățiea și armoniea! Se roagă doară toţi creștinii, fără deosăbire de 
confesiune, în rugăciunea Domnească, pentru venirea, pe pămînt a acestei 
îmnpărăţii ! 

Dar'... „dracul nu face biserici, nici mănăstiri“, dîce un proverb 
romînese. Se găsîră și aici spirete strîmpte, egoistificate și veninoase, că- 
vora nu li erâ pe plac această îndrumare spre frăţte şi spre armonie fră- 
țască întru moștenirea bunului traii! Căutară deci să'şi vîră, codiţa, să 
zguduiască pinii secolari bucovineni, să turbure pacea din noatia cristali- 
sare și formațiune ce se prepară între elementele flotante din Bucovina, 
și să le aducă la un noii răsboiă reciproc. | 

Nu ştii de unde și pînă unde, dar deodată se trezi reetoratul uni- 
versităţii Francisco-losefine cu următoarea, scrisoare nemțască dela guver- 
nătoriul Bucovinii, pre care o împărtășesc aice pe romîneșşte. 

„Guvernul î. v. al Bucovinii Nr. 1581 Praes, 

„Mi-a părut ciudat că întra 4. Optomvre a. e., la preaînnalta, săr- 
bare onomastică a Majestății Sale î, și r. apostolice, senatul academic s'a 
absentat dela festivul șervicitii dumnedeese ce s'a celebrat, din ansa aceasta, 
în biserica parohială, romano-catolică de aici. 

„Fiind însă că liturgiea festivă ce se face în biserica, romano-catolică, 
trebuie să fie privită ca, sărbare principală oficială, este obligat - senatul 
academic să apară acoles, corporativ şi oficial, atît la preaînnalta sărbare 
natală cît și la cea onomastică. 

„Aceasta se aduce la cunoștința onoratului rectorat cu învitarea ca, 
pe viitoriă, în înțelesul acesta să pună lucrul la cale.
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„Se înțelege de sine că, prin aceasta, nu este eschis ca universitatea 
să participe și la şerviciul dumnedeese al altor confesiuni. 

„Cernăuţ; întwa 22. Optomvre 1889. | 

» Președintele ţării, î. r. Pino, m. p: 
„Cătră onoratul rectorat al universităţii î, r. Franeisco-Iosefine, aicit. 

Această ordonanţă guvernială fi discutată decătră senatul academic 
în şedinţa sa din 7. Decemvre 1889, și provocâ un conclus remonstrativ, 
care se înnăintâ, la ministeriii prin răportul rectoral din 6. Faur 1890 
Ne. 49: 

Remareabilă şi semnificativă detot, este decisiunea ce o căpătâ, se- 
natul academic dela ministeriă prin întermediul guvernătorialui Bucoviniă, 
Îat'o trădusă romînește, 

„Guvernul î. r. al Bucovinii, Nr. 408. Praes. 

„Pe temeiul unei împuterniciri, ce”mi sa dat de Ese. Sa ministrul 
de culte şi de învăţămînt cu emisul din 6. a 1. e. Nr. 334, am onomea 
împărtăși onoratului rectorat următoarele în privinţa participării sena- 
tului academic al universităţii Francisco-Losefine la cerimoniile liturgice 
din ansa prea îunaltei sărbări onomastice și natale. 

„E nu pot recunoaşte ca valabile motivele cari s'aii adus înnăinte 
în răportul din 6. Faur a. e. Nr. 49, prin care se aduceă la îndeplinire 
conelusul senatului din 7. Decemvre 1889, pentru participarea eselusivă, 
a senatului academic la cerimoniea liturgică din biserica catedrală greco- 
orientală din ansa prea înnaltei sărbări onomastice. Precum s'a îndegetat 
onoratului rectorat acu prin emisul guvernial de aici din 22. Optomvre 
1889 Nr. 1581 Praes., trebuie, chiar cu privire la confesiunea de care se 
ține Majestatea Sa î. și r. apostolică, să fie privită ca sărbare principală 
ace, cerimonie liturgică, care se face în biserica romano-catolică atît la 

prea înnalta sărbare onomastică cât și la cea natală, și, deci, senatul aca- 

demic, ea corporaţiune, trebuie să participe întraceastă biserică la săr- 
barea din amîndoaăă dilele festive. 

„Prin aceasta însă nu se împune acelor membri din senat, cari sînt 
de confesiunea greco-orientală, nici o necesitare ca să fie de faţă în bi- 
serica romano-catolică la această sărbare, ci mai vîrtos li rămîne reservat, 

pentru persoana lor, ca să participe în biserica catedrală greco-orientală 
la prea înnalta sărbare onomastică, 

„Într'acest înţeles binevoiască onoratul rectorat să pună lucrul la cale. 

„Cernăuţ într'a 20. Mart 1890. 

„Pentru preşedintele î. r.al ţării: cons. aulic î. r. Pace m. p.* 

Guvernătoriul ţării ştiiă că ministeriul de culte și învățămînt nu 
Sar fi putut decide să deie o hotărîre încontra praesei de pînă atunci,
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de aceea certi dela el împuternicirea ca, pe răspundere proprie, să decidă, 
în causa aceasta dupăcum ar crede el că ar fi mai favorabil pentru Nemfi, 
şi după cunoştinţa ce o are el despre factorii politici din ţară, 

Prin această ordonanţă, necombătută mai departe decătră senatul 
academic, rămase “universitatea cu caracter nu numai naţional nemţese, 
dar' și confesional romano-eatolie, revindicat, după cincisprădece ani de 
pracsă contrară, decătră acela care, după espresiunea prea nimerită a 
D-rului C. Lemayer,. „cu preponderanță“ a știut „dă năvală“ asupra unui 
biet „factor flotant“ din Orient, . 

ȘI în publicul cel mare produse ordonanța aceasta multă și mare 
uimire; mai ales confesionalii ortodocşi orientali găsiati în ea o mani- 
festare ostilă, încontra sa din partea persoanei guvernătoriului ţării şi o 
favoare deosăbită pentr confesiunea romano-catolică, dar'.... tăcură, 
fiindeă nu voiati să aţâţe și să, înăsprească mai tare certele şi urile înter- 
confesionale şi înternaţionale ce se zgîndăriaii cu multă însistenţă decătră 
unii nepacinici şi rătivoitori. a E 

În timpul din urmă s'a manifestat chiar şi printre unii studinţi uui- 
versitari neromîni o aplicare cutedătoare spre „năvăliri culturale“ nem- 
țeşti, şîștind și strigînd chiar „pereat,“ cînd corul studinţilor universitari 
romîni, după cântarea primei strofe nemțeşti din imnul poporal austriac, 
ai întonat această strofă și în romîneşte la sărbarea, în aula universității, 
în 2. Decemvre 1898, a iubileului de cincideci de ani de glorioasă domnie 
a Majestății Sale împăratului Francisc Iosif L. 

$ 135. R&sunete de 'ndoctrinare, şi ziduri de-apărare. 
Cultura centenară nemţască a Romînilor bucovineni pregătise de 

minune terenul pentru noii năvălitori culturali cu preponderanţă și cu 
împetuositate. Neamţul de mai înnăinte venise în țară cu o cultură per- 
sonală mai estinsă, cu deprinderi mai călite și mai înrădăcinate pentru o 
viață soţială, ordinată ; fiecare din ei aves cîte o profesiune proprie, cîte 
„0 meserie deos&bită, cîte vreo iscusînță particulară ; ei puteat fi dară în- 
trebuinţaţi, cu bun succes, la cîte vreo “funcţiune din noata organisare 
a Bucovinii. Aceste calități li deteră curînd un avânt în ochii îndigenilor, 
fiindcă aceștia de dînșii mai cu deosăbire se folosfati la îndestularea 
trebuinţilor viieţii lor mai eu ticnă, 

Cei mai mulți „Nemţă“, căci aşă numiaii Romînii pre oricare venetie 
străin, dară creștin, la sosîrea lor în țară, eraă săraci, lipiţă pămîntului ; 
dintre meseriași sosiaă mulță cu nişte cărucioare trase de cîni, şi cu păpuci 
de lemn, bocînci, în picioare, de unde și porecla de bocîncarit. Prin sîr- 
Suinţă și muncă însă își îmbunătăţial încurînd starea, şi prindea & 
tnăi mult mai comod şi mai cu tion decît chiar îndigenii. Cu toate 
acestea, conștienți. încă de ticăloşia de mai înnăinte, se ar&tai modești 
și recunoscători cătră îndigenii, în mijlocul cărora ajunseseră, la atîta



351 

bine, de şi erati mai superiori în meserii, în comerciă şi în cultură în- 
telectuală. Ei deprindeaii graiul îndigenilor şi se folosiati de el cu plă- 
cere, Această purtare condescendentă și binevoitoare a acestor așă numiţi 
Nemţi stătornicise între ei şi poporul îndigean o bună înțelegere şi un 
trai plăcut, şi ar fi rămas şi mai departe tot așă, dacă nu sar fi ivit 

curentul naţionalist; nemţese cel cu năvala lui plină de preponderanţă şi 
de împetuositate! 

Din nefericire, liniştea este acum cu desăvărșîre turburată, pînă la o 

noată cîntărire și echilibrare a puterilor, a energiilor, cari direg viiaţa 
soţială omenească. | 

Cu mulțămire însă constat că Romînii ati conștiință de noaia si- 

tuaţiune în care se află. că văd cu limpedie pericolele ce îi amerinţă, şi 
că ati luat și iati toate măsurile necesare, tuate precauţiunile trebuincioase 
spre delătararea lor. Bărbaţi providenţiali lucră cu devotare şi cu ab- 
negare în privinţa aceasta. O, de ar fi numai încunjuraţi şi securdaţă 

decătră mulţi, dacă nu se poate chiar decătră toţi aceia cari se sîmțese 
năvăliţi ! 

Da apărarea merge cu anevoie, cu grei, și grei: detot, fiindeă mai 
esistă încă printre Romînii bucovineni unii, buimăciţi de cultura străină, 

cari se consideră nu numai pre sine personal mai înferiori decît pre 
străini, dar cari presupun că nici alţii dintre ei n'ar fi în stare să opună 
noatelor năvăliri cîte o inimă neînfrîntă și cîte o minte deşteaptă și 

ageră. Şi astădi se mai aude pe la unii vaietul că ce putem noi face, 
sînguri de sine, pentru scăparea noastră, că sîntem copleşiţi detot, că nn'i 

mîntuire, şi că trebuie să lăsăm lucrarilor cursul lor! 

O, debilitatea debilităţilor! Dar” şi dobitocul se opune cînd este 
năvălit de altul; și viermele își rădică capul cînd este călcat! 

Mai găseşti încă pre alții deprinşi cu tiena, cu comoditatea, sfioși 
preste măsură la, orice opunere; aceștia îţi repeţesc: Da cum ne putem 

noi opune puterii; puterea ne striveşte! — Aceștia, bieţii, uită, sait nu 

simțese, că şi întm'înşii este putere, că şi în ei esistă energie, că și ei 

ati minte, și că n'aii alta de făcut decit săși manifeste aceste calități, 

cară, în mulţi din ei, sînt chiar» mai superioare decît ale adversarilor. 

Mai întîmpini iarăş pre alţii blîndi, buni, iubitori de pace. Aceștia, 

la orice mișcare de apărare, la orice măsură de precauţiune, îți şoptesc 

cu înfioarare: Da ce-or dice străinii? Da ce-or dice cei de pe iîngă Ce- 

remuș şi Nistru? — Aceștia, sărmanii, nu se mai pot întrebă, că ce-or 

dice Romînii, fiindcă sîmţirea romînească “i-a părăsit demult, sufletul ro- 

“mînesc a zburat dinte înșii, sati a fost buimăcit şi împăinjenit de doctrine 

false, răăvoitoare 

Mai dai în fue şi de aceia carii, punînd piciorul pe cîte un fuștel 

din scara, viieţii soţiale, se uită în sus, admiră lungimea ei, zăresc în 

vîrf tronînd Deetatea care împărțeşte bunătăţile lumii printre bieţii
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muritori, —- Pre aceștia îi apucă un dor nestîns ca să se urce şi ei cît 
de sus pe scară, ca și ei să vină mai la lumină, că şi ei să fie încun- 
jurați de splendoare, și apoi, pătrunși de pietate, încep a adoră atotputer- 
niciea deească, ali împloră graţiea pentru sine, şi a îndemnă pre tot omul 
ca să “i se supună, și, la rîndul lor, să împloare și ei graţiea acestei 
atotputernicii ! 

Aceste răsunete lugubre, păcate ale unei direcţiuni culturale greșite 
şi nepriincioase, păcate ale unei fii slăbănogite, n'ati încetat încă, se mai 
aud, din nefericire, și aștădi pe la adorătorii mărimii şi ai măririi, 

Cu toate acestea ticăiri particulare, noii năvălitori culturali cu pre- 
ponderanţă și cu împetuositate n'a găsît cîmpii părăsîte, În faţa lor, şi 
alăturea cu nemernecii din tabăra proprie, s'aii aflat necontenit Românași 
cu steă în frunte, cu foc sacru în inimă şi cu sînge vit şi cald prin vine, 
însufleţiți neîncetat de geniul binelui, de geniul deplinătăţii şi al deplinirilor, 
de geniul liberei dispuneri şi al înfrăţirii, de geniul universal dumnedeese 
şi de cel particular romînese, bărbaţi carii pururea ati nutrit în sufletul 
săli germinii viieţii proprie naţionale, precum și năzuinţa, zelul, dea o 
întreţiu, de a o cultivă şi desvoltă. Aceștia ati înființat, ici coleă prin 
Bucovina, centre de întrunire pentru învioșarea acestei viieţi, pentrn pul- 
sarea sucurilor ei prin toți membrii corpului naţional, şi pentru solidari- 
sarea tuturora întru apărarea și desvoltarea acestei viieţi. Dintre aceste 
vetre de cultură, pelîngă desnumita Soţietate pentru cult. şi lit, rom. în 
Buc, carea, din anul 1896 încoace întreţîne încă şi un Înternat de băiaţi în 
Cernăuţ, înființat prin colecte, numese aice, după vechimea lor, numai pre 
vrocâteva, pre cele mai valabile și cu activitate mai multiplă și mai ge- 
nerală, pre soţictățile studinţeşti universitare din Cernăuţ, „Junimea“ cu 
activitate din anul 1918, şi pre „Academiea Ortodocsă“ înfiinţată în anul 
1884 ; pre soţietăţile pentru cîntări romîneşti, una generală, „Armoniea“ 
cu activitate din anul 1881, și alta a cantorilor bisericești, numită „Psaltul“ 
în 1890, și din 1892 încoace „Lumina“ ; pre soţietatea politică „Concordiea“ 
înființată în anul 1881; pre valoroasa soțietate „Școala Romînăt, înfiin- 
ţată în anul 1883 cu sediul principal în Suceava, dar” cu filiale prin toate 
celealalte orașe și tîrguni şi chiar și prin unele sate; pre „Soţietatea 
Arheologică“ din 1886; pre „Clubul Romîn“ din Suceava cu activitate 
din 1887; pre „Soţietatea Doamnelor Romina“ cu activitate rodnică din 
anul 1891 încoace, cu filiale prin oraşe, tîrguri şi prin unele sate, și cu 
un „Înternat de fetițe“ în Cernăuţ, deschis în Septemvre 1894. 

Cabinete de lectură, unele din ele şi cu scopul de a veni într'aju- 
torii copiilor sămvaci dela şcoala, locală, încă esistă de vro 25 de ani în- 
coace. Cel mai vechii este „Dragoş“ în Volovăţ din 1877, şi apoi „Dum- 
brava Roșie“ în Boian din 1883. Numărul lor sporește în mod îmbncu- 
rătorii cp desăbire din anul 1888 încoace,
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Toate aceste Soţietăţi sînt pe atîtea cetăţui culturale de apărare, 
opuse năvălitorilor cu tendinţi înstrăinătoare. Acelea dintre ele, cari sînt 
așădate pe temelii solide, şi af cărora ostaşi sînt pătrunși pînă la însu- 
fleţire de scopul ce se urmăreşte, își împlinesc cu laudă misiunea, precînd 
acelea cu temelii şubrede şi cu ostași fricoşi sînt surpate de năvălitori, 
sai dispar prin neactivitate. 

$ 136. Bucurii, nenorociri şi griji familiare. 
Curînd după căsătoriea mea, anumea în Noemvre 1872, m'am stră- 

mutat într'o locuinţă foarte modestă, cu doatt camere şi o culină, în strada 
Domnească de sus Nr. 485, Petreceam aice în ticnă și voie bună cu soțiea, 
fără de a sîmţi trebuinţă de alte distrageri; mă vizitam mai numai cu 
cumnatul mieii, și mă înformam din căiță despre firea femeiască cum des- 
voaltă ea concepţiunile sale omeniste. 

În a opta lună după cununie, dintro mică nebăgare de samă, sîmți 
soțiea mea că mai de timpurii are să devină mamă. Luati toate precau- 
țiunile necesare. Momentul eră grav, grija reciprocă mare, nedumerirea, 
la culme, fiindcă nu eram esperţi. Neliniştea soţiei tot creștea; nu voiă 
să se deslipească de mine; a pretins ca necontenit să fiii pelîngă dînsa. 
Această dorinţa u avut?o și în alte dăţi sub asemeni împrejurări. Ei mă 
conformam cu plăcere dorinţii ei! Am asistat deci în emoţiuni neîncetate, 
tot din ce în ce mai mari și foarte neliniştitoare, fiindeă sublimul act al 
desprinderii fiinţii drăgălaşe și dorite, din cuibul concepțiuniă sale, se tot 
îndelungă, încontra aşteptării. Dumnedeii ajută! Apăru un făt frumos, 
care se anunţă îndată cu un cuveail Începuseiă a mă învoioşă, dar” soţiea, 
mea rămase și mai departe în dureri cumplite și foarte neliniștită, fiindcă, 
slăbise. Se făcură, cercetări asupra causei durerilor neîncetate şi se desco- 
peri că mai este încă și alt puişor, care cearcă să iasă din cuib. Mă în- 
g&rijoraiii acuma şi e; prinseiti a îmbărbătă pre soţiea mea şi a împloră, 
în taină, cu rugă fierbinte ajutoriul lui Dumnedeti. După mai bine de o oară 
de amare suferinţă și. de mortificătoare emoţiuni se mai anunță, cu un cu- 

veaă, alt făt frumos! Soţiea, se linişti îndată, prinse a se învioră la față 
și a se înteresă de feţii săi. Bucuriea îşi sărbă, triumfătoare, întrarea sa, 

în sufletele asistenţilor. Eră într'o Sîmbătă; în ajunul Bunei Vestiri, 
întra 24. Mart (5. April) 1813. . . | a 

În decursul nașterii, cînd nedumeririle erai mai îngrijitoare, făcuii 
un act de bun creștin, şi rostiiă, în taină, formula botedului cu numele 
de Romul dacă va fi făt, şi de Mariea, dacă va fi fată, pentru cel dintită, 
iar” pentru al doile cu numele de Rem, sait: Mariea. Ce surprindere mare, 
ce bururie rară cînd mă încredinţaiă că gemenii sînt feţi! Zburaiă îndată, 
cu închipuirea mea, la începuturile împărăției romane, şi, mul țămind bu- 
nului Dumnedeii, învocaiii pre -Larii străbuni ca să adumbrească, en geniul 
lor, pre feţii miei, și să li însufle, pentru întreaga lor viiaţă, virtuțile,
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strămoşeşti ș 4 idealurile întemeietorilor împărăției romane! Bucuriea 

noastră o . împărtășiiii îndatamare soerilor și frățini-măeă, prin păvaşe 

serise cu avânt, 
Moaşa, îngrijorată şi ea de soartea noilor oaspeţi, botedâ încă în 

taină, fără de ştirea mea, pre feţii așteptați, pre unul Ion, pre celalalt 

Modest. Cel cu numele de Romul-lon a răpăosat chiar a doaiia di spre 
nespusa mea părere de răi şi spre adînca mea întristare; mult timp l-am 

mai jălit, cu durere; şi astădi încă nul pot uită, drăgilașul! Lui Rem- 
Modest îi s'a citit rugăciunile de boted întw'a 27. Mart (8. April) 1873, 

rămînîndu'i acest nume duplu din causă, fiindcă nu se putuse constată 
care din noi doi, mai întîi, a rostit asupra născîndilor formula botedului. 

Nănaşi a avut pre Dr. Emanuil Seleschi şi pre doamna Ileana Torn. 
De și reţinut a; casă de împrejurările familiare, totuş am plecat la, 

Viena într'a 20. Maiii 1873 st. n., ca membru într'o deputaţiune compusă 
din domnii: Giorgii Hurmuzachi, egumenii Ghideon Constantinovici de 

Greul şi Arcaditi Ciupăreoviciă, protopopii Giorgiă Grigoroviciii și Du- 
mitru Cozub, parohii Mihaiii Constantinoviciii și Ion Mandaşevschi, ba- 

ronul Niculait Mustaţa și catehetul Mihaiii Calinescul. Aceasta aveă să 
solicitede dela împăratul, dela ministrul-președinte și dela cel de culte și 
învăţămînt, activarea congresului bisericesc, conces prin o preaînnaltă re- 
soluţiune și o lege electorală. La dorința baronului N. Mustaţa saii lu- 
minotipiat membrii acestei depotaţiuni, spre. amintire. Într'a 2. Junii 

m'am întors a-casă. Aici am găsît pre -soţiea mea foarte debilă; n'aveă 

deajuns lapte propriă spre a'și nutri ficăoraşul, dar” nici nu voiă să'l în- 

eredinţede altor mîni străine şi săi defe de supt la o mameă, din care 

causă fu înţărcat îndată şi nutrit cu lapte de vacă, 
După optsprădece lună, într'o Duminică spre Luni, într'a 30, _Sep- 

temvre (12  Optomvre) 1874, întm'o casă din strada lui Francize Nr. 
1300/b,- deveni soţiea mea iarăș mamă, :tot cu un ficioraș; de astădată 
mai uşor şi cu bine, Îi deteiii numele de Trăian cu dorinţa vie, ca geniul 

acestui distins şi bun împărat roman să înspirede neîncetat pre noul săi 

omonim spre virtuţi alese şi spre fapte măreţe. Vedeam în el pre eroul 
unor cuceriri culturale în viitoriă, : pentru sine și neamul săi; "l-am bo- 

tedat; în următoarea mea di natală, punîndu'i ca nănaşi pre arhimandritul 
Veniamin; Iliuţ și pre doamna Ileana 'Torn. 

Nu se împlinise încă bine anul, și soțiea mea deveni iarăș născă- 

toare, tot: de un ficioraş, Joi într'a 4/16 Septemvre 1875, cu astă dată în 
altă locuință din strada Francisc Nr. 1317. Îl botedarăm -tot în urmă- 
toarea, mea di natală, asistînd ca nănași arhimanăritul Veniamin Iliuţ și 

doamna Ileana 'Torn, șii puserăm numele de Decebal, spre a învocâ asupră 
lui, ca geniă tutelariă, pre majestoasa umbră a marelui eroi al Davici 
'Tratane, despre care publicaseiit, în anul 1868, în Foaiea Soţietăţii pentru 
cult. şi lit. rom. în Buc., IV. pag. 158-160, un articolaş ieșit din măiastra
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peană a lui Alecu Russo, sub titlul de „Decebal şi Ştefan cel Marec. Stimam mult pre Daci pentru deșteptăciunea și năzuinţa lor spre cultură şi organisare soțială și pentru rara lor vitejie şi pentru vioiul lor sîmţ de demnitate naţională. ii Aa 
La cincisprădece luni după acest îmbucurătoriă evenemînt familiar, tot în locuinţa de mai sus, Duminecă demineaţa, într'a 5/17 Decemyre 18176, mă făcii soţiea din noti tată; și de astădată tot cu un făt frumos, Eram voios ; îmi veniă a crede că bunul Dumnedeă și geniii tutelari ai 

graţie cu mine, și că vor să'și creede înţerpretători fideli pentru înnaltele lor întenţiuni şi scopuri umanitare! Chiar înnăinte de născutul feţilor, 
cugetam la cîte un eroă din istoriea națională, destinînd numele lui 
pentru noul pămîntean ce îl aşteptam cu dor. Cu astădată, Imaiă numele 
legendarului eroi care, după tradiţiune, a întemeiat dumniatul Ţării Ro- mînești. Botedaii dară, în dia natală a soției mele, în 3/15 Mart 1817, 
pre noul drăgălaș cu numele de Radu, avînd ca cumătri tot pre arhiman- dritul Veniamin Iliuţ şi pre doamna Ileana, 'Torn. 

Trecură doatiădeci de luni la mijloc, cînd iată, într'o Vineri după 
ameadădi, întra 18/30 August 1878, tăci soțiea, mea să apară în familie 
un noi ft frumos, cu astădată însă în casa mea, proprie din strada În- 
gustă s. Sbiera Nr. 1341/a. Alesandru cel Bun, organisătoriul Moldovii 
şi ap&rătoriul ortodocsiei în ea, eră menit ca să împrumute notnăscutului 
numele săii. Și acest făt frumos fii botedat în următoarea mea di natală, 
având ca nănași pre arhimandritul Veniamin Iliuţ și pre domnișoara Ana 
Sbiera, fiica frăţîni-mieti Niculată. 

Nu se strecurară deplin doatiădeci de luni, și, iată, că "mi se împlini 
un vis. Întro Vineri,. într'a 14/26 Mart 1880, soţiea mea născtt un în: 
geraș de copiliță ; o botedarăm în Marţia Paştilor, dîndui numele visat 
de Eugeniea (Niniţa) şi avînd ca nănași pentru: copiliță tot pre arhiman- 
dritul Veniamin Iliuţ şi pre doamna Ileana 'Torn. a 

La anul după această naștere, soţiea mea aves, Xarăș sperînță drăgă- 
lașe, dar” aceste așteptări nu se împliniră cu bine. Pelîngă alte nebăgări 
de samă, ansă la nimicirea acestei concepţiuni omaniste dete, între altele, 
și moartea - bunului și blîndului miei socru, Mihaiă Nedelcu, în- 
tîmplată în Poieni întm'a 19/31 Mart 1881 și mult jălită de soțiva mea. 
El erâ născut în anul 1818. Soacră-mea, Rachila, născută în 3/15 Juliă 
1825, se strămutâ la Cernănţ şi petreci acoleă, cînd la mine, cînd la 
cumnatul miei, pînăce r&păosâ şi ea, în casa mea, într'a 25, August 
(6. Septemvre) 1891, tînguită de noi toţi, căci bună și priincioasă a 
mai fost! 

Tocmai la doi ani și jumătate dela nașterea Eugeniei, Marţi înta'a 
14/26. Septemvre 1882, în dîtia Crucii, tarăș conform visului, mă ferief 
soțiea cu alt îngeraș de fetiță; pre aceasta o botedarăm în următoarea
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mea, di natală cu numele visat de Eudocsiea (Uţa), asistînd ca nănaşi 
Veniamin Iliuţ şi Ileana 'Torn. - a 

De viiaţa acestor doaiă îngerașe însă n'avurăm parte. Eudocsiea 

răpăosâ, la dece luni după naștere, într'a 11/23. Juliă 1883, iar' Eugeniea 
într'a 15/21. Faur 1884, 

Le-am înmormîntat în ţînterimul noi din Cernăuţ într'o criptă fa- 
miliară, pe fața monumîntului căriia, pe o tablă de marmoră, am lăsat 
să se gravede următoarele şiruri : 

Din neființă, oame, abiă te-ai deşteptat, 
Abiâ ai conștiință de cîte-aii fost şi sînt, 

Cînd, iată, morbul duşman, în corpu'ță furișat, 
Din noii te-anihileadă, te face iar” pămînt! 

„Ideea este numai aceea ce nu piere. 

„Ea dară să ni fie a noastră mîngăiere | 

Căci cine în viiaţă ideea o urmeadă, 
Acela cu ideea necontenit viiadă, 

Deci, cat! aici în lume să'ți facă un nume bun, 

Sporind cu ne'ncetare tot binele comun! 

Zborul acestor îngerași din mijlocul nostru a lăsat în sufletul mieă 
0 durere nedescriptibilă şi o jele atât de adîncă încât şi astădi plîng după 
ele cînd îmi amintesc chipurile lor drăgălașe şi îmbucurătoriul avînt ce 

îl luase Eugenia în desvoltarea sa, cercetînd grădina de copii! Mai 

adeseori mă tînguiam de această pierdere nereparabilă înnăintea, întimilor 
miei amici, carii căutaii să mă mîngăie, dară înzădar. Unul dintre aceștia, 

profesorul şi poetul Vasile Bumbac, îmi trimese ca grătulare de anul 
noi 1881, următoarele șîre: „Pentru cei bătrîni-tineri: sănătate și fericire 
întru mulță, mulţi, mulţi ani! ară pentru cei tineză : 

1. „Îngerii la ceriti se suie, 3. „Pe pămînt viiaţa'i luptă; 
Lumea lor nu'i pe pămînt Lupiele's pentru voinici ; 
Pentru îngeri aici nu e Îngerii din ceriă ajută 
Nici viiaţă, nici mormânt. A "nfrînă pe inimici. 

2. „Fericiţă păriuţii care, 4. „Rem trăiască şi-Alesandru, 
Sus în cerăuri, îngeri at Decebal şi cu 'Trăian, 
Cari la, sacrele altare Şi cu ei viteazul Radu: 
Rugă fac și jertfă dau! Şi-apoi, vai de-orice dușman! 

„Da această amabilă scrisoare am răspuns iubitului mieit amic cu o 
destăinuire relativă la concepţiunea şi naşterea drăgălaşelor și neuitatelor 
mele copiliţe. lat?o !
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„lubite Amice! 

„Gratularea D-Tale dela anul not 1887 a atins una din coardele 
cele mai sîmţitoare şi mai vibrante ale inimii mele. Ai vorbit în ea, 
în graiul D-Tale poetic și răpitori, despre drăgălaşele şi neuitatele 
mele copiliţe, despre îngerii din certuri şi despre voiniciă miei de pe 
pămînt! Hei, frăţică dragă! Îngerii miei din ceriuri, zburînd într'acolo, 
ai răpit cu sine şi câte-o bucată din inima mea! EX aă lăsat un gol ne- 
împlinibil şi o durere nestînsă în urma lor! Îți mărturisesc că Şi astădi 
nu pot uită pre prea iubitele mele drăgălașe, pre scumpele și preţioasele 
mele odoraşe, pre Niniţa și pre Uţa mea! Ele erai atît de frumușele, - 
atît de cumincioare, atît de atrăgătoare și de răpitoare, încît cu greii de 
Ji-aă fi fost găsît părechie sub soare! Cu vro doi ani înnăinte de naşterea, 
lor, printi'un vis misterios, în care Sînta Vinere s. Paraschiva jucă un 
rol principal, am căpătat veste despre sosîrea lor viitoare. Sînta Vinere 
îmi spunes, că voiă căpătă doaită fetițe, gingaşe şi frumoase, și să nu 
mă îngrijesc de ele, căci vor întră în cause mari şi în familii alese, şi cîte 
mai multe de acestea! În ovare de slăbiciune am vădit altora, visul mieti 
despre ele! Poate că prin aceasta le-am espus la ochi răi; le-am de- 
oclhiat, si li s'aă curmat firul viieţii ! Şi 'mtr'adevăr, ati fost și ochi răi 
cari s'a uitat la ele; am observat; aceasta! Mulţi se minunaă de ele, 
de chipul lor cel scris, de gingăştea şi de istețiea lor | Atunci copilițele, 
neputînd suferi căutătura admirătorilor, deviniat neliniștite și, ca săge- 
tate, îşi ascundea faţa, sat fugiaii din năintea lor. Copiliţa, cea mai 
mică, Uţa (Eudoesiea), a murit de dece luni, iar” cea mai mărişoară, Niniţa 
(Eugeniea), de aproape patru ani. Aceasta îmblă acum la grădina, de 
copii, deprinsese o mulțime de cîntece şi de jocuri, întreceă chiar pre 
frățiorul ei nemijlocit mai mare, pre Alesandru; şi se făcuse atîta de 
cumincioară, încît vorbiă ca, şi un bătrân, şi, prin cîntecele cele multe ce le 
învățase, prin jocurile ce le esecută şi prin observările judeţioase ce le 
făceă, distrăgeă şi destătă o soţietate întreagă, oricât de numărdasă ar fi 
fost ea. Mulţi se minunai de cîte vedeai și audiati dela dînsa. Noi, pă- 
rințiă, ne bucuram din inimă, dară și tremuram, căci ne temeam de viiaţa 
copilei, de ochi răi! Şi de ce ne-am temut, de aceea n'am scăpat! Ele ati 
zburat din mijiocul nostrn, ia” noi am rămas fripți şi arşi, cu durerea 
în inimă și cu dorul în sînl Of! amară e pentru părinți pierderea 20- 
piilor, mai ales cînd aceștia ai fost Xubiţi și ati şi meritat iubirea pă- 
rinţească ! , , Pa 

»Din acestea vei înţelege, iubite Amice, ce împresiune gingaşă şi 
duioasă a trebuit să facă amabila D-Tale poesioară de gratulare, asupra 
inimilor noastre pline de jale! Îţi mulțămese din tot sufletul pentru ea, 
căci ni va şervi de. balsam pentru ranele noastre! Ca recompensă pentru 

aceasta şi ca mîngăiare în viitorii Îţi dorese un ropilaş în decursul 
anului acestuia, dară să aibi pârte de el pentru totdeauna!
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Multe sălutări din partea noastră Doamnei, iar” pre D-Ta Te îm- 
brăţişed și Te sărut cu duioșie, rămînînd în 

„Cernăuţ într'a 22. Ianuariă 1887 
„al D-Tale devotat, Dr. 1. G. Sbiera. 

Durerile sufletești pentru pierderea acestor doi îngeraşi, precum și 

grijile multiple şi mari pentru debilitatea mea corporală, ce prinse a se 

manifestă mai ales de pe la anul 1877 încoace într'un mod neliniştitoriă, 
avură încă o înrîurinţă rea asupra organismului soţiei mele; îi slăbiră 

nervii și scădură puterile. Prin vro trei ani dearîndul, ea ajunse a nu 
mai pute ţîn€ şi desvoltă pînă la maturitate plăsmnirile noastre omeniste. 
Se înfiripâ, însă curînd și aduse la iveală un noi făt frumos, într'a 19/31 
Mart 1887, pre care îl botedarăm Miercuri după Paşti, într'a 8/20. April, 

luîndu”i ca nănaș pre frate-mieii Niculaii, şi dînda'i numele de Mihaiă, 

după numele marelui concepţionist şi viteaz al Romînilor, cu dorinţa vie 
ca neîncetat să fie înspirat, toată viiaţa sa, de geniul acestui mare cu- 
tedătoriii şi strălucit eroii! 

Acuma, credeam că vom pute urmă mai departe reproducerea nomi- 
nală a ilustraţiunilor istoriei romîneşti pînă în timpurile moderne, dar” Pro- 

vedinţa a qîs: Destul pentru voi! Grijîţi şi feriţi de rele pre câţi îi aveţi! 

Mamă rară. 

Chiar în primul an al căsătoriei mele am cunoscut, ce amabilă, ce 
devotată şi armonioasă soție am să am, fiindcă ea neîncetat; își cîntăriă 

cugetările sale cu ale mele, le echilibră şi apoi își arătă încrederea în 
socotinţile şi chipsuirile mele, conformîndu-se lor. Dragostea ce o mani- 
festă pentru primul ei copil, grija necontenită ce o avea pentru el, și sa- 

crificiile de. răpaos ce, fără cîrteală, le aduceă pentru dînsul, îmi vădeai 

şi pentru viitorii săi feţi pre maica cea mai gingaşă, cea mai duioasă și 

grijulie fără margini. Dintru început, pre mine mă cam stinghieriati, în 
liniștea mea, stîrnirile nopturne ale copilaşilor; pre soţiea mea însă no 
stînjiniaă, nici n'o supăraii, sai cel puţin nu manifestă aceasta. La prima 
strigare a copilaşilor, ea tresăriă, se treziă îndată, şi grijiă de ei cu o ne- 
spusă frăgedîme și cu un devotămînt rar. Răbdă şi suferiă, biata, în tă: 
cere, oridecîteori sar fi întîmplat aceasta pe noapte, şi se întîmplă foarte 
de multe oră, mai ales atunci cînd se înmulțâseră feţii, sai cîndnuli 
eră pe cale cîte una alta. Oricît de tare s'ar fi trudit și obosât, ea tăceă, 
suferid şi găsiă totdeauna o mulțămire sufletească, în ogoirea, în sănătatea 
și în prosperarea dragilor săi feți, şi un îmbold ca cu resămnare să con- 
tinue şi mai departe a'și împlini dătorinţa mămească. Cu grăbire și cu 
voie bună renunţă la orice plăcere și distragere, în casă saii în afară, 
numai ca să steie neîncetat de toiul dragilor săi fii şi să veghiede cu 
agerime asupra lor, ca să nu li se întîmple vreo nenorocire. Am admirat 
adeseori în soţiea mea pre mama idealisată, fâră sîmţ de sîne cînd eră 
vorba de grija copilului, chiar şi atunci cînd copilul erâ mare și în stare
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a griji însu'și de sine și de trebuinţile sale. Dumnedetii a recompensat!o 
pentru această veghiare necurmată, căci toță copiii ei ai: rămas precum 
binenăscuţi, așă şi binedesvoltaţi în' organismul lor, De-ar fi și ei, la 
vîndul săă, tot cu aceeaș devotare şi grijă pentru dînsa ! 

Mie încă îmi erai dragi copiii, poate de aceea că și la părinți am 
fost cam mulţişori împreună, şi că et tot necurmat şi mai mult cu copii 
avuseseiii de lucru, Îmi diceam nu odată în sufletul miei: "Ţi-a dat, 
Dumnedeii făptură din făptura, ta; crește'ți-o și direge'ţi-o dupăcum vei 
crede că va, fi mai bine și mai folosîtoriiă pentru dîusa. Poate cu aceasta, 
vei isbuti mai uşor și mai bine, decît ai fost în stare să scoţi la capăt 
cu făpturile altora, ajunse sub creșterea şi diregerea ta! Începuiii dară 
ai deprinde cn graiii din rostul miei şi a li ațîţă mintea cu cugetări 
din mintea mea, și a li îndreptă pașii spre căi, pre cari eă le-am găsît, 
în viiaţa mea, mai netede, mai scurte Şi mai sigure. Întru cît am fost 
iscusît în privinţa aceasta și am isbutit, viitorul va arătă! 

Casa proprie. 
Cu cît mi se înmulțiati drăgălaşii, cu atîta şi îndecit mai mult m& 

împresuraă grijile şi nevoile. Nesiguritatea ca și greutatea posiţiunii 
mele soţiale dintre anii 1815 şi 1881 mă neliniştia nu odată, îmi prici- 
nuiaă oare amare și'mi seca puterile. M& înmorboșam nu arareori din 
causa aceasta, ca și din alte erori sanitare. Mai ales cugetarea că ce va 
face soţiea cu atîţia copii pe lîngă sine cînd et aş închide ochii pentru 
vecie, precum și închipuinţa că ei pre mine mă vor privi ca vausă a ne- 
ajunsurilor, a nevoilor şi necazarilor lor, mă mortificati mai adeseori, Pe 
timpul acesta nu eram încă pensionabil, deci viitoriul familiei mele se 
află neasigurat cu desăvirșire și rămas pe sama întîmplărilor! Am trebuit 
dară să caut chipuri și mijloace şi să cerc diverse combinări ca să tes 
din această penibilă, stare sufletească, și să asigured familiei mele un punt 
de radîm pe pămînt, și anumea în Cernăuţ. Am reuşit în anul 1877, în 
Optomvre, să li las un cuib propriii, să li cumpăr o casă cu o grădinuţă 
înti”o stradă lăturală, Îngustă, Nr. 1341/A. Mă liniștiseiii prin aceasta su- 
fleteşte, dar' trupeşte ajunsesetă întu'o stare foarte critică; şi iată cum! 

| O înmorboşare periculoasă. 
În Juli 1877 m'am dus cu familiea mea la socri, unde am petrecut 

cu bine pînă la finea lui August. Cînd m'am pornit cu trăsura îndărăpt 
spre Cernănţ, într'o dimineaţă foarte răcoroasă, băteâ dela munte un 

vintișor tare aspra. Am învălit bine pre copii şi pre soţie, iar de mine, 

care stam cu partea stîngă în butul vintișorului, n'am prea băgat sama, 
Într'an tărdît am sîmţit deodată întraceastă parte a trupului o răceală 
mare și un felii de înţepeneală. M'am învălit acuma și eă cît am putut, 
dar” răceala a continuat a esistă. A casă am luat precauţiuni încontra acestei 
răceli grabnice, dar se vede că nu îndeajuns, căci de aci înnăinte am tot 
sîmțât o înţepeneală şi dureri în mușchii corpului din partea stîngă, mai
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ales cînd er umed, saii cînd aves să se schimbe timpul. Contractaseii un 
reumatism de mușchi, care "mi-a căusat, prin vro optsprădece ani, malte, 
mari și, uneori, foarte serioase şi periculoase dureri şi suferinți. M& temeam 
să nu rămîn paralisat ! 

În anul 1878 spre 1879 îmi pierduseiă detot gustul la mîncare, şi 
cât mîncam, nu asimilam îndeajuns. Odată 'mi se făcuse foarte ră. Pe- 
lîngă dureri, prinseiă a resuflă grei și a mă înnăduşi, Soţiea stă îngri- 
jorată lîngă mine. Nu știi ce se întîmplâ, căci, în neputinţa mea de a 
resuflă, 'mi-a dispărut conștiința ; căduseiii într'un somn de moarte adînc 
și lin; nu mai sîmţiam acum nicio durere, nicio neliniște; pretrecram 
dus! Soţiea însă se spăimîntase cumplit şi prinse a mă zgudui cu tărie, 
a strigă şi a mă tot frecâ. M'am trezit la zguduiturile şi strigătele 
soției; îmi eră mai ușor. M'am sculat după vro cîteva dle din pat, dar! 
acuma, pelîngă lipsă de gust la mîncare, începu a nwmi prii apa; dară 
nici berea, nici vinul nu le suferiam ; nu ştitam ce să mă fac! Cugetând 
adîncit asupra nefericitei mele stări corporale, îmi veni deodată un îndemn 
întern spre apă fierbinte. Am prins a b6 de cîteori aveam trebuință. 
Sîmţiam că/mi pritește; am continuat deci mai multe luni cu această b&u- 
tură. Chiemat fiind odată la mine pentru copii fostul mieă învățăce! şi 
iscusitul medic Dr. Ion Voleinsehi, şi găsîndu-mă bînd uncrop, s'a mirat 
mult de aceasta, mai ales dupăce'i spuseseiă că'mi priiește. "Mi-a dat 
sfatul ca să fierb în apă şi pulbere de rădăcină de salep. Am cercat și 
am găsît că'mi priiește încă mai bine. 

În starea aceasta m'am dus în anul 1879, de Paști, cu familiea la 
soeri, abătînd mai întîiă pe la frate-mieii în Botoșana. Acoleă, la cină, 
m'a îmbiiat frate-mieă cu vin din viea sa. 'Î-am povestit că ei beii numai 
apă fieartă şi cât se poate de fierbinte, și că, dacă aș gustă vin sai altă 
băutură, cine ştie ce star mai întîmplă cu mine! A stăruit ca, pe r&spun- 
derea sa, să beă numaidecit un păhărel. Ne fubiam tare împreună, de 
aceea m'am încredut şi "i-am făcut pe voie, și am băut chiar trei păhărele 
în răstîmpuri mai îndelungate. Mă temeam acuma ca nu cumva, preste 
noapte să'mi fie răi. Poate că şi fiate-mieii aveă cevă pe cuget, căci, des- demineaţă, “veni mai de multe ori la mine ca să vadă de aflarea mea. Preste noapte căpătasetă căldură în corp și nişte sudori plăcute; cînd 
n'am trezit, mă sîmțiam mult mai bine decât înnăinte. Ne-am bucurat cu 
toţii de efectul vinului. Am luat din el cu mine atît la, socri cât şi la Cernăuţ, şi ?l-am întrebuințat, ca medicină, prin câtevă luni de dile. 

După aceasta căpătată gust la vin roșu de Nicorești, sait de Eulaii. 
M'am folosit Şi de acesta, ?mi-am procurat mai pe urmă chiar un bu- 
toiaș de 140 de litri dela un Jîdan din loc. Dupăce am fost băut din el 
cam a treia parte, am tras rămășița în şîpuri. În fandul butoiașului am 
găsît drojdii și într'însele scoarță de stejar. M'am mirat mult de aceasta, dară am continuaţ să beii vinul mai departe, fiindcă îmi priiâ, Vedeam
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acuma că nu vinul, ca atare, cît mai vârtos taninul din el îmi întări nervii! Destul că de atunci încoace numai vin de Odobeşti beai, şi, de un timp încoace, încă şi bere! 

Înveţătura copiilor miei. 
Pre copii W-am dat de timpuriă la învăţătură, pentrucă doriam ca, să fie cu studiile secundare absolvite, şi chiar înscriși la stadii universi- tare cînd vor fi buni de miliţie, fiindcă într'acest caz avea oarecari pri- vilegii pentru şerviciul lor militari obligătoriă. 
Rem-Modest 'și-a făcut toate studiile în Cernăuţ, pre cele primare din Septemvre 1878 pînă în Juliă 1882, pre cele secundare din Septemvre 

1882 pînă în 2/14 Jalit 1890 cînd 'si-a făcut esaminul de maturitate cu 
succes bun, iar pre cele universitare la facultatea juridică a universităţii din Cernăuţ, din Optomvre 1890 pînă în Juli 1894, făcîndu'şi primul 
esamin de stat, pre cel istoric juridic, într'a 11, Optomvre 1892, al doile, 
pre cel judeţial, într'a 24. Juliă 1895, iar! pre al treile, pre cel politie 
şi finanţiar, într'a, 9, Decemvre 1895 st. n., și încă doatiă rigoroase pentru 
doctorat ; a întrat în praesa judecătorească în urma conclusului curții de 
apel din Leina (Lemberg) din 1. Faur 1896 Nr, 1246 Praes.; "şi-a şervit 
anul militarii, ca voluntari, la regimentul de pedestri Nr. 41 în timpul 
dela 1, Optomvre 1896 pînă, le 30. Septemvre 1897; a fost numit apoi 
ca auscultant la tribunalul din Cernăuţ în urma conelusuluj curţii de 
apel din Leina din 30. Decemvre 1896 Nr. 15834 prin decretul acestei 
curți din 15. Januarii 1897; a făcut esaminul practic de judecătorit, 
fiind bine calificat pentru funcţionarea ca jude prin decretul curţii de 
apel din Leina dintr'a 18. Optomvre 1898 Nr. 18084 Praes., ar' cu de- 
cretul acestei curți din 24. Decemvre 1898 Nr. 22509 Praes. a fost pro- 
movat în rangul al noaiiele ca adiunct pentru judecătoriea districtuală 
din Sîrete unde petrece acuma. 

Trăian, deasemenea, și-a făcut toate studiile în Cernăuţ, pre cele 
primare din Septemvre 1879 pînă în Julii 1884, pre cele secundare din 
Septemvre 1884 pînă în 20. Juliii 1893 cînd a depus esaminul de matu- 
ritate, iar pre cele universitare la facultatea, juridică, din Optomvre 1893 
pînă în 30. Juliă 1897, depunînd întîiul esamin de stat într'a 26. Julit 
1895, pre al doile într'a 22. Noemvre 1897, și pre al treile într'a 26. 
Noemvre 1898; a fost însă admis la pracsa judecătorească îndată după 
al doile esamin de stat cu decretul curţii de apel din Leina (Lemberg) 
dintr'a 14, Decemvre 1897 Nr. 18414 Praes., şi apoi numit ca ausculiant 
judecătoresc la tribunalul din Cernăuţ în urma conelusului aceleiaș curți 
dintr'a 5. Apri! 1898 Nr. 6529 Praes., iar' în Septemvrea fost strămutat 
la tribunalul din Suceava. A făcut şi un esamin rigoros pentru doctorat, 
De şerviciul militar a fost eliberat la a treia asentare. | 

Decebal, deasemenea, 'şi-a făcut toate studiile în Cernăuţ, pre cele 
primare din Septemvre 1881 pînă în Julii 1885, pre cele secundare din
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Septemvre 1885 pînă într'a 26. Septemvre 1894 cînd a întregit esaminul 
de maturitate, iar' pre cele universitare la facultatea teologică, din Op- 

tomvre 1894 pînă în Juli 1898, depunînd şi primul esamin de stat, pre 

cel esegetie istoric, într'a 6. Optomvre 1896. Aceste studii superioare le-a 
îmbrățișat mai mult după sfatul mieii, decît după îmboldul propriii, căci 
el, după esaminul de maturitate, își manifestase aplecarea sai pentru 
studiile mediciniste, sait pentru cele filosofice ştiinţifice. Acuma îmi pare 
răi pentru sfatul dat, fiindcă, esperiinţa m'a întărit în convingerea, că 
este mult mai consult, dacă nu înrîureşti pre tînăr în alegerea studiilor 
sâle, și de bună samă că nici nu 'W-aş fi dat alt sfat, dacă el ar fi mani- 
festat, cu decisiune și însistinţă, aplecarea sa pentiu un studii anumit 
de specialitate. La darea acestui sfat am fost călăuzt de împrejurarea 
că, pe timpurile întrupării lui, cugetările şi dorurile mele zburat spre 
regiuni cerești, ca să îndemne pre îngerii de pe acoleă ca să deştindă jos pe 
pămînt şi, prin luminoşiea minţii, prin căldura inimii și prin armonisarea 
tăptuirilor lor, să rădice la ei în sus neamul omenesc atât de învrăjbit! 

Radu 'şi-a făcut toate studiile în Cernăuţ, pre cele pimare din Sep- 
temvre 1882 pînă în Julii 1886, pre cele secundare din Septemvre 1886 
pînă în 17. Juliii 1894 cînd a depus esaminul de maturitate cu distine- 
ţiune, iar” pre cele universitare la facultatea filosofică, secţiunea literară, 
din Optomvre 1894 pînă în Julii 1898; 'şi-a elaborat doatiă teme do- 
mestice pentru esaminul seripturistic, publicînd nemțește pre cea compusă 
lătinește din ele. Fiind lipsă de profesori esaminaţi la gimnasiul superior 
din Cernăuţ, a fost numit acolea ca supleni cu decretul consiliului şcolar 
al Bucovinii din 15. Septemvre 1898 Nr. 3983. 

Alesandru 'și-a făcut studiile primare în Cernăuţ din Septemvre 1884 
pînă în Juliă 1889, pre cele secundare tot acoleă le-a început în Sep- 
temvre 1889, dar repețînd clasa a patra, a fost trimes într'a cincia la 
gimnasiul din Rădăuţ; clasa a șesa a făcut'o, cu repeţire, ian” în Cernăuţ 
și semestrul dintii din clasa, a şeptea, pre al doile semestru însă în Ră- 
dăuț, unde este înscris și pentru annl școlar 1898/1899 în clasa a opta 
ca privatist, 
Mihai "şi-a absolvit cu eminenţă studiile primare în Cernăuţ din 

Septemvre 1893 pînă în Juliă 1897, cînd a întrat în gimnasiul de acoleă, 
unde'și continuă studiile secundare, pînă acum, tot cu laudă. 

Pînă după răpăosarea copiliţelor mele n'am făcut nicio luminotipie, 
nici de pe noi părinţii, nică de pe copilașii noștri. Golul oribil însă ce ni 
"l-ai lăsat copiliţele cu încetarea, vieţii lor trupeşti, precum şi dorul 
nestins de a privi măcar la umbra chipului lor, m'a determinat ca să'mi 
fac în anul 1884 o luminotipie familiară, şi de aci înnăinte să ne lumi- 
notipiăm mai adeseori, ca doară n'ar dispăr6 nicicând chipul nostru din 
mijlocul familiei. Aice (pag. 363) reproduc spre amintire o luminotipie 
familiară, făcută în Ianuariti 1898.
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O duioşie fiiască. 
Într'o Duminică din vara anului 1884, spre distragere, am fâcut o 

escursiune la 'Țeţina împreună cu toată familica mea şi a cumnatului 
miei Litviniuc. Am plecat desdemineaţă şi am petrecut acoleâ o di în- 
treagă. Timpul eră foarte frumos, Am fost la ruinele castelului de pe mun- 
ticelul 'Țeţina şi prin pădurea de lîngă el. Povestit-am copiilor multe 
despre luptele petrecute pe aică și despre alte amintiri din pădurice. Copiii 
auscultati cu plăcere, cînd mai voioși, cînd cu oarecare înfiorare, dupăcum 
eraă întîmplările povestite. Spre sară ne-am pornit cu toţii a casă, însă 
pedestri, fiindcă eră tare plăcut și îndepărtarea nu prea mare. 

Pe drum am făcut, doaiiă grupe. Soţiea mea cu doi copil mai mici 
pelîngă sîne și cumnata mea, deasemenea cu doi copii, r&maseră cevă mai 
îndărăpt, ei însă şi cumnatul miei, cu copiii cei mai mărişori, mergeam 
mai înnăinte. Aveam şi o minge cu noi, Jucîndu-ne cu mingea, tot bă- 
tîndu-o, ne-am cam îndepărtat puțin de soțiile noastre. Cîmpiea erâ cam 
unduloasă așă încît, din cînd în cînd, nu ne vedeam unii pre alţii, avînd 
între noi câte-o rădicătură, micuță, ! 

Cînd am dispărut unii din vederile altora, deodată începi băiatul 
mieii, Radu, de pe lîngă maică-sa a întrebă de tata. Spunîndui'i-se că aş 
fi mai înnăinte după un dîmbuţ, el nu crediă, ci prinse a plînge și a tot 
strigă după tată-săi, Audînd să strigătul şi văicărările bătatului, m'am 
întors repede să văd ce este. Bucuriea lui er nespusă cînd m'a zărit pe 
dîmbuț, fiindcă se temeă ca să nu mă mănînce vreun lup, saii să nu încap 
în ghiarele vreunui urs, despre cari încă fusese vorba prin pădure. De 
aci înnăinte n'a voit bătatul să se mai despartă de mine pînă a casă. 

$ 137. Împuternicit general şi epitrop bisericesc. 
Epitropiile bisericești, atît de adîne înrădăcinate la Romîni, își trag 

originea din timpurile Apostolilor şi din primele secole ale creștinismului, cînd fiecare comună bisericească creştinească, îşi alegeă din mijlocul săi, pe- 
lîngă bătrînii sai preuţii carii se ocupaii cu esplicarea sîntei scripturi și cu săvărșirea cultului dumnedeiese, încă și alți bărbați numiţi mai întîiti 
diaconi, apoi epitropi, carii aveati să administrede averea bisericească comu- 
nală, întrebuinţîndu-o atât la întreținerea bisericii şi a cultului, cât şi la ajutorarea, celor neputincioşi. Acest drept de a dispune, sîngură de sine, de 
averea sa particulară, comuna bisericească, şi "l-a păstrat neștirbit şi atunci 
cînd s'a stabilit și s'a organisat sistemul episcopal în toate ramurile lui. Episcopii aveati numai privighiiarea asupra bunci întrebuințări a averii particulare bisericești, nu însă și dreptul de a dispune de ea. 

Epitropiea bisericească, o găsim amintită și prin vechile legi bise. riceşti, fără, de a, "i se precisă cercul de competinţă, poate de aceea fiindcă bisericile parohiale nu aveati averi mari de administrat, ca mănăstirile ȘI episcopiile.
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La încorporarea Bucovinii în staturile Austriei, toate bisericile paro- 
hiale din ţară aveai câte o epitropie, compusă, de regulă, din trei bărbaţi 
dintre cei mai fruntași și mai evlavioși.  Bokerinl, proprietariul moşiei, 
care mai totdeauna sîngur făcei locașul bisericese, îl îndăstră șil între- 
ține, se consideră ca mai pe sus de epitropii bisericești, ca patron al bi- 
sericii. Actele consistoriului episcopese de pe atunci ni vorbesc mai adese- 
on despre epitropii bisericeşti. În Planul Regulativ preuţese din anul 
1186 se numesc antiști (Vorsteher, (ap. L. $ 63 şi 64). Aice însă li se 
îngustă preste măsură dispunerea liberă asupra averii bisericești ; tot aşă 
şi în circularele episeopești, publicate în virtutea acestui Plân Regulativ. 
Abiă după mișcările politice din-anul 1848, ia stăruința, liberalului şi 
mai departe vădătoriului profesor de teologie şi asesor consistoria], Ion 
Calinciue, se publică, prin cireulariul consistorial dintr'a 1/13 Faur 1859 
Nr. 2397 ex 1857, un regulămînt anumea pentru epitropiile bisericeşti. 
Întwacesta dreptcă se determineaqă mai deaproape scopul, compunerea Şi 
cercul de competinţă al epitropiilor, şi este un paş înnăinte faţă de aceeu 
ce eră în trecutul recent,!) dar! el îi departe de a acordă epitropiilor o 
dispunere liberă, de și supraveghiată şi controlată, asupra averii biseri- 
cești, și de a li dă toate condiţiunile necesare la o esistinţă prosperă spre 
a ajunge la aceâ valoare și însămnătate ce o avuseseră la întemefarea 
creștinismului şi la apărarea lui încontra atacurilor pornite asupra lui din 
toate părţile. Cu toată restrîngerea și îngustarea cercului de competinţă, 
totuş epitvopiile n'ati rămas fără de frupte acol6, unde n embrii ei erati 
conștienți de misiunea la care eraii chiemaţi prin încrederea conparo- 
hienilor. 

Întroducîndu-se prin Constituţiunea Împerială din 26. Faur 1861 
pretutindenea antonomiea regatelor, ţărilor și a comunelor politice, şi 
gărăntîndu-se fiecării confesiuni libera manifestare publică a cultului săi 
religios, precum și libera dispunere asupra averii sale bisericești, se ivi 
în vepresîntanţile comunelor orăşăneşti din Bucovina, şi cu deosbire în 
aceea a oraşului Cernăuţ, tendinţa de a se desface de oblegămîntul unor 
contribuiri din lada oraşului pentru întreţînerea bisericilor, a caselor pa- 
rohiale şi a ţînterimurilor confesiunii drepteredincioase răsăritene, și a le 
aruncă în spatele confesioralilor, măcareă mai înnăinte primăriile, ca succe- 
soare ale fostului dominiă şi ca confiscătoare ale proprietăţilor și venitu- 
rilor destinate pentru acest scop, nu se sustrăseseră dela această îndătorire. 

Mai cu deadinsul din anul 1865 încoace începă primăriea oraşului 
Cernăuţ a se tot scutură de plata contribuirilor de mai înnăinte și a 
cercă să Je împună numai conorășenilor drepteredincioși. | Consistoriul 
episcopese, decîteori erâ întrebat, luâ totdeauna pre confesionalii săi în 
apărare, provocîndu-se la usul de pîvă atunci, iar” guvernul local, ca 

1) Calinescu M. Normalien der Bucov. gr.-or. Diicese, Cernăuţ 1887, Tom. L. pag. 
80 și 534—538, 
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înstanță judecătorească administrativă, condămnă pre primărie la plată, 
Venind însă la putere în anul 1871 partidul naţionalist nemţesc şi ca 
guvernătorii al Bucovinii unul dintre aderenţii lui, baronul Felice Pino 
(1810—-1874), eredi primăriea Cernăuţului, ai cării membri, în majoritate, 
încă făceaii parte din acest partid, că ar fi sosît timpul ca din no să 
încerce a se scutură de plata unor bani de cortel pentru preuţii drept- 
credincioşi răsăriteni şi pentru spesele repărării unor îngrăditui la 
ţînterimuri. 

Soartea a vrut ca printre împuterniciţii generali dela biserica cate- 
drală din Cernăuţ să fiii ales și eă, şi înștiințat despre aceasta prin seri- 
soarea primăriei din 5. Optomvre 1872 Nr. 15.887. În virtutea unor or- 
donanţe administrative, date în nevonformitate cu usul veehiă din biserica 
Romiînilor, acești împuterniciţi generali aveati să înlocuiască pre epitropiea 
bisericească la o pertratare de concurinţă pentru plata unor spese făcute 
cu reparatura îngrăditurii unui ţânterim și a acoperişului unei biserici, 
La pertrătările urmate, ei ati refusat; orice concurinţă, la plata speselor 
făcute, pe temeiul usului de mai înnăinte, și se apăraii cum se pricepeaii 
şi cum puteati, dupăcum arată protocoalele: unul din 4, Decemvre 1872 
Nr. 1. ca răspuns la scrisoarea primăriei oraşului Cernăuţ din 17, Op- 
tomvre 1872 Nr. 15123; — al doile din 12. Mart 1873 Nr. 2 ca răspuns 
la scrisoarea primăriei din 18, Faur 1873 Nr. 2197; — al treile din 6. 
Julii 1873 ca răspuns la sorisoarea primăriei din 19. Juniă 1873 Ne. 
10862; — al patrule din 3. August 1873 Nr. 4 ca răspuus la sentinţa 
primătici din 19. Julii 1873 Nr. 12355, rostită în causa sa proprie, şi 
din 8. August 1873 ca recurs cătră guvernul local încontra acestei sen- 
tință; — al cincile din 8. Faur 1874 Nr. 5 ca recurs cătră ministeriiă 
încontra ordonanţei guveiniale locale, comunicate prin scrisoare primăriei 
din 25. Ianuariii 1874 Nr, 18322 ex 1813, şi prin carea se învitati împu- 
terniciţii generali la o pertratare legală, spre a luă asupră'şi plata unor 
bani, înlocul primăriei; — al șesele din 4. April 1880 Nr. 6, ca remon- 
strare încontra scrisorii din 17. Mart 1830 Nr. 3457, prin carea se co- 
munică emisul guvernului local din 18. Faur 1880 Nr. 1261 dimpreună 
cu decisiunea cuprinsă în emisul ministerial din 27. lanuariă 1880 Nr. 
880, prin carea se spuneă împuterniciţilor generali ca ei să iale asupra 
confesionalilor drepteredincioşi răsăriteni însărcinarea de mai înnăinte a 
primăriei orășănești de a fi parte concurentă la întreţinerea bisericilor, 
caselor parohiale și a ţînterimurilor acestei confesiuni, însărcinare sistată 
pentru dece ani în virtutea emisulvi ministerial din 6. Optomvre 1869 
Nr. SIT1 şi a guvernului local din 12. Optomvre 1869 Nr. 10268, şi luată 
asupra fondului religionariă gr.-or.; — al şeptele din 4/16 Ianuariii 1881 
Nr. 7 cînd se decise a se face recurs încontra decisiunii primăriei orășăneşti 
din 4. Ianuarii 1881 Nr. 26894 ex 1880, prin carea se desobligă pre sine 
de sarcina de a fi parte concurentă şi o arunc numai asupra confesionalilor
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drepteredincioși năsăriteni, Recursul acesta, făcut şi binemotivat de con- 
membrul Dr. C. Tomaşciue, a fost înnăintat guvernului local prin seri- 
soarea din 2. Faur 1881. 

Guvernul local a decis cu astă dată în favoarea primăriei orășăneşti 
prin emisul săi dintw'a 9. Mart 1881 Nr. 2149. Încontra acestei decisiuni 
în a doaiia înstanţă am făcut recurs la ministeriul de culte şi învăţămînt 
într'a 6. Maiă 1881. 

Pentru împuterniciţii dela biserica sîntei Paraschive, earii nu aveai 
jurişti în mijlocul săi, am făcut ei un recurs romînese, care s'a espediat 
la ministeriă prin primăriea orăşănească întia 9. Mai 1881 Nr. 9873. 

Asupra acestui recurs w'a decis ministeriul îndată, ci a lăsat să 
treacă patrusprădece ani, cînd apoi prin emisul săi din 5. Faur 1895. 
Nu. 23101 ex 1886, a, întărit sentinţile nefavorabile ale îmbelor înstanţe 
înferioare. Causa acestei trăgănări pare a nu fi fost alta decît o tactică 
administrativă, despre carea um vorbit puţin la $ 63, pag. 134. 

În timpul acesta, prin cumpă&rătura unei case proprie, am trecut din 
parohiea bisericii catedrale cu ruga „Pogortrea Sîntului Duh“, la parohiea 
bisericii sîntei Paraschive.  Parohienii şi preutul de acoles ai păsît cu 
cale ca în 21 Junii 1892 st. v. să mă aleagă ca membru în epitropiea 
bisericească, iar protopresviteriea să mă recunoască ca atare prin decretul 
săi din 28. August 1892 st. v. Nr. 201. 

Îndătinat a consideră funcțiunile oferita şi primite prin vreo alegera 
nu ea onoare esclusivă, nică ca cale deschisă spre onoruri şi beneficii, ci 
numai ca recunoașterea unei aptitudini din partea alegătorilor și ca oca- 
siune oferită spre a o manifestă, deci numai ca o încredere și însărcinare, 
am credut că aș fi chiemat de Provedinţă ca să întroduc în epitropie 
viiaţa și spiritul de pe timpurile cînd această înstituţiune apără cu în- 
suflețive biserica creştină răsăriteană încontia atacurilor dușmănoase, 
pornite asupra ei decătră adversarii săi neîmpăcați. M'am pus deci 
pe lucru. 

Pe timpul acesta administră această parohie vacantă tînărul preut 
Constantin Morariă, bărbat modest, cu spiret adevărat apostolic, cu vederi 

mai largi şi umanitare, cu blîndeață rară în păstoriea snfletească, dară, 
împreunată cu rigoare binefăcătoare în mănţînerea, disciplinii morale. El 
cercetase cu sîrguinţă şi prelegerile mele dela universitate. Prin aceasta 
se stabilise între noi un acord întelectual în vedeză, în idealuri şi în 
năzuinţi. Am început dară a lucră împreună, în deplină armonie, spre a 
aduce ordine în administrarea averii bisericeşti, spre a delătură oarecari 
deprinderi rele dela unii parohieni și spre a învioşă printre ei viiața. în- 
telectuală şi purtarea adevărat creștinească. 

Aproape în fiecare Duminică şi sărbătoare mai însămnată, mai întiăă 

după liturgie, mai apoi însă după rugăciunea de sară, se adunati membrii 
epitropiei, în biserică, spre consultare. Aceste consultări nu se ţineaă în
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secret, ci se admitea ca ascultători şi publicul present, ba chiar se acordă unora din el, la cererea lor, cuvîntul spre a'şi arătă dorinţile și pă- rerile. Această procedură avi efectul săi bun, Curînd prinse a scădg beţiea şi a se delătură conenbinagiurile. Se îngriji de neajunsurile școlerilor să- raci; iar” Soţietatea Doamnelor Romîne înfiinţă acoles în Clocucica o filială ; mai pe urmă, în 20. Noemvre 1895, s'a deschis și un Cabinet de lectură, La cercetarea averii bisericeşti se găsi că unele locuri bisericeşti sînt încălcate de primăriea orașului, iar niște bani dați altora spre ad- mivistrare, iar' nu epitropiei, sînguralui organ chiemat la aceasta. Se fă- cură deci ar&tările şi poftirile cuviinctoase cătră ministerăul de culte și învăţămînt înt'a, 11 Septemvre 1892, întra 12/24 Faur 1893, şi în 33. 
[Decemvre 1893; — cătră consistoriul arhicpiscopese în Septemvre 1892, în 9/17. Decemvre 1893, în Noemvre 1895; — cătră procurătura finan- țiară î. r., ca apărătoare oficială, în Noemvre 1893; — cătră guvernul Bucovinii într'a 28. Noemvre (10. Decemvre) 1893; cătră primăriea oră- șănească într'a 28, Noemvre (10. Decemvre) 1893, ete. ete. 

Căpetînd prin scrisoarea primăriei orăşăneşti din 17. Ianuariii 189%, pe de o parte, înștiinţarea că ministerial de culte şi învăţămînt, ea ul- 
timă înstanţă, prin emisui săă din 5. Faur 1895 Nr. 231707 ex 1887, a răspins recursul epitropiei din 9. Mată 1881 deolărînd pre confesionalii drepteredincioși răsăriteni dela biserica sîntei Paraschive ea parte concurentă la întreţînerea, localurilor destinate cultului şi locuinţii preuţeşti, tar” pe de altă parte, provocarea de a restitui fondului religionariă niște bani de cortel plătiți de el ca avans: epitropiea bisericească făcu într'a 12. Mart 1896, pentru anularea sentinţii ministeriale, un recurs cătră „Înnalta Judecătorie Administrativă împerială-regală“ din Vieana. Aice afl, epitropiea dreptatea cea atît de îndelungat căutată, căci, după doi ani de dile, primi dela acest suprem for judecătorete administeativ sentinţa din 31. Masă 1898 Nr. 5364 ex 1896, prin care se anuleadă numita decisiune ministerială, spre marea mîngăkare și bucurie a epitropiei, şi cu deosăbire a mea, Această sentință, trădusă romînește, precum și recursul conceput numai în romi- nește le-am publicat în foatea locală, „Patriea“ ea „Suplement la numt- rul 155* din 1898. 

Activitatea epitropiei luase un avînţ pecît de îmbucurătoriă, pe atîta de rodnic și de folosîtoriti, și epitropiea erâ pe cale ca să pună bi- serica în posesiunea şi esercitarea, tuturor drepturilor sale, usurpate de alţii, dar' tocmai acum necuratul își vîri eodiţa. 
Cooperarea armonică dintre membrii epitropiei stîrni urgiea adversa- rilor secolari şii determină, ca să cerce toate chipurile şi mijloacele, ca să înduplece pre factorii competenți ca să îndepărtede pre acel bărbat, cu carele atît de strîns „uniţă eram în cugete şi în Dumnegei“ şi cu carele atât de bine ne potriviam în năzuințile noastre! Constantin Morarit fă strămutat deci la altă, parohie în Juliă 1896.
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De aci înnăinte se carmă avîntul și se domoli activitatea epitropiei, fiindcă printre membrii ei decidenţi se _iviră neînțelegeri asupra unor măsuri de luat şi asupra unor moduri de purces, Încrucişarea planurilor mele decătră străini nicăcînd nu ma desbărbătat, ei, dincontră, mi-a în- suflat mai multă energie și mai mare precauţiune; dar cînd această în- crucișare porniă, dela conaţionalii şi dela conconfesionalii miei, ea tot- deauna îmi împleă sufletul de amăriciune şi de disgust, cari mat adeseori mă făcea să înceted cu Stărninţile mele pelîngă ei, mat ales atunci cînd nu eram în stare să produc în vederile lor vreo schimbare în spre direc- ținnea mea. La această încetare am fost determinat încă şi prin aceea, că nişte factori autorisață şi cu în:îurinţă, decisivă îmi spuseseră confidenţial 
că năzuințile și stăruinţile mele de a reformă cercul de competinţă şi de activitate al epitropiilor, pe principiul autonomistie întrodus în Consţi- 
tuţiunea Împerială și garantat de ea fiecării confesiuni ca drept de a'şi 
administră, sîngură de sine, averea, sa bisericească, ar fi zădarnice, fiindcă 
nime, de voie bună, nu se lasă scos din niște deprinderi învechite şi din 
eserciţiul unor privilegii apucate, chiar de ar şi stă acestea în contra- 
dicere cu drepturile autonomiste codificate în Constituţiune ! 

În faţa acestor împrejurări nefavorabile m'am sîmţât neputincios. 
am preferit să mă retrag, deocamdată, dela niște lucrări, ai cărora autori 
îmi păreaă drepteă urmărese aceleaş scopuri, dar! că nu se conduc de 
aceleaș principii, nici nu voiese să întrebuinţede aceleaș mijloace şi în 
acelaș mod ; am dechierat dară ca de act înnăinte, “în bine ca şi în răi, 
oponenții miei, aceia carii n'a voit să fie de acord şi să cooperede cu mine 
împreună, să aibă a respunde înnăintea lui Dumnedeii şi a oamenilor! 
Ei am fost totdeauna de socotinţă, că o activitate comună numai atunci 
se potenţeaqă și devine spornică şi rodnică, cînd agenţii şi factorii că aă 
aceleaș vederi, se conduc de aceleaş principii, își împreună energiile Şi 
coopereadă apoi în armonie după un sîngur plan adîncchipsuit şi bine- 
determinat ; altfeliii toate se paraliseadă, se desfac, se nimicese, | 

De mai mult timp încoace epitropiea pare a nu se ocupă cu alta, 
decît eu aprinderea luminilor aduse ca jertfă, cu strângerea căpețelelor lor, 
cu purtarea facliilor la unele acte mai însămnate dela sînta liturgie, cu 
îmblarea cu discul, eu procurarea prescurilor şi a vinului, şi cu plata 
unor mici chieltuiele trebuincioase la eserciţiul cultului dumnedeec. Numai 
cu acest cere de competinţă şi de activitate n'am fost nicicînd înţeles, și 
nici n'aş pute cooperă la esercitarea lui! Pentru mine, epitropiea biseri- 
cească a fost şi este energiea, prin care se întreține Şi se desvoaltă vilața 
religioasă morală şi adevărat creştinească, în micele comune pisorieeșii, 
numite astădi parohii, și prin acestea în întreg organismul seriei 

creștine, Epitropiea, în ochii miei, mai represîntă încă, Z pa emană 
creştin, compus din trup şi din suflet. Mădulările trupu ui a eri) A 

trebuincioase pentru esistinţa trupului, iar” sufletul tinde spre cele ideale,
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spre cele cerești şi dumnedeești, şi are să direagă după voiea lui Dumnedeă, 
codificată în legile naturei, toate făptuirile mădulărilor, ţînîndu-le neîncetat 
în armonie, în echilibru ! 

$ 138. Ambiţiuni juste şi ambiţiuni nejustificabile. 

Pînă la anul 1881, sîngurul centru puternee de mişeare naţională 
romînească a fost „Soţietatea pentru cult. şi lit. rom. în Bucovina;“ die 
sîngurul centru puternec, dară adaug îndată că în direcţiunea radelor 
luminii lui și la căldura lor începuseră a se ivi, ică coleâ, încă şi alte 
puncte de concentrare cu menirea ca să întreţină, şi, cu împulsuri noaiie, 
să ducă mai departe această lumină dătătoare de viiață. Erâ natural 
lucrul acestă, fiindcă eră și întenţionat şi dorit. Dar tot așă de firesc 
lucru erâ ca și cei învioșaţi de lumina acestui centru și mişcaţi de căl- 
dura radelor Ini să sîmţască în sine stremurul de a se mişcă și ei, de a, 
produce şi ei lumina electrică în jurul capurilor sale, ca să aibă Şi ei 
cîte o aureolă spre a fi apoi glorificaţi. Pînă act năzuințile lor erai şi 
justifisate și binecuvîntate, dar” ele își pierdeati îndreptăţirea deîndatăce 
agenţii lor tindeai ca să rumpă legătura cu centrul comun, să se des- 
prindă de el cu desăvărștre şi să'şi creede, în particular, o esistință proprie 
separată, sai cînd căntaii ca să îndepărtede dela acest centru pre unele 
persoane competente şi autorisate, oră să li paralisede activitatea înlocuin- 
du-le cu altele mai puţîn calificate. 

Se discută printre membrii dirigenţii numitei Soţietăţi mai adeseori 
asupra modalităţilor şi a mijloacelor, cum mai uşor s'ar pute estinde 
mişcarea culturală romînească prin toate păturile soțiale, cum mai eficace 
sar pute înduplecă acestea ca să'și concentrede activitatea particulară 
organisîndu-o și punîndu-o în legătură armonică cu centrul comun, cum 
mai nimerit s'ar pute înfiripă şi întări acele pături soțiale cari aii fost 
debilitate, oră nimicite, de întensiva concurinţă în lupta omului pentru 
esistinţă. 

La discusiunile acestea, întrucît şi pînăcînd am participat și eii la 
ele, *mi-am apărat necontenit convingerea, ca la dirigența Soţietăţii pentru 
cult, şi lit. rom. în Buc. să se creede, dintre membrii ei specialisață, şi 
deci competenţă, secţiuni deosăbite pentru fiecare ramură a activităţii 
omenești, destinată a îndestulă cîte vreo trebuinţă a traiului soţial cul- 
tural ; ca aceste secţiuni să fie nedependente unele de altele, să aibă o 
activitate largă şi să discute la un loc, împreună cu dirigenţii Soţietăţii, 
numai acele principii şi înterese cari sînt comune tuturora şi stait în le- 
gătură cu întreaga activitate a Soţietăţii. Aceste vederi drepteă nu erai 
desaprobate, dar nică îmbrăţișate cu toată căldura, nici aduse cu rigoare 
la îndeplinire. 

Ideea însă a specialisării activităţii culturale a Soţietăţii se sîmţăă 
tot din ce în ce mai tare, şi nu puteă fi amînată, dar” nepunîndu-o. însă'și
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dirigența Soţietăţii în practicare, s'aii găsit alţi bărbaţi cari, pe socoteala 
proprie și în nedependenţă de Soţietate, aii înfiinţat diverse soțietăţi spe- 
ciale, căutînd fiecare din acestea să îndeplinească, în mod separat, cîte 
una din dătorinţile cari încumbaă Soţietăţii pentru cultura şi literătura 
romîuă în Bucovina, - 

Aceste creaţiuni particulare nu dîe că n'ar fi căutat să îndestu- 
lede cîte vreo trebuință sîmțită, nică că ar fi fost rele, dar ele aă des- 
concentrat energiile, aii împus membrilor cari făceati parte din mai multe 
soțietăţi, sacrificii mai mari de bani și de timp, şi, mai pe urmă, at 
desilusionat pre mulţi din ei, făcîndu'i a se îndot de eficacitatea puterilor 
proprie şi de prosperitatea întreprinderilor lor! 

O mare nenorocire pentru prosperitatea Soţietăţii culturale și lite- 
rare bucovinene a fost debilitarea şi apoi trecerea la cele eterne, într'a 
1/13 Maiti 1882, a vechiului şi autorisatului ei președinte, Giorgiii Hur- 
muzachi. Acesta, din Mai 1863 şi pînă la răpăosarea sa, a dires desti- 
nele acestei Soţietăţi cu o iubire adevărat părinţască, cu o devotare rară, 
cu o iscusință fără samăn, şi cu o autoritate necontestată, fiindcă eră 
deplin versat precum în istoriea politică, așă şi în cea culturală și lite- 
rară a neamului romînese. Lui Giorgiii Hurmuzachi, în prima linie, îi 
dătorește Soţietatea consolidarea esistinţii sale şi avîntul săi din primii 
doatiădeci de ani ai activităţii sale. La moartea sa, Glorgit Hurmuzachi 
a dispus ca şi os&mintele sale să r&pause în ţara și aproape de locul unde 
o viiaţă întreagă şi rodnică a puso în şerviciul binelui și întru apărarea 
întereselor culturale şi politice ale iubitei sale patrii natale, și unde lu- 
minosul săii suflet pre mulţi însufleţitu'i-a și "ia căștigat pentru o viiaţă 

romînească | Şi cu toate acestea, Soţietatea culturală şi literară, pînă 

acum, nu i-a rădicat niciun monument la criptă, nici nu %-a publicat 
descrierea binecuvîntatei şi mănoasei lui activităţi, de bună samă că nu 

din uitare, ei numai din causa unor neputinţi momentane! 
Acuma voiă să'mi vădesc o aspiraţiune, poate nejustificată, fiindeă 

compatrioţii miei n'aii găsît cu cale să 'mi-o realisede. Aveam adecă de- 

şarta închipuinţă că, la preşedinţiea Soţietăţii culturale şi literare, ni- 

mene altul n'ar fi fost mai competent decît mine ca să înlocuiască pre 
ilustrul Giorgiii Hurmuzachi, și săi continue activitatea tot cu aceeaş 
cireumspecţiune și devotare! Îmi mărturisesc acest păcat ca să fii scusat 

și... iertat! 

Eraă câţiva conmembri carii, în particular, îmi propunea preşe- 
dințiea și mă îmbilati ca să candided pentru ea. dară erai şi multă alţii, 

printre cari și bărbaţi de prima valoare, carii ar fi privit cu ochi buni 
candidatura mea eventuală, ba chiar se rostiaă încontra ei, fără mult în- 

cunjur. Această împrejarare m'a determinat ca să nu candided, ci să 

rămîn pasiv şi să las persoanelor decidente deplină libertate pentru ale- 

gerea preşedintelui Mă temeam ca nu cumva prin vreo îndesare din
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parte'mi să provoc disposiţiuni rele nu numai încontra mes, dar” și în- 
contra Soţietăţii în fruntea căriia m'aş fi aflat. Şi Soţietatea îmi zăces 
tare la inimă! La consultări însă nu mă puteam stăpîni ca să nu discut 
alegerea în principiă, şi să die că ar fi consult, că ar fi mai bine şi mai 
folositori, dacă pentru orice lucru, am alege numai persoane de acelea 
cară s'a ocupat şi se ocupă cu el și se pricep la, esecutarea lui; că 
mai ales pentru mișcări culturale şi pentru divegerea lor trebuie să avem 
privirile ţîntite asupra acelor bărbaţi carii, timp mai îndelungat, ati fost 
în curentul lor şi aă dat dovedi pipăite că at sîmţ pentru. ele, că le 
pricep cu desăvărşire, că sînt deplin orientaţi precum în starea în care 
se află, aşă şi în direcţiunea în care ati să meargă mai departe, căci 
adăugeam eti, o persoană mai puţin înteresată şi pricepută în astfeliă de 
lucruri şi de mişcări orică le-ar trăgănă şi compromite, orăcă le-ar dă nişte 
direcțiuni nepriincioase, false chiar. Ba încă susțîneam că fiecare om este 
bun totdeauna pentru câte cevă, dar nu pentru oricare lueru, şi că lucrul 
încredințat lui numai atunci sporește, cînd omul a fost pregătit pentru 
el şi are mare predilecţiune pentru săvărștrea lui. 

Principiile mele, ea atari, nu erat combătute, dar” la practicarea lor 
se vedeă de departe deosăbirea dintre unii și dintre alții.. Romînul, mai 
ales, se crede specialist întru. toate și pretinde ca să ”i se considere soco- 
tinţa și atunci cînd, cât col, 7i se vede necompetinţa și neaptitudinea ! 

Decînd Giorgit Hurmuzachi mai puțin se puteă ocupă cu afacerile 
Soţtetăţii, fie din causa absenţii sale ca deputat în Consiliul Împerial, fie 
din causa debilităţii sale de mai pe urmă, mai adeseori aflam, la dirigența 
ei, cîte una alta de criticat. Criticele mele însă eraă, uneori, prea pe 
față, fără multă cruţare, din care causă și propunerile mele găsiaii la 
membrii ei înfluenţi mai puţină secundare şi primire decât înnăinte. 
Adeseori, cînd discusiunva deveniă mai vie și ar fi zăcut în întesurul tu- turora ca ea să se îndelunge cît de mult spre a se lămuri și pune în acord toate părerile, se cerea închiderea, ei, ȘI propunerea mea, nedeajuns 
lămurită prin desbatere, se puneă la vot și se răspingeâ. M& supăram, 
neapărat ; îmi dedeam chiar demisiunea din dirigenţă ; adunarea generală 
drepteă mă realegeă, dar cu toate acestea nici aceasta nu întră totiea- 
una în vederile mele. Această împrejurare m'a determinat; mai. pe urmă, mai ales din anul 1884 încoace, ca să mă abțîn cât se poate de tare dela activitatea, Soţietăţii şi să las dirigenţii ei răsponsabilitatea, precum în bine aşă şi în răă. 

Ansă la aceasta a dat, cu deosăbire, următoarea, întîmplare. 
Introducîndu-se în anul 1881 ($ 131 pag. 332) clase paralele romiî- 

nești la gimnasiul superior greco-oriental din Suceava, sa ivit necesitatea 
compunerii saă trăducerii de cărți didactice romîneşti. după sistemul în- 
vEţămîntului secundar din Austriea, Spre acest scop, şi în virtutea emi- 
snlui ministerial din 23. Maiă L&R4 Nr. 9432, s'a înstituit o comisiune
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pentr censutarea testului romînesc. Prin emisul guvernului local din d, duniă 1884 Nr. 6354 fuiă denumit şi etica membru în această comisiune, sub preşedințiea amicului mică, Mihatti Calinescu, acum arhimandrit și consilieriă consistorial. Membrii din această, comisiune şi organisarea ei nw'mi oferiaii, mie, destule garanţii pentru funcţionarea ei grabnică și pentru sporiul ei mănos. 
Presupuneam, (prepuielnie dupăcum mă făcuseiă de un timp încoace), 

că ea anumea a fost compusă și organisată astfeliii ca nimică, saii numai 
puțin să se aleagă din activitatea că. La discusiunea, urmată asupra prin- 
cipiilor de cari să fie conduşi membrii comisiunii, precum și asupra mo- 
dului de procedură, m'am convins de îndată că între vederile mele şi ale 
mai tuturor celoralalți membri esistă o deostbire foarte mare, şi că lim- 
pedîrea și armonisarea lor vor cere nu numai discusiuni foarte trăgănă- 
toare, dar” că pot chiar zădărnici scopul pentru care a fost înstituită co- 
misiunea: de aceea m'am decis ca să demisioned din ea dimpreună cu alt 
membru, prin următoarea, dechierare adresată preşedintelui comisiunii : 

„Onorabile Domnule Preşedinte! 
„Vă rugăm cu respect să binevoiţi a primi şi a ulătură la protocol, 

în cuprinsul ce urmeadă, dechierarea anunțată de noi în ședința din 23. 
Juniă 1884 în urma desbaterilor şi a votării asupra cestiunii ortografice, 
ce ai urmat în sînul Comisiunii pentru censurarea cărţilor şcolastice 
româneşti, 

„Domnule Preşedinte! 
„Decînd Romînii a început a părăsi serierea vechie cu literele așa. 

numite cirile, de pe la anul 1780 încoace, cestiunea ortografică a stat ne- 
contenit la ordinea dilei. Multe vaii dis şi s'a scris în privinţa aceasta. 
Învăţaţi, soţietăţi literare, guverne și însă'şi Academiea Romînă din Bu- 
cureşti ai căutat să'i deie o soluținne definitivă, şi nime n'a isbutit pînă 
acum. Aproape fiecare autor, fiecare diariii, fiecare soţietate literară, îşi 
are ortografiea sa proprie. Chiar Academiea Romînă din Bucureşti a fost 
necesitată, ași creâ o ortografie provizorie pentru publicaţiunile sale, 
pre care în timp de 18 ani a modificat'o în mai multe rînduri. În sesiunea 
generală a anului trecut şi curent a pus iarăş din noti în discusiune. mai 
multe întrebări din această ortografie provizorie, dar”, opiniunile mem- 
brilor find atît de divergente, nu s'a putut face niciun conelus, şi ce- 
stiunea stabilirii unei ortografii definitive, chiar pentru publieaţiunile 
Academiei, a rămas încă pendentă pentru adunările generale viitoare. 

„Pentrucă toate încercările de-a ajunge la un sîngur mod de scriere 
cu litere lătineştă, de-a unifică adecă ortografiea românească de astădi, aă 

Tămas pînă acum zădarnice, cestiunea nefiind încă deplin matură, de aceea 

ŞI guvernul din Bucureşti a părăsît acum demult ideea de a împune, fie 

măcar pentru şcolile dependente de dînsul, o ortografie oficială. În Romîniea,
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consiliul şcolar permanent şi ministeriu! înstrucțiunii publice admit și 
aproabă orice carte didactică, fie ea scrisă cu orice felii de ortografie din 
cele mai usitate, numai ţînoarea ei să fie bună și curăspundătoare, și 
graiul ei ales şi corect, 

„Această toleranţă în ortografiea, cărţilor didactice s'a păstrat şi la 
Romînii din tot împeriul Austro-ungar, cu toate că şi aice n'aii lipsit 

încercări, mai ales între anii 1854 şi 1865, şi chiar și în timpurile mai 
noate, de a înduplecă pre înnaltul ministeriă î. r. de culte şi de înstruc- 

țiune publică la decretarea unei vrtografii oficiale atît pentru şcoli cât și 
pentru celealalte publicaţiuni oficiale. Înnaltul ministeriii însă, cu înţe- 
lepciunea înherentă fiecărui guvern prudent, sa ferit pînă acum de 
a căd6 în cursă şi a decretă o ortografie, despre care trebuiă să fie încre- 

dinţat de mai înnăinte că, după stadiul de faţă al cestiunii, numai du- 
rabilă şi acceptată de toţi factorii principali nu poate să fie. 

„Această toleranţă lăudabilă, departe de a fi împiedicat progresul 
cultural la Romîni, dincontră "l-a favorit cît se poate de mult. Ea n'a 

răspins pre niciun autor de cărţi didactice dela lucru prin împunerea 
unei ortografii, despre carea, în total sat în parte, erâ el convins că este 

rea şi stricăcioasă, Și se știe că chiar sîmpla deprindere cu vreun feliii 
de ortografie este o mare și puternecă piedică pentru părăstrea ei, cu 
atîta mai mult este convicțiunea întemeiată pe studii adînci și serioase. 
Astfeliti de bărbați mai curînd îşi sacrifică înteresele, se retrag dela lucru, 
decît să aproabe sati să permită a se publică scrierile sale cu o ortografie 
opusă convicţiunilor ce le ai. 

„O ilustraţiune în grad mic la cele dise aici ni-o procură, între alţii, 
chiar autorii cărţilor didactice supuse în manuscript la cercetarea Co- 

misiunii. Ei pretind cu stătornicie, ca cărţile compuse de dînşii să fie 
tipărite neapărat cu ortografiea adoptată de ei, la dincontră cine ştie 

oride nu'și vor retrage lucrările, ceea ce ar împiedică, în mod serios, apă- 

rerea din cînd în cînd a cărţilor școlare romîneşti atât de necesare sub 
“împrejurările de faţă. 

„Nu este nime carele să nu conceadă că unitatea ortografiei în cărțile 
şcolare ar fi foarte avantagioasă şi recomîndabilă din orice punct de ve- 
dere. Aceste avantagii însă se mănţin, în întregimea lor, numai atuncia 
cînd nu numai cărțile didactice, dan! şi celealalte ar fi scrise toate 
cu una şi aceeaş ortografie, căci numai într'acest caz copilul, eșît din 
şcoală, poate întrebuinţă, cu facilitate și folos, orice carte îi vine în mînă. 
La dincontră, cînd ortografiea unificată a cărţilor școlare nu este totuna 
cu ortografiea de prin celealalte cărţi, atunci ea ni presîntă chiar des- 
avantagii, pentrucă copilul trebuie din noii să înveţe şi să se deprindă 
cu alt mod de scriere spre a fi în stare a se folosi şi de cărțile neșcolare. 

Aceasta zguduieşte într'însul credinţa că aceea ce a învăţat în şcoală este 
totodată și adevărat, bun şi folosttoriă,
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„Oricât de tare trebuie să dorim unificarea ortografiei, totuş ea nu 
este, din fericire, o condiţiune neapărată pentru bunătatea unei cărți di- 
dactice și pentru progresul şeolar. Alte. celea, se cer, în prima linie, dela 
o carte didactică ca ea să se poată numi bună și să cur&spundă scopului 
didactie, ia nu o ortografie unificată! Fără de ortografie unificată şcolile 
ai realisat niște progrese de carile se tăleşte secolul nostru, dar” făr' de 
cărți bune și cur&spundătoare, după ţînoare şi gratii, de bună samă că 
nam fi ajuns unde ne aflăm! 

„Purcedînd din aceste punturi de vedere am făcut în şedinţa comi- 
siunii din 23. Juniă 1884 st. n. propunerea ca manuseriptele supuse co- 
misiunii spre censurare, în caz de a fi admise, să se tipărească cu orto- 
grafiea adoptată de autorii lor, ortografie despre care se dice că ar fi 
identică, cu ortografiea recomîndată de întreg corpul profesoral dela 
gimnasiul din Suceava, unde aă să fie întroduse ca cărţi didactice. Această 
ortografie ar ave așadară măcar avantagiul de a nu fi combătută de nici- 
unul din profesorii chiemaţă a se folosi de cărțile tipărite cu dînsa, lucru 
care valoreadă foarte mult din punct pedagogie de vedere. Această pro- 
punere însă n'a, fost acceptată de majoritatea comisiunii, precum nică 
eventuala propunere, de a convocă în Cernăuţ, la începutul feriilor vii- 
toare, o comisiune -compusă din profesorii din ţară, cu studii şi calificațiuni 
filologice în genere, şi romîneşti în special, spre a deliberă și a se înţelege 
împreună pentru stabilirea unei ortografii pentru cărţile didactice din 
Bucovina, dacă este numaidecît. ca ortografiea din cărțile didactice de aici 
să fie una şi aceeaş. 

„Cu toate argumintele aduse pentru susțînerea, vederilor espuse mai 
sus și cu tot apelul făcut chiar la sîmțămintele de coneiliare, majoritatea 
actualei comisiună a rămas neclintită pelîngă ideile sale de mai înnăinte 
și a stăruit șia şi decis ca să rămînă împusă, în mod îm perativ, ortografiea, 
folosită de învățătoriul dela şcoala de eserciţii de aici N. Ieremieviciti, în 
cărțile şcolare poporale, publicate de dînsul. 

„Această  neînduplecare a majorităţii membrilor actualei comisiuni 
de censurare de a părăsi punctul lor eselusivist de vedere şi a stă cu noi 
la o bună conţelegere în cestiunea ortografică, făcîndu-ni reciproc con- 

cesiuni, ni-a dat convingerea că și în alte cestiuni nu ne vom pute în- 

țelege şi lucră în armonie; de aceea credem că lucrăm numai în înteresul 
causei, dacă ni dăm demisiunea din această comisiune, spre a nu împiedică, 

prin apărarea necontenită a vederilor și convicţiunilor noastre contrare, 
mersul lucrului, și spre a nu fi solidară cu resultatele activităţii comi- 
siunii nici în bine, nică în răă, 

„Această demisiune motivată, şi trădusă nemţeşte, vom dâ-o îndată 
și prea onorabilului Preşedinte al ţării, carele ne-a onorat cu denumirea 

de membri în această comisiune de censurare a cărţilor didactice romîneștă.



  

„Vă rugăm să binevoiţi a primi espresiunea deosăbitei noastre con- 
siderațiuni. | 

„Cernăuţ întw'a 28. Juniă 1884. 
„LI. Gl. Sbierat, „llie Luţăe. 

Această declarare, guvernul local a supus'o ministeriului spre de- 
eisiune. Dimisiunea mea n'a fost primită, ci, în virtutea emisului mi- 
nisterial din 19. Septemvre 1885, prin emisul guvernului local din 26, 
Septemvre 1885 Nr. 11252 am fost învitat ca și mai departe să particip 
la lucrările comisiunii, 

La repeţite încercări confidenţiale, neputînd căd6 în acord cu cetă- 
lalţi conmembri, am fost necesitat, în înteresul causei, să înnăinted gu- 
vernului local, acuma, sîngur, fiindcă consubseriitoriul miet de mai înnăinte 
reîntrase în comisiune, următoarea dechierare nemțască, reprodusă aice 
romineşte : | 

„Înnalte guverne î r.al țării! 
„Prin înnaltul emis local din 26, Septemvre 1885 Nr. 11252, şi în 

conformitate cu înnaltul emis ministerial din 19. Septemvre 1885 Nr. 
16190 s'a rostit dorinţa ca ei să'mi retrag demisiunea din comisiunea 
înstituită prin înnaltul emis din 23. Maiă 1884 Nr. 9432 pentru censu- 
xarea manuseriptelor de cărți didactice romîneștă, şi iarăș să particip la 
lucrările ei, _ 

La timpul săă, în înstituirea acestei comisiuni am recunoscut un act 
de deosăbită binevoinţă și de părințască grijă a înnaltului guvern pentru 
desvoltarea spornică, în mod propriă, a Romînilo» de aici, şi 7l-am sălutat 
cu cea mai mare mulțămită; am și început a participă la lucrările ei cu 
zel viă, dar”, încurînd, am făcut trista esperiinţă că, cu deosăbire în ce- 
stiunea, ortografică, majoritatea membrilor comisiunii, poate din causă că 
în privința aceasta ca, în genere, în cestiuni limbistice, ei mai puţin erai 
competenţi a se pronunță, a fost condusă de niște vederi, rădicate chiar la 
conclusuri valabile, cari steteat cu convingerea mea ştiinţifică şi peda- 
gogică în astfeliii de contradicere, încât participarea mea la lucrările co- 
misiunii, dacă conelusurile făcute ar fi să rămînă neschimbate, nu numai 
că devine de prisos, dar! că ea poate chiar să le trăgănede preste măsură 
prin discusiuni zădarnice. De aceea, spre adînca mea părere de ră, mă 
văduiii necesitat a adresă președintelui acelei comisiuni o dimisiune mo- 
tivată. Fiind aceasta compusă romînește, îmi iat libertatea a o alătură 
aică în trăducere nemțască, spre a pune în posiţiune pre înnaltul guvern 
î. v. al țării, de a lud cunoștință de cuprinsul ei şi de a binevoi să apre- 
țmiască temeiurile cuprinse în ea. 

„Fiind însă că din timpul acela încoace nu s'a întîmplat nimică din 
care s'ar put cunoaște, că comisiunea nu se mai țîne de acele conelusuri 
dictatoriale, îmi vine cumplit de greă, oricît de cu plăcere 'aș cooperă la
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confecţionarea cărților didactice românești, a participă mai departe la lu- 
crările comisiunii, pînăcînd aceasta nuw'și va fi reformat conelusurile și 
pinăcînd ea nu va fi adoptaţ, principiul, ca oricare cestiune științifică să, 
rămînă eschisă dela o decisiune numai prin sîmplă majoritate. 

„nCernăuţ într'a 17. Optomvre 1885. 
| | „IL. Sbiera. 
»Cătră îunaltul guvern î. r. al țării, aice, I. Sbiera, profesor uni- 

versitar î. r., supune cu tot respectul dechierarea cerută prin înnaltul 
emis din 26. Septemvre 1885 Nr. 11252. — Cu un alegat. 

În urma acestei dechierări am primit dela guvernul Bucovinii, prin 
emisul săi din 25. Noemvre 1885, înștiinţarea, că ministrul de culte și de 
îuvățămînt, prin emisul săi din 12. Noemvre 1885 Nr. 20069, îşi esprimă 
părerea sa de răi pentru neparticiparea mea la lucrările numitei co- 
misiuni, 

De aci înnăinte răporturile mele cu membrii numitei comisiuni, pre- 
cum și cu aceia din dirigența Soţietăţii culturale și literare în genere, 
Și-ali cam pierdut întimitatea de mai înnăinte, dar” eă mam încetat de 
a'mă pune debilele mele puteri în şerviciul numitei Soţietăţi, când aceasta 
'mi le cereă și eă eram în plăcuta posiţiune să "i le fac, ca d. e, la com- 
punerea și publicarea unei cărți în memoriea meritosului profesor Aron 
Pumnul. 

$ 139. Castor şi Polucs. 

Pe timpul profesoriei mele la liceul din Cernăuţ, în catehetul dela 
cele patru clase superioare, în tînărul Mihai Calinovschi, mai apoi Ca- 
linescu, am găsît un adevărat coleg nu numai de oficii, dar și de prin- 
cipii, de vederi, de sîmțăminte şi de năzuinți. Cu dînsul mă înţelegeam 
mai ușor decît cu oricare altul precum asupra direcţiunii de creștere ce 
trebuie de dat tinerimii, așă şt asupra tuturor cestiunilor ce erai la or- 
dinea dilei și se diseutaii cu vioiciune prin întrunirile noastre particulare 

şi publice. Din causa aceasta eram nedispărţiți unul de altul, mai ales 
decînd văduvi în Juniă 1863 şi aveă mare trebuință de consolare și de 
distragere. Ospătam chiar împreună într'un restaurant, 

Găsîndu-ne publicul romîn înțeleşi în vederi la toate întrunirile şi 
manifestările publice, şi vădîndu-ne neîncetat la un loc, ni scoase porecla 

de Castor și Polucs, dar! nu precisă care din noi doi este Castor şi care 
Polucs, poate de aceea fiindcă pe atuncia nu străluciam unul mai tare 
decît altul nici prin posiţiune soţială, nică prin merite deosăbite culturale, 
nică prin vreo activitate politică, saii literară, destul de rodnică, Amicii 

noştri, la. întruniri hazlie, cînd voia să ni scuture lencile, discutaă tema 

aceastat în rîsul tuturora; ne făcea încă și terțetiști virtuoși, împreună 

cu un al treile, cu profesorul Ion Drogli. flindcă ni permiteam și noi, din
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cînd în cînd a ne amestecă în cîntecele lor patriotice, dar' numai spre a 
li dovedi neiscusînţa noastră în arta musicală ! 

Cu acest coleg talentat şi valoros, chiar și dupăce am părăsit liceul 
și am întrat ca custode la biblioteca; Bucovinii şi apoi ea docent la uni- 
versitatea Francisco-losefină, unde am devenit din notă colegi, am lucrat 
neîncetat în deplină armonie, şi multe lucruri patriotice și naţionale am 
îndrumat și am săvîrşit împreună ; și cîte n'am mai fi pus la cale şi n'am 
fi deplinit, dacă, după anul 1881, onorurile soțiale n'ar fi schimbat mora- 
vurile colegiale şi nu ne-ar fi depărtat puţin unul de altul pentru câtva 
timp! Mibaiă Călinescu adecă se călugări în anul 1877 cu numele de 
Miron, deveni protosincel în 188, arhimandrit în 1880, consilierii eon- 
sistovial și purtătoriă de cruce s. staurofor în 1881, iar” din anul 1892 
încă şi purtătorii de mitră s. mitrofor. Din anul 1880 şi pînă în Op- 
tomvre 1889, Miron Calinescu a condus și Soţietatea pentru cult. şi lit. 
rom. în Buc. ca vicepreședinte al ei. Pentru eminentele sale calități, el 
eră, destinat decătră, dirigenţii Romînilor bucovineni de a deveni şi mitro- 
polit, după Areadiă Ciupăreoviciă, căci, încă de pe timpul episcopiei lui 
Emgeniti Hacmân, politicienii romîni își determinaseră, pentru timp mai 
îndelungat, şirul succesorilor la mitropolie. 

Ca consilieriă consistorial, Miron Calinescu primi un referat cât se 
poate de odios, adecă referatul personaliilor. În această calitate eră dilnie 
îmbuldît ba de cei înteresați, ba de întervenitorii lor; îi eră deci preste 
putinţă ca să întîmpine pre fiecarele după plac și săi împlinească toate 
dorinţile. Mai ales tinerii talentaţi şi cu aspiraţiuni la câte vreun cere de 
activitate, mai potrivit şi mai convenabil, găsiali multe de criticat cînd 
nu li se făces pe voie, și începură a/l împroșcă prin unele diare din Ardeal, 
mai întîi în mod învălit, mai pe urmă chiar pe față. | 

Această, împroșeătură, pînăcînd nu 'şi-a pierdut cumpătul și n'a trecut 
marginile bunei cuviință, a putut fi deșteptătoare și folosîtoare, dară ea a 
devenit mai pe urmă o armă de răsbunare în mînile unora şi o armă de 
atacare și de surpare în mînile acelor adversari, cari, snb niciun preţ, n'ar 
fi voit să ajungă Miron Calinescu la arhimandrițiea de scaun şi la treapta 
de episcop și mitropolit. Această luptă încontra lui deveni aprigă şi înă- 
sprită mai ales din anul 1895 încoace, cu deosăbire decînd slăbise şi apoi 
murise meritosul arhiepiscop şi mitropolit Silvestru Morariii-A ndrieviciă, şi 
se formase un curent vioiii în favoarea urcării pe scaunul mitropolitan a 
modestului, blîndului şi tuturora simpaticului profesor universitar şi ar- 
himandrit Vladimir de Repta, succesorul arhimandritului M. Calinescu la 
vicepreședințiea, Soţietăţii pentru cult, şi lit. rom. în Bune, Această luptă se străplîntase acum şi prin foile din Bucovina, şi culminâ în recriminări 
nedrepte şi înjurii în anul 1897, cînd preuţii din unele protopopiate, în- dignaţi de cîte se petreceaă, îi votară adrese de recunoştinţă, și de îmbăr- bătare, iară eu îi trimeseiă, spre mîngăiare, nrmătoarea scrisoare :
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„Preacuvioase părinte Miroane Calinescule! 

„lubite şi stimate amice! 

„Diarul local „Patriea“ anul 1. Nr. 73, pag. 3 col. 1 ni aduce ştirea 
că, din causa răăînspiratelor, înțăpătoarelor şi călumnioaselor articole, pu- 
blicate de un pretins „Preut ortodoes“ și de un nobil cavaler, preacuvioşiea 
Ta ai fi cerut dela venerabilul consistoriă arhiepiscopese o cercetare disei- 
plinară în contră” Ți şi permisiunea de a urmări, judecătoreşte,! pre că- 
lumniatoră ! 

„Această, veste, dacă e adevărată, ar arătă că ești foarte sîmţitoriti 
la cîte s'a seris și publicat cu mare uşurinţă și cu multă nechipsuinţă; 
că ai fi amărit în bunul şi blîndul Tăi suflet și că ai presupune ca, cum 
ar fi posibil ca opiniunea publică și cei ce Te cunosc să bage în samă 
nişte elucubraţiuri de răi gust şi de venin de șerpe. 

„lubite amice! Am fost, dela anul 1861 încoace, alături unul lîngă 
altul, în luptele noastre pentru cultură naţională şi religioasă morală, 
pentru asigurarea și desvoltarea autonomiei ţării, pentru întemeiarea au- 

tonomiei bisericeşti pe principiul represîntătiv cu preuţi şi lumeni, pentru 
înfiriparea şi îmbărbătarea unei mişcări literare în ţară, etc,; am avut deci 

destulă ocasiuue să”Ți studiez firea şi întenţiunile, și să'Ţi cunose - dea- 
proape tendinţile şi procedurile. Este adevărat că uneori vederile noastre 
nu cădrati pe deplin asupra modului de procedură şi asupra mijloacelor 
de ales, dară în idealuri și aspiraţiuni, în năzuinţi şi în întenţiuni ne-am 
întălnit totdeauna. Discutările ţinute cu binevoință reciprocă ne puneati 
totuna în de acord. Sîmțăminte josnice n'am întîmpinat în nobila "Ţi inimă, 

„Stimate amice! Adunat'ai prin decurs de 37 de ani în juru'Ţi atîtea 
manifestaţiuni generoase și atîtea fapte bune, remarcabile şi neperitoare, 
încît ai depăşit ceata acelor bărbaţi, cari cred că ati trebuință de cercetări 
disciplinare, sati de sentinţi judecătoreşti, pentuu restabilirea reputațiunii 
lor atăcate, şi ai întrat în rîndul bărbaţilor de valoare, cari sînt ap&rață 

şi scutiţi prin tvecutul şi meretele lor! 
„Romînul dice: „Lasă pre căţăluși să latre! Ei nu Te cunosc!“ 
„Cu o strîngere de mînă frățască rămîn 

„31. Decemvre 1891. „al Tăă conluptătoriă 
„Dr. IL. G. Sbiera“. 

Orict de cordiale şi de călduroase ai fost aceste semne de iubire, de 

stimă şi de recunoştinţă, totuş nemulțămita oamenilor n'a putut să nu lese 

urme de desgust şi de amăriciune în sufletul acestui binemeritat bărbat, 

$ 140. Eii în faţa auditorilor miei universitari. 

Pre tinerii universitari îi priviam ca pre nişte ostași întelectuali ai 

poporului şi ai viitoriului. Dela vigoroșiea ior, dela armele de cari aveati 

să se folosască, dela desteritatea cu cari aveaii să le mănuiască, și dela
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terenul ce trebuia să'] aleagă pentru darea luptei, depinde& succesul 
acesteia, triumful saă poticala lor. De aceea n'am putut să rămîn nepăsă- 
torii față de ideile, de sîmţămintele şi de întreaga lor purtare, Pre tinerii 
universitari, ajunşi la pragul păștrii în viiaţa publică soţială, îi mai 
priviam ca pre nişte arbori vigoroși, dar' încă mici și fragedi, cărora li 
trebuiește scutul. arborilor mai bătrîni din jurul lor, spre a se desvoltă 
din ei urieșii codrilor secolari, înfruntătorii vîntoaselor, primitorii fulge- 
rilor. M'am credut deci dătoriă ca să esercited asupra lor o înrturință 
oarecare în sensul ideilor mele şi în direcţiunea în care eram plecat, ca 
să li dati, pelîngă cunoştinţă din trecut. și din presînt, încă şi o creștere, 
o educare pentru viitoriă. 

În tendințile mele educative față de studinţîmea, universitară am fost 
condus de vederile desfășurate în discursul rostit la înaugurarea docen. 
turii mele ($ 127 pag. 302—315). Pus odată în legătură cu ea, m'am fo- 
losît de orice ocasiune binevenită spre a strecură în inima ei caldă și în 
mintea, ei năzuitoare spre lumină și adevăr tot ce credeam eă că poate 
contribui la, deșteptarea şi înflăcărarea iubirii ei pentru nişte împrejurări 
soţiale mai altele, decum eraii acelea în cart trătam. Neîncetat am năzuit 
să deschid vederi largi şi limpedi la tinerii ajunși sub conducerea mea; 
să plînted în ei idealuri măreţe şi aspirațiuni nobile ; să deștept înti'înșii 
porniti morale şi generoase, plăcere de muucă Şi grăbiri spre sacrificii; 
cu deosăbire ceream să'i fac să priceapă și să înțeleagă vîșcarea puterilor 
omenești pe un teren dat, și efectele acestei vîșeări în lupta îndividilor 
şi & popoarelor pentru asigurarea esistinţii şi pentru întemeiarea unui 
traiă mai bun, mai comod, mai cu tienă, Ţîneam mult la alegerea terenu- 
rilor de luptă, fiindcă eram convins că cine se lasă ademenit pe un teren 
de luptă desavantagios pentra sine și favorabil pentru adversariul săi, 
pierde lupta chiar şi atunci, cînd în realitate este mai superior în puteri 
decît contrariul săă. îi 

Prin studiile mele istorice culturale și din vilaţa mea, de studinte 
universitariă în Vieana îmi formaseiă convingerea că cultul idealurilor 
naţionale și umanitare, că cultul aspiraţiunilor spre întruparea lor, că cultul sîmțămintelor nobile şi generoase, întrețînut decătră studinţii uni- 
versitari germani prin soțietăţile lor numite confrăţii (Burschenschaften) 
și compatrioții (Landsmannschaften), cu deosăbire dela filosoful 1. G. Fichte încoace, că acest cult n'a rămas fără de înrîurință asupra culturii 
Nemţilor, asupra mersului desvoltării lor soțiale, asupra împuternicirii și consolidării lor naţionale. Eram convins, că numai bărbaţii încăldiţi de acel cult și însufleţâți de ideile ce zăceaă întrînsul, întraţi în viaţa pu- blică soţială, şi luînd în vigoroasele şi desterele sale mîni fiînele dirigenţei din diversele lor statură naţionale, ai făcut din ele puterneca şi respectata Germanie de astădi. Mi-am dis dară, să înființăm şi noi la, universitatea
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Francisco-losefină din “Cernănţ soțietăți acadeniice studinţești în feltul celor din: țările nemţeşti ! 
„Printre aceste soțietăţi însă se stătornicise, cu timpul, o diferință între tendinţile, între scopurile lor. Unele din ele cultivată prin întruni- rile membrilor idealurile culturale, naţionale și umanitare, și căutaă să li deie espresiune prin graiă și artă, întreţineai dară o .vilaţă mai mult cu. desfătări întelectuale decît cu plăceri corporale; — altele însă aveati în vedere mai ales onoarea îndividuală, onvarea compatriotică și onoarea, na- țională, şi o apărat eu ascuțișul sabiei cînd se sîmțiaii atacați la ea;: cultivaii dară mai mult spiritul ostășese, militărese; — mai altele iarăş 

întreținea printe membrii săi vilața soţială, glumeaţă şi votoasă, fără a, 
se înteresă mult de mai alte idealuri, decât traiul ușor, comod şi cu tienă, 
Aceștia primiati împrejurările precum sînt, şi voiai numai să se folosaşcă. 
de ele pentru asigurarea plăcerilor vileții. Da" toate. acesie. soțietăţi. 
mai aveal ca tactică comună: diseiplinarea membrilor pentru: făptuiră, 
solidare. IRI 

„Dintre aceste trei specii de soţietăți academice nemţești aveam.să 
alegem una. Eă am stăruit pelîngă număroșii miei audîtoră pentru cea 
dintii, şi așă s'a înfiinţat într'a 10/22 Decemvre 1875 prima soțietate 
studinţască romînească la universitatea Franciseo-losefină din Cernăuţ sub 
numele de Arboroasa, după una din vechile numită, sub care provine, 
teritoriul Bucovinii în istorie. 1) Scopul acestei soțietăţi erâ: a) perfec- 
ţionarea reciprocă a membrilor pe terenul literar-naţional ; — b) desvol- 
tarea spiretului soţial; — €) ajutorarea materială a membrilor ordinari 
lipsîţi de mijloace. Pentru familiarisarea tinerilor romîni cu spiretul stu- 
dințese universitar, precum se practică el pe la vechile universități nem- 
țeștă, ati binemeritat «doi tineri, Toader V. Stefanine și Vasile Morariă,. 
carii își absolviseră studiile juridice la universitatea din Vieana şi carii 
se înscriseseră în această noaiiă soțietate, ca membri, ca „capete cărunte“. 

Arboroasei îi mergeă foarte bine, fiindcă curînd își căștigase sim- 
patiea publicului romîn, mai ales în urma recomîndării ce îi făcea pro- 
fesorii universitari romîni. Această, prosperare însă îmbărbătâ și sumeţi 
prea tare pre unii studinţi din dirigenţa ei, așă încît aceștia prinseră a, 
se feri de oarecari controlări din partea bătrînilor și mai esperţilor, și a 
crede că vor aduce mult bine soțietăţii, dacă vor urmă mai mult avîn-. 
tului sîmțămintelor sale prea calde, decît sfaturilor mai chipsuite şi mai 
civeumspecte ale unor profesori universitari romîni, ' conmembri cu ei. Ti 
nerii arboroseni nu cunoșteati, nici nu pricepeaă îndeajuns curentul anti- 
romînesc ce se deslănțuise pe atunci, în toată furiea sa, decătră unii com-: 
patrioți și venetici din partidul naţionalist nemțese, şi nici nu voiaă să 
ceară, măcar la unii pași mai însămnaţi, sfaturile amicilor esperţi şi să le 
ţină în samă, i 

1) Laurian A Tr. în Magazinul istor. p. Daciea, București 1845, Tom. [. pag. 29, 
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Înţelegînd unii membri din dirigenţa Arboroasei că camera deputa- 
ților din Romîniea a votat pentru subvenţionarea unor soţietăţi culturale 
de dincoace de Carpaţi micuța sumă de o mie de lei, s'ati adresat în Faur 
1877 şi ei la ministerăul de înstrueţiune publică din Bucureşti pentru par- 
ticipare cu o cîtime oarecare la aces sumă, iar în Optomvre 1877 ai 
espediiat o depeşă de condolinţă cătră primăriea, din Iași, care aranjase 
niște funerarii (parastas) întru amintirea decapitatului Domn Grigoriă A. 
Ghica (Faur 11764—1167 şi Septemvre 1774—Optomvre 1777), fiindcă 
acesta ar fi protestat încontra cesiunii decătră Turci a teritoriului Bu- 
covinii cătră Austriea, lucru pentru care 'şi-ar fi atras urgiea lor. 

Aceste doată fapte, foarte nevinovate în sine, măcarcă nu erati să- 
vărșite din vreo întenţiune ostilă cătră împărăţiea austro-ungară, fură 
apă binevenită la moara unor membri din partidul naţionalist nemţese, 
carii, cu orice preţ, doriati și volatil să “presînte la locurile guvernante 
pre Romîhii bucovineni ca, nepriincioși împărăției şi ca necredincioși îm- 
păratului, spre a justifică și îndreptăţi astfeliti, pe de o parte, provocarea 
unor rigori administrative şi punerea unor piedici la năzuinţile culturale 
naţionale ale: Romînilor, iar pe de altă parte, niște favoruri în folosul 
tendinţilor proprie de germanisare. Ei stăruiră deci pe la locurile compe- 
tente ca să încurce pre unii din membrii dirigenţii Arboroasei întrun 
proces criminal de înnaltă trădare ($ 65, al. a. din Codicele penal) şi 
apoi să decretede -desființarea Soţietăţii. Li-a sucees uneltirea. Procesul a 
fost întentat și. pertratat în Faur 1878, Nevinovăţiea, înculpaţilor însă s'a 
arătat în mod strălucit, căci, după o temeinică apărare decătră advocatul Dr. 
Iosif Rott, însu'și membru din partidul naționalist nemţesc, juriul, compus 
din 12 bărbaţi, printre cari numai un sîngur Romîn foarte moderat, a 
răspuns în unanimitate cu Nu la toate întrebările de înculpare. 1) Soţie- 
tatea : Arboroasa însă a rămas desființată, 

Înlocul acesteia, studinții universitari romîni aă înfiinţat alta în- 
dată, în anul 1878, dîndui numele de Junimea. Scopul ei eră definit 
ca şi al Arboroasei. Membrii acestei soțietăţi, trăgînd învățătură din 
desastrul Arboroasei, sati arătat mai prudență, şi de aceea i-ai păstrat 
esistința pînă astădi, prin decurs de doatiădeci de ani. 

Scopul soţietăţii Junimea eră, trifureat şi definitiv în statutele ei 
($ 2) întocmai ca şi în ale Arbovoasei. Ca mijloace pentru realisarea sco- 
pului își propuseră ($ 3) să întrebuințede: 1. pentru „perfecţionarea re- 
ciprocă a membrilor pe terenul naţional-literar ($ 2 a.)“: „a) discursuri 
țânute de membrii săi şi de alţă binevoitori; b) publicări literare şi susţă- 
nerea unui cabinet de lectură şi a unei bibliotecă“ ; — 2. pentru „desvol- 
tavea spriretului soţial ($ 2 b.)“ : „a) aranjarea de petreceri, serate şi 
escursiuni,' împreunate cu producţiuni musicale şi declamaţiuni“; — şi 3. 

-) Veai și diarul: Bukowina, IL. Nr. 6, din 1. Faur 1878.
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pentru „ajutorarea materială a membrilor lipsîţi de mijloace ($ 2 e)“: 
„a) acordarea de ajutoare în bani ; b) darea de împrumuturi fără procente 
și c) căutarea grătuită a membrilor ordinari, în caz de boală, decătră 
medicul soţietăţii“, 

Cu cât de conţeles am fost cu alegerea şi cu definirea scopului şi a 
mijloacelor destinate pentru realisarea lui, cu atîta mai puţîn îndestulat 
și mulțămit m'am sîmțit, din cînd în cînd, cu activitatea membrilor so- 
țietății pe terenul literar şi pe cel soţial. Recunosc cu plăcere şi cu bu- 
curie că totdeauna sai găsît Junimeni (căci aşă se numesc membrii acestei 
soţietăţi decătră publice şi între sine), carii ati luat în serios scopul. soţie: 
tății şi aă contribuit din răsputeri la realisarea lui cu un devotămînt 
vrednic de toată lauda. Dela 1879 pînă în 1882, afară de operate citite 
şi discutate prin întrunirile literare, se produceă la cele soţiale, pelîngă 
discursuri, cîntări şi declamaţiuni, încă şi cîte o foiţă umoristică, numită 
mai întîiă Broscoiul (1879—1380), apoi Urdîca (1881—1882). Un 
avînt îmbucurătoriă pe terenul activităţii literare îl Iuase soţietatea între 
anii 1882 şi 1886, cînd printre membrii săi aves pre studinţii Gilorgiă E. 
Popovici, Conon Aramescul şi Stefan Dinulescu. De aci înnăinte însă întră 
o stagnare, căci printre Junimeni se aflati acuma unii carii nu se arătai, 
sub toate împrejurările, la înnălţîmea, concepţinnii scopului, nică prin aetivi- 
tate întelectuală, nici prin direcțiunea, acesteia. De aci înnăinte prinse a se 
manifestă printre unii Junimeni o mai mare aplecare şi un mai deosăbit zel 
pentru distrageri şi petreceri ușoare, fie în cabinetul de lectură, fie în 

atară de el, decît năzuință și stăruinţă serioasă pentru realisarea scopului 
soțietăţii. Cărţile bibliotecii, studiile serioase şi necontenite, chiar acelea 
ale specialităţii alese, ca şi lucrările literare, ati întîmpinat la mai puţini 
Junimeni Xubire, predilecţiune şi ocupare neîncetată. 

Se făcură mai dese „comerciuri“, adecă întălniri studinţeşti prin 
ospătării, se aranjară escursiuni și petreceri soţiale cu joe nu numai în 

Cernăuţ şi nu numai în decursul anului, dar” şi în timpul feriilor mari 
și prin alte orașe și tîrguri din ţară. La toate aceste petreceri, produc- 
țiunile musicale, deelamaţiunile și discursurile stătutare se împuțînară 
cu timpul, deveniră mai rare, și uneori nici nu se esecutati. Se găsiati 
printre Junimeni unii, carii susţîneat că producţiunile musicale, declama- 
țiunile şi discursurile n'ar fi tocmai la locul săă la întruniri soţiale cu 

joc, unde petrecerea ușoară și desfătarea trebuie să fie lucrul principal, 
chiar esclusiv. 

Sosîse apoi în ţară un timp cu nişte mișcări politice mai vioaie, 
între 1890 şi 1896, cînd unii Junimenă mai talentaţi şi mai inimoșă credeati 
că şi el ar trebui să iale parte activă la ele, şi'și permiteaii chiar să cri- 
tice, uneori eu violință, pre acei politicieni romîni cari nu se purtai 
după placul lor; se păreă ca cum ei ar dori și ar voi să deie tonul și di- 
recţiunea, și să poarte cîrma! Aceste amestecări premăture . în politică
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şi această critică presumpțioasă, răct la unii politicieni romîni inima, caldă 
și patoli viul înteres ce îl aveati ei mai înnăinte faţă, de întrunirile şi de 
petrecerile studinţeşti. 

Cînd se deslănţuiră persecutările şi întemnițările asupra unor confrați 
ardeleni, pentru apărarea întereselor lor naționale, Junimenii cernăuţeni, 
ca. şi alți studinţi universitari de pe aiuria, nu'și putură stăpînt îndig- 
narea şi condurerea, ci'şi manifestară și ei, în seris şi prin participări la 
nişte congrese studințeşti, focul inimii pentru sînta causă, și admiraţiune 
pentru bărbăţiea cu care luptătorii martiri o susțîneati și o apărat, 
Această înfierbîntare studințască pentru nişte înterese şi idealuri scumpe 
oricărui popor conştiut de sine şi de demnitatea sa națională, încurcâ pre 
unii Junimeni în cercetări disciplinare şi în mustrări din partea autorităţii 
lor universitare. 

În fața acestor abateri ale Junimenilor dela prescrierile statutelor 
soțietăţii lor academice, eă, ca protesor și ca Romîn, nam putut rămînă 
nepăsătoriii. Am întrevenit pelîngă ei cînd puteam și unde numai îmi dă 
mîna. Susţînut'am totdeauna, înnăintea . lor, socotinţa, că studentul uni- 
versitar, organisătoriul şi ostașul întelectual al viitorăului, în timpul pe- trecerii sale la universitate, nare să se ocupe cu alta decît cu studiile 
specialităţi sale, spre a'şi asigură o posiţiune onorifică în viiaţă, însă nu 
numai ca -pîne dîlnică, ci şi ca misiune întelectuală, și apoi cu studiul 
problemelor soţiale şi cu studiul istoriei patriei sale și a neamului săi, 
spre a se pute orientâ cu siguritate în toate mișcările evolutive ale oame- 
nilor în mijlocul cărora are să trăiască, şi să cooperede. Propăgam printre 
ei cultul idealurilor umanitare și naţionale și'i îndemnum ca, la întruni- 
rile lor. studinţești, să; se ocupe, de preferinţă, cn discusiuni asupra pro- 
blemelor soţiale, cu cercetări asupra condițiunilor pentru o esistinţă mai 
prosperă a poporului, cu chipsuiră asupra mijloacelor pentru îndrumarea 
şi crearea condiţiunilor favorabile şi pentru delăturarea celor nepriincioase. 
Evam vonvins că ej, cai tineri și ca egalitari încă, acuma mai uşor vor stăbili între sine o conţelegere şi o solidarisare, decît atuncia, cînd fiecare din 
ei, pelîngă înterese comune, vor mai av6 încă şi înterese particulare, fa- 
miliare saă soţiale. 

-: Amestecul tinerimii universitare în mişcările politice, în luptele par- tidelor, în părtinirea unor politicieni faţă de alţii, îl credeam nu numai 
prematur, dar' chiar stricăcios, pernicios pentru tinerimea universitară, 
parte, fiindcă o abăteă dela studii serioase, estinse și temeinice, parte Xarăș, fiindcă o espuneâ la o mulțime de neajunsuri, la multe şi “mari 
piedici, dacă nu chiar la zădărniciri, întru urmărirea scopurilor pentru 
viitoriă. | 

Scopul soțietăţii Janimea nicicînd nu] scăpam din vedere; nu voiam 
să”! altered întru nimică, nică în punctul al doile, dară doriam ca petre- cerile soțiale ale studinţilor universitari să fie întocmite şi esecutate mai
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altfeliu decît ale oamenilor de rînd ; ca în decuisul lor să se vadă neîn- 
cetat scînteind înțeleginţa, manifestându-se desteritățile omului, domnind 
purtările alese și observîndu-se cumpăt şi armonie întru toate; eram în- 
contra înclinărilor de a delătură din petrecerile soțiale cu joc producţiu- 
nil musicale, declamaţiunile și discursurile, Întracestea mai ales găsiam 
eă sămnul distinctiv dintre petrecerile soţiale studinţeşti şi celealalte pe- 
treceri aranjate de alţii. Răsboiam dară, din inimă, încontra acelor potniri 
studinţești cari nu'mi veniaă la socoteală, chiar cu: riscarea de a deveni 
neplăcut multora ! 

Participarea mea la întrunirile studinţești deveni cevă mai vioaie 
pe timpul cînd aveam și eă fii la universitate. Doriam, pe de o parte, 
săi ferese de direcţiuni greșite și stricăcivase, pe de altă parte însă. voiam, 
prin ei, să esercited asupra Junimenilor o mai mare înrîurinţă în sensul 
vederilor mele. | 

Junimenii se înduplicară acum să publice o foiţă literară perma- 
nentă. Primul număr apără litografiat în lanuariăi 1892 sub titlul de 
„Tinerimea Romînă“, avînd ca editor pre stud. teol. Petru Ionescu, ea 
redactor răsponsabil pre stud, jur. Stefan Bodnărescul şi ca colaboratori 
pre stud. jur. C. Berarii şi G. 'Toma. La stăruința mea, foița apări din 
Faur 1892 înnăinte tipărită sub numele de „Încercări literare“, prin un 
an întreg, 12 numere, tot cu persoanele de înnăinte la redacţiune. Lipsa, 
de mijloace însă, precum şi oarecariă neînțelegeri înterne făcură. de în- 
cetâ, foaiea. | 

Întervenirea mea mai deasă printre tineri şi înrîurinţa ce doriam et 
s'o esercit asupra mişcărilor lor, fură înterpretate de unii ca o întrare în 
cercul personalităţii lor, ea o alterare și îngustare a manifestării acesteia 
în deplină libertate şi în orice direcţiune. 

Se ivi decă prin anii 1893 şi 1894, un felii de conflict latent între 
mine și Junimeni. Sîmţînd ei aceasta, m'am decis să li ţîn, la o întrunire 
literară, înti'a 26. Maiă 1894, un discurs „despre activitatea soţietăţii 
academice Junimea și despre direcţiunea, acestei activităţi“.  Întracest 
discurs am precisat mai întîiă posiţiunea mea faţă de soțietate, ca pro- 
fesor, ca membru onorariă şi ca Romîn, făcîndu'i să înţeleagă ce dătorinţi 
resultă pentru mine din aceste trei calităţi. Am comparat apoi tinerimea 
academică cu vinul în fierbere, ar pre profesori, pre membrii bătrîni, cu 
vinul Jimpedit și curăţit de drojdii, încercîndu-mă săi conving că, precum 
vinurile de calităţi alese, în dospirea lor vehementă, sparg vasele și se 
răsîpesc și pre sine, dacă vasul nui destul de resistibil, sat dacă nu se 
găseşte cinevă care, la timp, să sloboadă gazurile prea acumulate, săi 

asigurede  dospirea regulată, limpedirea grădată și curățirea necesară, 

După aceasta li-am pus în vedere scopul soțietății, misiunea coinisinnii 

literare, dătorinţile membrilor, și apoi am constătat întrucât își împlinesc 

sai nu membrii soțietății dătorinţile primite asupră'şi de bună voie, şi
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întrucît soţietatea își atinge scopurile propuse, sal se abate dela ele. 
"Mi-am. închieiat discursul atrăgîndu-li atenţiunea la necesitatea, unei 
munci necontenite, serioase, precum și la micul nostru număr, carii nu ni 
putem permite lucsul de a chieltui și răsipi înzădar puterile noastre tru- 
peşti și întelectuale, 

Consfătuindu-se Junimenii pentru cedarea unui almanac, și neîm- 
părtășîndu'mi, întru toate, socotinţile mele, li-am trimes, în 21. Juniă 1894, 
următoarea, scrisoare : 

„Domnule preşedinte! 

„Totdeauna am fost de părere că un almanac, edat deo soțietate 
academică studinţască, are să arete publicului 1. seriositatea scopului ce 
"și-a propus să'l urmărească, 2. estensiunea cunoştinţilor și vederilor ce le 
ai membrii, 3. temeiniciea acestor cunoștință şi vederi, şi 4.arta cum ştii 
ei să le espună. Deci un atare almanac n'ar trebui să fie alta decit, ași 
dicînd, o fotografie întelectuală a membrilor soțietății dintr'un răstimp 
anumit şi, prin urmare, o verigă demonstrativă din lanţul neîntrerupt al 
culturii întelectuale a membrilor emeritaţi şi actuali. 

„Astfelii conceput scopul unui almanac edat de o soţietate acade- 
mică de studinţi universitari, el se împune de sine cu deplină îndreptăţire 
şi îndătorire. Întracest înţeles "mi-am şi espus vederile mele într'una din 
întrunirile ce le-am avut. 

„Din învitarea la participate în comisiunea literară pentru edarea 
almanacului văd însă că opiniunea mea nu este împărtășită de domniea 
voastră, cel puțin nu în toată puritatea ei. Et nu m'aș put6 abate dela 
ea; domniea voastră nu v'aţi put6 convinge despre neapărata ei îndreptăţire 
şi temeinicie. Această disparitate de vederi n'ar pute să fie favorabilă mer- 
sului regulat şi spornie al lucrării. 

" „Stînd astfelii lucrurile, oare nn credeţi domniea voastră că presînţa 
mea în comisiunea aleasă ar fi de prisos, dată nu chiar împiedicătoare prin 
prelungirea şi trăgănarea discusiunilor? Şi ei n'aș vot, sub niciun chip, 
să vi da spectacolul unei trăgănări şi piedică în realisarea propusurilor 
domniilor voastre, cu atîta mai vîrtos nu, fiindcă sînt convins că esistă mai 
multe căi cari due la raiă, chiar cu încunjur mare de ar fi ele, dar ei 
sînt bătrîn şi debil şi aş dori să ajung mai curînd. 

„Cu aceste reflecsiuni vă rog să binevoiţi a primi asigurarea despre 
neclintita mea, simpatie şi despre viul înteres ce vi'l port. 

„Dr. L. G. Sbiera.“ 
A Tot în Junit 1894 proiectaseră Junimenii o escursiune mai întilă la 

'Țeţina, da nefiind în diăa hotărită timp favorabil, o amînară pe altă di, 
alegînd acuma ca loc de escursiune păduricea saburbiului  Horecea, flindeă 
acolei eră şi un pavilion acoperit, pentru caz de ploaie, 

„aa astfeliă de escursiuni, la apelul Junimenilor, se adunaă oameni
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din toate păturile soţiale. Veniaă și o mulţime de ţărani și țărance, tineri 
şi bătrîni, ca să privească la modul petrecerii şi desfătării acelora pre 
cari, în urma culturii şi posiţiunii lor, ei îi considerati ca pre nişte fiinţă 
mai superioare decît sînt ei înși'și. De aice urmă ca aceste petreceri să fie 
astfeliii aranjate și esecutate, ca să facă asupra participanţilor şi a privito- 
rilor împresiunea cea mai bună şi mai aleasă, şi să şărvească ca model, 
mai ales pentru ţărani. ! 

Decînd am apucat calea învățătorească, profesorală, dorința şi stă. 
ruinţa mea a fost neîncetat aceea, ca la orice petrecere aranjată de studinţ, 
fie ei de orice grad ar fi, să aibă a se manifestă “şi să caute îndestulare 
mai întîiii recerințile întelectuale, desterităţile omului purces pe calea 
culturii, şi apoi trebuinţile trupeşti. Îmi plăceă tare să particip şi et la 
astfeliii de petreceri, să iai cuvîntul și să dat espresiune unor cugetări 
mai înnalte, unor dorură mai alese, unor aspiraţiuni mai însufleţitoare. 
Cu astădată îmi propuseseiii ca să vorbesc eseursioniștilor despre doadă 
vugăciuni, despre „Credul Romînului“ şi despre „Tatăl Nostru“ romînesc. 

Din nefericire însă, tocmai pe timpul acesta, par” că un genii nefast 
și lugubru înspiră pre unii studinți universitari şi împingeă spre soco- 
tinţa, ca în petrecerile soţiale,. aranjate de ei, să predomnească șaga, gluma, 
hazul, jocul şi grija stomahului, ia? discursurile şi declamările să fie re- 
servate pentru sala școlii, pentru catedra ei, 

La escursiunea aceasta, espansiunile hazlie erai la culme; nu se 

admise niciun discurs mai serios, nicio declamare mai patriotică, cu toate 
că eă îmi esprimaseiti dorinţa ca să, vorbesc. Măhnit de priveliştea la care 
asistaseiă, m'am întors a casă cu familiea mea şi am dat rugăciunilor amintite 
o întroducere potrivită cu starea mea sufletească de atunci, publicîndu-le 
în unele foi periodice, ca „Gazeta Bucovinii“, IV. 1894, Nr. 52, ete. iar! 
acum le reproduce aice tot sub acelaș titlu de 

„peţina şi Florecea. 

„(O escursiune). | 

„Se proiectase o escursiune la 'Ţeţina. Îmi făceam multe ilusiună 
asupra decursului ei. | 

„Sosise diiia de plecure. Pornirăm împreună o mulțime mare. Ajun: 
serăm în pădure, şi, după un popas scurt, ne suirăm sus pe culme, la 

ruine, în soțtetatea Junimenilor noștri şi a oaspeţilor lor. Pare că sîmțiam 
cum la toţă ni se încăldese inimile și cum ni se înflacără minţile la audul 

unor declamără alese, al unor» melodii sonoare, la scînteiarea unor idei 

sublime. | j 
„În această emulare n'am voit să rămîn îndărăpt, și ceruiăi. şi et 

cuvîntul şi vorbii cam așă: a 

„Ne aflăm la capătul unei spinări de munță, pe un vârv din ei; 

Înnăintea noastră vedeți niște ruine, -sămn că aice. odinioară aii esistat
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viiață omenească, plăceri şi bucurii, dară și întristare şi jele, căci altfeliă 
n'ar fi acuma numai surpăturiă și ruine. | Ii 

„Și cum se chiamă acest capăt de spinare de munți păduroși ? 
„Teţina ! ni răspund toţi locuitorii de prin împrejur, Romîni şi ei 

ca şi noi, | 
„Și de unde oare numele acesta pentru această ultimă vertebră din 

spinarea acestui șîr de munţi ? 
„Lradiţiunea ni spune că pe timpurile cînd strămoşii noştri, Romanii, 

purtaii răsboaie sîngeroase cu Dacii, un duce de al lor, un general vestit, 
eu numele 'Țeţina, ar fi străbătut pînă la locurile acestea, şi ar fi înte- 
melat, aice, un castru și ar fi rădicat şi un turn de pîndă, ale cărui ruine 
ni însuflă şi astădi respect şi admirare. 

„Istoriea ni adevereşte că un Roman voinie şi viteaz, cu numele 
„Aulus Severus Caecina“, a fost înti'adevăr guvernătoriti în Mesiea pe la 
anul 6 d. Cr. şi că ar fi purtat patrudeci de răsboale cu diverse po- 
poare dealungul Dunării şi al Rinului. Tot istoriea ni mai spune că a 
esistat și alt „Caecina“, cu pronumele Gaius sat Aulus Alienus, carele de 
asemenea a fost renumit ostaș pînă, pe la anul 75 d. Cr. 

„Și cine mai ştie, ori de nu aă mai fost şi alți urmaşi voinici din 
această, vitează familie romană ! 

„E însu'mi, făcînd în anul 1852 pentru întîiaş dată o escursiune pe 
acest munte cu profesorul ordinariă al clasei, un foarte bun lătinist, cu numele Vencislai Resl, am găsât aice, în arină, un vîrv de lance, pre care profesorul "l-a declarat ca vîrv de lance romană, şi "l-a dat saă la museul 
gimnasiului de aici din Cernăuț, sai “l-a trimes Ia Vieana, căci nu'mi prea. aduc bine aminte despre aceasta, 

„Alt profesor, ai cărui ochi însă eraă construiți numai nemțește, de aceea și eră profesor de limba nemţaseă, E. R. Neubauer cu numele, a vădut, pe la anul 1869, în numele acestui munte niște sonuri gotice, şi în urditorii castelului pre înşi'şi Goţii. 
„S'aii mai găsît încă și alții, cărora li-a eşit din ruinele acestea un miros de tămilie şi de smirnă, și ati adurmecat în fandătorii castelului pre cavalerii Teutoni, carii predicară catolicismul papal pe aici, şi carii aă în- temeiat, în secolul al 13-le, şi Cetatea Neamţului. 
„Oricum fie, noi ne ținem de tradițiunea, romînească, fiindcă numele locului este o sacră rămășiță limbistică, din timpurile, cînd strămoşii noştri rostiaă pre e lătinesc înnăintea lui e și d nu ca ce, ca în diiia de astădi, ci ea f, precum se mai aude în unele cuvinte pe la fraţii noștri din Ma- cedoniea, şi din Istriea. 
»Deci, pământul pe care călcăm şi locul unde ne aflăm acuma este Sacru pentru noi, ne predispune spre meditări pioase şi religioase, şi de aceea vî cer voiea ca să spun, în audul domniilor voastre, doaiiă rugăciuni curat romînești | , . . . . .  . cc. .
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„Cînd eră însă să rostese rugăciunea, pare că m'am tredit ca din vis, şi, uitîndu-mă împrejurul mie, observaii că nu ne mai aflăm pe muntele 'Țeţina, la ruine, ci în păduricea Horecii, dar” tot în aceeaş so- țfetate de mai înnăinte, şi atunci am continuat envîntarea mea astfeliă: 
„Dar” ceriul n'a fost favorabil acelei escursiuni; ceriul a găsît că ni trebuie ploaie, și încă ploaie multă, Și oare pentru ce? Nu cumvă poate pentru aceea că am av6 câte cevâ de prisos ce ar trebui să fie spălat dela noi, din ființa noastră ? 
„Cine mai ştie ! | 
„Nu cumvă poate am avă şi doruri cari ne ard la ficațăi ? Nu cumvă 

poate vărsăm lacrimi fierbinţi cari ni înroșese ochii și ni sîngereadă ini- 
mile? Nu cumvă Dumnedei a voit ca, prin aceste ploi stinghieritoare, să 
ne curăţască de scăderile noastre, să ni aiine, prin ele, arșîţa inimii Și 
să spele lacrimile noastre şi apoi să le verse în Prut, în Prutul de lîngă 
noi, carele să le ducă apoi tot spumegînd şi murmurînd spre țărmurile 
depărtate ale fraţilor noștri dela Prut, dela Dunăre şi dela Mare, ca să 
sîmţască și ei neajunsurile şi păsurile noastre cînd se vor scăldă în 
undele acestor valuri ? | 

„Şi aceste considerări sînt dutoase și ne predispun spre pietate, spre 
mulţămire cătră Dumnedei, spre rugăciune ! 

„Deci să întonăm cu toţii mai întită 
„Și cînd eră să rostesc prima rugăciune, aruncaiii ochii spre ceriă 

şi după aceea împrejurul miei, dar'..... 0! minune!. ... bătrînii cară 
mai înnăinte cu plăcere își reamintiat unii altora întîmplările tinereţelor 
și îşi împărtăşiaii dorurile dilei şi sperînţele . viitorăului; — tinerii carii 
se petreceaă cu foc dănțnind, șăguind şi primblîndu-se în părechi şi în 
grupe; — lăutarii carii te furnicaii cu dicăturile lor vesele; — chiar 
mesele întinse și bogate: toţi şi toate dispărură ca prin farmec, și lîngă 
mine rămaseră numai doi din foștii miei învățăcei. Îi trasetii la o parte şi, 
cu ei împreună, îngenunchiată, şi cu voace pioasă diseiăi : 

Il. 

„Credul Romtnului. 

„Cred întrun popor Roman, tatăl popoarelor romanice, creaitoriul în- 
stituţiunilor soţiale şi organisătoriul omenimii, făcătoriul a o mulţime de 
lucruri esistente şi dispărute. | 

„Cred şi întrun popor Romîn cu într'o ființă una şi nedespărţită, 
carele din poporul roman s'a născut mai înnăinte de cum cred mulţi alţii 
precum rîul din scăturină, sati precum rada din lumină; el este cu ade- 

vărat popor romanic, căci din poporul roman a purces spre răsărit de a 
cucerit acoleă multe ţări, și, supunîndu'și, sati însoțându-se cu multe alte 
popoare, a întemeiat, aice împărățiea romană răsăriteană ; fu apoi împre- 

surat de felii de felt de popoare barbare, călăreţe și pedestre, cu carile
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sa luptat crîncen și vitejeşte, dară cu sucees numai pînă cît a fost vie 
în dirigenţii lui conștiința romană ; însă dupăce se desnaţionalisaseră di- 
rigenţii săi, poporul romîn fă bătut de popoarele venetice, chinuit și sfă- 
şiiat, apoi nimicit și înmormîntat, politicește, dară el învinse curînd, după 
cum îl fasese predis de poetul Fonteiiă, 1) şi întreprinse din noă lupte 
bărbătești prin munţii, văile şi cîmpiile Pindului, Balcanilor şi Carpaţilor, 
și isbuti a/'și întemeiă, din cîtevă mici domniate din stînga Dunării de 
jos, doaiiă domniate mai mari şi mai tari, carile se organisaseră bine şi 
se consolidară. Prin o cultură naţională, poporul romîn din aceste doaiiă 
domniate se tot înnălţâ pe scara desvoltării întelectuale şi a civilisațiunii, 
pînăce ajunse a face din ele un regat puternec şi respectat, care şede 
acum cu onoare printre celealalte regate și împărăţii din lume, şi iarăş 
se va porni, cu glorie, ca să caute și să judice pre membrii săi morți și 
vii; şi atuncăa domniea lui nu se va mai finf. 

„Cred în geniul romînesc, organisăforiti şi civilisătoriii, carele dela 
Romani purcede; el, rădimat pe frăţietate și pe dreptate, va dă tuturor 
vilaţă şi va întruni pre toţi în armonie spre o spornică activitate comună. 

„Cred întru înfrățirea popoarelor spre întemeiarea între olaltă a unui 
traiă armonios comun, precum şi într'un judeţ suprem al lor pentru cur- 
marea și stîngerea, certelor. 

„Mărturisese un amor universal reciproce întru apropiarea popoarelor. 
„Aştept deşteptarea rătăciţilor şi viiaţa frăţască eternă ce are să fie 

cu adevărati, 

II. 

„Tatăl nostru românesc. 

„Spirete Romane! glorificat fie numele tăă! Împlinească-se înten- 
țiunile tale precum în trecut așă și în viitorii. Ceea ce ni priieşte și ni 
foloseşte, dă-ni noa? necontenit, şi sprijinește întreprinderile noastre cele 
bune, precum sprijinim și noi pre ale altora, şi nu ne duce în conflicte 
cu confrații noștri, ci ne fereşte de orice neînțelegere, căci dela tine 
purcede înspirarea și reușita, acum și totdeauna şi în secolii secolilor, 
cu adevărat |“ 

“„La cuvintele din urmă ale rugăciunii mă sculată repede în picioare 
“şi întinselăi mîna spre a'mi face sămnul crucii, şi..... dăduiii de niște 
cărți. MB uitaiti uimit în toate părţile..... şi ce'mi vă&dură ochii ?..... 
Mă încredințată că mă aflu la mine a casă în camera mea de studii. — 
Ei visaseitu“, 

De aci înnăinte drepteă m'am ținut mai reservat şi mai departe de 
aceia carii nu voiati să se armonisede cu mine în vederi, în sîmțăminte, în 
cugetări mai înnalte, dar” tot n'am încetat de a esercită, asupra lor oarecare 

  

") Ion Laurenţii Lidul: Ilegi apyâv ris Popalwy mohretas, Bonn 1837, op. 12 s g. 1i7 şi pg. 235 cp. 42,
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înrîurință prin fii miei universitari, Junimeni ca, și ei. Dar” şi dînșii nu fură, pînă în fine, mai fericiți decît mine; perseverară, însă cu energiea tînărului pînăcînd li se spuse în față, într!o şedinţă plenară, fără protest din partea mulțimii, că Javimeanul n'are s'asculte de mine, nici chiar de părinţi, ci trebuie să se supună, cu resămnare, conelusurilor fă- cute de majoritate, și să fie astfeliii de disciplinat, încît numai voinţa, şi dietatul soțietăţii să'i fie sîngura directivă în făptairile sale. 
Această apostrofă a stârnit în sufletul fiilor miei universitari un torent de indignare, şi ati trimes comitetului soțietății următoarea demi- Siune motivată : 

„Onorabile Comitetule! 
„Avînd în vedere scopul soţietăţii academice „Junimea“: „a) per- fecționarea, reciprocă a membrilor săi pe terenul naţional-literar ; b) des- voltarea spiretului soţial, și c) ajutorarea materială a membrilor săi lipsîţă de mijioace“ ($ 2), ne-am înscris cu plăcere ca membri în ea. În această, calitate am petrecut doi ani și jumătate, respective unul şi jumătate ; binevoinţa și încrederea, conmembrilor a ureat pre unii din noi chiar în organele ei dirigente. Ca simpli membri ai soțietăţii și ca membri în or- ganele ei dirigente am stăruit să ni împlinim întru toate dătorinţile noastre, după pricepere şi după puteri. Am observat însă mai adeseori între noi Junimenii diverginţă în cunoştinţa trecutului Și a presîntului nostru naţional şi în priceperea, şi dejudecarea împrejurărilor sub cari trăim. Aceste diverginţi, foarte vești, precum la tinenă așă și la bătrâni, din causa diversităţii gradului lor de cultură și de înțeligință, ne-ati împins la luptă frăţască pentru chiarificarea ideilor şi limpedirea vede- rilor noastre, ca, astfeliii, să ajungem împreună la realisarea devisei noastre : „Uniţi să fim în cugete, uniți în Dumnedei !* 
„Lupta a fost sînceră, fiindcă am voit să folosîm altora şi să ne 

folosîm și pre noi, Nu ne-am îndoit că tot astfeliti Sai luptat şi comili- 
tonii noștri. 

„În urma acestei trînte întelectnale, pentru conțelegere și perfec- 
ționare reciprocă, am ajuns la încredințarea că sati croit niște direcţiuni, 
pre cari noi nu le putem aprobă în ruptul capului, şi că sati format pentru 
eie nişte curente puternece, pre cari noi nu ne sîmțim în stare să le com- 
batem cu succes. Sîntem însă convinşi, că, aceste direcțiuni şi curente sînt 
contrare scopului soțietăţii, neapte pentru perfecţionarea noastră, Şi dăună- 
căoase solidarităţii atât de mult dorite. 

„Am observat că la petrecerile, seratele şi escursinnile soțietăţii pre- 
domnese plăcerile stomahale, trupeştă ; erierii, mintea, rămîn fără de nicăun 
nutremînt întăritoriii ; producţiunile musicale, declamaţiunile, discursurile 
sînt pasări rare.
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„Am găsit că membrii neordinari, mai ales cei onorari, nu se nai 

convoacă, ca mai înnăinte, în mod cuviincios la consultările membrilor 

soțietăţii, spre a provocă astfelii sfaturile lor binevoitoare, și apoi a ne 

conformă cu ele. 

„Am vădut cum nişte membri ordinari, însărcinaţi cu esecutarea, 

unui conelus al comitetului, ati comis cu această ocasiune, fără desapro- 

bare, niște necuviinţi, cari aă pus creșterea şi nobleaţa civelui academie 

în umbră, și ai revoltat inimile delicate. 

„Am aflat că muiţi membri ai soțietăţii se cred îndreptăţiţi a cen- 
sură actele şi purtarea politică a unor bărbaţi încărunţiţi în afacerile 

publice, a'şi manifestă neplăcerea și desaprobarea, lor şi a produce ast- 
felii printre binevoitorii şi sprijinitorii soțietăţii nu numai răceală, dar 

şi desgust. 

„Ca culme a acestor abateri dela calea dreaptă şi statutară a trebuit 
unul din noi (Radu) să mai audă în întrunirea plenară dintr'a 10. Maiii 
1896 st. n., susțînîndu-se „că un fiii nu ar fi obligat, moraliceşte, să asculte 
de părinți atunci cînd se ivește. între el şi ei, vreo deosăbire de vederi 

şi de socotinţă, ci că el trebuie să luere totdeauna după părerile şi sîmţă- 
mintele sale proprie, sai după acelea pre cară i le împune soţietatea, ca 
membru al ei, fiindcă aceasta nu ar pute băgă în samă r&portul dintre 
tată şi filă ! Dar! atuncă morală, ordine, autoritate, esperiinţă, știință și progres 
mar mai esistă, căci copilul nu se naşte ca Minerva din crierii lui Joie, 

ci, ca să ajungă la nivelul părinţilor şi să'i întreacă, trebuie neapărat să 
se folosească mai întîi de esperiinţa şi de ştiinţa altora. Şi cine poate fi 
mai priincios copilului, decît părinţii săi? 

„Şi încă ce'i mai mult şi mai vrednice de plîns şi de tînguire, este 
împrejurarea, că tesa neascultării fiiului de sfaturile şi poveţele părinţilor 
a fost pusă în diseusiune de un crescătorii de copii şi susțânută, ce so- 

cotiţi? faţă de cine? faţă de vreun părinte slab de pricepere, debil 
de minte, sai smintit? Nu, ci față de un tată care însu'și este profesor 

universitar, deci învățătoriul şi povăţuitoriul nostru, şi carele este chiar 
membru onorariii al soţietăţii noastre, şi încă cel mai vechii dintre ei! 

Sub astfel de împrejurări, un simplu copil, nu din vreo şcoală poporală; 
dar dela șatra unui ţigan, când "i se va pune întrebarea, că de cine mai 

degrabă are să asculte el, de părinţi sai de străini? oare nu va răspunde, 
fără, şovăire, că de tata şi de mama? Și un cive academic, sait carele & 
finit studiile universitare, să aibă el oare altă judecată în privința 
aceasta, ? 

„Şi apoi încă ce? Oare comilitonul nostru, Traian Sbiera, ascultînd 

de, tată-săii, de profesorul universitar De. I. G. Sbiera, cînd "l-a petrecut 
pînă la Zalucea, cînd a mers acesta împreună cu o mulțime de diecesani, 
vepresîntanți al diferitelor clase soţiale, întru întîmpinarea capului lor
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bisericesc, călcat'a el conelusul comitetului: ca niciun membru să nu par- 
ticipe' la această întîmpinare ? 

„Nu! Şi iată de ce! 
„Este adevărat că profesorul universitar Dr. IL. G. Sbiera a des- 

aprobat, precum mai raulte conclusuri şi apucături de ale comitetului so- 
țietății, aşă şi pre acesta, dau” în sîmţul săi de delicăteaţă cătră soţietate, 
a sfătuit pre fiiul săi Traian, ca la această escursiune de bună cuviinţă 
să iale de pe pieptul săii colorile soţietăţii, ca să nu apară acoleă ca „Ju- 

nimean“, ci numai ca fiii ascultătorii al tătîni-săii, măcarcă acest sfat 

eră de prisos, fiindcă el însu'și, dela sine, sîmțise această cuviinţă! 

„Unde dară este vreo nesocotire şi călcare a conelusuiui ? 

„Prin cele espuse pînă aici constătăm, cu întristare, esistința unui 

medii nesănătos în soțietate şi a unor direcţiuni contrare scopului ei şi 

perienloase pentru consolidarea şi desvoltarea progresistă a Romînilor din 
țara noastră, şi fiindcă, fără consîmţămâîntul şi conlucrarea fraţilor noștri 
comilitonă, nu ne sîmţîm în stare dea schimbă lucrurile în mai bine, sîntem 
necesitaţi, spre adînca noastră părere de răă,a Vă rugă să ne consideraţi, 

cu dia de astădi, ca eșiţi din soţietate. 

„Cernăuţ într'a 11. Maii 1896. 

„Traian Sbiera, m. p. — Decebal Sbiera, m.p. — Radu Sbiera, m.p.“ 

Seminarii, pentru filologie românească. 

La cursurile mele universitare totdeauna am avut înseriși număroși 

studinţă dela toate trei facultăţile, căci mai fiecare tînăr romîn se sîmțiă, 

oblegat în sufletul săi ca să iale parte la ele şi să'și manifeste, prin 

aceasta, calitatea sa naţională. Cercetarea cursurilor încă a fost destul de 

regulată şi de numă&roasă pînă în anii din urmă, cînd unii studinţi, mai 

cu samă cei înternață în seminariul elerical diecesan, prinseră a între- 

buinţă, oarele dela cursurile mele ca oare de ieșîre și de distragere ușoară 

personală. 

În dorinţa mea de a procură tinerilor năznitori o ocasiune bine- 

venită, de a'şi estinde, aprofundă și temeiniei cunoştinţile căştigate din 

prelegerile de pe catedră, am propus, în 21. Noemvre 1891, înfiinţarea pe 

lîngă catedra de limba şi literătura românească dela universitatea Fran- 

cisco-losefină din Cernăuţ a unui seminarii pentru filologie romînească. 

Tot pe atunci a facut o propunere similară, şi colegul miei dela catedra 

pentru limba și literătura rutenească. Colegiul profesoral a primit, în 

consiliul săă din 23. lanuaritii 1892, eu unanimitate propunerea mea, nu 

tot aș, și pre a colegului miei fiindcă aceasta mergeă prea de parte şi 

întră în conflict cu titulariul catedrei pentru filologiea slavă comparativă; 

iar! decanul a r&ăportat ministeriului într'a 10. Faur 1892 Nr. 17. 

Prin emisul săă din 11]. April 1892 Nr. 5063 (întimatul guvernului 

local din 26. April 1892 Nr. 1152), ministeriul 'şi-a arătat aplecarea pentru
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înfiinţarea seminariului, dan” 'şi-a esprimat și temerea în privinţa puţânei lui cercetări. La provocarea colegiului profesoral ca să'mi daă părerea în privinţa aceasta, am supus decanatului, întwa 3. Juniă 1892, o statistică despre cercetarea, cursurilor mele dela crearea universităţii încoace, demon- strînd cu neîntemeiate temerile ministeriale și conchidînd la activarea cât mai grabnică a seminarului. Părerea mea a fost supusă ministeriului de- cătră decanat într'a 18. Juniă 1892 Nr. 314. În răspunsul săi din 33, Julii 1892 Nr. 15816 (întimatul guv. loc. 9. August 1892 Nu. 2328 Praes.), ministeriul n'a primit să se înființede seminarii pentru filologira romi. nească și cea, rutenească în mod defi nitiv, ci a provocat pre colegiul profesoral ca în alt mod să îngrijaseă pentru îndestularea trebuiuţilor didactice ivite. Trebuia motive de trăgănare ! 
În urma învitărit colegiului profesoral ca din noti să'mi dati părerea în scris, am presîntat'o înti”a 19. Noemvre 1892, dechierînd că, spre în- credinţarea ministeriului, sînt gata să țîn, în mod provizor, esereiţii semi- naristice cîte doatiă oare pe săptămînă, 
Nevenind nicio resoluţiune ministerială timp mai îndelungat, umblară studinții universitari, în toamna anului 1893 şi în iarna anului 1894, ca să facă și ei, din partea, sa, nişte pași pentru activarea seminarului dorit, dar' se lăsară mai pe urmă de această întreprindere. 
În consiliul colegiului profesoral din 25. Maiii 1894 am făcut din noă propunerea, ca cît mai curînd să se înfiinţede așteptatul seminarii romînese şi rutenese, Propunerea a fost primită cu unanimitate. Abia în urma acestui conclus a decretat ministerăul, prin emisul săă din 7. Juliă 1894 Nr. 13886, activarea cu începutul anului şcolar 1894/1895 a acestor doaiiă seminarii, da” numai în mod provizor, acordînd totodată Şi spesele necesare. 
Cu toate r&portările noastre semestrale despre cercetarea constant numă&roasă a seminariilor, şi cu toate că și întu'a 8, Juliă 1896 colegiul profesoral a mai făcut un conelus anânim pentru definitivarea lor, abiă după cererea, şi darea altor noatie păreri, se decise ministertul ca, prin emisul săi din 21. April 1897 Nr. 3353 (întimatul guv. loc. din 6. Juliă 1897 Nr. 2116), să decretede definitivar ea seminariilor, iar statutele lor, fiindcă guvernul local ceruse ca să, se întroducă în ele cîteva sehim- bări, şi ca statutele seminariului rutenesce să fie identice cu ale celui ro- inînesc, se aprobară abiă prin emisul ministerial din 31. Juli 1897 Nr. 19212 (întimatul Suv. loe. din 1. Optomvre 1897 Nr. 17318). După şese ani și jumătate de Stăruință neîncetată am dobîndit, în fine, ce am dorit, dar' nu știă prin ce întreveniri şi înrîurinţi înfernale, se ivi deodată alt clenciă. Prin emisul săii din 13. April 1898 Nr. 6263, guvernul local ceri dela, decanat desluşîrea, oride nu cumva în răportul decanatului din 30, Mart 1898 Nr. 208 este trecută, în mod greșit, cu doaăe sute de forini pe an, dotaţiunea pentru premiarea . lucrărilor
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seminariale reușite, dotaţiune stabilită în $ 6 din statutele seminariului ro- minese şi rutenesc, Această întrebare o făct guvernul local, fiindcă mini- steriul nu preliminase în budgetul statului decît numai suma de o sută de florini. Prin scrisoarea sa din 25. April 1898 Nr. 227, decanatul r&- spunse că în statutele seminariale, aprobate de ministeriii, mărimea. dota.- țiunii pentru premii este întradevăr stăbilită cu doaăă sute de florini pe an. Și noi, directorii seminariilor, încă am făcut cuvenitele noastre re- monstraţiuni încontra, vreunei micșurări a acestei sume. Dar'.... toate nai fost de niciun folos, căci la o remonstrare de ale mele, înnăintată, prin decanat întra 13. Juliă 1898 Nr. 219, un emis ministerial dintu'a 26. Julii 1898 Nr. 19098 (întimat de guv. loc. prin emisul săi din 2. August 1898 Ne. 157166). făcu cunoscut, ca dotațiunea pentru premii să fie numai de o sută de florini pe an, precum mai decisese prin emisul din 
4. Juli 1898 Nr. 15623 la o remonstrare similară a colegului miei dela catedra rutenească, 

Ş$ 141. Veniamin Iliu, 
Veniamin Ilinţ eră unul dintre fraţii mai mici ai mamei mele. S'a 

năsent în satul Crasna într'a 6/18 August 1806, căpătînd la boted numele 
„de Văstle. A început în etate mai înnăintată a învăţă carte la şcoala pri- 
„mată din sat; studiile din şcoala secundară le-a absolvit cu succes foarte 

bun la gimnasiul şi la liceul din Cernăuţ, Xa” pre cele superioare la în- 
stitutul de studii teologice, tot acoleă, în anul 1838; s'a căsătorit îndată, 
Sa preuțit şi a fost denumit păstoriă de suflete în satul Presăcăreni, A 
văduvit la prima naştere a soției sale, rămînînd cu un fecioraş, Giorgii, 
carele și acesta răpăosâ în anul 1860 în timpul studiilor sale universitare. 
Avînd puternece predisposițiuni religioase, se călugări în Mănăstirea 
Putnei, cu numele de Veniamin, și petrecu acoleă ca călugăr foarte cuvios 
pînă în anul 1847, cînd fă denumit, cu concurs, ca catehet la gimnasiul 
din Cernăuţ de patru clase. Aice “şi-a împlinit cu rigorositate esîmplară, 
dătorinţile sale pînă în anul 1878, cînd fa pensionat. Curînd după ve- 
nirea sa la Cernăuţ căpătâ titlul de protosîncel, ca confesor al episcopului 
Eugeniii Hacman; sub arhiepiscopul 'Teofil Bendela fă denumit arhimandrit, 
iar” dela arhiepiscopul Dr. Silvestru Morariă-Andrieviciti căpătă şi dreptul 
de a purtă mitră. După pensionare a fost; şi rector provizor la seminariul 
clerical, între 1878 şi 1881. 

Pe timpul cateheţiei sale, ţîneă și școleri în gazdă, mai ales de pe 
la neamuri, pre cari îi controlă cu rigoare în studiile şi în purtările lor. 

Și în zgomotul și distragerile oraşului duceâ o viiaţă religioasă 
esîmplară, adevărat; călugărească de pe timpurile bune ale acestei meri- 

toase îustituțiuni religioase ; eră neîncetat cu epitrafirul la gît şi cu cărță 

de rugăciuni în mîni, şi se rugă totuna lui Dumnedeii. Această evlavie 
sînceră îi scoase numele de călugăr foarte cuvios, de sînt chiar. Oameni
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neputincioşi, bolnavă, din apropiare și din îndepărtare veniai la el ca să 
li citească rugăciuni și să li sînţască apă pe cap. Simplitatea trakului și 
purtarea lui evlavioasă împuneati și storceaii respect şi venerare. 

Cruţarea lui cea mare şi neînsămnatele chieltuiele pentru susțînerea 
vileții îl făcură să strîngă avere. Dintr'aceasta ajută din cînd în cînd 
pre neamurile sale. Mie încă îmi dete o sută de florini la plecarea mea, 
la Vieana pentru continuarea studiilor. Cu toate acestea îi prisosiaii bani; 
din ei își cumpărâ în Cernăuţ un loeuşor lîngă biserica, catedrală, şiși zidi 
pe el o casă cu doaiă rînduri în faţa catedralei, mai rămânîndu'i loc deșert 
pentru altă casă, la strada opusă, 

Ca nepot şi mai pe urmă ca coleg de profesorie trătam în întimitate 
cu el; îl cercetam adeseori. Dupăce mă căsătoriseiii, mă cercetă și el; îl 
poftiam la masă; mă și încumătriselă cu dînsul. Erâ, deci lucru firesc ca, 
din cînd în cînd, să'l întreb despre întenţiunile sale relative la averea 
strînsă numai din traii sîmplu şi din eruţare. Îmi descoperi că, avînd cam 
mulţi nepoți şi strănepoţi de pe la fraţi și surori, n'ar voi să'și împartă 
averea între ei, fiindcă n'ar veni pentru fiecare atîta, cât să'și cunoască 
cevă, ci că el “și-a propus, ca din toată averea sa să facă o fundăciune ca 
aceea, înfiinţată pe numele lui Aron Pumnul; să se mai zîdească o casă 
pe jocul deșărt, și apoi îmbele aceste case să şervească ca înternat pentru 
copii sărmani de confesiunea drepteredincioasă răsăriteană, avînd a se primi 
în el, de preferință, copii de pe la neamurile sale. Eventuala chirie de pe case precum şi procentele banilor în numeraniă ce vor mai rămîne, să se întrebuinţede la întreţinerea înternatului. 

Sublim propus, nobile întenţiuni! ÎI întăriam şi e în ele decîteori 
îmi dă mîna, Știind însă că orice propus înnalt, dacă nu cauţi să/l rea- lisedi îndată, se zădărniceşte mai pe urmă, stăruiam pelîngă veneratul 
miei unchii ca să facă un act notarial asupra întenţiunilor sale atît de generoase. Promites totdeauna că va, face, dar”... amînă, fiindcă aveă credința deşartă că, făcîndwși testamentul pînăcînd mai este în vigoare, 
are să moară îndată ! 

O familie din Cernăuţ, avînd să'şi zidească o casă şi neajungîndu”i banii, a împrumutat dela Veniamin Iliuţ o sumă oarecare, cu mici procente. Neputînd, sai nevoind, să plătească „călugărului“ procentele stipulate, se îmbiiâ, să'i facă și săi trimată a casă ospăţul dîlnie. El primi. Mat pe urmă, tot această familie înduplecâ pre arhimandritul Veniamin Ilinţ să cumpere, în companie, o moșîoară, Securicenii din ținutul Sucevii. 
Părîndu'mi că o persoană din familiea aceasta ar speculs ca să pună mîna pe averea bunului, dară nu îndeajuns cireumspectului miei unchiă, îi atraseiii atenţiunea asupra pripusurilor mele, la ocasiuni binevenite, El totdeauna îmi răspunde că cunoaște toate și că se știe fert. Odată, după un ospăț, fiind îmbii în bune şi cordiale disposiţiuni sufleteşti, Iuaseiă din noi vorba despre fundăciunea prolectată și despre dregerea unui act notarial
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pentru înfiinţarea ei, căci, adaosetii, tare 'mi se pâre că cutare persoană 
tinde din răsputeri şi în iscustte chipuri ca să apuce toată averea pe sama 
sa. Unchieșul drepteă recunoscu diplomăţiea și şîreţiea numitei persoane, 
ale căriăa adînci chipsuiele le compară cu ale lui Bismark, dară diîceă că 
el ?i lea pătruns și le va dejudecă. La replica mea că, dacă respectiva 
persoană are într'adevăr o minte bismarchiiană, eti tare mă tem ca nu 
cumva ea, să strîngă în punga, sa toate averile romîneștă, precum Bismark 
întrunise toate ţările nemţeşti într'o sîngură împărăție | 

Această observare a înțăpat cumplit pre blîndul şi molateeul mieti 
unchii, căci se sculâ repede în picioare și, cu o oţărtre înfocată, îmi 
arătă figa şi'mi dîse: „lată, atîta va căpătă ea dela mine, că doară 
nu's prost !& 

Întîmplarea aceasta s'a petrecut în anul 1886 în dîăa lăsatului sg- 
cului, pentru postul cel mare. Nu ne-am mai vădut pînă la Paști. În dîita 
de Paști liturgisi Veniamin Iliuţ în biserica sîntului Nicula din Cernăuţ,; 
după liturgie se duse la respectiva persoană la dejun; bă acoleă un ceală 
şi fu îndată, lovit de o damlă (gută) la crieni, paralisîndwi'i-se muşchii 
vorbirii. Fu adus la sine a casă în această stare jalnică. Fuiă chiemat 
şi ei la dînsul de niște copii, cari șădeaii la el în gazdă. M'am presîntat 
îndată, nu mă mai putul înţelege cu el în vorbă, fiindcă bolborosiă numai. 
Aice, de față, eră și persoana cea, cu mintea bismarchiiană. În luarea mă- 

surilor pentru delăturavea răului am întrat în oarecară conflicte cu ea. 
Sosînd a doaăa di.un frate şi nişte nepoți de ai arhimandritului Veniamin 
Iliuţ, "l-am lăsat pe sama și în grija lor. S'a înfiripat puţîn,a plecat la ţară 
la neamuri, apoi s'a dus la moştoara sa, Securicenii, la poamă. Aice sa 

întălnit iarăș cu noul Bismark. Acesta, necontrolat acuma de nime, 'şi-a 
pus iţele precum îi conveniă, a dres un act notarial de înfiiare, asigu- 
rîndu'și, astfelii, pentru caz de moarte, dreptul asupra întregii averi, 
care erâ destul de considerabilă. Unii o tacsati chiar preste optdeci de 

mii de florini. | 
Curînd după aceasta a răpăosat Veniamin Iliuţ în Suceava, într'a 

6/18 Ianuarii 1887, şi fi înmormîntat în vechiul ţânterim al mitropoliei. 
Fericita persoană moștenitoare "l-a înmormîntat fără criptă proprie și 
fără de a pune măcar o cruce de piatră pe mormînt. Astădi numai aceia, 

carii aii fost de faţă la înmormîntare mai știi unde zac osămintele! 
O, doamne Dumnedeule, cătră care s'a rugat răpăosatul neîncetat, tu 

care “i-ai cunoscut toate întenţiunile și toate faptele, fă dreptatea care 
numai tu sîngur o știi facel 

$142. Teatru, concerte, serate musicale declămătoare, prelegeri. 

Ca şi în cele doată răstîmpuri precedente, așă şi într'acesta, pelîngă 
? . “vu A . . 

catedra şcolii, pelîngă amvonul bisericii, pelîngă tribuna parlamentului şi 
voacea diaristicei, s'a maj întrebuințat încă și şcena artei spre a înrîuri
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cu efect asupra sîmţurilor culturale, în sens naţional şi umanitar, la Ro- mînil bucovineni, Adaug însă, îndată, că de acest mijloc nu sai putut folosi dirigenţii culturii naţionale în aceâ măsură, în care ar fi fost de dorit, căci neajunsurile erai multiple și feliurite, Iar piedicele număroase şi puternece. Dar” unde puterile lipsesc, de lăudat este măcar buna voință, În Junii 1875 veniră la Cernăuţ baritonistul Toader Po pescul și dramatistul Constantin Dimitri ade spre a desfătă publicul romîn cu niște serate musicale declămătoare, scînteîndu'i cugetările şi în- căldîndu'l cu sîmțămintele, între altele, din Cei doi Foscari de Verdi, — din Dan, căpitan de plată, de V. Alesandri, — din Dorul, de A. Bla- remberg, — din Concertul din luncă, de V. Alesandri, — din Puritanii, de Bellini, — din Vara la țară, de Depărăţeanu, etc, 
În Faur 1880 dete și artistul I. C. Lugoşanul, spre deplina mul- ţămire a publicului romîn, nişte represîntațiuni, ca: Revista artistului vomîn, episod cu cîntece de Pantasi Ghica, — Olteanul, episod naţional cu doine și hore, — Domnul Strusberg, cânticel de Dr. Ianov, — Cucoana Chiriţa în Paris, cînticel cu danţ, de V, Alesandri, ete. 
În anul 1881, la inițiativa mai multor amatori de musică, avînd în frunte pre procurorul substitut, pre cav. Leon Goian, se înfiinţă sub nu- mele de „Armoniea“ o „Soțietate pentru cultivarea şi răspîndirea mu- sicei naţionale, bisericești şi lumești, în Bucovina“. Activitatea acestei Soţietăţi a fost, dintru început, destul de mănoasă ; ea ţîneă cu membrii săi eserciţii musicale regulate, și se produce, din cînd în cînd, înnăintea, publicului cu deplin succes. Ea își publică, în fiecare an, dări de samă despre activitatea sa, și tipări încă, în cinei cărticele, o liturgie şi 18 coruri bărbătești. Din anul 1883 înnăinte a prins a dă şi represîntaţiuni teatrale cu diletanță, precum și serate musicale cu danţ. Represîntaţiunile - teatrale din 21. Noemvre 1883 şi 13. Ianuarii 1884 st, Y., precum şi se- rata musicală din 93, lanuariă 1884 a. y. reuşiră atît de minunat, încât diletanţii se deciseră ca, dela toamnă înnăinte, să deie chiar în abonămînt mai multe represîntaţiuni teatrale, una, după alta. Aceste represîntaţiuni începură într'a 5/17 Optomvre 1884 şi continuară pînă într'a 4/16 April 1885. Printre diletanți erai unii, cari își jucaă rolurile așă, de bine, ca și nişte artiști de profesiune. La unii se manifestat chiar aplecări puterpece spre arta teatrală. Se speră deci că se va pute încuibă și întemeiă în Cernăuţ, cu puteri proprie, un teatru naţional romînese. La iniţiativa ar- hiepiscopului și mitropolitului Dr. Silvestru Morariă- A ndrieviciă, se dete espresiune acestei sperînţă prin aceea, că mai mulți bărbați, prin o sub- seripțiune voluntară, asigurară în anul 1885 soțietăţii „Armoniea, pe trei ani, un venit anual estraordinariă de 1112 florini v. a. pentru urmărirea scopurilor ek. Ne legănam acuma în visură plăcute și dulci, Da... rar cînd îți vedi visurile cu ochii! 
Încă în decursul anului 1885 fi înnăintat la gradul de procuror
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președintele - „Armoniei“, cav. Leon Goian, şi, prin aceasta, necesitat să 
se strămute la tribunalul din Suceava. Președinţiea și diregerea Soţietăţii 
începu acuma pe alte mîni mai puţîn abile şi mai puţîn devotate cu în- 
sufleţire realisării scopurilor ei. Subvenţinnea ce o aveă deșteptâ, printre 
membrii esecutivi ai represîntaţiunilor şi mai alte doruri decât facilitarea 
cultului artei. Aceştia prinseră a sîmţi, tot din ce în ce mai tare, că în 
ei predomnește mai puternee calitatea de om lumeţ, decît aceea de artist 
cu idealuri înnalte, şi începură a se purtă în consecinţă. Activitatea ar- 
tistică a „Armoniei“ scăda, 

În anul 1886 se deteră numai un concert vocal, o serată musicală 
declămătoare şi o represîntaţiune teatrală; asemenea şi în anul 1887. În 
anul 1888 se dete numai o represîntaţiune teatrală şi în anul 1889 numai 
o serată musicală, într'o grădină publică. De acî înnăinte Armonienii se 
desarmonisaseră, cu desăvărșire şi voacea lor sonoară răguși şi nu se mai 
audi din anul 1890 pînă spre 1893. Acuma îşi alese „Armoniea“ alt co- 
mitet, prinse a ţîn6 din not eserciţii musicale mai regulate cu membrii 
săi, dete un concert îutr'a 8. Maiă 1894 st. n. într'o grădină publică, 
înt'a 6/18 Faur 1895 și într'a 4/16 Faur 1896 câte o serată musicală cu 

danţ, și -apoi îşi mărginit activitatea șubredă mai mult la cîntări corale în 

biserica catedrală cu ocasiunea unor liturgii mai sărbătoreștă. 
| Pelîngă „Armonieat“ şi din membri de aiei se ramifică în anul 1891 

altă soţietate sub numele de „Psaltuli“, cu tendinţa de a întruni în 

sînul săi pre toţi cîntăreţii bisericești şi de a'i face să se manifeste ca 
corporaţiune soţială. Această Soţietate dete, sub conducerea artistică a 

juristului cîntăreţ Victor Vastlescu, cîte un concert bine reușit întra 21. 

Decemvre 1891 şi întu'a 10, April 1892; își schimbâ apoi numele de 
„Psaltul“ cu acela de „Lumina“, dete un concert într'a 11. Julii 189%, 

altul în 22. Decemvre 1892, și apoi din anul 1895 înnăinte încă şi serate 
musicale cu danţ, 

Cu scopuri de binefacere se mai deteră decătră diletanţi represîn- 
taţiună teatrale, de regulă împreunate cu danţ, în Cimpul-lung în 23. 

Faur 1887, în Rădăuţ decătră „Şcoala Romînă“ în 22. lanuariti 1892, în 

Suceava în 6. Juliii 1892, în 6. Juliă 1894, în 6. Julii 1895, etc. în Sto- 

rojîneţ în 3/15 lanuarit 1893 şi în 11. Faur 189, şi în Sirete în 9. De- 
cemvre 1893, _ 

De pe la confrații noştri de prin celealalte ţări s'ai mai arătat, în 

cîteva rînduri, artişti dramatici şi concertişti. Renumitul artist dramatic 

bucureştian, C. Notara, s'a decis în anul 1885 să vină la Cernăuţ cu mai 

muiţă artiști şi a dat acoleă, în aplausele binemeritate ale publicului, 

şepte represîntaţiuni teatrale, din 1/13 pînă la 10/22 Janiă. — În anul 

1887, dela 13. pînă la 28. Noemvre st. v., avură Românii cernăuţeni și 

de pe împrejur plăcerea de a asistă la mai multe represîntaţiuni teatrale, 

date de „Soţietatea dramatică romînă Concordiea“, sub conducerea artistică
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a lui Lachi Chirimescu. — Dela teatrul naţional din Cratova încă sost o 
trupă de artiști sub conducerea lui A. IL. Bobescu şi dete, dela 9 pînă la 
28. Junii 1893 st. v., vro 14 represîntaţiuni teatrale spre deplina mul- 
țămire a puţînului public romîn asistent, da nu şi spre a, lor, căci nero- 
mînii se abţîneaă cu ostentare dela ele. — În Optomvre 1893 concertă în 
Suceava şi în Cernăuţ baritonistul Trajan Murășan, dară mai mult cu 
testură nemţeşti și itălieneștă, decît romîneşti. 

Pecînd eii și, împreună cu mine, învă mulţi alţii vedeam în repre- 
sîntaţiunile teatrale o școală de moravuri bune, o educațiune publică, se 
află o mulţime destul de considerabilă, pentru care teatrul nu eră alta, 
decît o variare în ocupaţiuni şi o distragere sensuală, dacă nu chiar o 
stimalare a sensualităţii omenești. Mai eraii și de aceia carii prețuiaii și 
admiraii numai abilitatea, arta și personalitatea a etorului, şi trecea 
cu vederea ideea şi întenţiunea au torului, precum și graiul în care 
se destăşură, spectacolul. De şi eram cu aceştia în peplin acord încît priviă 
arta, mă deosăbiam cumplit de ei în dejudecarea ideii şi a întenţiunii au- 
torului, precum şi în alegerea graiului spectacolului. Această diverginţă 
în apreţuire se manifestă, într'un mod neplăcut între mine şi mulță alţii, 
mai ales studinți universitară, pe la finea anului 1892, atuncăa cînd di- 
recţinnea teatrului nemţese din Cernăuţ, spre a atrage şi pre Romîni la 
el, învitase pentru vrocîteva represîntațiuni pre talentata şi admirata ar- 
tistă romînă, Agata Bărsescu, care jucă la un teatru din Vieana. 

Mulțimea romînă nu vede în domnişoară A. Bărsescu alta, decît 
pre conaționala sa și pre distinsa artistă; eă însă, pelîngă aceste doată 
calităţi foarte plăcute mie, mai vedeam în ea încă şi pre Romînul care nu'şi 
Xubeşte îndeajuns patriea, sa, și neamul săii, carele numai din ambiţiune și 
din înteres personal le părăseşte, carele face causă comună cu detractorii 
şi adversarii neamului, și carele se dă întrebuințat chiar ca unealtă iscu- 
sîtă, spre a împinge mai cu sporiă și spre a manţînă pre conaţionalii 
săi în direcțiuni culturale greşite şi nepriincioase. Cu toată opunerea mea, 
d-şoara A, Bărsescu a fost sărbătorită nu numai decătră studinţi în în- 
suflețirea lor juvenilă, dar” şt decătră persoane mai bătiîne și cu înnalte 
trepte soţiale! 

De aci înnăinte s'a mai ivit şi alte fenomene în petrecerile soţiale 
ale tinerimii, carile ai găsît în mine pre un adversariă neîmpăcat. 

Prelegeri publice încă s'at ținut, prin mai mulţi ani, decătră unii 
membri ai Soţietăţii pentru cult. și liţ. rom. în Buc., şi anumea, una la 
adunarea generală a Soţietăţii din Noemvre 1880, de 1. G. Sbiera; — șese 
din Decemvre 1883 pînă în Mart 1884, adecă doatiă decătră I. G. Sbiera, 
şi cîte una de d-nii: [. Drogli, D. Olinescu, Calistrat Coca şi D. Socolean; 
— patru în iarna anului 1885 decătră d-nii: Ilie Nimigean, Miftodiă 
Luţă, I. Drogli și C. Coca; — trei în primăvara anului 1886 de d-nii: 
D. Olinescu, D. Socolean și I. Bumbac; — șepte în primavara anului
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1889 decătră d-nii: L[. Bumbae (doaiiă), C. Morariă, D. Socolean, Dr. E. 
Voiuţehi, ]s. leșeanu şi D. Olinescu ; — șese în primăvara anul 1890 de- 
cătră d-nii: D. Dan, C. Morarit (doaiiă), Gherasim Buliga. I. Nastasi și 
D. Olinescu; — şi în fine, patru în primăvara anului 1891 decătră d-nii: 
Gh. Buliga, D. Dan, Gr. Halip şi N. Tarasieviciă. 

$ 143. Doauiă danii. 
Îndată după căsătoriea, mea, şi anumea prin daniea cu data Poieni 

lîngă Solea într'a 1. Optomvre 1872, bunii miei soeri, parohul Mihatii 
Nedelen și soțiea sa Rahila, născută Dan, ai dăruit îmbelor sale fiică casa 
sa zidită, dimpreună eu locurile ce le aveati în Poieni cu un arial cam 
de trei fălci şi 26 de prăjini, și le-aă și întăbulat toate pe numele lor. 

Pînă cînd a trăit socrul miei, tot ela stăpînit casa, și locurile. După 
moartea, sa însă (pag. 305), îmbele lui fiice, ca să'şi capete fiecare partea, 
vîndură îcdată, în anul 1881, unor oameni din sat locurile, afară de doatiă 
parcele cu un arial de 664 de stînjini pătraţi, ar” satului și fondului re- 
ligionariăi casa cu grădina de lîngă ea, spre a șervi ca casă parohială, 
prin contractul cu data Rădămţ 10. Optomvre 1884. 

Partea cumnatei mele din cele doaiă parcele nevîndute am cumpărat?o 
ei dela ea pe numele miei, urmărind cu aceasta un scop. Aceste doaită 
mici parcele erai aderă lîngă casa parohială și lîngă biserică, cam la 
mijloc. Pe atunci aveă să se deschidă o școală primară în sat. Ca să dati 
sătenilor un mai mare îndemn la aceasta şi ca, să facilited, ca şcoala să- 

tească să fie lîngă biserică şi lîngă casa parohială, m'am convorbit cu 
soțiea, mea şi îmbii împreună, cu uricul de danie cu data Cernăuţ 27. 
Faur 1886 st. n., am dăruit aceste doaiiă parcele, înregistrate în cartea, 
fonduară a satului ca corp tabular sub Nr. 162, „şeolii poporale ce are 
să se înființede în Poieni, și anumea cu dorinţa ca numita școală popo- 

rală să se facă pe parcela Nr. 8, care se află lîngă biserică şi lîngă casa 
parohială“, 

Comuna, în numele şcolii, a primit daniea cu mulțămită. 

$ 144. Doai€ fapte bune uşor spulberate. 

Studinţii universitari romîni ar face mari şervicii patriei natale şi 
neamului românesc. dacă s'ar apucă să studiede mai cu de amăruntul cîte 
vreuna dintre persoanele mai marcante, cară 'şi-aii înehieiat viiaţa pămîn- 

tească lăsînd oarecari amintiri în urma lor, şi să'şi publice apoi resulta- 

tele studiilor sale, precum făcură pînă acum mai malţi tineri 1) un foarte 

A q inulescu cu: a) Viiaţa și scrierile lui . Dositeiiă, mirropolit Moldovii, 
Cernăuţ Ștefan Dl Viiaţa și ea mitropolitului Țării Romîneşti, Antim [vireanul, 
Cernănţ, 1886: — e) Notiţe despre viiaţa şi activitatea mitropolitului Moldovii arlaam, 

Cernăuţ. 1886; — d! Unele notițe despre viiata și activitatea preasînțitnlui episcop al 

Huşi] e Silvestru Bălănescu; — Constantin Morariă: Biografiea lui Constantin Morariă- 
a Da cita senior, Ghierla, 1889; — Academiea Ortodocsă: Istoricul bisericii ort.-or. 

A Bee via Cernăuţ, 1893; şi — Leonida Bodnărescul: Scrierile lui Iraclie Porum- 

bescul ... însoţite de o schiță biografică, p. [. Cernăuţ, 1898,
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bun început. Atunci fostul mitropolit al Bucovinii (1880—1895), De. Sil- 
vestru Morarii-Andrieviciă (Noemv. 1818 Apr. 1895) li va procură un material 
pecît de bogat, pe atîta de înteresant. Prin viiaţa sa, el ocupă preste trei pătriți de secol, și ni represîntă un tip luminos, eu oarecari umbre în jur, cari îl fae să răsară destul de mareat. Bărbat de mare talent şi de multă energie, dară desvoltat în spiret, despotie, şi activ neîncetat mai mult la comanda altora, cînd a ajuns la culmea puterii şi la o comandă proprie, nu s'a știut, orientă îndeajuns, sîngur de sine, dar” nici n'a, voit să se în- cunjoare de bărbaţi cu vederi mai largi şi mai limpedi, decât cele împuse de înterese particulare, de aceea și multe fapte bune dinti'acest timp saă că nu s'a săvîrșit deplin, saă că ati fost uşor nimicite mai pe urmă de- cătră patentaţii năvălitoră culturali, 

Aice voii aminti numai doaiă fapte de acestea. O dorinţă, fierbinte a ilustrului şi meritosului mitropolit Silvestru a fost, ca să procure con- confesionalilor săi putinţa de a'și publică mai uşor luerările literare, căci, mai înnăinte, multe dintre acestea n'aă vădut lumina, ci s'aă nimicit cu timpul, precum s'a întîmplat cu serierile profesorilor dela fostul „Însti- tut de studii teologice“ din Cernăuţ. 
Ideea pentru înfiinţarea unei tipografii diecesane pe spesele fondului religionariii gr.-or din Bucovina a purces, mai întîiă, dela igumănul Mă- năstirii Putnei, Art. Bortnic, care o esprimâ consistorăului diecesan prin scrisoarea sa din 28. Noemvre 1853 st. v. Nr. 100, înregistrată la con- sistoriă înti”a 12/94 Decemvre 1853 Ne. 4160, Consistoriul diecesan o îm- brăţişă cu căldură, precum se vede dintr'un referat din 4/18 Matt 1854 Nr. 4160 ex 1853, foarte temetnie motivat de asesorul Teoctist Blajeviciă, și adresat guvernului local. Acesta însă n'a răspuns nimică. Igumănul Art. Bortnic a mai făcut și în 16/28 Julii 1855 Nr. 50 cătră consistorăul diecesan altă cerere, prin care se rugă ca numaidecit să se înființede o tipografie diecesană pentru tipăritul cărţilor necesare romîneşti și ru- sești, şi anumea în Mănăstirea Putnei, unde sînt încăperi de ajuns și unde cîțiva călugări doresc să înveţe arta tipografică, și legătoriea de cărţi, Ce. verea aceasta o mai repeţi el încă și într'un -răspuns adresat întria 30, August 1858 st. v. Nr. 11, consistoriului diecesan la întrebarea acestuia dintr'a 15/27 August 1858 Nr. 2959 despre esistința în Rădăuţ a unei tipografii pe timpul episcopiei acoleă a episcopilor Varlaam (eam 1735—1745) și Iacob (1745 — 1750). 

La o rennoită cerere a consistoriului diecesan dintr'a 18/30 Junii 1860 Nr. 786, relativă la, înființarea unei tipografii diecesane, guvernul din Leina (Lemberg), prin emisul săi din 20, Ianuariă 1861 Nr. 2516, răspunse că ministeriul de culte şi învățămînt W-a cumunicaţ prin decretul din 3. snuariă 1861 Nr, 18390, că împăratul n'ar fi încuviinţat înființarea do- ritei tipografii pe spesele fondului religionariii, dar” în realitate erai alți factori cari nu vedeai cu ochi buni înființarea, acestei tipografii, și cerea
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să o împiedice cu orice preț. S'a mai propus înfiinţarea unei tipografii şi în Mănăstirea Dragomirnei, dan guvernul local, prin vmisul săă din 21. August 1861 Nr. 8926, a refusat şi aceasta, declărîndu-se încontra în- ființării de tipografii prin mănăstiri. Curios lueru ! Consistoriul a mai ceruţ întra 9/21 Mart 1862 Ne. 666, iar scopul însu'şi în 5/17 Maiii 1862 Nr. 60 Ord, înfiinţarea doritei tipografii diecesane în Cernăuţ, dacă nu se permite în vreo mănăstire. Prin emisul său din 3. April 1863 Nr, 954, guvernul Bucovinii răspunse că nici aceasta n'a încaviințat ministertul prin emisul săi din 10, Iannariii 1863 Nr. 1389. 
După noaiă ani de păusare întrebâ consistoriul întra 20, Noemvre 1872 st. v. Nr. 4187 pre Arhipăstorat că ce sia făcut cu Scrisoarea con- sistoriului din 9/21 Mart 1862 Nr. 666? Acesta, prin scrisoarea sa din 28. Septemvre 1873 st. v. Nr. 228 Ord., îi împărtășeste resultatul amintit, mai sus și'i dice ca să facă o noatiă poftire. Aceasta se şt făci cătră gu- vernul local prin scrisoarea consistorială din 19/31 Tanuariă 1875 Nr. 4187 ex 1872, cerîndu-se înfiinţarea unei tipografii. diecesane în Cernăuţ, la episcopie, dar” nu sosi niciun răspuns la ea. 
Despre înfiinţarea unei tipografii diecesane pe spesele fondului reli- gionariă s'a mai vorbit în consistoriul arhiepiscopese în întrunirile sale deliberative din 6/18 Faur 1875, din 217. Noemvre 1880 st. v. şi din 25, August 1881 st. v,, dar fără de resultat, din motive bineştiute și adîne sîmţite. Adversarii înființării erai prea puterneci ȘI aveati agenţi pre- tutindinea, 
Vădînd aceasta noul arhiepiscop şi mitropolit Dr, Silvestru Morarit. Andrieviciă, se decise ca cu mijloace particulare să înființede dorita tipo- grafie. El aduse treaba mai întîiti în consiliul consistorial din 20. Ianuariă 1853 st. v,, apoi în niște conferință ținute tot acoleă în 10/22 Faur; se adresâ după aceasta cu scrisoarea sa din 13/25 Faur 1883 cătră cler cu învitarea la subscripţiuni voluntare, şi publicâ apoi în „Foaiea Ordină- căunilor Consistoriului arhiepiseopal“, din Mart 1883 Nr. 5 pg. 37, resul- tatul îmbucurătoriii al apelului săi. Se subscrise adecă un capital de preste unsprădece mii de florini. Îmbărbătat de resultatul apelului săă 

cătră, cler, arhiepiscopul şi mitropolitul Silvestru ceri, prin scrisoarea, sa 
din 13/25 April 1883 dela guvernul local concesiunea necesară pentru în- 
fiinţarea proiectatului „Stabiliment tipografie și litografie“ la arhiepiscupiea ort.-or. în Cernăuţ, pre care o şi căpătâ prin emisul guvernial din 5, Maiă 1883 Nr. 4608. Încă pînă a nu sosi concesiunea, cumpără, arh. și mite, Silvestru o tipografie particulară, o înstălâ în nişte încăperi deşerte 
din Casa Preuţască dela reşedinţa mitropolitană şi o deschise în 19. Junii 
1883 st. v. nu sub numele de Înstitut tipografie ca în apel, ci sub nu- 
mirea de „Tipografie Arhiepiscopală“, dîndu'i ea adm inistrătouli 1:0n0mi€ 
pre arhimandritul și conşilieriul consistorial Miron Calinescu, 

epi-
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Numirea aceasta, şi cu deosăbire calificativul de „arhiepiscopală€, a 
sugerat multora închipuinţa, că nu subseriitorii capitalului, ci preuţîmea 
ca atare, sati chiar arhidiecesa ca atare, ar fi proprietara înstitutului, Se 
produse deci mare confusiune asupra esistinţii legale a acestei noaite 
creaţiuni, măcaroă consistoriul şi însu'și arhiepiscopul priviati pre sub- 
scriitorii capitalului ca proprietari şi dispunătoră asupra tipografiei. 

Banii subsoriși nu fură plătiţi îndată. Aceasta înpiedicâ mersul re- 
gulat şi prosperarea tipografiei, cu carea se împreunase mai pe urmă încă 
şi o legătorie de cărţi. Subseriitorii fură admoniaţi la plată. Aceasta îi 
superâ, și mulți din ei îşi arătară diverse nemulțămină, 

Spre a delătură nemulțămirile şi spre a dă stabilimentului o temelie 
legală, neatacabilă şi nesurpabilă, se înstitut, în urma conelusului con- 
sistorial din 5/17 Mai 1888, o comisiune de șese preuţi cu însăreinarea, 
ca, să. facă un proiect de statut pentru regularea definitivă a tipografiei 
arhiepiscopale. Această comisiune delăturâ ideea de conproprietate a fun- 
dătorilor, se dechierâ pentru ideea de fundăciune sub numele de „Îustitut 
TPipo-litografic“, elaborâ un „Urie de fundare“ dimpreună cu un „Statut“, 
şi le presîntâ Consistoriului prin scrisoarea din 28. Septemvre 1889 
st. v. Nr. 3581. 

În loc însă să se conforme cu conelusul unanim al comisiunii de a 
provocă conferinţile păstorale din fiecare protopopiat, ca, preuţii subseriitori 
cu bani pentru înființarea tipografiei să aleagă din mijlocul săă câte un 
delegat, carii să se întrunească, apoi cu toţii în Cernăuţ, să discute pro- 
Xectele presîntate şi să facă un conelus comun asupra lor: arhiepiscopul şi 
mitropolitul Dr. Silvestru Morariă-Andrieviciă, prin serisoarea sa din 30. 
Optomvre 1889 st. n., în care numește tipografiea arhiepiscopală „Însti- 
tutul nostru tipo- și litografie“, decide ca proiectul „Uricului de fun- 
dare“ şi al „Statutului“ să fie supus spre deliberare și acceptare mai 
întîiti subseriitorilor din Cernăaţ, pre cari îi învită, pe dilele de 1/13 și 
2/14 Noemvre 1889 la o întrunire în pâlatul reşedinţii, şi apoi celora de 
prin protopopiate. Subseriitorii din Cernăuţ decid ca proiectele presîntate 
să se tipărească și să se trimeată, prin circulară, fiecărui preut din die- 
cesă cîte un esîmplar, S'a făcut şi aceasta, publicîndu-se decisiunea con- sistorială din 24 Noemvre 1889 st. v. Nr 3851 în Foaiea Urdinăciunilor 
Nr. 15 din 1889, 

În conferinţile păstorale ce s'aă convocat în urma cireulariului con- sistorial, s'aă esprimat feliurite dorinți și s'a făcut diverse conelusură, 
chiar contradicătoare. Mai înnăinte de a delibers consistoriul arhiepiscopese 
asupra acestora, arh, şi mitr. Dr. Silvestru Morariă-A ndrieviciă, prin scri- soarea, sa, din 22. lanuariii 1890 Nr, 1147, face gnvernului local cunoscută 
întenţiunea sa de a dechieră ca fundăciune tipografiea arhiepiscopală, con- ceasă în 1883. Guvernătoriul Bucovinii însă, prin scrisoarea sa din 3. Faur 1880 Nr, 1237, îi răspunde că, concesiunea acordată în anul 1883
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e dată numai pentru persoana arhiepiscopului, că așadară acesta, după 
lege, n'o poate transmite altora pînăcât trăieşte ; că, dacă dorește să facă, 
din ea o fundăciune, n'are decît să se lepede de concesiunea căpătată, pe 
numele să şi să ceară altă concesiune pe numele fundăciunii. 

În urma acestei scrisori guverniale şi cu provocare la ea, arhie- 
piscopul Silvestru, prin scrisoarea sa din 4/16 Faur 1890 Nr, 341, po- 
xoncî conducătorului tipografiei, ca aceasta, de act înnăinte, să poarte 
firma: „TLipo- şi litografie concesionată arhiepiscopului Silvestru Morariit- 
Andrieviciii“, şi înştiinţâ mai pe nrmă despre această schimbare pre primăriea 
orașului și pre guvernul local prin serisorile din 8/20 Mart 1890 Nr. 600. 
Apoi convocâ pre preuţii din Cernăuţ la o consultare în localităţile con- 
sistoriului pe 10/22 Paur, Precum se vede din scrisoarea arhiepiscopului 
din 13/25 Faur 1890 Nr. 570, preuţii convocați aii decis ca, cu privire 
la scrisoarea guvernială din 3. Faur 1890 Nr. 1287, să se facă alt urie 
de fundare, a căruia compunere a luat?o asupră'şi însu'şi arhiepiscopul ; 
ca preuţii în restanţă cu plata să fie păsuiţi pînă după facerea uricului ; 
ca afacerea tipografiei să rămînă mai departe în mîna consistoriului, re- 
spective a arhiepiscopului; ca o deliberare asupra acestei afaceri să se 
facă abiă după facerea uricului şi dupăce vor fi sosît dela toate proto- 
popiatele și mănăstirile părerile cerute asupra proiectelor de mai înnăinte ; 
Și, în fine, ca, pînă atunci, să se cercetede socotelele tipografiei şi să se fip- 
sede, pentru lucrători, sărbătorile de ţînut. 'Tot acuma s'a însărcinat consi- 
lieriul consistorial, Dr. I. Ţurcan, cu referatul asupra administrării tipo- 
grafiei şi cu cercetarea socotelelor dela deschiderea ei pînă atunci. 

După lămurirea socotelelor nu s'a mai făcut uricul dorit, din ce 
motive anumea nu se ştie cu siguritate. 

Cu moartea arhiepiscopului şi mitropolitului Silvestru, întîmplată, 
întra 3/15 April 1895, încetâ, concesiunea pe numele lui. Eredii lui prin- 
seră acuma a rădică oarecari pretensiuni asupra, tipografiei, rădimîndu-se 
pe o promemorie rămasă dela r&păosatul. Consistoriul arhiepiscopese încă 
își apă&râ drepturile sale, și însăreinâ, în virtatea conelusului săi din 9/21 

Mait 1895, pre doi membri din mijlocul săi ca, în persoană, să poftească 
pre guvernătoriul Bucovinii ca să permită funcţionarea tipografiei și mai 
departe saă pe numele arhidiecesei, sati pe acela al arhimandritului vicari 
Arcadii Ciupărcovicăă, ori al arhimandritului consilierii Miron Călinescu ; 
guvernătoriul însă a permis, verbal, ca tipografiea să funcţionede sub firma de 

mai înnăinte pînă la căpătarea altei concesiuni. Spre acest scop s'a adresat 
apoi consistoriul cătră guvernul local prin o scrisoare binemotivată dintr'a 
21. August 1895 st. v. Nr. 2014 cu rugarea, ca să se deie arhidiecesei 
greco-orientale a Bucovinii concesiunea pentru deschiderea unei tipografii 

sub firma: „Tipo-litografiea arhiepiscopiei gr.-or. a Bucovinii în Cernăuţi, 
Mai înnăinte însă de acordarea concesiunii dorite, sosi la guvern dela 

jmdecătorie o scrisoare din 20. Optomvre 1895 Nr. 38042, prin care se



406 

comunică, că moştenitorii răpăosatului arhiepiscop Silvestri câr ca să [i 
se deie ]or împuternicirea pentru esercitarea concesiunii acordate în anul 
1883 testătoriului lor. Această pretensiune a moștenitorilor o luâ, guver- 
nătoriul Bucovinii ca motiv și provocâ, prin emisul săă din 22, Optomvre 
1895 Nr. 3746 Praes., pre consistoriii ca pînă în opt diîle să fie scoasă 
tipografiea din zidurile reședinţii ca una care este privată și la care ai 
moștenitorii răpăosatului drepturi ce voiesc să “şi le revindice, Și încăpe- 
rile ocupate de ea să fie predate guvernului, ca organ administrativ al 
fondului religionariii. 

Cererea guvernului fi împlinită, căci nicio remonstrare încontră“i nu 
folosi nimică. Tipografiea fă închisă, şi rămase la învolala celor ce ati 
subscris bani pentru înfiinţarea ei, că ce să facă mai departe cu ea. După 
multe pertrătări între subseriitori, partea cea mai mare dintre ei ati dăruit 
cîtimile subscrise de dînşii Soţietăţii pentru cult, şit. rom. în Bucovina, 
Desfiinţata tipografie a trecut apoi la un consorţii sub firma de „Soţie- 
tate tipografică bucovineană în Cernăuţi. 

În Casa Prențască dela reședința mitropolitană ave şi Soţietatea 
academică Junimea cîteva încăperi spaţioase acordate ci, gratis, decătră 
mitropolitul Silvestru. Această favoare fă de mare preţ, pentru desvol- 
tarea și întărirea Soţietăţii ; ea îi dete oarecare cunsistință și avînt, Dar... 
și această Soţietate a fost dată afară, Încăperile ocupate de foasta tipo- 
grafie și de Junimea staii acuma unele deșerte, iar” altele sînt date altor 
persoane spre locuinţă. În public a rămas împresiunea adîncă, ca cum 
stăruința pentru deşertarea acestor încăperi n'ar fi avut alt motiv, decât 
o animositate încontra acestor doatiă înstitute, nici alt scop, decât un atace 
puternec la esistinţa lor! 

$ 145. Activitatea mea literară, 
Nu atîta dorul, de altmintrea, legitim, de a mă vîri şi eii printre 

spiretele luminoase şi priincioase neamului omenesc, și de a mă ilustră şi 
eă prin vreo lucrare literară, cît mai vârtos convingerea că la Romînii bucovineni esistă goluri, cari numaidecât trebuiese împlute, și trebuinţi cară la moment trebuiesc îndestulate, dacă este vorba 'ca ci să se înfiripe Şi, cu succes, să răspingă atacurile pornite cu vehemenţă, asupra esistinţii 
lor! Și golurile și trebuinţile erai multiple și variate, şi se îm buldiaii unele pre altele întwatîta, încât nu ştiial de care să te apuci mai întită, Din această causă mai toate scrierile mele aă fost grăbite, nai fost re- vădute și pieptănate, ei publicate cum numai Xeșiaii din prima lor urdi- tură. Mă ţîneam de dictonul că acela dă îndoit, carele dă mai curînd. 

Toată viiaţa, mea am petrecut?o cu ochii în carte Şi cu condeiul în mînă. Cărţile eraă prietiniă miei cei mai buni, şi cititul lor conversarea mea cea mai plăcută, fiindcă erâ cca mai aleasă și mai folositoare. Cu sete primiam scînteieturile minţii altora, dară mai cu anevote le puteam
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conservă, și asimilă, și încă mai cu grei le puteam coordină, și împărtăşi altora într'o legătură strînsă și într'un chip frumos. Causa la aceasta am espus'o mai sus la $ 14, pag. 93. | | 
Încercările mele literare, despre cari am vorbit dela pagina 131 în- coace la paragrafii 99, 60, 82, 83, 94, 917, 98, 102, 122 și 127, am căutat să le -continuii cu mai mare întensivitate abiă din anul 1880 încoace, când dispuneam de mai malt timp; și cînd Soţietatea pentru cult, şi lit. rom, în Buc. “şi-a reînceput conferinţile publice. Credeam, da” din nefericire: numai îndeșert, că acuma voit fi în: plăcuta şi dorita posiţiune de a'mi- 

reulisă un propus (pg. 178), acela adecă dea percurge, în conferinţile -melei publice, întreaga istorie a Romînilor. Începuiti dară în Noemvre 1880 cu o' 
conferinţă, despre „Conesputul Națiune şi însămnătatea graiului naţional“;: pre care: am publicat'o în Cernăuţ în Călindariul pe anul 1881, și sepavat în: broșură. Acesteia "i-a urmat un discurs ţînut în anul 1881 înnăintea, auds-: 
torilor miei universitari, în calitatea mea de profesor ordinariii, sub titlul: de 
„Condiţiunile necesare pentru esistinţa, conservarea, şi prosperarea, gra- 
iului năţional“, discurs pre care ?l-am publicat în „Almanacul soţietății academice soţial-literare Romăniea Jună în Vieana, 1883« pag. 138—162.: 
După aceasta am publicat în Cernănţ, în anul 1884, .doatiă conferință ţi- 
nute în anul 1883 la Soţietatea pentru cult, şi lit. vom. în Bue., una: sub 
titlul de „Puterea graiului naţional“, și a doaia „Însămnătatea terito-: 
riului național“. Prin aceste discursuri căutam să strecor în mintea cona- 
ționalilor miei niște cugetări, cu cari îmi păreă că nu se ocupă îndeajuns, 
și să deştept în sufletul lor un înteres mai vii şi mai mare pentru tot 
ce constitue temeliea unui popor. 

Dintre discursurile, cu cari mă îndătinaselă să'mi înaugured prele- 
gerile universitare la începutul unui an școlar, am publicat mai departe. 
unul în „Almanacul soțietății , .. Romăniea Jună, Vieana, 1888, pag. 
143—148, sub titlul de „Solidaritatea, întereselori ; — al -doile în anul 
1890 în foaiea literară „Familiea“, din Oradiea-mare, şi în broşură sepa- 
rată, sub titlul de „Mişcări literare la: Romînii din Bucovina“: — al 
treile, în broșură, sub titlul de „Traiul Romînilor înnăinte de fandarea 
staturilor naţionale, Cernăuţ, 1890; — al patrule, tot în broşară, sub 
titlul de „Un păcat strămoșesc, Cernăuţ, 1892*; — și al cincile, în „Ar- 

- hiva, organul soțietăţii ştiinţifice și literare din lași, 1894“, pag, 245—256, 
sub titlul de „Ceva despre formarea idealurilor“. — Scopul urmărit cu 
aceste discursuri uşor se poate înţelege din conţinutul lor. Multe dintre 
discursurile acestea ati rămas nepublicate, 

Un îndemn stimulant și foarte puternec la studii istorice literare 'mi 
"l-a dat o întîmplare pecît de îmbucurătoare pentru mine, cu atîta mai 
supărăctoasă pentru autorul ei. În anul 1871 descoperi tânărul profesor! 

din Huşi, Gr. Creţul, în mănăstirea Voroneţului din Bucovina, un manu- 
script romînese de o vechietate căruntă, pre așă numitul acuma. Codice
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Voroneţean, El îl certi dela preutul local spre studiare pentru câtva timp, 
veni eu el la Cernăuţ şi se încortelă la mine. Îmi arăt, manusoriptul ; 
cercarăm împreună să citim cîte una alta din el şi să ni dăm sama de 
vechimea şi de însămnătatea, lui, dar' nu furăm în stare. Ei îl poftiii ca 
să 'mi'l lese pe cîtva timp spre studiare. Cam nu prea voiă, dar' în fine 

se înduplecâ. Ei prinsciă a] studiă cu toată seriositatea, şi cu cît mă 

adînciam mai afund în studii asupra luă, cu atîta mai cu tărie şi mai te- 
meinic mă convingeam despre valoarea lui fără samăn în literătura noastră. 

M& cuprinse deci o teamă nespusă şi o grijă febrilă ca nu cumva să se 
piardă manuseriptul înnăinte de a fi publicat cu un studiă asupra lui, şi 
concepnili întenţiunea de a nwl dă din mînă pînă nu voii săvărși studiul 
miei și publicarea manuscriptului. Aceasta mă puse în colesiuni neplă: 

„eute cu descoperitoriul manuseriptului. Chiar Academiei Romîne din Bu- 
cureşti n'am voit să'l daă pînă nw'l voii publică. Dupăce ţînuseiii în anul 
1883, într'una din întrunirile publice din sesiunea ei generală, un discurs 
asupra lui, Academiea mă însărcinâ cu publicarea în cinci sute de esîmplare 
a manuscriptului și a studiului miei, pe spesele sale ; ceea, ce şi făculă sub 
titlul de „Codicele Voroneţean, cu un vocabulariă și studiii asupra lui, de 
Ion al lui G. Sbiera, prof. univ.... Ediţiunea Academiei Romîne. Cu doaăt 
table. Cernăuţ, Tipografiea arhiepiscopală, 1885*. Promiţîndu'mi Academiea, 
ca recompensă, numai cincideci de esîmplare, ei am mai tipărit, cu spesele 
mele, încă o sută de esîmplare pe deasupra. | 

Asupra acestei lucrări ai apărut în anul 1886 trei recensiuni, una, 
cât se poate de favorabilă, de W. Meyer în „Literaturblatt fiir germa- 
nische und romanische Philologie“, anul al VII-le, Nr. 4, pg. 147-152; 
— a doaiăa, de I. Bogdan, în „Convorbiri Literare“, anul XX, pg. 11—88, 
aceasta'i cît se poate mai defavorabilă și umilitoare pentru mine; — a 
treia, este o broşură publicată, de aflătoriul Codicelui sub tiţlul de: „Co- 
dicele Voroneţean,...... Critică de Gr. Creţu, profesor de limba rom. la 
liceul Mateiii Basarab, București... 1886“. ȘI această critică este cît se 
poate mai defavorabilă precum corectităţii caracterului miei, aşă și opi- 
niunilor emise de mine în studiul făcut. 

Argumintele adversarilor miei însă, oricît de judeţioase ar păr6 ele 
la prima vedere, pentru mine n'aii fost convingătoare. Opiniunile mele sper 
că vor fi altfeliă preţuite mai tărdiii şi că vor găsi un sprijîn mai departe 
într'o scriere, pre care aș voi să o public sub titlul de „Contribuiri pentru 
o istorie a graiului şi a literăturii vomîneşti“. De aci înnăinte n'am mai 
părăstt studiile mele istorice literare. Acuma orice publicaţiune în di- 
recțiunea aceasta, mă înteresă mai mult decât altădată. Acest înteres căpătă 
un noă împuls cînd fuiăi chiemat ca docent la catedra pentru istoriea; 
limbii și literăturii romînești la universitatea Francisco-Losefină din 
Cernăuţ. Neavînd la îndemînă manuale istorice literare curăspundătoare 
($ 128, pag. 315), am fost necesitat să'mi croiese un plan după trebuinţile
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învățămîntului din ţară și apoi să*mi desfăşur, în cadrele Ini, cunoștinţile 
și socotinţile mele ce neîncetat 'mi le adunam și 'mi le formam. 

Dintre aceste studii istorice literare, menite pentru prelegerile mele dela 
universitate, am publicat pînă acum următoarele ; 1. „Grigorii Urechie. 
Contribuiri pentru o biografie a lui“,... în Analele Academiei Romîne, 
seriea II. tom. V. secţ, II. Bucureşti, 1884, pag. 289 —384. Aice, în Anale, aş 
fi publicat mai multe studii istorice literare, dară condiţiunile sub cari, şi 
modul cum "mi se făcti prima publicare, mă rețînură dela continuare. — 
2. „Scrierile lui Miron Costin“, în renumitul op: „Miron Costin, opere 
complete, de V. A. Urechie, Bucureşti. 1886«, tom, 1. pg. 166-781, — 
3. „Mişcarea bisericească a Romînilor din Bucovina“, tipărită în foaiea 
bisericească „Candela“, anul XV. Cernăuţ, 189, pg. 98—-113, şi în bro- 
şură separată. — 4. „Idealul Romînilor“. Frîatură din prelegerile meie 
asupra istoriei limbii şi literăturii romîneşti, trimeasă în 1897 Soţietăţii 
academice Romăniea Jună din Vieana spre publicare în almanacul ei. — 
5. „Mişcără culturale şi literare la Romînii din stînga Dunării, în răstîmpul 
dela, 1904-—1714, Cernăuţ, 1897«, 

Pe timpul cînd dam opului din urmă redactarea finală ŞUl şi tipă- 
riam, mă vizită, frate-mieti Niculaiii împreună cu fostul nostru coleg de 
studii gimnasiale, cu înţăligentul și bravul protopop şi paroh din Cu- 
căurul-mare, Nistor Vorobehieviciii. Îmbii erai binedispuşi la povestirile lor 
din trecut, eă însă cam obosît și apăsat de atîta, scriere, și cam îngrijat 
de plata speselor tipariului. La tînguirile mele, ei mă îmbărbătară şi mă 
lăudară. Ba încă Nistor Vorobchieviciii scoase repede din bursunariă o 
bancnotă de o sută de florini şi dîse frăţini-mieti: „Audi, Niculaie, facă 
eii daii lui Ioniţă pentru tipari o sută de florini, dacă dai tu trei le — 
Frate-mieii scoase îndată doaăă sute de florini ce le aveă la sine, şi 'mile 
puse în mînă. Nu prea voiam să le primesc și diseit părintelui Nistor, să'şi 
strîngă banii şi să nu glumească cu sumi atît de considerabile. EI însă se su- 

pără de refusul miei şi, cu înfocare, mă constrînse să primesc banii, să scriă 
mai departe cu sîrguinţă și la opul familiar, despre carele fusese vorba între 
noi, și să nu port grijă de spesele tipariului, căci sor mai găsi oameni cari 
să'mi vină într'ajutoriă. Şi întradevăr, cuvîntul lui fu rostit într'un ceas bun, 
căcă consistoriul arhiepiscopesc din Cernăuţ, aflînd opul mie: Mişcări cul- 

turale şi literare între 1304 și 1714, înteresant “pentru literătura biseri- 
cească, dispuse ca să se cumpere din el, pentru bibliotecile parohiale din die- 

cesă,. 276 de esîmplare. Cu îmbele sumi "mi-am acoperit spesele tipariului 
şi am căpătat îndemn și curaj pentru publicarea opului de faţă ! A 

Opul miei Mişcări culturale şi literare dintre 1504 și 1714 îl privesc 
ca tom al doile al unei scrieri mai estinse pre care aș dori să 0 public 
sub titlul amintit mai sus de „Contribuiri pentru o istorie a limbii și 

literăturii romînești“, De diita mea, natală din anul 1897, opul acesta eră 
tipărit gata. Frate-mieii încă venise la aceasta sărbare familiară. Fiindcă
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"în anul acesta se împliniseră, patrudeci de ani dela absolvirea studiilor 
noastre gimnasiale superioare și dela prima, noastră luminotipiare (pg. 111) 
am decis împreună ca, spre amintire, să ne luminotipiăm și acuma împreună. 
lată aice chipurile noastre bătrîneşti | (pg. 411). | 

Pelîngă scrierile istorice literare numite mai sus, am mai publicat 
încă : 1. „Rudolf, principele nostru ereditariă, Schiţă biografică de.... 
Tipărită pentru tinerimea, studioasă romînă de Soţietatea pentru: cult. şi lit. rom. în Buc. Cernăuţ, 1881“. Această seriere s'a publicat cu ocasiunea nunţii principelui Rudolf. — 2, „Povești poporale romîneşti, Din: popor luate şi poporului date de... Editura proprie, Cernăuţ, 1886«. Cu preţul 
esîmplarelor vîndute pînă acum nu "mi-am acoperit nici a cincia parte a speselor făcute cu tipariul. — 3, „Colinde, Cântece de stea şi Urări la nunți. Din popor luate și poporului date de...Cu patru stampe: Nașterea, Trei Magi, Botedul şi Înviiarea. Editura Soţietăţii pentru cul. şi lit. rom, în Buc. Cernăuţ, 18884. — 4, „Aron Pumnul. Voci asupra viieții și în- sămnătăţii lui, dimpreună cu documintele relative la: înfiinţarea catedrei de limba și literătura romînească la gimnasiul superior din Cernăuţ, pre- cum și scrierile lui mărtinte şi fragmentare, publicate de... Cu spesele acor- date din Fundăciunea Pumnuleană decătră Soţietatea pentru cult, şi lit. rom, în Buc. Cernăuţ, 1889, — 5, „Baronul Alesandru Vasilco-Sîreteanul, Notiţă biografică, publicată în „Familieae, anul XXIX, Nr. 39, Oradiea- mare, 1893, — 6. »TLeţina și Horecea, sai Doaiă rugăciuni romîneşti“, publicate în „Vatra“, anul L,, București, 1894, pP&. 359 — 360, și în „Ga zeta Bucovinii“, anul IV, 1895, Nr. 52. —7.,0 șădătoare pe Lună“, publicată în „Gazeta Bucovinii“, anul IV. 1894, Nr. 71. — 8. „Fie, dar” eii tot mă retrag. Un episod. La înmormîntarea D-rului cav. Iancu Zotac. S'a publicat eronat în „Gazeta, Bucovinii“, anul VI., Nr.21 din Maat, 1596 şi o rectificare în Nr, 22. — 9, „Cogălniceanu M. Limba şi literătura ro- minească sai valahică, 18374, trăducere din limba nemţască, şi publicată în „Arhiva, organul soţietăţii științifice și literare din Iași“, anul V. 1894, Nr. 9, pg. 251—260. — 10. „Naţionalitatea Ovreilor. Observaţii asupra broșurii: Die Juden eine Nation, von Jakob Krommer, Cernăuţ, 1894“, S'a publicat, fără ştivea și voaiea mea, în revista „Liga Romînăt, anul I[., Bucureşti 1897, pg. 454—460 și 503—506 (vedi. mai sus$107, pg. 230—232), —11. „Das Volksleben der Romănen in der Bucovina“, Sa soris nemţește, în colaborare cu colegul miei academician FI. S. Marian, şi se publică în monumentalul op: Die Osterreichisch-ungarische Monarehie in Wort und Bild, tom. XX, Bukowina. — 12, „Die romănische Literatur und die românischen Dialecte in der Bucovina“, . Se publică toţ în opul citat la Nr..11. 

$ 146. Doauiă soţietăţi : Rominiea Tinără şi Frăţiea. „Cu cît mai tare se deştept, şi se învioșâ. cunoștiința naţională prin toate păturile soţiale, cu atâta, mai viii se sîmţiă rana ce cultura străină
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o făcusă în ea. Foarte mulţi tineri și bătrîni nu eraă în stare să'şi esprime 
vomîneşte ideile ce 'și le însușîseră prin întermediul unor graiuri străine; 
din această causă conversa între sine, și chiar în familie, de preferinţă, 
în graiul lor cultural, nu în cel naţional. Acest neajuns în manifestarea 
curată a îndividualităţii sale naţionale împinse, mai mult înstinctiv, pre 
unele domnişoare și pre unii studinți universitari, şi prin aceștia pre 
unele doamne și pre unii domni, ca să convină mai adeseori la un loe, 
spre a conversă împreună numai romîneşte, şi spre a pedepsi, în folosul 
înstitutelor de cultură naţională, cu cîțiva cruceri pre cei ce s'ar uită şi 
ar vorbi, între sine, în alte graiuri. Acest felii de mişcare naționalistă 
printre tineret se manifestă, cu oarecare vioiciune, mai ales prin Junii 
şi Julii 1893. 

Eii încă eram învitat la aceste întrunină, şi le cercetam cu viti în- 
teres, spre a'mi dă sama de tendinţile și de efectele lor. Ele se făcea prin grădini publice, mai ales în parcul reşedinţii mitropolitane. După mai multe conveniri m'am convins că aceste întruniri de conversare romînească 
ascund în sîne precum germini buni și folositori, așă Și germini răi şi stricăcioși, şi am început a îndemnă la formarea, în toată regula, a unei soțietăți de conversare romînească. Îndemnul fii acceptat cu plăcere. Ini- țiatoarele și iniţiatorii acestor întruniri compuseră nişte statute spre a înființă, în asămănare cu Soţietatea Doamnelor Romîne, o Soţietate a Domnișoarelor Romîne. Disposiţiunile statutare asupra numelui şi scopului soțtetăţii, precum și asupra mijloacelor pentru realisarea ace- stuia nu le găsiiii destul de serioase și de acceptabile. Formulatii deci un contraproiect de statute, şi! supaseiă discusiunii deodată cu celalalt proiect. Spre mulțămirea mea, proiectul miei a fost primit de o majoritate „foarte mare, cu toate că a fost vit combătut decătră autorii celuialalt 
proiect, mai ales în disposiţiunea din Ş 3, lit.a., carea diceă că membrii acestei soțietăţii „se obleagă, sub cuvînt de onoare, a vorbi între sine şi cu ori- care alt Romîn numai romînește“, Acest, oblegămînt, de și de sine în- țeles la membrii unui popor cu conștiință vie naţională, îl găstră autorii proiectului primitiv cu desăvărștre neacceptabil şi nerealisabil, și vedeai în el chiar o piedică pentru înscrierea în soțietate. 

Soţietatea căpătâ numele de Romîniea 'Tinără, Scopul ei erâ „culti- varea, reciprocă a membrilor săi în limba romînească (3 2), ia „reali- sarea scopului“ se stătuise ca să o urmărească membrii ; „a) oblegîndu-se, sub cuvînt de onoare, a vorbi între sine şi cu oricare alt Romîn numai , A . + v . v o... vu . v . . 
vominește; — b) procurîndu'şi ȘI, mai ales, citind cărți și foi periodice publicate în romîneşte; — c) scriind romînește și citind din cele scrise la convenirile regulate ale membrilor; — d) strîngîndu-se, mai adeseori, la întruniră soţiale musicale și declămătoare, şi — €) înființând un cabinet de citire cu o bibliotecă proprie ($ 3)“. Statutele ei fură supuse guvernului Bucovinii spre aprobare şi certificare într!a 4., respective, 29. Optomvre
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1893 st. n. —- Prin decisisiunea sa din 24. Noemvre 1893 Nr. 4398 Praes,, 
„guvernul local răspinse certificarea statutelor sub motivul că „Romîniea 
Tînără“ n'ar fi urmărind scopuri curat culturale, ci mai mult politice, 
precum ar fi resultînd aceasta din disposițiunile $-lui 3, lit. a. şi c., 
fiindeă graiul este criteriul caracteristice al unei naţiuni, şi că cine se 
obleagă, sub cuvînt, de onoare, a vorbi numai romînește, urmărește prin 
aceasta scopuri politice, și apoi fiindcă la discutarea celor serise și citite 
„ușor S'ar pute atinge și cestiuni politice. cari sînt la ordinea dilei ! 

Netemeinieiea argumintelor decisiunii guvernului local am probat?o 
pe deplin înti'un recurs făcut înti'a 3. Decemvre 1893 st. n. şi înnăintat 
mivisteriului de înterne. Acesta, prin decisiunea sa din 16. Maiă 1894 
Nr. 6563, a anulat decisiunea guvernului local, din. care causă acesta, 
prin emisul săi din 20. Junii 1894 Nr. 1948 Praes., a dat statutelor 
lomîniei 'Tînere certificarea așteptată. Îndată după aceasta am publicat în 
Gazeta Bucovinii IV. Ne. 51 sub titlul: ,O soţietate noaiă, Romîniea 
Tînără“, un anunţ despre motivele înfiinţării acestei soţietăți şi despre 
decursul aprobării statutelor ei, iar” în Nr. 54 un „Apel“, îndemnînd pre 
toată suflarea romînească din Bucovina ca să se înscriă ca membri în 
această soţietate. 

Dacă un vii sîmţ national, curat și sîncer, ar fi esistat pe atunci, 
nu dîe în toţi Romînii bucovineni, da” măcar în toţi aceia carii cu multă 
„plăcere luai parte ]a „conversările romînești“ de prin unele grădini pu: 
blice, de bună samă că soţietatea Romîniea 'Tînără ar fi numărat printre 
membriă săi nu cu decile, nici cu sutele, ci cu miile, dar! aşă, abiâ se în- 
svriseră în ea 41 de membri. Aceștia ai fost învitaţi pe dia de 11/23 
Docemvre 1894 la o adunare generală constitutivă. Chiar la această adu- 
nire îşi esprimată doi membri nemulţămirea cu aliniatul de sub lit. a. 
din $ 3 şi propuseră ştergerea din el a oblegării „sub cuvînt de onoare“. 
Propunerea s'a r&spins. Tot la această adunare generală presîntâ un stu- 
dinte în teologie o dechierare subserisă de 24 de colegi de ai săi din se- 
minariul clerical, prin carea anunţată că nu pot rămîne ca membri în so- 
țietate, de oarece statutul lor seminarial nu li-ar permite participarea. Nu 
mult după aceasta şi un studinte dela facultatea filosofică își dete dimi- 

siunea din comitet și din soţietate; ca recompensă însă se înseriseră cîţiva 
alţii. În genere, prinse a se manifestă tot din ce în ce mai accentuat un 

“feliă de răceală, ca să nu dic aversiune, încontra acestei soțietăți chiar 
printre aceia, cari mai înnăinte cu atîta ardoare stăruiatt pentru îufin- 
țarea soţietăţii după primul ei proiect de statute. Erâ și lucru firese 
această displăcere, fiindcă primii proiectători nu aveaă în vedere nici idei 

nai înnalte, nici scopuri mai nobile, decît distragerea şi conversarea glu- 

meaţă între domnișori şi domnişoare ! Această tendinţă a lor se vădi încă 
eu mult mai înnăinte de constituirea soțietăţii. Prin stăruința cîtorva 

doamne şi a unor domni se constitui, în Maiii 1894. un Club s. Cuib de



414 

popicari, carii, odată pe săptămînă, şi într'o grădină publică, să bată îra- 
preună la popici, tot glumind și şăguind. Familiea mea încă a fost învitată, 
-dară vefusâ, participarea ; soțiea mea scrise pe o listă de colecte următoa- 
rele: „Eă una nu subseriii nimică, fiindcă nu sînt de socotinţă că se cu- 
vine, sai că trebuie să, părăsîm vatra familiei, şcoala şi lectura, înstructivă, 
spre a merge în grădini publice ca să ne deprindem acoleă cu vorbirea, 
romînească frumoasă și aleasă, sai ca să învăţăm aice patriotismul ade- 
v&rat, isbind în popici, ori trăgînd la țintă !* Eu în special încă combăteam, 
din convingere, aplecarea tineretului spre distrageri de felul acesta. Poate 
și aceasta a fost o cansă, pentru ce soţietatea Romîniea 'Tînără, al căriia 
președinte fuseseiii ales la constituirea ci, na s'a bucurat de aderenţi şi 
de favoritori ! 

Ba încă mai mult! Această pornire spre distrageri ușoare păreă a fi 
fost pe atunci o buală molipsitoare. Pînă întwatîta se accentuă această 
pornire, încât ea fă principala causă a apunerii unui înstitut de creştere. 
Și iată cum! O doamnă romînă, cu distinse calităţi întelectuale şi cu o 
cultură îngrijită, avi nefericirea ca să" moară bărbatul în Ianuariti 1893. 
La sfatul mai multora și în virtutea spiretului săi întreprindătoriiă, ea 
isbuti să capete concesiunea pentru înfiinţarea unui înternat romînesc de 
fetiţe. ÎL și deschise în Septemvre 1893. Dreptcă nu se înscriseseră în el 
dintru început multe domnişoare, dar! în urma unui esamin public, făcut 
cu copiliţele în Juliit 1894 cu succes strălucit, eră sperînță întemeiată, 
că înternatul va prosperă. Și așă ar fi şi fost, dacă directoarea ŞI pro- 
prietara lui r'ar fi stăruit neîncetat, şi cu înfocare pentru înființarea, şi 
susținerea cuibului popicarilor, şi dacă ea war fi întrunit şi a casă la în- 
ternat, mai adeseori, tineri spre petreceni soţiale. Publicul romîn îi re- 
trase curînd încrederea, și înternatul romînese de fetiţe, atît de dorit la început, apuse după doi ani de esistinţă, ! 

Mai remarcabil însă este că Romîniea 'Linără n'a găsît îmbrăţişare 
şi sprijîn nici chiar lu aceia carii, în prima linie, eraă chiemați să deie tot 
concursul posibil la astfeliă de năzuinţi culturale romînești. Comitetul 
acestei Soţietăţi, îndată după constituirea sa, s'a adresat prin o scrisoare 
din 17/29 [)ecemvre 1894 cătră comitetul Soţietăţii pentru cult. şi lit. rom. 
în Bac, cu poftirea, ca acesta săi pună la disposiţiune, pentru fiecare Duminică după amiadădi, dela oara a treia pînă la a opta, una, sa, la trebuinţă, doaiie din camerele ce le are, spre a st întruni acoleâ atît el, cît Și membrii Soţietăţii, în conformitate cu disposiţiuni!e din $ 3. din statute. Acesta însă n'a dat Ro- mîniei Tînere niciun răspuns în scris, da», la stăruința mea de repeţite ori, a dechiarat comitetul Soţ. p. cul. și lit. rom. în Bue,, în majoritatea sa, atît sub președințiea vicepreşedintelui, cît mat pe urmă și sub președințiea pre- şedintelui însu'şi, că, deocamdată, nu poate dă această, permisiune, eu atîta mai vîrtos nu, fiindcă preşedinţii împărtăşîră că în guvernul local sînt unele persoane decidente, cari nu văd cu ochi buni esistința Romîniei
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Tinere, şi că se tem ca nu cumva, prin această permisiune, să atragă urgiea 
acelor bărbaţi, și asupra Soţietăţii ce o represîntă ei. Acest; refus a fost 
o lovitură de moarte. Nefiind în stare Romîniea Tînără să'și închiriede 
undeva nişte încăperi, spre a'şi ține în ele întrunirile prescrise de stătute, 
şi puţinii membri en case proprie nedispunînd de încăperi de prisos, pre 
cară le-ar fi putut pune la disposîţiunea Soţietăţii, toată activitatea acestei 
Soţietăți s'a mărginit la câteva întruniri ale membrilor comitetului la pre- 
ședintele ei a casă. Pînă acum însă nu sa disolvat Româniea, Tînără, fiindcă 
eii am profunda convingere că numai activitatea vioaie ŞI rodnică a unei 
Soţietăţi bineorganisate de feliul acesteia, aibă ea orice alt număr, poate 
face ca din fierberea şi dospitura, elemintelor poporistice din Bucovina de 
astădi să iasă o limpeditură cu calități și cu caracter poporistie romînesc; 
altfeliii numai Dumnedei sîntul ştie ce se va mai. alege! 

La încorporarea Bucovinii aveam pretutindinea în ţară producenţi 
români: meserieși, mici îndustrieşi şi neguțători. Aceștia nu găsîră însă 
sub noul guvernămînt nicio îngrijire specială pentru desvoltarea, întărirea, 
şi înmulţirea sa, din contră, ei căpătară, curînd şi pe încetul, o mulţime 
de concurenţi străini veniţă încoace de prin alte ţări, atrași fiind de bunul 
căștig ve îl aflaii acoleâ. Acești străini aveai, în unele privinți, niște ca- 
lităţi mai superioare: erati relativ mai culță și încumințiță de lipsurile şi 
nevoile suferite la ci a casă; erai îndăstraţi cu cunoștinți mai temeinice 
despre meseriea ce o aveati; erati mai harnici şi dispunea de unelte mai 
pertecționate, producea deci mai mult, inai plăcut la vedere şi mai ieftiu, 
şi ştilaii de pe unde să'și procure, pe nimic, mărfuri gata, spre a le desface 
apoi foarte scump. Ai noştri însă rămaseră și mai departe pelîngă deprin- 
derile învechite, peiîngă uneltele apucate şi pelîngă vechile lor izvoare de 
aprovizionare; mărfuriie acestora drepteă erati mai bune şi mai trainice, 
dar” nu tot așă de frumoase la vedere, de plăcute la gust şi de ieftine. 
Aceasta, făcii că muștereii lor de mai înnăinte îi părăsîră şi prinseră a se 
aprovizionă cu cele trebuincioase de pe la noii şi mai iscusîţii concurenți 
ai acestora. Îmbele aceste împrejurări avură drept efect că meserieşii, 
micii îndustrieși și neguţătorii româîni fură strîmptoraţi pe toate terenurile 
activităţii sale, bătuţi, învinși şi, pe unele locuri, nimiciţi cu desăvărșire. 

Această stare a lucrurilor puse pe cugete pre mulţi dintre dirigenţii 
Soţietăţii pentru cult. şi lit. rom. în Buc, şi începuseră a chipsui între 
sine, încă de pe la anul 1873 încoace, asupra mijloacelor cum s'ar put€ 
preface și asănă această tristă stare. Ei aveati adecă firma convingere că, 
precum un om, care nu este în stare prin sine însu'şi, prin puterile proprie, 
să'şi procure cele necesare pentru îndestularea trebuinţilor dilnice, tot aşă 
și un popor, sai un crîmpeiii de popor, nu se poate bucură de considerare 
printre alte popoare, dacă membrii săi nu găsesc, între dînșiă, toate pute- 
rile şi toate aptitudinile necesare pentru producerea şi distribuirea tuturor 
bunurilor trebuincioase pentru întreținerea viieţii tuturora în parte, precum
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„şi a întregului; ei prevedea că astfelit de crîmpeie de popoare, cu lipsuri 
de membri proprii pentru îndeplinirea tuturor funcţiunilor organice şi ne- 
cesare esistinții întregului, nu se pot susţîn€ timp îndelungat, ci că, nea- 
părat, trebuie să cadă precum în sarcina aprovizionării așă și în prada 
absorbirii altora mai bine îngrijiţi și mai puterneci; “pureedind, die, din 
astfeliii de considerări, dirigenţii culturii naţionale se folostră de sărbarea 
nunţii de argint a veneratului şi iubitului să împărat, Francisc Iosif I, 
şi creară, în anul 1879, niște ajutoare, în suma de doaăă sute de Horini pe 
an, pentru acei tineri romîni carii ar voi să înveţe vreo meserie. Din anul 
1880 încoace stati şi distribuit astfeliă de ajutoare, dară se găsiait foarte 
puțini copii, chiar printre fiii de meserieşi, cari ar fi ar&tat pronunțate 
aplecări fireşti pentru meserii; cu toţii voiaii să se facă preuţi, funcţionari 
ai statului oricât de mici, învăţători, profesori, cîntăreţi de biserică, ete, 
numai meserieși și neguţători nu, fiindcă cultura greşită de mai înnăinte 
acreditâ, printre păturile soţiale închipninţa, ca cum meserieșii, îndustrieşii 
şi neguțătorii ar fi mai înferiori cu posiţiunea sa soțială și mai puţîn ne- 
cesari decît celealalte stări soţiale! Ba încă ce eră mai trist, unii dintre 
puţinii copii, carii se înduplecaseră să înveţe vreo meserie și începuseră a 
o esercită; mai pe urmă o părăsiati curînd şi preferiaă a fi șervitoră în 
vreo cancelărie, decît nedependenţi și stăpîni pe munca sa şi pe produ- 
surile ei !. | 

Această codire din partea celor înteresaţi și acest nesucces al diri- 
genţilor culturii naţionale mă împinseră pre mine să mai încere alt mijloc. 
În întrunirile ce le aveam, ca epitrop la biserica, Sîntei Paraschive, cu pa- 
rohienii dela ea, am atras luarea lor aminte asupra scăpătării și a stîn- 
gerii meserieșilor și neguţătorilor noștri. Fiind printre ei mai mulţi cio- 
plitori de piatră și câţiva, dulghieri, wam întărdiiat să li desfășur foloa- 
sele ce ar resultă, pentru toţi, dacă meserieșii romîni, nu numai din Cernăuţ, 
dav' și din întreaga ţară, s'ar conţelege între sine şi ar formă o soțietate 
pentru sprijinirea reciprocă şi apărarea întereselor comune. Îndemnurile 
mele găsîră răsunetul dorit în mai mulță căoplitoră de piatră, şi mai ales 
în d-nii Dumitru Jămnă şi Petru Uerăineţ. Întra 8. Juliă 1894 căpătaiti 
dela mai mulţi din ei o serisoare, prin carea mă poftiaii să li fac statutele 
pentru proiectata soțietate. Li-am împlinit voiea, deteiii soțietăţii numele 
de Frăţiea, şi o calificati ca „soțietate de meserieşi, în genere, cu sediul 
în Cernăuţ ($ 1.)%, ar! în Ş 2, determinaili scopul ei aşă: „Soţietatea își 
propune ca scop: a) să poarte grijă de înteresele soţiale ale meseriașilor; 
— b) să cante a cultivă și a îmbunătăţi meseriile, şi a împrăştiiă cu- 
noştinţi folositoare. printre meserieși; — c) să represînte şi să apăre înto- resele meserieşilor pe toate căile permise de legi;* în $ 3 am numit mai multe mijloace pentru ajungerea scopului, și în $ 21 am descris steagul soțietăţii, stăbilind, între altele,. că Hamura lui „va fi de mătasă roşie şi albastră, avînd pe de o parte însemnele meseriilor, iar pe de altă parte,
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patronul ţării, lon cel Noti dela Suceava; deasupra flamurei vor spîndură doaiiă cordele, una neagră şi alta galbănăi. 
La discusiune, statutele ati fost primite după formularea mea, ca adecă să fie o soțtetate pentru toate feliurile de mesericși, măcarcă uniă din ei voiaă să o facă numai pentru căoplitorii de piatră. La facereu stea- gului însă, cei ce ?l-aă procurat la un pictor, îndemnați fiind de unii bărbați cu mai puțină chipsuială şi prevedere, ai întrodus, fără ştirea mea, mai multe modificări fiinţiale, Zugrăvind înloc de însemnele meseriilor în genere numai pre ale cioplitoritorilor de piatră şi cusînd pe cele doaiă tordele: „steagul cioplitorilo» de piatră din 1894“. M'am cam supărat şi oțărît pentru această neascultare și contrariare, da” n'am avut încotr6, am tre- buit să mă conformed şi să întroduc în statute cîteva modificări în înţe- lesul însemnelor de pe steag, fără însă să sterg prin acestea caracterul general al soţietății, 
Statutele le-am supus guvernului Bucovinii spre certificare într'a 8/20 Septemvre 1894, da ai fost răspinse prin emisul din 5. Optomvre 

1894 Nr. 3611 Praes. pe temeiul că doaiă disposițiuni din ele n'ar fi for- 
n:ulate în deplină conformitate cu vecerinţile legii. Măcarcă m'am confor- 
mat observărilor guvernului, de și nu le găsiam întemeiate, totuş am făcut 
și un recurs la ministeriii într'a 16/28 Optomvre 1894. Ministeriul însă, 
prin emisul săi din 21, lanuariii 1895 Nr, 32919 ex 1894, a răspins re- 
cursul, mai adăogînd încă şi alte arguminte pentru ră&spingere, de aceea şi 
guvernul, local, prin emisul săi din 21. Mart 1895 Nr. 330 Praes., a în- 
terdîs din noi înfiinţarea Soţietăţii, acuma din mai alte motive, Şi de 
astădată am făcut recurs la ministeriă în 22. Maiă 189), încereîndu-mă 
a probă netemeiniciea argumintelor înterdîcerii ; dară atât ministerul, prin 
emisul săi din 17. August 1895 Nr. 24165, cât şi guvernul local, prin 
emisul săă din 27. August 1895 Nr. 28687, aii pronunţat din noi înter- 
dicerea, pretestîndu se că soţietatea Frăţiea, prin întroducerea pe steagul 
că a colorilor : roșu, galbăn şi albastru, vădește tendinţi politice! Nu băgaii 
în samă că, pelîngă aceste trei colori mai erai şi altele, ca : negru, verde, 
căstăniii, ete., și că înșivarea celor trei coloră prescrise nu eră cea politică 
naţională! 'Trebuiati însă arguminte de înterdicere, şi acestea eraă grei 
de aflat, fiindcă mă feriam să li le procur! | 

Curmîndu'mi-se prin această ultimă decisiuna ştrul înstanțelor admi- 
nistrative politice de apelare, m'am adresat, într'u 5/17 Septemvre 189, 
cu o jăluire cătră Înnalta Judecătorie î. r.a Împeriului, arătîndu' că 
sîntem asupriţi în esercitarea drepturilor noastre politice cetățenești. După 
îndeplinirea oarecăror formalităţi avurăm rara bucurie ȘI fericire ca să că- 
pătăm dreptatea după care însătoşam. Prin serisorea sa din 15. Faur 189 
Nr. 304 ex 1895, ne înștiinţâ, Presidiul Judecătoriei î. r. a Împeriului, că 
această Înnaltă Judecătorie, prin sentinţa sa pronunţată în Vieana într'a 

A 14. lanuarăăi 189st.n., a recunoscut că prin decisiunea Ministeriului î.r,
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de Înterne din 17. August 1895 Nr. 24165 s'a făcut o vătămare în dreptul: 
garantat de Constituţiune de a înfiinţă soțietăță, şi apoi; între alte argu- 
minte învocate pentru anularea sentinţii ministeriale, mai dice că „sîngură 
facerea și întrebuinţarea unui steag decătră vreo soţietate nu poate fi pri- 
vită ca contrară legilor, sai drepturilor, saii ca periculoasă pentru stat, 
şi că, pelîngă aceasta, dreptul comitetului soţietăţii, respective al preşe.-: 
dintelui ei, de a încuviinţă folosîrea publică a steagului soţietăţii, nu este 
nică așă de înţeles și nici nw'i în statute stilisat astfelii, ca acest drept 
să poată fi prejudiţios pentru îndreptăţirile autorităţilor publice, ei din 
contră, atare întenţiune este eschisă prin accea că, în urma unci observără 
făcute mai înnăinte, sa întercalat în $ 21 din statute disposițiunea, că 
dirigența soţietăţii va încuviinţă folosirea steagului „numai în marginile 
legilor esistente“. Încîţ despre colorile steagului, dice sentința că „nici 
n'ar fi trebuit să se pretindă primirea în statute a unor disposiţiuni asu- 
pra colorilor steagului, și că, pelîngă aceasta, Judecătoriea Împerăului cu 
atita, mai puţin poate vede în icoana steagului alăturat espresianea unei 
tendinţă naţionale, cu cît acest steag se presîntă mai mult ca o icoană 
pestriță, decît ca vreun tricolor național“, ae 

Pe temeiul. acestei sentință am cerut întia 17/29 Faur 189 din noă 
certificarea statutelor soţietăţii F răţiea, pre care o și căpătarăm prin emisul 
din 4. April 1896 st. n. No. 1078 Pracs în următoarea cuprindere stili- 
sată romînește: „Esistinţa, soțietăţii acesteia, după cuprinsul statutelor de' 
faţă, se adeverește în virtutea Ş-lui 9 al legii din 15. Noemvre 1867 F. [,.Î. 
Nr. 134 despre drepturile soțietăţilor“. " 

Soţietatea "și-a țînut prima sa adunare generală constitutivă într, 
14/26 April 1896, Din lipsa de capital lănesc, şi mai ales înteiectual, ea 
încă n'a fost în stare să se lăţască, şi să se întărească, -dupăcum ar fi de 
dorit și dupăcum ar şi cere trebuinţa. În timpul din urmă se arată foarte 
mulţi cari uneltese încontra esistinţii, consolidării şi a avîntului soțietății, 
Să sperăm însă că uneltirile lor deşerte vor fi! 

$ 147. Regele Rominiei cu trecerea prin gara Cernăuţ.. 
Pentru noi Romînii austro-ungari a fost şi este o dorinţă vie şi fier-: binte, ca între marea şi puterneca împărăție austro-ungară și între micul, dar” valorosul regat vecin al “Romîniei, să esiste și să se cultive r&portu- rile cele mai întime și mai cordiale de bună vecinătate şi de multiple în- terese comune. Acest dor adîncnutrit s'a și împlinit demult spre marea noastră bucurie și mălțămire. Ă 
Regele Romîniei, Majestatea Sa Carol I., în înnalta Sa înțelepciune Şi cu rara Sa cireumspecţiune, a credut că zace în înteresul statului Săii, dacă asemeni răporturi cordiale va întreține şi cu vasta, şi puterneea, îm- părăție vusască, şi s'a decis ca, în vara anului 1898, să facă la Sînt Petroburg o vădută de curtenire g&loriosului împărat rusesc, Nicolai 11.
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În călătoriea Sa întw'acolo, regele Carol [. ave să treacă prin Bucovina şi prin Galiţiea, însă pe necunoscute cum se dice, deci fără de nicio pri- mire oficială, Luni, întia 13/25 Juliă 1898, la 6 oare 49 de minute sara, ducîndu-se, şi Duminică demineaţa, întwa 26. Juliă (7. August), la 8 oare 50 de minute, întorcîndu-se, a trecuţ prin gara Cernăuţ. Cu toată călătoriea pe necunoscute, în îmbele rînduri, sa adunat la gară, spre salutare, un public număros şi distins, romîn şi neromtu, Fa, ca membru al Academiei Romîne din București chiar dela crearea, că în 1866, am avnt fericirea să fit mai adeseori presîntat, Altaţei Sale regale principelui și apoi Majestății Sale xegelui Carol I., ba chiar 'mi se făci şi distinsa, onoare să fii învitat și la masă în câteva rînduri dimpreună cu ceialalţi colegi acatemivieni, Erâ, decă pentru mine o dătorinţă sîntă ca, să fii și eu la gară spre a'Î aduce omagiile mele de îutîmpinare Şi să presînt şi primului ministra al Romîniei şi membrului şi secretariului Aca- demiei Romîne, Eiscelinţii Sale d-lui D. A. Sturda, respeetuoasele mele sălutări colegiale. Ca cetăţean austriac mă sîmţiiii de asemenea îndătorat ca să mă presînt mai întîi gnvernătorialui Bucovinii, baronului Friderie Bourguignon de Baumberg, și să'i comunie scopul pentru care am venit şi ei la gară, cu rugarea ca să "mi se permită să stati mui în “frunte, şi să fiă presîntat regelui, dacă acesta sar scobori din vagon și ar esprimă această dorință. Acesta îmi promise cu binevoinţă, ba încă îmi împărtăși, că el are ordin mai înnalt ca să întîmpine pre regele Carol [., dacă acesta ax voi să se deie jos, sati să/l ehieme în cupeă. Ei mă prestutată apoi şi con- suiului Romîniei, d-lui Constantin M. Cogălniceanul. 
Teștnd pe peron și așădîndu-mă mai de o parte, însă înnăintea pabli- cului adunat, stărui secretariul presidial dela guvern, chiar în mai multe 

îndură, ca numai decît să întru în rîndul publicului asistent. Nu %-am 
făcut pe voie, Lun admonirea din urmă sost trenul regal, și ei am rămas 
mai îndărăpt pe locul deşert reservat guvernătoriului Bucoviniă, consulului 
regal romînese, şi primariului orașului. | 

Majestatea Sa regele Carol L. avu binevoinţa. să se scoboară din cupei 
și să convorbească nu numai cu guvernătoriul Bucovinii și cu consulul 
regal, dar” și cu cîteva alte persoane, între carile mă distinse și pre mine, 
ba încă mă presîntâ, și Alteţei Sale regale, principelui moştenitoriă, Fer- 
dinand. Convorbiiii puţin și cu Esec. Sa ministrul președinte, dl D. A. Sturda, 
şi cu mareşalul curţii regale, dl generalul M. Vlădescu. 

Lu întoarcerea regelui Carol IL. mă duseiă arăș la gară. Peronul 
gărei eră aci separat prin o şfară de locul de așteptare și de eventuală, 
deştindere a regelui. Aflaiii acolcă şi pre arhimandritul Juvenal Stefanelli, 
despre a cărnia presînță se înteresase regele la ducerea sa, Imbii întrarăm 
pe locul de așteptare. Se află acoleă și guvernătorinl Bucovinii, dar cu 
astădată nu în uniformă, „Vă&dîndu-ne pe locul reservat,. stiri în mai. 
multe rînduri pelîngă noi ca numaidecât să trecem pe sub şfară în locul.
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celuialalt public. Arhimandritul J. Stefanelli dorăă şi stăruiă ca să fie 
presîntat regelui Carol Î. ca unul care poartă dela dînsul medaliea de 
Bene Merenti, pentru mai multe scrieri didactice bisericești ce le publi- 

case pentru şcolile seminariale din Romîniea. Guvernătoriul ţării însă 
na ni eonsiderâ 'dorinţa, ci stărui, chiar cu amerinţări, ca să trecem pe 

sub şfară în rîndul publicului asistent. N'avurăm încotr6 şi trecurăm pe 
sub șfară, detot îndărăpt. Poate căii păr răi pentru purtarea sa umili- 
toare faţă de. noi, căci, dupăce %-am împlinit poronca, veni de vreo doaiiă 
oră la noi, se scusâ cu mănţînerea ordinii, și ni promise că vom fi chiemaţi 

şi presîntaţă regelui, dacă acesta 'şi-ar esprimă, dorinţa. Întradevăr furăm 
chiemață și presîntaţi, spre marea, noastră satisfacere ! 

$ 148. Desvoltare întelectuală şi stremur de emancipare fiiască.. 
Sîmțămîutiul de tată şi de mamă este unul dintre cele mai espansive, 

mai nobile, mai soţiabile și mai înnălțătoare; prin ela ajuns omul la 
cunoștința puterilor creative din natură, prin el a venit la coordinurea 
acestora și apoi la subordinarea lor sub o putere unică, auiversală, mai 
superioară şi centrală; prin el s'a avîntat omul la concepţiunea unui sîngur 
Dei, a unui Domn Dei sait Dumnedei, şi tot prin el sa pus apoi în le- 
gătură și în asămănare cu această noaită creaţiune a minţii sale! 'atăl 
pămintese, abiâ dupăce s'a cunoscut pre sine și pre deştindenţii săi în ra- 
mificările lor, a prins aşi face închipuinţi tot din ce în ce mai limpedi şi 
mai precise despre Tatăl Cerese. Cel puţin în mine, sîmţămîntul de tată, 
și încă de tată potenţat,a deşteptat diverse reflecsiuni asupra doctrinelor 
filosofice, moraliste şi soţiale, şi a contribuit, în mod eminent, la înţele- 
gerea acestora, la concordarea și la armonisarea lor spre deplina mea, 
linişte si mulțămire sufletească. 

Eram și et acuma creatorii de oameni! Aveam și eă chipuri după 
chipul mie, dar chipurile acestea nu'mi sămănaă întru toate ; ele dreptcă 
aveai suflet ca și mine, dau” nu și mișcare, minte, cugetare şi conştiinţă ; 
ele nu îmblaii, nu vorbiait, nici nu făoeati alta, decît dormiaii, şi deteaii 
cîte un țipăt numai atunci cînd corpul lor sîmțiă vreo trebuinţă care tre- 
buiă, să fie îndestulată de alţii, fiindcă sîngure nu eraă în stare să o în- 
destulede. Maica acestor chipuri, pururea pelîngă dînsele, griji cu de- 
votare fără margini pentru susținerea şi desvoltarea lor. Cînd eruă treze, 
le luam și ei în braţe, atrăgeam ochii lor spre ai miei, mă uitam drept 
întiînşii, și, prin vouvbe desmierdătoare, mă încercam să înrîurese asupra 
nervilor lor senșitivi, să strecor în creerii lor câte vreo sensațiune înte- 
lectuale, să deştept în ei germiniă minții și săi desvolt. spre primirea de 
închipuinţă şi spre combinareu acestora, săi împing spre provocarea cu- 
getăriă şi spre căpătarea conștiinţii. Dintru început, cînd vorbiam la feţii 
miei, nu observam la dînşii nici un efect altul, decît câte o înholbare, care 
însă nu dură lung ațîntită la mine, ci se îndreptă îndată și în alte părţi, 

  

! 

 



421 

  

obosiă de grabă şi înceta repede, acoperită fiind de pleoape; mai tărdtor însă, treptat cu desvoltarea și întărirea, corpului lor, se vedeaii manifestîndu-li-se în față, prin cîte vreun suris saă prin vreo posomorîre, şi în ochii lor, prin cite vreo strălucire sat vreo sărbedeală, toate acele sensațiuni ce li se trans- miteaă prin vorbire și prin căutătură. Mai apoi se arăta la ei mișcări în mușchii budelor, scoaterea unor sonuri imitătive, opintire spre articularea lor, necaz, supărare şi chiar dispunere la, plîns cînd nu li suecedeâ, mani- festarea ; după aceasta prinseră a cercă să se rădice, a ave plăcere cînd îi țîneai în picioruşe, cînd îi țupăiai, saă îi făceai să pășască, apoi a articulă cîte un ta-ta-ta, şi ma-ma-ma, a gomăni cîte puţin şi, la anul, chiar şi a vorbi, Ce plăcere, ce bucurie, ce fericire, cînd observam cum se aprinde în creerii lor facla cugetării, cum lumineadă tot din ce în ce mat tare, și mai întensiv; cum încep a se ţîn€ sînguri în picioare și a îmblă, şi cum prind a căpătă minte și conștiință de sine, făcînd înşi'şi felurite observări și numindu-se şi ei cu numele cu care era chiemaţi de toţi! Ei prinseră acuma a se asămănă, întru toate, cu părinţii, cu creatorii săi! Cu. acest grad de desvoltare “i-am luat, tot succesiv, sub nemijlocita mea în- grijire întrucît priviiă înmulţirea cunoştinţilor şi deșteptarea, sîmțămintelor nobile și generoase; %-am găsit setoși şi dornici de a'şi dă sama de toate cîte vedeai și audiau; îmi puneuii adeseori întrebări de cari te uimiaă; li dam la toate răspunsul potrivit şi nu li ascundeam nimică din câte puteati pricepe şi înţelege; căutam să'și formede închipuinţi cât de multe, cît de fe- 
liurite, cît de limpedi şi de precise, li procuram cărți potrivite de citire 
cu îndătorirea ca să'mi povestească cele citite; nu'i lăsam sînguri de sîne; 
îi feriam de conveniri şi jocuri cu alţi copii pe aiuria decît a casă; îipri- 
veghiam și”i controlam neîncetat. Ei mă ascultată, primiati cu plăcere poveţele 
mele și se ţîneaii de ele, de aceea li și mergeă cât se poate de bine la şcoală, 

Ce drăgălaș mai este copilul pînăcînd se sîmțește numai al părinţilor 
săi, şi cît de admirabil devine el cînd începe a se sîmţi şi a se consideră, 
încă şi al săii și al unor cunoscuţi detot binevoitori! Dar cînd copilul în- 
cepe a se sîmţi şi a se consideră mai mult al săi propriii, decîi al pătin- 
ților, atunci grijile acestora și neliniştea lor sînt pentru dînşii un chin, şt cînd 
tind să se deslipească deprăci de părinţi şi se sîmţese numai ai săi și ai 
unor esterni mai mult decît ai părinţilor, atunci chinul sufletesc al acestora, 
se priface în mortificare. Ferice de copii, dacă părinţii lor, în astfel de 
stare sufletească se pot stăpîni și nu rostesc asupra feţilor săi cuvinte rele 
saii chiar blăstămuri! — Am observat curînd că nu toţi copiii miei manifesta 
aceleaș disposițiuni întelectuale, nici aceleaș aplecără sensuale. Esistă la ei 
oarecare deosăbire precum în talente, în sîrguinţă şi în năzuință spre în- 
văţătură, așă și în alte porniri și plăceni. Am căutat să'mi dai sama despre 
acest fenomen atît de comun îu toate familiile, și n'am putut găsi alte 
cause decît doară disposiţiunile sufletești şi corporale, în cari s'aă aflat părinţii 
în momentul plăsmuirii fătului, și mai ales sensaţiunile întelectuale și
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corporale ale mamei în tot timpul purtării lui. Cu cît aceste disposiţiună şi 
sensațiuni sînt mai senine şi mai sublime, mai plăcute şi mai constante, 
mai conştiute și chiar provocate cu întenţionare: cu atîta mai superioară 
apare plăsmuirea şi cu atîta mai favorabil se desvoaltă ea și germinii tu- 
turor calităţilor bune dintrînsa, În orice caz, aceste disposiţiuni și sensaţiuni 
nu rămîn fără de nicio înrîurinţă ! Asemenea am observat că şi împreju- 
rimea, în care vine sai petrece copilul decînd are conştiinţă de sine, încă 
esercită o puternecă înrîurință asupra firii lui, asupra ivirii şi desvoltării 
unor aplecări și porniră, cari nu le găseşti la părinţi; de aceea mă cuprindeă 
o grijă febrilă, o neliniște mortificătoare, cînd ei se depărtaii de mine, cînd 
petrecea undeva sînguri de sine, cînd nu”! puteam priveghiă! 

Dupăce mai înnăintaseră în studii, dupăce'și înmagazinaseră în minte 
oarecare sumă de închipuinţi concrete și abstrase, dupăce'şi formaseră şi ei o 
lume întelectuală şi se desprinseseră a se folost, cu oarecare abilitate, de 
fiinţile din ea: începură, cu multă încredere în sine,a discută cu mine nu 
atîta spre a se lămuri şi a se încredinţă: oride oastea întelectuală de care 
dispunea ei, este ajungătoare, binedisciplinată și valabilă dea purtă cu ea 
o luptă triumfătoare pentru esistinţă și propăşire, cîi mai vîrtos spre a 
accentuă esistința și puterea acestei oști întelectuale șia o presupune, dacă 
nu mai superioară, apoi cel puţin egală în mulțime, în disciplină şi în va- 
loare tactică cu aceea de care dispuneam eiă, şi pre care o reocrutaseiii prin 
atîţia ani de dile cuo mare precauţiune în alegere! Pecît de tare mă bu- 
curam de această îndîrjîve întelectuală a copiilor miei, pe atîta de mult mă 
oțărăum uneori cînd se arătaă prea încăpățînaţi în socotinţile proprie și mai 
puțin dispuși a luă în considerare şi cîntărire pre aie mele mai bătrîneștă 
şi Verifivate prin o esperiinţă mai îndelungată. 

Sîmțămîntul de valoare înteleetuală și de demnitate personală, ori la 
care copil s'ar fi manifestat el, "l-am considerat mai totdeauna nu atita ca 
presumpțiune deșartă, cît mai vîrtos ca sămn de învigoroșare şi de măturire 
întelectuală. Rărirea apelului copiilor miei la povețele, la sfaturile şi la 
socotinţile mele, întru cît sîrguinţa și purtarea lor eraă conforme cu ele, 
eră pentru mine un feliă de garanţie, că ei se sîmțese în stare a trăi și fără 
de mine, cu ticnă şi cu bine, şi'mi procură o mîngăiare și linişte sufletească 
dintre cele mai fericitoare; numai un lucru mă puneă și mă ţîneâ pe cugete, 
acela adecă : neîncetarea apelului lor la punga mea chiar și atunci cînd nw'l 
găsiam tocmai de mare nevoie şi de neapărată trebuință. Apelul la pungă, 
adresat fără necesitate ne'ncunjurabilă, ?l-am considerat pururea ca o sfiială 
de muncă proprie și ca o aplecave spre traii comod şi bun pe socoteala altora, 
deci ca stînd în contrast cu sîmţămîntul de valoare și de demnitate personală! 

În familiea mea, înloc de îndătinata sărbare a numelui de boted, am 
întrodus sărbarea dîlei natale ca primul şi cel mai însămnat moment din 
viiaţa, omului. Natalicescul, precum numiam noi pre acela, a căruia di na- 
tală se sărbă, căpătă daruri folositoare, i se vorbi despre scopul viieţii şi
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'i se făcea urări bune şi călduroase pentru decursul ei; se deelamai poesii po- 
trivite, se ţîneaii discursuri, şi se cîntă din piano, din seripcă și din flaută, 
dupăce frăţînii se deprinseseră cu manuarea acestor înstruminte. Espunerea 
datinelor. romane dela, naşterea copilului și dela îmbrăcarea lui cu toga 
virilă încă nu se treceă cu vederea. Această espunere deșteptă, în copil un 
înteres pentru această dî de majorenitate, şii dă un îndemn ca nu numai 
prin trecerea anilor, ci prin cultură și prin însuşirea unor desterităţi să se 
pregătească pentru ea și să se facă demn de sosîrea el, 

Când fiul miei mai mare, Rem-Modest, 'şi-a sărbat dîia majorenității 
sale, nu eram a casă, ci în Bucureşti, la Academiea Româînă, de unde “l-am 
emaneipat prin un răvaș, despre carele îmi scrise, că War fi căusat o emo: 
țiune sufletească dintre cele mai mari şi mai durabile. La sărbarea însă a 
dilei de majorenitate a fiului miei al doile, Trăian, am fost a casă și 
'mi-am propus să”i fac o emancipare sărbătorească. La finea unui prind fa- 
miliar, la care aii asistat și cîțiva copii dela cumnatul mie LI. Litviniue, 
carii veniseră la gratulare, i-am citit următoarea scrisoare de emancipare, 
pe care "i-am și înmînuat'o spre amintire: 

„lubite fiiule! 
„Legile Dumnedeeşti sînt universale, direg toate întîmplările din largul 

univers, carile cad în cadrul lor special. Legile omenești însă, fiind ema- 
nate dint'o înțelegință, dintro minte foarte mărginită şi nu totdeauna 
luminoasă, vin mai adeseori în contradicere și în conflict cu legile uni- 
versale și armonice Dumnedeeşti. | 

„Între aceste legi neperfecte omenești număr eii și legea majorenităţii, 
care, dela un timp anumit, dela 18, sait 20, sat 24 de ani împliniţă, de- 
chiară pre copil nedependent de părinţii săi, îl desleagă de dorinţa supu- 
nerii cătră ei și oprește pe aceștia de a'și mai constrînge copiii majori la 
supunere şi ascultare. 

„Părinţii, cu durere de inimă, trebuie să se supună acestei legi şi să, 
asiste la spectacolul înfiorătorii, fiindcăii nefiresc, de a ved6 deslegaţi şi des- 
părţiți de sine pre aceia cari represîntă sucurile lor vitale, toată gingăşiea 
sufletului lor și îngrijirile lor cele mai sîrguincioase și mai devotate. 

„Copiii, plini de conștiința insualităţii ior particulare şi îmboldiţi de 
puterea sufletului lor de a 'și-o manifest pe deplin și pe întreg, așteaptă 
cu nerăbdare și cu plăcere sosîrea acestui timp de majorenitate, binecu- 
vîntă legea omenească care dă acțiunilor lor precum deplină libertate așă 
şi toată răspunderea, și se folosesc de virtutea legii, fără mărginire, întru 
toate vîșcările lor. 

„Copiii sînt voioși pentru căştigarea libertăţii depline, părinţii însă 

rămîn cu grija în suflet și cu teama în inimă, ca nu cumva drăgălaşii 
lor copii să facă întrebuințare nepotrivită și rea de această emancipare 
şi libertate ! , 

„Desfăcîndu se prin legea majorenităţii legăturile de supunere și de
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ascultare dintre copii şi părinți, a rămas încă în deplină vigoare vechiea 
iege morală care dice: „Onoreadă pre părinţii tăi și ascultă de ei ca bine 
săți fie şi să trăieşti mulţi ani pe pămîut! 

„Această lege este sădită în sufletul şi inima omului încă de ps 
timpul, cînd, și fără de legea majorenităţii, se emancipaă unii copii nu 
numai dela supunere și ascultare, dar' încă și dela alte dătorinţă cătră 
părinţii lor. Această lege este o înspiraţiune dela Acela carele a creat şi 
susține întreg universul, şi carele voiește ca toate fiinţile din acesta să 
trăiască și să se desvoalte în deplină armonie. Armonie însă nu esistă unde 
se desface unul de altul, sai unde lucră unul încontra voinţii celuialalt. 

„Îmbele aceste legi le-aş asămănă cu doată legi universale canoscute 
sub numele de putere centrifugală și de putere centripetală. Legea majo- 
renităţii civile curăspunde cu puterea centrifugală, tar legea morală de 
legătură nedisolubilă între părinţă și fi curăspunde cu puterea centripetală. 

„Acestei legi morale, eterne, dati eă, tatăl tăi, preferinţă înnăintea 
legii majorenităţii civile. Păstrarea şi pădîrea acesteia, "ţi-o recomînd cu tot 
adinsul, Aș dori ca și de astădi, 30. Septemvre st. v., sai 12. Optomvre 
st. n., din anul 1898 înnăinte, această, lege să nu dispară din sufletul tăi, 
din inima ta, ci săță rămînă luceafăr strălucitoriă în toată calea, viieții 
tale şi a urmaşilor tăi! 

„Cu această dorință întimă îți dai eă, tatăl tă, șiță dă devotata şi 
grijuliea ta maică, pelîngă emanciparea, legala civilă, încă și binecuvîntarea, 
părinţască. Pleacă cu Dumnedeti de'ţi caută norocul tăă | 

„Dr. IL. G. Sbiera“. 

$ 149. Un neisbutit iubilei naţional şi patriotic. 
Îmi formasetii o convingere deplină că, în urma dorinţilor şi stăruin- 

ților proprie, Romînii bucovineni numai sub glorioasa domnie a Marelui 
Împărat Francisc Losif 1. şi prin înnalta Lui înţelepciune și generositate, 
aii isbutit să pună nişte temelii solide pentru o cultură naţională, şi de 
aceea credeam că ei vor fi dispuși, că s'or grăbi chiar, ca să sărbede iu- 
bileul duratei de cincideci de ani a acestei domnii nn numai în despărţire 
unii de alţii, ca membri în diverse corporațiuni şi oficii publice, ci încă și 
în solidaritate, în comun, și anumea ca Romîni recunoscători pentru faci- 
litarea progresului ce "l-ai făcut în cultura naţională, Nefiind eă în diri- 
genţa partidului naţional, și negăsînd cu cale ca să mă adresed deadreptul 
cătră ea cu poftirea ca să tate iniţiativa pentru o astfelii de sărbare romi nească, comună și solidară, am credut că ea va luă îndemnul acesta din următoriul apel ce "i 'l-am adresat, bătînd șeaăa, și 'l-am publicat în „Patriea“ 
anul II, Nr. 87 din 9. Faur 1898. 

„Stimaţi colegi 
„dela catedrele de limba și literătura romînească, de pe la școlile se- cundare din ţară ! 
„Mişcările naţionaliste şi autonomiste dela 1848 at găsît un răsunet
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vicii şi la poporul îndigean din Bucovina. Bărbaţi cu rară înţelegiriţă și 
cu sîmțăminte generoase, percepîndu'l, “l-ati răsfrînt după caracterul și 
trebuinţile ţării. 

„În memorabila petiţiune din Juniă 1848, în nr. 2., acești providenţiali 
bărbaţi ati cerut cu însistenţă, ca „pentru conservarea naționaliţăţii să se 
înființede şcoli poporale și o catedră pentru limba şi literătura romînească ; 
să se aşede în oficii numai bărbaţi carii vorbese perfect limba ţării, luîn- 
du-se în privire îndigenii; ca toate oficiile țării să fie dătoare a primi pe- 
tiţiuni și în limba romînească şi a le resolvi tot într'aceasta;* ia vene- 
rabilul Consistoriii episcopese, răspundînd prin scrisoarea sa din 17/29 
Septemvre 1848 Nr. 3030 la o provocare guvernială din 6. Semptemvre, își 
dete părerea într'acolo, „că o catedră pentra limba şi literătura romînească 
este de cea mai înnaltă și mai urgentă, necesitate;* şi preasînţitul episcop 
Eugeniii Hacman, conștiut de puterea sa, într'un avînt generos al inimii 
sale, chiar a doata di după înnăintarea acestei păreri, decretâ prin înnalta 
orînduire arhipăstorească din 18/30 Septemvre 1848 Nr. 161, întroducerea „la 
înstitutul teologie de aice, cu începerea anului școlastic curgătoriii, a limbii 
vomînești ca limbă a paradosirii tuturor știinţilor teologiceşti“, 

„Însu'şi prealuminatul împărat Francisc Iosif I. a recunoscut îndrep- 
tățirea acestor pretensiuni firești, și, la 18 dile după suirea sa pe gloriosul 
tron strămoșesc, prin preaînnalta resoluţiune din 20. Decemvre 1848, co- 
municată prin emisul ministerial din 26. Decemvre 1848 Nr. 8306, a aprobat 
prea grațios înfiinţarea, doritei catedre de limba şi literătura romînească la 
înstitutul de studii filosofice din Cernănţ, care sa și înaugurat într'a 28, 
Faur 1849 decătră marele şi iscusitul profesor Aron Pumnul. 

„Această catedră erâ pe atunci unica nu numai în Bucovina, dar” 
chiar în întreaga împărăție. De atunci încoace, catedrele de feliul acesteia 
s'aii înmulţit spre bucuriea și mulțămirea noastră a tuturora, 

„În anul acesta se împlinește un semisecol decînd s'a petrecut nu- 
mitele întîmplări de cea mai mare însămnătate pentru consolidarea, şi avîntul 
culturii naţionale în ţară. Ele coincid cu iubileul de 50 de ară de gloriosă, 
domnie a marelui nostru împărat. S'ar cădă deci să le sărbătorească toată 
suflarea romînească din ţară, și în special titularii tuturor cate- 
drelor de limba și literătura romînească din Bucovina, aceia carii, în prima 
linie, sînt chiemaţi să întreţină şi să cultive flacăra romănismului și pa- 

triotismului în inimile fragede ale tinerimii școlare, şi să înterpretede, 
înnăintea, ei, mărinimoasele și binevoitoarele întenţiunii ale preagraţiosului 
și prealuminatului nostru împărat. 

„Convins fiind că această idee va întîmpină o îmbrăţișare călduroasă 
la valoroşii bărbaţi ai poporului îndigean şi cu deosăbire la co- 
legii miei de profesiune, vin prin aceste şire să'i rog ca să binevoiască a în- 

dică, cât mai în grabă, o di de întălnire și de consultare aice în Cernăuţ,. 

„Ca tot respectul: Dr. Ion G. Sbiera“,
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Ta acest apel a sosît numai un sîngur răspuns. lată! ! 

„Suceava, în 13 Faur 1898. 
„Mult preţuite domnule profesor! 

» Valoroasa scrisoare a D-Tale din 6. Faura.c. publicată în „Patriea“ 
o salutăm cu entusiasm și"! acordăm tot consîmțămîntul nostru. Sîntem 
veseli că D-Ta, seniorul dascalilor dela catedrele limbei romînești din scumpa 
noastră ţară, ai rădicat cuvîntul într”o cestiune de eminentă însămnătate 
patriotică şi naţională. Rostul de iniţiativă al D-Tale va, află, de sigur, 
sprijinul cel mai călduros la toate sufletele luminate ale înteleginţii noastre. 
Noi Sucevenii Vă promitem tot concursul nostru posibil pentru promovarea 
şi înscenarea acelei sărbări mărețe și memorabile. Sperăm că, prin conlucrare 
comună, vom ajunge la un resultat frumos şi înnălţătoriă,. 

„Timp potrivit pentru consultare credem că ar fi Săptămîna Mare, 
năinte de sîntele Paști, căci atunci sîntem cu toţii liberi de serviţi. Dacă 
însă stimaţii noștri colegi din Cernăuţ, ar fiesă un termin mai apropiiat, în 
care noi cei din Suceava n'am pute participă, în cazul acesta, declurăm a fi 
de acord cu toate cele hotărîte de colegii noștri cernăuţeni. 

Cu tot respectul ai D-Tale stimători 
»V. Bumbac, m. p. — Gh. Buliga, m. p. -— Evsebiti Popoviciă, m, p.* 

După aceasta, cu patru profesori români din Cernăuţ, cari încă s'aă 
anunţat la mine, am ţînut o consultare în 1/19 Faur. Cu toţii am fost de 
acord ca să se facă o manifestare românească, patriotică naţională, cu oca- 
siunea acestui iubileă, și apoi deciserăm ca mai întîiă, în particular, să ne 
punem în conţelegere cu bărbaţii din dirigenţa partidului naţional, cu mai 
alți politicieni fruntaşi şi cu cîteva persoane din înnaltul cler. Făcurăm şi 
ceasta, dar pretntindinea, întîmpinarăm, pelîngă consîmţămînt în principiă, 
încă și o mulţime de nedumeriri şi de obiectări, cari te făceati să credi că sîmțămîntul de solidaritate în făptuiri naționale comune încă nu'i destul de 
vicii și de puternec, ca să isbucnească spontan şi să se realisede repede şi fără greutăţi. Nu se finiră încă meditările ȘI chipeuinţile asupra modalită- 
ților înscenării acestei manifestări patriotice naţionale, cînd sosi, într'a 10, 
Sept. 1898, zdruncinătoarea veste tristă că preaiubita împărăteasă Elisaveta 
a cădut jertfă unei mîni diavolești, Doliul ce a împresurat în nod îngro- zîtorăii nu numai curtea, împărătească, dar! şi inimile tuturor credincioşilor ei, a fost determinant pentru părăsîrea, cu astă dată, a acestei manifestări patriotice naţionale, 

$ 150. Un vis curios. 
Eram pe sfîrșite cu redactarea scrierii de faţă, înnăintam cât se poate de repede şi mă legănam în plăcută sperînţă că, în decursul feriilor dela Crăciun, îi voii pune căpătul. Ca alte dăți, aşă şi într'a 22. Dec. 1898 st. v., m'am sculat demineața, asudat din pat. Cînd mă ștergeam după spălare, m'a fulgerat, ca din sănin, din dreapta spre stînga și deacurmedișul, o săgetetură



427 

vehementă în mușchii dela, spate, cam de desubtul coastelor. Nu mă putuiii 
urni din loc; numai cu anevoie m'am putut lăsă, cu faţă în sus, pe patul 
lîngă carele mă aflam, și m'am învălit în așternutul încă cald. După un timp, 
tot frecîndu-mă, îmi păr că 'mi'i maă ușor și mai bine. Cercaiii să mă scol 
şi să mă îmbrace ca să'mi continned. lucrul, dar” durerile se iviră din not cu 
o putere tot crescîndă. Abiâ fuiii în stare să mă las din noă pe pat, semi- 
îmbrăcat cum eram, și să mă învălese. Mă temeam să înștiinţed pre căseni 
ca să nu se spariie, dar” soţiea, vădînd că nu mă arăt printre căseni, veni 
la mine, și se minunâ, aflîndu-mă aşă în pat. Îi povestii întîmplarea, o li- 
niștiiă însă şi o opriiă, deocamdată, ca să trimeată după vreun medie. După 
un timp se alinaseră jarăş durerile; le sîmțăam numai cînd cercam să mă 
mişe mai tare şi mai grabnic. Neputind continuă cu scrisul, am început a 
citi nişte gazete. Spre doaiă oare după amiadădi am luat puţină gustare 
în pat, și începuliă a citi iară. "Mi se tăct somn;. ațîpilă “puţin, dară mă 
sîmțiam detot treaz. Stînd așă culcat cu faţa în sus, îmi păru că patul mie 
stă lîngă alt părete; că păretele opus sămănă cu alt părete, din altă odaie, 
unde se află o sobă în partea despre picioare; că între aceâ sobă și părete 
se aflati culcate, lîngă olaltă, doatiă mîţe, una albă şi alta neagră ; că mîţa, 
cea neagră se scormoni puţin și împinse pre cea albă, care începu a spîn- 
dură în jos. În momentul acesta, veni repede din biblioteca, mea, prin uşa 
deschisă din păretele, carele se află spre picioare dela patul mieii, o mătă- 
hală albă, în chip de femeie tînără, se aruncă, Xute pe pieptul mieă, spre 
partea, stîngă, și prinse a mă scormoni la inimă. Încă pînă nu se aşădase cu 
temeiii, o înșfăcaiii cu o mînă de un umăr şi cu alta de celalalt umăr și, 
fâră mare greutate, fiindcă erâ uşoară şi fără trup de carne, o rădicaiii de 
pe mine şi o întrebaiă că ce voiește să facă? Ea, încercîndu-se să scape din 
mînile mele, îmi răspunse cu hotărîre: „Ei vreă să!ți scot inimă, să'ți curm 
viiaţa ! Ei sînt moartea!“ — Audînd aceasta, nu m'am spăriiat deloc, fiindcă, 

act demult eram împrietenit cu cugetul morţi, ci, uitîndu-mă la ea drept în 
faţă și ţînîndu-o tot în mîni, îă dîseii într'un ton domol: „Da oare nu'i prea 
de grabă ? Nu vedi câţi sînt pelîngă mine cariai încă trebuință de ajutoriui 
şi de sprijinul miei? Nu bagi în samă că nu sînt încă gata cu lucrările în- 
cepute?* — „D'apoi cînd să vin?* mă întrerupse ea. — „Cînd te-oiă chiemâă 
eii!... Ba nu, nu aş“... adaoseseiii repede, fiindcă îmi aduseseiă aminte 
că, în necazuri și supărări nesuportabile, mai adeseori eram bucuros şi 
îmi doriam o linişte eternă, şi apoi îi dîseii: „Lasă, că "ță-oiii dă eii de știre 

cînd să vii!“ — „Aşă nu se poate! Doară eă să'ţi daă de ştire!“ — „Ei 
bine, fie şi aşâ“, îi răspunseii, „numai să'mi dai de știre cu mult mai 
înnăinte ca să mă pot pregăti!“ 

Dupăce'i spuseiii cuvintele acestea, o lăsaii, nu ştii cum, din mîni, 

şi ea, să grăbi să se cam mai ducă, iar ei prinseiii a mă înholbă pe îm- 
prejur, și mă convinseiii că sînt tot pe acelaş loe ca mai înnăinte de 

visul acesta, |
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$ 151. O distincţiune suprindătoare. 
Încă înnăinte şi după diiia ubilară din 2. Decemvre 1898 se vorbiă 

mult prin Cernăuţ despre feliurite distineţiuni şi decoraţiuni cînd venite 
dela Majestatea Sa împăratul Francisc Iosif [., cînd dela Maj. Sa Regele 
Romăniei, Carol I. Printre numele persoanelor destinate pentru vreo deco- 
rare figură şi al miei. Ei însă eram 'Toma Necredinciosul, 

În numărul 227 din 15/27 Ianuariii 1899 „aduse diarul din Cernăuţ, 
„Patriea“, ştirea, că „Majestatea Sa Regele Romăniei a conferit, din inei- 
dentul primirii care ?i s'a făcut cînd cu trecerea sa prih Cernăuţ“, la mai 
multe persoane diverse decoraţiuni. Între aceste persoane eram numit şi 
ei, dar nici acuma n'am vrut să cred, măcarcă, căpătam și grătulări dela 
unii, Necredinţa mea se schimbă, în certitudine abiă cînd fatii suprins, într'a 
4. Faur, cu un emis dela guvernul local cu data din 2. Faur 1899 Ne, 
340 Praes., prin carele *mi. se înmînuâ următoriul decret regal : 

Carol. 
Prin graţia lui Dumnedei și voința naţională 

| REGE AL ROMÎNIEI, 
La toţă de faţă şi viitori Sănătate. 
Asupra raportului Ministrului Nostru al Afacerilor Străine, Cancelar al Ordinelor, sub Nr. 26057 - _ 

Am devretat și decretăm.: 
Art. I. Numim membru al Ordinului Coroana României, în gradul de Comandor, pe Dl Sbiera (Lon G.), doctor în filosofie, pro- fesor la universitatea din Cernăuţi, membru al Academiei Române. Art, II. Ministrul Nostru al Afacerilor Străine, Cancelar al Ordinelor, este însărcinat cu executarea acestui Decret. 
Dat în Bucuresci, la 14 Decembre 1898. 

(Semnat) Carol. 
Ministrul Afacerilor Străine, Cancelar a] Ordinelor, 

(Semnat) D. Sturdza. 

  

[o ao 

Nr, 3669, 

LI. Ș, 
| 

Pentru conformitate cu Decretul 
original Secretarăul General al 

Şeful Serviciului Departamentului Afacrilor Străine O. IL. Lenș. N. Mişu. 

SI St
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Tabla materiilor. 
[pe m — 

Cuvint cătră cititorii . . . . . . . . . . pg. 34. 

I. Tradiţiunea familiară, pg. 5—2I. 
$ 1. Despre Turci și Tătari, pg. 5; — $ 2. Originea numelui familiar, 6; —$3. 

Cunoştinţi dela tata despre familie, 7; — $4.0 neînțelegere cu unchieșul Loniţă Sbiera, 
şi cunoştinţă familiare dela el, 7; —- $ 5. Un Ioniţă Sbiera omorît, 9; — $ 6. Bătăliea 
dela Chiţoveni, 10; — $ 7. Un loniţă Sbiera în Țibeni, 11; — $ 8. Ioniţă Sbiera face 
trei biserici, 12; — $Ş 9. Niculaiii Sbiera vine la Horodnicul de jos, 19. 

II. Familiea Sbiera în istorie, py. 21—87. 
$ 1. Îndemn la cercetări istorice, 21; — $ 2. Originea numelor de familie și de 

localităţi, 22; — $ 3. Numele Sbiera în localităţi, 23; — $ 4. Vechietatea familiei Sbiera, 
24; — $ 5. O familie Spenea și Sperea, 25; — $ 6. Numele Spenea şi Sperea în loca- 
lităţi, 25; — $ 1. Este sai nu identitate între Spenea, Sperea și Sbiera ?, 27; —$8. 
luga, fiiul lui Jiorj s. Giorgii, 28; — $9. Popa Iuga, 28; — $ 10. Moşiile. popii Iuga și 
ale familiei sale, 31; — $ 11. Mihul s. Mihaiii, fiiul lui luga, 32; —- $ 12. Şerviciile popii 
luga, 34; — $ 13. Ignat Popescul, 36; — $ 14. Familiea Sbiera sub Ştefan cel Mare, 
37; — Ş 15. Funcţiunile publice ocupate de Sbiera sub Ştefan cel Mare, 43 — $ 16. 

Caracteristica numelui Sbiera, 44; — $ 17. Concordanţa tradiţiunii familiare cu docu- 
mintele istorice, 44; — $ 18. Doaită urice de mare valoare pentru familiea Sbiera, 46; 

— $ 19. Numele Sima printre boierii dintre 1435 și 1523, 53; — $ 20. Sbiera de sub 

Petru Rareş, 55; — $ 21. Popesculeni sub Petru Rareș, 57; — $ 22 Numele Popescul 
în localităţi, 58; — $ 23. Un Sbiera sub Alesandru Lăpuşneanul, 58; — $ 24. Un Sbiera 
sub Bogdan Lăpuşneanul, 60; — $ 25. Ioniţă Sbiera sub Ion cel Cumplit, 61; — ş 26. 

Urmările omorîrii lui Ioniţă Sbiera, 65; — Ş 27. Un Sbiera sub Petru Șchiopul, 66; — 

$ 28, Numele Sbiera într'0 scriere literară, 67; — $ 29. Petrașcu Sbiera sub Antoniii 
Ruset, 69; — $ 30. Varlan Sbiera și frate-săii sub Giorgiă Duca cel Bătrîn, 11; —$31. . 

Constantin Sbiera sub Mihaiă Racoviţă, 72; — $ 32. lon Sbiera din Pîrlișeni, 72; — 

$ 33. Ion Sbiera, ctitor bisericesc, 783; — $ 34. Vasile Sbiera, reclamantul unei biserică, 

91; — $ 25. Niculaiă Sbiera, moşul autorului, 83; — $ 36. Copiii moșului Niculaiii 

Sbiera, 84; — $ 37. Copiii lui Giorgii Sbiera, tata autorului, 85. 

III. Amintiri din viiaţa mea, pg. 87—428. 

"A. Timpul copilăriei, 1836—1845 . . pg. 81—92. 

Ş 1. Viiaţa universală, 87; — $ 2. Naşterea, 87; — $ 3. Un omăt mare, 8; — 

$ 4. Înmorboșare şi descîntare, 88; — $ 5. Bucurie după însănătoșare, 88, — 586. Pe- 

treceri cu povești, 88; — $ 7. Cucoşi de grăunţe, 88; — $ &. O pedeapsă, SIR Ş 3. 

O datină vitejască, 89; — $ 10. Un cîntec pe jumătate nepriceput, %0; —ş$ UI. nvăță- 

tură vomînească în casa părințască, 90; — $ 12. Îndemnări la învăţătură publică, 91.
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B. Timpul învăţăturii publice primare, 1845 —1849 . pg. 92—98. 

$13. Rădăuţul, pg. 92 ; — $ 14. Limba, nemţască ca piedică în continuarea, desvoltării 

mele mintale, 93; — $ 15. Un curios fenomen mintal, 93; — $ 16. Huţanii la tîrg, 9; 

— $ 17. Un rival la învăţătură, 94; — $ 18. Lectură privată şi înrîurinţa ei, 95; — 

$ 19. Împresiuni din prima călătorie la Cernăuţ, 95; — 20. Învățămîntul limbii romînești 

în a patra clasă primară, 96; — $ 21. Spaimă de Unguri, 96; -- $ 22. Cîntecul mamei 

cel de jele, 97 ; — $ 23. Moscalii în Cernăuţ, 98; — $ 24. Închipuinţă vage dz o ordine 

soțială, 98. 

C. Timpul studiilor secundare, 1849—1857. . . pe, 98—110. 

$95. Întrarea în gimnasiii, pg. 98; — $ 26. Stipendist, 99; — ş 27. Moartea mamei, 

99; — ş 28. Friguri din nebăgare de samă, 99; — $ 29. Un vis, 100; — $ 30. Lipsă 

de tact pedagogic, 101; — $ 31. Opunere, pedeapsă şi urmări, 102: - $ 32. Un propus, 

102; — $ 33. Înstructor de casă. Bibliotecă, privată, 102; — $ 34. Lărgirea și limpedirea 

vederilor întelectuale, 103; — $ 35. O avîntură nopturnă, 103; — $ 36. Direcţiunea cul- 

turală pînă la 1848, 105; — $37. Înrîurinţa naționalistă avi A. Pumnul, 106; — $ 38. 

Cunoştinţă cu frații Hurmuzachi, 106; — $ 39. Înfiinţarea unei biblioteci românești pentru 

studinți, 107; — $ 40. Călătorie prin Bucovina, 1U7; — $ 41. Din noi înstructor de 

casă, 108; — $ 42. Înspectoratul școlar și esaminul de maturitate, 108; — $ 43. Piedici 
la continuarea studiilor, 109. 

D. Timpul studiilor universitare, 1857—1861. . pg. 110—143. 
$ 44. Călătorie la Vieana și studii juridice, pg. 110; — $45.0 ne'nţelegere cu- 

rioasă, 112; — $ 46. Gureutăţi la esprimarea cugetărilor în romînește, 112; — $Ş 47. 

Stăruinţă pentra o Soţietate studințască universitară, 113; — $ 48. Călătorie prin Banat 

şi Ardeal, 114; — $ 49. Întălnire cu niște jandarmi, 120; — $ 50. Frate-mieii ca teoloy 

şi înstructor privat, 121; — $ 51. Mișcări naţionaliste şi o spionare, 122; — 8 52. Pre- 
legeri și predici advocăţești, 123; — $ 53. Întoarcerea mea a casă prin Ardeal, 124; 

— 3 54, O întîmpinare cu spaimă pentru Dorneni, 129; — $ 55. Întălnire cu tata, 129; 
— $ 56 'Testamentul tatei, 180; — $ 57. Cunoștinţa unei copile, și sfat amical, 130, — 
$ 58. Întoarcerea mea la Vieana, 131; — $ 59. Pășire neisbutită spre activitate literară, 
131; — $ 60. O polemică qiaristică, 182; — $ 61. Moartea tătîni-mieii, 132; — $ 62, În- 
demnare la îmbrăţişarea profesoratului, 133; — $ 63- O carte înteresantă de E. Hurmu- 
zachi, 134; — $ 64. Un apel studințese cătră alegători, 134; — $ 65. Part naţional la 
Romînii cărturari bucovineni, 140; — $66. O vizită la un noă guvernătorii al Bucovinii, 
140; —.:$ 67. Absolvirea studiilor» și întoarcerea în patrie prin Galiţiea, 142; — $ 68. 
Prodata viieţii mele, 142; 

E. Starea generală a mişcărilor politice şi culturale în Buco- 
vina la finea studiilor mele universitare . . pg. 145—165. 
$ 69. Decuvsul culturii Romiînilor bucovineni între 1775 și 1860, pg. 143; — şi. 

Mişcări politice în împeriă, 152; — $ 71. Mișcări politice în Bucovina pînă la 1861, 156; 
— $ 12. Ivirea unei cestiuni rutene în Bucovina, 162; — $73. Vederi limpeqi naționale 
la episcopul Eugenii Hacman, 163; — $74. O şovăire și „Dorinţile* clerului bucovinean. 
163; — $ 15. Futrișarea unei cestiuni naționale ruteneşti în biserica din Bucovina, 164. 

F. Timpul profesoriei mele la gimnasiul superior din 
Cernăuţ, 1861-1871. .. .. pg. 165—246. 

| $ 16 O abatere dela, propusurile mele primitive, pg. 165; — $ 77. Întrarea mea în! 
gimnasiii, 166; — $ 78. Chiemarea unui piofesor, 167; — $ 19. Limba romînească, folosită 
la învățămîntul ei, 168; — $ 80. Prelegeri asupra istoriei naționale și literare, 169; — 
$ 81. Esoursiuni maiale, 169; — $ 82. Cărţi didactice pentru : scoli secundare, 171 —
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$ 83. O soțietate literară romînească în Bucovina, 171; — $ 84. Căsătoriea frăţîni- miei și preuţirea lui în Zăhăreşti, 179; — $ 85. O batere âin parte'mi la uşa unei inimi, 180; — $ 86. Doaiiă clase de limba romînească pentru Neromîni, 182; — ş 87. Un blăstăm înfricoșat și o decisiune, 182; — $ 88. Dispute de întroducere în viiața publică, 183; — $ 89. Piedici în năzuinți culturale naţionale, 185; — $ 90. Stipendiştă negrijenţi, 187 ; -— $ 91. Teatru romînese în Cernăuţ, 187; — $ 92. Petreceri naționale, 194; — $ 9%, 0 horă, 196; — $ 94. O toaie periodică literară, 1865—1869, 197; — ş 95. Moartea Ini Aron Pumnul, 199; — $ 96. Fundăciunea Pumnuleană, 200; — 8 97. O Comisiune literară, 202; — $ 98. Soţietatea literară şi culturulă ca censurătoare de cărți școlare, 203; — $ 99, 
Membru al Academiei Romîne din Bucureşti, 204; — $ 100. Continuarea mișcărilor poli- 
ticce din împeriă, 209; — $ 101. Continuarea mișcărilor politice în Bucovina, 216; — 
$ 102. Mişcări autonomiste bisericești, 223; — $ 103. Adversanră josnic, 226; — $ 104. 
O frică de nimică, 226; — $ 105. Ivirea unui curent naţionalist nemțese și învioşarea 
celui rutenesc esistent, 227; — $ 106. Candidat la deputăţie, 228; — $ 107. Un curent 
național jîdănesc, 230; — $ 108. O urare măgulitoare, 232; — $ 109. O calificare de 
ideolog, 233; — $ 110. Causele apunerii Foii Soţietății, 233; -— $ 111, Moartea lui Alecu 
Hurmuzachi și trei răvașe dela el, 237; — $ 112. Causele părăstrii profesurii mele 
gimnasiale, 244. 

G. Timpul custodiei mele la biblioteca Bucovinii, 
1871—1875.. . . . . . pg. 246—2997. 

Ş 113. Primul post stabil, pg. 246; — $ 114. Continuarea mișcărilor politice în 
împărăție, 247; — $ 115 Continuarea mişcărilor politice în Bucovina, 950; — $ 116. 
“0 suplică de iertăciune, 252; — $ 117. Iubileul Mănăstirii Putnei de 400 de ani, 256; — 
$ 118. A doatia oară candidat la, deputăţie, 259; — $ 119. Doaiă înstitute de creștere, 
260; — $ 120, Cestiunea limbilor în Comitetul dieta al Bucoviniă, 262; — $ 121. Căsă- 
toriea mea, 2175; — $ 122. O comisiune de cărţi școlare primare, 282; — $ 123. Iubileul 
-entenariă al împreunării Bucovinii cu Austriea, 284; — Ş 124. Înființarea și înaugurarea, 
„universității Franeisco-losefine, 286. 

H. Timpul docenturii mele universitare, dela 1875 pînă 
astăqi 1899. . . . . . pg. 297—428. 

$ 125. Doaăt oficii deodată, 297; — $ 126. O ospitalitate fără de îndividualitate, 
299; — $ 127. Un diseurs înaugurativ și o suprindere, 301; — $ 198. Greutăţi la do- 

centură şi profesor definitiv, 315; — $ 129. Frate-mieii paroh în Botoșana, şi familiea sa 
821; — Ş 130 O tăinnire nenecesară, 326; — Ş 131. Mișcări politice în împărăție, conti- 

nuare ($ 114, pg. 250), 327; — $ 132. Mișcări politice în Bucovina, continuare (Ş 1î5, 
pg. 259), 331; — $ 133. Tendinţi transparent învălite, 340; — Ş 184. Un atac la esistința 

universității Francisco-losefine, şi o desbinare la ea, 344; — $ 185. Răsunete de ndoetri- 

nare și zâdară de-apărare, 350; — $ 136. Bucurii, nenorociri și griji familiare, 353; — 

$ 137. Împuternicit general şi epitrop Lisericesc, 364; —- $ 188. Ambiţiuni juste și am 
Diţiuni nejustificabile, 370; — $ 139 Castor și Polues, 317; —. $, 140, Ei în faţa audi- 
torilor miei universitari, 379; — $ 141. Veniamin Iliuţ, 395; — $ 142, Teatru, concerte, 

serate musicale declamatoare, prelegeri, 397; — $ 143, Doaiiă danii, doi See poate 

fapte bune ușor spulberate, 401: — $ 145, Activitatea mea literară, 406; — $ 1 6. oaiiă 

soțietăți: Romăniea Tînără și Frăţiea, 410; — $ 147, Regele Romăniei cu remerea prin 

gara Cernăuţ, 418; — $ 148. Desvoltare „întelectuală şi stremur de emancipare Mască, 
420; — 8 149. Un neisbutit iubileii național și patriotic, 424; — $ 150. Un vis curios, 

426; — $ 151. O distineţiune suprindătoare, 428. , 

  

   310 EC) 

CENTRALĂ 
UNIVERSITARĂ 
2, s.a «1 

      
     


